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ALMAN TEBLiGi 
S. Rusyadan Şiddetli Bir 

~yrılan Siyasi Tank Harbi 

M•• •11 Oluyor 
UM eSSI er Mühim Zırhli 

Baıta Alman Büyük Elçisi Schulenburg 1 
Olduğu Halde 272 Kiıilik Bir ı 

Kafile Memleketimize Geldi 
Kars, 15 (A.A.) - Sovyet Rusya ile hali harpte bulunan dev· 

~er büyük elçilikler heyetleri ve bu memleketler tebaalanıı. 
i:!ll Z7Z Jdşilik bir kafile evvelki ıün ıaat birde Kmlcak hudut 
-e&Uyonundan Türkiye topraklarına geçmişlerdir. 

Teıekküller 
imha Olundu 

~. 

Kief M1ntakasındaki 

Rus Hücumları Kanlı 

Zayiatla T ardedildi 
Başlannda Almanyanın Moskova büyük elçisi Sehulenburs'· 

'-' bulunduiu bu kafile 237 Alınan, 17 Rumen, 13 Macar ve 
1 Slovaktan mürekkep bulunmaktadır. 
., __ Heyet Kızılcü istasyonunda Hariciye Vekileti mümessili ve Kare&'de Sovyet 
'""US emniyet direktörü tarafmdan karp18Dllllf ve istasyonda la. 
~ btr tevakkuftan sonra biribirini takiben hareket eden temler· Mevm1eri yarıldı 
• Ban'a •elmiflerdir. . (Devamı: SL 5, Sil. 7) ı ....._ ___________________________ . _____________ ./ 

giliz • Sovyet 
laımasının · 

ahiyet Ve 
emmiyeti 
~ • So~ asılapnaımm en 
btbiık manam, harpten sonra :ıw
IUlacak 7eal d0D7a bakkmda Sov-
1etlerle demokrullerin birleflJliı 
Olnıaları<br. Nlhal Dl.fere kadar iki 
tarafın münferit sulh :yapmaktan 
Cülmnesf, zaferden IJOill'ak.i sulh 
tlaslarmm m(lftereken tesbiUnl 
-.recter. Bu da :yeni dQn:ranm te
IJıellerlnl atmak hwıusunda 1k1 ta
l'lfm an1app benber çal'ID"alarmı 
bp eWrlr. - 1 

il. Zekrl,,_ 8BRTBL 

Ukranya 'nın merkezi Kierten umumi bir görün üs 

r-Amerikan 
SiYASETi 

• . 
Bitaraflığın 

Derhal Terki 
isteniyor 

Berlin, Roosevelt'in 
Harp için Vesile 

Aradığını Söylüyor 

r·········---------·---, 
. lngiltere 1 
ile S. Rusya· 
Müttefik 

Churchill, Moskova 

1 

BULGAR11 
TEKZiBi 

Hududumuzda 
Tahıidat 

Haberi Asllsız Anlaşmasının Bir 
litifak Olduğunu 

Dün ilan Etti 1 Türkiye • Buigaristan 
Dostluk Münasebah 

Berdevamdır 

SOYYET TEBLiGi 

Sovyetlerin 
Mukabil 

Hücumları -
Almanlara Ağ11 
Zayiata Mal 
Olmuıtur 

Baltıkta 15 Alman 
Gemisi Bahr1ldı, Çoğu 
da Hasara Uğradı 

Alman llerleyiıi 

Hay& Ağırlaıta 
Moskova 15 (A.A.) - Bu •

bahki Sovyet tebliıi: 
14 temmuz Riinü, muharebeler 

şimali garbi, srarp ve cenubu •ar
bt istikametlerinde devam etmis
tir. Kıtalanmız düşmanın zırh
lı ve motörlü cüzütamıannm ta
arruzlanna mukavemet etmişler 
ve mukabil taarruzlarda düşma
na alır zayiat verdirmişlerdir. 

Garp istikametinde kıtalanmtz 
ve hava kuvvetlerimiz 100 kadar 
düşman tankı ve bir çok düşman 
otomobili tahrip etmişlerdir. 

Cenubu ~arbt istikametinde 
kıtalanmız. takriben 3000 ki$i
lik miibim bir düsman cüzfttamı
nı m-aıt<ip etmislerdir. Bir cok 
top, mitralvöz, araba ve cephane 
iıtinam ettik. 

(Devama; SL 5, Si. I) 

Japonya da 
Bir Harekete 
Hazırlanıyor . ' 

Times, Sovyetlere 

Taarruz Edaeceğini 
Tahmin Etmektedir 
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fefrika N o. 4 

apoleon Bir Görüşte Kontes 
V~levska'ya Aşık Olmuş, Fakat 

ilk Olarak Yüz Bulamamıştı 
Ne tuhaftır ki, Napoleon, bü • mak, bu kadarda mı güç? Ba· 

tun bu badireler içinde, hiçbir na şimdi, iki cevap borcunuz 
z man ki.ıçük zaaflarından kur • ı var.,. 
tulamıyordu. Onun, 'O zaafların • Bu ikinci mektupta hiçbir hu· 
dan kurlulamayışının hududu susiyet izi yok. Eğer bu mektup 
l akkındn bır fikir edinmek için, bir aşk mektubu kolcksiyonund~ 
o sırada karısına yazdığı şu mek- bulunsaydı, kimse onun sahibini 
tuba ,,göz ge~dırm_ck kafidir: keşfedip çıkaramazdı. Napoleo 

. - Sem sevıyor, ''e arzu e. nun bu mektubu da cevapsız kal: 
fıyonım. Vakıa, bütün hu Po- dı. 
lon)alı kadınlar Fransızdır.\ 
Fakat benim gözüme, bir tek * * 
!.adından başkası göri.innıüyor. Ü ·· - k 
Bilmem o kadım tanır mısın? ÇUllCU me tup 
Ben sana onu tasvir edeceğim. 
Fakat kendini tnnıyabilmekli· 
gın için, nıcdilıkar kelimeler 
kullanacağım. Zaten, o kaaın 
hakkında kalbimde, iyi şeyler
den başka duygu yoktur. Ya • 
rabbi ... insan yapayalnız olun
ca, bu geceler ne kadar uzun?,, 

* * Napoleoıı'urı zaafı 

Fakat lmparatorun bu satır
lnn yazmasınn bakilıp da, 

zevcesine karşı sadakatine hük
molunmasiiı. Napoleonun kadın. 
larn karşı duyduğu zaaf, onun si
yasi harekatı üzerinde bile mü -
essir olmuştur. Bu hususta daha 
geniş bir fikir edinmek için, bu 
munnsebetlerden birisine göz 
gezdirmek zevksiz ve faydasız ol
maz sanırız. 
Varşovada, eski Kralı sarayının 

goz kamaştırıcı merasiın salonun 
dayız. Parlak mücevherlerle süs. 
lenmiş en güzel Polonya kadın -
ları, ortalıkta, yer yüzüne inmiş 
ahane periler gibi dolaşmakta

dır. Neşesi yerinde olan impara
tor, onlnrdan her birine ayrı ay. 
rı ıltıfat etmektedir. 

Fakat birdenbire bakışları de -
rınleşıyor. Konuşmayı bırakiyor. 
O zaman yüzlerce göz, bu avcının 
bakışlarını kolluyor. O şimdi, a
c, ba hangi ava takılacaktır? 

Süvarede, biraz sonra bir gru
ba yaklnşıyor. Her birine, isimle. 
rını söyletiyor. Ve onlardan, dik
katıni celbetmiş olan kedına kar-

Ve o zaman Napoleon; 
rak'a: 

Dü-

"- Mademki, dedi, yalvar • 
mak para etmiyor, makam ve 
sıfat para etmiyorsa o halde 
bu kadını, vaade benzer bi~ 
şeyle kazanmıya çalışalım!,, 
Ve bu niyetle oturup, şu üçün 

cü mektubu yazıyor: 

.. "- Oyle zamanlar olur ki, 
luzumundnn fazla büyiikliik 
in ana ağır gelir. Jşte imdi 
ben, bu ağırlığı hissetmekte • 
yim. Ah .. Siz. i tescydiniz. .. Bi· 
zi biribirimizden :ıyıran nıuni
alan ortadan kaldırmak, yal . 
nız sizin elinizde ... Dostum Dü. 
rak, size bu çareleri gö tere • 
cektir. Ah, geliniz. Dilediğiniz 
her şey yerine getirilecektir. 
Siz benim biçare kalbime mer
hamet ettiğiniz vakit, vatanınız 
bana daha aziz olacaktır!,, 

Napolcon, bu sonuncu mektu
bu da yazdıktan sonra, muhteşem 
sarayının içinde elleri nr'.kasında 
sinirli sinirli dolaşıyor. Derin bir 
hiızne mı.iptelfi olduğu fışikıirdır. 
Daiına yapayalnız, haftalardır, 
her kadından uuık yaşıya, yaşıya, 
işte birdenbire, asabileşiyor: Ka. 
tiplerini yanından u,ınklaştırıyor: 
Ne kendi generallerini kabul edi
yor, ne de murahhas heyetini. 
Atının eğerini, dizginini çözdü-
rüyor. Etrafında bütün makaniz
ma duruyor: Saray da, ordu da 
Paris de, Aşrupa da, dost da, düŞ 
man da herkes, ve her şey bek. 
lesin. 

(Arkası var) 

Geçen Yll Mahsulleri 

Hakkında Bir Tebliğ 

' o nna kadar orada hiç kimse
ye göstermediği bır nezaket bez. 
ıedıyor: O kadın, diğer birçok • 
larından daha snde giyinmiştir 
fakat daha zarif, daha kibardır. 
Ne levent, ne de şıktır. Fakat hep 
.. inden fazla göze çarpacak dere
cede sevimlidir. On dokuz, yirmi 
ya larındadır. Kumral ve neşeli· 
dır. Impnrator onu bir Kontr. Ankara, 15 (A.A.) - Ticaret 
dnns'a davet ediyor. Onun leta - Vekfıletinden bildirilmiştir: 
fctıni ve sesindeki güzelliği met· 
hediyor. Onun kusurlu fransızca 
sını alımlı buluyor. Ve kadın, Na
poleona mahcup mahcup gülüm. 
serken, hcnuz Imparatorun daha 
tamamını aklında tutamadığı hır 
ısım, sarayın salonlarında ağız -
dan ağıza dolaşmıya başlıyol.'~ 

"- Kontes Valevska! .. .,, 

* * imparator şaşırıyor 

1940 senesi mahsulünden oldu 
ğu ve uzun müddet bcklemiye 
taha~mülü olmadığı bcyaniyle 
ellerınde bulunan nrpaların ihra
cına müsaade edilmesı için vekfi. 
lete bazı müracaatlar vaki ol -
mnktadır. 

Geçen sene mahsulü dnhi olsa 
el konma mıntakaları dahil v~ 
haricinde bulunan bu nevi arpa. 
lnrın da ihracı için lisans verilme 
mcsi takarrür etmiştir. Toprak 

Napoleon, adnmlarınôan Dü- mahsulleri ofisi hükumetçe tesbit 
rak'a soruyor: edilmiş olan fiyatlar üzerinden bu 

"- Kimdir bu kadın?,, arpaları mübayaa edecektir. Bi· 
Ve cevap alıyor: naenaleyh alakadarların ihraç ta 
. "-Kontes Valevskn, fakir düş lebi ile vekalete miiracaat etme. 

muş bir eski asilzadedir. Ihtiyar meleri ve mallarını toprak mah
ve zengin bir kontla evlenmiştir. sulleri ofisine nrzeylemeleri bil. 
O kadar ki, kocasının en küçük dirilir. 
torunu bile, kendisinden tam on -

•ıl':'Pllr.t•lf.t .. tr.11.0 .-- - 1 - •l:ITIF.f 
na b yuktür!u na ha· 'k bOŞ va'k\t - geçirmemek 

'l A N 

Eski Musiki 
Üstatları 
için Konser 

, iase Daireleri Han_ç varurıarı 

A d 
- Denızyollarına 

----
ilk l~in 

Başladı 

Konser 

Hazırlık 
Eski musiki üstatlarımızın ha

tıralarını ihya ve eserlerini hal· 
ka tanıtmak maksadiyle üshı.tlar 
adına tertip edilecek gecelerin 
programı hazırlanmış A"ibidir. 

Dün, beledivede konservatu -
var müdürü Yusuf Ziva Demir
dnin de iştiraki ile bir toplantı 
yapılmış, ilk evvel hatırası ihva 
edilecek olan Hamami İsmail De 
denin yarım asır evvel bestele· 
di~i a~ır şarkılar ve halk türkü· 
leri tesbit olunmuştur. Bu eser· 
ler 15 kisilik bir heyet tarafın· 
dan hazırlanmaktadır. Eserleri 
ııı:e<:ecek olan heyette, tanbur, snn 
tur, ney, kuddum, kemence ve 
ut da bulundurulacaktır. 

Bu ilk klasik konserin hasılatı 
ile Hamami İsmail Dedenin bir 
büstü yaptırılacaktır. Bu konse
ri yine eski musiki üstatlarından 
Abdülkadir Meraki, İtrl, Zekai 
Dedelerle Sadullah ağa nAmına 
yapılacak konserler takip edecek 
tir. Konserler Fransız Tiyatro
sunda verilecektir . 

Beste Müsabakası - Radyo i
daresi halk ve yerli san'atkiırlar 
arasında beste müsabakaları ac
mağa karar vermiştir. Müsaba
kaya iştirak ederek birincilik 
ikincilik ve üçüncülük alanlar~ 
muhtelif mükafatlar verilecektir. 

l\IÜTEFERRİK ~ 

Yen iden 1 O Bin Çuval 

Kahve Getiriliyor 
Yakında memleketimize 10 bin 

cuval kahve daha ~elecektir. Bir 
muhacir de beraberinde 200 çu
val kahve ı;tetirmiştir. Bu kah· 
veler ticaret ofisi tarafından sa· 
tın alınmıştır. 

Dairelerin Faaliyeti - Vali 
her hafta sonunda bütün daire 
müdürlerinin haftalık bir faali -
yet raporu hazırlamalarını alô.· 
kadarlara bildirmiştir. Hazırla -
nacak raparlar tetkik edilecek ve 
bütün daireler arasında is bir
lil!i temin etmek için emirler ·ve
rilecektir. . . 

Taksiler - Ankaradan bildi· 
rildiğine göre bazı yerlerde çı· 
kan müşkülatı bertaraf etmek 
düşüncesiyle bütün taksilerin her 
,gün çalışmalarına müsaade edi· 
lecek ve bu husustaki kararname 
yakında neşrolunacaktır. 

Vilayette malümatına müraca
ııt etti~imiz salahiyettar zevat bu 
hususta hiç bir malumata sahip 
olmadıklannı bildirmişlerdir. 

Refik Saydam Caddesi - Toz
koparan caddesinin asfalta tah
vili işi ikmal edilmiş bulunmnk· 
tadır. Vali Lutfi Kırdar bu yo· 
ln 'Refik Saydam caddesi,, adı ve
rilmesini şehir meclisine teklü 
edecektir. -

Tatik Kursları - Bugün bil -
tün orta okullarda talebeyi ikmal 
imtihanlarına hazırlama kursla· 
rı faaliyete gececektir. Evvelki 
,gün de ilk okullarda talebe ta· 
til kursları açtlmtştır. Bu,günler· 
de faaliyete gececek Use tatil 
kursları ile beraber bütün mek· 
teplerde ikmale kalmış talebe 
cylul icinde yapılacak ikmal im· 
ıtihnnlarına hazırlanmağa başla· 
mış olacaktır. 

