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NAM IK KEMALiN ŞiiRLERi 
Sadeddin Nüzhet Ergun 

Nemde ltemal'fn slmdJye kadar hiçbfr 7erde intişar etmem.it nnf 
birçok şllrlerlni ihtiva eden bu mükemmel eseri muhakkak •

rette tedarik ediniz. 808 aahlfe.. J'evkallde kapn 
Fiyatı 150 KurUJtur. 

iNKILAP KİTABEVİ. - İstanbul 

Suriyeden Hataya ' Tass'a 
Göre: 

ilticalar oğaldı Türk • lulgar 
Hududunda 

•• 1 Büyük Kıtaat 
iman Ve ltalgan Mutareke .Hareketi Vuku 

omisgonuAzasıAntakgada 1 Buluyormuş 
Seçen Şubattanberi Oç Alman ve Oç de ltalyan 
Tayyaresi Memleketimize Cebri lniıler Y apmıılardır 

'5-lllk;a. 12 ~) =- Sml;rede bulunmakta ze girmek için hudutta beklemektedir. Fakat bun-
Aım.n ft ltalyan mütareke komisyonu larm pasaportları Ôlmadılı için tehre girmelerine 

Almanların Nezareti 
Altında Tahkimat 

Y apdıyormuı 

1 Bir Sovyet tank kolu, Moskova da Kızılmeydanda bil' seclt ftlmbule 

ı- 1 
Port • Sait 

lft!llllilldlm mflrekbp elli kişilik bir heyet bu sa. müsaade edilmemiştir. 
haraya gelmiftir. Heyet arumdıa iki de ge- FTtllU&Z -:ı- l -:ı.cıL4-- t---'4 -~:ı: Mihvercller Boğaz 

lpni Zaptetnüye Deniz Üssu 
Bombalandı 

baJa11mektadar. ge,ntAC~ ......,,"'"' c;çn• cu,,.,,gor 
~ fatendenm, 12 (TAN) - Buraya iltica eden 

-~· n <TAN Muhabtı1nilen) ::: SUrlye- l'ransızed1ii:!'ektediraemıı~ ıdllhtan tecridi ifiııe cıe HcmrlanlVıonnuı 1f1brimbe muntamm puaportlarl,.ıe iltica vam . Mure~bat yakında tecrit • , 
..,_ mütemadi7en artmaktadır. kamplarına sevkedileceklerdir. 

baf1aı on binlerce Suriyeli menıleketiml- (Dennu: SL s sa. 3) Moskova, 12 (A.A.) - --... 
-------------------------· - Tass ajansı bildiriyor: Sov- Bingazi Limaflma da 

erika 
dım Adun 
arp Sahasına 
kuluyor 

5URiV E CEPHESi 
yet istihbarat bürosunun ma 
lik olduğu itimada değer ma S.vyetlerln şimal eephesl Jm. Şiddeti Hücumlar Sovyetlerln eenap eep1-I n-
ltlmata göre, Bulgar - Türk mand•DJ Muetml Voroti)of Yapıldı maatluı Manpl a.b-1 

A T ES KES h~~d~~yük kıtaat: Berlin. 12 (A.A.) - "Alman' 
ı re e en bulmakta · tebliti., Akdenizde Alman harp 

E • v • ı d • Bu hudutta gece gündüz tah 1 tayyareleri Tobruktaki askeri te-m rı e rı ı kimat ameliyesi yapılmakta leri Hareket aisatı muvaffakıyetle bombata-
b li Al .. mışlardır. Dün ~ - Süveye ka· 

General Deniz 
Müzakereyi 
Kabul Etti 

ve U ame yeman mu- nalmda Portlait InaWz ül8(i bom 
hendisleri tarafından idare S isi em 1 i B i r balanmıttu'. 
edilmektedir. Bir çok hava Bingazl lllllanı 1Jen14en 
meydanı inşa halindedir. Fa Cekilde Devam 6omWandı 
şist ask:ert zümresi hiç şüp- ., Kahire, 12 (A.A.) - -ı'eblil .. 
hesiz Boğaziçini zapta hazır- Ed•ıyor Bf.n${azi limanına yeniden stddet-1----'~-dır 1i hücumlar YllP!lımı dıs ntıtun 
ülUll.J.öA.'4 • la katedral rıbtmu arumda 

SOVYET TEBLiGi 

Cephelerde 
tKühim Bir 
Deği1ildik 

Olma eh ... 
T eferrüata Ait Bazı 

Noktaların Halline 

Çahııhyor 

* - ~r " tnfDAk1ar mtqahe-
BerU. 11 fA.A.J - Anadelu S ti F. 1 d d de ectilmf9tlr. TaamWara qıı - ıL·1 r-...un·· de f79 

ajansımn müablrine salAhiyetli ovye er ın aft a a rak eden tayyarelerin sonmıcu- it \7 
bir bynaldan bilclirilnıQtir: su dönerken bütün hedef müt-

Alman htik6meti Tfirkiyenln Evleri y akmıya hie bir alevle cevrllmis bulunu-
Almanyanm konap~u olan mem yordu. 
leketler ve bllhusa t.~ ve Fin· T ecebbüs Etti Keza Deme, Martuba, Gazala 
ibda ile olan milnuebetlerinl s ve Eltimi tnis meydanları da bom 

Alman T ayyeresi 
Tahrip Edildi 

Kahire, 12 (A.A.) - "Teblil,, teshil mabatllyle, Tfirk malla- . bardıman edilmfşttr 
Suriyede: General Dentz muha- nnm Alman topraklanndan tran Berlm, 12 (A. A.) - Alınan • Mostova 12 (A.A.) - Dfhı ~ 
samatın tatili için bizim eartıa- sit olarak geçmesini kola la tıra ku~etleri BaşkumandanlıAuım (Devmm: Sa. 1, Sil. 1) sam rıeeredilen Sovyet teblili. 
rmız eauı dairesinde müzakere- caktır Y ' tebli~: 111111111 - - - - - - - - - ---.,.. 11 Temmmda cephede ma-
yi kabul eyledi~en müttefik - __:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Şark cephesinde müttefik kı - ~-'WL.a.r.w~A.a.n..ar.a:_ hiın bir delfeiklik olmmmfbr. 
kuvveter 11/12 Temmuz ReCe W<.aL.a.x..a..Z&-4ft..4-z.a.x.a.r.aı~ talarm harekitı sistemli bir fe- s h• H lk ? Hava bvvetlerimfz mB1iemer 
Y&rl8lndan itibaren atefi muvak- A L - kilde devam etmektedir. e ır a 1 ikiz ~le d0f1DBDJit mhh 

~ ~ =~~ ~ıe:. kesmek için emir almıt- s K e, 1 Macar ilen ~ekeli :ı::ı:~ ~ ~ 
~ ~d8 ~~~ Vklıg ageti v • 

1 
Budapeşte, 12 (A.A.) - "Ste- Soruyo' a :!uz~~;~ 

~ babı!lr. ~ pm- Kudüs, 12 (A.A.) - Bir Vl- azıJ1e fani,, Son dakikada alınan ha - dıman eylemittlr. 
-. AmerDrmm Avrupa 1ıarp chy murahhas heyetinin, milta- berlere J(Öre, motörlü Macar kı- • lelecltye nl9ln 111eydan YapılaD tetldtal netlClllDde 

aoknJupa kmpımda - reke eartlannı KÖriismek ih:ere, talan, müsait olmıyan hava '8rl ve park yaptınyor da sabit ob:mı8tur ti, hava bt vet-
-...~. Yalım BerIID Amerl- • müttefik hatlarmdan .ıeçtiA'f, 1a- )arma ve nehrin taşmasına rei- aıtınak .rapbrnuyorr lerimfz. 9 ve 10 temmuz tufb]e. 

ba bMeUClıe Monroe dok- Amelbn donamnasmm ton Wıiyettar bir membadan bildi - Şark Cephesinde men, ZbruJ( nehri boyunca pek .• Nlgln ıullto ytıplıınyor rinde 179 dilfman ta1)welbd 
1ıttnma _.,.""et ederek Avrupa manevalaruula ebnmıı bir resim rilmektedir. anudane devam eden düşman · da bir hutane 1n,. et· tahrip etmişlerdir. 
~~ w ~· Chur-h·ııı•·ın Milzakader llerll11or Harekat Niçin mukavemetini kırmı$1ardırtMaıKa- 11nnıyor1 Zafer Prlillllfil dlna ı..w. 
-,.. ...,_ iktifa edb'or. COnkD. ~ ~. 1? (A.A.) - "Teblil., ~=::~ · Boldosk tehri e- e Nlgln f8hlrcle ıa1ca it- Moston 12 (A.A.) - lcrttet 
~ baıtın ..,,ıa mtıtteflk- ~uttefiltlenn mümessilleri ile Durdu ? · · ıerl• m.,.uı oluyor da, ordusunun or«anı bulanaa -ıt:r-
t.ıt ...,.. blrümJlbr. Amer·ıkaya ~ıch_t~ mümessilleri arasında Macar kıtalan bu suretle 50 halkın aıhhatlyle allka • zı1 Yıldız,. ıuetest IUD1an 78-

ki JCO?U'1Jleler memnuniyeti mu- Askeri MütehaSS1sımıZJD Bu kilometrelik bir ilerleme kay - dar olmuyorr maktadlr: 
cip bir 9ekilde devam eylemek- detmfş olup, öncü müfrez~er JI. Ze1ıerl.,, SERTEL 

A t1ant1ktıe ha!btn mulradde -
~ rata Ozerinde büyük te -

olacak mOhim hldlaeler 

B•ır Tekl•ıf•ı te, fakat bazı teferrüat henüz Mühim Yazunnı Befinci eimdi Stujenka nehrinin ötesin· 
halle ~uhtaç bulunmaktadır. Sayfamızda Okuyunuz. de bulunmaktadırlar. 

~ ediyor. 
~" harbiD netfcesl Atlantlkte 

Buna lıizaren muhasamatın ke-( 
lngiliz • Amerikan :ı::,es~~ emir mer1- .. T» .. .__ ...... ,.._ ...... ,.._ ..... ,..__ ...... ,.._............. (Devamı: Sa. ı. sa. 4) 

~lb11acaımk1ı:ar~:e ı!:=ı Donanmaları Arasında 
Jl1...~ kaçırmamak icabeder. 1 b• ı·v• 1 d• ~ç gün evveı Amerikan § ır 191 sten ı 
~DJuııı Atlaiıtikte Izlanda L 

!fgal ederek buraya bir Nevyork. 12 (AA.) - "D.N. 
asker çıkardı. Bu hare - B." Amerikan Razeteleri demok

l'ıh.'_ ~erek ~~ada, gerek Av- rat sena~r _Wheeler'in beyaııatı
~a.Qa büyük bır allka uyandır- m \'Ok buyük başlıklar altında 
ı ... -_,Çtinkü Izlanda Amerika ile neşrediyorlar. Senatör, itimada 
~tere arasındaki yol üzerin - Iayık kaynaklarından ölrendi~
~· Amerikadan Ingiltereye ni kaydederek, Birleşik Ameri
ır~en yardmım Alman ablu- kanın devriyelerini Izlandadan 
~ yararak geçebilmesi husu- İnglltereye kadar uzatmak ve 
~ bu adanın büyük rolü var- bu suretle Mane ve Atlas deniz-

• Burasını üs olarak kullana • !erindeki İngiliz filolannı ser -
~-~~~ Amerikan donanması best bır~ niyetinde oldu· 
tı~ - Ingiltere yolunu kon- ~nu bildırmi$H. 
~.,_altında bulundurabilecektir. · Wh~l~r bu plAmn Amerikan 

lt>. ~"11 de ajanslar bu hareketin ve İn~ memur lan arasmda 
!ı. fitenunimi olarak iki haber da- ~üzak~re. dahi edilmiş old~u 
lrı ... !!ı1'diler. Amerikalılar şimali soylemiştır. 
ti~da dahi üsler vücude ge- Ohurchill'in iki filoyu birlikte 
.ri:._llllye teşebbüs etmişlerdir ve kull~ hususundaki projeei 
·~'Ul~ Irlanda hükfuneti bu te - ancak ibır tecrübe balonu idi. 
~tbUse .memnuniyetle. muv~a - /ngiUz l'e Amerikan 
lrı etnıı.ştir. Izlanda ıle şıınali • ... 
Bat lnda arası 800 millik bir me. donanmalaruıua 11blrUgl 
Ohn ~· Groenland, Izlanda ve Vaşinl(ton, 12 (A.A.) _ "lns,, 
~Irlandada yerleşecek olan ajansı, Churchill'in ln~iz ve A-

an donanmaaı, A1ma~ıa - merlkan donanmalanmn fşbir1.i-

(De'fum: SL ı, sa. 1) (Dennu: SL s, sa. a> 

•• • 
~U-XJYE 
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. ... - . 

1)~ıur • 
• • ! 

e Nl9l11 hnnlrde oldulu 
gibi otobDa itini eline 
alrnqor da. halla klnk 
dlSkDk otobDalore bıra • 
layorf 

:e Nl9l11 tlmdlye kadar bir 
tiyatro bin .. yaptmna• 
dı da. halka •l ... arda 
tiyatro •yrettlrlyerf 

N~ Nfrln, Nfrüı 1. 

Her liD her tarafta halkm -t
madan lpttllbıfs ita nallerln 

, 

Hiln Jel 
~ 

Maceristen 
Elçisini Kabul 

Buyurdular 
hepabd bls tle Vali ve Belecliye Ankara 12 (A.A.) - Relllolm 
Relahnis L6tfl Kırdan tonluk. hur İsmet İnönil budn Cmb!ra 
Onan bttbatl ha nallere halkı da1d lcöt]derinde. hükOmetl ta
tatmin eder tekilde wınUli rafından ba.tka vazifeye tayin • 

cevaplan dilmi9 olan Macaristanm Anka-

y d l&L--- ra elçisi Maryqt'yi saretl imla· ann an nuunın siyede kabul buyurm,q1udır. 
MillAbt esnısmda llarlcbe V• 

. TAN 'ela Okuyunuz k&leti ummnt kltibi NUIDID Me
nemencloJtlu da hazır bulUDDl111'" 

Yeni · Tefrikamız 

NAn=>OLE ON 
ikinci Sayfamızda Okuyunuz 
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Tefrika No. 1 

t 

Napoleon, İşlerini 
Koymak İçin Rus 
Türkiyeyi Teklif 

Yoluna 
Çarına 

Etmişti 
O rdusu, Ingiltereye karşı 

nice defalar tehir edilmiş 
&Jir sefer maksadı ile, tA ilkba. 
hardan beri şimalde bulunuyor. 

Fakat beri taraftan Avusturya 
nın yakında bir hücuma kalkma
sı kuvvetle muhtemeldir. Bunun 
içindir ki Napoleon, iki gün için 
de, kıtalarını şark hududuna nak 
!etmeye karar veriyor. 

Bu kararın verilişinden sonra, 
iki haftadan daha az bir zaman 
zarfında Napoleon'un bütün ordu 
su Ren'i geçm1ştir. 

gibi benim elime geçece~?,, 
Diyor. 
Bunu söyledikten sonra da, ba

sit bir köy kulübesinde, erklm
harbiyesi ile birlikte sade bir ye
mek yiyor. Ve tabiati hiHlfına o
larak, sofrada oturup kalıyor. 

Napoleon o gün, henüz otuz 
yaşındadır. Ve bir tek muzaffe
riyetle, koca Şarlman impara -
torluğuna tekrar diriltmek iste. 
diği günün arifesinde, sovanlı bir 
kaç patates yiye yiye Vaktiyle bir 
taş yığınının kendi yolunu kesmiş 
olduğu Asya çöllerini tahayyül 
ediyor. Eski tasavvurlarını ihya 
ediyor, ve zihnen, Makedonyalıyı 
ta Ganj kıyılarına kadar kovalı -
yor. 

