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. ''Lemberg,, 
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i Dün Sabah 
1 Zaptedildi 

Gösteren Bir . 
Şimalde Bir 

Sovyet Fırkası 
Muhasarada 

--
Galiçya Cephesinde 

Bir Çok Deniz Vasıtalarının iştirak Ettiği ı' Çenber içine Alınıyor 
Bu Tatbikat l:'am Muvaffakıyetle Basarıldı Bir Lonclra Haberi 

-· 
Orgeneral Fahrettin 

Altay ve Münakalat 

.Vekili de Tatbikatta 
/ 

/ 
// 

/ 

..-"' 
~-

Hazır Bulundular 
Limanımızdaki deniz nakliye / 

vasıtaları, dün, Boğaziçinde, as-
1 

keri nakliyatı gösteren bir ma
nevra yapmışlardır. Bu tatbika-
ta Denizyolları idaresi ile Şir
keti Hayriyenin seferde bulun -
mıyan sahil vapurları, mavna -
lar ve diğer küçük nakliye vası
taları iştirak etmiştir. 

Manevraları takip etmek üze- • \ 
re, başta Orgeneral Fahrettin 
Altay olmak üzere şehrimizde 
bulunan kumandanlar, yüksek 

~n-..... rütbeli ve deniz ve kara subay -
ları, dün sabah Ankaradan şeh
rimize gelen Münakalat Vekili 
Cevdet Kerim İncedayı, Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürü Ruafi Manyaslı, Devlet 
De~izyolları Umum Müdürü tb. Or&"eneral Fah rettin 
rahım Kemal Baybora, Şirket: 

Aitay 

Hayriye Müdürü, Emniyet Be -ı 
Şinci şube müdürü Şükrü Saim Y,· k l 
v7 diğ~r zeva~ sa~ah saat 9.30 da l l an 
Şırketı Hayrıyenın 76 numaralı Köprüler 
vapuru ile Boğaziçine gitmişler-
dir. ~Bütün gün devam eden tat
bikat bu vapurdan takip edil -
miştir. 

Orgeneral Fahrettin 
lltagın beyanatı 

Orgeneral Fahrettin Altay, 
dün kendisiyle görüşen ·bir mu· 
harririmize bu hususta şu beya
natta bulunmuştur: 
"- Deniz nakliye vasıtalan bu 

rün "dün,, Anadolu sahilinden 
~rakya sahiline, Istanbul şehri İ· 
Sll\deki iskelelere uğramaksızın 
askeri nakliyatı gösteren bir ına 
nevra yaplılar. lstanbuldaki mav 
balar ve diğer deniz vasıtalan bu 
lllanevrada muvaffakıyetli vazi
feler başardılar.,, 

Cevdet Kerim lncedayınm 
izahatı 

1 
.. Münakalat Vekili Cevdet Ke -
hırrı lnc~ayı, dünkü manevralar 
akkında muharririmize beya -

na.~ta bulunarak demiştir ki: 
d - Harp tekniginin icabatm -
kan olarak mühim ve muvaffa
li?e~ıe başarılan, geceli gündüz
y bır tatbikatı yapmış bulunu -
koruz. Istanbul muhiti, takatının 
n ~Y~etlerini, normal hizmetleri -
atı azmadan, en müşkül şartlar 
tat~ ayırdığı vasıtalarla iyi bir 
tad atı ikmal etmiş bulunm:ık
büt1.~· Vali Lutfi Kırdar ve ben 
içın~n bu harekatı büyük bir haz 
te ş· e ~e ~.ururla takip ettik. Iş
bir ~~~ boyle gögüs kabartıcı 
nüy a ıkatı seyretmekten dö -

o ruz o·· . 
lıya~~ gece ve evvelki gece baş
saa.t 

2 
u harekat bugün cdünl için 

bu ka~O ~a bitti. Manevralar, 
decekı· muddet daha devam e-

ır., 

'ratbik' 
Yet ak atta hazır bulunan he-
ni ~a Şanı üzeri saat 17,30 da ay 
tek 0~~larla ~üyükdereye gide
Rade a a Denızyollan idaresinin 
nizy

0
j1 v~~uruna geçmiştir. De -

Ziyafet:ı ı ıda~esi, gemide bir çay 
tlarınar vermı~tır. Kadeş vapuru. 
ra ak ad~ hı~ cevelimdan son
""'"" ş~.rn uzerı geç vakit limadi=-
r-!'oa d.onmüştür. . 

Derhal inşasına Başlanması için 
Bir Anlaşma imza Edildi 

Ankara, 30 (TAN Muhabirin
den) - Yunan ve Bulgar budu· 
dunda yıkılan köprülerin yeni -
den inşası için Türk - Alman 
mümessilleri tarafından bir 
müddettenberi devam eden mü
zakereler neticelenmiş, anlaşma 

Ankarada iki.devletin salahiyetli 

Bir Japon 
Gazetesi 

Asyanın 

Taksim 

İleri 

Şimdiden 

Edilmesini 

Sürüyor 

makamları tarafından imza edil· 
miştir. 

Köprüler için lazım olan mal
zeme Almanyadan getirilecektir. 
B.u ay. içinde köprülerin inşa e
dılmesı için her türlü hazırlık
ların ikmal edileceği ve ond an 
sonra inşaata ·başlanacağı bildi
rilmektedir. 

Moskovanın 
Görüıü·· 

Seriinin Muhtelif 

iddialarma Karşı 

Cevaplar Veriliyor 
Tokyo, 30 (A.A.) - Reuter: Moskova, 30 (A. A.) - İlk .ı;ra· 

Sağ cenahın organı olan "Koku - zeteciler toplantısı dün Sovyet 
min Şimbun., gazetesi, neşrettiği istihbarat bürosunda yapılmıştır. 
bir başmakalede diyor ki: Sovyet istihbarat bürosu şef mu-

"Eğer, mihver hegemonyası U- avini Lozovski bu münasebetle 
ra1ları aşarak Rusyanın Asya kıs bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
mma yayılırsa, Japonya vahim "Sovyetler Birlikinin Alman 
meselelerle karşılaşacaktır. Dış 1 Naziliği tarafından tahriksiz bir 
"Moğolistan ve simali garbi Çin tecavüze uğradığı malumdur. Na 
rnıntakası, bundan ciddi surette ziler hücumlarını haklı .5(öster
müteessir olacaktır. Rus - Alman mek icin u:vdurma sebeplere mü
harbi şarki Asyada Japonyanın 
refah sahasının coğrafi hudutla
rının sarih surette tahdidini lü • 
zumlu kılacaktır. 

Uçlü paktla karşılıklı olarak ta 
nınan yeni Asya nizamı ve mih -
verin yeni Avrupa nizamı, halen 
gayri sarihtir. Ve muayyen hu-
dutları voktw·. Heralde Alman -
ya Rw.y~nın :-d:~hver nüfuzuna ta 
bi olması icap ettiği düşüncesi i: 
ie Soyyetler Birliğine karşı har-

(Devamı: Sa. 5, Sil 5) 

racaat etmişlerdir: Alin'anya'tıın 
Sovyetler Birli_ğine harp ilanı 
münasebetiyle Hitlerin söylediği 
nutukta büyük çapta bir ve muh
telü çaplarda da 99 'yalan var
dır. Bu yalanlar Goebbels'in fab
rikasında imal edilmistir. Sov:vet 
halk komiserler meclisi reis mu
avini ve haiciye komiseri Molo
tof 22 Haziranda radyoda söyle
diği nutukta, Hitlerin beyanatı
nı yalanlamış ve Hitlere söyledi· 
ği sözlerle hileli kağıtlarla oyun 

(Devamı: Sa. 5,, Sil. 4) 

-
Almanlarm Şiddetli Bir 

Mukavemet Gördüğü 

Tebarüz Ettiriliyor 
Bertin, 30 (A. A.) - Alman 

orduları Başkumandanlığının 
fevkalade tebliği: 

Lemberg, bugün Alman kıta
ları tarafından zaptedilmiştir. 
Alman harp bayrağı, bu sabah 
saat 4.20 denberi kalenin üze -
rinde dalgalanmaktadır. 

* Berlin, 30 (A. A.) - Alm:ın or-
duları ba!ilkuınand•nlığının fev
kalade tebliği: 

Galicyada ilerleyen kıtalarımız 
Lembel1{'i i~al et~işlerdir. Cep_ 
henin ortuında Sovyet orduları
nuı "'11~ -41lc.ıştınlmıştır.. 

Şimal cenah düşmanı durma
dan takip etmektedir. Sahilde 
Jieban şehri i$2'al edilmi~tir. 

(Devamı: Sa. S, Sil. 3 

Er ansa 
o 

S. Rusya ile 
Münasebatını 

Kesti 
lsveç Hükumeti, Kara 

Sularından Bir Kısmına 

Mayin Döktü 

Mareşal P etain 

Vichy, 30 (A.A.) - Resmi bir 
kaynaktan bildirildiğine göre, 
Fransız hükumeti, Sovyetler bir
liği ile diplomatik münasebetleri 
ni kesmiştir. 

* Ankara, 30 (Radyo gazetesi) -
:Vi.~hy hükıimetinin Sovyetlerle 
munasebatını kesmesi hayret u
yandırmıştır. Ayni zamanda bu 
karar, Alman - Fransız münase
batmı tavzih etmektedir. Görü -
lüyor ki, Vichy, Fransanın mu
kadderatını Almanyaya bağla -
mış, yeni nizama girmiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sli. G) 

Cümhurreisimizin evvelki gün Ankaraga avdet ettiklerini yazmıştık. Yukİll'ldaki 
reaim, MUli Şefi.n Ankara garında istikballerine ait bir intibaı lesbıt etmektedir 

SOVYET TEBLiGi 

Yedi Günlük 
HarekCitın 
BilCinçosu 

-o-

Lutsk'ta Bir 
Çok Kıtaat 
imha Edildi 

Almanlarm Vilnodaki 

Çevirme Teşebbüsleri 

Akamete Uaratıld ı 

Bir Hafta içinde 

Almanlar, 2500 Tank 

Ve Takriben 7500 

Tayyare Kaybetti 
Moskova, 30 (A. A.) - Sovyet 

istihbarat ofisinin akşam tebliği: 
29 Haziran günü Fin ve Alman 
kıtaları Barentz denizinden Fin
landa körfezine kadar bütün 
cephe üzerinde taarruza e:ecmiş-
lerdir. Bu kuvvetler hudut bo
yundaki tahkimatımızı yarmıya 
~·alışıyorlar. Alman ve Fin kıtala
rınıri mükerrer hücumları kıta

' larımız tarafından tardedilmistir 
Düsman. e:ündüz cerevan eden 
muharebeler neticesinde cephe· 
nin bir cok noktalarında yüzler
ce ölü bırakmıştır. Topçumuz ta
rafından takip edilen düsman 
kendi müstahkem mevzileri geri
sine cekilmifstir. 

Vilno - Dvinsk istikametinde. 
Sole. Kedani, Poneief ve Kovno 
rnıntakalarında yapılan muhare
beleri müteakio veni mevzileri
ne çekilen kıtalarımızı cenahlar
dan ve arkadan vurmak maksa
divle sevvar düsman cüzütamla
rının vaotıih tesebbüsler -akame
te u'?ramıstır. Kıtalarımızın sid
detli mukabil hücumları bu sey
var düsıman kıtalarırıa insanca ve 
bilhassa malzemece büyük zayiat 
~erdirmiştir. 

(De,•amı: Sa. 5, Sii. 6) 

Y etiıtirilecek 

Tayyare Mühendis• 
Ankara, 30 ~TAN Muhabirin · 

den) - Nafia Vekaleti "tayyare 
mühendisi,, yetiştirmek ıçın 
yüksek mühendis mektebinde 
yeni bir şube açmıya karar ver
miştir. Vekalet Türk Tayyare 
Kurumu ile bu mevzu üzerinde 
temas halindedir. Halen Türki -
vede bulunan Polonyalı mühen
dislerden bu hususta istifade o
lunacaktır. Tedrisata bu ders yı
lı başlıyabilmck için hazırlıklar 
ilerlemektedir. 

~~ A_~~ERi ~ziiEr-) 

TEBLİGLERE 
Gör~ Vaziyet 
Alman Taarruzu Bütün Hızıyle Minsk 

Ve Lemberg'te Temerküz Etmiştir 

ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 
Alman erkinıharbiyesi ve baş

kumandanlığı, askeri teblii neş· 
retmek icin yeni bi'r usul icat 
ettiler. Alman • Sovyet harbi 
hakkında cumartesi akşamına 
kadar kuru ve bir iki satırdan 
başka bir şey tebliğ etmiyen Al
man başkumandanlığı, iki gün 

1 
evvelinden pazar günü için fev
kalade mühim muvaffakıyetler 

.. 
8UKAl$9 

bildireceğini işae etti. iki giln 
Alman radyolara bu sanııas)'onel 
vaadi tekrarladılar. Ntlnıret pa
zar sabahı saat on birden itiba· 
ren Alman radyoları FBhrer'in 
karargahından verilen hususi 
fevkalade tebliğleri neşre başla
dılar. Fakat tebliğ bir şehrin 
zaptını haber veriyor, sonra söz 

(Devamı: Sa. ~. Sti. 7' 
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So\'yct • Alman harekatı sahası nı a-österir ve Almanlar tarafın
dan işgal edilen kısımlan ıöaerir harita 
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1 - '7 - 9U TAN 

r ;-;~~ ~~;;o~T~~~;~ ;:::. '\ ( CumhuriJ1el Devri~de J C~';;;~nkad 
:=.~s:~~::~! Tu··rk Gemı·cı·ıı·g"' ı· A•.ssında 2 1 
tankları ile Sovyet setr kıtala- • ~ 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

rına karıı kazandıklannı ve Uç 

dört gün sonra Sovyet kuvayi N 1 D d 
külliyesi ile temasa geldikten ası og"' u . Ve sonra mühim ilerleyişler kay •

1 
detmedilderini de bildirmekte
dir. 