IHJIKAYE 

taSfn a fŞ Devredildi 
---o--

Birf;g; yao lacak 
iaşe Mevzularını 

Şehrimizde Bir 

Tetkik 

Heyet 

Etmek 

Teşkil 

Üzere 

Ediliyor 
İaşe müsteşarlığına tabi tesek· 

küller arasında daha sıkı bir iş 
birJili'i temin edilecektir. Muh 
telif iaşe mevzuları hakkında tct 
kikler yapmak üzere şehrimizde 
bir heyet teşkil e,.dilmektedir. 
Bu heyet ticaret ofisi umum mü 
dürü, iaşe müdürü, fiyatları mii 
rnkabe bürosu amirj, mıntaka 
ticaret müdürü iştirak edecek 
tir. 

Fiyatları mürakabe bürosu a· 
mirliJH ihtikar mevzulan ve pi· 
yasada miktarı azalan mallar hak 
kında ticaret ofisine malUmat ve
recektir. İaşe müdürlüğü de kcn 
disine ait mevzular hakkında fi· 
yatları mürakabc bürosu, ticaret 
ofisi ile temas edecektir. 

llıtikllr 

Son ıı:unlerde, tastık avakka· 
bılarla. lastik okce ve tabantarın 
fiyatları pahalılasmnktad•r. Fi· 
yatları murakabe burosu bu hu· 
susta mmtaka ticaret miıdı.irlü· 
ğü ve sanayi birlı~indcn mallı· 
mat istemiştir. Lastik avakkabı 
ve ökce fiyatlarının tesbit edil· 
mesi muhtemeldir. 
ıUanifaturacılarur ~ikaycti 
Fiyatları miiraknbc biirosu ne· 

rakende manifatura eşyası satan 
tacirlerin şikayetini tetkik etmiş 
tir. Perakendeciler toptancıla· 
rm kendilerine pahalı mal sat· 
lıklarından ve satışlarda pera -
kendecilere ait kar haddini ver
mediklerinden şikayet etmekte
dirler. 

l'akaları 

Dün Adliyede Mühim Bir 
İhtikar Davasına Bakıldı 

Dün adliyele mi.ıhim bir ihti • 
ıkfı· davasına bakıılm1~ır. Dava 
mevzuu aşa.i{ı yukarı 20 bin lira· 
lık bir yapa~ı satışıdır. İddiava 
nazaran yapaı?ı tüccarlarından 
San Bekir ile kardeşi Zeki ve 
dellalları Gloplu kilosu 81 kuru· 
sa satılması icabeden yapağıyı 97 
bucuk kuruştan satmışlardır ve 
bu fiyattan 2000 kilo yapa~ıyı 
Balat iplik fabrikası sahibi Sami 
Ozana vermişlerdir. Ancak, bu 
alış veris esnasında bir cürmü 
meşhut yapılmış ve yapdıvı sa
tanlar adliyeye verilmişlerdir. 

Dün asliye ikinci ceza mahke
mesinde bu davaya baslanmış ve 
şahitler dinlenmiştir. Dava gece 
sant dokuz buçuj!a kadar devam 
etmiştir. 

Suclular iddia edilen satı ın 
yapılmadıi?ını söylemişler, -dei?il 

97 bucuk kuruştan hatta 81 ku· 
ruştan bile Sami Ozana yapağı 
satışı ynpmndıklarını iddıa et -
mi terdir. 

Sami Ozan da satısın yapıldığı 
nı ileri sürmüştür. Neticede mah 
keme, suclulardan ücünün de tev 
kifine ve dii!er snhitlerin dinlen· 
mesi icin muhakemenin talikine 
karar vermiştir. Duruşma bu
eün de devam edecektir. 

Yeni ihtikar r akalari 
Fikatları mürakabe bürosu mc 

murları, dün Balıkpazannda seb· 
ze tohumları satan Hristoyu ih 
tikar yaparken·· yakalamışlardır. 
Hristo adliyeye verilmiştir. 

Fiyatları müraJ..cıbe komisvonu 
Havlayf pastahanesini de adliye
ye vermiştir. Bu pastahane 120 
kuru luk şekeri 140 kuruşa sat 
mıstır. 

Milli Piyango Bu Ay Halka Mahsus Koro 

lstanbulda Çekilecek 
• 

Piyangonun geçen ay 86.921,25 
lira satış hasılatına mukabil bu 
ay zarfındaki hasılatı 147.743 lira 
olmuştur. 

Piyango hasılatı bu şekilde her 
gün biraz daha tezayüt etmek -
tedir. 

Milli Piyango idaresi Istanbul 
halkının bu s!lretle piyangoya kar 
§ı gösterdiği elAka ve rağbeti gö. 
zönünde tutarak yeni tertip plft· 
nının 1 inci çekilişini 7 Ağustos
ta herkesin bu çekilişi kolaylıkla 
takibedebilmcsi için Istanbulda 
Taksim meydanında yapmıya ka· 
rar vermiştir. 

Tekirdağında İçme 
Suyu Te isatı 

Konserleri 
Beyoğlu Halkevi tarafından 

teşkil edilen ve Balkanların en 
'Zlizel korosu vasfını kazanan 60 
kişilik koro heyetinin bundan 
böyle haftada bir gün halka açık 
hava konserleri vermesi karar
laştırılmıştır. Konserler hafta -
nın muayyen bir R\iniinde Tak
sim belediye bahccsinde verile· 
cektir. 

Halk k'>ro konserlerinden be· 
dava istifade edebilecek ve kon
serler saat 18 den yirmiye kadar 
devam edecel!i icin devamlı bir 
izdiham da olmıyacaktır. Koro 
heyetine mensup geneler halk 
kin konser verme/ti seve seve 
kabul etmişlerdir . 

Tekirdağ, 15 <A.A.) - Şehrimi vakkat kabulü dün yapılmıştır. 
zin büyük bir ihtiyacını karşılı • Bu tesisat 165 bin liraya malol • 
yan şehir suyu tesisatının mu - muştur. 

Karadeniz Seferleri 

Gündüz Yapılacak 
'l'asfıye halinde bulunan Halic 

şirketi dun akşam üzeri butün 
mevcudu ile devlet denizyolları
na devredılmiştir. Bu sabahtan 
itibaren Halıc vapurları devlet 
denizvolları idarc>si tarafından 
işletilecektir. 

Hali tasfiyede bulunan Halic 
şirketinin hesapları ve defterle· 
ri bir iki gun kinde denızyol· 
krına teslim edilmiş olacaktır. 
Tasfiye işini belediye namına 
J .. ütfı Aksov, şehir meclisi nzn· 
smdan Avni Ya~ız ve belediye 
müvazenc mi.idürü yapmaktadır. 
Tasfıye komisyonu, devir mua • 
melcsinin ikmali icin diinden iti
baren faaliyete _gecmiştir. 

Belediye Haliç şirketinden a
laca,gı olan 128 bin lira icin ev· 
velce şirketin bütün mallarına 
haciz koydurmuştu. Dün bu ha
ciz kaldırılmış ve Haliç idaresi 
denizyollnrına borçsuz olarak 
devredilmiştir. Belediye alacagı 
olan 128 bin lirayı ileride tasfiye 
masasından istivecektir. 

Karade.11iz seferleri 
Miinnkalat Vekaleti, Karade· 

nizde seyrüsefer eden gemilerin 
yalnız :gündüzleri yollarına de· 
vam e~mesine karar vermis ve 
keyfiyeti İstanbulda alakalılara 
bildirmiştir. Vekaletin bu emri· 
nin tatbikine diinden itibaren bas 
lanmıştır. 

POLİSTE·. 

Sevdiği Adamın 100 
Lirasını Çaldı 

Kamil adında evli bir adam al
tı aydanberi tanışmakta oldu~ 
Hatice isminde bir kadınla bir· 
likte gecen pazar günü Floryays 
2itmiştir. 

Kamilin karısı da t bu gezinti
yi haber almış, gidip kocasını 
Floryada Hatice ile birlikte yaka 
lnmıştır. Kamille kansı arasmd3 
başlıyan af!ız kavgasını fırsat ad· 
deden Hatice Kamilin aj'taçta a· 
sılı duran ceketinin cebinden el 
lişer liralık iki banknot çalmıştır. 
Fakat Knmilin knnst hırsızlığın 
farkına varmıştır. Polisler Hati· 
cenin çaldıib paraları geri ala· 
rak Kamile vermişler, Haticeyi 
de mahkemeye sev!kctmislerdir. 
Hatice dün mahkemede altı ay 
hapse mahkum edilmiş ve hemen 
tevkif olunarak hapishaneye gön 
derilıpistir. 

Bir Çocuk Boğuldu - Samat· 
vada Ali Fatih mahallesinde 29 
numaralı evde oturan ve Kara
köy köprüsünde makinistlik eden 
Aziz ustanın oj?lu 16 yaşında 
Turgut Turan dün saat 16 da Sa· 
matvadnn tedarik etti_ği Mehme· 
de ait ~ndal ile denize ncılmış
tır. 

Narlıkapıda Tahir ı;tazinosu ö· 
nünde yüzmek üzere denize atlı
van Turan bir daha cıkmamış· 
tır. Boğulan Turanın ceSE'di bir 
müddet sonra denizden cıkanl -
mıştır. 

Basradaki Zirai Aletler 
AnkP,ra, 15 (TAN) - Zirai kom 

binalar kurumu numına getirilen 
ve bir müddettenberl Basrada 
kalmış bulunan aletler kısım kı -
sım memleketimize gelmiyc baş· 
lamıştır. 
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Muhakemeye 

Başlandı 
Evvelki gun, Eyupte bir tav iy 

kavgası yı.izünden Kut ı adın 
bir lise talebesini ölduren ' ı ~ 
nin muhakcme.,ıne dun bırıncı 
ğır ceza mahkemesınd b :.1 nn 9' 
tır. 11 

Duru· mada, Veli 
- "Ben Kutsiye bıçak çekm 

diın. O buna bıçak çcktı. B n 
kcndırni kurtarmak ıçın onun l> 

zerıne atıldım ve elmden bıç 
kaparak kendısıne sapindım. H ' 
Hl. bu yuzde elim de kesıldı,, d 
miştır. 

Mahkemede, 'bit olarak 13 1 
şi dinlcnmi~ tır. Bunlardan b 
I!ısmı, ~ 

- "Velı Tahtaminare civarı\ 
da Kutsiyi karşıladı ye kavga) 
başladı. Nihayet bıçağını çekı 
Kutsinin kalbıne sapladı. Kut 
can acısiyle 10 metre kadar ko 
tu, fakat Veli de onu takip ede .ı'lı 
rek bıçağiyle arkasından Kutsi) 
bir kere daha yaraladı,, demiş 
Jcrdir. Bır kısmı da hadiseyi gö 
meyip işittiklerini söyl~mişler 
dir. 
Duruşmada Velinin, Kutsiyi 

dürdüğii bıçağı saklamab.'ian suç 
lu Mehmet de muhakeme edil ~ 
miştir. Mehmet üadesinde bıça ~ 
saklamadığını, Veli kahveye ge 
lince kendisinin oyun ile meşgu1 
olmasından istüade ederek gizü.Ji 
ce cebine bıçağı soktuğunu ve e·~ 
ve gittiği zaman bıçağın cebinde 
her akşam şeker arıyan çocukla 
n tarafından bulunduğunu söy 
!emiştir. 
Duruşma sonunda Mehmet 

best bırakılmış muhakeme geJ.mi; 
yen şahitlerin getirilmesi için 
başka güne kalmıştır. Velinin 
mevkufiyeti devam etmektedir. 1 

Adliye Vekilinin Tetkikleri -f 
Adliye Vekili Hasan Menemen .. 
cioğlu dün müddeiumumi Hik ... 
met Onnt ile birlikte Kadıköy crt 
hctindeki hukuk, kadastro ve ce. 
zn mahkemelerini gezmiş ve da"' 
valarda hazır bulunmuştur. 

Vekil, icra dairesinde gezer " 
ken bir iş sahibi ile alakadar 014 

muş ve icra memurlarına bazı di 
rektifler vermiştir. 1 

Bundan sonra Vekil, Usküdat 
cihetine geçmiş, orada da bazı 
davaları tnkip etmiştir. Usküclıır 
ceza evini gezen vekil, ceza evin 
deki dokuma ve çorap imalAthrw 
nelerinde tetkiklerde bulunmuş" 
tur. 

Usküdar Müddeiumumisine bu 
cezn evinin güzel bir imalathane 
şekline ürağı için lüzumlu cfırek
tifler verilmiştir. 

İskilipte Seller 3 Kişiyi 
Götürdü 

Çorum, 15 (A.I~.) - Pazar gü• 
nü öğleden sonra yağan §iddctU 
yağmurdan husule gelen seller Is 
kilibin kasaba nltmdaki bağlan. 
nı hemen tamamiyle denilecek de 
recede harap etmiş ve bu saha ,. 
daki buğday, arpa tarlalannda. 
ki mnhsul!itı da imha eylemiştir. 
Bundan başka seller üç de insan 
götürmüştür. Diğer taraftan bir
kaç gündenberi vilayetin fier ta. 
rafına düşmekte olan yağmurlar 
dan bağ bahçeler faydalanmaktn 
olmasına mukabil biçilmiş mah -
sullerin çürümesinden korkul • 
maktadır. 

Çarum ve Sıvasta l\falisul 
Vaziyeti Düzeleli. 

Ankara, 15 (TAN) - Çorum 
ve Sivas viU\yetleri kuraklıktan 

müteessir olmuş, mahsul zn. 

i abııh, Napo\eon ° G cnç. ~UYUk bir garaj açan 
"\deriyor'. ve: bil' si"Zi göl'. \çın ıı.nınn r\iı.g!n ı BAR r' gibi girdi. 

Bellı dıyor, {tun o\dunı. ımcasm: !e sevinçli bir '1 harJı le: 
bir . U. ~c Jieycca 1 U amca ... Aıncau ücrcığım., Ne-
ai d,\er1m.,, d götü - - 11usn ca Diye 'kOıkacakşıırak ölile 

at W h b~rı ka ın~ıcıına - ~cıı\n a~ro~en 'ko\t.u~ı.caktıı:ndil ~yuk-
)

urak hiçbır ccvnp tında. m d m b0Ynun4, 15ta atıldı ve 

t 
i ALEV DALGASI ... 
ı 
···········~······························· ........ 

kullıtnmaııını ölretcbllecclt birini tav
siye cde<:eksinlı.. Fnknt tayyare ile 
uçar gibi süratll ııilrmesini bilen bir 
kimse olsun. Şlrndi ben eve gidiyorum. 
Akşama görüşürOı.. 