* * J 

A vustu~anın ayaklanışının cid 
di sebepleri vardı. Jenovanın zap 
tolunması, Habsburglara Alple -
ri üçüncü bir defa daha aşmala
rııu ihtar ediyordu. Bunun için
d ir ki harbin Almanyada açılma 
.sı lazımdı. Ingiltere, mali yardı
mını esirgemiyecekti. Ruslar da, .W:ühim bir vaat 
-vaktiyle Bonapart Mısırda iken .. ~ .. . 
yaptıkları gibi - yine koalisyona Gun dogmak uzeredır. Taç 
katılmışlardı. 'ı giydiğinin yıldönümü gü-

nü. Napoleon bunu, coşkun bir 
Yeni çar, ;Ayrup~ R~ay~ beyanname ile kıtalarına hatırla -

karşı ~esledığı eskı ~atıl fikirlen tıyor ve sözlerini, bu sefer, düş
~~~ye .karar vermıştL .Bunun manm ateşine kendisini maruz 
ıçındir ki, o, olanca kuvetıyle Na bırakmıyacağını vaadederek biti
poleon'a çullanacaktı. Hem artık riyor. 
~ap?len'un tebaası ?a meçhul d~ Dikkat olunsun ki, o güne ka
gıldi. Çar, Napoleon u onun kendı dar tarih buna benzer bir tek 
usuliyle yenecekti. vaat daha' kıiydetm.iş değildir. 

Işte o sırada, N apoleon, "Ulm,, 
da, Avusturyalıları sarıyor va Vi 
yanaya yürüyor. Fakat o zaman 
ona kötü bir haber geliyor: 

Trafalgar'da Ingiltere, Fransız 
donanmasını yenmiştir. 18 gemi 
batmış, Nelson ölmüştür. Fran_ 
sız amiralı da düşman eline düş
miıştür. 

Imperator Fransova ile Çar 
Aleksandr da müşkilat çıkarmak 
ta daha ileri gitmektedir. 

* * Saçma bir teklif. 

Napoleon, işlerini yoluna koy 
mak için, Çara Türkiyeyi 

peşkeş çekiyor. Fakat nafile. Na
poleon o sırada, "Taleyran,, a şu 
şayanı dikkat satırları yazıyor: 

.. _ Venediği 5a1zburg E. 
lektörüne, Salzburg da AVllS· 
turya hanedanına bll'akabllL 
nın. Verone'yi ıtaJya kırallığı· 
ma alacağım. Elektör de ister· 
ıe, kendisine ''Venedik kıralı,, 
ıınvanını taksın. Bavyera E. 
ıektörlüğü de "Bavyera kral
uğı,, şekline sokulabilir. Ben 
bütün tapçuyu, ambarları mils 
tahkcm me~·kilerimi ıslah ve 
tamir edeceğim. Buna mukabli 
bana beş milyon verilecektir. 

Ruslarla ihtimal ki yann ga 
yet ciddi bir muharebe olacak 
tır. Ben, bundan ictinap etmi· 
ye çok çalıştım. Çünkü boşu 
boşuna kan dökülecek. Rusya 
lnıperatoru ile muhaberatta bu 
lundum. Bu muhaberattan 
bende kalan kanaate göre, o 
imperator, sade halli, ve etra. 
fandakilcr tarafından sevk ve 
idare edilmeye müstahak bir 
adamdır. Bunu Paris'e yazın. 
Fakat, asla muharebeden bah
setmeyin. Çünkü harpten bah· 
setmeniz, karımı harikulade en 
dişeye düşürür. Telaşa düşme 
yin. Ben kavi bir vaziyetteyim 
Paris'e bildirin ki, dört gündür 
açık ordugahınıdn, erkinı harp 
)erimin ve askerlerimin arasın 
da bulunuyorum. Bu satırları 
da dizlerimin üzerinde karah_ 
yorum ve böyle olduiu için de 
yazamıyorum.,, 

* "' N apoleon'un haleti ruhiyesi 

Düşünülsün ki, en meşhur 
muzafferiyetini kazanışın· 

dan tam iki gün evvel, N apoleon 
böyle bir ruh Mleti içinde bulu
nuyordu. 

Açık bir ordugahın ateşi karşı· 
sında ısına ısına, harita üzerinde, 
en küçük Morava köyünü, akar 
suları, yolların halini bile düşü -
nürken, Pariste emirlerini bekli
ycn nazırlarını endişeye düşecek 
olan karısını hatırlıyor, dört veya 
beş hükumetin taksimi, yeni taç
ların tevzii için yeni bir program 
takrir ediyor; harp zararlarının 
tazminini, müstahkem mevkilerin 
ıslah ve tamirini hesaplıyor. Böy
le bir adamın, o saatte sarayların 
da cümbüşler yapan prensleri 
yere sermesi şaşılacak bir şey mi_ 
dır? 

Akşamleyin , düşmanın manev
rasını öğrendiği vakit el çırpıyor, 
sevincinden kabına sığamıyor, ve: 

"- Tuzağıma düşüyorlar. 
Kendilerini teslinı ccliyorlar. 
Obür akşam, o ordu, olduğu 

Bilakis, o güne kadar bütün ku
mandanlar, harbe sürmek iste • 
dikleri askerlerine, kıtaları ba -
şında öleceklerini adamışlardır. 
Fakat ordusuna telkin ettiği 
muhabbetin hudutsuzluğundan e
min olan Napoleon, askerlerine, 
yiğitliklerinin mükafatı yerine, 
kendisini tehlikeye sokmıyacağını 
vaadediyor. 

Imparator düşmanlarını yeni -
yor. Ve bu zaferini şu kelimelerle 
bildiriyor: 

"-Avusturya ve Rus ordu
sunu yendim. Biraz yorgun 
düştüm. Oldukça serin gece • 
lerde, sekiz gün ordugahta, a -
çık havada kaldım. Bu akşam 
Prens Kaunitz'in şatosunda ya· 
tıyorum. iki, veya üç saat ka. 
dar uyuyacağım.,, 
Ertesi gün, Alman imparatoru 

ile müzakere başlıyor. Tam on 
yıl birbirleriyle cenkleşen o iki 
adam, birbirlerinin yüzünü ilk 
defa o gün görüyorlar. 

!kisi de ayni yaştadırlar. Dev
let başına, ayrı ayrı yollardan, 
fakat tam ayni yaşta, yani 25 ya
şında geçml§lerdir. 

Napoleon, bu konuşmayı §öyle 
anlatıyor: 

"- Dlin, ordugahımda Alman 
ya imparatorunu gördüm. iki 
saat konuştuk. Sulhü çabuk 
yapmayı kararlaştırdık. Beninı 
Osterliç muharebem, şimdiye 
kadar verdiğim muharebelerin 
en güzelidir. 45 bayrak, 150 
parçadan fazla top, Rus hassa 
alayının sancaklan, 20 general, 
30000 esir, iki binden fazla ö
lü. Şahane ve müthiş manza -
ra!,, 
N apoleonun bu rakamlardan 

daima duyduğu derin ve aşikar 

zevk, karakteri hakkında bize en 
şayanı dikkat fikri vermiyor mu? 

(Arkası var) 

R uenos Diyos, diyerek yanxmdaki 
iakemleyi çekti ve masama o

turdu. Hemen hemen bütün göğsünü 
knpl.ıyan gür, beyaz blr sakalı vardı. 
Cebinden mendilini çıkararak buru
~'uk alnının terini sildikten sonra: 

- Galiba seyyahsınız? dedi, 
- Evet. 

- Meksikada görülecek, öğrenile
cek çok şeyler vardrr Senlyor, Tari
h! harabeler, Adetler, ananeler... E

vet bilhassa Adet ve ananeler çok 
enterasandır. MeselA bilmem bu mem 
lekette ne kadar az sakallı insan bu
lunduğunu tarkettinlz mi? Bu Adetin 
menşei tarfui bir taciadrr Seniyor. 

Kendisini merakla dinlediğimi gö
rünce anla tınıya başladı: 

- Şu gördüğünüz mor dağlarm ar
kasında bir saray vardı ve bu saray-

da çok gaddar bir kral yaşardı. Bu 
kral halkın husus! hayatının en ufak 
te1'errllatm:ı bile o kadAr karışırdı 

ki, kLc;a bir zaman içinde erkek ta
baasma kalan yegAne hürriyet, sa
kalı veya sakalsız gezmekten ibaret

ti. Fakat kralın kendisi günde üç 
kere traş olduğu için herkes de traş 
olmayı daha ihtiyatlı buluyordu. 

Fakat bir gün kralın hususl ber -
beri kendisini traş ederken nasılsa 

eli kaymış ve kralın boynunu ha
fifı;e kesmiş, Zavallı adamcağız der
hal idama mahküm oldu, Ba~ı Jki 
taşın ar:ı sında yavaş yavaş ezildi. 
K:ılbi göğsünden sökülerek köoek
lere atıldı. 

İskenderun 
Limanında 
Yeni Tesisat 
Bunun için Münakalat 

Vekaleti icap Eden 
Tedbirleri Ahyor 
İskenderun limanının ticarl ve 

idari faaliyeti hallolunur derece
de artmaktadır. Devlet limanla
rı işletmesi umum müdürlü~ü. 
İskenderun şubesi muamelat ve 
faaliyetinin inkişafını artırmak 
için yeniden vesait, personel ve 
techizat temin etmiştir. 

Bu işlere müteallik bütün ted 
birler, Münakalat Vekaleti tara
fından da tasvip edilmiş oldu -
~undan tatbik sahasına gecilmiş
tir. 

Yeni Bllhil tesisatı 
Devlet limanları işletmesi u

mum müdürlüğü, bazı sahillere 
yeniden lüzumlu tesisat yapmda 
karar vermiştir. Bu hususa ait 
program da hazırlanmıştır. 

Radyofar, sis düdükleri, fe
nerler ve diğer mihaniki techi
zat temin olunur olunmaz der
hal faaliyete J?ecilecektir. 

Van gölünde tesisat 
Van gölünde, işliyen .ı.temnere 

daha ziyade kolaylık temin et -
mek icin karanlık kıyılarının I
şıldan arttırılmış ve muhtelif 
yerlere yeniden modern iskele -
ler inşa edilmiştir. 

Bu yeni tesisat Van ~ölündeki 
ticari durumun bir kat daha in
kişafına hizmet etmiştir. 

Bahkesirdeki Sinema 
31 Kişi Yangınında 

Yaralandı 

Balı.kesirde Halk sinemasında 
bir yan_gın çıktığını, bir kaç ev 
yandığını, bir kaç kişinin yara
landığını yazmıştık. Bu yangın 
hakkında aldığımız veni malu -
mata göre yangın sinema maki
nisti Niyazi hava almak mak
sadiyle dışarı çıktı~ı sırada çı
rak Hüsamettinin filmleri tutuş 
turması ile husule _gelmiştir. 

Makinist yangını ~örünce içeri 
koşmuş ve: 
"- Yan~ın var herkes kendi

ni kurtarsın,, diye bağırmıştır. 
Bunu müteakip makine dairesi 

ne koşarak filmleri söndürme
ğe uğraşmışhr. Fakat söndüre -
miyeceğini anlayınca makine da
iresinin demir kaptsmı kapatmış 
tır. Alevler etrafa siravet ede
meyince; makine dairesinde bir 
infilak olmuştur. 

Kırılan kapıdan alevler etrafa 
sirayet etmiştir. 

Sivil ve askeri itfaiyenin bü
tün gayretlerine rağmen yangın; 
ancak 6 ev. 1 fırın ve bir dük
kan yadıktan sonra söndürüle
bilmiştir. 

Yangından kacanlar arasında 
11 kişi alevlerle yanarak 20 ki
şi de kac-arken düşerek ve çiğne
nerek muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Bunlardan üç kişi
nin yarası tehlikelidir. 

Takas Talimatnamesi 
Ankara, 12 (TAN) - Hususi 

takas talimatnamesi bugün neş
redilmiş ve bu suretle mer'iyete 
girmiştir. 

Q günden itibaren de, berberi ta-
rafından öldürülmek korkusu 

ile hunhar kralın gözüne uyku gir
mez oldu, Ve nihayet sakal koyuver
miye karar verdi. Fakat bununla da 

kalmadL Bir kanunla bütün tabaası
nı da badema traş olmaktan menet
ti. Kanuna mugayir hareket edenle
rin öUimle cezalandırılacakları bil -
dirildi. 

Aradan birkaç sene geçmiş, her -

TAN 
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Dün KadıköyUnde, Fenerbahçe stadında atletizm müsabakalan 
yapılmış, kız ve erkek birçok atletler iştirak etmiştir. Yuka
riki resimde, kız atletleri 100 met re koşusuna başlarken görüyoruz 

Bazı Oduncular 
Dün Müslerif ere 
Sillıs Yaomadı 
Muhtelif Bahanelerle Sataş Y apmıyan 

\ 

Mevcut Narha 

Umuyorlar 
Oduncular Y arm 

Zam Yapılacağını 

Şehrimizdeki odun depoları 
dün satış yapmamıştır. Yenika
pı, Fındıklı ve Kasımpaşadaki o
dun depoları, külliyetli stokları 
olduğu halde, ~elen müşterilere 
odun satmamışlar, bir sürü ba
haneler ~östermişlerdir. Bu ara
da kimisi kantannın tamirde ve
ya bozuk oldu2unu, kimisi elin
de n-akil vasıtası bulunmadı,ğını 
söylemiş, bir kaç depo ise büs
bütün kapamıştır. Hatta bu yüz 
den ufak tefek bazı hadiseler de 
olmuş, bir kısım müşteriler po
Hse müracaat ederek satış vap
m:ıyan oduncular hakkında zabıt 
tutturmuşlardır. 

Bir kısım odun tüccarlarının 
ileri sürdükleri iddia, maliyet ve 
nakliye ücretlerinin yüksek ol· 
du, bu sebeple 435 kuruşa odun 
satmanın mümkün olmadılı mer 
kezindedir. Bu oduncuların id
dialarına nazaran odunun kayık
ta çekisi 350 kuruştur. Kayık
tan depoya hammaliye, depoda 
kesici ve istifçi ücretleri ve mo
tör masrafı ve evlere kadar nak
liye parası 350 kuruşa zamme
dilince odunun en az 600 kurusa 
satılması icabetmktedir. 

Oduncular odunun müşterinin 
evine gönderilmesi için çeki 
başına 30 kuruş araba parası ver 
diklerini sebep olarak ileri sür 
mektedir. Bir klaım tacirlerin 
bu iddialarına ra~en di~er bir 
takım tacirler de dün mütema
diyen satış yapmışlar ve ellerin
deki vasıtaların imkanı nisbe -
tinde her isteyene 435 kuruştan 
odun vermişlerdir. 

Sahş yapmıyan toptancı odun 
tacirleri, bugünkü narhın ziya
deleştirilmesi için, fiyatları mü
rakabe komisyonuna baş vurduk 
lannı söyliyerek pazartesi ıünü 
narhın arttırılacağını ummakb
dırlar. Halbuki dün satışa de -
vam eden tüccarlar 435 kuruş 
narhın bu.ınin mevcut stoklar bi-

tinciye kadar yapılacak satış i
cin pek iyi ve karlı bir narh ol
du~unu söylemektedirler. 

Kömür fiyatları 
Toptan kömür satan man~al 

kömürü tacirleri de fiyatları mü 
rakabe komisyonu tarafından tes 
bit edilen mangal kömürü fiyatı
na itiraz etmektedirler. Gecen 
sene komisyon, manJ;tal kömürü
ne toptan 5 buçuk kuruş fiyat 
koymuştu. Dün piyasada toptan 
kömür fiyatı 7 kurustu, kömür
cüler nakliye üc-retlerinin ge
cen seneye nisbetle pahalı oldu
lıunu ileri sürmektedirler. 

Diiter taraftan öğrendi_ğimize 
l!Öre. mangal kömürü tacirleri 
arasında yeni şirket kurulmuş -
tur. Bu şirket İstranca ormanla
rındaki kömür müstahsilleriyle 
~eniş münasebetlere .ıtirişmiştir. 

PİYASADA: 

Bağdatta ki Manar 
Başladı Gelmiye 

Şimdiye kadar Ba_ğdatta bekli
yen mallarımız, parti parti mem 
leketimize ithal edilmektedir. 
İlk parti olarak zira-at makineleri 
vola cıkanlmıştır. Bundan son
ra muhtelif firmalara ait çaylar 
beklenmektedir. Gelecek olan 
caylann miktarı 11 bin sandık -
tır. Bağdat1an başka, Basrada 
memleketimjze gelecek mühim 
miktarda mal bulunmaktadır. He 
nüz Basrayla Bağdat arasında 
nakliyat başlamamıştır. Raşit 
Ceylant harekatında, Ba~dat de
miryolu tahrip edilmiştir. 

Urfa Yağlan Şirketi - Fiyat
ları mürakabe bürosu, Urfa yağ 
lan satmak icin kurulan bir şir
ket hakkında tahkikat yapmak
tadır. Bu şirketin ya~ fiyatları
nı arttırmak için kurulan bir 
tröst olınadıib araştırılmaktadır. 

Çeviren: B. BIRSON ............. 

siz evlenirseniz asll bir prensesin, l kıldL, Koyunlar kızardı.. Derler ki, 
sakallı bir adamla evlenmekten çe - bütün şehrin sokaklarında şu içtiti
kinmediğini gören kadınlar muhak - niz ne!tıı :ıaraptan dereler akm~ .. 
kak bunu taklit edeceklerdir. Fakat •. Daha erkekler bu saadetin 

Kral kaşlarını çatarak uzun urun ve mestin!n verdiği sarhoşluktan a -
düşündükten sonra bu fikri muvafık yılmaınışlardı ki, ortalığa müthiş bir 
buldu. Derhal memleketin en asll haber yayıldı: Kral ölmllştil. Köyler

prensesini sarayına davet etti. Pre.n- den, eehirlerden dört nala geçen me
sesin rızası üzerine dütıın hazırlıkla- nadiler "kral öldürlildü, kral katle
rma ba,landı. Fakat nikAh merasimi dildi,, diye hayklrtyorlardL Bir müd-
esnasmda: det kimse bu ant öıoman sebebini 

_ Kralı zevceliğe kabul ediyor anh;ramadt, Derken hakikat meyda
na çıktı.. Düıtln gecesi )'enl kraliçe, 