1 - Alman fe kalAde teblıgi dun 
bütün gün Alman radyoları tara
fından muhtelif lisanlarla musiki, 
ıiir ve arkı p rçalarıyle, hatta 
harp sahnelermi dıran gurul -
tülerle karışık ol r k çok mutan
tan ve milheyyıc bir surette neş
redılml tır. 

2 - Sovyet mahafılıne gcire, bu 
teblil bir haftalık muvaffakıyet -
aizllkleri ı·zıemek maksadiyle ve
rilmıştir. Loodraya göre tebliğ, 

büyük ve kati zafer bekliyen Al
man halkını tatm n etmemiştir. 
3 - Vıchy, Sovyetlerle munase -
batı kemıi)re karar vermiştir. 

"iman Tebliği : 

Sovyetlere Göre : 

Sıeak dftb ıuyanan viieada J ten şi.kiyet eden sinirlilere. 
Usiri, tabii hararetindeki deniz I Sonra, ricutlan eriyen kanan· 
suyun- tesirinden epeyce fark· lan ... Şeker hastalıiından eriyen 
Jadır. Sıcak n, bir kere ytiksek· j lere. •. Şişman olap da birdenblıe 
çe hararetiyle tesir eder. Sonra' erimiye başbyanlara ... 
da, ıuJ11D içindeki tuslu madde- Mikroplu hid rilmatizma hu· 
lerin elitten içeriye daha u geç - tahjuulan sonra yürekleri kuv
,....aiyle vetsb: kaln11• olanlar 11cak deni• 

J>enk·~apnun harareti ne ka- banyolanndan istifade ederler. 
dar yilbek olana ve terkibinde- ÇUnktl tmla maddelerin cilt ilse. 
ki tuzlu maddeler ne kadar çok o- rinde yapqıp kalarak ricadfi o
luna banlar cllUen i(eı'iye o ka· radan tenltih etmesi kalbe kuvvet 
dar u p(erler. Cildin ~de ıetlrir. 
yapışır, kabrlar, lhulan da YAcu· Bilhassa, kemik hutalıltna ta
de aynea tesiri vartbr: O tuzlu talmU$ (OCaklarla yolunda bUyl
nıaddeler ciltlia tizerilM'le bir ten. yemi çocuklara sıcak deniz 
hih t • aptıklanndan vücudün banyolan iyi rellr, qnlann kemik 
umvl bundan istifade eder. )erini dtbeltir, vücutlannı bUyti-
~lp kunetleair, damarlann i- tür. 
eindeki tansiyon -uyıflar için Sıcak deni• suya banyolarının 
fayölı olarak- itiraz yükselir. bir iyiliil de, IUzumun.da, ltüttin 

Bun.dan dolayı, idrarla asot ve yıl devam edebilmesidir. • 
foafor ualır. Banlann birincisi Deniz suyunun tıerklbındeld 
vtteud&a .-ldine, ikincisi de sinir- tulu maddelerin ualıp eoialma
leria kuvvetll olmasına lblmdır. sına .röre faydalan baska batka 
tdnrQ bmalar1n mtkdan azaldık- oldaiuntt.11, ııcak clenis ıa:nı 
c:a vlead~ lehule kalan mlkdan banyosuna baydı ıa uave ederek 
utar demeltir. o maddeleri ualtmak. yahut tuz. 

Onu ı• sıcak deniz suyu ile lu ma4deler illve ederek deniz 
lwayo bir eoklanaa iyi relir. En sayana daha ziyade tuzlu yap
siyada \'tieatJumdan eokça azot mak mGmkiindür. Fakat bunlarm 
ft f•for b1Wea. hem vDcuda. he.,.i, tabU. anc;ak hekiminizin l
a 8711 hem H daima halaWUr.· •idlr ... 

inkişaf Etti? 

Tütün inhisar idaresinin Şem • 

Fabrikasında Neler Görd·· 
YAZAN: ŞfiKCFE NİHAL 
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---------------- Olan Bir Katil yolalar .. Başka bir salonda ye- hastalıklar icin ayrıca tecrit sa
mek masaları; hepsinin ayrı ayrı lonu ve yatakları ... 

• - BUGUNKU PROGfülM 
Londra 1 Sterlin 5.2375 

takımları. havluları.. Daha sonra işçinin kocaman, 
Yine başka bir t:ıraft.a tiirlü tertemiz yemek salonu ... Yıne ga_ 

türlü oyuncaklar .. Haftadl iki de. yet temiz el yıkayacak yerleri, 
fa banyo yapmak için banyo da- banyoları ... Ev elbisesini deRiştir
ırelcri .. Ne bileyim. bir coi!umu- mek üzere her birinin ayrı dolap
ıun evindeki çocuklar bu kadar ları .. 
sıhhi ve muntazam bir şekilde Fabrikayı J?ezmeme yardım e-

Nevyoı·~ 100 Dolar 132.-
Paris 100 F. Franıı 
Mıl~no 100 Liret 
Cenevre 100 İs' içre Fr 
Am terdam 100 Florin 
Berlln 100 P . Mark 
Brllk el 100 Belga 
Atina 100 Drahmi 

80.1875 

Sof ya l 00 Leva 

7 .30 Program 
7.33 l\lUzık (Pl.) 
7.45 Haberler 
6 00 MUzık (PL) 
8.00 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şnrkılar 
12.45 Hnberler 

18.40 Orkestra 
19.00 Konu ma 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19,,45 lncesaz. 
2Cı. 15 Radyo ga. 

zeteal 
!0.45 Şan 
21.00 Ziraat tak· 

ada Deli Çay 
iik Himmetle 
luÇag Oldu 

Haliç fenerinde oturan Hüse -
yin Uysal; bir müddet evvel eski 
nı anlısı Esmanın başkası ılc ev
lenecegini duyunca sarhoş olarak 
kızın evıne gıtmiştir. Fakat Es -
ma Huseyının geldığını gqrıince 
arka kapıdan çıkıp komsuları Mus 
tafa Nazıfın evine sı~ınmıştır. Kı 
zın kaçtıgını sezen Hüseyin kı -
zı takıbe koyulunca Mustafa ışe 
mudahale etmıştir. Bunun üzeri
ne Huseyin Mustafayı bıçakla ol
diırmüştıi. 

bakılamazlar. den Bay Ekreme teşekkür ettim. 
müessesede ,:?ordü~üm intizam 
ve temizlikten dolayı kendısıne 
hayret ve tebriklerım i sövledim. 
Cümhuriyet hi.ikumetimizin isci
vi koruma yolundaki ıınyretini 
dıisünerek gö~sum ıftiharln kaba 
rırken, icimden.•her isci mues
sesesinin iscilerini bu ııüzel ko
ruma örne~ine _göre duşünmesi
ni diledim. 

Çocuklara sabah, öi?le. ikindı 
olmak m:ede ıünde üc defa yiye
cek verilivor. Ne kadar iyi bakıl
dıkları zaten yavruların yüzlerin 
den, neşelerinden belli.. 

Prng JOO Çek kronu 
Mad i t 100 Pe ela 17 9325 l 3.00 Ş rkılar 

_ 113.15 Müzık (Pl.) 

vlml 
21 10 Saz eserler 
'ZI .30 Konuşma 
1,45 İnceııaz 

Varşo' a 
Bud peşte 
BU kreş 
Belgrat 
Yokoh ma 
Stokholm 

100 Zloti 
100 Pcngo 
100 Ley - * 

Sulama İşlerinin Tanzimi lc;in "de 

Hacmindeki 

Baraiı Yapılmıştır 

Metre Mik'ap 

plıyan Gölbaşı 

Bır müddettenberi Birinci ağır 
ceza mahkemesinde devam eden 
bu dava dun neticelenmiştır. 
Huseyın 12 sene ağır hapse 

ve Mustafanın karısı Nebahatle 
kızı Naciyeye 500 er lira ödemiye 
mahkum edılmıştir. 

Gen~ hemşireleri tebrik ettim. 
Oradan ayrıldım; bazı kori

dorlardan ,:?ecerek: önümüze 
muntazam bir klinik cıktı: Ecza-

Sıjınaklar için 
Yeni T e doirler 

Askerlik 

Sakatlann Muayenesi 

100 D nar 
100 Yen 

18.00 Program 
18.03 Orkestra 

31.1225 18.30 Konuşma 

22 30 Haberler 
22.45 Dana müz.lğ 
22.55 Ka.,-nıs 

100 İsveç Kronu 30,99 

ESHAM ve TAHViLAT 

ikramiyeli ~ 5 938 19.30 
Anadolu Demiryolu Mümessil 44.
T. c. Merkez Ba k ı 127.-

Vakıf l\tiidürlcri Arasında 
Nakiller 

Büyük Bir Kayıp 

Rıza Türmen Öf dU 
Cazibe ve Mahmut 

Bursada <.iül b&JI Barajı 

Abdiilhak Hamit Ver~esinin 
da' ası - Şair Abdulhak Hamıdin 
kızı Emine Hfımıde tarafından 
merhumun hayat arkadaşı Lus -
)Cn aleyhine açılan davaya dl.in 
aslıye uçuncu hukuk mahkeme -
sınde devam edilmişlır. 

Malum olduğu üzere şair ve -
fatından evvel gayri munteşir 
eserlerini 1500 lira mukabilinde 
karısı Lüsyene satmış ve bunu da 
bır Noter senedi ile tevsik etm\ş
ti Halbuki Emim• Hftmide babası 
nın eserlerinin 1500 liradan çok 
fazla degeri olduğunu ileri sür
müş ve mah,Jcemeye müracaat e -
derek bunun hissei mah!uzadan 
tenkisini talep etmişti. 

Hava taarruzuna karşı siper ve 
sığınak inşasına devam edilmekte 
dır. Kaymakamların hazırladığı 
raporlar vilayete gelmiştır. Vila -
yet aldıgı raporları hulasa ede -
rek şehrımizde şimdıye kadar ya
pılan siper ve sığınaklar hakkın
da da icap eden malUmatla birlık 
te Dahılıye Vekaletine bildire -
cektir. Vilayet kaymakamlara vu 
cude getirilen muşterek ve umu· 
mi Siperlerin hiçbir suretle bozul 
masına meydan verilmemesi için 
tedbirler alınmasını bildidrmiştir. 
Bu gibi siperleri tahrip edenler 
iki seneden sekiz seneye kadar 
ağır hapis cezasına mahkum ola· 
caklardır. ihmal neticesinde bo -
zulanlar için müsebbiplerine altı 
aydan iıç seneye kadar hapis ce
zası verdırilecektir. 

8e9lkta9 Aakerlik Oubeainde/\: 312 
ılA 332 dotllmlu ihtiyat sakntlardan 
sakatlık dereceleslnin tayini ve ayni 
zamanda 941 ihtiyat yoklııma mm 
yapılması için müracaat etm ıycnle

rln bır an evvel şubemıze müracaat 
etmeleri ehemmiyetle i16n olunur. 

Şubeye Davet 
BeJlkt•t Aakerllk Şubealnden: Lise 

ve daha yilksek mektep mezunların
dan orta ehll:retnamelller l Temmuz 
941 de haz.D"hk kıtasma sevkedllecek
lerlnden bu tarihte huvlyet cüzdanı 

ve diplomaları ne ŞUbeye milracaat
lan ehemmlyeUe .UAn olunur. 

Ankara, 30 (TAN) - Diyarba
kır vakıflar müdurlügüne Kay
seri vakıflar müduru Remzi Gu 
rel Knyseri vakıflar mtidurlü
ğü~e Malatya vnkıflar mtidürlu
gü Hasan Tahsin, Mala~ya vakıf
lar mudurlüğünc Mardın vakıf -
lnr müdürü Şemsettin Arp:ıt, 
Mardin vakıflar mudurlüğunc 
Tarsus vakıflar müdürü Azız Ba 
kioğlu naklen tayin edilmişler •

1 
dir. 

Tünnen 'in biricik oğulla
rı, Zerrın Türmen'ın eşi, 
Sabiha ve Ibrahim Bas -
macının damatları, Takas 
Limited memurlarından 

RIZA TÜRMEN 
geçırdiği bir Tramvay ka
zası yüzünden, henüz 27 
yaşında iken, on beş gün
lük yavrusunu yetim, a
na baba ve refikasını bi
kes bırakıp, akraba ve 
eviddasını dilhun ederek 
aramızdan ebediyen ay -
rılmıştır. 