ğalır ve nihayet şuursuz hareketlerle 
volanı saca sola kıvırırken, genç er
kek öğrebnek zevkiyle matrur ufak 
el harekeUerlyle :r.lluak ilden otomo· 
bile düzen verirdi. GQlgCin, gözleri a
çılmış, otomobili bir yere çarpmamak 
için son derece dikkatli, Cemal, rUı.· 
gtırın görilnmez ellerle boynuna sar· 
dığı genç kızın saçlarını ok:ıamak hül· 
yasma kapılmıf, y{ireli tatlı tatlı he
yecanlarla çarparken: 

dan çok u1 .. ıklara gidcrı-~iz ... Akşam 
çnyını Floryada içer sonra yolumuzcı 
devam ederiz, 

Şıdd~iİ.i bir 'ie>dos • fıriınasiyle beraber ''1>1,, 
sağıınııklı bir yağmur da başlamıştı. ~.§. 
Bu liCralt dnhillnde makinede çalışı· ço~ 
lamazdı. İkisi de otomobilin içine b1l· ziyc ı 
zlılilp !ırlmanın dinmesini beklcdılcr. dana 15 
1''ırtmıı dineceği yerde gittikçe azıp bütü1'r. 
şiddetlendi. Salkım gibi şimşekler et- nazar ı 

"rmiye başlamıştı. Ziraat Ve 
e gelen malumata göre, 
ğmurlar bu iki vilayete 
ydalı olmuş ve mahsul vn
düzelmistir. Bu suretle A· 

ve Hatay vilayetleri hariç, 
Türkiyede geçen yıllara 

ın mahsulün dıişük olma • 
mkftnları elde edılmiştir. 

l n. yaş\1 a am b 1 
onuyor. er i on· aYl\ dan epmcyc a~ 15, adı 
parator aşır~yor. ~li~a Bo. 'Yn - Ga;;Un .. Kıı.un .• dur .. ~34, <orkuttun 
bırka<; yıl ev.,. el, m etın\ş . '\Jy\Qı arasında nc°238 •c uğradı-

t k le cesaret benı.. • 
.rt.1 ıs ı a d ır.i\di. Fakat. r.11\'\ı taştrd>ID··· 56, 

d
_,ft.,. olmamış eo · ı. ,_, ~ 

1 
ayn\ şcyı yop- Amcacı un b\lb< •n ne kadar 

ıarat.or~~rfuc;bir kadın b~ - - Ah.. 'Mektebi birln1 
4

' ·ilikle b1Ur-
04lf3 ~~nses olsun, oşı{te rn.esud~~~. babamın a\ncac iCı hediyenin 

Onu, hayran gözlerle dinleyen ytı:ı· 
lı adamm yanaklarını iki küçük c· 
llyle ok:ınyarak !ırlndı gitti 

* * mıs?· p kodınlal', Nopaleo k diğ\m ~ spol' otomoblU olması için, 
, butun itın\ye çabalama ufak bt.r kandırdll\'\. Bu & Un gitUk bir ~ir haftadır fstanbulun muhtelif 
ho un~ g dileri.nc bir defa -: nihaye oınob\\ \>nktık. Ben bir tnne be- D gezme yerlerine giden yolla
onun ;' tene~zül etı'r!esin; ltaç ~t Arkaya g\t.tnek \.ılıçln dört vite- rm Uz.erinde uçar gibi giden kımuu 

ba'l<.mtY di Bunun iç\ndır k ' ltcndun. k iç\n d!)rt· vltcsl varmış. bir otomobile raslanıyordu: Bu, oto-
ınıVa~ev~kanın mukavem:i: si, Bne ~~::ıcn an\nmr Un amn siz an- mobil değil, iki genci snrnn ufak bir 

n 5 l nun vül'e~indeki ca t Ben m diye 55y1Qyon.U.m. Asıl en ho- alev dalgıu;ıydı sanki ... Uzaktan gö-
NapO eo " h arttırmış ı. \arsınız , bir kat dn n d rhnl şu giden tarnfı. b•1 r düğmeye ba- renlcr, onları birbirine sokulmuş iki 
nın 

1 
mdıt ki, onn .: &Uma 'kaınu.ı doyndı ğunız yer kayı- ıevgili ı.anru?derdi. Halbuki hnklkottc 

u m lc.tubu gönderdı. sınca al' turdu rumuz yerle blrlc5crek otomobil öğrenmekle mc:ıgul Gulgün-
cı rril· yor ve 0 1 förü C ldi bn ben hoşunu'la "' . el bir yat.n\.. oluyOl', İnsan u- e ~ ema . 
"-Aca d tll? Bıınunln rnukcnun hatc çı\\ıp da yatacak yer Amcası Cemali, Gnlıüne. toförün, 

d 
m\ Jl\B a • h 'k un bir geya ıne ı ' ini uınınıya ~ : t: aı.s:ı hiç sı\rn1ı çckmeı. Amca- dlyo tanrttılı zaman, ırenç kız 'bu er-

heraber' ak n aa\lah, bu ~mı: bu\aın a\nu ot.ommllln rengi klrmı· kek güzeli karşısmda ufak bir hen· 
kılll vardır. 1 , rum· Bel\ı )u, cıgırn: 1 taia\\1 l'cklcri sevmezsiniz can duymuş ve bu hissi hemen kalbi· 
dhnde ~ a~ılm~1:i:ı znyıUanuş z.ı. sıı. ~~n bilhassa ıu renkte olduğu nln en derin k6:ıelcrlndc boimuıtu. 
ııi~ in'!ı~n gittikçe arlb, "'C amrna~k 5evindıtn. .mdi sir.den Ud İlk günler doğrudan doft'\ıya volanı 

b nnn'kl l 1 ~atımı, lı~ı.ururn~ na çrie1l. edccc~ım ... Rcddctmeısinlz idare etmeye c aret edemiyen Gül· 
rtı~or. Ra ı. ,Al\ ... Sıı.c ~p y"il mi amcac~un Otomobili bir gün, Cemale sokularak volanı eline •· 

'kac;ırı)'~~ ~!'t~~ lıa~r bir bıCiarc ~c• sizinle beraber ı;i6 g5re<:elllz. Siz lırdı. O zarıın genç kızı tatlı bir he
~1.,. a bu bu ,·nç b\t't\7. saa • e b ı;cndlkt.cn sonrıbana otomobil yecan kapl heyecan gittikçe ço

c bira7. se\1 ' bn nail t)\· de c 
·erin. Bir cC"I: a 

- Ook yoruldunuz, biraz dinlene· 
llm, der, otomobili yolun kenarına 
QCker durdururdu. 

Dilnyanm en ıuze1 manzarası aytık· 
larınm altında serili, farkında olma
dan ilk günler susank, sonraları ko
nuşarak saatler geçer, Gülgün çok bir 
şey öğrenmeden eve dönerlerdi. 

* * - GOl,Un hanım, bu,Un ılzinle çok 
uıun blr yolculula çıkacalız. Artık 
otomobil kullan.masun iyice ölttndi· 
ntz ... Bu ,.oıculukta alı.l imtihan ede
ceğim •. 

- Oh ... O kadar geç &frendlrn lcl .. 
Hem slz!n yanını:da cesaretim krrılı· 
yor. Herhalde istedl!lnfa gibi rıarlak 
bfr imtıhan veremlyecd!im .. 

- o tarafa de;n .. : '.Buıfuı Flocya-

- Kabul.. 
Uzun müddet lkJsl de hiç komışma

dılnr. Biraz neşesiz. gibi görünüyor
lardL 
Gine ilk konu~en Cemal oldu: 

- Duralım Gülgün hanım .. 
Seri bir harekeUe sarsılarak dur

dular, Bir imtihan manevrası zanne· 
den genç kıı., ellerini çırparak: 

- Muvafiokıyetll bir duruş de:ıı 
mi?., Hem siz duracağunı:z yerleri öy
le iyi intihap ediyorsunuz ki., İnsan 
bu tabiat gilzelllği karşısında .. Neniz 
var,. Hasta mısınız? Yüzünüz öyle sarı 
kil •• 

- Hayır hiç bir şeyim yok, Gide· 
lim( 

* * 
Ne kadar uğraıtılarsa, otomobil 

bir türHl yerinden kımılda -
mıdı,. Nihayet genç adam bir çok tı
letle.r çıkardı, mcharetll ellerle uzun 
müddet çahştı, Marsa bastıkları za
man yine kuru bir gürültU etrnfa ya
yıldı. Makine bir türlü benzln çekmi
yordu. Bu utra5?l'lalar esnasında va· 

rnflamdn sallanıyor, gök gürültüsüne 
çakal ulumaları karışıyordu. 

Gulgfuı genç ad ıa sokuldu: 
- Ah.. Cok korkuyonım. Dedi . 
İri gl5zleri daha çok lrile:ımiş, parıl 

panl parlıyordu. Her şlmlick çakı5ta 
gözlerini kaplyor, her gök gUrleylşte 
kulaklarını tıkıyordu. 

Genç erkek Gillgünün yumu5nk be
yu ellerini avuçları içine alarak: 

- Bugün sizinle zaten uzun uzun 
konusmak istiyordum. Hiç bir hareket 
yapmadan, hiç bir söz söylemeden be· 
ni dinleyin .. Belki oyalanırsınız.. Şim-
diye kadar kendimden size hiç bahset
medim.,. Evet kendimden bahsetmek. 
Bu öyle manastZ bir şey ki.. Fakat 
her şeye rağmen bugün bu elzem. 

Ben bir echlt çocuğuyum. Annem 
bann ancak orta mektep tahsilini ve
rebildi. Beni tahsil ettirebilmek için 
varmıtZı yoğumuzu hep sattı ve bir 
yı~ın da borç etti. Komeumuz olan 
G(>for İhsan, borcunu ödemesi için, 
annemi mütemadiyen sık1&tırıyordu. 
Zavallı anneciğim, kendi kendlnt'.' 
kahroluyor. bana hiç bir ~ey belli et
mek istemiyordu,. 

{Sonu yann) 

n Zaferinin Yıldönümii 
günü nn zaferinin yıldönumu mu 
da ve .tiyle 24 temmuz perşembe 
sim yı üniversite merkez binasın. 
pılaca 

1 
1 bütün Halkevlerinde mera 

hazırlı :ıpılacaktır. üniversitede ya 
mil B 

1 1
k merasim programı henüz 

na sö: .s anmamış, fakat Rektör Ce· 
larını z ilsel o gün universite adı • 
rınde 4 1lenecek hitnbelerin mevzu 
ak an 8 tesbit etmiştir. Halkevle • 
lecek !!.S 24 temmuz per cm be gunu 
tırece!~ ıı mılli pıyesler temsıl dı-

~ Lozan sulhunü tC'baruz et••k hıtabeler soylcnece tır. 
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TOrklye Ecnebi 1 Turlciye !enebl 

800 Kr. 
300 .. 

1°t0 1 atır. 1400 t<r, 1 aene 2800 Kr. 400 Kr, 3 Ay 
<~) tc:r •• 750 ., 6 Ay 1500 ., 150 ., 1 Ay 

lı?dıID, nutkunda Bitlerle 
ve mQtarekeye kat'iyyen 
cağını bir daha tekrar

Alrnanynya yapılan hava 
her ay artarak de

l!Ceğini ilAve etm.lştir, 
.... -...uı·,,,cıer, Rusya için, arazi 

. büyük bir ehemmiye
ve bunun Alınanla

fyet kazandmnaya kAfi 
ğlnI tebarüz ettiriyorlar. 

Nutku: 

• İ:ı>ahıtt, bir çok kimselerin 
1 kendilerine sorduktan su 
de cevap vermiş oluyor: 

t\ tayyarelerinin şark eep
de mesgul olduklan bir 
a hava hakimiyetini almış 
lan icap eden İngiltere, 

Yava hala cok daha mü
"e kat'l darbeler imlirmi· 
Churchill, bugün İngiliz 

1tnan hava kuvvetleri ara
l ancak müsavat teessiis e
diğin i sövlemekle bu suale 
~ \'ermiş oluyor. 

l nt!men, Alman hava 
,etlerinin şark cephesinde 
1tı Sovyet merkezlerini 
hardıman edemiyecek dere. 
sıkışık bir vazivette olduk
bir zamanda fngilterenin 
-. hakimiyetini muhakkak 
•ı.e almış olduğu ve bundan 
iisait gördiiğii bir zamanda 
~de edebileceği tahmin edi· 
•r • 

. - Churchill'in Sovyetler 
•ti ınilletlerinden "Kahra • 
. 'a nıiicadelesiyle kalpleri-
1.;endisine çeken Rus mitle-
1 •desiyle bahsetmesi, ve 
11tt halk tarafından cok alkıs 

Janması, iki memleket arasında
ki anlaşmanın ayni zamanda i
ki millet arasında bir anlaşma 
ile kuvvetlendiği hissini ver
mektedir. 

Şark Cephesinde : 

TAN 3 

meden evvel her seyt tahrip et· 
melerine mani olmak icin biı
tün süratiyle hareket etmesi la
zım gelir. Di~r tabirle beşincı 
Alman kolunun Rusya'daki V3• 
zif esi daha evvelki istilalarda ot
du~unun tamamivle aksinedir. O 
istililarda beşinci kol. tahrip e
derdi. Bu istilada tahribe ma 
olmakla mükelleftir. 

M 03kovada vaziyet 
Londra, 15 (A.A.) - Mo kov:ı 

dan Bern'e srelen bir habere il 
tını tahliye etmeleri icin h · c b 
re sivil ahalinin Sovvet pavitah 
emir verilmiş delildir. H tA 
Sov:vetler sivıllerin hareke f c n 
hazırlıklarda bulunma a b le l 
zum ııörmemi lerdir 
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( ASKE i YAZl.YET) 
ı------·------........ ._ ........ ________ ,_,, __ .;.. ________________ __ 
ı 
i Adana Halk evinin Köy Sahnesi 

' . ' . J ... • . 