kralı kendi sakalı ile botaıu:ı. Evet .. 

musun? diye sorulunca, prenaes: 
- Evet, dedi, :raln11. sakalını tnı 

etmek :ıartlyle. Boynunu berbere emniyet edemiyen 
gaddar kral, nihayet kendi sakalı ile 
botulınu~. 

Francala 
Alanlar<. 

ı Karne Verilecek 
Karne ile Y almz 250 

Gram Francala 

Alınabilecek 
Belediye iktisat müdürlü~. 

francala satHu.nı tanzim etmek, 
bu meyanda beş yaşından aşağı 
çocukların da francala ihtiyacım 
karşılamak ve ayni zamanda 
ı;cünlük francala unu stoku yap
mak için alakadarlar nezdinde 
dün yeniden teşebbüslere giriş
miştir. Her gün verilmekte olan 
otuz çuval fran'!ala unu Kadı -
köy, Adalar, Beyo~lu ve Eminö
nü mıntakalanndaki francala 
fınnlanna tevzi edilmektedir. 

Francala tevziatını tanzim 
maksadiyle belediye yanndan i
tibaren temmuz dustos, eyl(l.1 
ayl'arma ait günleri ihtiva eden 
karnelerle francala alınması u
sulünü tatbik edecektir. 

Her rapor sahibi kaymakam
lıklara müracaat edecek ve bu 
karnelerden alacaktır. Bu kar
nelere verilecek günlük franca
la miktan, hastanın ismi, adresi, 
rapor numarası, tariht, müddeti 
ve satış yeri yr'T.llacaktır. Ra
porlarda yazılı ı?iiıılük francala 
ihtiyacı ne olursa olsun kayma~ 
kamlar her karne sahibine yal
nız 250 gram francala verebile
ce~ini yazacak, bu suretle hic 
bir kimseye günde 250 gramdan 
fazla francala verilıniyecektiıJ'. 
Simdiden sonra her ~ün çıkarıl
makta olan francala miktan mev 
cut rapor adedine tekabül ede
cek ve raporluların francala bu
lamaması ihtimali kahnıyacak. 
bazı kimselere ihtiyaçlannm ta
mamı, bazılarına ise nısfının ve 
rilmesi gibi mahzurlar ortadan 
kalkacak ve francala meselesi yü 
zünden vaki şikayetler sona e
!'ecektir. 

Di~er taraftan vilayet ve bele
diye sıhhat müdürleri doktorla· 
ra, bundan sonra francala ra
porunun verilmemesini bildire -
rek mevcut raporun arttırılma -
mı:ısma calışılacaktır. 

Belediye iktisat müdürlüğü 
Ticaret Vekaletine dün bir etüt 
~öndermiş ve bugünkü rapor 
miktarımn her t{Ün artmakta ol
du~unu bildirmiıı. Her gün bir 
iki çuval francala unu stokunun 
hazır bulundurlması temin edi
lirse ileride vuku bulacak taleple 
rin karşılanabileceğini ilave et -
miır,tir. 

İktisat müdürü Saffet Sezen bu 
hususta su izahatı vermiştir: 

"- Aldığımız yeni tedbirle 
francala meselesini halletmiş bu
lunuyoruz. 5 yaşından aşağı co
cuklara francala verilmesini Ti
caret Vekaletine bildirdik. Ta
lebimiz kabul edilirse çocukla
ra da francala tevziine başltya
cağız. Çocuklara ~ünde yüz elli
ser gram francala verilecektir. 
Hazırlattığımız karneler rapor -
lulara ıpazartesi günü tevzi edi
lecektir.,, 

Köylüye Arazi Veriliyor 
Edirne, (TAN) - Evvelce zira 

at vekaletince istimlak edilmiş o
lan Tayakadın çiftliğinin mesa -
hası tapu ve kadastro heyetlerin 
ce tamamlanmıştır. Her sene su 
istilasına maruz ·kalan Bosna 
ve Tayakadın köylülerine bu 
çiftliğin arazisinden her aileye 
80 er dekar toprak verilecektir. 

söylememe müsaade ediniz, 
İhtiyar: 
- Madra Dios, diyerek yer.inden 

sıçradL Sonra gözleri, saklamıya ça -
bştıtı bir kurnazlıkla parlıyarak sa
kalına baktı. 

- Hakkınız var Seniyor, dedi, ken
d.im1 MIA genç zannettiğim için af
fmızı dilerim ve ilAve etti: 

- İhtiyarlık, ihtiyarlık.. Artık ı
smmak için sakal koyuverdim, Çün
kü Seniyor, uzun zamandanberi, di
yebilirim ki, çok uzun zamandanbe
ri ağzına bir yudum .. , 

Ne demek istediğini derhal anlıya
rak, ihmalkArlığımdan dolayı özür 
diledim ve: 

- Müsaade ederseniz size blr ş!se 
şarap ısmarlıyayrm, dedim, 

Gözleri sevinçle parladı: 

- Seniyor, size nasıl teşekkür e • 
deyim bilmem k.11 dedi ve "Ferdi ,
nando,, diye garsona seslenmesiyle 
Ferdinandonun ııarabı masaya koy • 
ması blr oldu. Şişeyi çoktan hazırlar 
dığı belliydi. 

Yazan: Naci Sadulla 

Maksadım, kırk yılda b' 
kırk yıl hntırını saydırdı 

söylenilen kahveden bchsetme 
Fakat zinhar, tiryakilerinden 
madığun bu ne!'nenin mahlutl 
ğundan, veya azltğından dert Y 
nacağımı snnmayın. Çiinkü dil 
yanın şu sırasında, kahvenin rn 
lutluğundan, veya nzlığmdan d 
ğil, yokluğundan şiknyet 
yi bile, iz'an kıtlığından do 
mi.ifrit bir şımarıklık aayanl 
danım. 

Muazzam bir kısmı, yavan 
kuru ekmek ve içecek su b 
bulamıyan insanlarla dolu 
dünyada, kahve gibi lük!' ve 
nasız bir mükeyfin bozuklu,i:run 
azlığ-mı, hatta büshiitün yokl 
ğunu dert edinmek, en dar 
rekli in&anlann bile benimse 
yecekleri bir tasadır. Bugün b 
sadece, kahve tevziatında n;,a 
n dikkati celbeden bir gara 
üzerinde durmak arzusunda 
halis kahve, evlere, kiloS11 Z 
kuruştan dağıtılmaktadır. 

~ilinmektedir ki, bu tevzi f~ 
de, mutavas!'ttlara, yiizde 11 ni 
betinde de bir knr bırakıl 
tadır. Fakat yine bilinmek 
dir ki, çekirdek halinde halis 
ve, memurlara - araya kanşall 
mutavassıtlara bir yiizde ayrıl 
madan ve doğnıdan doğruya 
ğıtıldı~ halde · , kilosu yine 21 
kuruştan verilmektedir. } 

Bent meraka düşüren nokta~ 
sadece, ara yerdeki farkın ma~ 
yetinden ibarettir. Ve kahve f~~ 
canına sığan bu hatm sayılır ~ 
zadı doğuran sebebi sormak t.. 
l'ıakkmuzdır sanırını. Mıızur g 
riilsi.in: Bu sor~yu bize ilha 
eden his, kendisinden, kahve ti 
yalı:iliği gibi kolay kolay vazg 
çiJemiyecek olan ... hakikat tirY'i 
kiliğidir!_. 

POLİSTE: 

Dün Bir Çocuk 

Haşlanarak Öldü 
Karagümrükte Çınar çıkm· 

sokağında oturan Hüseyinin c 
cuğu İlter kaynamakta olan . 
tenceresine düşerek haşlanmıştr 

İlter kaldırıldığı Şişli Çoc 
hastahanesinde ölmüştür. 

Otomobil J{azası - Ortak( 
de Muallim Naci sokağında l:i 
taraftan diğer tarafa gecmek 
tiyen Mehmet isminde bir c 
cuk 2253 numaralı otomobi 
sadcmesine uğrıyarak yaralan 
mış ve hastahaneye kaldırılm 
tır. 

Çimento Tevziatınt 

Dün Başlandı 
Iaşe müdürlüğü dünden itib 

ren çimento tevziatına başlamJ 
tır. Resmi dairelerin çimen 
ihtiyacı için bir liste yapılmı 
tır. Bu daireler çimentoyu ts 
bi bulundukları teşekküllerde 
alacaklardır. İaşe müdürlü 
hususi eşhasa çimento vermeme 
tedir. 

Menemen SulaD\_ 
Şebekesinin Resmiküşacb 
Ankara 12 (TAN) - Meneme 

sulama şebekesinin açılış mera 
minde hazır bulunmak üzere 
ışleri reisi Salahattiıı Bııge ve j!l 
şaat dairesi reisi Ferdi Çagım g 
lecck hafta bu mmtakaya hareke 
edeceklerdir. Bilahare Horsunl 
kanalının Nazilliye temdidi kı 
mının küşat resmi yapılacaktır. 

Afyon Valiliği 
Ankara, 12 (TAN) - Dahili!, 

müsteşar muavini Şefik Bido 
lunun Afyon valiliğine tayini le 
rar l aştırılmıştır. 

Londra 1 Sterlin 
Nevyor) 100 Dolar 
Paris 100 F. Franli?I 
MMno 100 Liret 
Cenevre 100 İsviçre P> 

Acılıt -U4 
129,20 

30.(1'.I 

kesin sakalı göğsüne kadar inmişti 

ki, çok mühim, fevkalftde mühim ve 
hiç akla gelmiyen bir tehlike başgös

terdi. Bu tehlike o kadar büyüktü 
ki, nihayet kralın en sevdiği vekil -
lerden biri, hayatını feda etmeyi göze 
alarak bÜ tehlikeyi krala arzetıniye 

karar verdi. vı1Fıı~~ .... ~'ii~ çı
karak diz çöıiİtı, 1 

uzun te"1t~reideler-

Kral o kadar kı:zdı, o kadar hid -
detlendi ki, zavalı prensesi derhal i
dam ettirdi. Ertesi gün korkudan, şehirde 

tek sakallı erkek kalmadı, 
İhtiyar Meksikalı hikAyeslnin 

nuna ıelmiştl: 

Amsterda:ın 100 Florin 
bir Şüphelerim arttı. Dikkatle ihtiyarm Berlin 100 fi Mıırk 

* i. 
den sonra: n erken efetıdim. haftala.rca her 

gün saraya hfr prenses ıell,,m 
- Haşmetıneap, ded.1, milletiniz ve sakallı kralla evlenm~ kabul et

yakın blr zamanda sona ermek teh-

ilkesine maruzdur. Eğer derhal bir 
çare bu1unmaz.sa siz veya halefiniz 
için idare edel'ek bir tek ln!':an kal
mıyacak. Hasmetmc::ıp, cüretlmi hüs
nüniyetime bağışlayınız. Siz bekAm
nız ve kadmlarm ne kadar taklitçi 
mahlı'.\1dar olduğunu bilirsiniz. Eğer 

meyince derhal idam edillyofdu. 
Nihayet bir gün içlerinden bir ta

nesi bu izdivaca prtsı.z rarı oldu. 
Düğün günü bütün memlekette 

şenlikler yapıldı. Ralk sevinç fçfnde 
bayram ediyordu. (Tabii yalnız er -
kekler. Bu ~nliğe hiçbir kadm işti

rak etmedi), her tarafta ateşler ya-

yüzüne bakmtya başladım. Kısa b1f Brüks 100 Belga 
so- zamanda tereddüdüm zail oldu. Atina 100 Orahm.1 

- İtte Sen.iyor, dedi, o zamandan
berl bu eski Adet devam edegeld.1. 
Ben de bunun için her sabah mutla
ka t:raş olurum. 

H ay-retle yOzQne bakarak: 
- HikAyenlz çok enteresan, 

dedim. Fakat hayatımda sizinki ka
dar haşmetli bir sakal görmediğimi 

- Seni kurnaz tilki aen1, dedim. Sofya 100 Levıı 
Anlattığm hikft.ye baştan aşağı yalan. Prag 100 Cek kronu 
Bir şişe şarap kazanmak için buldu-1

1 
Mad.rit 100 Peçeta 

ıtun bir hile., Varııova 100 Zloti 

İhtiyar bardağmı masaya koydu. ~~~~~te i~~ ~go 
Dudaklannm etrafındaki kıllara ta - Belgrat lOO Yen 
ktlo şarap damlalarını da büyük '{okohama 100 İsviçre .ıtı. 
bir iştahla yaladıktan sonra gözleri - c:,:+n~hol.m 100 Dınar 

nin içi gillerek: ' ESHAM ve TAHVILAl 
- Çolr. ı-nk .,c:kl bir Adf't Srnivor. 

dedi. Muamele olmamıştır. 



TAN ABONE BED!LI 

TDl"kfye Ecnebi 1 Turklye 

A•rea OeO••t•r• t400 Kr. ' ..... 2800 Kr. 400 Kr. 3 Ay 
..,,., (2Sl t<r,, 7SO • 6 Ar 1SOO • 150 • 1 Ay 

!ctteftl 

800 Kr •• 
300 • 

Uç ME$1L • Uç HAYAT 
'100,000 uker, 1500 ta~ ve 
Z500 tank olduğunu bildiriyor· 
du. O zamandanberl geçen K«n 
ler zarfında bu uyiabn artmq 

\. ________________________________ ,__ ____________________________ __ 

olması ieabeder. 

YARIM 

SAHNEDE 

ASIRLIK iÇTiMAi 
Y ANY ANA GÖSTEREN 

( 

DEGIŞIKLIKLERI" 
• 

UFAK TABLOLAR 
• 

ÜÇER 

SERfSf 
Sovyet tebliiinln hakikate uy 

gun olmadıita düşUnUlebilir. Bu 10 
takdirde, Alman tebliğinin de 
doğruluğundan etiphe etmemek 
için sebep yoktur. 

Sovyet • Alman harbinin y)r. 
mi «fin]iilıı: bilançosu hakkında - Bür Semtün 

DDnJdl Em1orda tıebutl. pel"fdD

be .ana cephede etı~tll bir 
blıdt.a olmadıtım blldkdll1 halde 
IAlmm iemı1 tebllll Sov1etJ.erden 
il; ,.as btnden fazla esir almdılı
m. mı tmk ... 1809 top lltlnam 
...,,.,,.., haber ftrmiıttr. 

objektif bir muhakeme ile şu 
neticeye varmak mümkündür: 

Alman tebliilerine ıöre har 
bin ilk yirmi gilnilnde 400,000 
esir, 4500 top, 7600 tank, 
8300 tayyare kaybeden Sovyet 
ordaınınun mukavemet şiddeti
ni kaybetmiş olması, bu takdir· 
de Almaıı ordularmm şimdiye 
kadar Moskovaya varmış ol -

etafoırmo~u 
Btr bafta enwltt ~ tıııYll. 
iA1llmn • .,,..."."' Dk on saa ı.. 
clDıllıld .,!atıma 400,000 .... 
1IOO tiGJMW 'i9 2IOO tmJıt oJdD.o 

--~ ÖDtlımGlde1d baftaJmda Mbıt .... 
nkttm tnktpt\ .. daha mak ... 
ıtafwlde bmtıılıı nettceal. banlar .. 
dlll hııctıtııtn ~ oıdutuzıa 
llllstaeeektlr. 

malan ieabederdL 
Halbuki Alman onlmu Stalln 

AZIZ DEVRiNDE 
hattına kaqı taarruza henilz dAHNE: 
ge(!Demiştir. Bu vaziyet: Ya cadıbostanı, yani ffmdild Ca~debos-
Almaa teblifinde bildirilen Sov tanı. .. O tarihte, haftada bir kere 

Tebfiğler: 

yet zayiatının eok mübaliplı İstanbuldan kalkan, yandan çarklı, ayrıca, 
olduimıa, yahut Alman ordusu dümenin daha kolay manevra yapabilme
nan da ayni mildarda zayiat si için fok direjinde yelken, bir ufacık 
ve:rdiiini veyahut Sovyetlerin, vapur, Anadolu Joyıaa, mu.nen yerlere 
1na zayiatın~ alb misil tank uğraya uğraya lzlllite kadar gider. Fakat 
n tayyareye malik olduklarını uğradığı yerlerde iskele, nhtun yoktur; 

_ _ kabul etmek Jbmıdır. açıkta durur, vapura kayıklar YaDafll' ve 

D.... lmalcmhl tehtll1, Ö.Omibdeki haftalarda aske· müşterilerle en• uzak bir yolculukta ol-
,...enhe stmtl cephede e- ıl harekitın hıkQafı ..e daha duğu gibi zorlukla, bajınp hay.kınf& çıka-

6emmlyedl hlr hldise olmadı- mak bir istikbalde harbin ne- rıbr. Cadıbostam bu clurıiklardan biridir 
tn- lriWirdiii halde Alman n11- ticesl, bu ihtimallerden . lıand· ve hakikaten bir bostandan bafka bir yer 
mi teWlii: Sovyetlanlen ~ sinin doiru olduğunu eöstere- değildir. 
~ biDden fula esir alındılı- eektir.. Su dolabmı gözleri ballı bir at çeviren 
m, mz tank ..e ısot top iiti- A !t_ Al koskoca, yemyeşil, sırsıklam bir bostan ••• 
nam ediltliihd haber vermiştir. men1ta • manya,: Etraf göz alabildiğine ykb11Z bal ve bajlar 

B1I iki teblli .-ndaJd mtlt ,---------- ortasında tek türk köşkler. Kö§kler ya 8fl 
........ bah edebilmek leln. vqbagtondan selen bir ha- boyalı, yahut kaplamaları alyahlapııı, bo-
Ahnnı teltliifnba ta mukadde • bere söre: Amerika se· ya.sızdır. Biricik yol, yine Bağdat caddesi. 
ftıe&inh -ınaliırtok ft Mimk mto.mıan Albay Knos: ve A- dir• amma eski usul, iri iri kaldırım taş...,._ ._,,Jerl cere,w ettiil miral Stark'ı, Amerikan ve ıariyıe ~mil- Bugünkü çepne.!er yine 
8U8da hmast bir teblii De de ·Alman harp eemiJeri arasında yerli yerinde: Ayrıhk, Selimi, Çatal ve 
1lildlribnlt olduğu ~ile,. oka- bir harbin vukua eeldiii habe· Bostancı çepnelerl. .. Her çepne yananda 
mak Ufidir. ri hakklnda izahat almak nzere set üstü, çayır çimenlik bir namazglh. .. 

Bir ~k khmelere Alman or- davet ettiiini bildirmektedir. [SelAmi çepnesininki hlll ~.fa• 
hlarmm yeni bir munffalayet Yine Vaşingtondan gelen di- kat pek bakımsız; kaybolm•k üzere] 
bzandıklan hlsıdııi Teren ini ltt bir habere göre de: Ame· * * 

YAZAN: Refik Halid 
'~HAMiT DEVRiNDE ŞiMDiKi DURUM 
ı&mn-
V ine Cadıbostanında, bildiğimiz Sek· 
1 banbaşı köşkiındeyiz .•• Fakat o zat, 

güç beli, borç harç debdebesini bır müd -
det daha devam ettirdikten sonra, suiha
zım ile müteradif bir öfke buhranı arasın
da öbür dünyayı boylamış, bu köşk ve 
bostan da kassam marifetiyle satılml§tı. 