Cenazesi bugün 1 tem
muz salı günü saat 13 de 
Şişli - Osmanbey Anan -
yan apartımanından kal -

. 

berı, Bursada, haya -
ucuz olduğu soylenır. 
ndıfer ıstasyonunda -

ların, SetbaŞlna gıt -
60 kuruş ıstemelerı, a-
hretın ılk tekzıp ema

J(ec 
rabcı, sızlanmıyor de-

ve etüdler bir sene sür
ihayet Uluda~n Kırkpı
vadı ınden ~elen ve mik

d recesi 2 5 ıle 3.5 ara-
bulunan suların 13.5 kilo

bir kaptaj ıle şehre 
k r altına alınmış. Bur

n fusu 100 000 kişıye çık
bu tesis ıle kaynakların 
meov mdt> dahı, adam 

24 saatte 180 l'tre su ver-
m mkun placakmış . 
projenin m lıv tı. 400.000 
· Mevcut tesıs ılc, sene-
000 lıra v r dat tcmın o

c hetle, Beledıye hıçbır 
~·m4is~.ul kar ısında kalma -
llllneseleyi tahakkuk ettıre -
\. 

Amma ne fayda· Ta~ faıaJiye
te J?~ılecej?i sırada, demir fı -
yatları yiıkselmiş. 400.000 lira -
lık iş tutan, 700.000 lıraya fır
lamış! 

Bu yüzden, proie hazır, !akat 
d<>S}•ada durmaktadır! 

* * 
B ursada, projeleri hazırlan

dıktan sonra dosyada kal
mıyan, kıvmetlı birer ı-ser ha -
linde tahakkuk eden dığcr su ış
leri de var: Regiiliıtôr, sedde, 
baraj inşaatı. 

Bursa ovası, İmparatorluk 
devrinde, Asırlarca Nıllıfer'ın 
hiddetine, Delirav'ın satvetine 
kurban ~itmis. Fakat, Nafıa Ve
kaleti. seylabı önlemek, arık 
mıntakalara su vermek ve ba -
taklıldan miınbıt tarla hal'ne 
eetirmek ~in faaliyet<- tleçmiş. 
Bt>RUn, bu çalı.şma. hedef ve ~a
vPsınp varmA'k ırolıınq tytmuş_ -

Mınrapıı VP A otaıkopru reıru-
18törleri ile Nilufer vadisi. mu
teRddit t"T'!'İD havuzlan ve set
lerle de Delıçay vadisi ıslah o -
!unmuş. Sufanma isinin tam'mi 
içın de. 14 000.000 mPtre rniktıp 
hacmindeki suvu toplıyan Göl -
bası baraiı vaoılmış. 

Bütun bu tesıc:at:ı 2 985 766 li
ra hareanmış Fakat, bu para. 
emnivetli ve karlı ticari bir işe 
vatırılan paralar e bi. tekrar ve 
fazla~ivle j!eri ~clecek Cunkiı 
14 000 hektarlık bataklık kuru -
tulmus. Kİ bunlam beher hek -
tar 500 lırava mü!:terı buluyor. 
Bu suretle 2 285.766 lıraya mu
kabil. tam 7 000 000 lıra kaza -
nıJacak! Avnca. sinesinde yarım 
mılycın nufusu barı!"nıran Bur -
sa vilayetinin ıktısadi va7.iyeti 
de tamamen duzelmiş olacak. 

Bursa mıntnkas1 ~u isleri mü
dürü Bav Suayip İnal bana, te
sisat yerlerini j!e1.dirirken. De
lıcay vadisine gelince, şu hatıra
sını cınlattı: 

Nafıa Vl"kili sayın General A
lı Fuat Cebesoy. setlerin mııka
veml"ti ile durı?unlasan. süklüm 
püklüm bir hale gelen suları go
rüncc: 

0----------------------------~----~ 
k Ey h~m~riler! 

bu anda bir lfl\ iha ge~irmek 
laviha kendi memleketlerinin 

Dunkü celsede' söz alan müd
deialeyh vekili Nurullah Kural 
davacının satışın he>delsiz olrlu~u
nu isbat edemediğind n iddia -
nın sabit olmadı~ını ileri surerek 
davanın reddini istedi. 

Mahkeme evrakı tetkik edip 
karar vermek üzere duruşmayı 
başka bir güne talik etti. 

Münakalat Vekili Dün 
Şehrimize Geldi 

Münakalat Vekili Cevdet Ke-
'rim İncedayı, dün sabahki tren

"- Deliçay, uslu çay olmuş!,, le Ankaradan şehrimize J{elmiş 
Demiş. v~ Ha:vdarpa$8da Vali ve Bele-

B ursanın, esaslı bir derdi de diye Reisi ıle Münakalat Veki-
şu: letine bağlı müesseseler erkanı 

Hastanesizlik. tar1tfından karsılanmıştır. 
Bunun da proiesi hAzır ammıı. Münakalat Vekili aazetecilere 

"ahvalihazıra .. dnı;yadan kurtul- demiştir ki: 
m1•·ıı müsıı it değil. 

M"vcut hastaT"" ta Ahmet Ve
filt Pasanm valilı~i z::ımanında 
vapıJmıs. BiJithare dP. dprrnecat
mR iHveler ile. vat111c 11d~i an
m 'on nuıus ıçuı:, ı::ıu hasta ya
tavı1 

Bu i1ri rakam 'ka!"C'lcııncf11. tPk 
hir müdafaa AA7.Ü sövlt>mive im
kP" vıı,. mı hilmivtlrum'' 

V 1i Refik Kıırııltan. ha~bnıP 
derdi ile mes~l olmuş. fo,.al bir 
c;ı~hat mfınc:~f'<ıt'Si olan Trah7.on 
.... t;rt .... ic: ld. nunun vatak :ıdNii 
Mt>mlr>ket h;ı~tanec:inin proiesini 
?;rı rlir İc::ıhınıfa !500 P r•'<:artı-
1.,.bı 1 "r ve malıyeti de 2.500.000 
lir:ırlır. 

Amrn" ne favoa ki. "ahv111iha
'71r:ı . bıı•ıııı bu h,.cı,.,..lııl"'dalci k::ı
+· •• ,.f.i ,.ltj;.,t etmistir' ~v,..,::ı; 

? 500 000 }j.... vn .. inP 5 OM 000 
1irrı lazım. Üstelik de malzeme 
vole' 

TI":!,-lPTl""K lfPrek. 
'Fakat. korkU"'f'\"1.ız ki. h<1<ıta -

lınn j .. finı.,. iMfz;ır olPr:ılc ,, ... 
n .. ""i Tevfik Fikretin söyledi2i 
rrjhi· ·~· 

"Bcklrmf'k beklf'm~k. 901h.ık. qmet 
B• .. d~llı..t• ayni bir me,,.ıt." 
Diyecekler! 

Semih AGLI 

(1) Bursa hakkmdald birinci yazı, 

26/6/941 tarihli nll.shamızda çıkınıı
hr. 

11
- B)r harta kalmak üzere 

fstanbula geldim. Bu arada yann 
<bugi.ın) denizciler bayramında 
bulunacalun. Yine hafta kinde 
~k8.let~ J .. \YA~lı ... ...m~!,..ueselerde 

1 O Sene İçinde • 
Bakılan Davalar 

Adhye Vekaleti 931 yılından 
940 yılına kadar memleketimizde 
işlenen suçlar hakkında bir ista
tistik hazırlamıştır. Bu islatisti
ğe göre 1931 de 72820, 1932 de 
83469, 1933 ~.? 80547, 1934 de 
82291, 1935 de 79920, 1936 da 
78105, 1937 de 79304, 1938 de 
71734, 1939 da 72292, 1940 da 
69510, suç işlenmiştir. 

Bundan başka utanbul ağır ce 
za, ve asliye ceza mahkemeleri
nin 1933 ten 1939 za kadar bak
tığı davaların miktarı şudur 
Ağır cezada: 1933 de 759, 1934 

de 661, 1935 de 617, 1936 da 608, 
1937 de 668, 1938 de 719, 1939 
da 747, 

Asliyede cezalarda: 1933 de 
7545, 1934 de 5355, 1935 de 8230. 
1936 da 9628, 1937 de 10518, 
1938 de 10258, 1939 da 10205 
davaya bakılmıştır. 

Son on sene içinde yalnız ceza 
ve ağır ceza mahkemelerinin rü
yet ettiği davanın umumi yeku
nu 769,992 ye baliğ olmUJtur. 

Askerlik Dairesine Davet 
Fatih şubesinde kayıtlı görilnen Lv. 

Astlm. 312 doJumlu Ali oğlu Ahmet 
(16414), istanbulda olduğu takdirde, 
bizzat gelerek Vez.necilerdekl ı. Tüm. 
Askerlik d .. lreslne mtıracatı, taşrada 
ise, daireye yaıacatı bir mektupla, 
halen nerede olduıtunu bildirmesi e
hemmiyetle iltın olunur. . 

* EmlnllnD Veril Aakerllk ŞubHln-

den: Yd. Lv. Tğm. Salih oğlu Meh -
met Ali (31H101), Tb. Emekli Yb, Ah
m~ Demirotlu Mustafa Faz.ıl (323 -
110). Yd. P. Ttm. Ahmet oğlu Ab • 
dullah Akgill (39962) nln acele ŞÜ -
bemize müracaat etmeleri iıtm olu -
nur. 

Sıhhat Vekili Şehrimizde 
Sıhhat Vekili Hulüsi Alataş 

dun sabah Ankaradan sehrimize 
gelmiştir. VP-kil şehrimizde ve -
kaletle alakadar müesseselerin ih 
tiyaçları ve şehrin umumi sıhhi 
durumu üzerinde tetkiklerde bu
lunacak ve birkaç gün sonra An
kııraya avdet edecektir. 

Dün Yedi ÇocuK 
Kampı Açıldı 

Dün şehrin muhtelif yerlerin
de yedi çocuk kampı açılmıştır. 
Kamplara dört yuz talebe iştirak 
etmiştir. Kamplarda her sabah 
jimnastik, hafif grup oyunları, 
deniz banyosu, öğleden sonra da 
hafif oyunfarla gezintiler yapıla-
caktır. · 

KIRALIK KÖŞK 
. a::maa• ve l:YTam 11ankasınaun ; 

- -E .. No, Yeri Nev'i 

C. 35/4 Beylerbeyi Havuzbaşı cad- Koşkün 
desi No. 17-17, 19-19, 20, 21/24 

_ 22 hlc esi. 

8enelll1. 
klruı 

180 Lıra 

Depozltoıu 

36 Lira 

Yu1tarldaadre1 ve izahatı yaz.ıh gayri menkul açık arttırma ile kl
ra,.a verilecektir. 

İhale 3.7.941 perseınbe ıünO saııt 10 dııdır. Talıp olanların tıı f llAt 
almak içın Bankamız. Emltık Servuıi ne müracaat etmeleri. (5255) 

Devlet Demirvolları ve Limanları işletme idaresi ı lanlan 
' I 

Aptıda cetvelde miktarları muhammen bedelı ve temlnatlariyle is
tihlal mahalli ıösterilmlş olan iki kalem b last zar! u ulü ile ayrı 3yrı 
satın almacakla. Munakasa 11 Temmuz 941 Cuma gilnli birinci kalem 
aaat 10 da ikinci kalem saat ll de olmak üzere Sirkecide 9 1ıletme oi
numda A F.. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni vesıkalarmı ihtiva edecek kapalı urf
lannı ayni gi.ln, birinci kalem iı;in 9 a kadar ikinci kalem için saat 10 
na kadar komisyona vermeleri lAznndır. . .... 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Not : Talipler ıdarcnın ocakl:ırdakı deko~il tesısalından meccanen 

istifade ederler; 

Ocak Ki"'. 

