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tthb :va, 5 (Radyo) - Sovyet is.. 
nn.. rat btirosu tarafından bu JSabt\h .... 

SALI 5 A.GUSTOS 1941 

Başve tebliğ! 

Yalnız buğdaydan 
ekmek imali 
tekarrür etti 

Başvekil, ekmeklerde .. ğörülecek her kusurun 
derhal belediyeye haber verilmesini 

halktan rica ediyor 
An.kara 4 <A.A.> - Başveka -

letten tebliğ cdilnıi$ir: 

Toprak Mahsulleri Ofısi tara. 
fmdan imnl edilen ekmektl.ıt un
ların ca:vdar ve arpa ıaı.tılmak -
sızın yalruz buğdaydan inıat, te.. 

karrür etmiştir. Bu yeni t.ıp unla; 
yüzde 90 randımanlı olacaktır. 

Muhterem halkımızın tınn!ıı.r: 
dan satın aldıkları ckmek!crde 
görecekleri her kusuru, derhal 
mahalli belediyeye haber verme-

lerini bilhassa rica ederim.o 
100 kilo butd.a.ydnn 89 ekmek 

çıkarilacak 

cYeni ekmek unu ıoo .kilo 
buAdıı.ydan 89 ilA 91 ekmek oı -
karılmak Uzere vücuda getirile -
oektir. Yalruz francala yı;ycnlerln 
ihtiyaçtan için da.ha a-ı randı. 
manlı un kullanılacaiktır. Bu un. 
lar. Toprak Mahsullcrl Ori nin 
murakabesi altında te:vzi edilecek. 
francalalık unların imal ve a • 
tı,şlan beledıYelere bırakılacaktır .• ) 

«Radyo &azt?tosi- \ 

{retıuen harb tebliği: ... 

, ... ~~~ •;!,"!~"":t.!~::ü.=; Bir Alman molörlü kolu Ru• loprak/Mıntla bir ormanin içinde ilerlerken Amerika İngiltere ve R s d k' 
:'5:::~"!C"'~::::'"~ !Alman tebliğil r~-;;~-;; .. ~~~;;~~~ .. , c Japonlara göre) • • ' • v A u ya a 1 
~~'%~~ii~E.7!~t.:.~; . HBiiy k -ı nasıl görüyor? Amerika ve elçılık ve dıger vekalet memur-
~~S:.~J~~~~~~~ sovyet A!~:n~~r Y~d~~a İngiltere larmm tahsisatlan artmhyor 
i#.f:.~i~~n!°'; kıt'aları harbi hazırlıyorlar Japoararık O/o 25 nisbetinde yapılacak zammın sebebi 
ri ~rb._U&to.i g00e61, Mman tayyareıe. b -ırme harb dolayısiJe bu memleketlerdeki hayat 
d~ tekr::~ eden ~a]ealar h alin- ma asara k çe. şartlarının ağırlaşmış olmasıdır ı;eobüsUn<ie :va şetırıne hücum ıe. Mareşal List şar i 
tayyare d f bulunmuşlardır. Fakat ltı • 1 ti orlar teşt Ue ge i bataryaı nmızın baraı a- a D a cephesinden an.sızı_n i! s • 
c.1aı1aıNer oc avcıııı.rımızın müessir mil- JJ J., 

; ıer ntı b~ ~Yc.oıin<fe. düşman tarra.re- niçin Atinaya gıtmış?5 ---
•·ı ır i: bir kısmı, l\ofo';ıkJ)vaya J _ ! F 

lfo .... -.~.... t.a Obiağa muvaffak ..... VIUH~ .., Kıyef Londra, Souyetlerin bütün 5 i i ve s·ıstemaı·ık 
:-:- ~~~ iO~~:;~r~:~~: civarındaki kı t' atar i cephe boyunca "!uka.bi! 5 
hasar YO Üliitrn~:an f&ngm\ar der- 1 taarruzlara geçfıklertnt : çevirme pi A • 

şOro1ın11.1rtUr. l AI · Aıikerl hede!lerde ve 2 alay ,·mha edı.ldı• söylüyor ': anına .Voktur ~tur. Bizbn nıan tıayyaresı dfi. s 
. tanare ltı\yıbımız Londra 4 (A.A.) - Dlin aklja.lll ovyetler de dahil 

tollii * .. Londira • hi,yıet.h mahfeller&n • 
2eıiıı ı:a· s (A_,\) Kiyefa karşı de M.kım olan k.a.ııaate göre Al-

. Ankara, 4 (Hususi> - Bazı harl _ Amerikıı:daki elçilik ve ıwnsoJ.nmuk 
cıye. memurlarının manş ve temsil memurlnrmın maa§ ve ta aı.•1 ıı 
tahS~tlarına za.ın yapılması hakkın. ;ekiinunun 'K. 25 ini eQmiYecek: bı.r 
da hükfımet Meclise bir kanun pro. ml'lbllil ısınıtatıarına Uive ociileeek
lesi. takdim etmiştir. Layihada harb ttr. Bu memurlardıın devlete aıd ve. 
vaziyetinin :birçok mem.leketierı:le, ez.. ya deVlet t.ararınc:ta.n ıcar <'dilen 
cümle, Birleşik Amerika, So:vyet.:ıer blnnlnrdn ikamet edenler için bu mik 
Birliği ve İnıgilterede normal hayat tar % 20 yi geçmıyec:rı:~ı:a843v!:ıc 
şn.rtlarının değ;şmlş olduğuna i;ıaret yılı .kanunda mı.u:amı • 
edilmekte eşya ''e gıda nındde1crı fı- Jetıer.n bnrıodekı memurlarına d:l 

' . d ede ıır~ _ y~ılacak zamdan ıStifa.de etmeleri 
atlarının ntsbetsız blr erec iki bir madde illi 
mış oldll#'U ıllve olunmııkt:ıdır Bu_ için layilıaya 00ı ve 
na göre, SovycUer Bır!Jğı İn.gılteı e ve cı:U~. tenUb Çıll\alirııcıe ~e f..._Rolm; Novor. b .. 1 man başkum.andaııl.,ı &vyet OJ:'- Japonya Amerikaya 

tnec, Un<1an t&kr wuen gölünün Uyük harakAt 
atecıe bulun ... iben ~ kllometre a d wmn un nıukavemeW\i lrumu İL arbk 1 • t 1 ı Ruslar ecnebı· 

L ~aktattır. zere ~uncu bir yıldırım hnrhi vapur Ruzve t içıne op ar Ondra o--__ Beıun • <A.A.> - Alman başıtu •

1 
hazı.rıamaktadır. B u. h.azırtlkıa.ı· go""ndermiyor 

rnatb t J ınandanıııının tebliji: .km 1 llm 1 ı· ·ı ı·ı taşem·ı·te 1 • 
kar . Ua 1 aponyaya Ulcraynadakl çevirme harekctin l a 

1 
· a ed ek ~e oldu~undan, yer eş ırı en ya 1 e a 11 r erı 

Şl hU msktr. olan &eri Alınan ve Macar t~ ~ j bır ha.!tadanber, ~r'k ceph~- Tolcyo 4 <AA.) - D. N. B : 
~ CUm ediyor ş~külleri düşman için hayatı ehem.. de_ cere~an eden muharetbeler~n Yomlurı Şunl>un gazetesinin H~ • nereye gı•dı•yor· ?. nasıl aldatmışlar". 

a.tı, bith:·~5 (A.A.ı - İngillz '''"''tb" mıyeti haiz deaniryo1larının m u:vas 1 mwneyyrz vasfı o larak daha ıs~ noo mırbıl!l>iri bu.raya gelen h.ıl.'l>er.ere r 
tt f ~ T.rnes •1 ....,.,. ... _ luını .kesmişlerdir. a - tiltrarlı lr muharebe hattının J atfen Jııponynya karşı taarr~zi çe -
t.....:- ' JaPo~ le DaUy Tele- Smolenskin şarkında ihata edilmişi [DeYa.ntı 5 incin gyıada] • , ,mıe ıuıreketilni tesri iÇin Inglltore Ncw.Landon 4 CA.A.> - -Comcctocut. • 
-~ı111erı ya karşı daha .şiddeti' CD % \ , " in ı .ayfadııJ Rels!cUınhur Ruzvelt. burıı.dakı de. Resmı ~e~idlerde hep eıki 
"k . n litı.libıki nı ı evann n d &ayfad.&] ,.............................................. {Devamı ., c n 1 ltı Uss" d P tom 1 il t kl 

tı~'"l.'Clır. İhgu· ısrar ile iste _ - n zıı. un en. o ac yo u e ya. an ar göıterilmi halb k . 

~l~: .. oa.kr61.=tE."i·~~~ğ~?ı C .&~s........._.k ....... ........._.e....,...,.r~1.= vazi ..,.et --, ~·~?.t~:::~::.:7"Po:: m.::..1;a~':::;;,.f;:..:i,Jp. ~ ti __J mac rl)·aseticlim.hur yntı, gUzel bir -
mehtabdn hareket etmiştir. . Londra 4 (A.A.) - Deyli Ekspıl." -

~ 4.Inı b •• k •• Y&tın takib edeceği yol, cok gizli suı _Stokholm'daki muhabLri te~rafl 
~ anya s t d nun ugun u tutulmaktadır. HattA milretteıbat bile bildırlyor: o .. l'tekı•ze mi ovye or usu yatuı nereye mfiteveccihen hareket et.. Sovyet Rusyanın Kızıı. meydanda 
'b tlğlrıı bUmeıne.ktedir. RelstcUınhur hiç yapt.ırdı~ı askerl manevra ve geQid 

~lil'ii •ecek? mu·· dafaa plaA Dl dogrv u bı·r plaA ndır karay~ a.y~k basnuyncak ve başlıca r~lmlerlnde eskı tankları bu mera.. ~ zevkin. teşkıl edt'R balık avı ile meşgul sıme ~t.4ralk et.tirerek ecnel>i a..ta,,,. . 
').. olacaktır · yvlllt-.( as F . [Devamı 5 incin sayrada ı 

hıtd' ransız - İspanyol 
edld!lna asker tahşid 

4 °4<
1 dığini bildiriyor 

l' o\'a 4 < . 
~ ILJ A.A.) - Afı: 
lıU et.tn lln&ı. HLtıerin Port.ekize hll
cıu!~un~ ÜZere Fransız _ İspanyol 

b,_.~U l\&ker ta.h.,id etmekte oı. 
bQ~"'la . er vermeıcted.lr. 
tlQ il Uıt ~iden birook. fırkaların 
• .. ., ~Urn:~Ue Ba10nne ar:asında tah-

t~··~~. Olduğu söylenmektedir. "'.. . .................................. . 
ttşünceler] 

Çünkü her müteakıb müdafaa hattına çekiliş bu orduyu ikmal, 
iaşe ve harekat bakımından mühim müşküllerle karşılaşbracakbr 

Yazan= Emekli general K. D. 
Harbin hemen bUtün dilnya üze - tilr. Dünya nlltıısunwı nenüz çok az rına ve bu suretle 9 milyon diye tah _ 

rindeki de:vletıer ve milletler arasında okiut-..ı bir de:virde ınsanlıuw Asyadan mtn edilen mi.ktarm daha da arttığına 
husuic getirdlii k.nrlŞlk. VP. buhranlı AvruPaya doğru ya.pttkları göç hare • 1,iliphe yoktur. Fillınklka, bir iki g(ln 
ruhi :vazıyet, hehUz. velev bir dereceye Jtctlerıru ook b Uyük bir h!dıse dıye taVSif m·velkı lbir Londra telgrafı, Almanlann 
kadkr olsun, haflflıyeınemış, istikrar eden tarih, buaiin mllyonlar ve mil • ~eniden 50 tümenlik bir kuv?etl şark 
kesocdememiştır. insan hukukuna rla. yonlarca ınsanın bır hamlede yerlerini cephesini tak:vıye için gönderm.ş vl':}a 
) et için o kadar o<>k çalışan V'! o kadar v~ l'Urdlarını terıkederek en korkunç göndermek fü.ere olduklarını b ildiri _ 
ku:vvetl! es3Slar :vazeden insan lar, fa. tah.rlb vasıt.alarıle bırllkte bırblrlcıı • yordu. Bu yenı 50 tümen, acaba Al • 
cia ve !eh\kete kanıksamış 6UUrsuı 6Ü· n.n karşısına dl!dldlğllli ve yalnız şark nıanlarm A:vrupanın işgal altında tu. 

B
• - rUler e-lbi ~u h ukuku clktı~ckte. in . cephesinde altı hafta gıbi kıs'l bır za. lundurdukl rı diğer mıntakalarından 

t • ...._ ır gaf sanı:gn tvenı ve da.ha fed felaket sııh. man zarfında nihayet&z mamurelerın taaıı.rru! sure tile mi t.edank edil mi&. 
ı:ı~ ~ >'ada bulunan Lehli etir ler ._ ne!erl hazırl~ak hususwıda 8.deta _Ya- harab olnıa.sı arasında i.ki taraftan 2.5. yoksa yenid<ın mi vücuda ı;:ett:·ıımış ve 
ttı~tı. blr • _._ d 1 d 1 k rışa çıkmış bır haldedirler ve bize oyle 3 milvona y 1, .. ,an bil.Y'"· b r insan Yahud bu ikisinin arasında mutavassıt. 
~ •t. 11 ""'° or usu tes.<ı c ı •'Cf , • ki b Un . · _,. WI. 1 b' ._1 "t. lr diişliuce ve bir .ımaı kla gelıyor, . ug muazzam ve misilsiz kiltıeslnin de ms.hv ve peri.şan olması. ır şe .. l mi kabul edılerek temin olun. 
~ü,1 dıye tarif etmde Qalı.ştığunız bu badire, nı naı;:ıl tzah :ve tefıslr edecek!.. muştıı.r bunu pek bilemlycııuz. Fakat. 