Şimdiki sahibi perde çavuşlujundan yeti§. 
mif pap.lığa kadar erişmiş, yarı ümml bir 
~e adamı, bir padişah bendesidir. 

Eski köşkü yıktırıyor ve içi dıp yağlı 
boyelı, balkonlu, kuleli, cicili bicW.. "~
nuvo,, bir bina yaptırıyor. Bahçedeki kob
ne havuzu büyültüyor, ortasına köprülerle 
geçilen özenti bir ada ve adaya da bir ka· 
meriye kurduruyor; su "Kaskat., lardan 
akmaktadır ve aslu ağızlarından fışkırıp 
yalaklardan döküle döküle bostana var • 
maktadır. 
Bağdat caddesi, artık kaldırım taşiyle da 

pli dejildir; yokUflU inişli, ilk yapıldığı 
gündenberl tamir yüzü görmemif bir fÖ· 
.edir. Civarda, her sene, seyrek aeyrek, 
geniş arsalar ortaaında k~er peyda o
luyor. Eski bağları floksera hastahğı tama 
men bitirdiği cihetle yeni kötk sahipleri 
Amerikan asmam yetiftirmektedirler. Bu 
havali gittikçe rağbet buluyor: "Boluiçi 
rütubetll, diyorlar, kuru hava aahhate da
ha nafidir." 

11ebJitin haln'lratte Alman ._.. rib senatosunun bahriye ko- yukarıda bahsettiğimiz ftPU1'dan -Ni-
Jnanandanlılımn ilk hafta 1- misyonu azası, Churehill'in İn· AD a1JDdayız- bir aile Çlkıyor; eski 
eiade •cereyan eden harplere ait Pb ve Amerika donanmalan- vezirzadelerden birinin kalabalık ailesi. * * 
evıelce verilen rakamlarm bl· aua qbirlill yapmaları hakkın· Bu ı-ta. bostan içbıde, dededen kalına Fakat asıl rağbet, daha ziyade deniz. 
ru daha ka'ba:rblank tebm.- dakl telldnlne bqı muhalif 'ft köşkte, Boğaziçi mevsimi baılamadan, bir den uzakça mahallere, tren hattının 
an ı..a bir maJai7eU olma- siyet almakta ve böyle bir hl· müddet bahar keyfi sürer; koyuıı sütü içe- 6bür tarafına... Bütün sahilde, Fenerbah· 
4hiı ~ disenln yalım Almanyayı de- rek, marul kürü yaparak ve civar çayırlara ~ .... :eo.tancıva kadar, bu devir bqlan· 

Dem.en bir haftadanbert cep iil, ayni zamanda Japonyayı da atlannı aalarak. .. &baı:a. Q dt~ ~~ p:;ia 1a11uz Cacıabostaıımda Horoz Ali 
ltelerde, iki tarafın da yaptıjı harbe sürükliyeeeği .kanaatini bir ehemmiyet verilir: Kam W!lizlemek, pqı. köp.ü ile Q bostan var. Sonraları dör· 
taama ve mukabil taarrmlar- IMıelemekted.irln. lbımdır; hac•mat 7aptarmah llol l'iit de, ~ çıkıyor: Mefhurları Sadi ee,., 
u. .-.., wb bir deilşllı;- Ayandan Wbeeler üba Deri içmeli, yoğurt Vf ~&;~ vü. ~ ve ~ 10nra Cemil ve Ragıp 
tik olmadılı görillDyor. ~derele Boosevelt'in konııre· cut, dahilen ~ , atlar da P8f& köşkleri. .. 

En 10D Sovyet tebliilnde: Din mavafakati elmaknzm 'böy- muhakkak çayıra Çlkartalmahchr. KJflD 10'- Lakin "Sevahlll mütecavlre" denilen 
btltün cephe boyunca So~ • le bir karan almağa sallhiyetl ğurt, mideyi Ü§Ütür diye, nibet görmezdi. blİ' deniz hattı ve tq iskeleler yapalmlftır; 
Alman askerlerinin temas ha· olmadığmı ve kongreden bu· Paşa, maiyetiiıde ll§Çllar, upklar, aeyiL her gün vapur işliyor. En büyük merak 
tinde balmıdutanu ft ild tara· nu temin etmesi meşkü: bu· ler, korucular, ayvazlar, beyaz ve zenci kuleli köşk ve at ıle araba. Semtin en mii-
fm da ~k eetin n kanh ola- landuianu ve bimt Amerikan halayıklar, harem aiaları, dadılar, bacılar, him Afetleri ise üç tanedir: Müth.if bir toz, 
alı tahmin edilen bflytlk mu- milletine damştıiı takdirde dalkavuklar, aazendeler ve hanen.deler, müthJ§ bir sivrisinek hücumu ve o Dilbet· 
lulrebelerin mukaddemesi ma• menfi bir cevap alacajnu aöy- hatta bir imam. ve bir müezzin olduill bal· te müth.if bir misafir akını! 
Jıiyetinde taktik ft stratejik te- )emiştir. de göçetmiftir ve kötk, bütün bu halkı ba- Yeni kögkü yaptıran nüfuzlu zata lllll'aJ-
eamntller yaptıklarma bildir .. Gartlla,.r ld Amerlbnm bllfi rmdıramıyacağı cihetle bahçeJe büyiiklil da 80ruyorlar: 
..-..ıır. O harhe ılrmesini icabettireeek küçüldü çadırlar kurulmU§tur. Bet vakit, - Yum hangi semtte ikamet buyru111-

B11 vasiyete ~ile. Alma hat nziyetler eoialclıkça, infira~ı azim cemaatle namaz kılmmaktadar. 1or, Pqa Hazretleri? 
bmanUnlıinnn bir tebliliode lar menfi propapndalaruu tid· Yiyecek, içecek bolluiU ve bolaz dilf • _ Cadıbostanındal 
istihdaf ettiği pye ta olsa «e- detlenclirmektedirler. küıılıiğü akla durgunluk verecek derece- Ummi pafanın verdiji bu iade -cevap 
rektir: Alman halkma, Soy.. Umumiyetle imanm Sn · de ... Kır havası iftah açacalı kanaatiyle Yıldızda hot olmıyan bir tesir bAsal ediyor; 
7et)ere ka!1r bir yıldmm har- yet aleyhtan olan bu fnfirateı- bqlıca himmet aolraya aarfedilir. Günde 8el'karin, Kilercibap, Tütüncübaşı, Kitap-
bi yapılaealı ..e bir kae hafta 1- larla Wal • Street adamlamıın, kaç kuzu keallir, kaç batman süt pifirilir, -"'·- n--Utlp, Kızlara""'"'- _._ bir bat' 
elnde kwlonlUDun makaveme- Amerikan.m Sovyetlere yardı. kaç yüz marul JeDilir? Haddi, helaba ma- r;-v.."i.~ ~"bert. ba-
ti lmdarak -chl yiyecek " mım, Boosevelt'l mftıldll bir lUın değildir. Çeneler ancak uykuda dinle- pm_ ÖDÜile ejiyor; derin, ınAnaJı bir sük(kt1 
1mn madde kQnaldarma b- vaziyete koyacak yeni bir pro· nebilir; uyku haricinde herkesin ağzı mil- lft8 bu tesir iledir Jd, pap. 1emtin ilımiDl ,,...-..la l1b edilmlştb. Bal- paganda sillhı olarak kullan· temadiyen ..çayırdaki atlarmld gibi- itle· dejiftiriyor. "Cadı",''Cadde" oluyor, "c.d
hld ze sin ~il halde Al- mala bqladıkları hissol11nm9k mektedir. Bostanın Çalla bademleri, çakal de :eo.tuıa,. ..... "Cadde :eo.tuıa,. )'lika-
- wdalan, Stalln mfidafaa tadır. erikleri de cabua- Vitamin nuari;yesl ma- rı... Bir müddet kocakarılarla yerliler, dil . Toa ile mtqfir azalJlhl, 8lvrtslnekle taç 

Dünyanm. 
Manzcra11 

Mdan &atine, ancak plebfl • S . H b• lıim olmamakla beraber çlJ' ve 1fJlile ral- al•klıği7le ara l11'a )'ine eski adım ap!a• göç tamamiyle ortaduı kalkml§tar. 
~ Bundan dola71dır ki, urrye ar 1 • bet fazladar. BUbam taze IOnD ve l&1'lm- rmdan kaçırıyor.lana da farkına varmca , Tütün Jkl•llJl•M 
.mr- memleketlerde, bilhassa ------- aak arfiyatı mühim bir 1*1ln tutar. hemen venfsini setylüvorlar. Zira --1..... * "' ~ - * " " ,,_.,M...a ~ ........... _._ _ _.... ......... : &Up&aınv n Amerika efkln 11· Suriye mfltuekesl hakkın • * rivayet flldur: "Padiph o ismi istemiyor- ... _. ..._..._ 
lll1llDlymlne esaen mail6p ol- da dibı, birbirini tekzip r ulta. Aziz dahi o me--v-ıdJlldeıtwwlA Alem mut; "Cadıbostam,, diyeni hafiyeler cur- uç dftl'bı IDJafet c:lellPnelerf de dik- 8efDctq pıbeslnde ......... 
m .. •hm Sooet erdasuna Y8 eden haberler -Jmi-Mr. g dajuıdaki sarayına birkaç lefer yap- nal edivorı·-·• tantuna, yani sürgüne kate l&yıkt.ır: Cadıbostanının kadın- subQ ve eratla llhft 19&tlllllllllle 
._ tmekt ......a- 1m d x. b .. - ~... " -u.aoy, h erkekli ilk yazcıları ballarda. kırlarda ton fkramf7elerinbı 
e~ a • ..,._ o a •"'• Bu sabah ajanslann, Vieby tıjuıdan "Aklına eaer, belki atma bu taraf· ıönderileııler bile val'IDI§( keten mtariler, haydari hırkalar, ıezi. tak rfhJerde Bettktat ım. 

wtbd weımek mabadble bir htllimetlnin, uzun bir esbabı lara sürer, farzı muhal olarak Ulrayıverir" * * · 
teblil mıepe4ilmi,tir:. m~-~ibe~~lerd~ed~e~rek~~Fn~am~~u~n~ın~jd~Üf1~·~incesi~~7~le~~1ötkünijİiiam~bar~~ve~2kil~·ıe~r~lerm-S· ~==..::~ ll.t(Jlla:a _;m-=a-~ftlı±· C~;a=~:de:bostam:;.::-:,..~~=-.... -~~:uadfye:; .. :,:~_.l!=!::r!!aL'!JWD~~Ul!ti-~akıgho~=k.lebır~,eiçed~· .ltıllk . .kilrlpaElpuçlar&LaL..J' Lblm.JıL_ =~=-1ı~dllııamL.J1.-.ı:.....:!L.J• Bir Ha~a Evvel : .: ~~tAiD/lra 'Dllsnnıırt ~~~-beraber mütem • ~--

Bir hafta eneDd Sovyet teb 
liii, Alman ord11111Da 

ilk on ıtln lelndeld ayiatrmn: ' 

Suyan berinde· ymnqak bir 
ite tızerindeymiş ıibl • arkaUs.:ara 
ı yatarak, yiizfl, aizı ve barnae.i 
avaya dofru kolayca nefes a· ab 
'l alıp yüzmek, etiphesiz, pek 
•yifli olur- İnsan ıu iberlnde:"du 
•tınıyaeağma kanaat getirdik· ed 
2 sonra, bu rahat vaziyeti ko-
vea alabilir. r. 
Arkaüstü vaziyette mOvuene· :vnl 
bulduktan sonra, kula(lama U· bal 
Unde de yüzmek mümkündir. 
kal Crawl usulü (ıktığındanla 
i4 arkaibtil vaziyette de o u.rlll 
de yüzmek daha kolay ıöril!:'P 
r. Bacaklar ıene kalçalarda ·ıara 
ftet ederek yukanya aşalı~ ""f :ru birbiri arkasından vuraridir. 
töriin uskuru işini görilrl~-
lq, yilzU koyun Crawl vao 
ine göre daha yüksekte olcere 
ulan vileudiln müvazenesi tu evi 
'71 temia edilir. Ba, taraBıiletiı 
:sek olan ıemiler, fırtınalı 
erde bile daha müvazener 
.... Arka illUi Cnwl 111111 



DEVRiNDE HAMiT DEVRiNDE Dünyanın Siyasi 
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lBaı tarafı 3 üncüde) 
çocmğuyle bu izbe yere gelip oturlila""' 
aa.tıarından çoğu ihtiyat.sız blr hare -
aklının dikliğine gitmek telAkk:i et -

ktedirlcr. Aralannda "delinin biridir, 
orlar, babası da öyle idi. Ne olacak, 
banbaşılıktan yetişmiş!,, 

* * Bostan tl denize kadar, iğde, hünnab; 
incir ağaçlarlyle uzanmaktadır; ya. 

bugünkü plAjm ve Ragıp paşa köşkünün 
uğu yere kadar_ Ukin, mevsim yaza 
rastlasa denize girmek kimsenin aklı-

• gelmez. Deniz, ancak balıkçı, kayıkçı, 
umbacı makulesiyle bir de gemi tayfa

u bahriyelilerin rirdıkleri yerdir. 
asil da hastalanmazlar? Şaşılacak şey! 
De!i1z zevki °ka'ylkta ~ e balık avında ~ 
r; bil' de, çocuklar, cadılar, bacılar la-
ar refakatinde ara s:ra, aykalarmı ~lat
dan, kıyı boyu, kUlruar ı kaya \ar arasın
~ minaresi renkli taş topladuda-

vaJtit! / 
l)ediğlmfz d Clt_"",.e kayıptan haberlE'l' 

.. b~ zuhlilfO ecUp de PS§aya: 'Şimdi 
u dumduz., bo,n\oş, ıssız, izsiz gördüğün 

ıer yok ~u · Jlani elli altın versen gö. 
-zünün vardıgı kAdar arazi satın alabilir -
ain; .bir gün gelÇk köşklerle, bahçelerle, 
camıle~~ insan ~labalığiyle dolacak ve 
danütnU bin ~~0~çeye elde edilemfye -
c:ek!,. _de.eydi, ~e yok, eski sekbanbaşı 
zade.nın tepesi har: "-: aız ~~~ §U herzegQytı atın kıçi
- h.i ~!,, avaziy le, göziı önünde mcy
yaR, a tatarır; sonra manzaradan 
ka~ dığı eihetle kuzu çevirmesiniıı 

. er, 1arısını yok ederdi! 

(Bq tarafı S ftndlde) 
bq, on daına <ıınıenmekten ibaret. Ba -
zan "Mama,. da orta oyununa, Kuşdilin
de tiyatrolara gidilirse de küçük hanım • 
lara bu eğlenceler - frenkçe öğrenir gibi 
olduktan sonra - bayağı görünmiye başla
mıştır. İlle yemeklerle Kayışdağı ve Taş
delene seferler haysiyetlerine dokunacak 
kadar adi telakki edilir. Artık yeşil sovan 
ve sarmısak sofraya konmamaktadır; mey-. 
va, yemek üstüne, soyularak imsakle ye
nir; vitamin daha keşfedilmemi§ olmakla 
beraber, kibarlaşmış ailelerde buna zıt bir 
rejim takip edilmektedir. Bellerini avuç 
içine sığacak derecede darlatan korseler
den dolayı şık hanımlar ve tazeler noksan 
gıdadan kansızlaşmışlardır. Ömürleri piya. 
no başında veya kitap sayfalarwda heba 
oluyor. 

Boğaziçinde lt~ olanlarla yazlıldarmi 
bu taraflara naklet.mi§ bulunan aile reis -
leri arasında bir geçimsizlik başgöstermiş
tir: "- Canım efendım, o toz toprak için
de, sivrisineklerle iti~e kakışa ne diye otu
ruyorsunuz? Vallahi, sarfettiğinlz paraya 
yazık!,, "Sizin rütubet te vücudü paslan -
dırıyor; yalılann demir parmaklıklarına 
bir bakınız, nasıl da çürüyüp gidiyorlar. 
Demirin dayanamadığına insan mukave ., 
met edebilir mi hiç!" 

İstikbal bu iki semtin hang!slndedlr1 
Muamma! Bilinen bir şey varsa Cadıbos
tanının, Caddebostanına çevrildikten sonra 
hakikaten korkunçluğunu kaybetmiş ol • 
masıdır; yolu havagazi fenerleri bile ay • 
dınlatmaktadır. Fakat henüz yarı bostan • 
dır ve caddeliği bir kuruntudan ibarettir. 

CBa$1 S tlncftde) 
Ba aqam da General Dentz· 

in müzakereye muvafakat et
tiği, General Wilson'un muvak 
katen ateş kes emri verdiği ve 
bir Vichy heyetinin mütareke 
şartlarını görüşmek nzere mlit· 
tefik hatlarını geçtiği bildiril· 
mektedir. · 

Askeri vaziyetin Vicby kuv -
..etleri için ümitsiz olması dola 
yisiyle General Dentz'in müta· 
reke $Utlanm kabul etmek is· 
tediği, fakat Almanyanm 
muhasamatın, devamı ıçın 
Vichy'yi tazyikte devam etti2i 
hissedilmektedir. Bunun için 
ise, ıtimdiye kadar Suriye ha 
rekltına iştirak etmek kin Al 
manyanın, bu rnıntakada Vi<-hy 
kuvvetlerine fiili yardıma ka· 
rar vermiı olma~• icaht-der . 

11. ANTEN 

Edimede Tayinler 
Edirne (TAN) - Trakya umu

mt mülettişliği Ticaret müşaviri 
Mesut Şarınan teftişte bulunmak 
üzere Tekirdağına gitmiştir. 

Şehrimiz kadastro müdürü Er 
zuruın tapu müdürlüğüne tayin 
edilmiş ve şehrimizden ayrılmış
tır. Tapu h!kimi de Ermenak hu
kuk bAkjmJiğine tayin edilmiş -
tir. 

kP.~"'-----~~~---------------~---------------~~~~------~~~---------------------------------------~~~ ~-e. r~ 
jjll8 Memur Ahnacak 

1 P. T. T. Müdürlüğünden: 
~llll.l:ı:de miınhal ınaaşb ft tıcreW ilM!muıiyeUere lise me

J.b.iOsaıba.lı:a ile almacaktır. 
• lılilaabakada muvaffak olanlarm tdanmhı 1ıekllf edecell Je"de 

kabul etmeleri prttır. 
- MOsabalcada muvaftak olan 1ara l9l5e •,-ıh Jammı hOkftınlerlne 

IO lira ..U maq ~ '15 Un. Gıcnrt verflecektir. 
• - !steklnerln '188 sayılı mern urlD kanununun 4 tlndl inaddeatn

IU'tlan lıeiz obnalan ~ devJ.et memuriyetine ilk dela &ire<:ekleriıı 
79flDI ~.ru, olmalan lAmndır. 
1 - Müabe.ka19 ıtrmek istlyenler 1111"7/Ml Cuma gQıdl aQaınma 
•tıd• 7aulı evrakı m.üsbitelerl ile birlikte tst. p T. T Mn-

iJDtfl Jdarl kalem muamelAt kısmına mflracaat etmelldlrİer. • 
1 - MOsabab %1/'1/IHl Pazartesi gQnQ saat 10 da Beyoğhı P. T. 

31,_ısm:m tıçQncll katında tcra 4'lunacpktır. 
htll'fleoek evnıkı JP01bltet • 
1 - Dfleıkıoe. 
1 - Aş kllıdl. 
1 - Zabıtadım J7f hal kll'1dl. 