İstanbul . Levazım :, A~m~rliği.n'aen · Verilen.: .. -

ttındal 
1 

. Harici Askeri~.d(;fa'ttı -ru~nları · :~" 
• . -. ._-~·:~_;.: >.-.: t -.:' • ı.. --~ \.::: ... ·' 

~84~ ton kuru ot, balyelı veya 
telı cıheti askeriyeden verilmek 
suretiyle veva döküm hnlindc 
teslim şartiyle kapalı zarfla ek· 
~iltmeye konmustur. Tahmin be 
deli bal yeli 110,640 lira teli ci 
heti askeriveden verildii!ine aön 
balyeli 92.200 lirn, döküm halin 
'ie olduQ'una vöre 73.760 liradır 
İhalesi 22-7-941 Salı srünü sa.at 1 ı 
de Corlud11 askeri satın alnı:.ı ko 
misvonunda yapılacaktır. fstC'k 
lilerin belli li?iin ve san tl"n bi• 
•mat evvel kanuni ilk tPminat ve 

Alman Motörize I' uvvetleri 3 Yerde Hattın 

Gerisine Nüfuz Etmişlerdir. Kuvayi Külliye, 

Stalin Hattının Önünde Harp Etmektedir 
ASKERİ l\ICTEHASSISil\IlZ ·YAZIYOR 

. Aşağı yuknn bir _h f ta s iircn 1 'etler hntlnnn nrnsındnn sınp 
hır te' akkuf d vrc ınden sonra Stnlin hattını ge,ml terdir Fa
Sn~k cep! ~ inde Alm~n kU\ 'et knt P kov, \\ itbsk, Mohilev 
lcrı !:' 'elkı gt n ıhbarcn t k· Din k, J itomir iızcrindc bulunan 
rar ~ıç nokt d n ta rruza eçıniş umumi cephede hnrp hfilfı bütiin 
lerdır. Bu ta rruz.ln harbin i in- ş"ddeti~ le demın etmektedir Cu 
ci ~ühi.m s fh ı ha lnımştır. m arte ı denberi Stalin hattının 

Sı.~dı;)e k nr gel n .haberle· miihim l! 1 talurmdan yarıldığı • 
re gorc b ı t ru l1 nehl' si hak nı idc1 İll clf"n Almnn erkônı hnr· 
ıa_~da . arilı h"r fikir edinmek bi::I c i, h lfı fıii) ilJ ,e kah kari bir 
~umkim de "Id r, Ç""nk"i şim· zafer bildirem<'nıi tir. 
dıye kndar S ~l t tcbli 1 ri ile Sura ı mulıaklmktır ki, Alman 
~man frbl le ı ar ında nz çok orduları, geçen hnftaki tc\'akkuf 
hır mı. abehct H' mutnb 1.at me~ dcnesindc boş durmamı lnr ve 
cuttu. il i t-ehli d i ml'balıi ula. taarnıza geçr geçmez dikkate 
n a}ıkl mnk' Jı J ik ti ezmek a~nn h }li muvnffakıyctlcr ka
mu~ .n oht}ordu •. Hal.bu i bu zan'!l~lnr 'C hir çok ~erler tc;ı:al 
defo iJ,ı t fın t blı 1 rı urasın- ctmı lcrdir. 1 irmi giindc h;gal 
da .nıiıtlıi bir n;) r lıJ, 'nrdır. Al· dilen snhn Alman ordu unun mu. 
man ha um nd 1 ı, Stalin ' ffnkı3etini kliciiltmcğe imkan 
hattının miihim noktaların nn bıraknııyrıcak dereecdc miihimdir 
larıldığını, şim. ide Alm:uı or· Fak t bu harpte isgal edilen sa· 
dularının Lcningr: da do w ru sü. hadan zil adc dil ınnnın imhası 
ratlc l iırı duklerini, nı rkezdc orduların bozguna ul:'Tntılnrak 
~V~tbesk .l'luini nl~rak S nolen ), muk \Cmctin kırılması elıcmmi· 
ısbkaınetındc St lın hattını l ·r- ~eti haizdir. 
dıkl ruu, cenupta ela cephe} i yn· Alman erkanı harhiyesi bu 
ran Alman kunctlcrinin !{i.}ef gnyc.}e vnrmnk için StaJin İıat· 
ô~lcriuc ::teldi" iııi iddin etmekte· tını arkndnn <;cvirrncğe çalı mak· 
dır. tadır. Bnltık devletleri iizcrin. 
}!una mu~abil de Sovyct teb- den Leı ingradn doğru yiiriimeğe 

]ıgı C('phenın bu üç noktasında cahsan kuv,etin en büyiik hede· 
~lm~nlnJ?n tn· rruı.a ba lnm ı fi budur. Bu kol. Leningrnda ka· 
t zerı~e mı Jde P kow, m rkcz- d r il<'rleJebilir e o \'akit Finlfin· 
de "ıtb l, cenubunda No\"o - dadaki kun etlerle birle erek 
rad • Vi · sk i tık metinde · d· Stnlin 1 nttının nrka ınn sarkma· 
rl tJi nıuh r bel r oldu :unu, f · a mu\nff k olacak. ''C Sovyet 
1.at lıer tarafta du m n tanrru· ordu unun bilh ~sn imalde mu· 
zunun pu k"irtuld unu, lıattii I ... n,c nef ni kıracaktır. 
merkezde iki uin geri nlındı-
i:ını bildirmektedir. 

Stalin hattı derinliğine yapıl· 
mı bir miid faa sistemid"r, Bu 
Jıattın l nnlm:m bir iki ~ünliık 
iş olmamnk lllzım gelir, 

Nete kim Alman t lı ijf ni dik· 
katle tetkik ve mütnlen edilirse 

J 

SPOR ,,,.._ ., 
Gençlerbirliği 

Beşiktaşı Yendi 
J!Örülür ki, Alınan kun etlerinin Ankara, 15 (A.A.) - Bugün 19 
riycf önlerine vardı 1arın1 iddia mayıs stadında milli küme şam
eden tcbligi ayni zamanda Jito· piyonu Beşiktaşla Ankara şampj 
mir öniinde şi<ldctli ınulınrcb('lcr yonu Gençler Dırlıgı arasında ya.. 
olduğunu hildirmckfodir. H Jhu- pılan Turkiye futbol şampiyona
ki Jit-Omir l{i.}efin 150 kilomet- ı:,,ı fmal ma ında Gençler Birliği 
re cenubu garbi indedir. Be iktaşı 4/1 :mağlCıp etmiştir. 

Keza Alman km,.ı;etlerinin Başlar başlamaz derhııl seri blr 
Smolensk k pılanna dnvnndığı ve cereyan alan bu karşılaşmanın 
l\fo ko\'n l olunu nçfiklan iddia altıncı dakıkasında Gençlerin mu 
edild'ği halde henüz Stnlin Jıat- hacimleri merkezden sağa ve sağ 
tı önünde bulunan lVitb k ve d:ın tekrar merkeze dogru kom-
1\Iohile"· iinunde Sov3 etlerin id- bme ettıkleri güzel bir akında sol 
dctli mukavemeti ile <:ıırpışıldığı iç Mustafanın şüt kadar sıkı bir 
Smolensk'in yi.iz kilometreden kafa vuruşu ile takımlarına ilk sa 
fazla gnrbindedir. yıyı kazandırmıslardır. 
Anlaşılan sudur ki Alman kuv· Bu beklcnilmıycn sayı gençle • 

ekJif mektuoJanrıı komisyon 
vermeleri. (224 ~326) 

~ 

Aşagıda miktarları yazılı sa· 7,30 Program 
manlar hizalarında yazılı şek!l - 7,33 Milzık (Pl.) 
lcrde 12/8/ 941 salı ı?Ünü, saat 14 7,45 Haberler 
de Canakka!cdc Orta okuldnki a,oo Muzlk (Pl) 
askeri satın alma komisyonunda B,30 Evin saati 
Yapılacaktır. Taliplerin knpalı * 
zarflar icin ihale santinden bir 
saat evvel kanuni vcsikalariyle 12·30 Program 
teklif mektuplarını komisyona 112,33 Şarkılar 
ve 1 · A k k . 12.45 Hrıberler 
r~c erı. çı c sıltmeler için 13 00 ş r ılar 

~i~Ilı saatte komisyona .ı;elmele - 13,15 MUzik 'Pl.) 

miktan tutarı temina. eksiltme * 
kilo lira tı lira şekli 18.00 Saat llydn 

132.000 5280 396 kapalı znrf 
55,000 2200 165 açık eksilt. 

264 000 10.560 792 kapnlı zarf. 

18,03 Cnz (Pl) 
18,16 Memleket 

Po tn ı 

21,10 Şnrk 
21,25 Bando 
2210 Şarkı 
2230 Hnber 
22,45 Cazlar 
23,00 Kapnlf, 

Adana. (TAN) - Halk evi ~
zel sanatler, temsil, spor ve mu· 
siki komiteleri, köycülük komi -
tesivlc birleşerek 80 kişilik bir 
kafile halinde Misispi köyüne 
bir .l'!ezi tertip etmislerdir. Köv
d:, t~_msil, ve ~onser verilmiş, 
koylulcrle hasbıhaJler yapılmış, 

muayene ve tedavi ile meşgul 
olunmuştur. Kötüler bu ziyaret· 
ten pek menuıun kalmışlardır. 
Yukarıki resim Ankara Halkevi 
gençlerinin beraberlerinde tRşı -
dıkları portatif köy sahnesini ve 
bu sahne iclnde konser \'Crilişi. 
ni ı?Östermektedir. 

~şağıda miktarı yazılı sığır et
lerı kapalı zarfla cksiltmive kon
muştur !haleleri 28 7 941 pazar 
tesi günü hizalarında yazılı saat -
!erde Karakösede askeri satımı!· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Talipler.in kanuni vcsikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatle
rinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Evsaf Ye şartnamesi 
Erzurum askeri satınalma komis. 
vonunda da gönilür. 

88.000 3520 294 açik eksilt. 
616 000 24,640 .1848 kapalı zarf. 
319,000 12, 760 957 kapalı zarf 
220.000 fl800 660 kapalı zarf. 
331.000 13,240 993 kanalı zarf. 

(354 - 5873) • .. 
Asnğıda vaızılı sebzeler alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmec;i 18/ 
7/941 Cuma günü saat 16 da 
Hadımköy civarında Boyalık kö
yünde askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliolcrin 
belli vakitte komisyona gelmele
ri. 

ı·· .. ·-········ ..... -· .. ··--
: lstanbul Borsa 
i 14/7 /941 ....................................... 

Londra l Sterlin 
Nevyorl 100 Dolar 

lstanbul Deniz Komutanhğından 
Deniz Lisesi ve GedikD Erba! 

Mektebine Talebe Ahnacak 
Aşağıdaki şartlan haiz olanlar deniz lisesi ile gedikli erbas mekte-

bine talebe olarak almncaktır. 
Deniz 1111flalne girecek tallplerln: 
l - Yaşları birinci sınıf için U - 18 
2 - .. · ikinci " .. 111 - 19 ola<'ııkhr ' 
3 - Bu Y~lardan altı a:r bilyük veya kllçük o~nlar da kabul ed.1-

lecektir. 
4 - Lise blrlnd smrl'a ortamcktep mczunlan almacağı glbJ llscnln 

birinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alnacaktır. 
Deniz gedikli erbaı ha:tırlama okuluna girmlye tallplerln r 
l - Yaşlan 11 - 17 olacaktır. 

. 2 - Bu mektebe ilktN•ktep mezunu abnacağı gibi, ortaokulun muh
telif sınıflarında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır 

3 - Tahsillnl y::ıinız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartlan haiz olup deniz lllesl ile deniz. gedikli erbaş hazırlama 

okuluna ginnek i.cıtiycn tııliplerln 15 Ağustos 941 tarihine kadar · fstan
bulda bulunanların Ka ımpaşada deniz komutanlığma, h:ırlçtc bulunan-
ların da m::ıhalll askerlJk şubelerine müracaatları. (5708) 

Nafıa Vekaletinden • • 
1 - Irmak - Fllyos hııttı tlzcrindekl Somucak istasyonu ile Osm:ın

ctk ~a1.ası arasmdıı yapılacak takriben 145 kilometrelik demlryolu etüt 
amelıyatı kdpalı uırf usuliyJe eksiltnıeye konulrnw:tur · 

2 - Eksiltme 21/7/941 tarihine tesadüf eden p;ı:a;tesi gflnil 138t on 
altıda Vekfıletlmiz demlryollar inpat dairesindeki eksiltme komls onu 
odasında yapılacaktır. Y • 

3 - Bu lı;in muhammen bedeli 32000 ve muvakkat teminatı 2400 li
radır. 

4 - Mukavele pro,esi, eksiltme şartnamesi, bay:mdrrhk işleri ıenel 
prtnamesl, g(1zerg4h haritası, etUt umumi fenni şartnamesıyle diğer ev
nı~tan mürekkep bir takım münakasa evrakı yilz altmış kuruş muka
bilinde demlryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya glnnek lstlyenler referans ve dl11er vesikala
nnı bir istldaya bağbyarak mllnakasanın yapılacağı tarihten en az Oç 
gün evvel VekAlete vermek suretiyle bu iş için ehliyet vesikası lsUyc
cckler ve bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır 

Münakasa tarihinden en az iiç gün evvel yapılmamış olan mora • 
caatıar nazan dikkate alınmıyacaktrr. 

6 - Teklif verecek olanlar teklif zarflann1 iki bin dl5rl ytıı doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlı
;rarak JJ?Onakasanm yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numarnlı 
makbıu ~ukablllnde demiryollar Jnşaat dairesi arttırma, eksiltme ve i
hale komısyonı.. b:ı.şk11nlığma vereceklerdir. (3950- 5454) 

Miktan Tutan Teminatı ihale 

Kilo 

192,000 
176,000 

Lira 

38,400 
40,480 

* 

I.ira saati 

2880 I6 
3036 17 

(318-5686) 
Cfast miktan teminatı 

kilo lira 

Iler ikisinin keşif bedeli 54,190 Kabak. 
lira tutan iki bina Sıvnsta ynptı-ı Patlıcan. 
rılacaktır. Ilk teminatı 4064 lira ı Fasulye.çarı. 
25 kuruşutr. Kapalı zarfla eksilt- Sivri hibcp. 
mcsi 26/7/941 Cumartesi günü Domatesı 
saat 15 de Ankarada M. M. v. B:ımvf'_ 
Salınalma komisyonunda yapıla-

14.000 
13,000 
13 000 

caktır. Keşif ve şartnamesi 271 
kuruşa komisyondan alınır. Talip 
lerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
snat evvel komısyona vermeleri. 

(306.5626) 

* 60 şar tondan yedi parti Ac-
man 420 ton kuru ot pazarlıkb 
satın alınacaktır. Gösterilecek 
yerlere teslim şartivle ihnlesi 
23/71941 giinü saat 11 de Baba· 
eskide askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Balye teli 
cıheti askeriyeden bila iicret ve· 
rildiği takdirrle beher kilosunun 
tahmin fiatı üç bucuk kuruştur. 
komisyona stelmeleri. 
Balyesiz döküm halinde üc ku· 
ruştur. Taliplerin belll vakitte 

* Aşağıda yazılı sebzeler pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
18/7/941 Cuma günü hizalarında 
vazıh saatlerde Corluda asken 
satın alma komisyonunda bulun· 
malan. 
Cinsi. rnikta. tutan temi- ihale 

n kilo lira natı lira saati 

Kab<ık. 8800 440 66 15 
Fasulye. 8300 880 132 15.30 

(352 - 5871) 

1500 
2000 
2000 292 
(336 - 5829} 

* Bir tamirat yaptırılacaktır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 2/8/941 
Cumartesi ~ünü saat 11 de Kon
ynda askeri satın alma komisvo· 
nunda vapıl caktır. Keşif bedeli 
16.190 liradır. İlk teminatı 1214 
lıra 25 kurustur. Keşif ve şart· 
namesi İst. Lv. Amirliği satın 
nlma komisyonunda ı;törülür. Ta
Jiplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisvona verme
leri. (338 - 5831) 

* • 
Gösterilecek yerlere teslim sar 

tile. Asal:tıda vazıh sı/tır etleri 
acık eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 3117/941 ı;tünü hizalarında 
vazılı saatlerde Babaeskide as· 
keri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli va· 
kitte komisyona :ıitelmeleri. 
Miktan tutan teminatı ihale 

kilo kuruş lira Kr. saati 

132,000 
253,000 
J 32.000 

3890 11,30 
5677 50 10 
3758 12 
2194 50 15 30 
2194 50 ]5 
1443 75 16 

l'arfs 100 F. Fran._ 
MIIAno 100 L1N'!t 
Cenevr~ l 00 İsviçre .Fıı 
Amsterdam l 00 FJorto 
Bcrlln 100 f; Mark 
Brüksel 100 Belga 
Atına 100 Drahı:nJ 
SC\fya 100 Levn 
Prag 100 Cek knn. 
Madrft 100 Peçetr 
Vareova 100 Zloti 
Budapcşte 100 Pen1t 
BU kreş l 00 Le;y 
BcJgrat 100 Yen 
Yokohama 100 İsveç ~ 
Stokholm 100 Dinar 