, ct ~u: yo.rın_ yer~ı daha azametllsıne terke _ Şimal Buz denizınden Odesaya ka- bu şekillerin hep.'ilnin de milnık\\n 0 • 

~ııl\ ı.ı~1;:histana girdi, keneli kı - decek bir istidıı.ddadır. dar ımtidad eden muazzam şark cep_ lab•Leceğı zann.ındayız. Zır.ı, Almanlrır 
b11 •·l"b ordusunu te-;liın alııh, Orta.şarkı, Şımall ve şarid Afrikayı besinde çarpı.şan Lki taraf ordularının bugün başka bır memleket tarafından, 

!ı t.oprııtt ilhak edrlı iki >'ıl Akdenızı, .Balkanlan, garbi AVl'l.lJ>a ve yekfınunu bundan Uç hart kadar ev- yanı İngiltere ta.ra.fın.clcm hııva taar. 
~ 1 Q tngııtere ıle Atlas :ve şlınnl Buz Okya. ve! bizzat Almanlar 9 mllyoıı k , 1 ruzlnnndan bn.şka bir suretle taciz eall. 

lı uo!tı: nuslannı kasıp kavurmuş veya ka _ rak tahmin et.m1.şlerd Flntilnd· .ş. oı.:- l"emekte ve haı.tA bu ha'i'ıı. taarruzları 
~l ~ t:arfında RusJada Leh vurmaJcta olan ıbu büyük bA.dire, çın, niııgrad 8 1 nıSk '· M ıya, - esnasmds İngllızlere milhi:n zayiat 

.> .,, llııııu Olnııı.Jı: IAaında. Japonya ve Birleşik Amerika sahala ve Besa~ b mo ei'bi • k os.tova, Kiyef :verdirdiklerin i bile iddia eLmektedlrler. 
~ t1t ~den biri: tında da bütün h uzur, re.hac ve emni: buyUk k~:~: b:ı~n{ c~~~es~~':n beş Ayl'tca Almanların, Sov:;et Rusyaya 

il\ llnda neuretı pf yapmtS yeti selbettllcten sonra şimdi siklet uğ nlt1 ı eğe kan;ı icra etmekte oldulcla.n bu harbe 
t teııratı eksik nak~ menkezlle Bovyet R usya arazisi d d~aşm a meşgul o an bu dcvıısa or. bütün orta ve g rt:ıt Anupa halkı na. 

tar. _ B . . • ann ° mınandanberi ~ad.ü:lan ze.rı.nda mukaddes bir m hlret verm 
• U. hlllndeld pr11ı: cephe& üzerine çölanQş.. zayiattan dalla f~la takviye a!dı1cla. [Devamı ı ncl sayfada] e 

- Beden tcrbiyeai Tliihelleli olduğumuz için bize 
yüzme öğrcteceklcrmiı! 

- Ne lüzum var elendim, biz yüzmuini bilmf'.z. miyiz.1. 

Je 
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llalckındaki geni 
lngiliz düşünce 
ve teşebbüsleri 
'----Ekrem~ 

Rami ffQlll 

1Jl1 -J'nuauz 
• 28 

Salı 

Resimli Dlakale: ~ 

= Düşünce karara daima takaddüm eder = Askeri 
~aziyet 

-

istı1' 
ınua 

elde 
tını 
cıu 
li 

oıeı 

etm 
Yet 
nJt 
ma 
ğı 

ve 
sın 

ce" 
111 l 
İntı 

• 
v ~ 
llb 
ıe 

p lı: 

\'C 
g, 
m 

' ~~ 
ıst 

Ce( 

Mı 
tn 
rn 





'~ Sanyer,, cinayetinin içyUzD 

.................. - ..,,.., .. r""---------------------···-·-·w ... ••·-·----www==·=······-····--·-····---··-----,or. 
Blıblare liDJ'or. JıılMa7a ~ •• 

Mrdenblre ~i ~ tarafa l1işl70J'. 
Ne göıaı betenıiıwlD!s? .• <S~t> ha
nımla bir ttıbi7ell ol1ldmllla.r, 1ıita. 
SeiYorlar. 

Sabahleyin haata yatağmda ıatın.b
la ikıvranan Sal>eıflat, limdl ae911lt~ 
karşısında şakrak bir bülbül keııllmi3: 
IMl9'eler iOiBde lı ZllllP•; elledla te.. • 

DiimY..a 
~ı tıetA.şlı btr şe:rıer antatıyor: aıW- - n - y__,t llrıaret 5ala Coılmn 

-: ft - -.....ıı (Duıvak) aoıb*fll !lir (~ meıJtten 15Ml}IJIO?'... fa 81l"" 1.-.a. .. Ai~·· al etm·- d"~İl f kat ,_,....i f -..a. DlaiJı -- • 
{Pacia) ~eıerinden --....u per• ~or. Kolonya. eter ~orlar. BüseJr1D beY belJDtnıdeı:ı vuruJmaf& : !d -... . .... .,...us ., ı,,- "6 .. a .......,,, ne - - ı& - mtmI 

4e1ı ~nmı. Yatata s.irer.ken iıltinci bir <baygınlık> dönttyor : _ yo .. u keDdiıııi de alır elr · , mA.nacs haıkaretlere m;ııha•ab ı; -, 
Bu Wrler Qrpertlci facia; meııııtiye. ıeHJor. Pıııbt; bu defa l:olODJ'a, eter KHDl ·ceb. ~· ;.söylememek ~ dillerini aüa. dutmi,or lrendini... - sız zaten e,na Deyi Jakı§tırm..f 

cm ~ senealnde Vt*Ufıulan <Sarıyet de P&J'I! etlQor. AJtı nr:;,.e ııemr. • ! - C~b ve~edlniz? - Garib bir adamsın•l nız ki.. I 
dna'Jdi> dlr. _ Aman doktor! diyorlar. BılıllOI ~ oluJW. &enler i - Sizinle mımaltap. etmek il&emL - Oece vakti ne anJOQUDUZ bu- .aa.warı -.rnn llaSi ~kemlıfli.I 

flllse7tn> bey anMfl. .:adhctır. A,. &anıerm maruf clı*ıCmı Paad Be1 d9'rD"şor, halk Jıaclf'Or, poHlter BiL- :yorum. ada? Genç Dd\nm tan.t barkvlda~· 
aad9i1I De ı.ı..-.a ""' "'81 ıaca.. ~:r. ~ aıı.r: 89Yill be7t ,.uııııerla'r. i - Sebebf. - Bir de bıel8'b mı fffeetl!m ? kMen bu adama kartı - . 
~-~ ,...-Z:an 

1 1 
~,~~~· ~ - PUia ve anı be;vecandao, dlyo~·... * f - Bütün .tadınlar gibi .siB de m el'llinis ıddiir -,efendi. 'UJ'-

_. Ja. -.1~ ma _,,_...rı - Az daha kalltl chlncatmış. 'Bir harta fhl detflatn!z. m ~ ctillelldim dönendim uyu.. davranıJQl"du. Fakat qpunla m~ 
:e <~=-> .::m: _::u.= kimse ile koımeml'JIM&k. Yabu& ı..n'l 1'aclaıım IOll perdeini~':: i - ~ .. ttbam debfet,. ıiBin b Baw. 4la 11eat.. blrU dı.. ~a~ ona haşin davraıınıaktaD 1 
ll&tıblerinin eHae ~ ıtndUıderl aNır edMa J'aUI> ıat.iraha.t edecek?. =-~ ~ .::....: ~lal'flan alzma fena JaMml plf - n flmp bava alayım dedim. bir tarlu \'...tini -~· Bh"çot; 
bıinllwlerde; geceleri ırizll r<mdevu ıs. &iıl avalh BUıleJ!n beye <dum.: _ Kar*ola D-1 -...- w.nı.. ~bil? _ ü.naıııa pek ı.am. ~ • wnlar ır.esMS kesıdiae .. ıa.ıli ce.J 

• evle.rlr:Mle bü7iHr t.ir aelah9' .u..i Ja-~ ~w_ ...... ~l.._~Uyor, çar.:t~~~.: ,__, Be7eCaDJm 8 dıllreCe fasla idi. i - K~rı: aııtamal ıç1n, Jll&lıak. uz rü7.glr --o ve gecenin nemi sizi Yllb!and:lrmQa ~ltnnfllı: •Ben baf 
eamata töjcdBlQldtm. ı- - ..---. ve--

1 
yap,,.... Komiser llilWeri lı:aldıruu&• ~· emir 5bk tecrübe Mmiıe liizw ,__ tar eder. adama karfl niÇin böyie hareket e4i..f. 

o vakA; n.ntaviuıU lıbJlııl nı. n.a.. k11çük J&t&kta mnlıp 7M~r • verdi. Ölenler kimlerdi. ŞtıpbeaıZ "Sa- !Meaeli if'8 aiL - AIAtaınıza ıetetttlr eder"ıı.n bey yonun?» hiç fi>ir maltUl aei>eb buıa.i' 
:aıudıı ~ auat.enm ldr Wıc:1r vardı. Bat·ta uza.yor, l(lıDler aeç(Vor, S&H. bahatD ile dıostu idi!. :bti&l de ceGlan- ! - ırve, itte \len .• devam e&a. Ben 4mc11. MmzJliını iUr3.f etmiıfLj.i 
aı zat bir SÜD Btıae.Vin oeyi bir ke. haL hanım hAll (Ça11Jmtı) /!Lt.:gından Dl bulmll(llardı Biraz tenıdlıme gıeldit. :oek mi ıarib bVluyonunuz? - orr-,.di hanJme• ... MAı ,.,.,~_,,, bI- tabı buna raiJnen gen9 adamı beri. 
nara çekip: .Ullr.~ı y<*. Dadam bey'"'re.Lakll':il.Lı <m- ten 90llta ~eyi biUfılıaten blDIRte i - Lüzumu .o.a.,, u.~......, ... ~,,. 

_ Evli<I, c;lqor; aen kendi kendine cak ırtmde ~ aat ıör!ıioOıyor: ımJ&ttan. çm: &emiız -1r JDMDPWf. B1'- 5 _ odan fazla... . . ü.m da bir kere ol&un sözümü din. !ıra.Ua ifneleme.kten yazgeçmemifli.f 
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4:.e şimdi, şanon en b\.b ilk hük:ıl

ınet ınerltezierinden bili ola.u Mosk.ova, 
~a.Jtları altında bulunuyorciu. Bu ne
ıaı!: v~ için y&p&l&n ffıdakir-

dedikodusu baş ,&terdi: Naıpolyon. 
şehrin anahtartarını k~leine teslını 
edecek olan Moslrova şehri n:.ümessille. 
rini bu datm tepesinde lı:ab.ıl er.mek 
n:yet.ınde idi. 

Altın beyinli adam 
Symbolique hikaye (Alpboose Daudet) den nakleden: Jale Seden namüten&h.i idi. Fakat bwa w. 

~elde edilen .~e.tice de, bu frdaktr. 
G_ iabetll'lıde, Oü::rlik., hattiıı. IalU'lzı.am; 

lfalbuki gerek ıelen ha:tıerler ge ~ 
rek.se dalın kpe.$inden ıörüleıı m14n
zaraya nuanrı, mareoal Milratın or
dU6u tehre girmete başlamışl.ı. Aradan 
bir ha.yll zaman geçmesine ra.A"merı. 
tehrin anatıtarlarmı NapoJyona ter.liın 
edecek olan heyetten henilıs bir ses 
çıkmam]ftı. 

Altın beyni olan bir adanı varmıs. 
Eve. efetıddlı, aa.fi altından bir be. <:::> 

Muzaffer ordula.rmın aapteUttl hil
kfunet merkezlerinden hle birı; ne 1ıı1;_ 
:no, ~e Venediık, ne V~a, ne ts
Vienderıye, n~ ıta.lıft, n., Berlin, ne 

cyana, ne Limon, ne de Madrid, ıe
~ekbNapolyo' ıerebe nıai,-etı üzerin-

e u derece .sihirU.r bir tesir yapma. 
:1'tı. Avrupa ne Asyayı birleştiren 
N O&tova, daha uzaktan NapolJr'lllll ye 

bıraDolyon ordularını kendine hayran 
a1aa.ıttı. 

N<4lo1yon, elini çenesine dayamış, a
~m.ı bi.r taşın üzerine ıtoyrnuş oldu
r halde, Moskovayı seyredetl..:.:~u. ka
d&sında binbir hayal kuruyordu: Şim
n' MOS!tovada, artıık yola gelmiş o!an 
c U.:i Carının sulh ricacılarile karşılaşa
b~t~. Aylardanberıi .sıcak yemek, rahat 
k r oöşek Yi.ızU görmeyen ıı..skt:rleri, bu 
bcı~a .Şehirde, bütün dünya. nlmet!erine 
ın. bol kavueacaklar, uzun ayların 
.. .._aihı U?nıyetJerinJ bir anıda çıtanvere
.,._Jerai. 