l - ~ mahlnlmt7e& ve lllamrıııbet! oTDllldrfma c1ıdr nsDı:a, 

' u.e dlpkm>-a, 
\ 'Niltus tıezlr.eHlıL --- - --

Askerlikte a1Akul olmat!ılma dair b7dh balunc!ula llSker1Dt 
ftllfka (337 dotumıuJarm Jik .,.. 80D 70'.lı:lamaJarmı ,..pbrmJI 
~ mektıebıt byrtiı talebe olııttıttmdmı dola71 tecil edllm.IJ bu
~ ı•~.> ıaa dotumlu1ardmı ba 'ft:SSka 1ırl.enllmez. (54117) 

r-·------------------------vnayeti Daimi Encümeninden : 
"ı - ıtozm JtAmu:n T - !O XDi. Jert mumdakf fCl88 fıı.

) bnat a.rtnden bph zarf usullyle eksiltmeye 
le, 
llDV 11.f .Ml tadb!ne ma.dH p&jiEUlbs sQnd m& 11 de 
lek ea1nde 711Pılacatından kapalı zar!lar en geç bu in-
lıiı,, el1De kadar saat anda bu Encllmen reisliğine veril-

tahk
bütün '8p l:ıa ... d bwffbame w ,.. 1>ıwıwıst ,ermek tçtn 

em m mOr--* edebilirler 
tamir eclecı (25'14) nra (87) ~ tuunttat tmnhıat vennele
bana beı na •~alt nzere bu miktar il yaptıklarına dair bon

·-1r11ı... - . ~e' lotocr.ııarmı, bir adet (38), bir adet (8) kuruş
.__ w bir kurulluk tayyare palunu yukarıdJ\ ikinci maddede 

tGnden S sOn tfV1llel dilekçeleri.De baflemak suretiyle VilAycte 
mıı-atı.ın lAmndır. 

1 - Posta ne ~erilecek tne!ttuplarm &s sarfı mOhOr mumu ne 
bpatllwktır. Postada oJacak 19dkmeler kabul edilmez. (5655) 

...... nkarahlsar Belec6ye Riyasetinden : 

Sümer Bank Birleıik Yün lpDğl ve Dokuma 

ve Sunğipek Fabrikalan Müessesesi Bursa 

Merinos Fabrikası Müdürlüğünden : 

Memur, Usta ve Mütehassıs 
işçi Alınacak 

S<lnM!rbank Bura MerlnOll fabr1kDma qafıda ede&rl 7Uı:1ı m1ktar-
da memur, usta n mQteha.m loçJ1er almacakt.Jrt 

Santral için: ~-. -
1 Adet santral fen 11ıa11wu (Sanat okolD mezmm tnennı:r o1anak) 
5 • elektr:lkç!. tıecrQbe lt!ırm<ll (Sanat okulu mımııuı usta olarak) 
2 • Yübek tazytkl1 buhar kazanlarında (Sanat okulu mezunu 

usta olarak) 
1 • Buhar t0rblnla1nde cahlnul tecrabel1 (s.n.t oJı:uhı ~ 

usta olarak) 
2 • Buhar tnrblnlerlnde 'ft Dbıetde eaIJllDll Olçl olarak) 
' • Buhar .1mzan1armda caı""' • (JIÇf olarak) 
a .. Elektıft montaj ve s,ıetm.esinde çahpı11 (ı,çl olarak) 
Tamirhane lgln: 
3 Adet te.viyed tecTl1bell Sanat oktıhı memnu asta otaraıı 
ı • Tornac:ı tecnlbell Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 • Frezeci tecrnbell Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 • Planyacı tecrQbell Sanat okulu memnu usta olarak 
1 • Kqnakçı tıecrQbeli Sanat okulu mezumı -.. olarak 

almecakbr. 
Yukarıda ,estıerflen tenltl hah bulanan ilte1ülleı1D, fabr11aada YllJ'l

bıcak imtihan .,.. deneme ~tlerine P.,. tıcretlerl takdir edilecek
tir. Sanat okulu mezunu olanlann, tecrübe mQddetlerlnlıı hitamında. 

ı&terdilderi liyakate ,Ore ve kadromuzun müsaadesi halinde memur o
larak 1.rtihdamlan da dil$ilnQlecekUr. 

uteklilerin fabrika zat işleri ıenııtne m1mlcaatlırn. Harlçte olanla
nn bir mektupla fabrika dlrektl!rlilğllne mOrııcaatlan halinde, hntihaıı 

tarihi adreslerine bildlrilecekfu. (5690) 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 
Fatih lcazasma bağ1J Fener nahlyetdıdn Baımıml Muhittin mahane

shı.ln kadastrosuna b8$1anacaktır. 141"7/IHl tarihinden itibaren bir ay 
zar!mda bu mahalle dahilinde mülkleri olanlann Balatta Kürkçü Çeş
mesi 11<>kalmda Balat poU. karakolunun laqlamda Cumhuriyet Halit 
Partisi binnsmda kadastro posta tapu memurluluma tapu senetleri ve 
nüftu tttkereleri ne birlikte müracaatla beymmamelesini alarak doldur
mala:n veyahut memurlara yazdnmalan ve bu müddet hitamında tah
diUerlne başlanacağından mülk sahlplerlnln tahdit mumda mallannm 
başında bizzat 'bulunmaları veyahut Vekillerini bulundurmalan ve aksi 
takdirde vesikalar ve ehli vukufun lraıe ve tasdiklerly~ tahdit ve tah-
ririn ;yapılacağı UAn olunur. (5755) 

Pasif Korunma el tulumbalan için alınacak 110 adet ala hortum ka
palı zarı usullyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 
6543 lira ve ilk temlnatı 490 lira 88 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua
melAt MüdQrl(lğQ kaleminde gOrlllebillr. İhale 28/'7/941 Pazartesi g(lnü 
saat 15 de Daim1 Eocfünende ;yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan 941 :rdma ait Ticaret Odası ftSikaları ve ltanu
nen ibrazı lAznn gelen diler vesaik 1lıc 2490 numaralı kanunun tarifatı 
~e bazırlıyacaltlan teltllf mektuplarım Dıale ıünil saat 14 de 
kadar Dalm1 Endlmene vermeleri lAzmıdı:r. (5797) 

buru- Ull l:SKI D 

•• v •• • A cınat WııliM .. ııctaMınmı~EkMıl•llılıılıtmılıll• lılıflıiıtk:~ıf.ılılıı.iı~~~~tıU ~I\ •J S ~(.] 
_Y_angm __ sö_nd_fum_e_A_leti- 111 adet) pazarlı>" w:;- l BUGÜNKÜ PROGRAM 

• ,, eczası 121 ,. ) 11.00 Program , 18.03 Cazbant 
I - Mevcut şartnameleri mucibince yukarıda cins ve ınfktan 7azıb 8.S3 Müzik (Pl.) 19.00 Fasıl 

ınalzcme müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satm alınacaktır. 8.45 Haberler 19.30 Hnberler 
II - Pazarlık 22.7 ,941 Salı gUnil hi1.alarmd.n yazılı saatierde ltaba- 9.00 Müzik (Pl.) 19.45 Müz.ik (F 

• taşta Levaznn Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 9.30 Evin saati 20.15 Solo fl3I'kı• 
III ~ Ş:ırtname ve niimuneler sözil geçen Şubede görülebilir. * l:ır 
IV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte teklif 12.30 Saat ayan 21.00 Ziraat tnk· 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme parulyle birlikte mezkO.r 12,33 Şarkılar viml 
Komisyona müracaatlarL (5489) ' 2-<l 12.45 Haberler 21.10 Fasıl, 

13.00 Şarkılar 21_40 Caz (Pl.) 

Sıvas iskan 

Su Tesisatı 
Müdürlüğünden ~ 

Münakasa ilanı 
1 - Sıvasın Şarkışla kazasmm Gemerek nahly~I istasyon civarın'.. 

daki Yenlçubuk göçmen k5yilne isale ve tevzi edilecek su tesisatı ma
halli işleri kııpalı zarf usuliyle ve ylnni gün müddette ebiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 - Yapılacak ıs musaddak projesi mucibince kaptaj ft tazyik kı
ranlar inşaatı ile boru hususi aksamı ve armatürlerin ihı.an ve boru 
ferşl işlerinden ibarettir. 

3 - Bu islerin keşif bedeli 24,711 lira 24 kurut '9'I maftkkat temi
nat 1853 lira 34 kuruştur. 

4 - Tesisata ait proje, evrakı kesfln ft ek:sfitme p.rl.narn-1 Sıvas 
iskAn müdOrlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin şimdiye kadar ba makule ~eri bqartmw oldukla
rına dair muteber vesaik ile birlikte arttırm., eksiltme kanununun ba 
husustaki ııhkfun.ı cilmlesinden olan c:Uter blldlmle "8&iki ibraz etme
leri mecburldir. 

6 - İhale 28 Temmuz 941 tarlhfne m1bıadU paarte.l ,anft ..t l4 
de iskAn müdUrlüğU binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
cağından taliplerin mezkılr giln ve aaatte komisyona nrlıracaatlan 10-
zumu ilAn olunur. (4205) (5705) 

Oevl~t Deniiryolları ·ve Umanları işletme idaresi ı lanları 
Muhammen bedeli (12000) Ura olan (200) ton atee topralı 1'1/T/ 

1941 perşembe günü saat (15) on beşte Ba;ydarpııfada Gar btm. dahi
lindeld l;omlSyon tarafından kapah mır:f 1lStllı,!e aatm •lm•caktır. 

Bu I~ girmek istlyenlerin (000) ltra1ık ımrn.kkılt tıemlnat, k-. 
mm tayin ettiti veslkalarla tekliflerini muhte'Yi ar1lanm QDl ıtbı aat 
(14) on dörde kadar komlııyon reisliğine vermeleri ltznnchr. 

Bu ~ ait prtnaıneler k.omlsyondan paraım olarak dabtıJ:nia'lct.ds. 
(5281) 

M. M. Vekaletinden~ 
A8!5 sayıh kanuna ~re bu sene harp maJftilerfy!e tehft ye

tımlerine isabet eden ikramiye miktarlan qaftıda ~teribnlştlr. 
Paraların t.evzl komisyonlannca da~t:ılış milddeti (4) ay ol

duı'tundan maHH ve yetimlerin (Rapor, resmt senet 'ft ikramiye 
cüzdanlariyle birlikte) mensup , oldukları ikramiye tevzi. lıx>mia-
yonlarına müracaatları. -..._ · 

.. Jra Kr Lira Kr. . - . -- - ~ 

1 ncl derece subaya 265 50 tne!~m 132 75 
2 • • .. 238 95 2 • • • 106 20 
3 . 185 8S 3 . . .. '9 85 • • .. • • • 4 159 30 4 • ' 

. 63 10 • • .. • • • 5 132 75 5 • . 
t 28 55 • • ·" • • 6 106 20 6 . • '8 155 .. " " .. • • 

(Beher lll!!llt ailesi de 29 Ura 22 kuru.t alacakla!dıri 
(5512) 

Ankara Va&Dğinden t 
J - Anltara - Cubuk 701umm T + 400 - a + 'l'OO eti K1& Jert 

arasında esaslı surette fOS4! tamiratı ili 1'1.'1.1941 tarihine ratlı7Ul per
fell'lbe gQnQ saat 16 da VilAyet Daimi Endbneninde 7&pılmak Qun ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Keşif bedeli (136437) lira (811) kural ft IDllftkbt 1mdnatl 
(8071) lira (90) kunı$tu.T. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat lnektap ftJ8 makba:ıdarml, '!'i
caret Odası veslkaSDU n ihale gQnQnden en llZ (S) ıQn evftl VDlyet 
makamma bir istida ne müracaat ederek ba il tıç1ıı •'•"k'•n ftmnl eh
liyet vesikalarını hAmilen; 

2490 sayılı kanunun h!lktlmlerfne 1"fikan bamb;rwklan tıekJlf 
mektuplarını ;rukanda adı geçen günde aaai (lS) • kadar Daim! En&:Q
men reisliğine tevdi etmelerL 

4 - Bu işe alt keşif ve prtııamqf her ıftn Ankara Vfllyet R'af!a 
MQdürlüğilnde görebllecekleri. (3803) (11244) 

Antep Fıs+.ğı lhracatçllan Bir6ğinden : 
Mürakfp seçimi ~in Birli~ miz Umum! Heyeti 26/.'7 /941 Cu.. 

martesf ı;?ilnü saat 10 da Gazlan tepte Bakır hanmın üst katındaki 
içtima salonunda toplanaca~ cihetle Birlitıınl%e kayıtlı ortakla
rın statü hükümleri mucibince içtimada phseıı veya temsilen 
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

13.30 Konuşma 
13.45 Orkestra 22.30 Haberler 

* 18.00 Program 
22.45 Spor servıs 
23.00 Kapanış 

M EV LO 1 
Ahmet Ccrldoğlunun ruhun~ 

ithaf olunmak üzere 13.7.941 Pa· 
zar Jliinü öğle namazını mütea· 
kip Aksaray Valide CamiindE 
mevlut okunacağından dost ve 
ahbapların teşrifleri rica ~lunur 

Mehmet Rifat Ceridoifüı 

Mevlidi Şerif Kıraat 
Olunacal 

Büyilkçelonecenin Karaa~aıı 
köyü eşrafından merhum pede 
rim Şefik Demir n8.mına 14 tem 
muz 941 pazartesi gimü öltleyiı 
Fatih camii şerifinde mevlftd1 
şerif kıraat olunacaltmdan anı 
eden ihvanın teşrifleri rica oltl' 
nur. 

Karaaıtae k<Sy{\ndes 
Cavit Demir 

Mübaşir Alınacali 
t.t.nbal edllyesinde llÇl]ı:: tıaıan.ı 

1000 kurul asll maQb ~
lere buren m11bqirllkte 1stfbdam: • 
dilmek tl2'S'8 memurin bıımmnml 
4 etı madestnde yazdı ma8lh meam
rb'ete taybı prtl&nm blds Ol tııııiıııe!D
tep memıılan anısında 1'ml Bilim 
kanununun 1 T d maddesine l(!ır'9 btt 
müsabaka mOnasiperi almacafmdaıı 
ve mftnbe.ka lmtlham da D Tem
muz 941 Sah gQrıQ sallt cm tıueukta 
Yeni Poatahane binasmm W btm
da kltn Adliye kütnph.aneatnde krll 
kılmacalmdan taliplerin IMhnırlıı 
talebhı:i h&vı an:uhaller:tne nı~ 
ceklerl en"8kı milsbitcleri)'te !mU.. 
handan b!r gtm evveline kadar ~ 
~ encQmenJ refsllğtne mOracaatlan. 

Kongre 
Eytt' trltokUlanndıkl yokeul ~ 

cuklara yardım oemlyetl idare hey .. 
t1nden: Yılldc kongremiz lR.7 ,941 cu
ma ıtıntı saat (18) da EvOp H lke ~ 
~eki merltedmizde v •1 ·~ "mrlan 
~le1mtzın kongreyi t ı dl

Ierlz. 

RALKEVLERIND 

Beyolllıı Halkevl nrl,.,. 
saat 17,30 da F cnrr ' 
terttp e:yledlğlmlz atl ' 
kalanna ~tlrak ctlT' k 
mezkOt' rOn ve saatte 
malan rica olunur. 

MOsabe.kahtr: Bar 
dtst atma, yüksek: atl 

Erkekler: Çek.iç atın 

ma, btr tnn koşa. 

• ı:rQn11 
• rlmda 

ba .. 
lprlD 

lıın .. 

· ZAYİ - İstanbul İhrac"'1 Güm 
rilAilnden aldıjtım 199423 saY1 
ve 10/6/938 j(iinlft 438 lira 66 
kuru~luk makbuzu kazaen zayi 
ettik. Yenisini alacaA"ımızdan e. 
kisinin hükmti yoktur. 

N. Oryettas ve Y. Kefalall 

KAYIP: - Pazar dkeıl!k 811ıt 
besinden aldıbm askerl tezkere
mi kavbettim. Yenisini alacaltım 

Senenin en gilzel Z Filmi ----- .. elan hükmn knlmamıştır. Rize .. 
"' Pazan Hemşin nahiyesi Tapa11 

Bugün LALE 
1 - : Türkçe: 

YÜZEN KALELER! 

Sinemasmda 
2- BRODVAY 

SERENADI 

köyünden Asker o~armdan 
Ali oğlu Mehmet 1316 do!UJnlu. 

BULMACA 
Gfnger Rogen • Fred Adatre, 

1 

ı 2 s 4 & e T a 9 

:ı-ı--1-+l sıçraaL :;onra gözleri, saklamıya 
ak - ~- -= 1 

'il•·. ··ıı·' ==--·-
-- 111 

~------: 
Sold ... n a u · 1 Ulus l>a mu 

ıarrırı • bır 'ı!< 2 - Vılf1~ 
bir ıetin küçuğü - ' bulmuk 3 -

}elir - Maltada uır i.ıs 4 - Bıı 
ıilayet _ temiz 5 - Olmamış 
> - Fasıla - !ransız şehri 7 -

Fer:;ünlerdcn b i - Hint beyi 8 -
esEhliyeti o1 ın _ Knradenizdedir 
kel - Ters r ,tunursa: bilgi - tara

azımaktan e• ,ir. 
Yukarı' im aşağı: 1 - A.kame. 

ttyae uğny· Jı - Irani 2 - Taramırk-
11a an em ;t • bir divan şairi 3 -
. >ayl:P ıak - müessir olan 4 -
dedlier mıursa. bu vi1 11 v0t b;1 
;yalıu ' c •• 

buldu·! 

koydu. z u. 
a ta-'. 9- Hiznı t' :r - r. 
bQyQk :vvelki bulmaca: soldan sağa: 
zlerl - ~kat - çare 2 - Akan _ adım 

Tava - mazi 4 - Kavak _ 
nlvor. 5 - Ray 6 - Kel - şarap 

. Pire • kile 8 - Çile - imar 
Saki - nema, 



' 
>ROGRAM 
18.03 Caz'>ant 
.9.00 Fasıl 
.9 .30 Haberler 
l9.45 MUzlk (r 
~0.15 Solo prkı-

lar 

11.00 Ziraat tak· 
vlınl 

il.10 F8'1ıl, 

i l.40 Caz CPl.l 
12.30 Haberler 
12.45 Spor scrv1a 
~.oo Kapanış 

LO 1 
lunun ruhun• 
;re 13.7.941 Pa· 
;nazını mütea· 
lide Cam1ind< 

dan dost vE 
ri rica {ııunur 
ifat Ceridocl• 

,__ 
ddeslııe ırGrw b!ı: 

almacaltmdaıı 
da 12 Tem

.. a-ı - buçukta 
smm llot ı.:atm
op1ı..- ıcn 

ı...m m"'11tırlıı 

Ilertna lllftlre· 
lteleriyle !m\1-. 
llne kadar aG

C.:.:.:~m.:.:Oraca~tlan 

rl .. "11 
~· t Jında 

t bo• 
tk l•rln 
tc r:' un~ 

"" 
•• 

A C 
8 ., 8 

Ulus b<ı. 
.!. - VıUiy 
'Julm k 3 

r üs 4 - Dır 
- Olmamış 
sız şehri 7 -
Iint beyi 8 -
aradenizdedir 

a: bilgi - tnrn-

: 1 - Akame. 
2 - Taram.rk
an şairi 3 
ir obn 4 -

\dl Ayet j1 

C 1c" 
l 1 
c 1 r.ı. 

u ı r , 'et 
1 ' - r . 
: soldan sağa: 

Akan_ adım 
4 - Kavak. 

Kel • şar1p 
Ç'ile · ir.·ar 