Çekmece 27 
Ispartakule 41 

Miktar 

:sood m3 
5000 m3 

,uh•mmer 
bedel 
Lira 

12500 
12500 

Muvakkat 
teminat 

Lir• 

937,50 
937,50 

(4980) 

zamanlann en fena gaddar idareleri ulan 

Leon başını salladı: "Az kalsın çapanoğlu çıka
caktı. Tam kapıdan geçiyordum. Salonun içinden 
bıri {Şu Bescoe mebusken) diye bir şeyler söylu
yordu. Birisinin bana yanaşıp konuşacağından 
k~rktum!,, 

Bin Lira Mükafat 

kurtarıcılar. olacak bir çok insanları, son Du· -Du· ·sr ADAM 
.hükumetlere teslim edecektir. Hazırladıi'J 
bnun la:vihasmı geri almazsa, kendisini öl-
durcct>ğimizi, la3 ihayı hazırlamakta olan na- r Bu iş İngiltereyi ta dibine kadar karıştırmıştı. 
sıra bildirin. Havadisi vermekte yaya kalıp ta gecıkmış olan 

"Baska bakımlardan namuslu ve ce ur gazeteler, turfandayı bayatlamadan efkarı umu-
bir adam olduğumuz it'in, hu nar.ır alc) hin- Yazan : EDGAR WALLACE Tefrika No. 7 miyeye yetiştirme işini ilk elden becerivermış o-
de vermiş olduf,'Umuz karan tatbik mecbu- • ' lan Megaphone'e dudak buktiıler, onunla alay et-
rı3 etinde kalmamak için si7.lere müracaat e-ı dılar. bir yabanci çıkmamı§tır. tiler. Fakat ışın şaka ve su götiırur yerı olm;idığı 
diyoruz. Ve mcbusan meclislerinin anası o- Hariciye Nazırı hususi evinin hususi odasını Nazır dudaklvını biıktü. "Çok ciddi!,, dedi. akıllara tak ettikçe, bütün matbuat meseleyı la-
lan mecli in izden bu la) ihanın geri alınması enıne boyuna arşınlıyordu. Polıs muduriyetinın Mutehassısa dönerek te "Te§ekkür ederim,, dedi. yıkiyle ele aldı. 
'""' elden gelen her şe3 i 3 apmasını yal\ a- gondermiş oldugu bır mutehassıs kapının yanında Eksper çıktı. İngilterenin özün Un özü, içinin bam teli, şah <da 
ro-or.ız. ayakta duruyordu.. Mebuslar bitjbiJ'leriyle kon~uyorlardı. Birisi: marı olan Avam Kamarası gıbi hır müessesenin, 

"Biz alelade nnilcr, ve kaba saha anarşit- - Sır Phılıp, bomba sahici miydi. Yoksa kor- - Gördünüz ya tam bir nazırın vazifelerini an- ta can evıne bombayla dınamitle dayanan hır 
)er ola~dık meclisinizin butiin azalanndan kutmak için konmu boş hır şey miydı? latacağuh sırada ... Aman düşündükçe tüylerim suikast vardı. Bu lllf degıl, fıtilsız ve kapsülsuz 
).uru körüne intikam almış olurduk. Bu ~az - Hayır efendım tam mektupta tarif edildiğı 1 dıken diken oluyor. Dutünün, başında durduğum de olsa koskoca hır bombaydı. "Dört Durust A-
dıldanmızın boş bir tehdidden ibaret olma- gıbi ıdı: Fitılı kapsulu yoktu • masanın altında bir bomba. dam" ın ani sanı butün Ingiltere adasına enıne 
dıeın1 sizlere isbat etmek için, bu mektubu - Demek öyle ha? _ - Ben gidip hademeye sordum. ~ktubu ne- boyuna yayıldı. Koca anaç imparatorluğun, en 
okumakta bulunduğunuz kUrsinin eğilip te - Öyle efendim, Avam Kamarasını berhava rede buldun dedim. Herif yerde bulmuş. Adresi- guçlü kuvvetlilerinın, en yuksek sandalyeli ve 
allına bakmanızı riu ederiz. Orada görtteii etmiye kafı bır ey. ne bakmıt kalkıp getirmif. koltuklularının mukadderatını, ellerinde avuçla -
J iz aletin, hiıhin Arnnı Kamarasını havaya -- "Bu ış pek, amma pek ciddi ... ,, Nazır bura- Londrada Oxford Street'teki Star Musk holün- rında tutan dörtler hakkında masal ve martaval 
u~urmağa kafi geleceğini görecek~iniz. cıkta kutıbını çagırdı: "Hıçbır şey gızlemeyin, o- de üç koltuk kiralanmıştı. Oyun başladıktan son- uyduran uydurana oldu. Bırısi bunlar şudur dıye 

lmza· "Dört diırüst adam., lup bıtenı tamamıylc matbuata verinız. Sonra ra bu koltukları tutmuş olanlar te.ker teker gelip miırekkep balığı gibi bulut bulut murekkep salar-
DA tYE· Al te ne kapsiıl, nede fitil ko~·- bombayı Avam Kamarasına bırakanı bulana veya yerlerine oturdular. Tam yedi buçukta Manfred ken, öteki hayır şudur, diye karanlıkları apaydın 

d k. Bınacalc~h patlama tehlıkesi olmadan bıldırene bın lira mukfıfat ılan edıniz. Bombayı geldi. Sekız deyince Poiccart sükun etti. Yaşını edecek nurlar boşaltıyordu. 
e e al nıp mua> ene edilebilir!, getırene hır yardım eden varsa, getireni bıldir - başını almış ton ton ve kendi halinde bir aile ha- Artık ortada başka laf mevzuu yoktu. Söylenen 

up okunduk zaların betı benzi atıyordu. mesı şartiyle af vaadedıniz, ona da mukafat veri- basına benzıyordu. Pıirüzsüz bir lngilizceyle bir her şeyin evveli de aharı da, bu dörtlerdı. Allan 
uzer ne ye ıl ı ıklı bir projöktör gez leceğinı bıldırıniz., Dedı. Kltip ıkarken yine program istedikten sonra yer aldı. Saat sekiz bu- dıra ballandıra çene çalınıyordu. Tehdidin muay 

dırılarak Zincirlikuyu -
da Asri mezarlığa defne
dilecektir. Kendisini se -
venleri bu elim son vazi
feye davet eyleriz. 

Yüksek İktısat ve Ticare1 
~Iektebi }f ezun1arı 

- Cemiyetinden ~ 
Mektebfmi 

zin 936 - 937 st 
nesi mezunları 
dan ve Takı 
Lımited şırkeı 
memurla 
rından Rıza dü 
Ani olarak ·vefa 
etmiştir. 

Cenazesi bu 
gün saat 13 t 
Şişli Osmanbe 

Halaskar Gazi caddesinde Anan 
yan apartımanından kaldınla 
caktır. 

TEŞEKKÜR 
Mehmet Rahmi MW..inoğlu : 

nun vefatı hasebıyle cenazesin• 
iştirak ve bizleri bizzat ve bılva· 
sıta taziye edenlere ayrı ayrı te
şekkur etmek mümkiın olamad .. 
ğından teşekkürlerimizin iblağı • 
na gazetenızin tavassutunu rica 
eyleriz. Nuriye l\fuhainoğlu 

Açık Teıekkür 
Kenber ailesinin reisi aevgın 

babamız Mustafa Arif Kenberın 
ebediyete kavuşmasından mute -
vellit büyuk teessürümüzü te -
lefon, telgraf ve mektupla payla. 
şan; cenazede bulunarak ve çe ~ 
lenkler göndermek suretiyle mer 
huma son saygıyı, ailemize de 
sevgilerini izhar eyliyen .ka:iir • 
şinas, kıymetli dostlarımıza sami
mi teşekkürJerımızin iblAğına 
muhterem (TAN) m delaletini ri
ca ederız. 

Keuber evlatlan ve damatlan 

KAYIP: Dördüncu şubeden al
dığıın 31/ 3139<1 numaralı ikamet 
tezkeremı kaybettım yenisinı ala
cagımdan eskısinın hükmü yok
tur. 

Galata Kumbaracı yoku"şu 
Kapı kulu sokağa No. 13 kat3 
Yunan tebaasından Pctro oğ. 
Yorgi A vgcrinos. 

KAYIP: Beyoğlu on ikinci ilk 
okulunun beşınci sınıfmdan aldı
ğım tasdiknamcyı kaybettım. Ye 
nısinı alacağımdan eskısının hük-
mı.i yoktur. Erzincanh 

Hasan oğlu Sait Rıza --------·-
KAYIP: Eminönü kaymaknm 

ve belediye şubesindPn almakta 
ol<lu~um yardım akcesine ait 
tatbik mühürumü kaybettım. 
Yenisini çıkardı~ Eskisinin 
hükmü yoktur. 

l\lakruhl Aliksanyan 

r 
g hı ıdı mütehassısa dondü: "Bu şeyın kamaraya nasıl ve çukta Gonsalez de geldi. Ve evvelce gelmi§ olan- yen bir kişiye müteveccıh oluşu mevzua bal e-

n g zler merakla kursiye saplandı . Evet kim tarafından getirıld ğinı polıs mi.ıdurıyeti an- tarın arasına oturdu. ker katıyordu. Çünku herkes kendı a7.ız nefsi ne
n altında dort k lı k ra bir ey vardı lamadı mı!., diye sordu . Vatanperverane bir şarkı üzerine bütün tiyat- !isinin bir tehlikeye maruz kalmadığından emin 
hukukçular dona kaldılar Sonra sartki ve - Hayır efendım. NobetçJ polislerin her biri ro binası alkı§la gümbür gümbür öterken Man- olarak başkasının yüreğinin dt>linmcsi. ve başının 

b r r e k ı or rmı gıbı toptı birden ayrı ayn istintak edıldı. Kamaraya hiçbir ,yaban-! fred gulumsiyerek Gonsalez'e döndü: kopması tehlikcsındcn bahsedebiliyordu. 
ıwa uzerwe abana abana kapılara saldır cmın &ırmcmı~ olduğu anlaşıldı. Kamaradan da - "Akşam gazetelerinde gördum,, dedl 'Arkası var) 

MESAiMiZE iLMi BiR $EKiL 
VERELi M - Demıryolar dergisi neş
rlyatmın 9 uncu sayll'tnı t~kll eden 
bu eser mesleğe ait 11'. Tnylar tara
fmdan yazılmış vt- Nurettin T' neri 
tarafından da lisanımıza tevrilm atır. 



TAN s 

GECE GELEN HABERLER 
Alman Tebliği 

( Bat tarafı 1 laciie ) 

Bir fırka mulıasara al.tında 

Moskovanın Görütü S:RANSA Sovyet Tebliği 
(Bat tarafı 1 incide ) ( Baş tarafı 1 incide ) ( Baş tarafı 1 incide ) 

oynıyan bir kumarhane ile liya- l 6Ve(in aUığı tedbirler Miruı!k istikametinde kıtaları-

Askeri Vaziyet 
( Baş tarafı 1 incide ) 

kesiliyor, gürültülü bir ~ 
başlıyordu. Böylece diin bütüq 
gün ve bütün gece Alman rad • 
yolan haberden ziyade m~ 
neşrettiler ve bu gürültülü mart 
lar arasında tebliğin tam met • 
nini almak hayli güç oldu. 

Erzurum Yeni 
Baştan Y apılıgor 

Erzurum, 30 (TAN) - Uçüncü 
umt müfettiş Nazif Erkin An 

radan şehrimize avdet etmiş -
. Milli Şefin himayelerinde 
rulan Doguevleri kooperatifi 
zırlıklarını ikmal ettiğinden 
lerin inşası münakasaya çıka -
mak üzeredir. ilk partide 150 
yaptırılacaktar. Evlerin inşa -

yle beraber şehrin yeni pianı 

icabı yeni ve geniş caddelerin a
çılmasına da başlanacaktar. Bu 
evlerin infası ve Erzurum şeh -
rinin plinının tatbiki için hüku -
met belediyeye nakdi yardımlar
da bulunacaktır. inşaata ve cad
delerin açılması işine en geç bir 
ay sonra başianacak ve şehir iki 
yılda yepyeni bir manzara ala -
caktır. 

seti tefrik edemediılinf yüzüne Stokholm, 30 (A. .) _ Isveç mızla tayyarelerimiz bir aedik 
Berlin, 30 <A. A.) - "D.N.B." vurmuştur. Hitlerle Ribbentrop'- bitaraflığının muhafazasını kolay açmıya muvaffak olan motörlü 

nin ötrendiğine göre Litvanyaya un ortaya attıkları bütün iftira- laştırmak için Isveç kara suları _ düşman kuvvetlerini durdurmuş 
ve Tetonyaya karşı şimale do~ lan yalanlamak mümkün değil- na Aaland adalanndan 56 derece lardır. Kıtalarımız tarafından, 
ilerliyen Alınan teşekkülleri Bal dir. Maamafih bu yalanlar hava- 6 saniye arzı şimaliye kadar uza- üslerinden ve piyade kuvvetle
tık denizi sahilleri civarında bir vı ifsat ettiA'i için bu hurafeleri nan bir mmtaka dahilinde mayın rinden irtibatı kesilmiş bulunan 
Bolşevik fırkasını tamamiyle sar- ara sıra cerhetmek umumi sıhhat döküldüğü bahriye kumandanlı- bu kuwetler hava kuvvetlerimi-
mışır. Sarma o derece sıkıdır ki, bakımından ivi olacaktır. Size bu ğı tarafından bildirilmektedir. zin fası.~ası.~ at~şi altın?a son de-
bu Sovyet kuvvetlerinin imhası valanlardan ile misal getirece- rece muşkül bır mevkıde bulun· 
muhakkaktır. ilim: Bir /sveç nazırının beyanatı maktadırlar. Huduttan bir ~eri 

ad h • Sovyet pllotlarının Alman Stokholm, 30 (A.A.) - Muha - .ce~ilme hareketi yapan piyade 
Bir r yo abenne göre .. .. • fazakir partisinin Lideri ve ma- setır kıtaları~~ kanlı m~barebe-
Nevyork, 30 (A.A.) - Collum. hududunu tecaDuzu wlnı arif ~ .. B d- Ier vererek duşma.Qın pıyade ve 

B d ,. d ~ b. nazın proıesor aRJle un t- 1 .. k il L.d v Ik · k bia roa casting ın ver i,,.. ır 1 _ Hitler beyanat nda Sov- Malmo'da bir nutuk sö r er k mo or u o a~ını ı _a o ovıs 

Dünkü yazımda Alman tebli· 
tine göre vaziyeti isaha ça)Jş
mıştım. Hakikatte Alman fevka· 
iade teblili, Sovyet karargahı • 
nın bir hafta içinde peyderpey 
verdiği haberleri tekrar ediyor 
yalnız düşman zayiat. hakkında 
mübalağalı olduiu hissini veren 
rakamlar veriyordu. ha•bere göre, Alman radyosu, t ·ı ı ' · ı ' So . Y ıy e hattında tevkıf etmıslerdir. ye pı ot arının Alman toprakla- vyet - Alman harbı karşısında L t k . t·k t· d t·· 1 .. 