11.:;u kuruntu, mareşallaıından tutu
n <la erlerine V&nllCQ.ya kadQ.t' bütiiJl 
r:{0 ·YOn ordusuna sirayet e+nı;şt. Qe. 
•a ı:ıcu eşalların, gerek gc::Ileralier-ıı. 
e<'.fl'lı: e ""' ıat• ' .. ubay ve e-lenn ..omadan "ln-

rı..ıuı 1na göre, bütün R :ısv ~ seferi 
~a.'4n.d<ıı Na.poll'OD ordusuaJn gt>Çir..!'
~n hu.vUk: sevinç dakWLı.ı..n, bu Mos-

AcUııa bu ııe demekti?. 
Fa.kat QOk georneden, inanı.Jll11yac&~ 

bir haber N~ ordusunu dol11.şa 
ra.k Napalyonun kulağına kı.dar gel. 
di: Most:ovanın ana:htarlanıa teslim 
edecek heyet, gelmiyecek:ti, QiinkU Mos. 
lro\ ada insan namına Jdmeedlder ka.1-
mamıştı. Moıskova abalisl, şeıbrı tama
men tahliye etmiftl. 

Bu ha.her, önceleri, NepolyoM o ka
dar garib, o .kadar VQi görimmiiştü 
ki. buna inanmak bile ist-!memlşti. 
Çarnaçar bulunduğu mevkU tel'kecle
rek, malyetile birl ikte Mo!'l• venın DJ
rog'OIDilov kapısına kadar !j'eldl. Or:lJ.a 
bulunmakta olan ıkendi ordusun:;. men
sub ktllllandanlarmdan birlni yanma 
çağırarak: 

- Moskova b<mıboş, dedi. Bıı, çok 
garıl:: bir hAdise !. Derhal şehre gide
rek. Boyar r•1 laman bir kaçını bura. 
ya getirinizr. 

şehre ~en Napolyonmı kumanda C".l, 

bir iki saa.t sonra eli boş oıara.t döud!l. 
Bu zat ta. Moskı>V& şehrinin bom~ 
olduğunu. şehir sa.kinlerinin o~-ın 
yok olduklarını NaPo1Yona anl!.\ttı. 

Napalyon bu ~ fena halde sl.<L -
le:ımiŞti. Her neye ma.Iolursa olsun bir 
kaç Boyar ıetirilmesini emretti. . 

yın._ 

Dim31aya geldiği ıuna.:ı, hekimler. 
çc...:ugurı böyle koca bir tH4•ı ;vaşama. 
s•nd&.U ümidlerini kesn.l,jılar. 

H:ıfou.ki o, Yaşam!§ ve gU.1ette bi1' 
zcyt:n fidanı gibi l>il,tünıüş, fakat, 
dı.:mı; düşermiş, hele Y1lrllrlı:en, tocı 
Jta!ası yUzünden eşyaıan çıuptığırı 
ırfu'nu:k. içler acım imli! Bar gUn !Df!J'· 

dnendm yuvarl&ıımış Ye oaşı ba.samaı:a 
çarpmış, kendisini öl<lü z:annetmi6}er, 
fM.:o.t kaldlrdlkla.rı zaman, sarı saçla. 
nncı.. kan pıhtılan ile li.:.mşık. ijti, ü9 
dlılDlla altın sızıntı görmÜl}Ier; "böyle 
lilu o? çocuğun altın bir beyine malik 
olôugu a.nla.şılmı.ş .. 

Bunu her.ttsten saklanıış:f'\'!'. Zavallı 
kt.'çtlr.. bile bundan biha.i:>~rıni$. Kapı
nın önünde, başka cocuklarla benber 
onıamasma neden mü:ıaade etmedıkle
rJıi sorduğu vakit, ıuuu!&. 

- Seni eonra çalarla.r. benim kıy • 
metli yavrum. diye ceva.n voerırmlş. 

Küçük te. 'Çalacaklar d:yc korkarak, 
RSEJZ bir köşeye çekilir, ke.üd~ ke"'ldinP. 
oyna;', odadan odaya, bin mü~kUlltla 
s4:Ul.lenir. dururmtJ6. 

On sekiz yaşına bastıJ;ı gün, ebevey. 
n:. kaderin bu garlb lh3anını tendislne 
s.:>vlemişler ve o tarihe kadn!· büyütU
J:.lp t>eslenmeıslne mukabil biraz altın 

!stı>mi$Jer. 

Çocuk derhal bir an bile terWdüd 
etmt-clen, lcafatasından ı mı;.. olduğu

r-u bilml:yorum> oeY:i.z bıiyükniğünde, 
masif bu altın parçası s.op:ı.rarak maii
rJrane anneı;inin «ucaaıaa doğru fır

la ~ınıı,ı. 
SU:ıra, başında taşıciıGı servetin ver

Clği şaşkınlıkla, kuvvetinden emin. ar
zu do;u, ailes!nin evind~n. bir daha 
di.ı~r..ıemelı: üzere ayrılmış, dünyaya ilk 
adunmı atmış. 

rahntden birdenbire ton:muş artık bu
na lıiı- nib .. vemıek azım ıel~nl 
diişi.Jmıüş. 

AlWı beyinli adam, o ıü:ıden itiba
~ ;yt:ni bir ha.vata atıl.Dış. Herkesten 
U4'ill' el i.şleri ile uir&.ŞıılC&k, hasis in
sau J r.r gibi koıiı:ak, cezb ve teşvik edici 
şey;erden kaçmara.k, do~unmaı~ lste-
11.tdJğ'. meş'um zenginliğiı:ıı unutmıya 

çıı.Jışrua.k L!temiş. Tallhsizl!~e bakın ki, 
bıı .ı.unnı bilen bir aı1tad~,. inzıvasın~ 
da kendini taklb etmiş. 

l;,ı• tenıaşa anında vuA:.ıbul.n-.151.ur 
'h"IJul ı:..n, Nap0Iyon ordusu iC!n c' .. ıf .. 
16 n:z ·ÜOSkova seferine ml!'Bıı ~. fctkcıt 
Qiıı ~~ı süren bütün Na.polyon seferleri
dı ePSıne raci en arzulanan, b"r ıw
ra.lıı}iemen hemen her bu·i ayrı bir 
r 1l'etıe sona eren Na.po}yo-ı seferle
ı:t:ı~ hıç birinde, 1812 yılwl.n 14 EylQ.. 
hı~. e: M<>skovayı temaşa esnasmd.
k--.C:Uılen gurur, heyecan v.: sevinç 

8::~ bir gurur, heyecan ve scvmç hıs-
~ enı~ır. 

olar uı: 0 rdlJ8Undaki muta.veme~ln lra.t l 
llın ak kırUn:ış olduğunda, ma·areke
arı • onu takiben de suJıhun b-.r gün t,:':1"11 telikkı edilmesi lizun ıeidi. 

NapolYonun g&züne girmek !stıyen 
sübaylardan biri derhal şeb.re ko.$LU. 
~ altı serseri. <de clnque ~. six Va
ga.bonds> yi önüne katarak, ıte kaka. 
Napolyonun huzuruna çıka~ı. S~bay, 
bu hareketile, Moskova şehrı müm~s.. 
sillerini imparatorun huzuruna get.r
miş olduğu vehmlııe kapıldı. 

Napol)'on bu serserllerle ilk k?rıuş
mada bunların zavanıJığmı anladı ve 
huzu;undan toı.ıdu. Bu hareket, !'ıra
polyonun öfkesini a.rtınnalctan bc&.,.<>J<a 
bir şeye yaramadı. 

:::..;::.fasında.ki hazinenin tükenmlye • 
ceğini zannedereit. altıfüarını aaçmıya 

Zr.' allı adam, bir gece, uylrusunda•ı 
s1çr1&Yarak. büYük bir sancı ile uyan
Mış: Yatağında dimdik doğrul~ı·11k 
şaşkın şaşltuı etrafma oaY.tlğı zaman, 
a.•' ı~wde paltosunun altınd ~ bır şey 
s.ı.klıyarak, hırsız ribi ka.çııı aı1ı:adıışını 
gormcmlş mi? 

0 ~ he~es Dliittefikti. 
Dıey~~· Yavaş yavaş garba c!o)t!'U 
l!u lYor, artık a:kşam yaklaşıyordu. (Ark.ası var> 

Jer IU libi '*11> erimete başlamış. Bi· 
~re adam kansını son d~-:. 3eY~i 
içw. bütün arsulanw ye.rbe se&lrir -
mı$. hatta müteessir olmasl.ı diye, aE.o 
ginJimin huin sırrını bil• ondan aak 
lamış. 

Karısı: •Cok zeniUı ':Diyia> diye 
sorC1u&u zaman; adaıncaiıZ b~_.tnı ~1-
ıu. t>Qnini deşen bu kUç:lcüıc ~nvi ku. 
ş.1 nıuhabbetJe gülümslyereıı:: fMera'ı. 
etn.t', çok zenginız, yavrum!• denıı!;ı. 

Basan, içine b,r koıiru wirer, biraz 
te;·edclild et6e bile, bu haı çok uzlı.n 
si.ırmez, karısı, sıçrayaraıı:, bC'yrı":1" 
ııtuır: •Kocacıtım, mademki bu .t.a. 
dor zenginiz, bana ııe olur coıc pahaıı 
b!r §e~ alsana, canım l.stiyor!ıı d!yc 
yııJ\ armnış. 

C• da, dayanamaz, o pahıı.11 şeyl. der. 
lıaı alır getirirmiş. 

Bu hal, bir iki sene ka.'.lat böyle de
vam etmiş, nihayet olr ılın karısı 
seb<.'ti bilinmeden, kUŞ gibi se~:z elli~ 
g:t.ni~. 

nurı ~· önceleri Napolyon ordnım · . llen 
9'lerinq etanennce, sonra da subay ve [•] Boyar: B• uilzadelenne ver 

1~ ıörillen bir hadisenin isimdir. B. !. "Edb 

t;::ı~·amış. Bu hayat böylt: devam ede~ Bu vak'adan bir mQdde: sonra altın 
m.eın!ş, para suyunu çekmt.1: Uzere imiş, beJ-ın~, adam ~lik olmuş. <eh olur ya!ı 
sllılıat• bozulmuş bu•9l.uı sönmüş, S11rı.şın, kUŞ gibi narin, bebek gibi güzel. 
JBD&kl~n çökm(lş.' Nihayet blr sabah, şınnın~ bir kadına kalbini k'\;l~lr~ış. 
bir ı.e!ahat lleminden sonra, zlyGfet Bu sevimli maltliı: süse oa.~ıtır, her ııor. 
artwsn Onttnde, avizeltrin/ soımu, dDğtne heves eder, sonra da hemt~ 
!Şıklar. altında yalnız k~lan biçare. bıkaım:ı.ş. İpdtll ~umaşlara ve renklı 
taşmdati aıtm ttııçede acılan derin kc>MeWara Wıvil olalı alt.m akçe 

Ddıne, suyunu eekmt:'I: üzere imiş. 
Buna rağmen, dul kalan adam, müte. 
vctCaya muııteoem bil cuu~ ala.yı 

Mahmut Saim 
[Bq taralı 3/J ncl sa.Yfadadır] 

da kalblerinin doğru olması lıizıındır 
Hüseyin l>ey!.. itlmad edin.z ki beo o 
mektebliyi tanım&!ldım ve yalnız bir 
tıaftadanberi bahçede iÖlılşmüş~ük. 

<Evlenmek) tıpkı bir <nuı.2>ed> e ,ır. 

mete ıbeıuıer. Oraya pAk ica.lbJe gıren
ler mes"Ud olurlar.. gilltlgıeJe gırenler 
de çaı·çabuk muzmahil olurhr. deiil 
mi?. 

ltoml.aer de sustu. Ben de 5ıısıum. 
ltiına de bir tek Jcelhne IÖyllyemeJik. 
.Başile bir ff\'eraruı yaparaic <ıAllüıaıs
marladıl'.a dedi, c*tı glttı. :ııı::onıisN"le 
iltimir de alık alık bhiıirlmizin yıJzUn~ 
t>a.takaldık!. O mu hlllklıydı? .. :a~n mı 
hak)ıyım?. Ben de &n!1"amadım! Ko
miser de anlı:vamadı. Avuka.tl&r da an
lıyaınadı ! .. Belki cSabahat >ta anı,,,a
madl. .. 

Y'-vtırmış. Arabalar, çeieut:eı·, sıııualı 
tırti.ıieı ımıarla.ınış, hiç bır şey esir
gcmenıiş, papazlara, mczarrılnra f~ 
kar.ıına, dua edenlere pa:rat:n saçmış, 

Mu&ZZ&m şervetinden, kate tasına 
yıpışm~ birkac kırıntıdau ooşka bir 
şey kalmamış. 

O akşam. sokaklarda dr.lg ır dal~ın, 
se:ıdc liyerek, yüıiimliş. Bir ara ·ık. ay. 
dJnl ~ bir vitrinin içimle, gözü mavi 
sa.ten, tüylü bir çift terli:e ihşınce dur
ML!.f, uzun mUddet ona &üliın:.sıyt:rek 
b~, sonra minimini k.:msınuı c11!
uıOJ,ü kAmJlen unutarak, k.el'.'.cti keu
dmc: Ona bu terJlkleri alsam it mb:-
hr ne kadar sevinecek.• d!y J mın! • 
danmıf. Ve matasaya 1i."1l14. 