ESHAM ve TAH~ 

Anadolu Demiryolu 1~ 
Anadolu Demiryolu J 

Beyoğlu Tapu Sicil M 
~ndan: 
Kasımpaşada Büyük 

mahallesi eski Havuzbnşı 
Sel sokağuıda kain eski 31 
41 kapı No: lu bahçeli eYia 
sene evvel Veliden (10) altııl 
raya harıccn ve adi senetle 
almak suretiyle Diırdanenın 
desinde iken mumailevhnnuı 
12/5/940 tarihinde vefatile v 
seti İstanbul asliye 6 ıncı 
kuk mahkemesinden verilen 
5/940 tarihli ve 940/175 es8' 
940/409 karar sayılı veraset 
nuna göre oğullan Selim 
Rnşide münhatııra bulundujtıl 
laşılmış ise de (ôzü J?Cçen J!ll 
menkulün yalnız defatiri mi.ı 
vercde kaydı olup nev'i ve 
ruhtesi tarihi olmadığından 
sicilinde ka) dı bulunmadı~ 
hali hayatında Dürdane vefa 
müteakip ve \'arislerı t;ırafırı 
ni~asız ve f asılnsız malik 
tile tnsarruf edilmekte old 
beyan edilmekte ve verS?i 

vetleri hütiin cephe boyunca üı; rin enerjisini arttırdığı nisbctte 
ırnldadnn bii~ iik fnnmızJnra gi- Be ıkta lıları p.sabile tırmiştir. Ha 
rişmişlerdir. Bu Uç nol tada Al· kiplcnrun nsabıyetınd n istıfade Sinirlerine Mkim olamıyarak 100 metre: Sara birinci 05 sa- JI. 
rnan rnotörize kuvvetleri müstah eden gençl r, ikinci s:ıyılarını da Gençlerin oyuncularına hiicum niye), Hadiye ikinci, Turan Ü· 40 000 kilo sığır eti kapalt zarf 

77,000 
77.000 
55.000 
33.000 

40 
35 
38 
38 
38 
~5 
35 866 25 17 

(344 - 5863) 

dn Dürdane namına bulund 
cihetle senetsiz tasarrufata 
sen l/ağustos/941 tarihine 
düf eden Cuma gühü mahal 
tahkikat yapılacağından me 
gayrimenkul ile alıikai tasa 
fi.vesi olduğu iddia eden ve y• 
lacak senetsiz tasarruf muame 
sine itiraz eden bulunduğu 
dirde elindeki vesaiklerile :nı 
kur günde mahallinde bulun• 
cak tapu memuruna ve me 
!?Ünden evvel Sultanahmette 
pu dairesinde Beyoğlu Tapu 
muhafızlığına müracaatlan 

kem Jınttın arasından sızıırnk yapını Iardır. eden Beşiktaşlıfar, 19 mayıs sta _ çüncü. la eksiltmeye konmuştur. İhale· E 
ilerilere "'itmi terdir. Faknt kn· Bu sayı ile hAkimiyeti ellerine dında bugüne kadar görülmemiş n· k si 31/7/ 941 Carşanba RÜnÜ sa-at vlenme Merasimi 

k··ıı· h l l h .. "f h d . ıs atma_: Fatma birinci(16,90 15 d C 1 d k • '\ayı u ıye cnüz Stnlin hattı- a an Gençler uçuncü sayılarını o an em muessı ve cm e çır· ) H e or u a as en satın alma 
- .. d d ki b" h~d· beb" m .. etre , adıye ikinci, Sara Ü"Ün.. k · d 1 t nm onun ~ hnrbctmektedir. a yapmışlardır. Bu sayıdan son· n ır a ıseye se ıyet ver • cu. ~ omısvonun a yap acaktır. lk 

Şark ccphesmde Alman motöri· ra maça bir asabiyet havası arız mişlerdir. Polisin müdahalesi ü· Yüks k tla . F t b" . . teminatı 1200 liralır. Taliplerin 
ze kuvvetleri siındi)e kadar mü· olmuş ve oyun tcdrıcen sert btt zerine inzibat tecssiis ettikten 0 20 met 8 ;;a·. a ~a . ırıncı kanuni vesikalarivle teklif mek· 
tcaddit defalar böJle hatlar nrn- cereyan almıya başlamıştır sonra devam eden oyunun son ' - .. e :ı:). adiye ikıncı, Fcy. tuplarını ihale saatinden bir saat 
Si da k · ·ı · · Ik· · haf ' dakı"kalar nd kaz d ki rı zan uçuncu. evvel ko ıs· 1 · n n sıza:tn ıçerı ere gırmışlcr, ıncı taymda Beşiktaşlılar ı a an ı a pe • E k ki d • m yona verme erı. 
fakat her defasında nl'kndnn ge· ma liıbiyctten kurtulmak azmiy- naltıdan Beşiktaşlılar yegane sa • ~k~ e[ a~sı;~ ,

25 40 
(346. 5866) 

len pi} ııdc kuv\ etleri} le irti. le hücumlara başlamıslardır. 1' .. a. yılarını yapmışlardır. ) ~f a ı;ıa.. . . · me_!· - - * 
hatları kesilerek imha ediluıiş- kat 15 drudka suren bu tazyik Atletizm Müsabakaları r~ ' .. aettın ikıncı, Mehmet u- 300 ton makarna imal ettiri-

Matbuat Umum MCidtlrlQğ(l Mua
mclfıt ve Evrak Mildüril Bedri Ak
yilz kerimesi ve Yeni Sabnh ga1.cte
si sahibi A. Cemalettin Saraçoğlu
nun yeğeni Bayan TürkAn Akyilz Ue 
Erzincan mebusu Bay Sarnlh Jıter 
oğlu Bay Müfit İlterin evlenme tö
reni Kadıköy Moda Deniz kulübünde 
kullanmıştır. Mes'ut olsunlar, 

lerdir. devresinde gençlerin müdafaası çu~cu. t l • . lecektir. Pazarlıkla eksiltmesl 
. Bl! defo da Alman kuvayı kül· Beşiktaşlılara sayı çıkarmak fır- . ~yoğl~ Halk::vinin tertip ~t- 5 91

zun t amn. C~t .birıncf 21/71941 Cuma. günü saat 10 da VEDAT ÖRFİ YAZ 
lıyesı, Sovyet ordusunu hezimete satını vermmelşlcrdir. Tazyikten tW atletızm musabakalan dun (i 'u .?1e _re), Ahmet iklncı, Rem. Ankarada Lv. Amirli/ti Satın al· TEMSİLLERİ 
tı~tıp gerilere ntnmnmış, cep· kurtulan ve tedricen tekrar ha • Fener stadında yapılmıştır. NetL z çu~C\l. _ . . ma ,komis.yonunda ':apılacaktır. Bu akşam Beyko:ı 
heyı bozguna u~ratnınıımış, yııl· kimiY.cti eline alan gençler, dör- celer şunlardır: 1 Mıl ~0'11= Hu~~!' _binnCJ ~nt i .temına.t1 58~0 Iıradır. Ta- Aile tiyatrosunda 
n a motorize kuv duncu sayıla•• anmıslardıl' R 1 _. (~,5?. ~~a), Hayn ikıncı, Tah- lıplenn belli vakıtte komi5'•ona K A N 

1 .......... ı • •vt1n •• ·-~ .. •• .ıun ucuncu el ıer· (342 586~ B-W, 
• •Jllr.11 l _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • •• • •..,. •• • • • • ... .. g. _me ı. ·r ___ ..,._ . 0 • ,. e. • _, u eser -~· perd\ • __ ,&H•J n ıı&ıe , nıva lfe'. • 

~.,, 1 n ona ha· k~ b<>~ vakit geçlnnemek H 1 K A V E f Etraf kararmış, bulutlar çok alçalmıa,.ı' 
~ Napo eo G enç. büyük bir \REN ıaraj açan ıılddetU bir lodos fırtınasiyle beraber. ~e 

, ve: bir abi pr. içın nına rüı.ılı~rlç o ılbl girdi. A L E y D A L G A s ı 

1 
sağanaktı bir yağmur da başlamıştı. ~~ 
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Muğlada Büyük Bir 
k Çiftlikte Mahkumlar 

Çalıştırılacak 
ara, 15 <TAN Muhabırın • 

Mugl da 400 bin dönum
t ~lman çiftlıgi denilen çift • 

mahkumların çalıştırılması 

Zıraat Vekaletiyle Adlıye 
eti ara ında yapılmakta o
uzakereler bitmek üzere • 
u hususta verilen mali.ıma

re bu buyiık çiftlıkte çalış. 
ıçin ayrılacak mahkümlar, 
yerlerde halen çalıştırıl -

olan mahkumların tabi 
şartlara göre muamele 

ektır. Bu mahkumlar çift _ 
her tiırlü ziraat makine • 

· kullanmayı öğrenecekler • 
Modern lletle zer'iyat yap-
için gösterilmesi icabeden 
ve kaıdeler tedris olunacak 

Su mahkumların çiftlikte hu 

lngiliz laıe 
Limanlarına 
Hava Akını 
Hull'de Büyük 
angınlar Çıkarıldı 
rlin, 15 (A. A.) - "Tebliğ'': 

il.iL.-"· hava kuvvetleri dün ,:(ece 
etli tayyare fHolariyle Hull 
limanına hücum etmişler, bil 
yangınlar cıkmıştır. St. 

rge limanında bir ticaret va
batmlmıştır. 

~liz savaş ve avcı tayyare
tarafından Manş sahillerine 
yapılan akın teşebbüsünde 
tayyarelerimiz ve dafi ba-

alanmız 12, bahriye topçu
da 1 düşman tayyaresi dü
üşlerdir. 

tayyareleri dün gece 
yamn şimali «arbisine bil
Honovre ve sahil mıntaka. 

fuJerJne fnfiWc ve yanRlfl 
lan atmışlardır. Sivil halk 
da müteaddit ölü ve yaralı 
. Gece avcı tayyarelerimiz 

dafi bataryalarmm 7 İngiliz 
SJ'B'l'fl~ düşürmüşlerdir. 

1 ngiliz taanwları 
l.ondra, 15 (A.A.) - Pazarte

aalıya ba~lıyan .rece İnı;(iliz 
a kuvvetlerinin hücumlarının 
- bir kısmı Bremen ve Ha

._.._r .. -..'e tevcih edilmiefu'. Büyük 
lar çıkanlmış ve iki şehir-

de bir ~ok basar vukua «el
ir. 

a baha küçük bir t.eşekkül Rot
am'da doklan bombalamış-

lllglltere'ile bir alida illen 
w yaralananlar 

l.ondra, 15 (A.A.) - İngilte-
1n1;ıı:ııa.. hava alanlan neticesinde ö

'\'e yaralananl:aruı miltdan 
-'.T.~L'Ddalrl eon resmt rakamlar 

tayyareleri akınlannın 

ltdfr ~e azaldıiJS ıöstermek-
. 

1941 Hazfrantnı 399 kişi öl
...._ ştür. Hastah• .!deki yaralıla. 

f ~'il sayısı 461 dh-. Bundan başka 
t.....~kek de kayıptır ki öldükleri 
-..ıt.nedilmektedir. 
.., llalbuki Mayısta 5300 kişi ve 
''18anda da 605 kişi ölmüştil. 
~u senenin ilk altı ayında Al
-ı hava akınlarında 18 314 ki-

ôlmüştür. Daha evvelki- altı 
~.içinde ölülerin sayw 23.960 

Bir aylık geml zayiatı 
~ l.ondra, 15 (A.A.) - İn~liz ti
J) atet filosunun Haziran ayı için-
111~ zayiatı 79 .ıemiden ibaret .:'ll> hacimleri yekdnu 329.296 
ı "'l\a bali~ bulunmaktadır. 

Fransızlar 400 İngiliz 
Denizcisini İade Etti 

ıtı~dra 15 (A.A.) - Dakar ha 
. ~sindenberi Fransız müstem-1s; ~esinde her halde Almanların 
1 1..-:.~iki ile mevkuf tutulan 400 

'."~liz ticaret denizcisi son za -
::; ~arda tahliye edilmişler ve 

~ltereye gelmişlerdir. 

Cebeli tank' a Bir Hava 
.. Hücumu Yapıldı 

~-Lalinea, 15 (A.A.) - "Ofi,, 
~e yansı yedi tayyare Cebe
\ı rık üzerinde ucmuştur. Ha
lea dafi bataryaları ve prof ektör-
1' ; harekete geçmiş ise de tayya 
e erin mevkiini tayin etmek 
~Urnkün olmamıştır Tayyarele -

1 
11 korfeze atmış oldulu bomba

dal'dan mütahassıl oldu~u zanne
b len infılaklar ış tilmiştir. Bom-

1 nn hedefler ne isabet edip . 

susi paviyonları olacak ve yemek 
ve gıymek gibi zaruri ihtiyaçları 
Ziraat Vektıleti tar fından temin 
olunacaktır. Alacakları bır mik. 
tar yevmiyeden bu masrafları çı
karıldıktan sonra geriye kalan 
para mahkumların nfımına bir 
bankaya yatırılacaktır. MahkCı • 
mıyet müddetlerıni ikmal eden
ler ellerınde birkaç kuruş ser • 
maye ile köylerine dönmek imkA 
nını bulacaklardır. 

Diğer taraftan mahkumiyet 
miıddeti ikı seneden fazla l)lan 80 
kadın mahkum çalıştırılmak üze
re Kayseri bez fabrikasına sev. 
kedilmektedir. Bu mahkum ka
dınlar da diğer yerlerde çalışan 
mahkfunların tfıbi olduğu şartlara 
göre idare olunacaklardır. 

Moskova Paktı 
Dolayısı ile 

Berlinin Görüşü 
"Türkiye, iki Telakki 
Tarzı Arasmda Bir 
Köprü Teşkil Ediyor .. 
Berlin 15 (A.A.) - Alman si

yasi mahfilleri, bu.ı:?ilnkü askeri 
vaziyetten sonra İn2iliz - Rus 
paktının her türlü ehemmiyet ve 
kıymetten ari ve hiçbir şev ifa
de etmiyen bir vesika oldu~u 
mütaleasındadırlar. 

"Anglo-Sakson - Sovyet ittifa
kı, Almanyanın idaresi altında 
birleşmiş bulunan Avrupayı za 
yıf düşürmek gayesini istihdaf 
etmektedir. Bunun sebebi de Av 
rupa haricinde bulunan bu mil
letlerin haiz bulunduklarr imti
yazılı vaziyeti idame etmektir. 
Almanyanın harp J[ayesi sa -

bit, açık ve anlaşılabilir bir ga
yedir. Almanya mevcudiyetini 
müdafaa ediyor ve Avrupa kıta
sının tefevvukunu tesis etmek Is 
tiyor. Avrupanm menfaatleri ile 
Avrupalı olmıyan milletlerin 
menfaatleri birbirine zıt değil
dir. Türkiye, her iki tarafla da 
dostane münasebetler idamesine 
muvaffak olmuş bulunuvor. Bu 
da tezatların gayri kabili ikti
ham olmadığını gösterir. Bu iti
barla Türkiye iki telakki tarzı a
rasında bir köprü teşkil etmekte
dir. Sulh ancak, vaziyet acık 
bir görüşle müşahede edildiği tak 
dirde elde edilebilir. Bunun da e
saslı şartı, bu.ı:?ün Almanvanın 
düşmanı olan milletlerin hadise
ler hakkında doiru haber alabil
melerinden ibarettir. 