• 

TAN 

Churchill'in Alman Tebliği 1 Amerika Adım Adım 
Amerikaya < ~aı tarafı 1 incide 1 Harp SahaStna 

Macar ilerı hareketi, Alınan 

ii /(ı . B·ır Tekl.ıfi kuvvetlerinin ileri hareketi ile S k I r ,. s hemahenk olarak bütün cephede o u uyoı a m er om l yon u I ( Ba• tarafı 1 incide) devam etmektedir. (Baş tarah 1 incide) 
lı • Fin tebliği 

d Mı 
• • ğine dair yaptığı teklif hakkın - rın Atlantikteki faaliyetlerini za-

il da Amerika Ayan Meclisi Bah _ Helsinki, 12 (A.A.) - "Tebliit. rarsız bir hale getirebilecek bir n e es al s l ne riye Encümeni azalariyle görüş. Doğu - Cenup hududunda, keşif kuvvet kazanıyor demektir. Yine 
1~ müştür. Mezkftr ajans, bu teklif v_e to~ faaliy~ti kaydedLJ.:niş - dün Londradan verilen bir habe-

o .. Devam Etil
• hakkında oldukça muhteriz dav- tır. Duşman mutema~ıy~ ınsan re göre Iskoçyada dahi deniz üs-

randığını müşahede eylemekte - ve malzeme kaybctmıştır. leri kunılmaktadır. 
dir. . Etlahdenpohja . istikametinde, )(.. )(.. 

Ayan azasının mütalaası ŞU -[ ışgal edılen arazı yu".a~latılmış- Bütün bu hareketlerin üç ma-
p· '.lı:ara, 12 (A.A.) - Gramer 
11.ısYonu saat onda dil ve tarih 
ı;·afya fakültesinde Ibrahim 

!21i Dilmen'in reisliğinde top
<İıs])Ü~kü topl_ant~da '!'~rfol.o. 

ı uzerine ilen surulmuş 
:ı...1ara karşı raportörün ce
,rı dinlendikten sonra tasnif 
llı<ie kelime kısımlarının ta

.11 gösterilmemesi ve ileride 
<ıcak eserde dilimizdeki ha

~· •ilerinin münasip ölçü dai • 
de ve iktiza eden yerlerde 

erilrnesi esasları kabul olun -

!arın morfoloji bakımından gös· 
\erdikleri şekillerin ve ifade et -
tikleri mônaların da ayrı ayrı i
zah edilmesi ve "ana hatlariy le 
Türk grameri,, nde sıfat terkibi 
olarak gösterilmiş olan ve mamu 
liyet bildiren terkiplerin isim 
terkipleri arasına alınması, ben -
zetrne gösteren terkiplere ait de 
bir not bulundurulması, türlü se. 
beplerle her iki unsuru eksiz o
larak iki isimden yapılan sözlerin 
de mürekkep kelimeler bahsinde 
gösterilmesi knrarlaştırıldı. 

Bundan sonra mülkiyet za-
Ulavaat zamiri bahsi üzerin- mirler.inin zamir balı.sinde mi, 
lİlıalrnşalar yapıldığı sırada, yoksa Jsme bağlıyan ekler ol -
evvcı terim komitesi ça - mak bakımından isim veya isim 
. na iştirak etmiş olan- terkibi bahsinde mi bulunması 

Vekili Hasan Ali Yücel de üzerine birçok münakaşalar ya
on toplantısına gelmiş ve pılarak netk:ede ek mahiyeti a
is üzerinde düşündükleri- çıkça gösterilmek şartiyle yine 

1. eylemiştir. Neticede bu zamir bahsinde kalması karar 
ll'in şahıs zamirleri bahsine altına almdL 

1. ı ve mutavaat manası ver İsim halleri arasında (le) li 
. hallerin bir notla gösteril - halin dahi konulması hakkında-
1 ınuvafık görüldü. ki teklif de müzakere edilerek 
!.ıul.kiyet zamirleri,, tabirinin bunun daha birçok edat mahiye
la komitesine havalesi, ileride tindeki sözlerle birlikte ayrıca 

Cak kitaba "semantik,, ve gösterimcsine göıre isim halleri 
lt01'ik., bahisleriyle "ImlA,, ve bahsine alınması ekseriyetle mu· 
!alama,, kaidelerinin de ko- vafık ıı<;rülınedi. 

ı kararlaştırılarak toplan- İkinci şahsa delalet eden (n) 
&aat 13,30 da son verildi harfinin herhangi bir işara veya 

,01lıisyon öğleden sonra saat ayırıcı bir vasıta ile yazıda öte
"' Yine Ibrahim Necmi Dil - ki (n) lerden ayırdedilın<'si hak

i! reisliğinde dil ve tarih - kın<la ileri sürülen teklü de ko-
afya fakültesinde toplandı. nuru.larak kabul olunmadL 
t bahsine dair söz alan arka- Konrisyonun terim komitesi 
ııı mütalaaları dinlendi Mü bul!iin de ö~eden evvel ve son
ahırın sonunda muhtelif şe ra toplanarak sı..%t bahsi niha-

"~<!e yapılan izafet terkipleri- yetine kadar olan terimleri tes -
ısını terkibi., denilmesi, bun bit ve kabul ctmlstir. la-

"bayaa Merkezleri 

"en GüzergCihına 

NaklediRyor 
l\ltara, 12 (TAN) - T<ıprak 
. Ucri Ofisi son günlerde 
.Yet mevkime giren kara:rna
ııı hükümlerine istinaden u
/er!erde bulunan m_ülıayaa 
•zlerinı tren hattı uzerın-
llııntakalara nakil için ye

flı kararlar almaktadır. Bu 
"den olarak yeniden bazı 

:Yaa merkezleri tesis edil -
~ e ve dahilde bulunan bazı 
•zler de hat boylarına nak
l!ıeJttedir. 
"Zkur kararnameye göre. üç 
e~reden nzak olan yerler -
~elen hububatın mübayaa 

. 1arından bu mesafe dahilin
ı llakJiye masrafları tenzil e
~~te olduğundan, köylü za-
~0rınektedir. Umum müdür
llakil işlerinde vukubulan 
~iişküliıtı önlemek, köylü 

h 1tıa daha faydalı olmak için 
a ayaa merkezlerinin tren gü-
~iıhında olmasını daha mu

i . l:Örmektedir. 
'~er taraftan birçok köyler -
Yeıı; mahsul piyasaya tedri -

3 
'elrniye baslanuştır. Müs -

.ıı tarafından beyanname le -
"Oldurularak henilz Ofise ve-

:ıs."llıiş olması bu faaliyetin _in
,ıııa mani olmaktadır. Mus -

la i.llerden bazıları hububatı 
1 tda, bazılan harman halin-
tf h~e bazılan ise ambarda iken 
it t ederek beyannameye ttıbi 

Jllt~lı: istemektedirler. Viltıyet
·h.eıı bu hususa dair gelen tek· 

t tetkik edilmektedir. 
el 

elgrad'ta Bir Sırp 
JiUkumeti Kuruldu 
~:l~ıı! 12 (A. A.) - Husus! 

ıellti ~,'.'.'ııniz bildiriyor: Belgrat
g·Uz iı «nan askeri komutanı do
n e~~lı bir .Sırp hükümeti teş
•rıı.et. ıştir. Reis Atşimoviç, hü
t:va Ilı Sırbistanın yeni Avru: 

"ı •na iltihakı için elinden gelenı 
ışı;1~ı komutana temin et-

• ı iye ·J<•binede Harbiye ve Ha
l ~ktur. 

ıt Ort • 
Ussij 

Sait Deniz 
Bombalandı 

le ( Baş tarah 1 incide ) 
lıı•lıire: 12 (A.A.) - "Tebli~ .. 
re~lız a~ır bombardıman tay-

1ap01 rı 9 - 10 temmuz ııecesi 
ıııarı,' deıniryolu garını bombar 
ku ederek mühım hasarat 
_ a ı:etirmU, ve yangınlar -"'· 

r.~ .,~ıslardır 

llir I ~panyol şelıri 

1r bombalandı 
"'t' ad•'t 12 <AA) 'DNB •5 ılli:ve'i . . . - , . . ... 
' c ee · C ~ tn~hul bir tayyare btı 

'Dan . e eiıtarık'ın bitişl/!indeki 
~ol şehri olan Laliııca'yı 

Sovyet Tebliiji 
( B8'j tarafı 1 incide ' 

Alınanlar, yıldmm harbi plan 
larmm ve Rusvada bir zafer yü 
rüyüsünün akim kaldığını an
laur:tı?a ve bunu istemiyerek iti
rııf etmef:e başlamışlardır. Bü 
1ün insanlıl!nı düşmanı bulunan 
Al:manyaya karşı, İn.~z İmpa
ratorluğu, Birleşik Amerika ve 
Rusya müştereJ<: bir eeı:ıhe kur
mUŞlardı:r. Bu~n herkes bili
yor ki, Sovvet zabit ve askerleri, 
meşhur Alımın kıskacı ve dar
beleri karşısında sarsılmamışlar
dır. Askerlerimiz, muharebe 
meydanında eski bir halk düstu 
runıı tatbik ederek, darbeye dar 
be ile mukabele etmesini bilmiş-
lerdir. ' 

* Londra 12 (A.A.) - Salahiyet 
tar mahfillerde Rus cephesindeki 
Alman harekatında iki üç gün
denberi devam eden durgunluk 
yeni bir fırtınaya takaddüm eden 
bir sükunet devresi olarak te
lakki edilml'ktedil'. 

Burada, elde mevcut alamet
lere göre, Rusl:ıra karşı yeni 
bir tazyikin başlamak üzere ol
duğu kanaati vardır. 

Alman hücum arabaları müret 
tebatmın vücutça yorgunluğu bu 
durgunluğun sebebi olarak gö -
rülmekte ise de bu sebebin pek 
yakında mühim bir funil olmak
tan çıkacal\ı tebarüz ettirilmek -
tedir. 

Tahrip taburlan 
teşkü edüdi 

Helsinki 12 (A.A.) - "Of!., 
Hinj?t'ad'da mahalli polis ordusu
nun fikirlerini neşretmek üzere 
veni bir gazete intiş:ı.ra başlamış 
tır. Bu ıxırıs ordusu eski ihtila· 
le iştirak etmiş olan bütün eski 
muhariplerden müleşekk!ldlr. 
Vazifesi, düsman ııeldiği halde 
her şeyi tahrip etmektir. 

Leningrad'a tahrip taburlan 
teşkil ederek fabrikalarda sabo • 
bj yapmak istiven failleri, ya
lan havadis neSt"edPnleri ve fi. 
rarileri ortadan kaldırmak va
zifesi tahmil edilmiştir. Bu e
mirde, tahrip tahurlan bulunmı 
y;;ın yerlerde mücrimlerin fab
rikalara ve kolhozlara teslim e
dilmesi ve bunlann içindP daima 
bu taburlara mensup müfrezeler 
bulunacağı bildirilmektedir. 

Ordu hakkındn yalan havadis 
neşredenlerin bilhassa tehlikeli 
olduklan emirde tasrih edilmek
tjxlir. 

Avni zamanda emir, ahalinin 
kasabalardan kövlere docrn hic
ret etmesini de menetmektedir. 
vaklasması karsmnda ıtösterilen 
•inirlilik Aliliminden •dc1PrlilmP1' 
'Tahrip fahurlan hu tarz<hki fi
rarl::ıra da mini olmak \'azifesini 
4A "•i2dirler. Bunlar. düsmanm 
tı-rlir. 

bombardıman etmiştir. Bazı ev
lere bombalar isabet etmiş ve 
bu ev !er yıkılmıştır. 5 kişi ôl
miiştü 

dur ki: Böyle bir tedbir Alman- tır. Şaı:k hu.du~u gensınde ha - nası vardır: 
ya aleyhine müteveccih harp ha- rekAt sıt~mlı bır suret~ ?evam 1 - Amerika, artık kat1 adımı 
rek~ti olacaktır. e~ekted.ır. Rusla.r! Sta~ının _e~- atmak devresine gelmiş, şimdiye 

Demokrat Ellender, şu müta- rı m':'cibınce çekılırk.~n b_utun kadar uzak kalmayı tercih ettiği 
laada bulunmuştur: evlerı y~ya tevessul etmıŞle;· harp sahasına adım adım sokul-

İki donanmanın işbirliği yal - se de bı~k evler .sa~lam bır mıya başlamıştır. Izlanda şimali 
ruz Almanya ile Amerika ara - ?alde elimıze . geçınıştır._ Hava Irlanda ve Iskoçya, Almanyanın 
sında top patlamasını intaç et - ıs~ik~aflan neticesinde dusmanın harp mıntakası ilan ettiği saha -
mekle kalmıyacak ayni zaman- hıçbır askeri harekat olmıyan nın içindedir. Amerikan donan _ 
da Japonyayı da her halde ha - bölgeleı:de de evleri yakınakt.a ması buralara girerken, her tür-
rekete getirecektir. ve taJ:ırıp etmekte oldultu tesbıt lü tehlikeyi, hatt5. Almanya ile 

Cümh. . t · Wil d _,...., edilmiştir. f'il h b . . .. ai urıye çı ey e......, .. r. D . ku ti! inin f 1. t" ı en ar e gırmeyı goze mış 
ld- enız vve er aa ıye ı demektir. Onu bu tehlikeli adı-
Eğer iki donanma birbirlerine ~ günlerde d~şmanın ~eniz mı atmıya sevkeden Amil de, Av· 

müzaheret edecek olm"Sa, harbe munakaltmı kesmiye ve F_'.ınlan- rupa harbinde kat'l rolünü oyna -
bilfiil iştirak edilmiş olacaktrr. d.a kara su?ırmd~ deniz munaka- malı: zamanının yaklaşmış olması· 
Bu ise, Reisicümhurun evvela !atım t~ münhasır kalmış- dır. 
Parlamentodan harp ilan etmek tır. htıdu 2 - Amerika Izlandayla Şi -
salahiyetini alınış olmasını icap Şark ~ yakınında ve mali Irlanda ve Iskoçyaya yer-
cttirir. Parlamentonun muvafa • Hanko böl_ııesı;ıde devriye ve Ieşmekle, Alınanların Ingiltere 
kati olmaksmn Reisicümhunm fıopçn faaliyeti devam etmekte- etrafında çevirdikleri abluka zin
böyle bir tedbire tevessül etmi- dir. 

1 
cirini kırmıştır. lngiltereyi doğ _ 

">! salahiyeti yoktur. Böyle bir _ Tayyat"e erimiz trenler!, :mo- rudan doğruya işgal edemiyen Al 
muvafakati istihsal etmesi ise torlü kolları ~ aslrerl kamplar! manya, tahtelbahir ve tayyare ab-
c;ok şüphelidir. bom!>"rdmıım etmişlerd_lr. lukasiyle bu adayı teslim olmıya * Düşmanın hava faaliyeti çok mecbur etmeyi ümit ediyocdu. 

Vaşlnl(lon 12 (A.A.) =- Bahri· hafif olmustur. • , Ilkbahardanberl denizaltı harbi -
ye Nezareti Nevyork limanı met Mm'efal Manner7ıeım in ne fazla hız vermesinin sebebi de 
haline mayin döküldüğünü bil- emri yevmisi buydu. Amerikanın bu fıarcketi, 
dinnektedlr. H minki 12 I A A ) Finl Almanyanın bu ümitlerini de 
Gazetecı1er toplantısında da !cıu1,,;, Bas~andanı Mır;': hayli suya düşürecek zecri bir 
Vaşinl(lon 12 (A.A.) - Gazete reşal Mannerhaim asal\ıdaki em- tedbirdir • 

ciler toplantısında şimali İrlan- riyevmivi neşretmistir: 3 - Almanya şark cephesinde 
dada ve İskoc:yada Amerikan üs- 1918 istikbal harbi esnasında günden güne büyüyen bir gaile 
leri kurulacağı hakkındaki ha- Kareli ve hudut Finlerine de- içindedir. Şimdi Avrupanın her 
berlere dair Roosevelt'ten bazı mi..tim ki: "Kareli ve hudut tarafındaki kuvvetlerini Sovyet 
sualler ııcrulmuştur, Finlileri kurtulıruıdan kılıcımı cephesine çekmektedir. Kızılordu 

Bir gazeteci, ayandan Wheeler klmna kovnuvacağım. Viena ve Stalin hattında uzun müddet tu
in beyanatı haricte akisler y'IJ)- Atmus vilavC'tleri bu vaanin ta- tunup Alman kuvvetlerini bura-
mıs olduğunu söylemiştir. hakkulrunu 22 sene 'beklediler. ya bağlamıya muvaffak ôlursa, 

Roosevelt, demiştir ki: Finlanda Karf'li'si de k1' harbin- müttefikler garpte ihraç hareke-
Bütün yapılanlar ya doll:ru - denberi bir bueuk ...,nedir bunu tine teşebbüs edebilirler. Böyle 

dan doğruya İngiliz hükumeti ta beklivordu. Yeni bir .-ün ıreldi. bir ihraç hareketi için bu üç nok
rafından yapılmakta veyahut da Kırrell ayaklandı. S..flarımız a _ tbaı·'~.ühim birer üs vazifesi göre. 

* * 
icar ve iare kanunu mucibince ic rasmda o"un taburlan hareket = 
ra ohmmnktadı:r. Eğer Amerika- ediyor. Önümüzde Kareli'nin 
lılar bütün dünyada İngilizler i- hürrivl'ti ve büyiik Finlanda bi Binaenaleyh, Almanyanin şark 
çin çalışırlarsa ve Amerikan çe- zi bt'kliym". ta Sovyetlerle meşgul ol -

duğu bir sırada Amerikanın har
be doğru attığı bu sıkı adımlar 
fevkalade büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. 

lilti Kanada, cenubi Afrika ve Askerler. 
Allah bilir d:ıha nerelerde kul- Gececeifuılz toprak. mukad • 
!anılacak olursa buna hayret "t- des bir topraktır. Milletimizin 
miyece1'im. kanivle vu~lrm.ı.tu.r. Sizin za -

Şimali lrlandada fern;iz, Kal"<'ti'vi kurtaracaktır. Almanya şimdilik Amerikanın 
Avrupa harp sahasına sokuluşu 
ka,rŞlSında sesini çıkarmıyor. Yal
nız Bertin Amerikanın bu hare -
ketle Monroe doktrinine muhale
fet ederek Avrupa işlerine ka -
rıştığını ve Almanyanın bunu 
şimdilik not ettiğini söy !emekle 
iktifa ediyor. Çünkü Almanya 
bugün garpte müttefikleri serbest 
bırakmıştır. 

kurulacak üsler tcraatınız Flnlanda kin 'büvük 
ve mesut bir istikbal kuracak -

Londrıı 12 (A.A. J - Salahiyet... 
ll kaynaklardan bildirildiğine gö 