B!rdenblr~ büyük bir çığlııt kopmu~. 
D\ll{k:an sahibi, !çerden koı;l\'"8!" gcl:ti~ 
ği zaman, tüyler ilrpf> ... ici b.r manzva 
i1e ka.ışılaşmış. ..,,.. 
D'..i~eık için, telısiba da\·anlllt.'J 

sat'ı benizli bir adam. bir elinde mavi 
sah:n tüylü ter!We'l"i, diğer eFnde de 
kar.lı parmaıklarmdan sızan altın pıh
tıla~ rıı gösterettk, şaşkm, şıı';kır. 1\i
züne batıyormuş.. 

.................................................. 
t~te efendim, size altın beyinll ada. 

mm hikaye~. Bu ne bir masal. ne de 
b'r efsanedir. Baştan al}ağl kad .. ı-, üe 
hııkihti anlattım. 

Dünya, ditnağlan Ue ça.lı'i0.'1 k'm,e. 
lec ılc. doludur. Bu lnsanh-;o, h!lyatıtı 
en ufak ihtiyaçlarını bile, al'ınla yant 
bf.~·.nlerlnin iliği ile öder.er Bunlar 
icln hayat bir ıztırab, ı~r geçen ıtın 
b~ \ık bir yorrunluktur. Ve işte b~yle 
bir an aelir ki. her şeyde:? tnznjş, 
aa:mı mücadeleden bıkmış. bihb bir 
halde, kimsenin haberi oı..maden, ceki
lip aiderıer. 
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~---------------------------------~----------------? D h k ~ .... ~..._...~~~~~~) ün üç mu le ir 
Memleket lla berleri daha yakalandı 

Tanımadığımız 
memleketler 

Beyoğlunda İstiklB.l caddes'..nde 398 (Baştarafı 3/1 del 

B t k •• 1 •• • • 55 Boya ba,dda numarada saatçi Bü.rhan, azami 20 Fransızların kanlarından mu.eki<el ar lna Oy U için -dir. Bütün bu karmakarL!iık lcı!a.bıı.lıl 
--- ~ kıuxuşa satılması razım gelen saat bu şartlar içinde hayatın kold.Y ve J10 

ine gölde 
lhtikcirla fiddetle macaJele 

edüiyor, bir haftada dlirt 
muhtekir cnalandırıldı 

Kendi•ine te•lim camlarını 7-0 kuruşa, gene İstikl:fı.l olduğu bir adada gayet :ışağı bir kiil 

Pulluk go .. nderı· ldı· genç kadının taşla batını caddesinde 304 numarada kuyumcu !~er~;,iyesi içinde lakayıd bir hat' 

parçalıyarak öldürdü. Alberto Asante azami 140 kuruşa sa_ Büyük çütlikleroe veya ıtıiçü.k a.riJ 
İnegöl (Hususi) - Burada ihti _ Boyaıbad, (Husu.si) _ Birkaç giin ası Hizını gelen bir bro.ju 350 tu- lerindc şeker, ananas, banan"3 .,, kıt 

kı&rla mticadele şiddetle devam et - Bartın (Hususi) _ Madeu mükeL ner müdürü Naf'ız Güngör bizzat Bar- e~el, buraya ba.ğh Hacıhamzatı kö ruşa, Galatada. OkQumusa caddesin. ,;:m11:~::U~~~ır:ı~:~~.1:: 
mektedtr. Bilhusa polis ve zabıta i~le!lerlnin ziraa.t işlerine blr yardım tıına gelerek hastalık mıntakasına yundıe Ali ka.rı.sı 25 yaşlarında Kiz - numarada Mende ıra'Clyo ma - ve ada halıkı bunun hepsinin Uımc r 
bırlıği yapa.ra.lt çalışma.lan neticesi'olmak üzere Ziraat Vekiletince vila- gitmiş, serom ve aşı tatbikltine baş... b~n imlhindeki ~ bir !cadm ayni ğazası metre& 3 ~ımı.ştan satılması diımediğlni bilirler. Ağır mesaıden rtJ 
olarak dünkü gün bakkal ve manıfa- yetim.ize gönderil~eğini yazdı,ğım zi- laml.ftır. koyden Pekm~larından Sadık ıa.zım gelen anten tellerini 12 kuruşa ret ederler. Bu seıbeble adanın bi..i.YIJ 
turacı olmak üzere iki mııhtekir da- raat aletlerinden elli beş pulluk ka- Hastalığın en şiddetti olarak ba.ı}- oğlu Zühtü tarafından, başına taşla tarken yakalanmışlardır. bir kısmı hala işlenmemiş b.r hr.!dl 
ha !akalarunış, ad.Uy.eye teslim edil- zamıza gelmiştir. Bunların lô i döner, ladığı yer K<>careis köyü idi. Vaktin.. vur~ak suretile öldü.r~ıişt\ir. Ha H .. ç llhtekir hak'kı d ur dir HülA.sa bir kelime ile Fraas•.,; dl 
miştır. Bunlardan b.rısı Ankara cad- 40 tanesi de .sa.bit kulaklı ı:;ulluktur. de yetı"'illp seromıl.a müdahaJe edil- d.se . şoyıle cereyan etm.ışttr. : . ... er u m n a m 

1 niza.Sırı ülkelerinin bir çoğu gıbı M~ 
Mi ..,,_..,. Hı~ h kıorunma kanununa göre takibata gi- tinik te senelerce ihmal edılmiş ili 

desmde .bakkal Hilmi Ş&nolduc. Bır Bu pUllu.klar köy sandıkları adına. diği için henüz fazla telefat. olmam ~ ... nın _da~a ~ru gı"";'"6'111 a - rişi.l.miıstfr. memleketıtir. İ. g. 
köyli.ıye beher tenekesini beşer lira - köylere teV2ıi edil~ek ve mükellefle- tır . H:ıstalığın önü a.rtık alın.mı.ş sa. ber alan Zübtu, peşıne takwr.ış, te~-~-----------------------------
dan ıki teneke gaa; sat.t.tğı tesbit e - rin aileleri, ihtiyaçla.rı oldukça bun- yılabilir. ha bir . yerd.e öniıne çık.arak te~evuz Fen memuru aranıY.or 

Zonguldak Belediyesinden 
dılmişt.ir. Yecı.1ıçal"lf)da m.a.ni!aturact !arı ücretsiz kullanıp gene iade ede- Devrek kaz~ ve~beyler köy.ti etme~ . ..stemıştir. Fakat kadın ~d~t-
Hu.se · Eriş de kaput bezinin metre ceklel'dir. sığırlarında da şa.rtx>n çıkmış. aşıla- le mu~naat ve. m.u~v~et. etmış, 

yın H L-... al ~ · · taıır. d .. bunun ıuıerine Zuhtu buyük bLr t~-
yerine arşınını 31 kuruştan satmak ayvan ...... ıeı ma n~t:..ieesınde ıbu bas sın a o- 1 

1 
• • . Durnuk mınta~da Koca.reis nüne geçilmiştir. la kadıncağızın kafasını parça. amış. 

sureti:.e ıhtikfır ya.p~ıır. Her Lki suç Alaı:Mn. F "d Du k V'n v=·~ . müd' .. " tır. 
t . • t k.l b't 1 .. ~u, errnı , rnu ve ın.a.man uayet: zıraat uru lunun da ıh ıkar yap ı arı sa ı o - k'" l . i n_.,,ft, . .. .. .. .. · A H.3.diseve el koyan .. . oy erın n m .... ıua.ıarında şa.rbon has- Vilayet zıraa.t muduru Huseyın Y- " .. 

muş ve dun geç vakit aslıye ceza tahğı qıkm~ ve hayvanlar telef ol- yıldız, teftiş iÇin Bartına ge!mlş ve Miıddeı_umum~~i _Ka~ri Ozen tahkıkat 
mahkemesınde yapılan duruşmaları mağa başlamıştır. Kazamızda veterl- birkaç gün kaldıktan sonra Zongul- netıcesınde hiıd.iseyı meydana çıkar-

nunda yedişer gün hapislerine ve ner bulunmadığı için, vil!yet veteri- dağa avdet etmişti. mıştır. Katilin bi.r sene evvel Kiz -
on be.şer gün ticarethanelerinin ka- lbana .gene tecavüzde bulundu~u. fa. 

patıımasına ve muşter.ıerden aldık _ Denizlide b. ir domates 1 Maraş Halkevi kat o zaman ha.diseıtin ıi<i ıararça 
ııı.rı paraların iaıdesile ticaırethane halledildiği, Zühtünün bundan ce -
lerın.de toobit edllen gaz ve .cap.ut be- muhtekiri faaliyeti saret aldığı a.nlaşıJmıştLI.". 
zinin müsaıdereSine ve pa.rala.rı ken. Denizli ~Hususı) - Ba:z:il. esnafın Maraş (Hususi) - Buradaki !lal- T• d 
dilerınden alınmak suretile Ti.irkiye. dmıat~in kilo.sunu yirmi kur~ saL lrevi faaliyeti ve bilhassa ar kolu ça.- ır e bir yavru salıncağında 
de münteşir gazetelerden oirisile ka.. makta ol ciuk11ırı görülerek mahkeme lışmaları kayde değer mahiyettedir. boğuldu 
rar suretinin neşir ve ilfuuna kara.r ye verilmiştir. Muhakeı:oo sırasında Her gün sa.at 18 den 19 a. kadar de- İzmir (Husu.sil - Tirede 
erilerek tev.kif edilmLşl.erd.ir. Bu bi bunlar dom.atesi ticaret kastile bak- vam eden halk türküleri neşri.yatı ve köYiinde Ahmed Kuca·kçı kansı 

hafta za.rıfmda 4 ihtikar suçlusunun kal Feyziden (15) kuruşa aldık.laruu armonik, keman konserleri, şehrin Fatma hır yaşındaki kız çocuğunu 
derhal te8irh

1
i gös _ve kendileri de. bir miktar kar koy - muhtelif yerlerine ikame edilen mü_ salıncakta uyutmuş ve düşmesi ihti

Denizli Halkevinde 

duklarını ifade etmeleri üzerine teaddid oparlörler vasıtasile binlerce maline karşı salıncağı iple bağlıya.rak 
müddeiumumiliğin tal.ebile Feyzi de ve hatta. on b inlerce vatandaşın din_ çamaşır yıkama.k için evin avlusuna 
mahkıemeye alınmıştır. Cereyan eden lem.esi temin olunmakta ve Halkevi- inmiştir . Bir müddet aonra uyanan 
tetkikat neticesinde Feyzinin getiri.. nin bu hareketi t.akdi.rle karşılanarak çıocul!c, yer!ini değiştirm;ş sa+Jıncağa 

müsamere cilerden dıom.eteSi toptan alarak fahiŞ halkın alaka ve rağbetini çekmekte- sanlı ip, boğazına dolanarak yavru_ 
Denizli (Hususi> - Denizli Halke. fiatla satmakta olduğu anl~ılarak dir. Hele milli ve Anadolu k.öy tür- cağı boğmuştur. Adliyece b.Mi.Se hak

vinde geçen gece Hal.it.evi gösterit kolu muhake.mes:i.nlıı mevkufen icrıısına küleri ve halk şairlerinin okudukları kında tahkikat yapılmaktadır. 
tarafından (İkizler) adında ıbir mü- karar verilmiş ve Feyzi de tevkif edil- .şarkılar ve çaldıkları sazlar halk ta_ --- • 
sli.mere ver<lm.\ştir. Müsamerede bir miştir. rafından daha iyi beğenilerek sokak Karamanda yaman bır hırsız 
QOk davıetliler bulunmu.5 ve çok gil- ta ve çarşıda ayakta durarak dınlen.. Karaman (ıHuswıi) - Seyid Hasan 
1.el .Oir «ece geçlrilmiŞtir. Dnidi Maliyerinde tahviller mektedir. Ali isminde bir hırsız evvelki gece 

Denizli (Hu.susi) - Vilayet defter. Ahio.sman mahallesinde belediye za. 
Selerihi.Barda orman yangını darı İsmail Hakkı Ayaşoğlunun van Samsunda Lozan zaleri bıta memurlarından Muzaffer Özata-
İzmir {Hususi> - 8ererihlııar kaza- vilayeti defterdarlığına, muhasebe Sam.sıun (Hususi> - İstaooul üni- beyin evine girmiş, bir ceket ~ırmış, 

sının Mu.saza.var mevkiindeki sırtlar. müdürü Hasan Argunun Bitlis vilayeti versibasinin muhtelif fakültelerine ev sahibinin uyanması yüzünden ka. 
da orman yangını çıkmış, 800 hektar muhasebe müdürlüğüne, varidat mü.. men.c;ub Samsunlu gençler t.arafmda.n çarak bir baş.k.a eve gi..rmıŞ, oradan da 
arazı dahilinde bulunan 500 sahibli dürü Cem.a.lrn Sivas vilayeti varidat terlib edilen Lozan muahed&inin on bir ceket ele geçirmiş, fa.kat Raşid 
zeytin ağacı ile 1500 zeytin delicesi m~d.ürlüğüne v~ tahakkuk şefierinden sekizinci yıldönümti kutıl.3.ma pr~~- Canka.r.l. isminde bir ıpolls~zin_ bi
ve otlar yanmıştır. Yangına sebebi_ Alının Mu.ş vilayetine tahvılen . .tayin ~.ı •. ~alk.evi salonunda, mem.eket~ız .siklet.le yaptığı takıb netıcesınıde 

(Yet verenler hak.kında tahkikat ya.. edilmiş oldukları Malif1!l Vekaletin- buyukl~ı ve ka.lıı'ba.lık bir halk kuL şehre 10 kilometre mesafede Ceııasun 
lpılmak.tad.ır. den viJA.yete bildirilın~tir. lesi önunde ya.pı.lmıştır. köyü yakınlarında yakalanmıştır. 