Şimali Afrikada 

Karıllıkll Hava 

Faaliyeti Artıyor 
Kahire, 15 (A.A.) - 'Tebli~,, 

İn~liz tayyareleri, pazar ı;(ilnü 
Trablusgarp açıklarmda 7 bin ton 
luk bir gemiyi tahrip etmiştir. 
Diğer bir ı;(emive bombalar isa
bet ettirilmiş ve 100 tonluk bir 
vapur da yanarken ~örülmüştür. 
Binı;(azi limanı ile Deme hava 
meydanlan bombalanmıştır. Ro
dos adasındaki hava meydanları
na da taarruz edilmiştir. 

Kalato'da iniş meydanlarına 
bombalar düşerek yangın ve in
fılakler vukua ı;(etirilmiştir. Ma
ritza'da hava meydanının binala
n ve hangarlan alevler içinde 
bırakılmış ve şiddetli infilikler 
vukua ı;(etirilmiştir. 

Alman reımi tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - "Tebli~,, 

Simalt Afrilada bulunan avcı tay 
yareleri Sidl Barrani civarında 
toplu br halde bulunan İngiliz 
otomobillerini ddıtmışlardır. 

Alman savaş tayyarelerinden 
mürekkep bir hava teşekkülü 
dün gece Süveyş limanında bu
lunan İnı;(iliz gemilerini bom
balamışlardır. Ceman 12 bin 
tonilatoluk iki şilep tahrip edil
miş diğer iki vapura da tam isa
betler vaki olmuştur. 

Süveyı'teki vapurlara 
hücum 

Berlin 15 (A.A.) - Alman 
tayyareleri pazar - pazartesi ge
cesi Süveyş limanındaki düşman 
vapurlarına hücum etmişlerdir 
Bu hücumda İnııilızler ceman 26 
bin ton hacminde üc vapur kay· 
betmişlerdir. Dıiteri bazı j?emile 
rin de hasara u,ğradıfn tahmin e-

lngiliz • Sovyet 

Anlaımasının 

Mahiyet Ve 

Ehemmiyeti 
(Baş tarafı 1 incide) 

ahhüt etmiş olmalarıdır. Sovyet
ler, Almanya galip geldiği tak -
dirde Ingilterenin Almanya ıle 
yarı yolda bir anlaşma sulhü ya
pacağından korkuyordu. Ingilte
renin de Sovyetlere karşı ayni 
endişeyi beslediğine şüphe yok
tu. Sovyet ordusu bozulur da 
Moskova Almanya ile anlaşmaya 
ve sulh yapmaya mecbur olursa 
Ingiltcre karşısında dünyanın en 
zengin kaynaklarına sahip mu -
azzam bir Almanya ile karşılaş -
mış olacaktı. Bu muahede mün -
ferit sulh imkinlarının önüne 
geçmiş ve iki devletin de endi -
şelerini izaleye hizmet etmiştir. 

Ingiliz - Sovyet ittifak muahe
desinin icaplarından biri de in -
giltere ile Sovyetlerin birbirleri
ne yardım etmeleridir. Bugün 
denizlerde ve karalarda müşte -
rek hudutlara malik olmıyan bu 
iki devletin yekdiğerine nasıl 
yardım edecekleri kestirilemez. 
Fakat Ingilizlerin garp cephesin 
de hava taarruzlarını günden gü
ne arttırmaları, garbi Almanya 
ve işgal altındaki Fransada sana 
yi merkezlerini tahrip etmeleri, 
lımanları bombardıman etmeleri 
şimdılik en müessir yardımlar -
dan birdir. Amerika da Vlidi -
vostok yoluyla Sovyetlere bazı 
malzeme gönderebilir. Yarın 
harbin alacağı seyre göre mütte
fikler Avrupa sahillerine asker 
ihracına teşebbüs edebilirler. Bi· 
naenaleyh doğrudan doğruya ol 
masa bile, bilvasıta yardım im -
kanları yok değildir. 

Bizce bu ittifakın en büyük mA 
nası harpten sonra kurulacak ye
ni dünya hakkında Sovyetlerle 
demokrasilerin birleşmiş olma -
landır. Nihai zafere kadar iki ta
rafın münferit sulh yapmaktan 
çekinmesi, zaferden sonraki sulh 
esaslarının müştereken tesbitini 
emreder. Bu da yeni dünyanın 
temellerini atmak hususunda iki 
tarafın anlaşıp beraber çahfma -
larını icabettirtir. Bu sebeple bu
gun sadece müşterek düpnana 
karşı müşterek cephe almakla 
başlıyan Ingiliz - Sovyet itiWı 
yarın daha geniş ve daha esaslı 
anlaşmaların zeminini hazırlıya
caktır. 
BAMIŞ: 

Geçen 8(lD propaganda vuıtuı o
lan ajanslardan bahsederken Reuter'
in de İngilterenin resml ajansı oldu
ğunu yazmıştım, Dün, Reuter ajansı
nm Tilrkiye muhabiri J. P. WaWs'den 
aldığını bir mektupta, Reuter'in resmi 
bir ajans olmayıp, husust bir istihbar 
milessesesi olduğu blldlrmekte ve 
bu noktanın tashihi iıtenmektedlr. 
Fılvaki Reuter, husual sermayedarla
rm vilcude ıetirdiği bir istihbar mü
essesesidir. Fakat bu müessese, bil· 
hassa ılmdi İngiliz hilk1lmetinin kon
trolu altındadır, ve onun kontroliın
den geçmeyen hiç bir haber neırine 
mezun değildir. Harp içinde bunu da 
gayet tabii görmek lhıındır, Harp i
çinde bulunan hiç bir devlet, elinde 
mevcut bir J tihbar ajansmın kon
trolsüz nfll?'i.> at yapmasma müaaade 
edemez. Reuter muhabiri ile törütle
rimiz arasındaki fark bundan ibaret
tir sanıyorum. 

M. Z. S. 

Alman TebDği 
(Bq tarafı 1 incide) 

kısmen imhfl etmişlerdir. Sai 
kalanlar ise esir edilmiştir. 

Şark cephesinin şimal bölge
sinde de bir kaç J(iin evvel bir 
Sovyet avcı fırkası imha edilmis
tir. Bu fırka da Alman - Fin te
.şekkülleri tarafından muhasata 
edildikten sonra imha edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Fin tebliğine göre 
Helsinki 15 (A.A.) - Fin or

duları başkumandanhbnın teb
li~i: 
Kıtalamnız 10 temmuma top

cu hazırlıjtmdan sonra düşmanın 
Ladoga - Kareli bölaesinde kuv
vetli surette tahkim edilmi• b"'
lunan mevzilerine hücum ederek 
düşman mevzilerini bir ~ok nok· 
talardan yarmlf}ardır. Kıtaları -
ınız bu muvaff akıyetten istifade 
ederek bazı yerlerde sfmdiki hu
duttan 60 kilometre kadar ileri 
ıdtmişlerdir. İleri hareketi de
vam etmektedir. 

Macar reami tebliği 
Budapeşte 15 (A.A.) - "Teb

li~ .. Macar kıtaları düşmam taki
be devam etmişlerdir. 
Berlinde doltlfan haberler 

Berlin 15 (A.A.) - Berlinde 
dolaşan ve ciddi tellkki edilen 
haberlere ııöre Stalin ve Sovyet 
hükumeti, Gorki'de bulunmakta
dır. Bu hususta Moskova tarafın 
dan yapılan tekzip burada dolru 
addedilmemektedir. 
/talyan kıtalan VillfllllUla 

Roma 15 (A.A.) - Şark cep• 
hesinde harp edecek olan İtalyan 
heyeti sef eriyesinin ilk kısmı Vi
yana va varmış ve orada askeri 
ve sivil erkan tarafından karşı
lanmıştır 

T A .'oi 

Fransızlar Suriyeden . 
ÇekiDyor 

(Bat tarafı 1 incide) 
rat Wilson, di~r taraftan eark 
kuvvetleri baş kW1landam mua
vini General De Vertillac a'81!
daki şerait dahilinde Suriye ve 
Lübnan dahilinde muhasemata 
nihayet vermek hususunda mu
tabılt kalmışlardır: 

1 - Muhasamat 11 Temmuz 1941 
tarihinde saat 21 1 bir dakıka geçe
rek tadil ec:Ulmlıtlr, 

2 - Müttefık kuvvetler Suriye ve 
Lübnan arazisini iH"l edeceklerdir. 

Fransız kuvvetleri ...,lsyonlar ta
rafından tesblt edilece mmtakalar 
dahilinde 15 Temmuz 1941 ölle vak
tine kadar toplatılmış olacak ve müt
tefik kıtaatı ayni saatte sevkfilc:eyı 
bakımından ehemmiyetli bazı nokta
ların işgaline tevessül edeceklerdir. 
Fransız. kıtaatı memleketlerine g6nde
r111nceye kadar mahdut kadrolarla 
Fransızların kumandası altında kala
caklardır, 

Emniyet bakımından Cebelldilrüz 
hattında bazı hususi tedbirler ittihaz 
edilmiştir. 

3 - Başlıca mevkilerin ısıall, or
dularda bulunan Fransız kuvveU,.rl
nln yerine derhal müttefik kuvvetle
rin ikamesini temin edecek bir şekil
de yapılacaktır. 

4 - Kara ve deniz mayin tarlaları 
iHal kuvvetlerine gösterilecektir, 

5 - Fransız kuvvetlerine askeri 
lhUram ifa edilecektir. Bu kuvvetler 
kendi silahlan, toplan, mitralyözleri, 
tankları ve milhlınmatıarlyle birlıkte 
çekileceklerdir. 

Fransız subayları, erbaşları veya 
erleri şahsi sllahlarmr muhafaza ede
ceklerse de erler hiç bir mühimmat 
taıııınıyacaklardır. Diğer harp levazımı 
Britanya kuvvetlerinin nezareti altın
da bir tarafta toplanacak ve bundan 
Britanya kıtalarmm ihtiyacı olan kı
srmlarm alınmasına Britanya maka
matmm hakkı olacaktır. ttst tarafı 
İngiliz kuvvetlerinin kontrolü altm
da Fransızlar tarafından imha edile
cektir. 

7 - Fransızların elinde bulunan 
müttefik odrulara mensup esirler der
hal tahliye edileceklerdir. Fransız e
sirleri ise bütün Suriye ve LQbnan 
araz.isi işgal edildikten ve mlltareke 
sarllan tatbik olunduktan sonra tah
liye edilecektir. 

8 - Her phn mQttetlklerin tara
fma geçmek veya memleketine iade 
edihriek hakkım haiz olacaktD', 

9 - Bur memurlarla husust bazı 
hldemata memur subaylar ,.erlerine 
diğerleri temin olununcaya kadar 
memleket idaresinin ~vamını temin 
eylemek üzere vazifeleri ba$mda ka
lacaklardır, 

10 - İngiliz makamatı Fransız kı
taatmm Fransız gemileriyle memle
ketlerine fadul hUIUSUnda mutabık

tırlar. 

11 - Franaya iade edilecek uker
~rln nukut ve mevcudatı vazolunacak 
yeni bir tekil dahlllnde Framata nak 
ledllebllecekttr. 

12 - Suriye ve LGbnanda bulunan 
Fransız tıesisatına hOrmet edilecektir. 

13 - Bütün idare malı:amatı ve u
mumi hidemat hi~ bir zaraT ve ziyan 
(Ömlemlş olarak İncfllz kıtaatma tes
lim edilecektir. 

14 - Bll1lmum nakliye vesaiti de 
sağlam olarak d9\IT01unacakt.ır. 

15 - Liman tesisatı ayni eeraite 
tAbidlr. 

18 mcı madde tayyarelerle tayyne 
meydanlarmdan, 17 inci medde ben
ı:in stoklanndan, 18 inci madde te
davülde bulunan veyahut bankalarda 
fthar edilmiş olan nukuttan bahset
mekte ve bunlarm hiç bir suretle tah
rip edflemiyecetinl tasrih eylemekte
dir. 19 uncu Jn8dde İnclllz kıtaab
nm, Fransızlar tarafmdan tahliye e
dildikçe prkta bulunan husmt u

lngilt e re ile S. 

Rusya Müt tefik 

Sovyet Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

14 temmuz ı;(Unü hava kuvvet
(Baı tarafı ı incide) !erimiz, düşman tayyarelerine 

caklamadan hainane bir tarzda kendi meydanlarında taarruz et-
dost t mişler ve düşman kıtalarma zırhu yapmış ı.,, 

Churchill sözlerine şu suretle h ve motörlti cüzütamlarına şid-
devam etmiştir: detli darbeler indirmişlerdir. 

Hariciye Nazırı ayni zamanda Hava muharebeleri ve tayya-
Sovyet Rusya devletiyle Polonya re kuvvetlerımizin hareketi hak
arasında da bir anlaşmanın husu k!nda şimdi daha mufassal ma-
lü için pek büyük mikyasta ça - lumat alınmıştır. .. 
lışmıştır. Bu müzakereler henüz 12 temmuz akşamı duşman kı 
neticelenmemiş olmakla beraber r ~alarmı!?- ve ta~laı:ının bulund.u
general Sikorskinin devlet adamı -'!~ naklıye gemılerı tayyar~l~rı -
vasıflarının da yardımı ile pek ~~z .. ta~?fı~dan Baltık ?enızın~e 
yakında biıtün dünya milletleri _ ~orulmuştur. Bu naklıye gemı
nin hayat ve istikballerini tehdit lerini destroyerler _hücumb~tları 
eden canilere karşı bir safta yer ve av tayyarele_rı hımaye edıvor
alması için yeni ve buyuk bir ted lardı. Ba~tık. fılosu tayyarelerle 
birin daha alınmış olacağını kuv harp .2emılerıyle ve sahıl b tar-
vetle ümit ediyorum.,. Y~larıyle _taa;r~z ederek aJ!ır za-

/ zvestiga'ının mütalaası vıat ver~ırmıştı~., 2 derstoyer ıle 
Moskova, 15 (A. A.) - İzvestiya 

ııazeteıi diyor ki: 
"Sovyetler Birllği ile BOyük Brl

tanya hükiımeUeri arasında aktedilen 
anlaşma hakiki ve kuvvetli bir koa
lisyonun teşkJllne dofr\ı gidildiğine 

bir fprettir. Almanyaya karşı milca
dele için vücude getirdllimiz birlik, 
kuvveUi bir siltıh olan, Hıtler asker
lerinin çizmesi altında toprak] n çiğ

nenmiı bulunan, bütan milletlerin 
sempatisini kazanmıştır. 

Milyonlarca Fransız, Norveçli, Ho
ıandah, Danimarkalı, Belçikalı, Po
lonyalı, Yugoslav ve Yunanlı milliyet
perver kendilerini ezen zalime karşı 
amansız bir çete harbi yapmaktadrr
lar. Hıtlerci Alman kılalanna karşı 
yapılan büyük Istik!Al savaşı.na iştirak 
eden bu muazzam kuvvetlerin teşkll 

ettiif birlık saglam ve kudretlidır. 
Hitlercilerin iki ve hattli ikiden de 

ziyade cephe Qzerinde harbetmek mec 
buriyetinçle olduklan bir hakikattair. 