re, Amerikanın şimali İrlandada 
üsler kurduğuna dair Amerika
dan gelen haberler teyit edilme· 
mektedir. 

Yalnız şn var ki bazr Amer! -
kalı i'>Çi ve fenci, şimali İrlanda 
da bazı işlerle meşgul bulunmak 
tadır. 

Alman donanm(IJjile 
çarpışma olmU§ 

Vaşington 12 (A.A.) - Ayan 
meclisi bahriye encümeninde. 
Bahriye Nazırı Albay Knox ile 
deniz harekatı reisi Amiral 
Stark, Amerikan ve Alman do
nanmaları arasında bir muhare
be olduğuna dair çıkan haberleri 
kat'i olarak tekzip etmişlerdir. 

Suriyeden Hataya 
ilticalar Çoğaldı 

( Baş tarafı 1 incide ) 
IJfemleketimize inen 
mihver tayyareleri 

Ankara 12 (A.A.) - Civar 
memleketlerde ve denizlerdeki 
harp hali neticesi olarak memle
kefünize cebrl inişler yapmağa 
mecbur kalmıs olan Fransız ve 
Sovvet tayyareleri hakkında dün 
verdiğimiz ttıalômata ilave ol:ı -
.rak bu~n de mihver tayyareleri 
hakkında topladıjpmız malUmatı 
aşaltıya dercediyoruz: 

Alman tayyaresi olarak 18 ma
vıs 941 tarihinde ilk tayyare, 
İmroz adasına hımiştir. Müret
tebatı biri subay olmak üze
re 2 kisidir. 

İkinci Alman tayyaresi 24 
mavıs 941 tarihinde 3 kişiden mü 
rekkep müretteb:ıtı ile birlik
te Antalyaya inmiştir. Bunlar
dan biri subaydı:r. 

15 haziran 941 tarihinde de 
4 kişi mürettebatı ile bir diğer 
Alman tayyaresi Anamor'a bir 
cebri inis yapmıstır. Bunun mü 
rettebatından ikisi subay ikisi ge 
diklidlr. 

İtalyan tayyarelerin! de yeni
den a•ağıya dereedivoruz: 

Bunlardan birincisi 12 şubat 
941 tarihinde 7 kisilik mürette
batı ile birlikte Fethiye civarın
da Kemer mevkiine inmeğe mec 
bur olmustur. 

25 mayıs 941 tarihinde ise 
iki İtalyan tayyaresi hemen he
men ayni zamanda Türk top
raklarına inmislerdir. Bunlar -
dan birincisi nefer mürettebatı 
ile birlikte Fenikeye ikincisi 
5 kişilik mürettebativle Fethi
yeye cebri iniş yapmıstır. 

tır.,, 

Seyyar kaleler 
Berlin, 12 (A.A.) - Anadolu 

ajansı muhabiri bildiriyor: 
Şark cephesinde 120 t.onluk 

mahut tank denilen bir Rus tan· 
kını gezdik. Bu tank hakiki bir 
seyyar istihkam olup, ağır t.op
larla ve kaim bir zırhla müceh
hezdir. Fakat elastikiyet noksa
nı dolaysiyle orta büyük'lükte 
Alman tanklarma karşı koyama
mış ve Alman bataryalarına ko· 
layca hedef teşkil etmiştir. 

Amerika Roosevelt'in bu hare
ketini pek büyük bir sempati ile 
karşılamıştır. Hatta matbuat ar -
tık Amerikanın harbe girmesi za
manının geldiğini iddia etmiye 
başlamıştır. 

Hülasa şarkta harp devam e
derken, garpte de harbin mu -
kadderatı üzerinde mühim tesir -
!eri olacak hll.diseler Siiratle in -
kişaf etmektedir • ,_ 

EKSPOZiSYON 
Avrupadan Diplomalı 

Terıi ve Kürkçü 

SAADET 
t3/7 /941 Pazar saat 19 da 
Tarabyada Tokatliyan üte· 
!inde Y:ızlık Elbise Modelle
rini teşhir edecektir. 

Duhuliye Serbesttir. 
İstiklal Cadd. 692 No. 

Tel: 41492 

Asker! mahfiller düşman pro
pagandasının yaydıjp ve Alman 
ileri hareketinin durduğuna dair 
olan şayialar üzerinde tevakkuf 
etmeyi şereflerine aykrn buluyor 
lar. Bu hususta evvelki harpler
de de ayni şekilde ot.omatik ola
rak yayılan ve hadiseler tara
fından tekzip edilen şayialar ha
tırlatılmaktadJT. Carşamba gün -
kü Alman tebliği şu cümleyi 
kullanmıştır: Harekat tabii bir 
tarzda cereyan ediyor. Dün ise 
ayni harekattan bahsederken mu 
vaffakıyetle cereyan ediyor de -
miştir. Bugün ise Alınan ileri 
hareketinin durdunılamıyacağı.
nı bildirmektedir. Ayırt mahfil
lerde bu sarih izahın vaziyeti 
tasrihe kafi gelmesi !Azundır. 
denilmektedir. Şimdiye kadar 
Bialiston 'VC Minsk'de kullanı -
lan Alman kı.rvwtleri Stalin hat
tına karşı yapılan muharebeler 
de kullanılacaktır. Zafer Alınan 

ac~--------' 

Sıhhat 

Pazarhkla 

Mılzementn 

nev'i 

Kalıplık çı:ralı 
çam kereste 

Çıralı çam çatı 

ordusuna tebessüm etmiye baş -
lanuştır. 

ve içtimai Muavenet 
Vekôletinden : 
inşaat Malzemesi Allnacak 

Muhammen Mavakkıtte ... 
bedell mlnıt mlktın lltale ,,,.,. 

Miktarı Llnı Kl'f. Lira Krt. aana aa;ııtl 

----
280 ms 15680 00 1175 00 15,7,1941 15,00 

"':ılr1'3m.l-

k restcsl 224,712 m3 12583 87 943 79 • 15,15 
Çivi 7625 Kg. 7625 00 571 88 • 15,30 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 " 15,45 

1 - Ankarada Harnamönünde Tıp Fakültesi milştemllOtmlan Doğum 
ve Nisaiye Kliniği binasında emnneten yapılacak ikmal inşaatı •için yu
karıda nevileri, miktarları, muhrunmen bedelleri_, ~e m~va~:; terrıinat 
miktarları yazılı 4 kalem inşaat malzemesi ll'ZlU'lık!4 alnıacalı;1ıı:. , 

2 - Eksiltme 15 Temmuz 1941 tarihinde Çarşamba günü ve her 
malı.emenin hizasında "rssterilen saatlerde Ankara.da Sıhhat ve İçtima! 
Muavenet VekAletlnde teşkil olunacak husu~ı Komfoııyonca yapılacakbr. 

8 - lstiyenler bu ise alt şartnameleri Ankarad• Sıhhat ve İçtima! 
1\.1uavenet VekAleti tı:ttmat Muavenet Daire~fnde ve tstanbulda Sıhhat ve 
lçtımal Muavenet MOdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukarıda gösterilmiştir. 
Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyonca ka

bul edilmiyeceği içt:ı bu k;ıbJl teminat vermek istiyenler daha evvel Ve
kitlete müracaatla bunları alAkah f\1alsandıklarma yatırmaları ve Komi~-
yona makbuzlarnu tevd.i etmeleri 15.zmıdır. (5230) 

- \ 
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( ASKERi VAZIYET~ 

Şark Cephesinde 

r l<if Nicin 
Durdur 

Alman Harp Muhabirleri ve Askeri 

Mütehassısları Şark Cephesinde Uğranılatt 

Büyük Müşküllerden Bahsediyorlar 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

U• • ç günden beri Şark cephe
sinde sükı1n var. Burada 

Alman taarruzu üç gündür tevak 
kuf devresi geçiriyor. Zaten bir 
hafta evvel Sovyet mukabil ta· 
ıırrıızlan karşısında Alınan ileri 
hareketi yavaşlamış, hn yavaşla· 
ma nihayet bir- tevakkufa mün
cer olmu~tur .. 

Şimdi bütün d!lnya askeri mü· 
tahassıslarını işgal eden mesele 
sudur: Şark cephe<indc Alman 
taarruzu niçin durdu? Bu duruş 
Sovyet mukavemetinin şiddeti 
neticesi midir? Yoksa Alman er· 
kanıharbiycsinin bir taktiği ica
bı mıdır? 

Bu suanere cevap araştıran 
beynelmilel askeri mütahassıslar 
son bir hafta içinde Alman mat· 
buatında Şark cephe<inde uğra· 
nılan müskülat hakkında çıkan 
yazılara çok ehemmiyet veriyor 
lar. Cephedeki harp muhabirle· 
tinden gelen haberlere ve Al • 
man a~keri mütahassıslannın mü 
şahedelerine göre Almanlar Şark 
cephesinde beklemedikleri bir 
takım güçlüklerle ka~ılaşmışlar 
dır: 

1 - Almanlar Sovyd ""keri
nin harp kabiliyetini inkar edl· 
yorlardı. Sovyet ordusıınu Iıir 
yrunrukla devrilmei{c mahkum 
kof bir kuvvet telllkki ediyorlar· 
dı. Halbuki bu defa kızılordu, 
~imdiye kadar Alman ordusunun 
hiç bir tarafta rastgclmediği şid 
detli bir mukavemet gösterdl. 
So\.·:rct a!iikeri mutaassıbane de 
nilccek bir inatla dövüşmekte
dir. Müdafaa istihkamları snatu
ruldntu halde bile istlhkim için 
deki erin silahla ateşe devam 
ettiği görülmektedir. 

2 - Alnıan erkArulııırbiyesi, 
bütün dünyadaki umumi kanaa
te i~tirak ederek. Sovyet •ilahla· 
rının, bilhassa tank ve tayyare
lerinin kalite itibariyle (ok a· 
şaj;'lda olduğuna kani bulunuyor 
du. Halbuki bıı harpte tank ve 
tayyare bakımından Sovyetle
rin bazı noktalarda Almanlara 
dahi üstiin oldui(u anlaşılm1'tır. 
Bu yüzden havada tayyare üs • 
tünlüğü, ve karada tank üstünlü 
ğü temin etmek miimkün ola -
mamı~tır. 

3 - İşgal edilen sahalara Sov· 
yetler:in paraşütlerle indirdiği 
kuvvetler, cephe arkasında çete 
harpleri yaparak köprüleri yık
makta, yollan bozmakta, trenle· 
re hücum etmekte ve ordunun 
arkasında güçliiklcr ihda• etmek 
tedir. Bu tarz mukaveml't ~m
diye kadnr hiç bir cephede gö· 
riilmerni~tir. 

4 - Almanlar, ufak bir zaferi 
miiteakip, Sovyet Rusyada ih· 
til31 koparağını ümit ediyor]at"· 
dı. Halbuki bunun hir hayal ol
dui(u anlaşıhnıs, blliıkis bütiin 
milletin bunu bir memleket mü 
dafaası me.<eles! teJakki ederek 
cepheye ko. tu~ giirülmüştür. 

Alman gazetell'rinde tesadüf e 
dilen bu mütalealara istinaden 
Şark cephesindl'ki sükünn izah 
etmek bir dereceye kadar müm · 
kiindür. 

Alınan erkiinıharbiyesi btı mllş 
külatı hesaba katmıyarak Sov
yet harbini beş altı hafta içinde 
bitireceğini umuyordu. Gördüğü 
şiddetli mukavemet ve uğradıj'ı 
müşkülat üzerine, ;veni bir pliıı 
hazırlamağa mecbur kaldı. Şimdi 
daha bü;vük bir darbe için A vru· 
panın her tarahndaki Alman 
kuvvetlerini Şark ceheııine ;yığ
makta ve bu hazırhk b.itlndye 
kadar da işgal ettiği hatta tutun 
mağa çalışmaktadır. Bu hazırlık 
devresi bittikten sonra Almanla· 
rın evvelkinden daha knvvetli 
bir taama hareketine geçmele· 
ri beklenebifu. 

Londrııda çıkan Times gazete
sinin askeri mütahassısına &öre, 
Almanların Şark cephesindeki 
tevakkn.flan şu suretle de izah e
dile bilir: Sovyet ordnau Ahnan 
ileri hareketini durdurmak için 
cephede mukabil taarrma ıeç ~ 
miştir. Alman ordusu bir mfid
det müdafaayı tercih ederek Scw 
yet ordtmıııu bu mukabil taar -
nızlarla yorup ;yıpratmak lsti
yebilir. Düşmanın kAfi derece
de yorulduğuna kani oldutu gün 
de ani bir taarruza geçebilir. O 
vakte kadar da cephede yirmi 
Kiin!ük harbin tahribatını tamir 
ile meşgnl ola bilir. 

Ne oluna olsun, bugftn lehi 
muhakkak olan '6:V, Şark eep
hesinde Alman taarruzuınm, ;vıl 
dınm süratiyle inkişaf edemediii 
ve Almanları biraz olsun düsiin
ceye sevkettlğidir. 

Cephedeki sllkfuıdan şllphesb: 
Sovyetler de azamı derecede is
tifadeye çalııpyorlar. Barıı ~
ladığı zaman Sovyetler hımrhlP
lannı tamamlamış delillenll.: 
Her geçen gün hıızırlıldımı:mı. 
tamamlanmaınııa hizmet edCiti 
ıçın, Sovyetlerin hesabım Jıi% 
kardır. Bir taraftan seferberlik 
devam ederken bir taraftan da 
Sovyetler harp makinelerini or 
ganize etmekle meşgul göriinü ~ 
yorlar. Harp başladıktan ıom:a 
Stalinin riyaseti altında bir harp 
komitesi teşkili bu teşkillltın baş 
!angıcı idi. Şimdi de 2400 kilo
metrelik büyiik harp cephesini 
üç mıntakaya ayırarak üç kuman 
danın emrine verdiklerini ha· 
ber veriyorlar. Baltık ve Fin 
cephesine General Voroşilof, mer 
kez cephesine Genral Timoçenko, 
ve Besarabya cephesine General 
Budienny tayin edilmişlerdir. Al 
man taarruzu geçiktikçe Sovyet· 
ler bu organizasyonlannı tamam 
lamağa imkan bulacak ve müda
faa kuvvetlerini arttıracaklardır. 

,. Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahllU.tı, frengi 
nokta! na.ıarmdan (Wuaemıaıı 
ve Kahn teamOllerl) ka.ıı ldlrey
vatı sayılın-. Tl!o ve atma 
hastalıklan teşlılsl, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve ou tah
lilAtı, ültra mikroskop~ hususi 
nsılar lstllızarl, kanda Ore, ıe
ker, Klorür, Kolleater!n miktar
larının tayini. 

Dlvanyolu No. 11S. Tel: 20981 , 

Sümer Bank Birleşik Yün ipliği ve Dokuma 

ve Sunğipek Fabrikaları Müessesesinden : 
Unkaparunda Tahn!ye değlrnı.en!ı.de mevcut S!ltner Banka alt muh

telif değirmen ve makine tesisatı satılıktır. Taliplerin !Uzuınlu izahat 
almak üzere Defterdar tııbrlkıısı mildürlüğilne müracaaUarı UAn olunur, 

(5692) 

Antika Eşya Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 941/53 

Terekesine mahkemece elkonulan 010 Hilseyln Kenana ali bir ta
kım sil~lı, kama ve kılıç gibi antika eşyalan açık arttırma suretiyle İs
tanbul ÇarJıyıkebir Belediye mezat memurluğunda 17/7/941 pel'lembe 1 
ve 18/7 /941 cuma günleri saat 14 de salılacaktı:r. !st•klllerln yukarıda 
gösterilen gün ve saatte mezat memurluğunda hazır bulunmaları ilAn 
olunur. (a929) 
=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

inhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden : 
Şartnomesl mucebl 15 ilin mOddetle ve kapalı zarf usullyle ek

siltmeye konulmuş olan BaşmUdürlüğilmüzün 941 mall M:nesl (Tuz ha
riç) umumi nakliyall, teklif edilen fiyatlar haddi !Ayık görillmcdilin
den ayni • •rllir dairesinde 9.7.1941 tarihinden itibaren 15 gün müd~•Uc 
nçık eksiltrr:eye konubnu$tur. 

Nakledilecek eşyanm muhamm-en m1ktan 2366 ton ve muhammen 
bedel 64629 lira, muvakkat temlnotı 4847,17 liradır. 
~tuvakkat ih le 23.7.1941 tarih.ine müsadi çarşamba giinO saat 16 da 

BaşmüdUrlüğü~nLJdc m"lteşekkil koml.s}"On tarafmd~n yapılaC'aktır. 
.,. + 1am si Ankara, t tanbul. Siirtı, Mardin, B1Ull, Malatya ve O. 

Baku uıhlsarlar irt c ldc ll"e»cuttur (5616) 
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ÖGLE SABAH, 
' 

VE AKSAM. 
..._ __ .,.., ,.. .. IODJ1I Jiinde uç defa mmıtuaman 

-'lerinlzl fırçalayum. 

, ...................... _. .. ı::ıom ... , 

1 
Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyata · 
Kitabın ismi Müellif veyı Fiatı 

mütercimi kuruş 
\ 

Nazmi Ziya Bedri Rahmi 75 
too 
80 

Türk Heykeltraşlan Nurullah Berk 
Türk Tezyini San'atlan A. Rıfkı Melw 
Fransada Müstakil Resim (1 Muhib Dranas ve 
inci cild). Cahid Sıktı 125 
Fransada Müstakil Resim (2 Muhib Dranas ve 
nci cild) Cahid Sıktı ' 125 
Mimari Bilgb' Druno Taut 250 
Giilzarı Savab Nefeszade İbrahim 50 
Yunan Medeniyeti Osman Derinsu 30 
San'at Şaheserleri (1 inci cfld) Bürhan Toprak 310 

İstanbulda Haşet. İkbal, Kanaat, Üniversite kitabhanelerinde, 
Memduh Ay~n ticarethanesinde, An.karada Akba kitabha-

nesinde satıl1r. (5598) I 
... --
Meşhur SIN GE R Saatleri 

Hlçbfr zam g8rmekdzln eski flatlarla aatılmakta
du·. S 1 N G E R aaatlnln kalitesi yüksek, 

mObayaa ıeraltl faydalıdır. 

Cep saati kromdan arkası :fantazi 22 Lira 
Cep saati kromdan arkası fantazi çok ince 25 .Lira 