~ 

Yüz yetmiş lira. aylık ücret'ii ihtisas mavkii olan bir fen meruurlu.A' 
münhaldir. • 

Teknik okulundan diplomatı askerlikle ilişiği olınıyan ve memurin kJ' 
nunundald vasıf ve şartları haiz ·buhınanla.rın Nafıa Vekfı.letine intı' 
edilmek üzere vesaiki ile 15/ 8/ 941 tarihine kadar Zonguldak belediY' 
riya.setine müracaat.lıarı. (6520) 

İki ahşab köprü yaptırıla
caktır. 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Ödemiş _ Ad.agide yolunun 2 -t-500 ve 6 ':f-.. 500 üncü kilometrclerind' 

yaptırılacak 25 ve 35 şer metrelik iki ah.şab köprü inşa.atı 25980 litf 
56 'kuruş keşif bedeli üzerinden 20/7194.1 tarihinden itibaren 20 gün nuı6 
detıl.e kapalı eksilt.meye konulmuştur. . . 

Bu iŞe aid keşif evrakı, şartname ve projeler Imıir, Ankara, Istanbııl 
nafta müdürlüklerinde tetkik olunabfür. 
İstekUlerin 2490 sayılı yasa. hükümlerine gi.ire ha.zırlıyacakları 1949 ıL 

ralık muvakkat teminat ıle mümasil iş1 yaptı-k:lla.r.ını gösterir wsaik fi 
ticaret od.a.sı vesikasını muhtevi teklif mektuplarını 11 Ağustos l!>li f'jl 
zartesi günü saat 111 de İzmıı· vilayet da.imi encümenine tevdi ile :ııakblJI 
almaları 18.zımdır. 

Pastada vaki gecikmeler kabul edilmiYecektir. (!6008) 

Sivas iskan müdürlüğünden 
ı - Şarkışla kazasının Gemerek iStasyonunda. yaptırılacak içme su1 

te.stsa,tı işi kapalı zarf usuliie eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Keşif bedeli 24711 lire. 24 ktnış ve muvakkat tem.t.na.t 1353 1iff 

M kuruştur. 
3 - Tesisata aid proje evrakı Jreş.f'ı:y.e hususi şartname vesaice &'isi 

fskfiJı müdürlüğünde görülebilir. 
4 _ Talipler teklif mektuplarını ihaleden bir sa.at evv~l m.akbU?.: ro• 

kıahil1nde kami.SYon reiSllğiıne verme;ı.ert lA.zımdır. Ta.ahhud mektubıst' 
muayyen saatten aonra geldiğ.l :takdime kabu.1 edilmiyecektir. Melt ' 
tublar kanunun ta.rifatma. göre olacaktır. 

5 _ ihale günü ~/8/94ıl. tarih ve Pa.za.rteısi günü saa,t ıs tedlr. 
.(4972 - 6513) 
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Ve Telsiz Haberleri Telgraf, Tele~on 
~ ---------------------------------------------·------------------.--------------------~ __, 

Bnynk Millet Meclisi Alman tebliği 
C.Baş taralı ı bıcl sayfada] 

o~an Sovyet kınw..t.ıerinin 11smı !dlillsf' don içtimalarına başladı • 011ndi imha ed.ilmişLir. Bu mmtaka.dak:i 
&vyet kuvvetlerinden gen kalan kıs
)ınuı datııması bundan sonı·a. ırecik • 
ntlYecekttr. • 

Sa>a.ş tayyarelerhn~ dtin gece Mos. Ankara ~ (A.A.> _ B. M. Meclbi !emiş, fenerler idaresine verılecek taz-
~Vada iaşe ve miihlmmat t.esisatını btr aylık bir tatil devresinden sonra. minat Jı:arşı1ıkının temin suret.l ve ila
ve Duna nehrinin membaı mmtakasın- bugün şem.~ett.in Giln&ltayın başka.nlı- zinenin orta.klığı bulunan şirketlere 
da müna.kaJAt yollarının mühim bir ğı.nda topl1l.ntıla..nna ba.Şlanıı.ştır. aid lıis.se seneıdleri sa.tın alınması h~k-
düği.un noktasını bombalamışlardır. Bugünkü içtimada mü:t.akereye bBŞ- kın'1a.kl kanunun ildnci maddesile büt. 

İki alaym imhası lanırken İktısad Ve«lli Hüsnü Çakırın çe kanunlarının bu baptaki maddele • 
Berlli:ı ~ <A.A.) - D. N. B. nin bil- sıhhi sebeble!" dolayuıile ıstifa ey~di- rin.iıı tefsirine dair bütçe encümeni 

dinilğine göre, Peipus ~lüniln şimali ğine ve yerine Trabzon meb'tısu sırrı mazbatası ile devlet memurları aylıkla. 
lral'bisfndeki onnanlarda ti.i s~ Day'ın tayin edilmiş okluğuna dalr Hi- rının tevhid ve teadülüı:ı.e dair kanuna 
ala:vı sıloştınJarak imha adilnı~tir, ya.seticümhur tedc:eresi okunmuş -ve bağlı cetvelin ASllye IVeka.letine a.id 

Kiyef m.mtakasıada bunu mütealcib ruz.nameye ~ilmiştir. ku.mında değişiklik yapılması ha·kkm-
~tlin 4 CA.A.) - D. N. B. badlrl- .Meclis B. M. Meclisi ve müştemilatı d:ııti kamın lA..vlhasını miizııı..kere ve ka. 

~r: ile milli s~lar ve köşklerdeki e~a- bul eylemiştir. 
kJ:?efl.n cıenub mınta.ımsında, ka" _ lar hakkındaki Meclis hooa.blan tetkik Meclis gelecek içtima.mı Çarşamba 

"" tt 1 yda. ev güuli. yapacaktır. 
lllafa ve Alman çemlberlne g.irmemeğe en~c~üm~e;nı~·~an~azb~a~t~a&~na~~ı ~ı~a~p~e;;;;,,;;,;;··=·~~~==~~~~~~~·~~=~= 
~l'i n 8o'V!Yet ~kkül:leril.e çoK ile. bur !kaJ.ı:nı.şlardır. Çembex ta.mamlanj şebbüt. ~u1 SovYt.et 1kınmt'a~~r:ınınBihat~ •et~ 

giden ve ceb'i ka.pam.ağa memur dilınesı ı e ne ı.ce ~ '"i'.ır. u cur e _ 
edil.en .. . DUJtı. kar sovyet tAbıyesınin muva.!falcıyet -
hakiki ~rnan teşelrkiülJıen arasında l\tu!ıasara~a.lıi So...,.et ~vv_~tıt>ri .sizliğe uğramasının cllğ~r . bır s.."bebi de 
lekk.·· 1>1;1' yar~ olmu.ştur. Alman te~ Berlin 4 <A.A.) - Bugunku Alı:nan Aıman çevirme hareketırun kat'i oluşu 
Jr...ft_lil~en ancalk en son andadır kı askeri tebliiti hilikkmda D. N. B. aJBll- \'e ;;arılan kuvvetıerın tedricen cep ~ 
-....ma...1tta olıa.n Sovıyet kıt'alannın sın-. salAhiy~r ask.erl makamlardan ha.ne, petrol, silah ve gıda noJı.sanıııtı. 
~olunu keıseıbilmiştil'. aı;.ığıda.ki taf'6ilat verilmiştir. nı h~tmeleridir. 

1.fezkür Alınan teşeıkkiiJlerinin yüz Şark cephesinde, U.Jcnı~ada cereyan Smolcnskin şa~~da cereyan ~en 
lltetre kadar ilerisinde blr yol bulu- eden muharebeler esnasın<.ıa alınan e-: m..ıha.rebeler ~~ bul~a.n ~lli;i -
:n.lzyord t kıt'alar b yol si.r ve iğtinam edilen ha.rb ms.lzemesı man kuvvetıerının imhası ıle netıcelen 
~~ ve Sovye . 

1 
u nfiltarı mütemadiyen ıı.runa.ktadır. Pei mck üzeredir. Bialiste ve Minsk'teki 

~ .... kayna.şı~~· BU:. AJ.ına~ us gölünün garbinde, Ki.Yetin cenu- UnlıK muharebeJıerinde de olduğu alıbi 
ekltüllu ·buraya h.ii.kım yü.bek lbtr ~mı.da ve Szoole.nskin şarkındaki cep. hiç bır Sovyet teşek'ıktilü _tjrnan cem

»ll.evkJ.de mevzi aılmışt.ı. Alınan mu - h e böıgeleri.ı:ııde çok büyük .Soyyet i:uv- beı•ın.l kırarak l'.açmağa muvaffak ola. 
~a topları Sovyet kollııı.rına karşı ~tlen el'an t,oJt)alarda buluntiYOr ve mumıştlr. . ... 
direkt n.t.eş açrn:ı,ş ve ibu ateşe hava bu tol'balar mütemıı.diyen da~laşı_yor. Petpwı &"ötü carbmda 
dafi topları da işt\rak etnıişbir. En _ Sovyet ba$1.ıımAil<lanlıiının nıyetı de Beıitn 4 CA.A.) - D. N. B . _Gecik_ 
kaz ~üate yıkılıyordu. Yeni Bovıyet Alman zırhlı tümenleri ıle ~unla~ ta- .nüştir- .. _ _ _ 
~arı rnütema.diye.n gözüküyor ve kfö eden AlmaJl 1cuvvetlerı . ~s.sıne. Peipus golünun garbında du.şman 
der bı.iyiık kuvvetler ısıkışbr.arak ileti Al- teşekkülleri im.ha edildiği l>iea".lı Al 

h.aı top ateşi a.ltrna alınıyordu. w· lü tümenlerini cebe ~k - ·- ,_,, 10000 . b- _k-
0'7<>'1.<. man ma r .. ma.n .,,ıt ..ı.arı . ~ır ve uyu 
c:ı·-~an gi:Yz;iiken dolu bfr tren de maktu·. Alınan ibaşkutnandanlığuun us- nı:l!kt rda tan'k, tQp ve sair ruet l~ti-
ll'ekt ıot>çu a.teşile imha ed'1mlştir. tünl~ü se.,vesinde KıztlD~dunun _Al - a. etmU}lerdlr. 

~ihayet So~ geri dönmeğe mec man ordusunu ~irmek için ya.ptıgı te- nam 

tini ~ • f • ~ak; ~ek.etin konınmasını, em.niyet ve ııııeıa.m.e.. 
ıiUnu,z. ek de.ınekt.C-.. Kendiniıı için ı:~ken herkes içl.n ~ış olur_ 

&&in ref-ahımz memleketin refahıdı.r. 
Memleketin refahı sizin refahınwclır. 

Bir TASARRUF BONOSU 
MALI Hem sizin, hem memleketin refahıdır· kuvvet.kür 

' T YE VEldUM..tz DiYOR Kİ: ' . 
fa~ .asarru! .. bonoları, pa.raıarıaı elinde tutan tasarruf e:rbaıbına yük.sek 

ızl.ı çOk ınu.said lıtr pı.a.s.man teşkil edecek, ayn; zamanda, bergün daha. 
ç~ • ~n ~ hepsinin normaı biitçe dahilinde tem±ni mftmkün olınıyan 
ln.illı mudafaa ihtiyaç~ h1;rnen kal-şılıyabilec.ek:tir.ı 

Biır tasarruf bonosu alırsanıı. paranıza yük.sek bir faiZ, yutd müdafaa. 
lnna da bir çeJA zırh l'eYa bir çelik kanad aave etmi.i d.ursunuz. 

COOiru.ııdelti: 

( Sovyet tebliği ) 

"Düşmana ağır 
zayiat verdirmiye 
devam ediyoruz,, 

Moskova 4 CA.A.> - So•yet istihba. 
rat bürosunun dün aıkşa.mk.i tebliğı: 

3 Aıtw;toıs günü Jut'ıı.larımız Smo -
lensk. Koresten ve Bela.yat Zerk.ov is
tikametıeriooe ve cephenin Estonya 
ınınta.lı:.&sında dtişnana karşı muha -
rebeye devam eıtmişlerdir. Cephedeki 
kıt'ala.nmızın va?jyetJerinde ke.yda de
ğer mühim hiç bir değişi.klik olm~
tır. 

Hava .kuvvetleri..miz kara kuvvetle -
riınıı.Je beraber ha.roket ederek düş -
manın motörlü cüzüf.amlarına piyade 
ve topçusuna hücum etmeğe devam et. 
miştir. 