Hitlerin Sovyet topraklarını azimle 
müdafaa eden kızılorduya karşı nev
midane ve mezbuhane hUcumlarda 
bulunacağı şüphesizdir. Kızılordumu

mn Bllyük Brltanya ve diğer hür mil
letler kuvvetlerinin Hitlerin harp ma
kinesini partalamak için sıkıca birleş
meleri lAzundır. 

Sovyetler Birli~ ve Büyük Britan
ya hilkömetlerlnin anlaşması Fa ist 
çizmesi altına henüz dilşmemlş biltfin 
devletlerin hilkiımeUerinin,. dunyaya 
tahakkilm etmek isteyen Hitlercılere 
karp hQr milletlerin ve bilyük de
mokrasi kuvvetlerinin birleştikleri 

çetin milcadele7e karşı vaziyet alma
lanııı icap ettirecektir.,. 

* Londra, 15 (A.A.) - Londrada 
Ingiliz erkanıharbiyesi ile uzun 
müddet görüşmüş olan iki Sov -
yet generali raporlannı vermek 
üzere Moskovaya hareket etmiş
lerdir. Bu iki general tekrar I.on 
draya döneceklerdir. 

Japonya da 

Harekete 

Hazırlanıyor 
<Bat tarafı 1 incide) 

nu yazmaktadır. Almanya, Ja
panya'dan sahil eyaletlerinde ve 
Siberyada Rusvavı arkadan vur
masını talep etmi$tir. Fakat Ja 
ponya, Rus Alman harbine ken
disine bir hisse avrılmasmı arzu 
etmekte ise de Almanyanın mu
talebatma itaat etmesi pelç o ka
dar muhakkak de~ildir. Japon
vanın istikbalde Rusyaya karşı 
takibedeceii hattı hareket ne o
lursa olsun Japon - Rus itilafının 
imzası inında Japon ordusunun 
Rusyaya karşı izhar etmiş oldu
iu hasmane hissiyatı hatırlatmak 
muvafık olur. 

13 naklıye ,gemısı ve mavna ba-
t~nlmıstır. Bundan maada 13 nak 
liye gemisi ile bir destroyer a
ğır surette hasara uğratılmış ve 
alevler içinde bırakılmıştır. Sov 
vetler tarafından ne ~emice, ne 
de tayyarece hiç bir kayıp yok
tur. 

ikinci Sovyet tebliği 
Moskova, 15 (A. A.) - Sov

yet istihbarat biırosunun 15 Tem 
muz sabah tebliği: 

14-15 Temmuz gecesi 'batı _ şi
mal ve batı istikametlerinde as
keri harekat devam etmiştir. 

Cephenin diğer istimaket ve 
bölgelerinde kayda deger mühim 
muharebeler vukubulmadı~ı gibi 
cephe üzrındeki lotaatın vaziye
tinde de miıhim degişikliklcr ol
mamıştır. 

Tayyarelerimiz 14-15 Temmuz 
gecesi düşmanın makineli kıta
atını ve Ploestideki petrol tesi
satını bombardıman etmişlerdir. 
Alman zırhlı tümenlerine 

verdirllen zayiat 
Londra 15 (A.A.) - Moskova

dan gelen haberlere göre, Sov
yet hava kuvvetlerinin hücumla
rı karşısında Alman zırhlı tü
menlerinin ileri hareketi aiırla
mıştır. Simdi Alman tümenleri 
arkalarında cereyan eden ha
diselere ehemmiyet vermeden u
luorta ilerliyememekte ve 'kend1• 

Ierine ağır zayiat verdiren Sov
vet tayyarelerinin hücumlanna 
karşı beraberlerinde dafi batar
valan da nakletmde mecbUl' 
kalmaktadırlar. Bu suretle zırh
lı tümenlerin süratı yarı yarıya 
inmekte, nakliye ve iaşe çareleri 
güçleşmekte ve Messerchimitt'le
rin himayesini temin etmek lal 
zım J{elmektedir. 

Londraya göre, Alman 
taarruzunun hedefleri 

Londra 15 (A.A.) - Moskova 
anlaşması, İn~liz - Rus konuş
malarında hic bir fasılayı mucip 
olmamıştır. Anlaşmanın ana hat 
lan tesbit edilir edilmez diplo -
matlar, askerler ve fenciler İn· 
~iliz - Rus işbirliğini en iyi şart· 
lar icinde tatbik edebilmek üze 
re icabeden müstacel tedbirlerın 
tetkikme başlamışlardır. 

Esasen Almanlar Rus Renel 
kurmayına vakit bırakmıyorlar. 
Alman taarruzu kemirici bir 
tarzda tekrar başlamıştır ve va 
ziyetin ciddi mahiyeti j{izlene -
mez. 

Londra'da askeri mütehassısla
rın miltaleasma ı;(Öre, Alman ı;(e· 
nel kurmayı mutat tabiyesine 
sadık kalmaktadır. Bu tabiye şu 
dur: 

kerl teetdlAta mensup erleri aakere a- Karadağ' a Bir Kral Naibi 
lablleceklerlnl f6stermektıedlr. 

20 tncl madde De tnsnız malı:amatı Tayin Ediliyor 

Bir çok hava keşiflerinden son 
ra ve manevraya en müsait gö
rülen noktalardan en kısa bir 
müddet icinde cevirme hareket 
!erinde bulunmak 've bunu inki
şaf ettirmektir. 

bu son harekAta iştirak etmll olan Roma 15 (A.A.)- "Ofi,,İtalyan 
Suri7elllerle LObrıanlılar haktmda ı>ayitahtında ö~nildiline ızöre 
hiç bir ceza tertip erlememeyt taah· Karadallılarm bir murahhas 
hQt etmişlerdir. heyeti yakmda buraya aelerek 

21 - Bu ltillfm tatbikatı Gc tnd- Kral - imparatordan Karada,I i
liz ve iki Franmdan mllrekkep ola- cin bir naip tayin etmek ldtfünde 
rak Beyrutta toplanacak bir komi8Yon bulunmasını rica edecektir. Si-
tarafmdan kontrol edilec-.Jtir. vasi ltalvııdl mahafili, nivabete 

Churclıill'in aözleri tayin edilecek zatın kim olaca~ı 
Londra, 15 (A. A.) _ Obur- hakkında büyük bir ketumiyet 

chill, Suriye mütarekesi hakkın- J?Östermektedirler. 
da Avam Kamarasında beyanat- C T kif E ) • 
ta bulunarak demi$tir ki: eza ve ev v en 

"Suriyede İngiltere için h iç bir Müdürü Geliyor 

Alman ı;(enel kurmaymm ilk 
hedefi Leninı;(rad - Orsha - Ma 
hilev oldub ve Alman ileri un 
surlarının bu demiryolunu Vi
tebsk civarından ve pek muhte
mel olarak bu şehrin şimali sar 
kisinden gectikleri anlaşılıl'or. 

Bu noktadan Almanlar, şimal 
mmtakasma muhtemel olarak 
Velkiluki'den ana yolu tutmda 
teşebbüs edece~e benziyor. Ve 
ayni zamanda Smolensk ve sima
li Ukrayna istikametlerinde de 
hareketlerde bulunuyorlar. Maa
mafih Alman tebli~lerindeki id
dialann ifrata kactıiı ve endişe
de bulunan Alman efkin umu
miyesini teskin gayesini istihdaf 
eyledili zannedilmektedir. 
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S. Rusyadan Ayralan 

Siyast Mümessilll 
(88§ tarafı 1 incide) 

Buraya muvasalatlarında ka • 
file arasında bulunan biıyiık ve 
orta elçiler istasyonda valı vee 
mevki komutanı tarafından kar -
şılanmıştır. 

Vali kafıle reisi sıfatiyle Al • 
man büyük elçisı Von Schulen -
burg'a beyanı hoşamedi eylem 
ve büyuk elçi bılmukabele ken
dilerine karşı gosterilmiş olan ko 
laylıklardan ve iyi kabulden dola 
yı teşekkurlerinı bildirmiştir. 

istasyon salonunda istirahat • 
leri müddetince hazırlanmış olan 
büfede izaz edilmiş olan kafıle 
azaları yine iki grup halinde sa
at 20 ve 22,30 da tahrik edıhm 
iki trenle Erzuruma gitmek üzere 
Sarıkamışa hareket eylemişlerdır 

Erzurum, 15 (A.A.) - Sovye 
Rusya ile muhasamat halind 
bulunan devletler sıyasi mume . 
silleri ile tebaalarından iki kafı 
le halinde buraya gelmişler ve i 
tasyonda bir müddet istirahat • 
ten sonra hususi bir trenle An· 
karaya hareket eylemişlerdir. 

Erzurum, 15 (A.A.) - Fransa
nın Tahran büyük elçiiiğitıdcn 
Ankara buyiık elçiliğine tayin e
dilmiş olan Helleu dört kişi! 
maiyetiyle diın buraya gelmiştiı. 
Fransız büyük elçisi Ankar ~ 
gitmek üzere cuma pünü .sehrı • 
mizden ayrılacaktır. 

Amerika n Siyaseti 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

açmak istiyor", "Roosevelt, Al
man denizaltılanna ateş edılmc ı 
emrini verdi,, gibi başlıklar altın
da, bu sabahki bütün Berlin ı! • 
gazeteleri Roosevelt'in ~ de
nizlerde zuhUl' edebilecek bir h • 
diseden istifade ederek Alman
yaya karşı harp ilin etmek iste
diğini ifşa etmektedirler. 

Voolkischer Beobachter diyor 
ki: 

"Roosevelt'in en nararetn ar
zusu, mevcudiyeti için mücadele 
eden Avru'Payı, J(arp yanın kü .. 
resini müdafaa ~bi uydurma bu; 
bahane ile sırtından vurmaktır 

Roosevelt, böyle hareket e~ 
mekle, hadiselerin cereyanını 
durduramıyacaktır. Amerlka YıM 
hudili~inin Roosevelt vasıtasiyl_. 
Moskova ve Londradald teşk•ı 
Iatıarmı kurtarmak için yapaca .. 
ih teşebbüslere ra~men Bolşevık.ı 
lili ve İllRilizleri bekliyen iki~ 
bet de~işmiyecektir. 

Berliner Boenen ZeitunJt, Roo~ 
sevelt'in Amerikan donanmasına 
verdiii emri "Dinamite konmu~ 
fitil,, diye tavsif ederek diyor kı: 

E,ter Rooaevelt seQfm esnasında 
verdi~i sözlere rdmen Amerikan 
milletini harbe sürükler ve büi 
tün dünyayı harp ve kana bokul .. 
muş bulursa, bunun onca ehem .. 
miyeti yoktur. Yeter ki yahudi 
damRasını ta$lyan doların emper"1 
yalizmini kabul ettirebilsin. Bu4 
nun icindir ki Roosevelt tahrik.: 
ten do~dan do~a taarnw( 
ıreçmek istemektedir. 

Askerlik miüld,n 
uzatılıyor 

VaşinJrt.on, 15 (A. A.) t;,; 
bir membadan öirenildi~ine göre 
Roosevelt'in, parlimeııto liderle. 
l'iyle yaı>tılı JlÖrüşmeden sonra 
bunlar, kura efradının ve muha· 
fız kıtası azasının bir senelik ta· 
lim devresinden fazla silih altın. 
da tutulması meselesini ~ 
de süratle müzakere etttrmey 
kabul etmişlerdir. 

Wellea'in aöz~ 
VA$in«ton, 15 {A. A.) - Diln· 

kü matbuat toplantısında Sum 
ner Welles, Amerika Birle ık 
Devletlerinin, Açores ve Yeeilbu 
run adalan üzerinde Portekiz hi 
kimiyetinin devam etmesini ar· 
zu ettilini bildirmfıtir. 

Bununla be~er Sumneı 
Welles, dinleyicilerinin dikkati 
rinJ. Rooaevelt'in blanda mesele 
si hakkında konJ11'9Ye ı;(Öndermi 
oldultu mesaj ilRrine celbetmlş 
tir. Bu mesajda Roosevelt, Ame
rika emniyeti icin Atlantfk iler 
karako1larının "Doet ellerde kal 
ması" lüzumundan bahsetmiştir 

avantaj aramıyoruz. Suriyeyi it- Ankara, 15 (TAN) - Ceza ve 
galden istihdaf eyledi~imiz ~-- tevkif evleri umum müdürü Ba· 
ne "aye Almanya ile mücadele ha Arıkan, tstanbulda bulunan 
ve harbi kazanmamıza yardım et- Adliye Vekiliyle beraber tmra • 
me1dir. General De Gaulle kuv- lıya gitmek üzere bu aktam Is -
vetlerinin yardımı ile Suriye ve tanbula hareket etmiştir. 

Londra asker! mahfillerinin 
mütale~ma göre Rus ordusu===========-=== 

Lübnan milletlerine tam istik- ----------
lallerlni ~tQrmüş ve memleketi 
Wiesbaden Alınan mütareke )c~ daJlberi Nil vadisini istillya mu
misyonunu.n tahakkümilnden ve vaffakıyetsiz bir surette calşan 
cereyan halinde olan tehlikeli Alman ve İtalyan zırhlı kuvvet
Alman entrika ve nüfuzlanndan lerine karşı şiddetle harekltta 
kurtarmı$ oldu.tumuman dolayı bulunurken di~er taraftan 6uri· 
bilhasa memnun bulunuyoruz. yede harekltta bulunmak için 
Fransanın Suriyedeki tariht men kuvvet ayırm:ık bnklnını bul
faatleri ve bu menfaatlerin dl- ımıttur. Harekltı bizzat General 
br Avrupa milletlerinin menfa- Sir Maitland Wilson idare etmiş. 
ati ilzeırtne olan rft(hanı Surt,. tir. General Willon malum oldu. 
lilerin h&kimf,.et hpkukuna za- ıtu üzere kuvvetlerimizi Yuna
rar vermeksizin mahfuz tutul- nlstanda maruz kaldıklan çok 
muıtur. Bu kısa Suriye muhare- büyük tehlikeden kurtarmış olan 
hesinin nihavet bulması General zattır.,, 
Wavell'in itibarını yükseltmekte- Churchlll, Suriye harekltı hak 
dir. (Alkışlar) General Wavell kında yakında mufassal izahat 
evvela İraktaki isyanı bastırmak verebileceği ümidinde olduğunu 
ve sonra da bir taraftan avlar- ilave etmistir. 

şimciiye kadar arazi terki bahası
na olarak Almanların ihata ma
nevralarından kurtulma~a mu -
vaffak olmuştur. Bu ~ibi arazi 
terkinin ciddi neticeleri olamı
vacağını askeri mütehassıslar es
ki tecrübelerden ders alarak id
dia edemiyorlar. Fakat şimdiye 
kadar istilaya u~amış olan di
~er bütün memleketlerden ziya
de Rusya icin arazi kaybının hic 
bir ehemmiyeti olamıyacab söy 
lene bilir. 

Her halde Hitler icin asıl mese 
lenin Ruslan kat'i bir malliibi
vete uiratmak oldulu beyan e
diliyor. Moskova, Leninıtrad, Ki
ef ~bi esaslı merkezlerin zap
tı kafi değildir. Bundan baska 
Alman orduları Rusların cekil -

meden evvel her seyi tahrip et
melerine mini olmak icin bü
tün süratiyle hareket etmesi la
zım ı;(elir. Diler tabirle beşinci 
Alman kolunun Rusya'daki va• 
zifesi daha evvelki istilalarda o~ 
duiunun tamamivle aksinedir. O 
istilalarda beşinci kol. tahrip e
derdi. Bu istilada tahribe maru 
olmakla mükelleftir. 