Cep saati gilmüıı arkası fantazi 30 Lira 

Ucuz saatler hakik1 tasarrufu temin etmez. 
Saatin kalitesi yüksek, müb:ıyaa şeraiti faydalı 
olın.alı&r. 

Türkiye evsafının yüksekliğiyle ,o"1ıret bulan 
S 1 N G E R saatleri bOtOn faydalan camidir. 

Çünkü : Diğer marka saatlerden ucuzdur. 
Tasa.nı.ı.tu temin eder. 

Çünldl : Hayatınızda sizi başka saate muhtaç etmez. 
Çilnkü: 15 sene zarfında tamir parası vermezsini7-

.du ıırsattan istıtade etmek istiyen taşra mü.şterilerimiz bedelini 
posta vasrtasiyle peşin gönderdiklerinde posta ücreti tarafmuza ait ol
mak üzere saat gönderilir. 

O 1 K K A T: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merke
z:indekl mağazamızda satılır. - istanbulda şubemiz yoktur. 

SINGER SAATLERi Maöazaaı , lstanbul, Eminönü caddesi, No. 8 

,. BELSAMI TOL • ' 

1 
İdrar yollan ntnıam, yeni ve eski BELSOÖUKLU~U. İdrar zorluğu, 1 
Mesane ve Prostat iltihabı. Sistit ve Koli Ststitlere. Böbrek rahatsız.- ı 
lıklarma karşı en mükemmel ilflç BELSAMITOL'du.r. BELSAMITOL 

1 kullananlar yuka.ndıı. sayılı hastalıklardan çnbuk kurtulurlar. Eczane
lerde bulunur. Satı,, deposu: Sami Aksu Bahçekapı İş Bankası arka-

" smda Rahvam:tlar ıııok.ak No. 5 J1 

Ecnebi Lisan Bilen • ' 

İstenodaktilo9raf Aranıyor 
Adanada b(lyillc bir müessesede çalışmak tlzere Türkçe stenograft-

ye Aşina bir Bayan daktilograf alınacaktır. B~ Gartla.r ~ 
1 - Türk ırkından olmak. 
2 - En az Lise tahsili görmtış bulunmalı:. 
3 - Türkçe stenografiye !ş.ina olmak, 
4 - İ.ngillz.ce, almanca ve franSl7.Ca llsanfarmdan ikLsinl mfikem

mel sı.ınıtte bilmek. 
MatlCıp evsatı haiz tallpler arasından seçilecek bu Daktilografa 

clıllyetiyle m{ltenasip ücret verilecektir. Taliplerin nihayet 20 Tem
muz 1941 tarı"hine kadar Dördüncü Vakrt hanı Asma kat 10 numa-

\ı r~va mfir3caatla.n, , 

~.......-.~- .... 
:TÜRKiYE CÜ MH U RIY ET l 

Zİ R ı\:l\ T BANKASI 
Kuraluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Eirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

VERiYOR iKRAMiYE 
lraat BankaSJnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 60 

lra11 bulunanlara aenede 4 defa çekllecek kur'a ile aıağıdakl pl4na gıs. 
,, lkramtye daQıtılacaktır. • • 

1 de\ t.000 ,_iraW J.000 '-ira 
~ ı • soo • r.ooo • 

4 • 250 a ı.ooo .. 
40 • \Oo ' ı.ooo • 

lOO " 50 1.000 a 
120 • 40 1.800 • 
ltiO " 20 /1 S.200 • 

1 KKAT: HesaplarmdakJ ı>arala!' bir sene fclnde 50 liradan aşağı dOşml
enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnz.lasiyle verilecektir. Kur'alar 

ede 4 defa. 11 EylCU, 11 BirinclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 
tarlhlerlnde cekllecektir. --,.........._'llMPD ...-n A A O ft 1'l:::M:JtM;e ~ n ft A 11 - • 

TAN 

,, .. --·--- HER AKŞ~M - Tel : 42690 

T EP E B AŞI Belediye 
BAHÇ E S IN D E 

SAFİ YE 
ve Arka· 

daşları 

B AKİRELER AYİN İ 
30 ve 12 Tablo Revi= 

Yazan: Ziya Şakir 
Müzik: Şefik Gürmeriç 

Sahneye koyan: Amerikadan yeni ge. 
len zenci Ali Rıza Karayıldız. Memle
ketimizde ilk defa sahneye konan bu 
büyük revüyü gönnek fırsatını kaçır· 

lllil.ldiliiiiiıllİ6ııiai~W.'J mayınız. 

Alafranga kısmı: Türkiyenin en eski ve namdar müessesesi olan 

GARDENBAR BAHÇESi. RESTORAN - KABARE 
VARYETE - 'DANSiNG 

rlejisör Zenci Ali Rıza'nın 1 ştirakile : Japon Pandomim Baleti 

13 • 7 • 941 - · Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur : 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekf 

Sonra Günde 3 Defe 

"••• Her Pazar Matine de büyük VARYETE Programı. Konsnmasyon 45 kuruş. , 

Aşağıda yazılı mevadın eksıltmeleri hızalarında yazılı şekillerde ve tarihlerde ait oldu.i{u 
komisyonlarda ek:siltrncleri yap1lacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatinden bir saat evvel ka
nuni vesikalariyle teklif mektuplarının komisyonlara VE'rilmesi açık eksiltm~ler için belli ~saat
lerde ait olduğu komisyonlara müracaatları. Evsaf ve şartnameleri Ankara, Istanbul Lv. Amir
likleri satın alma komisyonlarında da görülür. 

Tutan Teminatı İhale glln ü saat şekli ve mahalli 
Cinsi Miktan LiraKr. Lira Kr. 

Nakliyat. 
Nakliyat 
Patates 
Ktn'U soğan 
Buğday 

4000 ton 
2000 .. 
388 " 
288 .. 

kıröırılmas 3600 :: 
Odun . 2315 " 
Süt 80 ,. 
Yoğurt 80 .. 
Saman 750 " 
K. Üzüm 77 ,, 
Saınan 3410 " 
K. ot' 5126 ,. 
Odun 6750 .. 
Gaz yağı 145 ,, 
Sabun krto 82.500 
Toz şeker 66' ton 
Sığır eti ., 819 " 
Taze kabak 15 " 
Taze fasulye 45 " 
Domates 25 ,, 
Pathcan 4 ,, 
Bamye 4 ,, 
Dolmalık büber 4 ,. 
Kabak 35.000 kilo 
Fasulye 40.000 " 
Patlıcan 40.000 ,, 
Domates 15.000 ,, 
Bamya 10.000 ,, 
Biber 10.000 ,. 
Kabak 20.000 ,. 
Fasulye 22.000 ,. 
Patlıcan 22.000 ,. 
Domates 10 00-0 ., 
Ramye 6.000 ,. 
Büber 6 ono .. 
Kabak 7 000 ., 
Fasulye 8.000 ., 
Patlıcan 8,000 ,. 
Domates 3 000 ., 
Bamye 2 noo ,, 
BU~-~ 2.000 

179,200 
85,020 

kilosu 

" 
36.00lf 
37,04C· 
17,600 
21,200 
24,375 
28,490 

187,550 
358,820 
135,000 

46,250 
40,425 
33,660 

343,980 
825 

7,200 
4,000 
1.280 
1,680 
1,280 
1,400 
3,600 
9,000 
2,?!'iO 
4,:l'lO 
2.000 
1, rnrı 
2,255 
5, 170 
1.fl25 
2.700 
1,275 

280, 
Eıoo :. 

1,800 ' 
487.5(, 
900 
450 

10 
12 

13,400 
6,377 
2,910 
2,592 

3,330 
2.778,~8 
1,320) 
1.590) 
1.828.13 
4.273.50 . 

28.132 ,50 ) 
5.lR23 
W.250 
6.937.50 
6.063 ,75 
5,049 

51.597 
123.7!> 

l,080 
600 
192 
252 
192 
10!> 
270 
67!1 
168.7!'i 
~26 .25 
150 

R?,50 
169.12 
387.75 
121.87 
20?. !'iO 

95 .62 
21 
fi O 

1 ~l) 
!'-?R.56 
67 !'in 
33,75 

lf.. l. 

25/ 7/ 941 
25 " .. 
24 .. " 
24 .... 

23 .. :; 
28 .. .. 

24 .. .. 
4 18/ " 

29/ 7/ ,, 

" it " 

H U tt 

" " ,., 
" ,. '' 
,, tt " 

" " ,.. 
,. " ,, 

28 ,, " 
" " ,, 
'" "' ,, ,, ,, .. 
.. " " 
,, ... "' 

r tR/ .. 
7 
7 ., " 
7 " ,, 
7 .. 
7 .. .. .. ,, .. .. .. " 
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Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yaz11ı gün, saat ve mahall~r
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek

. tuplannı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve sartname • 
leri Ankara, İst. Lv. Amirlikleri satın alına komisyonlarında da görülür. 

Cinsi "1iktan Tutaıı: Teminatı 
Kilo Lira Lira İhale günü saati ve mah alli 

Koyun eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

80,000 
20,000 

200,000 

40,00-0 
11.000 
50,000 

3000 
825 

3750 

21/ 7/ 941 
21 " " 
23 .. •• 

15 Kayseri 
15 Afyon 
15 Afyon 

(2164 - 5435) 

· Aşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve tarihlerde Hadımk.öy 
crvannda İmrahor köyünde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar için i
hale saatlerinden bir saat evvel kanuni: vesikalar ve teklif mektupları komisyuna verilmiş bu
lunacaktır. Açık eksiltmeler için talipleri:o. belli vakitlerde komisyonda bulunmaları. Evsaf ve 
şartnameleri komisyonda görülür. 

Cinsi 

Patlıcan 
Ayşekadın fasulye 
Sakız kabağı 
Dolmalık büber 
SiVt'i büber 
Domate9 
Süt 
Yo~ 

Miktan Tutal'7 
Kilo Lira 

50,000 
50,000 
50.000 
18.000 
18,000 
18,000 
7,526 

33,240 

7750 
7750 
2250 
3150 
3150 
2160 
1166,5: 
8310 

Teminatı 
L ira Kr. İhale, gün, saat ve şekli 

571 25 
571 25 
168 75 
236 25 
236 25 
162 

14/ 7/941 
14 " .. 
14 " •• 
14 .. .. 
14 " .. 
14 .. .. 

87 
623 
Of)) 

50 15 .. " 
25 15 .. " 

S5256' ., 
A' * 

15,30 
17,30 
10 
10,30 
11 
11,30 
10 
11,30 

Kapalı zarf .. .. 
Açık eksiltme 

" " ., " 
tt H 

~· .. 
Kapalı zarf 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksntmesi hizalarında yazılı gün. saat ve mahallerdeki aske 
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel ait oldugu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonlarında gö 
rülür. 
Cimi. 11iktan tutan teminatı İhale gün saat ve mahalli 

kilo lira lira 
~~----__..--=-----~-==~-
Makanıa. 
Patates. 
Kuru so~an 
Sade yağı. 
Süt. 
Kuru odun. 
Yoğurt 
Sığır etL 

1 

: .. 
100,000 
~59,150 
l57,850 
36,000 
40.000 

4,320,000 
40.000 

..909,000 

40,000 
28,732 
15,785 
50,400. 
6.000 

64,800 
8,000 

363,360 

30.00 
2155 
1184,4 
3780 
450 

4490 
600 

18,748 

28/7/941 
30/ 7/941 
'28/ 7/ 941 
2/8/ 941 
5/ 8/ 941 
4/ 8/ 941 
6/ 8/ 941 
l/8/ 941 

15 Gelibolu. Eski şube binasinda 
15 Erzurum. 
16 Erzurun; 
11 Samsuıv 
16 Gebze. 
16 Gebze. 
16 Gebze. 
16 Gebze. 

'330 - 5791) 

Yur dda i ttif ak Haline Gelen Bu Kanaa11 
Tesise Niçin ve Nasıl Muvaffali Oldu 1ı 

Çünkü cS A N 1 N• in terkibi 
yüksek bir kimya :ıaheseridir. kar. 

Çünkü bütün es A N 1 N• kulla- ÇQnldl «9 A N ' N• <nfer Dill 
lara nazaran çok ucuzdur. nanlarm disleri temiz, sağlam ve gü-

Artık bO.tiln bunlardan zeldir. 
.:S A N 1 N• kullanan on binlt 

Çünkü «S A N 1 N» emsalsiz rağ- kişinin ns kadar haklı olduğunu 1 

beti dolayısiyle hiç stok yapmadığı lamak kolaylasır. 

Sabah. Öğle ve Akşam Her Yemekte! 
Sonra Günde 3 Defa 

Eczanelerle büyük İtriyat mağazalarnda bulunur: 
·- '• - il r"ı j ' . 

Aşağıda yazılı sebzeler alınacaktır. İhaleleri 18/7 / 941 Ct1~ 
ITTinü hizalarında yazılı saatlerde ve şekillerde yapılacaktır . 
!iplerin kapalı zarf ile olan icin ihale saatinden bir saat evvel ~ 
nuni vesikalariyle teklü mektuplarını komisyona vermeleri. A 
eksiltme icin ihale saatinde komisyonda bulunmaları. Evsaf 

1 şartnamesi Ezinede askeri satın alma komisyonunda ı:rörülür. 
!iplerin Ezinede askeri satın alına komisyonuna müracaatları. l 
Cinsi. Miktarı Tutarı Teminat1 İhale şel> 

Cali fasulye. 
Ayşekadın fa ··1~'P.. 
Patlıcan 
Domate~ 
Yeşil bi~ .... 
Bamya. 
Çalı fasulye. 
Ayşekadın fasulve. 
Patlıcan 
Domateı.. 
Yesil biber. 
Bamya. 

Kilo Lira Lira Kr ve saa!! 

22.000 
9,000 

1.5,000 
6.000 
4.000 
4.000 

40,000 
20.000 
19,000 
'.1.000 
8,000 
6,000 

2200 
1350 
1500 
600 
600 
800 

4000 
3000 
1900 
1100 
1200 
1200 

165 
101 25 
112 50 
45 
45 
60 

300 
225 
142 !10 
82 
90 
90 

A. Eksiltme 

kaoah 
1

Zl'lrf 
137 - 5366 

.. J(.. 
1200 ton kuru ot alınacaktır· 1 60 ton kuru ot ve 57 ton 

Kapalı zarfla eksiltmesi 29/ 7 / man ahnacaktll'. Pazarlıkla € 
941 Salı günü saat 15 de A· siltmeleri 15/ 7 / 941 Salı günü 
dapazarında askeri satınnlına ko- at 14 de Ömerlide askeri ss 
misyonunda yapılacaktır. Tah - alma komisyonunda yaprlaca1' 
min bedeli 78,000 lira ilk temi- tır. Taliplerin belli vakitte le~ <i 
natı 3900 liradır. Taliplerin ka- teminatla.rile komisyona J;relfl' 
nuni vesikalari1e teklif mektup- leri. 332 - 579S 

13 larını ihale saatinden bir saat ev- * lı 
vel komisyona vermeleri. Aşa~ıda yazılı sebzeler lr:aP' 

236 - 5370 zarfla eksiltmeye konınustı.! 
J(.. thalesi 23/7 /941 Çarşamba f:

nü saat 11 de Siirtte askeri si 
Beher kilosuna 155 kuruş tah~ tın alma komisyonunda yapıl s 

min edilen 70,000 kilo sade yağı caktır. İlk temiıratı 398 lira& 
kapalı zarfla eksiltmeye kon- Taliplerin kanun! vesikalari) 
muştur. İhalesi 21/ 7 / 941 Pazar- teklif mektuplannı ihale saat~ 
tesi günü saat 16 da İzmirde Lv. den bir saat evvel komf.syC 
Amirliği satın alma komisyonun- vermeleri 
da yapılacaktır. İlk teminatı Cinsi Kı1o fiyatı Miktaı1 '.\' 
6675 liradır. Taliplerin kanuni K Kil 

. 1 t kli! kt ları . ll1'11Ş o.. ... vesıkalariy e e · me up nı ---7~ · ::._- ... 
ihale saatinden bir saat evvel ko- Domates 5 25,000 V 
misyona verme1Pri. (2162-5433) Patlıcan 5 30,000 l 

J(.. Biber 5 8,000 
Muhtelü deniz nakliyatı yaptı- Taze fasul:n 5 20,000 

rılacaktır. Kapalı zarfla eksilt- Bamy~ 7 10.000 
mesi 18/ 7 / 941 Cuma g-ünü saat Kabal , 3 15,000 
15 de Çanakkalede askeri satın (188 - 5152} 
alına komisyonunda yapılacaktır. J(.. 
Tahmin bedeli 6000 lira ilk temi- Muhtelit eşya taı:ımn ve ta?lt 
natı 450 liradır. Taliplerin kanu- vesi açık eksiltmeye komn~ 
ni vesikalariyle teklif mektup- İhalesi 18-7-941 C'tl:ma ~il S1I 
lannı ihale saatinden bir saat ev- 14 de Çanakkalede askeri .atı: 
vel komisvona vermeleri. alına komisyonunda yapılac~.< 

228 - 5362 tır. Tahmin bedeli 3330 lira J' 

JI.. teminatı 250 liradır. Şartnaı!l~ 
Beher ciftine 17 lira tahmin e· 

dilen 750 çift çizme alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/ 7 / 941 
Çarşanba günü saat 14,30 da Top 
hanede Lv . .Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 956 lira 25 kuruş 
tur. Nümunesi komisyonda a:ö
rülür. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelıneleri. 

(86 - 5792) 
J(.. 

4800 ton kuru ot alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 21/7 / 
941 Pazartesi günü saat 18 de 
Ezinede askeri satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 288,000 lira, ilk teminatı 
15,270 liradır. . Taliplerin kanu· 
ni vesikalariyle teklü mektup -
!arını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ev
saf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. {190 - 5156) 

komisyonda görülür. 
244 - 5388 s 

.. r 
500 ton saman alinacaktir. !:! ı:ı 

zarlıkla eksiltmesi 17 /7 / 941 P". a 
şembe günü saat 14 de AnkBı:' il 
da Lv. ~liği satmalma ko:rtıı" tı 
yonunda yapılacaktır. Beher kilf b 
sunun tahmin fiyatı 3 kuııışttl:' 
Taliplerin kanuni teminat?arij 
belli vakitte komisyona gelrne 
leri (316-568 

KAYIP: - Kemaliye nül " 
memurluğundan aldığım ve icif b 
de Kemaliye askerlik şubesind( v 
terhis muamelem kayıtlı hÜ' d 
vet cüzdarumı kaybettim. Yetl' b 
sini alacaıVrodan hükmü kalf11 
m1ştır. Kemaliyeli Osman o~I 
Hıfzı 1333 doğumlu. 
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