2 Ağustostaki ha.va muharebeleri es
nasında hava kuvvetlerlmı.Z 19 tayya. 
rP. kaybedera.k düşmanın 31 tayyare -
sini tahrltı etmiştir. 

:ı Ağustoo gecesi Alıınan tayyarele • 
riırln Mo.cılrova üzerine yaptıkları rJtın 
esnasında iki dOşman tayyaresi dU.."'1 -
rülmi.i.ştl.ir. Baiım ilıiç kayıbımız o'\ma
mıştır. 

Kiyefte mukabil iaaıTuz 
Londra 4i (A.A.) - Afi: 
Çemıbeır içlne alınmış o.J.a..n cü2ü _ 
~an kı.ı.rt.annaJc üzere Sovyet kı _ 
ta.a.tının Kiyef'l.ı1 garbında m uka.bil 
bir taarruza ge.ç.m.i.i .oldukları Ber -
linde söy ıeni,1ınektedlı" · 

Londra vaziyeti 
nasıl görüyor? 
[Baş taralı J iDcl sayfada.) 

mevıcudiyeti iZah edilebilmektedir. 
so.,yeüerin va:Uyeü 

Ta.hmJ.n edildiğine göre hazır'an -
malkta olan üçüncü yıldırım ıleri ha. 
elreti ·betki de muharebeyi Sovyet 
~usu için daha müsaid şartlar ya. 

rat k bir duruma sokacaktır. 
aca oll •·~ · 
üşman münakale y arının a ...... ı -

Vesayete filan paso! membaı, Yüksek olan maJıiyeU idi. 
Halbuki onun da bugün, tıpkı ıtiiDkü 

Yazan: Selim Ragıp Emet «Yeııi niza.mı> gibJ blr torm.ıille oria,ya 
çıkması ve şarki Avrupayı Rus h.a.k.I -

.& iman - İnı:ilis ihtilafı bir ara miydi altına terk lüzumunu Il:i.n ey • 
bir .. ytni nizam~ davasının or • lt>mesı, onun ulvi ola.o özlle yulu aca. 

taya rıkına.eına ve bu yüzden birçok sında çok derin bir farlun bulunduiu 
memJeketlerin kuşkuya dıi.şmelerine şüı>heslniıı meydana çıkmasını lnıae e-
vesilc vermişti. Sovyet. Basya ile Al- d.lyor. , 
manya a.rasında patlıya.n harbin bir Bi.ı de şarki Avrupada ya.şıyan blr 
tezahuni olarak da. iimdf, şarki Av - roilletiz. iıan edilen ddlltai Daurda 
rupa için İngiltere naaanacla bir cr.evk bf'rhanıi bir istim& bydı wcwud 
ve idare" formfilüniuı belirmekte ol. bulunmadtima nazaran, bu leni sevk 
dağ"una şahid oluyoruz. ve idare formülünün muhtevası içinde 

Bu meseleye temas eden "Timesı> kendi varlıtmnzı da ithal e<Iılmi> &"iM'
crazet.cs.inin Anadolu ajamı tarafından mekfe yanlr.<j bir telakkiye saplanma
;eçcıılenle verilen bendi, anlaşılmıya.. dıtıauzı s:uıı...'foruz. Memleketimbıln ls
cak dereeede müphem bir ')e'kil an.et- Uklal ve hürriyet uğurunda. nekr ya.p
ıııt·mi~ olsaydı, bu yeni icad formülün maka. azimli bulunduğunu resmi ve 
uyandll'lllaS'J hakb ve tabii endiştyi hususi surette her zaman ;Jfı.n etmek. 
daha o zaman izhar etmekten ~ekin - ten çeli.lnmedik. İngiltere ile lttif:.kunı
mezdik. Bugün. bir takım neşriyat ne ıın mana ve hikmetini de ne 1dmseOrn 
vuzuh Jcesbellen ba yeni İngiliz telik. sakladık, ne beliren tehlike J.ıırşısmda 
ki~iııin meriııde dururlcen bir zaman- inkar vera tevile kalktık. Btltün bun-
1.ır ötekine berikine telkin veren kim- lan sırf hürriyeti ve isliltlfıli nam1n'l. 
sclerin hakikatte salkım için hareket ıöze alan bir milletin Şii veya bu lsti
e~ıp etmediklerini bihaldwı sorma,Jı kametten si.dır olabilecek bir sevk ff 
yerındc ve doğru baluyoruz. Times ca- klar~ iradesine nef&ini teslim eyl~ ~ 
ukı;inbı bizi teessüre sevkeden ve u. &ini be.klemek kadar ıarib ve safdilane 
mımıiyeUe şark aleminin dikkat naa.- bir telakki olamaz. 
rmı açması li.zım relen bendi İngiliz İngiliz gazetesinin açık o.lan ibare 
hariciye navrı Mister Edene İngfü:ı \"C mt..nasıw tavzih yollu yapılncak ye. 
,Parı.&meJltosunda müstakbel diinyanın ni neşriyatın da, meyda.ııa ~ıkml:i olan 
alınası icab e.'ffuen şekil baklnndaki l'MSiı şüphelerin izlerini sikmiyeeefi 
m~ahazala.rile alakadardır. bedihidir. .İngl]tere ile Sovyet Rusya, 
. InrUiz haridye nazırı Mister Eden t,fer Timesin neşriyatı bir hakikat be, 
lngıli;, parJ&mt>ntosunda buna aid dö- elele vermiş ve şarki Avrupa. lçi.ıı mÜll-
1,ıim<-Cleri anlaUıb sarada. lflU'ki Av • iakooJ bir n.isam tasanrur etmiş olabl
rupa.da bir sevk •e idare faaliyetine lli- Urler. Falı.at ba nlıııamm Türkiye hesa
ımm ve zanrret göflermiırj ve bu b&- bma biç bil' aman tatbik yeri bu!a • 
kim.iyetin Rusyaya •erilmesbıi doğ'ru mıyıtc&lmı, bulmasma lmkin olmadl-
ve mantıki buhnuş. tın• şimdlde.n söyl~ebiliriL 

Blr meslek b()('amum halılı olarak Bt:ruo boyun eğebilecet bir Tütkiye. 
f:>.yeı iJ"i teşrih eUiğ'i ve bütün mah- nln kendi kendini inkir yolona gide- · 
zurlarını oı<taya ko:rdnğu bu görüş ve ce&\ ka.)'detmin bile ha.cet. yoktur. 
düşün~ün ne ~ sakat oJd~nu Biz, bir ment~ metaı olmamak ieia 
ıı-Oyll'mıye dahi lizıım yokt.u.r. B~ 7a.. İng-Ulı politikasını terviç etlik.. O po. 
manl~1•• .~manynnm «yenı ı~a.m>ı Uflkanm bu nevi hesablarma alet edfl
for.nulunan yara.ttıkı endl~ler ~umle- mele • t ::.1 1 ·· b"T" varlılt-
nin malümudur. Bir mahkünıiyet ./e '-"' enrce,..m z ~n, u un 
bir ~ret haya.tına dü..,memek için İn- mızı .. orta.~·a konn.akta. zerre k1idar te
r •l'Prcnln libl'ral ve küçük m illetlf"r hu. reddud gostermeyız. 
ımııunc tanmın hattı hare,etaıın u • c L . _ m C " 
yantl•rmış olduıl'n takdir ve lıe:vecamn ~" llH vr.,.a9ıt" ,,,, 9 

D ıara.k Sovyet münakale yolları 
~e~1 muhafaza etmekteJir. Şa- Ruslar ecnebi atasem·11·1terınec1 ··çu··ncü yıldırım harbi başladığı 
y u in . 1 ' 
zaman Sovye~:;- b~·l'r .ttıza.n:ı i ::ı tanıişe eri nasıl aldatmıslar ? 

Heyeti Vekile 
Toplantısı edebilirlerse jj.,,.,un ~u eırun e m , • 

olabil.irler. [Baş tarafı 1 inci sayfada] Ankara 4ı c A.A.) - İcra. vekılleti 
heyetJ. bugün saat 16 da Başveldi -

. Reırik Saydamın 
ıette Bwekıl Dr. 

• • .•• ..ı~ topl.anmış ve ruzn:anı.e • nyaseWJU'<' ... .. 
.sindeki .rnueJeJerl görüşm.u.şt.ur. 

Basm Birliği kartları 

. şimdi sonu kestıl'ilemiyecek "bir va lıiterlerıni aldatmış olduğu Berıınde 
zıyet de R usyada ~ başladığı. ı.a _ reamen sö~enm.ektedir. Mütehassıs _ 
nuı.n çamura saplanaca'k olaın Alman lara karşı senelerce manevrala r ve 
mot.örlü ordusunun alacağı h &ldi.r. geçid .resi:mleri iQl.n hep aynı eski 
Şayed bu vaziyet t ahakkuk edecek tankları kulla.nmı.şla.rdır. Alınan ef • 
olursa ~cü yıldırım harbinin mu~ ıtarı umumiyesi, Alman gençli~lnin 
va.ffakiyetsizlikle neticeleneceği tah- kutle hai1nde uğradığı zayiatın mes. 
min edilebilir. Rusyanın soğuğuna ve ulünün kim olduğunu SOl"ınaıktadır. Basın Bırl.lki tst.anbul mınt.akası 
karına alışmamış olan AJmanlar, bu Senelerce ~va ~ıte.:1 o- reWfği.Dden: . . _ 
iklime ÜDBiyet peyda et.nti.Ş olan Sov- la istihb t servisinin bütün Aııkaradan ~en.diğimıze gore basın 
yet «u.vvetııerin1n mütemadi hücum. n ··uı.ve tini ~ıya.n albay Keller karr.ı nizamnamesi ilı:a.t'i şeklini alllP 

kala.c kl rd me> ye • ·· yürilrlilğe girincl.Ye kadar muaYY'en ev. la.rına maruz a a ır. ..ı~~ ·ı ,.,_ft~yaya nvdet etme;r u_z.,f! . -
"i"-'""" .....,...,_, sa.rtalı:l kanuni azalanmıza :muvakkat 

So-,yet mukabil hücumları redir. Alman iBW'Jlba.rat servıcnnın bUUJ kaltlan verilecektir. Azalarımı .. 
Londra 5 <A.A..> - Rus tebliğleri ge. Rusyada jy:I işlemem.i.ş ol~~ iddia zın taahıhüdlerini ifa hususund" bir 

niş mlkya.sta bir hareketi «ıı.~de:~ ve ima edilmektedir. Bu servı.stn k : - illşılderı aJmameJc. adlarını llste.Je 
d!ği halde Britanya gueteıerı !aye-tslzliğinin neticesi A.Lm.an kuv - aımslı: içlıl şarttır. İlerıde bir gecik _ 
cephe üzerinde mukabil bir Rua taa:~ vetJerın.n Rus harb sıahalarında. hiç meye mahal kalmamak ti.zere keytiye~ 
ruzund.an b.a.hsed~?rıa:~;:;~unde ka- bahsini iŞitmedikleri yeni model ve a.rkadaşlanmıZa bildiriyoruz. 
haber! Berlın r.-ıu m........ . 
bul ediyorlar. tıı.pte Ru.s tnnlı::larile ~arı 

Ma.repl LisUn aeyaJıa.Cf oımu.ştur. Evvelıcıe Berhnde Rus!ann 
ttaJyan membaından öğrenildığine cem'an 46 &Jay tank teşkilatı olduğu 

nazaran Mareşal Llı;t Atillayı beklen- ve bütün tank mevcudunun 9 bin _ 
da . t .. ımek üze-

medlk bir ~ ....... ZU:~!eeslıı· muvak- den ;baret bulunduğu re.cmıi meırJ:>a.. re Rı.u: cepıh~ı v..- ı . . . 

lngilizce 
derslerimiz 

s lira ae 
25 > • 

I 100 > » 

lı:aten bırak:ml.ştır. Bu hadisenın muh- !ardan temın edilıyordu. Diğer ta _ 
telif tefsirler meyanında en akla yakın raftan Alman yüksek Jrumarul.ar.Jığı I 
olanı şudur: Yunan, Yugosl•v ve Bul- harbin bidayetıln<renberi 9 billden çok 

gar a.hıı.lis1 Almanlara kAfi derecede fazla tank tahrilb veya zapted~liş ı 

Münd.ericatımı.zm fazlalığın.. 
d~. dolayı yarına tehir edil_ 
tnlftir. Okuyuculartmrzdan özür 
dileriz. 

600 > )) 
1000. > ,, 

Bir tasarruf benosu alınız. 
PARANIZ DAİMA PARADIR . . 

Bono almak için verdiğiniz para bağlanmış değildir. Paranız COOlOıZ
(!e kaldığı hıalde üst.elik. size faız get.ılrecektir. Vade dolmadan paraya 
ihtiyacınız olursa. herhangi bır bankaya müracaat ederek bonoyu derhal 
~kruıto ettiret>iılır&'n.iz. Bankalar, tasarruf bonolarını hitamı vade kıy
metleri üze.rinden: 

itaat etmcmekt.P<fü. Ve Mareşal List ol<luğunu iddia et.m.ekt.edir. --------------J 
bu seyahaıtl Balkanlarda.ki Alınan ta.. 
he k:ıı:ümünUn lıakıki vaziyel..ıni blzza.t 
görmek için yapmıştır. 
--~ ·---

Almanya F ransadan 
filo ile üsleri istiyor 

Londra, 4 <A.A.> Londra.. 
ya gelen haberler, Almanların 

Vichy ile tekrar müzakereye başlamış 
olıduklarmı ıröstemıeık.tedir. Ma.liim ol
du&u üzere bu müza.kereler. Alman • 
Sovyet harbinin başlaması üzerine in
kıtaa uğramıştL Alman - Fransız mü. 
zakerelerinde Almanların takib ettiği 
gaye, Amiral Darlanı Fransı.z üsleri ile 
Fransız flloounu bir sulh ınük.Afatı o.. 
la;-ak Almanyaya berketmeğe ikna et
mekten ibarettir. 