Minsk'in Alınanlar tarafından rm benimsediJll.· . .. te k i Isveçin aldı.ıi. . t• ta ih u s ıs ı ame ın e. mo or u Dün sabah erkenden -redi-
ted.ld·~· . b·ıd· . . ı ııı;ını Ros nne - 15• vazıye ı vz ve k tal k·'tl 1 . d .. h. -Ol 

zap 1 ıgını ı ırmıştır. çin Alman hududuna tecavüz et- memleketin tamamiyetini ve hü- ıuhar be~ e ~rı arasın ta 1;:~edı_m len Sovyet tebliği bu rabmbu:a 
Alman tebliği hakkında tiklerini söylemiştir. Fakat hadi- kümranlığını muhafaza etmek ar m . a~e er ev~m e me 11

:. mukabil rakamlar verdi. O dl 

TAYYARE 
ZAYIATI 

O
··ne su··rüle" n tefsı·rıer senin hakiki mahiyeti tamamiyle zusunda olduğunu beyan etmiş - ~~ ıst~ame~ duşınanmhtant ~u Almanların 2500 tank, 1590 tay-M e c 1 i s i n baekadır. 1 Klnunsani 1941 den tir. Finlandaya gidecek Alman zu a~ arı amın~n are e e yare kavbettilderini ve 30.000 

Bern, 30 (A.A.) - Reuter bil- ayni senenin 21 Haziranına ka- tümenine lsveç tarafından geçit l(e:1ış ;~as~a Sagmten'.k N~vr. esir verdirdiklerini iddia etmek· 

Du••nku•• diriyor: dar Alman tayyareleri 324 defa müsaade verilmesi hakkındaki hü 6 -. 0 ın~ - epe ov ahı~ ı tedir.Sovvet zayiatını da 850 tay. 
Alman Başkumandanlığı tara- Sovyet devleti hudutlanna teca- kfımetin kararını bahis mevzuu kdakD!etb~tün. dogteru Yb~~lak ha 1sın· yare ve 900 tank ve 15000 esil 

f ·· t · l d. H lbuki · ed B 1 bük' ./'.. t" in e ı u şe 'uus er va nız la k ·· t kted' 

T la 
mdan Rusya harekatına dair vuz e mış er ır. a aynı en agge, sveç ume ın ri .. k .. t .. I eki k lm ı o ra gos erme ır. 

eçen Ha.tı.a 65 lng"ıl"ız Op ftflSI neşredilmiş olan hususi tebli~ müddet zarfında Sovyet tayyare- ne harbe girmek, ne arazi tavizin ~ tp~: ~. mütamel a am ş, İngiltere ile Almanya arasın· 
TT hakkında mu··tala"a "71. ·,·nı-ten mü- leri ....,.ici anzala yüzünde an de bul ak uh be ·· ı · 8

' cuz anmızın ve daki deniz harbinde -edileıı 
·• - ..ııı. "'"'k"". d f Alr h d dn .. - unm ne m are us en hava kuvvetlerimizin arka arka- t bl'ğl d ·ı _:-~~Jard AnkarA, 30 (A. A.) - Büyük nekkitler bu kadar hararetle CdA se ız e a man u u u u- verm k d Al k t ı e ı ew- e ven en nuunu ı 

183 M•h T • r .nd şl e ne e man 1 a arının va bir seri darbeleriyle, düşman "k" atı' d kad ilba 
1 Ver ayyaresı Millet Meclisi bumin c-.. ettin beklenmekte olan bu te:L.li:ır.in zerı e uçmu ardır Alman tay Isv t akl d kaim ı ı tar n a ne ar m · ~ ,.,_ • ...,,... • ..., ·u "' 

1 
. . b teca · .. 

1 
. .. 

1
- eç opr arın a asına tank cüzütamlannın ve motörlü 11>. v t iı artık t rilbe • 

Günaltayın ba-ı.anlıiında topla- Alınan efkan" umumiyesini ta- yare erıntn u vuz erı uzer - ·· d tm k ni t• d lm dı agaya sap ı nı ec ı· ~ TTA- .d .1 d musaa e e e ye ın e o a piyadesinin büyük bir kısmı im- 1 b"ldi~ . . . k Al T h • Ed"lm • c f narak İsviçreye RÖnderilen fm- mamiyle memnun edebilecdi ne .n.auunsanı e ven en nota an ima işaret etmiştir ru; ed .lm. t" Ha k 1 . e ı gamız ıçın, gere man· a rıp 1 l7 dıklar bedellerinin mali borçla- hakkında şüphe jlÖstermektedir- sonra Mart 1941 de bir diier no- . . ~·· ışır. h v~~e ~rı- ların ve (lerek Sovvetlerfn ver· 
Londra, 30 (A.A.) _ Mütehas- nn ödenmesine tahsisi için Tür- ler. Alman askeri makamatınm ta vermek icap etmis fakat bu Nazır, bundan sonra, Finllnda mız. ~ ava. e erme dikleri rakamlan ihtiyat kaydı 
bir zatın verdiği malt1mata gö kiye ile İsviçre arasında notalar- günlerdenberi muhafaza ettikle- tecavüzler tekerrür etÜii cihetle vaziyet hakkında fsveç'in hü- kal'$1 ~uvaf a~ıyetlı hava muha: ile kabul etmek daha detnı o· 

'
mihverin Avrupada ve Orta la_ Türkiye, ~ya . arasın~ ri sükuta ilave olarak ~eçen car 21 Nisan 1941 de Almanvanm kümranlığıru tehdit eder mahi - rebelerı verm~~· yarma hare~e~~ lur. 

mübadelelere mutedaır bususı "--L •· ·· h be ·ı V• b"l Moskovadakı· bu··yu-k el-ıs· m· ·e ye- yelle taleplerde bulund .. :ır..• tak_ vapmış olan dusm.a.nı_n ta.nk cu.zu. arkta pazar günü nihayete e - ;::>ö.ıuua filllnu a r verı ecegı ı - "' O&l5... t 1 tö l d Maamafih bu rakamlar kati 
183 anla....,,....,.a baJll.lı nrotokolda ta- d" ·ı il" n.. d mine te- nı"den bir nota ven"lmek l·u·zumu ..J:....:ııe bu taleplerı·n her tur·· ıu- hat- am annı ve mo r u pıya ~ını n hafta içinde kayıpları ~,, "" ... ın en ve anı ,..un en ,.._. uuu d d bo b d et e netice üzerinde hi .. bir tesir ifade 

dı B 'ı -t- edilmi" müddetin iki ay ve hh x.- an b .. '"'k muvaffa hasıl olmuştur. Bu son notada ~ en son vasıtalarla reddedilece- .urma. an m ar ıman ~ış v .. 
YYareye baliğ olmakta r. u Y"f.' • ~ • a ura u~ ... y u .. - - - dd tl d bele le b Ih s etmez. Bi.zi .1-ha ziyade .... phe • 

akam, bu senenin en yüksek Turkıye Fran:ıa arasındakı ko.n- kıyetler hakkmdakl vaatler bu 27 Martla 18 Nisan arasında Al- iinde herkesin hemfikir oldu~u- t ~~- ı. t•k ar t" ~ 'k t { a sa deki vazlvet ":ıakadar ecl;;. 
aftalık kayıp yekfuıudur. l:ngi _ tenJan ve tedıye anlaşmalan ıle pazar neşrolunacak teblil'in kati man pilotlarının 80 defa Sovyet nun muhakkak bulunduğunu söv u~ ı~ 1 aUe ;,"le 

1 \:,ımı- Cephetleki vaziyette Ud taraf 
· kayıpları 65 tayyaredir. Fa • merbutları hükümlerinin 30 Ha- bir zafer haberini ihtiva edeceği hududunu tecavüz ettikleri kay· lemiş fakat şimdiki vaziyetin böv za muBz'! ehalre talıuk unmulat · da ittüak edivorlar. Alman taar· 
at Pı·ıotların bır· kısmı kurtarıl- ziran 194.1 tarihine kadar uzat.ıl- zannmı hasıl etmisti. Halbuki dedilmiştir. Almanvanın Moıko- le bir tedbir alınmasını icap etti- ır za.g tasdik k h 1m d ğı nA rmu şimdi Minsk ve Lemberg ış bulunmaktadır masına aıt protokollann - Alman Baskumandanlı~nın Ro- vadaki büyük elçisine Sovyet ha- rece ma iyette o a ı nı ~ve Bufil\in bu ikinci emperyalist üzerinde temerküz etmiştir. Al_ 

Rus haberlerini de nazarı dik _ leri ~~k~ndak~ kanun l~y~aları manya ve Galiçya ham sahalan riciye komiserliıli tarafından tev- eylemiştir. harp içinde kolay zaferlere alış- man tebliileri motörize kuvvet· 
ate almak suretiyle, düşman ka nm ikmcı muzakerelerını yap- hakkında elyevm sükutu muha- di edilen 21 Haziran tarihli no- Mad : .6 h"·k.r. ti mvedışı· oRünl~n ük~tlhearrpteve. Ge

2
n
000
eralldeerni lerin 'burada cephevi -ra-'· 

mu•tır f d t · R uk tada 19 Nisanla 19 Haziran ara- r~ u u.me ' ,,_ ıı:-. ıpları bu hafta içinde 500 ü geç av • • • _ - •~ı azaya evam e mesı us m a- 1 hatta Minsk'i gecerek hnli ile • 
ektedir. Meclıs yıne ~u~nku ~ antı· vemetinin muvaffakıvetle devam sında Alman tayyarelerinin 180 ıngilterege teminat verdi fazla Sovyet tankı, 600 top iılti· rilere nüfuz ettiklerini iddia et· 

1 .1. h k tler· lngı"l smda sermayesının tamamı dev- ettiii haberlerini teyide hizmet defa Sovyet hududunu tecavüz Londra, 30 (A.A.) _ Reuterin nam ettiklerini veya imha eyle- mekt• Sovyet tebJiM de Alman 
n~ı ız .. daafva uedvve .1.. ı, h" b"- let tarafından verilmek suretiyle etmiştir · etmiş olmalarından şikayet edil- diplomatik muhabiri bildiriyor: diklerini, 40 binden fazla kızılor- motö.-.nz. e kuvvetlerı·n"ı··n bu sızıc:ı-

reyı mu aa e.rAen ıç ır kurulan iktıs· adi ten .. ı.ku··ı1•rın· · · · B. k d fal Al d ask · · ttikl · · · " k ybetm fakat Al ~ e mı$ır. ır ço e ar man tay ~. e~ı .esır e ennı ve aynı nı kabul etmekte. valnız bunla .. 
yyare a e~, . - teşkilatı ile idare ve mürakabe- Basler Nachrichten J(azetesi - vareleri Sovyet topraklan üze- SalAhiyettar Londra mahfille - muddet.ıem~e.ceman 1~0 ta~a.re nn arkasının kesildP·inl, cimdi 
an. hava .. k .. uvvetlerı, Ingiltere - lerı· hakkındakı· kanuna ek kanını nin Berlln muhabirine nazaran, rı"nde 100 ı"la" 150 kilometre de- rinde öM-enildidx.ın· e go .. re Ingil k :ı..-ttikle d ile bildır ıı; " 