M oskomtla vaziyeı 
Londra, 15 (A A.) - Mo kon 

dan Bern'e ıelen bir habere ır 
tını tahliye etmeleri icin hic b 
re sivil ahalinin Sovvet pavita!ı 
emir verilmis delildir H 
SoyYetler sivillerin hareketi c 
hazırlıklarda bulunma a b le I 
zum ırörmemişlerdir 
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,-HASA ÇiL LOSYONU~],~~~~~~~-~~~~~~~ 

RADiOLA AHiZELERİ 

1 
;ıı, Ergenflk, Sivilce, Yağ, Kir ve lekeler( kat'lyyen izale eder. Ge· 

ceıerl yatarken bir pamuğu bu losyonla ıslatarak yUz:Unilz:U ve klrll 
mahaller! ılllnlz:, Çehrenlz:dekl boya, ruj, kir, ter ve her türlU toz: ve ıl· 
yahfıklarla çlrklnllkleri ve yanıkları izale eder. 

Cilt üzerindeki teneffUa noktalannı açar ve bu sayede çehre gU· 
zelletl r ve ıaffaflyet ve letafet kesbeder. 

HASAN ÇİL LOSYONU fennin ve tek1mülün bir harikasıdır, Bü· 

tün kadınların hayat arkadaşı olablllr, Traıtan aonra erkekler için pek 
ince birz:evk teıkll eder. Şifeısi 50, 2 mlıll 75, 4 misil büyük ılıe 125 
kuru,ıur. HASAN Deposu ve şubeferlle ıtrlyatçılar ve eczanelerde ara· 

Devlet Oemiryolları veJJmanlarfişletrti"e :;idarıesi ılanfan 
.... . - -~ 

1 

Muhammen bedeli 29.000 lira olan dört kalem çinko levha 25/ 7/ 
1941 Cwmı günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynl gün saat 14 de kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5617) 

* * Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit 1-8-941 
Cuma günü saat 15 te kapalı zarf u sulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250) iki bin iki yüz elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 e kndar komisyon reisliğine vermeleri Hlznndır, • 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa \eznelerinde satılmak-
tadır. (5801) 

#9 Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyetinden: ~ 
Köpek Sahipleriniın Nazarı Dikkatine: 1 

Beledlye Zabrtaaı tallmatnameal, sokaktaki ağızlıksız: ve sahipsiz: 
köpeklerin toplattırılmamnı ve itlaf ettlrilmeslrıl Jmirdlr. Hayvanla· 
rınız:ı korumak isterseniz onları bap boş sokağa bırakmamanızı rica 
ederiz, , 

......._. ......... ~ ............... 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuraluş Tarihi : 1888 

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

Zirai -ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 

KRAMIYE 

28,800 Lira 

VERiYOR 

r: 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 60 
liraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaöıdakl pl1na gö• 

l'.C!! ikramiye dajjıtılacaktır. , 
4 a. det \.000 Liralr' 4.000 Lira 
4 • soo .. 2.00" • 
4 .. ?50 • l.000 .. 

40 • lOO • 4.000 • 
100 " 50 • S.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 ,. 20 • 3.200 • 

Dl K KAT: H esaplarmdakl parala!' blr sene içinde 50 liradan asafl dOşmi
yenlere ikramiye çıktığı takd ı.rde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede • defa, 11 EyJOl, 11 Birincikllnun, 11 Mıın ve 11 Haziran 

tarihlerlııde çekilecektir. 

Dünyanın En Eski 
Radyo Markasının 
En Yeni ve Müteka
mil Modelleridir 

Türkiye Umum Mümessili: 

HELIOS MÜESSESATI 

GALATA 
\,, .................... ._ ....... I ...................... , , 

Muhtelif Yiyecek Alınacak 
lstanbul Amerikan Kolleii Müdürlüğünden .. 

.Et 

Cinsi Azı Çoğu Teslimat 

Sığır (but) 
Bonfilets 
Rozbü 
Koyun jigo, 

15,000 
270 
120 

pirzola 9,000 
Koyun (bütün) 1,320 
Süt kuzusu (bü-
tün) 1,080 
Kuzu jigo pir
zola 
Dana eti 
Tavuk 

3,300 
1,320 
7,200 

35,000 Kl. Haftada üç defa 
630 
280 

21,000 
3,080 

2,520 

7,700 
3,080 

16,800 Ad. 

Bakkaliye:Zeytinyağı, torba 1,500 
Zeytinyağı, Bar
daklı-Ayvalık 1,020 

3,500 Kl. Senede en çok 
dört defa 

22,380 
560 

9,800 
65,100 

Yağ, soka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 27,900 
Patates, Ada-
pazarı 1,500 
Pirinç 5,100 
Tuz 1,800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2,250 
Turyağı 4,680 
Yağ, Urfa 2,040 
Fasulye, Horoz 1260 
Nohut 570 
Mercimek, yeşil 420 
Makarna 1,590 
Kakao 78 
Çay 85 
Çokolata, sütsüz 60 
Çamaşır sabunu 405 
Tuvalet kağıdı 300 
Peynir, kaşer 390 
Peynir, gravyer 720 
Peynir, beyaz 100 
Yumurta 40 
Un ~ 30 
Sirke 1,380 
Zeytin 450 
Toz sabunu 1,500 

3,500 
11,900 

4,200 
12,600 . 

5,250 
10,920 
4,760 . 
2,940 
1,330 

980 
3,710 

182 
200 ' 
140 
870 
700 

2,170 
1,680 

Her ay 

250 Tn. 
100 Kasa 

60 Çuval 
2,000 Kl. 
1,000 

3,500 Kl. 

Yaş sebze: Kabak 7,500 17,500 20 Mayıstan itiba-
Fasulye, Ay· 
şe K. 3,240 
Bakla 420 
Patlıcan 18,690 
Fasulye, çalı 2,340 
Bezelye 2,160 
Salata 13,800 
Marul 3,240 
Hiyar 4,380 
Ispanak 2,340 
Enginar 2,160 
Pancar 2,400 
Domates 7,560 
Prasa 765 
Havuç 5,220 
Lahana 2,940 
Biber 2,010 
Brüksel rn.hnası 90 
Karnabahar 780 
Kereviz 330 
Tereotu, may-

7,560 
980 

43,610 Ad. 
5,460 Kl. 
5,040 

32,200 Ad. 
7,560 

10,220 
5,460 Kl. 
5,040 
5,600 

17,640 
1,785 

12,180 
6,860 
4,690 • 

190 
1,820 

770 

danoz 5,400 12,600 Ad. 

ren 
15 Hazirandan 
25 Nisandan 
25 Hazirandan 
15 Hazirandan 
1 Hazirandan 

1 Mayıstan 
1 Hazirandan 

10 T. evvelden 
15 Mayıstan 
1 Mayıstan 

10 Temmuzdan 
1 T. evvelden 
1 T. saniden 

15 T. evvelden 

1 K. saniden 

Semizotu 300 700 Kl. 20 Mayıstan · ;, 

30 Temmuz 1941 - 30 Temmt12 1942 tarihleri arasındaki miid· 
dete ait olmak üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Ame
rikan Kız Kolejinin yukarıda yazılı ihtiyaçlan kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 24 Temmuz 1941 perşembe günü 
saat 14:00 de Bebekte Kolejin Erkek kısmında yapılacaktır. Lis
tede yazılı yiyeceklerin tamamı veya bir kısmını temine talip olan
lar 1941 yılı Ticaret Odası vesikası ile teminatı havi kapalı zarfla
rını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Kolej Muhasip
liğine makbuz mukabilinde vermeleri, kezalik teminat yatırma ve 
sartnamesini görmek istiyenlerin de pazartesi ile perşembe sabah
ları Robert Kolej muhasipliğine müracaatlan ilan olunur. 

Gümrükler Muhafaza Satın Alma 

Komisyonundan ~ 
Cins ve nıikdan Muhammen İlk t.eminatı 

bedeli lira Lira Kr. 

3,200 takmı. yazlık elbise 25,600 1, 920 00 

2,000 takını kışlık elbise 28,000 2,100 00 

1,400 adet er kaputu 17,500 1,312 50 

Eksiltme 
Gün ve saati 

22 Tem.muz 941 Salı 
saat 11 de 

22 Temmuz 941 Salı 
saat 15 te 

23 Temmuz 941 Çar-
şamba saat 11 de 

Yukarda yazılı Oç kalt'm melbusat hizalarında yazılı giln ve saatler
de yine hizalarında bulunan muhammen bedellerle ve kapah zart usuliy
le alınacaktır. Şartnameleri komİ!'J'Onda her gün görülebilir. İst.eklilerin 
eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kapalı zarflarını 

İstanbul -Galata- Mumhane caddesi -İbrahim Rifat hanındaki satın al
ma komisvonuna vermeleri (5177) 

lstanbul Belediyesinden : . . 
Yeni tip un ba.lltumdan yapılan ekmek ~sinin. ıs-'1-941 tarlhln

den itibaren, rutubetinin yüzde kırk ve bir çuval undan da 103 adet ek
mek imal edileceği ve ekmek narht nm on iki ktiruş yirmi beş santim 
olduğu ilan olunur. 

.:ialllp ve .Neifıyat mud\.ıru: .t.:nıin Uzman. Gazeteclla. ve J.'1t:~ıyat 
T. L. Ş. fAN Matbaas 

Bu Basit 

GlfZ ELL i K 
REÇETESiNi 

Tecrübe ediniz. 
Aynı genç kızın bu 
turübeden evvel ve 
sonraki /otogra/la· 

Bayan M. s. 
"Kendimi ay
nada gördti

rına bakınız. 

ğiımde adeta gözlerime inanamadım. 

Cildim eskisine nazaran daha taze, 
daha açık ve daha sevimli bir şekil 
aldı. Tenimin yeni güzelliği bütün 
arkadaşlarnnm grpta nazarlarını cel
betti,, diye itiraf etti. 

Siz de, yeni ve taze bir ciloe, şa
yanı hayret bir tene malik olabilir
siniz. Hemen bugünden bu genç kı
zın kullandığı pek basit tarzl teda
viyi tatbik ediniz. Bu akşam yat-, 
mazdan evvel, yüzünüze ve boynurlu
za pembe renkteki Tokalon kremini 
sürünüz. Terkibinde bütün dünY.ada 
meşhur bir cilt mütehassrsmm keşti 
olan ve "BİOCEL" tAbir edilen ga
yet kıymetli ve cazip gen~lik cevhe
ri · vardrr. Uykunuzun her dakika
sında cildiniz, bu cevheri massede- I 
cek ve her sabah daha gençleşmiş o- , 
larak uyaoacak.<ıın17_ Ertesi sabah 
(yağsız, beyaz renkteki) TOKALON ı 
kremini sürünüz. Bütün siyah nok
taları giderir ve açık mesameleri 1 

srklaştınr, cildi yumuşatıp tazeleşti
rlr, kadife gibi tatlıl~tmr. Bu basit 
usulü -günde üç dakika- tatbik e- 1 

den her kadm bir çok seneler genç- ı 
leşmiye ve yeni güzellikt.e bir ten 
temine muvaffak oluyor. TOKALON 
kreminin müsmir neticeleri garanti- 1 
lidir. Aksi takdime paranız iade o- 1 
lunur. ı 

,. Dr. IHSAN SAMI _, I 

1 
Tif! L ~a?atifo ~~~lı!a!ma 1 ; 
tutulmamak için tesiri kat'!, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 

' 111- kuruştur , , ... _____ I_ 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Kra 

Baslık maktu nlarr · ""~,, 
I inci sayfa santimi 50fJ 
2 ., " " 30() 
1 " " ., 100 
$ ,. ,. ., 75 
ı ı;;,, 11n11'""'"'"" .. .;o ______ _,, .. , _., 
Jııktoı Hattı Cem' 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba~ka her Piin saat 
(2 - 6) ya kı:ıAı:ır fc:tımhul 

Divanvo)n No. tfl4 . 
TPl· ??:'ı!lR 

.. ----3&2 

16 - 7 - 941 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 

SANIN d~ macunu kullanmalıdır? Çünkü ı 

Güzel Yüz 
için ilk 
Güzel 

Güzel Diş -
Şart 

o iş 

İçin İlk ve Er. 
Esas4 Şart da 

SAN i N ----------------
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerler 
lr<ıdar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ve ha.! 

talanmalarına mani olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Eczanelerde büyük itriyat mağazalarında bulunur. 

ı - Şartnamesi mucibince Bomonti bahçesindeki 
i~i açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3199.30) lira mUVjlkkat tem.inatr 240 llra4ır. 
3 - Eksiltme 25.7,941 cuma günü saat 9.45 de Kabat~ levazl!ll 

şubemizdeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. (5'141) 

Seyhan VilCiyeti Daimi Encümeninden : 
1 - Adana - Kozan yolunun 7 - 10 Km. leri arasındaki pe in

şaatı (34331) lira (66) kuruş üzerinden kapalı zart usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. " 

2 - Eksiltme 31.7.941 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de 
VUAyet Daim! Encümeninde yapılacağından kapalı zarflar en geç bu in' 
şaattan bir saat evveline kadar saat onda bu Encümen reisliğine veril
miş olacaktır. 

3 - İstiyenler bu i~e ait keşitname ve şartnameleri görmek iç!ıJ 
Nafia Mildürlüğüne milracaat edebilirler, 

4 - İsteklilerin (2574) lira (87) kuruş muvakkat teminat vermele"' 
ri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıklarına dair bon" 
servislerini, iki adet fotogı'aflarmı, bir adet (38), bir adet (8) kuruş• 
luk damga ve bir kuruşluk tayyare pulunu yukanda ikinci maddede 
yazılı günden 3 gün evvel dilekçelerine bağlamak suretiyle Vilayete 
müracaatları Lhımdı:r. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5655) 1 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - HArfınm ytlltk kömür ihtiyacı olan yüz elli ton kliple ve elli 

ton sömikok maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
mu:;tur. 

2 - Eksiltme 4,8.941 Pazartesi günü saat on be~ H&ra merkezin" 
de yapılacaktır. 

3 - Kriple maden kömürünün tonuna yirmi beş ve sömikok madell 
kömilrllnün tonuna otuz beş lira tahmin olunmuştur. 

4 - Bu iş.in muvakkat t.eminatı dört yilz on beş liradı:r. 
5 - Şartnamesini görmek isteyenlerin HAra muhasebesine müraca

atları ve isteklilerin eksil~me günü H.Arada bulunmaları ilan olwır.(5753) 

D. Limanları iş Umum Müdürlüğünden 
80 liranın üçte iki vekfilet ücretiyle ve muvakkat istihdam edil• 

mek kaydiyle bir doktora ihtiyaç vardır. Taliplerin evrakı mtisbiteleriylf 
birlikte işletmemiz memurin müdürlüğüne müracaatları. (5835) , ................................. -------~ 

T. İş a~nko~· 1941 ikramiyeler; 

~üçia Tasnrruf L •dt• zoor. Lıralık ırır 

Hesapları 1941 s 1000 = 3J 
2 750 • :1500.-

iKRAMiYE PLANI 4 • soo • =2000.- • 
8 .. 250 • =2000. 

< eşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus- 3S • 100 • = 3500.- ~ 

os, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya- 80 .. 50 .. =4000.- ~ 

pıtır . 300 .. 20 .. = 6000.-

• 