Kazım Can öldü 
Eczacı K8.zım Can ~ aydanberi 

muztarib bulunduğu hast.Qlıktau kur_ 
tuiamıya.rak vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün Teşvikiye camisi karşısında Di. 
lek apartımanından kaldırılarak ikindı 

tıamazı 't:'e.şvikiYe camisinde kılınarak 
Edın1ekapıdaıki Şehldliğe defnedile
cektir. 

İngiliz veya Amerikalı ve 100 Sov:yet 
piılotunuıı izamı, Siberya He Lançeu 
anu.ında kabil olan sürat.le '.lir de -
ruirjolu ın.şa cd.1Iıne1kt.e olması Çin 
muharebe&le Avrupa haminin sıla 
m1inaızeAJeti olduğunu gö&termekt.:? _ 
dir. 

Sabahtan Sabaha: 

Ceza kanunu 
değişirken •. 

Adliye Vekaletinde WPi&Wııü mü. 
t~ıs bir heyet cemiyel h•ra.lam1-
nn &ôııterditi lh&iyaea ı;&re, ceza ka
nunumuzda yapılması :ıarufi tadilatı 
hnırlıyor. Ne zıımandanberı her fır. 
satla iizerhıde dlll'dug-wn bu tadil işi.. 
n;n nihayet t.&hakkuk cttıiini gir. 
rMkle b&bt.iya.rım. Be1cü11 lıan&i 
'l':.Addeleı üzerinde dunlu~ı.:un ol!re. 
·wmt.dbmıe de memleketin içtauai ba. 
·a.ıını yalwıda.n t.a:kib eden bir raze. 

' t:ci salahiyeti ile bunun daha zi.)ade 
~ı.; maddelere şamil ol&ca.g, kanaa.. 
lJ:;de;\i.m: 

.i - Irz ve na.mw;a letııac; l'den 
mçlaı için mevzu cezai htikilinlu. 

2 - Ku: kaeuma suçuna karşı 
lconmuş hiillümler. 

:, - Arazi kavr;aları vüıüı.den iş. 
lı>.ül!lJ suçlara dair olan hükümler. 

' - Bu üç madde ıiu-rlne nıevZ11 
ı.a.l!fietici sebeblerle t4l.dıri hlikiim. 
kr. 

Eter henüz muhkc.m bir idrak se. 
dyeıdne varmayan ccmiyel.i.u iıık•li.b 
ıtüı;turlarına. uYrun bir olruulu1< n. 
boa varmasını üıı.i.)'orsak \e kanunun 
terbiyevi faalletinden halk tabaka -
Wmın nasib almasını chd7orsak bu 

ik maddeye temas eden su~l:ı.rı. kar
şı adaletin en YÜksck ölı;iıde tec<?IU 
ctnıuJni de ist.E-meliylz. Yenı ceza 
kanununun tatbikında.nberi bu üç 
rıJadde)' e inhisar etmiş cücdmler bir 
b.tatısti.k çer9evesine al.uıllllŞSa bu 
fabJoya atılacak gözle bu ı.arureti 
d<.rlıal ~lama.it mümluir.dür. ~:&ıt
dı&n kasıd sa.dece suçiu,u bir zaman 
hüniyetinden mahrum etmek dciif, 
o • ciırmün başkaları ta.ralmdan da 
Jı>lc.nmesini önJiyecek tcrhlbi bir elen 
ve ibret fırsat. vennektlt. 1.1.alhUI 
hu ti~ ınad~ye temas eden suçlarn 
~~ ı ıhnış a.a.nı.i cezalar bJt: bu vasıf. 
t&D, daha doinum bu fa.Atetteu mıtL 
nutıciv. Bundan başlı.a hj.r madde
c.ııı yanında birçok \a. haTlfletlt,l 
ı;ııı.ddeler ve bunlara ilive olara'k tt
oi_. mikyasta takdiri saıabıyetkr -.ar. 
dır ki ha.c;ı;as ve fazla ınertıameUt bir 
balı.im için bunlan bir IU'al' ı reUr
n.c.i.; şartilt> acar bir ırı dü ınanuu 
tilni kolunu sa.llıya.raık hurıırmırfaıı 
st rbest.Qe çıkannalt ankinı mHrud.. 

dur. Ilalbuki ink:ıli.b ceınil'din.i ,.._ 
karlı ve vatandaşları cf!miiı>~e ve 
ıliı. er va~ iıarşı durU.-;t ye
t: !)lıtmek varifesi lu.sm.t>n de adalet 
dhar.ınm bütün ulibet n n.ı>lıabeti 
Hı• ~endin! göstermesine bai:ljdır . Ctı. 

za, şiddeti nLc;beUnde kurt.aıu.&dır 
Fdkat kurtarılan ferdler d9ill. neıııl
}et olmak şarlller 

--- 23 ... La- c~ __. 



6 Sayfa 

l lstanbul Levazım AmirliQinden Verilen 
Harici Askeri Kltaatl l16nları 

Aşağıda yazılı mevad.ın bpa1ı zarfta ek.slltmeleri hlzalar.ında yazılı sa
s.t.ıerdc 28/8/941 günü Oe!.boluds as:terl satın abna komisyonunda. ya
pılıı.cıı.ktır. Taltblerın kanuni ~esikalarilo, teık1ıf m<:kıt.ublo.nnı ihal~ sa.atin. 
den bır t evvel komısyona yermeieri. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 1hnle saati 
kilo lira lira Kr. 

Kuru ıUzi1m 77,000 28,490 4273 50 15 
Saman. 3,410,000 187,550 28,132 50 15,30 
Odun. 6,750,000 135,000 20,250 lG,30 
Kuru ot. 5,126,000 358 820 53,823 16 
Ga,. yağ'!. 145,000 41.1..250 6937 50 17 
Sabun 82.500 40,425 6063 75 l'l,30 
Toz ~er. 66.000 33,660 5049 18 
Sığu eW. 819,000 343,980 51,597 10,30 

(815-666:!) .. . 
AşağıdA yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmelerf hizalannda yazılı gUn ~ 

at ve mahalrerdeki askeri S2t.m alma. omısyonlannda yapılııcakıtır. Talibte." 
rln Gtanunt vesikalarLle teklif mektublarmı ihale s:ıatinden bir sa-at evvel ald 
old~ğu komisyona vemneleri. Evs.'\f ve 9cU"tnameleri komlsyonlarıuda gcruıUr. 

C nsı Mlktıı.n Tutan Teminatı İhale saati, günU ve mahalli 
Lira Lira 

Kuru ot kilo 3,02~,di)O 121,192 7310,04 25/8/941 15,30 Erzuı-um 
Kuru ot • atJ.oı>O 18,900 14111 25 • • 16 E..-zurum 
Süt > 42,CıOO 472,{)0 28 ll > 17 Çanakkale 
Koyun eti il 40,00U 1800 28 ll • 16 ÇanJkkale 
Fotuı 0art 1053 10,000 75(1 29 > D 16 Burı;a 7.cı ilk 

ok..ıl. 
Kundura it '/50() '75,00.'J 4500 26 il :D 16 Mar:ı.ş 

Yent.nl > 7b00 30 000 23&0 26 D > 16 Maro.ş 

(811-6658) 
1f • 

Aşa{:ıda yazılı mıı.Izcmaicr pazarlıkla satın alınacaktır. İluılruı 6/8/941 
Çarşamba gilnU Gaa.t lG da Hadım.köyde Uşak tabyada askeri satın alma 
lrl.)misyomında. raPllacaktlr. Tallblerln belli vakitte tmnisyona. gelmeleri. 

Cinsi 

HıunuıicAr başlıgı. 
Hamurkfl.r önlüğü. 
Pasa bezi. 
otıunınc terazi. 5 küo tartar. 
Gemtcı feneri. 

1f 1f 

aded 

60 
60 

160 
8 

15 
(809-6656) 

Ding~ı ve taban demiri verilmek ürere 40C aded çift atlı na.l~liy~ araba~ı 
yaptırııaca.ktı.r. Pazarlıkla. eksiltmesi 6/fl/941 Çarşamba günü sa::ı.t 10 da 
Erzurumda a.skerl eatın alma kotnfsYonu.uda yapılacaktır. Talibler.n belli 
vakitte konıi9yoına gelnıcl<.Ti. tah~ııln bede!i 70,000 Ura, tat.'I t.cmlno.tı 9500 
llr:ıchr. $!ı.rtna.m.e6i komls:;oııda gört\~Ur. (813-6660) 

** Aşağıda ye.zilı kunı otlar h'zıılarında razılı gün ve snatıerd~ pazaı!ıkla 
eks ltıııclert Hadı.m.k.öy ctııı.t'lnd:ı Muha köylinde askeri satın alma komis;o
nunda y ılacakt.ır. Tatıbleıln belli vl\kl ıc komisyona gelmelerı. 

Cinsi Mlktnrı Tutan Teminatı 
kl:o Lira Lira 

·~~~~~--~--------~~-
Balycll kuru ot.. 500,000 26,250 3938 11/8/-16 

Dliıı:Um Gr;uru ot. 500,000 21,250 3188 
941 

12/8/-16 
(807-665il 

** B<>heı metresi.ne t.ahtnln edilen fll\tı 310 kuruş olan 100 ooo m el re k•şhk 
elbı.selık kumaş pazariıkla .sa.tın a;ına.-.aktır. 5u.ooo metreden aş:ı~ Ol'l\1\

mak lızere ayn ayn teklırler de kabul E'Cl..llr 1halesl 9/8/941 cum<ıl'tes• gl.inü 
saat 11 de Ankarada M. M. v. sntın alnıa komlsyonıındo. yo.pılncaktll'. 'r!l • 
liblerln tekli! edooekten ml~tar üzerinden kıınWlt !ke.t'I t.emlnntlnrllc bcili 
va.kitte tomiıG'Ona gelnıelera <7C5 05441 

** 1,006.400 ltllo sıfır eti altnr.r.ak!Jr. Pazariıkia eksiltmesi llıSt94l Par.ar. 
ıtesı gilnU s t 10 da Erzurumda askert satın alma komlsyonunr':ı yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli201.680 lira. İlk teml!tatı 11,384 liradır. Ev.nf ve şart
namec.: ~nda görf".ı.lü:-. l'al·blerln kanuni vesikalarlle beill vak~ıte ko. 
misyona gelmeleri. (7!17 -6S98 > 

(iLAN) 
32. P . alayının 1. taburu komutanlığa aid resml mühürü zayi olmuş-

tur. Yenisi yaptırı.W.caktır. İlin o1unur. (66651 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zart usulile eksiltmeye konulduA-u evvelce 11An edilen 1999G lira 23 

kurus ke.şlf bedellı Afyon lisesi ikmali inşaatına tallb cııemadığınd:ın len iden 
kapalı zarf u.sullle ckslltmeye çıkarılnu . .,tır. 

1 - İhale 15.Ağust.os.941 t.arihine müsadif Cuma gilnil saat 15 de vilAyet 
nafıa binasında t.oplnnacnk nafi& komlsyonundn yapılacaktır. 

2 - Muvakkat tcmlnat 1'199 lira 72 kuruştur. 
3 - Plfuı. bulasai keşif vahidi fiyat bordurosu umumi, hususl fenni lj&l't

name. bayuıdır11k işleri genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mukavele ör
neği Afyon nafla mildUrHlğUnde görillllr veya alınabillr. 

4 - İstekli olanlar bu işe girmek ilzere alacaktan ehllvet vesikaları için 
ihale c-Unünden en az Uç gün evveline kadar villtyete mUrııcaatla vesika ala-
caklardır. 

5 - Milnakasaya iştirak için ehliyet vesikası 'lr"c rnuvakkııt teminatı havi 
tcklıf mektublarını yukarıda yazılan gün saatinden btr saat evveline ka.. 
dar makbuz mukabilinde komisyon relsljğlnc vermeleri veya pasta ne gön-
dermeleri Iltm olunur. (6332> 

Zonguldak Belediyesinden 
Ankara kBpriisıle istasyon ara3ınd:ı.ki caddenin her ikl tarafında bu

ıuııan yaya yolların t.retuar olarak yaptırılacaktır. 
!Keşfi 5036 lira ta kuruştlll'. 
İhalesi 8/8/94ıl Cuma günü saat 15 de belediye daimi encümeninde 

yapılacaktır. 
Muv:ı.kkat ıemı.nat akçelerile birlikte muayyen cün ve saatte tal:plerin 

miıracaataan ua.n olunur. Cv569) 

Adapazarı asliye 2 ncı bukak hakimlığinclen: 
Davacı: Ada.pazarının Karanğ~ç Ulus caddesinde 9 numarada Hik 

met Tunçay tn.rafından h.asllllSIZ oıa.rak açtığı gaibllk davasının yapıl _ 

makta ol.a.n duruşmasında: 
Esas nüfus sicninde İ.5tanbul Fener imareti at.lk Ye.nıhn.m.am 18 nu

maro.Jı hanede Hacı Mehmed Safvet oğlu 308 doğumlu Ahmed Feıldun 
ad:ııe mu.ka.yyed bulunduğu 0.111'1.Şrlmış olan Ahmed Feridun on 3ene ev. 
vel Adapazarını terkl~ bırakıp u;ttiği ve bırakıp gittiği tarihtenb:ıri 
<löıunedl'ğl gibi ölü veya sat olap o1madığı hakkında bir haber alınama 
mış olJduğundan Ahmed Feridun hakkında malumatları olnnların tarı i 
ilandan rt haren bir sene .çinde nıalümatlarını mahkememize bildirme • 
:ıeri .çın mulıı.akeme 19 Eyli'ıt 942 taı-ihlne talik edilmiş olduğu ilanen teb
liğ olunur. 