k ilk taarruzları terenm· 15M"a:s-ı·t b15u .. yük. el~i•i sır· - a'!uÇ . rını, .ra .Y~ - bombardıman tavvarelerbrle dö .. rme uç gece .es liyihası ile fenerler hasılatının Alman matbuatının Polonyadaki rinliğine kadar ilerlemişlerdir. uı r- mişl~ır. Kendilerının tank, top vflldiifilnU ve Akıbetlerhaln feci 
. mda 12 tayyare kaybeylemış- yarısının hazineye ödenmesine Pripet bataklıldarmdan bahset - Tabii bu, pilotun yolunu şaşırma- Samuel Hoare cumartesi günü ve esır kayı~ları hakkında Alman oldumnu iddia etmektedir. Sov .. 
r. i .. ait llyihayı ikinci müzakereleri- miş olması herkeste \>azar tebli~i sı veya bir anzayı izahtan ziya- General Franko ile uzun bir gö- radyosu sakıt kalmaktadıt. Bu ~- yet t;ı,liii, Alınan teblitinden 
. Almanya ve meşgul araz ~ ni yaparak kabul eylemiştir. ile büyük miktarda Rus kuvvet- de, bu ueuşlann keşif maksadiy- rüşıne yapmıştır. Bu görüşmede cık ve ~r~uruş !alanlar, U:kzıp sonraki vaziyeti bildirdili icin 
ınde 96 Alman tayyaresi duşu- İkinci müzakeresi yapılmış o- lerinin Alman tazyikı neticesi o- le yapıldıklarını 2österir. Görü- ispanya Hariciye Nazırı Bay Ser- etmemıze bıle degt?ez. Hakikat· bunun daha dofru olması ihti .. 
ülmüştür. lngiliz hava kuvvet - lan kanunlar arasında bulunan 1arak bu bataklıklaı- içinde mu- lüyor ki, Hitler hakikati tahrif rano Suner de hazır bulu,nmuş - te, vaziyet tamamıyle başkadır. mali çoktur. Bu. hatların icina 
ri bu harekit esnasında 54 tay- çiftçi mallarmm korunması hak- hasaraya alındıiı ıannını tevlit etmiştir. datur.ı~!"~kbmu_!!leell~1~! bcuivannara- Almanlar, Sov}~t hU;dudmıdı nlifm eden motörize kuvvetle• 
are .. kaybetmiştir. ~ .. ~.ar~ kmdaki kanun icin verilmis olan e~şti. Ayni gazetenin ı;n.uha~i- i ua....... 3- ~ 170 brkadan fazla tahşıdat yap: rin ilk çevrilisi deiildir. Sovve~ 
3 duşman tayyaresı duşürülmuş reylerde nisap temin edilmediıI rı, Alman etin umumıyesinın Türk gege 1'erilen garanti da vukua gelen son kargqalıklar mı.. şiardır. . Bu fırkaların aiga .. rı ter bunu hirka"' defa ya-ı•lar 
ür. Buna mukabil Orta Ş~kta cihetle bu kanun iein JCelecek şark cepbes\ harekAtı hakkmaa 2 - Ribbentrop'un 22 Hui- görüfülmiiftür. General Franko uçte biri tank fırkalan ve mitor- b d f d" k :h ... "'b ' 
giliz kayıplan 11 tayyaredir. toplantıda bir defa daha reye mü hiQbir haber olmamasına muka- randa venlW notada Mart 19'1 bu brppldrlar h•klrmda tlk:rf - lü ank fırkalarıdır. Sovyet kıta- ve ir • e asın .. I! arat'2a ı a • 
Donanma da bu hafta !ç~~ racaat edilecektir. bil, ordu ile beraber buhmai'ak de Sovyetler tarafından Türkiye.. ni aÇlkça bildirnüf ve lapaııyol J.aruım hudutlara ~tirilmemfş ol sarak. bır motönzc: kolu kuman• 

yrıca iki düpnan ta,.,.nm du - Meclis bundan 80l1r8 ceza ve askeri p~papııda vazifesini yap ve verilen l(arantinin Almanyaya hüldunetinin bu harekAtı keti - masından istifade ederek Alınan- danı atr~k b~ra~lar~mha etml~ .ı 
ürmiiştür. tevkif evleri umum müdürlüiü- ~la ~"!kelef olan Razete mu- karşı hasmane bir hareket oldu- yen tasvip etmedf'gini söylemiş - lar, harp ilan etmeden hücuma muv 0 muş ır. 

iizerfnde nün vazife ve te$kllltı kanununa haıbırle~ının ~~ esna91nda Rus- ~u bildirilmiştir. Bu deklarasyo- tir. Hükumet bu hareketlerin me ~çmi.şter, hudut muhafaza kJ- Almanlann Minsk fberlndekl 
llmanl/a v • • bazı maddeler ilavesine ait layi- tarın go~terdıgı ce~aretten bah- nun metni neşredilmiştir. Bu dek sullerini cezalandırmak ve bun- talarımızın piştar cüzütamlan, tazyiklerinin hedefi Moskova y0c 

Lon~a. 30 (A.A.) - Oarenildi hayı müstaceliyet ~le mü- sc::tmelerm~ de dik.kat e~te lirasyon acaba ne icln Alman18"' 1aruı tekerürüne mAni olmak için carp1$D1alara, ancak harbin bi- lmıu açmaktr. Moskova SoVYet• 
ne gore lngiliz bombardıman zakere ve tasvip eylemiş ve dev- dl&iıutıu ışaret etmeiıetlr. Fil- ra karşı hasmane bir hareket teş.. lüzumlu bütün tedbirleri alacak- rinci l(iinünün sonunda, ve ikin- ler için mühim bir merkez olduc 
yyareleri dün gece Almanyanın let memurları aylıklarımn tevhit hakika bu "azeteciler Rus u'ke- kil etmektedir? Ribbentrop'un tar. ci gününde işirak imklnuıı bul- Juııa göre. Kızılordunan Mimk• 

imali garbtsindeld hedeflere hü ve ta.dülüne mütedair ,.kanuna rinin mümeyyiz vasıflanndan beyanatuida ne kadar az aklı se- muşlar, nizami kıtalanmız ise de- kuvvetli bir müdafaa ~ 
um etmişlerdir. ballı bir numaralı cetvelde bir bahsederken, Alınan hüeumla - lim ve ne kadar eok hile oldu- düşmanla temasa, ancak harbin recefine şüp)ıe yoktur. Zateli.: * deiişiklik yapılması hakkındaki riyle kırılan Rus kıtaatının nasıl ~unu anlamak RÜC dei:tildir. Sov- Suriye ve Afn1ca ~üncü ve bmı mahallerde dör- Minsk şimdiye kadar eski Sov .. 

Londra, 3o (A.A.) _ tngiliz ha liyihanm da birinci müzakeresini kolaylıkla yeniden topland~ları- vetler Birliii, Türkiye ile teca- • düncü fil\inü aeçebilmişlerdir. İş- yet tovraklar icinde ilk harp sa• 
a kuvvetleri bugün gündüz sa _ vaPID1$tir nı ve Alman kollanna sürpj!; vüze maruz kalciriı takdirde Cephelerinde te sırf bunun içindir ki. Alman- hası olan yerdir. Alman ordu .. 
tlerinde Almanya üzerinde ha_ • teskil edecek tarzda hücum Sovyetler Birliiinin bitaraf ka- lar, Bielistok'u, Grodn~'yu, lan hasb hiçbir yerde eski Sov .. 
k•tıa bulunmıuı ve Bremen ile ıu••yu••k p•ıyan•ıst yapmak suretiyle yeniden harbe laca~ı bildirmiştir. Şimdi Al- Kahire, 30 (A.A.) _+--iliz u- Brest'i, Vilno'yu ve Kaunas'ı iı- vet hududuna kadar .relememis .. 

a -s atıldıklannı kaydetmektedirler. So ti · li:ır.;... Ul'IC ı 1m 1 d Al l d. oldenburg'u bombardıman et - manyanm vye er Bır ,..;..e mumi kararRihının teblili: ~a e muvaffak o uş ar ır. - er ır. 
iştir. Paderewsk·ı Londrada tefsirler harp ilin etmesi üzerine bir cok Libyada hiçbir dei(işiklik yok- manıar, kendilerine hedef olarak Eski Sovyet hududu )oymıea 

Londra 30 (A. A ) H Ik m~eketler ve bu ı;n.eyanda tur. Habeşistanda İtalyan kuv _ bir kac filÜD içinde kıtalarunızın ise Sovyetlerin 6~ senede vUea. 
Alman relllll te6llği kısa bir ~anda p~lak m:uJ. Türkı:ve. İran ve Aftil~tan bt- vetleri Gimbi'yi tahliye etmiş - yayılma.~ .mani olmayı ye yıl- de getirdikleri kuvvetli tahJd .. 

Berlin, 30 (A.A.) - Savaş tay- Vefai Eff İ feriyetler vaadeden Alınan ku- tar8!hklannı ilin etmisler_dir. A- terdir. Vaktiyle tn"iliz Somali - dınm filıbı bır darbe ile bır ~- mat mevcuttur. Minsk eeph• 
areleri gece Drehot Yermut ö - mandanhlı efkirı umumiyedeki merika da bltaraftır. Bu izahata sinde İtalvan kıtalarına kuman - ~ ~nunda Kiev ve Smolenskı - sinde ilk defa Sovyetler bu eski 
ünde bir kafile içinde aeyreden Nevyork, 30 (A.A.) - Mefhur sabırsıziııı teskin etmek üzere nazaran bi~aflıbnı ilin eden da eden General Vertel teslim vı lW(al etm~:v.i ele all!lışlardır. müdafaa hatlanna cekibnektedir. 

an 23,000 tonilato hacminde P~ Padarewlki ~~ !ıaftalıkKız bir resmi tebli~ neşrederek bir memleketlenn hepsi Almanyaya olmuştur. Fakat. harekatın seynnden de Lemherı ile Luek arasında Al-
ticaret gemisi batırmışlardır. hastalıktan IOlll'a ölmüştür. haftadanberi şark cephesinde ce: karşı h~ bir vaziyet almıs Suriyede kıtalanmız timdi ~öı:üldü!ü gibi Almanlar hedef- man taarruzu hakkında iki tanr-

atan bu gemiler aruında bü - kardeşi Antonia Wilkovsld, ya • reyan eden harekAtın bir nevi demektır. Tüdmür'ün muhasarasını tamam lerme varmıya muvaffak olaın:a- fın iddiası birbirini tutmuvor. 
~ bir nakliye gemisi de vardır. veri Sylvian Statackaz ve dokto- bilineosmıu yapmaktadır. Boğazlar lıakkuulald üldia lamıslardır. Şam bölJtesinde baş- ~~· Kı~ {,i~ıl- iki taraf da diierialn tehlikeli 
29-30 haziran gecesi şimali Al- ru Paderevski, ölünciye kadar ya Mütehassıslann fikrince bu bi- 3 U .. .. okta Bo,. 1 ka ilerlemeler yapılmıstır Mer• m~ ve X..::_yı tir ar sı a- vaziyette bulunduğunu sCSyltiyor. 

ya üzerine bilhassa Hamburg nı başından ayrılmamışlardır. llnçoda bilhassa şu iki nokta RÖ- -1 .dir~uncHi~tln . ,..ikaz. ar kez böl"sinde vaziyet deiı.eme - m 7e u,... ...... 8 .. ış .. ·1ük· -ı..Jdetl" Almanlar buradan Kiyefe iler1e-
Bremen gehirlerinde halkla Müteveffa bir senedenberl vak akıt dır mese esı · enn mus ıye . veya Jlun ~ 1 ç'1'- mek maksadi:vle ta~ ree· 
in mahalleler üzerine yangın tinin büyük bir kısmını Polonfa ze çarpın a : " n~ derece vukufu ?lduğunu bil- mıstir. • J:(tşm~lar neticesinde •. Almanlar mişler. fakat bir hafta lcinde mü-

e infilAk bombaları atılmı§tar. Şe ujuruna çalıpnağa tahsis etmiş- 1 - Gerek Baltık mıntakasın- mıyorum. Fakat, Hıtler bu mese- /tal.yan tebliğüae göre asfilan 2.500 tank .. takrıben 7.500 him bir ilerleme kaydedememiş. 
halkı aruında bir kaç o1ü ve tir. da, J(erekse Besarabya hudutla- leden bablederken son derece tiz tayyare kaybetmişler ve 30.000 1 rd"r 

aralı vardır. Birçok bina hasara Jtf. nnda Sovyet hatlan birdenbire bir ses cıkarmıştır. Hitler, Molo- Roma, 30 (A. A.) - "Teblii .. den fazla esir vermişlerdir. e U:.;bin birinci hafhasuım kati 
........ ..+.... lngiliz hava hücumla Iatubal, 30 (A. AJ _ ıı ,...& yanlamamış ve bu muvaffakı - tof Berlini ziyaret ettili ~r~da $imalt Mrikada Tobruk mınta- Ayni müddet zarfında bizim neticesini MinAk ve Lembel'I( ta-

!'ınaltrı~ müdafaada gece avcı- ölen tsnace Joaeph Paclarewlkl Po- yet.sizliıt örtmek için Alman kı- Boiazların Sovyetler birlıline kasında topemnuz düşman kıta- kayıplarımız ŞUdur: 850 tayyare, arrualannın inkisafı sekll .rôate-
ütfhar talarına mukavemet eden Sov - verilmesi hakkında kendisi ile lan tahşidatına ateş açmış ve 2900 kadar tank, 15.000 kadar ektı"r 