RAŞiD RIZ,\. TİYATROSU \ 
Bu 11kşam ootaneılar Aypa.rkta r 

- S:ıçlarından Uto.n - kom~t 3 P. 
Bıılide Pi.şkin birlikte 

VEDAD ÜRFİ 
Yaz temsilleri 

Bu o.k.şam Pendik Yıldız 
Aı1e sinem.asında 

KAN!! .. 
Komedi drama.tik a perde 

(Eynca Bobtsl1 Şair komedisi> 

Refik Fenmen'in °" 
Açık ifadeli kıtablarl'e 

ELEKTRiK SAN' ATiNi 
MAKiNE SAN.ATiNi 
MODERN FlZlK ve 

FELSEFEYi 
öğreninız. Her ltitabcıda bulu.nur. 

Nal}irt: Akb:ı - Ankara 

SON POSTA 

Bat, Dif, Kezle, Grip. Romatizma 
Nonalji. Kırıklık .. tıe BOtl'la 4ğnlarnua Derhal K.eeeı 

,L............~ - • - Chd• 1 bft alıaalılllr. TAE.Un.!RINOEN SAKININlz. 
HER YtROI PUU.U ICUTut.ARt ISRARt.A .. iSTEYINIZ 

. . . _,.-· . . ... . . ' ı·. . ' 
~ • • # _.. # • A • , I . ., ' ..~ ' - '~ "' I • 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUOiJ 
işletme Umum 
ilanları 

Devlet Deniz.yolları İşletme Umum Mudürlüğiindftl: 

Gemılcrimizdakl ~cmi doktorlu1tları milnıhaidır. Bll münhalter içln doktor 
alınacaktır. 

Ken<iılerl~e verilecek azami ücret 170 li?'6dır. Ta.yin vaziyeti barom ka
nunu çe.rçıvest dahılını:W yapılacaktır. 

Talib olanla~ın. bu . husu~ 11\zımgelen vesaiki hl.mil olarak idaremiz 
Za.t İşlerl Müdürlüğüne mllracatJarı h.izumll i16n olunur. <6585> 

** c:raıata nhtunı üzerinde bulunan mer«eı: ve şube 'M:Cntaltklarımız gişe. 
lerınde vapurların ha.rek:eıUcr!uden bir ha.ft& evveline kadar btlet. tedarik 
edilmesi milmkündtir. 

Mevsim hoomile :voıcu nakliyatının z.iyadıelıeşmesindoo dolayı vapllrlarımı

zın hareket ~ ve saa.tlerinde ir.dlhanw\ Dl!t.hal k.a!marnıık üzere sayın yol
cu_ln~ızın bırkaç g!üı e\'Vcllnden bu giŞelerden bileUerinl almalarının 
mümkun olduğu iUl.n olunur. <6614> 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

'7500 kilo mantar alınaeak 
ı - Cankurtaran yelek.lerınln imllinde kulla.nılmak üzere 7500 kilo 

mantar alınacaktır. 
2 - Bu maksada eıverişlı olarak m.a.nta.r verebUeceklerin 8 Ağu)ıto.s 

941 Cuma günti. saat 16 ya kadar bôrer nunlllneleri ile birlikte K 
paşlda bulıtn.a.n komisyona mt.i:racaatıa teklırte bulunmaıarı. CG~;

1

1~~ 

** 5000 aded çukur buyuk bakır ta.bak. 
5000 aded diız lrnçtilc • • 
5000 aded bakır su kupa.<ıı 

1 - Yuknndıı cıns ve miktarı yazıh üç kalem ba.kır kap 7/Ağwıto.sı 
941 Perşembe gilnu saat 15 de pıızarllkla alınacaktır. 

2 - Her uç kalemden her bırl içın 1000 adetten atağı olmamak üzere 
yapılru:ıık tıelcllfler kabul olunur. 

3 - is.~klilcrin teklif edecekleri mikt.a.r ve fiatlara göre % 15 nisbe_ 
tinde kaıt ı teınlnııt.larlle ve tıekllf edecekleri kapların bırer nümune.. 
sUe birhkte bellı gun ve saatte Kasunpaşada bulunan komisyonda ha. 
zır bulunmaları. (6572) 

** 1. - Ta.hmin edıleu bedeli d6.500• lım olan 2000 kilo yün lpl~i 28/2 
No. ve 2000 kilo yuıı fpltğı ı.oıı numa.ranm 11/8/~l Pazartesi günü saat 
1'5 t,e K:ısımpıı.şn.Oa bulun.an Denlz Leva.?.un Satuıa.lma Komisyonunda 
pazarlığı yn.pıla.cakt.tr. 

2. hk tcmtnat.ı cl'237bO'u llcn olut> .şan.nıı.mcs. hcrc\ln •• ııaMl da. 
hlUnde mezkur komisyonda.ıı be.:!siz alıı-.,abılir. 

3. - İstelclileriu ~490 sayılı kauunun ıstedi?ı vesaikle birlikt.e belli gün 
ve Baatte adı geçen komisyona nıimıcaatıarı illin olunur. .ı6526> 

Bando muallimi ve elemanı 
alınacak 

Demir çelik gençlik k übü başkaııbğından 
Ge~lik klubu bandosuna 2 lira yevmiye ile aşatıda yazılı aletl'll' 

içın eleman aıınııcakt.ır. Taltplerin askeri be.Molard.a himıet etnı.1ş ol. 
maları ve yaşlarının 40 dan fazla olmaması şarttı.r. 

Bu evsafı haa oıa.n.ıaruı ııc. kıt'a. fotoğraf ve ellerindeki vesaik Uc ktüb 

başkanlığına. müracaat etmeleri. 
Ayırıca. 65 lira aylık ucretl~ blr de bando muallimi 11.l\nacd'ı.nda.n 'bu 

i§e talip olanların d ı aded towtr af ve ve.aailu ile klıib ba§kl>.o.lıgına 
miıraca.atları UA.n olunur. t6633l 

Klarnet 3 
Kornet 1 

Alto 2 

Tronbon 2 

Sak.sl!on 1 

Davul 1 

Tunceli Nafıa müdtlrltlğünden 
1. - Ek.sllt.meye konulan iş: Tunceli Vtlf.yetlıııde yapılacak. se~·ithan 

.PH.ımur. Muti köprilsu yolunun Scyıt.h.auda.n itibaren :n +000-31 +ooo 
ve ~2+()()()-70+000 ıncl kılomotreler.nde yııpılo.cak kıswnl'a.r ınııaut.ıcJır. 
Bu işln muhammen kc.ştf bedelL dS0.000• lira.dır. 

2. - Bu işe aid şnrt1111me ve evrak şunlardır: 
A - EkSiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Bayındı.rlılt işleri genel şartnamesi 
D. - Hususi şartname 
E. - Şose ve klipruler fenni şa.rtnamesi ı 
F. - Seridbprl 
a. - Grafik 
H. - İstiyenler bu işe aid evraktan şooe ve lroprüler şartnamesüe ba. 

yındırlık işleri genel şartnamooir.den maacıası.nı , 3,. 11ra muka-blu"nde 
Tunceli Nafıa Müdü.rluğiinden sa.tın ala.bllirler. Şose ve köprüler f~nni 
şart.namesini ve bayındırlık lşl~i genıel şartnamooini görmek istlyenler 
Tunceli Nn.tıa. Daıreslnde bedeısı-ı ola.rak görebitırler. 

3. - Eksılt.me 00/8t9U Çarş:ı.mb:ı günü saat 15 de Tunceli Nafıa Mü-

diirlüğü binasında kapalı uırf u;.;ulile yapılacaktır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için iSteklileriıı 10250 lira muvakkat te • 

minat vef'rnesi ve aşağıdaki vesikaları haız olup .gootenne.c;l ıazın1dır. 
A. - İhaleden en nz tat.ıl gunlcrl hariç 3 ~ün evvel Tunceli Vil1'.yetl

ne müraca.ıı.t ederek işe gire.bilmek iÇln alınmış ehliyet vesikası 
B. - Ticaret ve Sanayi Odn.>t sicıı vesıkMı 
c. _ Bir defada devlete ıı.id c40 ooo. liralı.it yol, köprü veısaire işinin mu 

vaffakıyetle ik.ma.1 etnniş oklu~ıma dnır vesika 
ı;. _ TekHfiere ü.çüncu maddede yazüı saatten bir saat evveline ka • 

dar Tunceli Nafıa Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine m.a.kouz 
mukabı11nde tes1iın edllecektlr. Po.~:ı ile gonderllecek mektubların n:ha
et üçüncü maddede yazılı sa.:lte kadar gelınıŞ o1ınnsı ve artırma, eksllt
~e ve ıhale kanununa uygun oiarak muhür mumu ile iyice ka.patıl
mı.ş olması lazımdır. Po.sta.da. ol.ı.cak gecikmeler kabul edilmez. .ı.6537• 

İstanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
ı - Altı ka.lem elektrik mq,lzemesı s:ı.tlll aımacaktır. 
2 - 430 lira kat1 ~mlna.tı Bakırlcoy malmüıdUrlüğ!lne yatırılarak mak. 

buzl.arlle b!Tliltte U .8.941 Perşembe ınimi saat 14,30 da Yeşltköy hava mın-
t.alte. depo amirliği saı..ı.n alma ıwnusyonuuda bulwı.ınatacı. cl\558• 

İLE 

f ırçalamahsınız. 

ÇOnkü: 
Bir defa fırçalanmalda 

dişler temizlenmiı ol 
maz. Ağız guddelerinin 
ve dahili uzuvların mü • 
temadiye:l alınan ecneb~ 
maddei~r, mikroblar, ye. 
rnek, içld, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine binbir 
mikrob a~ılar, arızalar 
husule getirir. Bunlar bi .. 
rike birike nihayet diş .. 
lerde çürüme, etlerde ıl • 
tihab\ar başlar. Artık 
felaketi önlemek ve dur· 
durmak lazımdır. 

1 

Vaktinde ihtiyati elden bırakmıyarak 
dişlerinizi sabah, öğle ve akşam 

har yemekten sonra -SA N 1 N 
DIŞ Mt.CUNILE FIRÇALAYINIZ. 

Eczanelerde bftyDk ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Nafia Vekaletinden 
1. - Eksil<tmeye konulan lş: Ankara.da Yüksele Ziraat EnstlLülerinde 

yapılacak banyo tadilA.tı dolap ve banko iŞidir. 
Keşfi: «14661.95• liradır. • 

ve2 · U::.rE~.ıt.rne 1818/941 Pazarte.\!i günü saat 16 te Nafia VekAleti ..,..,.1 
" <lrl ck.ıhltn~c kn - . .1-Y calctır. m&Syonu od.asında. kapalı zarf usuJile 1a.pıl&.. 

3. - Eksatiiic -rtna.n . ._ bun .. 
mukabilinde yapı ve imar ı~tt.'Tı "' mute!erri evra5-. L7!ı-

4. - Eksiltmeye girebilmek için ıSteldUerin c1099• btn dottsan 
lira 65 kuruşluk muvakkat teminat "fermeleri liwmdır. 

5. - İstekliler teklif nıektublarını ihale günü olan 18/8/941 pa.zarte.ıi 
günü saat 14 de kadar eksiltme komi.iyonu reislığine makbuz mutablli" 
de vermeleri lazımdır. 

Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. c647b 

TÜRI< TICA~~T E?ANUASI ~· 
l(UPONLU VADtLf M~voUAT 

PARAN 1 BURADA lıLET 
~ 

Topkapı Ma~tepesindeki 
Komisyon undan n 50.aoo ıı.. 

ıtllı[l1ıya 

ı - 25/7/941 tarihinde ihıılesi tal!b çıkmadığından ::f r ~ 
ro.lık kırmızı mercimek pazarlıkla sa.tın aııno.c ~;ı.uıalJll" k 

2 - Hususi şartlar ve evsaf Topltapı MaltePe ast.erı d• 1"' 
nund:ı görUlebllir. ı'lr koıniSYoJl! 

3 - Pazn.rbk '7/8/941 perşembe cünU saat 15 de ınC"1lk 
pılaoo.ktır. fak ~ 

4 - Kıı.t'i teminatı 7500 liradır. aıınacaCı Gıbl lı / 
5 - Kırmızı mrcımeğin eHı bln liralığı ıoptan ....... .. ....... 
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