Qıuv~=~ d:!.':~ 1ı~ !:ı:"eii "m!>:i:::~yetin yet kuvvetlerinin ehemmiyeti te- anlaşıldı~ı söylemiştir. Sovyet düsmaııa insan ve "lllalzemece kayıp ve esir asker. =l'tt====-··--=-------
~. savq tayyaresi dil§ürülmilş Dilnyanm en biiyiik plyanlatl, Maa- barüız ettirilmiştir. hükfuneti, bu beyanatın hakika- mahsils zayiat verdirmiştir. Alman radyosunmı tafndunıŞ 
""" ra operumm ve daha birçok senfo- te hiC bir suretle UYRWı olmadı- İn"iliz tayyareleri Bini(azl ü- haberlerine karşı haklı olarak t- fa lutalarunızın bulunduıu mev-

Dik ..arın beetekln otan mtit ... effa- 2 - Sovyet tayyare zayiatı bnI beyan etmiş bulunmaktadır. 7.erlne bir akın yapmıslar ve leri sürebilece~imiz cephe üze- zie hücum etmis ve muharebe 

· lmerlkacla 900 

Bin Kiti Sihih 
Altına Alanlyor 

llydepark, 30 (A.A.) - Roose
\ltlt pazar günü bir kararname 
lletrederek önümüzdeki 1 tem -
~~ başlıyacak sene için Ame
'-~ kara ordusuna alınacak as
~lerin miktarını 900 bin ola .ı 
~ tesbit etmiftir. 16 tefriniev -
•q 1940 tan sonra 19 YlflDI ik-
~-~enler yarın kayıt muame
~e bafbyacaklardar. Müte -
~ yarın orduya kaydedil
llıek için müracaat edecek olan -
~ 700 bin l:lşiye varacağını tah 
-...q etmektedirler. 

nm ismi ebediyen ihya edilen Polon- ~estiız" kobnır. trOazlhaediyal·temmahsez vuleu_ hio-"ç Hitlerin Boiazlar baklandaki be. Trablus limanına taarruza bir- rinde vaziyetin hakiki tablosu meydanında 300 ölü bıralmıı!~· 
__ ı.~ıır.tıdır. qw..-• vanatı, Sovyet siyasetinin esas kaç kere teşebbüs etmişlerse de şudur: Düşman devlf'!t hududunun ö.c-
,_,_ ..... lan bir tarzd,fl bildirilmiştir. · ı · · ıamıyan e ald h d f d ta ı · · H b 1 k ·· · ·· b. sine eekilmistir. Ayni fil\in Vibor~ Diinya harbinin batlangıcında pn- İşaret edilcliiine J(Öre, Alman- prensıp ennı an v an- er e asın a av yyare erımı - ar in i k se iz l{Wliınun ı-
lt i__, ve llemıllmut ıöhret ve pres-

1 
il maya müsait kimseler icin uydu- zin seri müdahalesiyle geri püs- laneosu, aşa~ıdaki neticelerin ·s- böl~sinde düşman bir karay~-

..... lar, ordu arının ·eri hareketi ol- 1m if · al rd birid. Goeb- kürt. ·· ı ··ş1 rc1· dır rac eşebbilsünde bulumnu~~ur. tl·ı.ı..: va•--- binnetine ko-uıtu. .. ıla ru uş tır a an ır. umu e ır. tihracım mümkün kılmakta : ,.... ........ ,_ dukça sen yap n şimal cephe- beis' · u_;:.. d l tah Kıtalarımızın kat'i hareketi ile 
1919 da bapekil ve hariciye nasın sindeki harekat üzerinde ısrar in pıs mu........,.n a sıra amış Alman kumandanlıiuun - sahil 
aıfatiyte memlekete bir çok hizmetler- etmişler ve hücuma ~eçen kıta- olduıtı ütiraları, "Goebbels ne lir Japolİ Gazetesi min ettiii bir vıldınm zaferi a- ~~~~~d':f ~~t~~rezesl -
de balunmuıtur. Daha sonra münha- Iannın ai ilerledikleri noktalar- kadar nur ilMııApollona benzerse kamete uğramıştır. Alman cep- Dünkü muharebelerde lr.ıva 
uran tanaüyle airaemalı: üzere st)'Ui daki harekatı meskut ~eçmişler- onlar da hakikate anca:Ş o kadar ( Bq tarafı 1 incide J helerinin işbirlili akamete uğra- kuvvetlerimiz 53 düsman tayya-
'---ttan .. e'kilmiı. 1939 Eyllllünde Po- uk ··t h la Al benzemektedir. Bu a~akça ifti- be ~-ış· tir. Ex.-r mihverin sa _ mıstır. Alman ordusunun taarruz k ...,. " dir. Halb i mu e assıs r - d _, __ t T"" ki·-.ı c--t- A....... K-= s t k tal resi düsürmüstür. Bizim ayıl)-
lonn tuman airachiı zaman yaıiyle man J(ayretlerinin bu noktalar· ra an maABa' ur ,..,,. ~,,,.., hası Sovyetler Birliğini, orta prk hızı sarsılmıştır. ovve ı arı lanmız 21 tayyaredir. 15 Alman 
--na,.n bYVetini yine •atanma t ler Birliitine karşı tahrik etmek Afrik •Lt· ed--'-se Al .l ise, "ecikmiş yayılmalanna rağ. 
_,. da da bilhassa büyüle o duiunu ve Türk milletinin h191iyabnda ve ayı uı ıva ~ ' m~bitap düşüren acı darbeler tankı tahril> edilmlstir. Gece av-
tabsi• etmittir. ve ilk hedefi Lwow ve Przemlsl ---'- h manya ve ltalyanm, Hindistan - cı tayyareleri mükemmel çalıJ. 

Bir kaç a:r evre1 Lonclrada milli olan bir tasırma hareketiyle Al- ırihoş bir tesir ya.,...._ ve er ne da, Avustralyada, Urahn prkın- ind rek Sovyet topraklarını mü 
Polonya mecllalne ri,...t etmlt. harp manların Przemisl'de muvaffak ))abasına olursa olsun Almanya- dakf Sovyet aTazfslnde Japoq nü dafaaya devam eylemektedir. mıştır. 
sebebiyle ve bilhassa memleketinin olan Sovyet kıtaatmı "evirmek va taraftar kazanmaktır.,, fuzmıu tanımamaları için hiçbir Dün öğle üzeri neıredilen Beyaz B1111 ord1111u da 

1 f tm 1ı: " NutkU müteakip Lozovski ya· -~ bU ... davuı 1'1n ·Yeni sa1ret er sar e e istediklerini tebarüz ettirmekte - banct -«azeteciler tarafından so- sebep mevcut değildir . res''" te il lıiJreWta iftlrak edJgor 
bere Ameribya sitmlpr. dirler. """ 

Büyük bir artist, büyilk bir dwlet rula4 bul suallere cevap vermls- Moskova, 30 (A. A.) - BufilÜD Moskova. 30 (A. A.) - Tasa 
adamı, un bir karakter aabı"bl. cömert Buna mukabil Besarabya cep- tir. teblW Almanyayı pakta riayet ö~le üzeri neşredilen Sovyet teb- ajansının verdiii bir habere RO-
ve temiz olan Padarewski, Pontonn besindeki Alman - Rumen kıta- Yabancı gazetecilerden biri şu. edip etmediiöni ıövlemive mec- liii: Gece kıtalar Murmansk, re SovYetler birliii bevaz Rus 
tarihinde ve insanlık lı:üttüriinde ebedi lan yerlerinde saymakta ve biç- nu sormustur: bur etmek icin nesredilınistir. Minsk. Lutsk bölRelerinde şid- ordusunu da müessir bir suret" 
bir nam bırakacaktır. bir üstünlük elde edememekte- Almanyanm harbe haztrlandıiı Tasa tarafından verilen bu tebli- detli surette muharebeye devam te kullanmaktadır. 

Aınerikada Makinistler dirler. Dün neşredilen Sovyet bütün dünyaca mal6m iken Tass qin ne Almanyada ne de Alman· etmişlerdir. Cephenin di~ böl- Yine Tass'ın verdiA'i bir haber· 
Amerikada Yakalanan tebliii, esaslı muharebelerin ne- ajansı ne tein Almanvanın Sov- vaya Ubi olan memleketlerdP eelerinde sık ıece kesif hareket- de Alman taburlannm. bir Ru 

Grevi Sona Erdi ticelenm.ekten çok uzak bulun. vetler Birliiiyle aralannda mev- tıefl"fldilmediii malum.dur. Sov- teri vukua ıelmistir. Kıtalar te- bölü~ü tarafından müdafaa edil 
OaJdand ·Kalifonıia. 30 (A. Casuslar dulunu bildirmektedir. Binaen - cut 1'akta riayet etmekte olduiu vet hük6metinin bu hareketi Al- cemınü etmiş ve toı>cu düellosu mekte olan bir mevzie iki saat 

.\..) - Sanayi teşkilltına men• Nevyork, 30 (A.A.) - 22 si Al: aleyh şimdiki halde Alman kıta- hakkında son zamanlarda bir manvanın hakiki vaztvetinin ö~- olmuştur. BuJ(iin düsman Karini tasılasız hücum ettiklerini ve 
aıq:, nıaJdnJitler Oakland ve Ala." manyada doğmUf olan 29 klşı lannın IOD derece siddetli bir teblii ııe9retmlştir! renilmesine vardım etmistir. Al- berzahında d~iet hududumuzu hücum Revşeyince Rus 1'ölü ~ 
~ea deniz tez.rihlannda 10 casusluk suçu ile itham edilerek mukavemetle karşılandıklarını Lozovaki su cevabı vemıiftir: man hükUıneti hAinane hareket- ~iye tesebbils etmis ve bir nün vaı>tıiI mukabil bir sün 
!.favısta batlıyan ~ nihayet tevkif edilmiştir. Casuslula ait nazan itibara almak ve hareki- Son hadiseler SovYet hüktlme- leri:vle hukuku düveli kendi ar- cok defa ~iştir. Fakat her de- hücumivle Almanlan nasıl hezi 
Vererek b\lfilÜnden itibaren isi kanunmı kabulündenberi casus - tın inkişafı. ve Almanlann bu tinin takip ettiiti siyaseti avdm- -ıulanna !!Öre istbı"Oar ederek ha- fasında kıtalanmızın ateşi ve mete ulrattıJdarmı ve AlmanlaT 
başlarnıra ittifakla karar ver·· luk töhmetiyle kütle ha_!i~de ~a: pıukavemeti kınp kıramıyacak - latmaktadır.Sovyetler Birliiti iki zırlıklannı vantıktan sonra an; -nuknbil hücumları düsmana dır dan bir kısmının bu hücum br 
:işlerdir. Bu suretle 50 milyon pılan tevkifatın en .muhımmını ları hakkında uzun boylu yanlış memleket arasındaki paktı koru- bir surette hücum etmek fcin 3 • zayiat verdirerek düşmanı ilk sısında sıllhlarmı bırakarak 
,_olarlık harp malzemesi sipariş-. b~ son tevkifler teşkil etmekte - mütallalar yürütmemek gerek - mak ve tahakkuk ettirmek kin demi tecavüz paktlan vaoıldıexnı mevziine tardetmiştir. lim olduklanııı kayqq~mek-
-=rine ait ite başlanabilecekir. 1 dir. tir. "!!ilden ~eleni vaomısbr. Tas'ın iı;bat etmistir. Alman nivade taburlar üc de- rlir. 



SANİN Diş Macunu 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

DIŞ 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırc;alaymız 

Yemeklerin kırıntıları. salya
nın ifraz ettiği mikroplar, dı· 
şarıdan alınan muzir me\·at 
karşısında di!;ler ve diş etleri 
~~er mütemadiyen temizlen -
mezse bozulmı:ra. çürünıiye 
'Tiahkiımdur. Çürük dişltı:, 
mide ve barsak ihtilatların
dan zatürrieye kadar her nevi 

hastalığa yol açabilir. 

Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 
sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 

Eczanelerle büyük itriyat mağazalarında bıdunur. 

1 
1 Emniyet Sandığı İlanları 

raks itle 
Senede 

Emlak Satışı Sekiz 
0 /o 5 Faizle Ödenir 

Muhammen 
.Semti Cinsi r kıymeti 

Üskudarda Pazarbaşı mahallesinde Arsa 60 I 

Karamanll sokağında eski 27 Mü. 21 
No. 
Üsküdarda SelAmialie!endi mahalle - Arsa 50 
sınde Keresteci sokağında eski 2, ye-
ni 2 No. lI 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesin- Arsa 450 

de Rasimaga rokağmda eski 12 Mı.i. 

yeni 16/1, 16/2 No. lı 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesin- Arsa 50 
de Raslınağa - Abdullahağa soka~m-
da eski 12 Mü. yeni 12/5 No. lI 
Çarşuyukebirde Keseciler sokağında Dört dükkanın • 400 

36, 38, 40, 42 No. 1ı 1/2, 1/2, 1/2. 
2/6 hisseleri 

Kartalda Yayalar köyü Derebaşında Ev 300 
eski 1/ 1 yeni 1/1 No. lı 
Çembcrlitaş Mollafeneri mahallesin- Maabahçe iki ev 000 

de Medrcsecamii sokağmda eski 2, 2 
Mü. 4, 4 Mü. 3, 5 yeni 3, 4, 6 No. lı 

1 - Arttrrma 3 Temmuz 941 tarihine düşen Persembc günü yapı
lacak Ye 14 den 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılll'. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin % 15 i nisbe

tinde pey akçesi yatırmak Hlznndrr. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~in geri kalam sekiz senede se

tiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar goyrimcnkul Sandığa birinci dere

cede ipotekli kalır. 
5 - Binaların !otografları Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 

olunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 

Emlak Almak ve Satmak lstiyenlere 
1stanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için en 

kısa yol sat~ salonumuzu ziyarettir. 
İstenildiği takdirde satılı~a konan emUik mukabillnde ne miktar 

borç verileceği tayin edilerek alakadarlara bildirilir. Bunun için iki lira 
'1cret alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay için bin lira
la on iki buçuk kuru§tur. Ne satıcıdan, ne de alıcıdan başka bir ücret 
alınmaz. ( 4 i67) 

Ankara Valiliğinden t 
1 - Ankara - Çubuk yolunun 7 + 400 - 43 + 700 cü Klm. 1eri 

arasında esash surette :;ose tamiratı işi 17.7.19:U tarihine rastlıyan per
ı;embe gunü saat 16 da Vil~yct Daimi Encümeninde yapılmak üzere ka
palı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif b~li (136437) lira (89) kuruş ve muvakkat teminatı 
(8071) lira (90) kuruştur. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlı:ırmı, Ti
caret Odası vesikasını ve ihale gününden en az (3) gün evvel Vilayet 
makamına bir istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenni eh-
liyet vesikalarını hamilen; . 

2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan hazırlryacakl_a"; tekl_if 
tnektuplarmı yukarıda adı geçen günde saat (15) e kadar Daınu Encu-
men reisliğine tevdi etmeleri. · . 

4 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Ankara Vilayet Nafıa 
Müdurlüğündc görebilecekleri. (3803) (5244) 

..ıııııJ•- Türk Okutma Kurumu Müdürlüğünden : --~ 
Geçen Pazar günü Kurum Umumt Hey'etinde Müzakere nisabı ha

sıl olmadığından senelik içtimaın 5 Temmuz Cumartesi günü saat 
on beşe tAlikine karar verilmiştir. Kurum fı7;ı~mın mezkür gün ve 
saatte Darüşşafakaya te31'illeri rica olunur 

Gi:lrütülecek işler : 

1 - İdare Hey'eti Raporu ile Müfettişler Raporu, 
2 - 1940 Mail yılı besaplarınnı tetkiki ve idare hey'etinin ibra51, 
3 - Kurum ve mektebin 941 mali yılı bütçeleri, 
4 - M•lnakale vesaire hakkında takrirler, 
5 - İdare hey'etinin milddctleri biten ve ahar surette inhılal eden 
fızalar için yeniden intıhap yapılması 

6 - Hesap müfettişleri intihabı, 
7 - Haysiyet divanı fıznları intihabı. ı .............................. , 
Bayramiç C. Müddeiumumiliğinden : 
Koordinasyon Hey'etinin 1/4/941 gün ve 1/970 sayılı karariyle şe

ker alrm satımı ile iştigal edenlerin bir Nisan salı akşamında ticaretha
nelerinde bulunan şekerin sıkletlerin! gösterir bir beyannameyi 2/4/ 
941 çarşamba akşamına kadar mahallin en büyük mülkiye amirlerine 
vermlye mecbur oldukları tesbit ve ilan edildikten sonra Bayram!çte 
Mustafa oğlu Hüseyin Doğan elindelti şekerlerden iki çuvalın beyanna
mec:ini vererek ayrıca elinde bulunan 107 kiloluk şekeri saklamak ve 
beyanname vermemek suretiyle Milli Korunma kanununa aykırı hare
kette bulunduğundan Bayramiç Asliye ceza mahkemesinde yapılan du
ru ma sonunda 25 lira ngır para ceznsiyle 3 gün dükkiınmın kapatıl-
masına ve bunun ılanma korar verilmiştir. (5286) 

Ağ rıları Din d ir ir ! 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ. SiNiR ve BEL ağrılan ile Soğuk 

algınlığından ileri gelen vücut KIRIKLIGI. NEZLE \'C GRiP 
hastalıkları D E R ;\T A N ka!ielerile derhal geçer, icabında 
günde 1 - 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. 

Aşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat, şekil ve mahallerdeki askeri 
satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalarla teklif mektuplarının ait olduğu komisyona verilmesi. Pazarlık için belli saatlerde komis-
yonlarda bulunulması. Evsaf ve şartnameleri Ist. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda görülür. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün Saati Şekli ve mahalli 

Kilo Lira 

Saman 960,000 33,600 2520 17/ 7/ 941 15 K. zarf Adapazar 
Kuru ot 1,366.000 88,790 4439,50 23/ 7/ 941 15 K. zarf Adapazar 
Kuru ot 1,272,000 82,680 4134 15/ 7/941 15 K. zarf Adapazar 
Kuru ot 4,300,000 279,500 11180 26/7/941 11 K. zarf Adapazar 
Sığır eti 240,000 91,200 4560 18/7/941 15 K. zarf Adapazar 

J • ' !ı4 J 

Yeni 

~ADYOLAP 
Gelmiştir. 

Satış Yeri: Galata, Karaköy Palas Na. 16 
Sığır eti 230,000 87,400 4370 24/7/941 15 K. zarf Adapazar 
Sığır eti 240,000 91,200 4560 19/7/941 11 K. zarf Adapazar ' , 
Sığır eti 325,000 123,500 6175 21/7/~41 15 K. zarf Adapazar 
Saman 960,000 33,600 2520 16/7/ 941 15 K. zarf Adapazar 
Saman 2,500,000 87.500 4375 25/ 7/941 15 K. zarf Adapazar 
Saman 1,000,000 35,000 2625 22/7/941 15 K. zarf Adapazar 
Sığır eti 40,000 14,000 1050 21/7/ 941 16 K. zarf Bandırma 
Muhtelif nakliyat 12,300 ton 1356 17/ 7/ 941 16 K. zarf Kütahya 
İnşaat 24,098 1807.35 17/ 7/ 941 9 K. zarf Diyarbakır 
Kuru ot 1.200,000 90,000 5750 17/ 7/ 941 11 K. zarf Trabzon 
Kuru ot 600.000 36,000 2700 18/7/941 11 K. zarf Trabzon 
Sade yağı 35,000 42,000 3150 18/ 7/941 10 K. zarf Siirt 
Zeytin yağı~· 30,000 18,000 2700 17/7/ 941 11 Pazarlık Gelibalu 

' A. Posta 310 
Meşe odunu 1,515,000 30,300 2273 25/7/ 941 16 Pazarlık Gelibolu 

eski şube binasında 
Meşe odunu 1,085,000 21,700 1628 24/7/ 941 16 Pazarlık Gelibolu 

eski şube binasında 
Sığır eti .. 15,000 6,000 20/ 7/ 941 10 K. zarf ) 

Koyun eti 35,000 21,000 K. zarf ) 
Yoğurt 30,000 8,250 K. zarf ) 
Süt 3!},000 3,300 Açık eksilt. )Bilecik 

(222) (5297) 

* -A ------------
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarıncta \ 

yazılı gün, saat, ve mahallerdeki askeri satınalma komisyonlarında 1 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 

Şartnameleri lromisyonlannda görülür. (98-4791) 
Cinsi Miktarı Tutar Teminah ihale gün saat ve 

Kilo Lira mahalli 
---

Sadeyağı 30,000 42,000 3150 4/7/941 11 Trabzon 
Sığır eti 170,000 761500 5075 7 /7 /941 16 Balıkesir 
Sığır eti 180,000 71.100 4805 217 /941 15 Eski~ehfr 
Odun t,200,000 23,280 1746 .3/7 /941 16 Eskişehir 

1 Makarna 100,000 40,000 3000 7 /7 /941 17 Gelibalu-
da eski 

Sığır eti 100,000 41,000 3075 
şubede 

7 /7 /941 15 ,, ,, 
" " Sığır eti 100,000 41,000 3075 4/7 /941 15 " " 
,. 

" Sığır eti 1,008,400 201,680 11,334 11/7 /941 11 Erzuru~ 1 
Buğday 
kırdırılması .,000,000 17,000 1275 7/7/941 15 Erzurum 
Sığır eti 88,050 16,720 1254 7/7/941 10 Erzurum 

* * 
Yeni Tarzd' 

Konya VilCiyeti Daimi Encümeninden : 
1 - AJ(şehir - htnsyon yolunda yaptırtlacak olan 47960 lira keşif 

bedelli parke inşaatından şimdilik otuz bin liralık kısmı 20 giln mı.id
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılını:şlır 

2 - l\Iuvakkat teminat miktarı 3597 liradır 
3 - Eksiltme 1417 /941 pazartesi günü saal 15 de Vilayet Dııimi En

cümeninde yapılacaktu·. 
4 - Bu işe ait keşffmıme, şartname vesair evrak Nafia Müdürlü

ğünde her gün görülebilir. 
5 - Talipler teklif evrakı mcy:ınındo inşaatın fenni cihetlerini de

nıhte eylediğin~ dair bir mühendis veya fen memurunun taahhütname
sini de :mlundurac:aklard1r. 

• 6 - Taliplerin Ticaret Odası ve;;ikası, ehliyet vcsikaı::mı da 2490 sa
ydı kanunun tarifatma göre haı:ırlıy:ıc:akJarı zarflarını içine koyarak zarf
hırmı nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Encümen 
Reisliğ111e teslim eylemeleri lazımdır. (5066, 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanllijır.dan : 
1 - Genel merkez ihtiyacı için nümunclerine uygun yaptrrıl:ıcnk 

2000 bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mu~tur. Muhammen bedeli 5250, rııu vakkat 'teminatı 393 lira 75 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava K•J
rumu Genel i\<terk<?z binasında yap•lacaktrr. Şartnamesi merkez ve İstan
bul şubesinde parasız verilir. Nümu l'<.•Jer gösterilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ünc:ü maddelerinde yazılı vesika 
vt teminatlarını havi usulüne göı·e hazırlanmış mühürlü ve kApalı zarf
larını sa::ıt 14 de kadar teslim etmeleri. Postada vukubulacok gecikın•?-
ler.in dikkate almmıvac~~ı iliın olun;ır (5105) , .............. .. 

EREGLi KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
UMUM l\IÜDÜRLÜGÜNDEN ; 

Evvelce alınacağı ilan olunar. 

180.000 KİLO SADE YAGI İÇİN 
yapılan teklifler haddi liiyıkında bulunmadığından pazarlık suretiyle 
ınübayaasma ka~ar verilmiştir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 15 de 
Zonguldakta i;;;letmenin Ticaret Müdürlüğünde yapılacaktır. Yukarı
daki miktarın tamnmmı taahhüt edemeyip kıı-:men taahhüt edebile

' ceklcr dahi pazarlıga girebilir; İlk temin:ıt yiızde yedi buçuktur.

1 Aşağıda yazılı mcvadın kapalı zarfla eksiltmeleri Erzin
canda askeri satın alma komisyonunda 11/ 7 / 941 Cuma günü hi
zalarında yaZllı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesi
kalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. Sartnameleri komisyonda ı?örülür. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira saati 
FEVKALADE Jtt:,~. ~ 

SiNGER 
TELEMETR 

KRONOGRAF 
~as - Sağl<ım - Zari[ VC! 

15 sene gar-ıntilidir. 
Kuru oı 
Odun 
Kuru ot 

600,000 
,000,000 
600,000 

27,000 
22,500 
27,000 

2025 16 
1687 15 BİR PUDRA 
2025 11 

*' ~ 
;132) (4941) 1 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 7 / 7/ 941 Pa- Şayanı hayret yeni bir usul daire
sinde i:.tihzcır edilen bu pudra, o ka
dar hafiftir ki, havada uçar, o dere
ce incedir ki, yüzde hemen görün -
mcz bir hal alır. Cildi, gayet ince bir 
ııüzellik tal..akasiyle kaplar. Gören
ler, cazip ve sahhar güzellig!nizir 
kat"iyen tabii olmadığını iddia ede 
mez. Hemen bugiınçien "Havalandı • 

zartesi günü saat 15 de Afyonda askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyonda bulunmaları. 
Cinsi l\Iiktan Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 

Pirinç 
Bulgur 
Toz şeker 
Tuz 
Çay 
Zeytin yağ 
Beyaz peynir 
Razaki çekirdekli üzüm 

10,001) 
3,000 

10,000 
6,00() 

2(] 

10,00C 
l,OOC 
1,001.> 

Beherine tah!n edilen fiyatı 1 
21 lira olan 2000 adet nöbetçi 1 
muşambası pazarlıkla mlinaka -
saya konmustur. İhalesi 517 /941 
Cumartesi $!Ünü saat 11 de An -
karada M. M. V. Satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. Kati 
teminatı 6300 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 210 kuruşa komisvon
dan alınır. Taliplerin belli vakit
tP komisvona gelmeleri. 

204 - 5210) ... 
Beher metresine tahmin edi

len fiyatı 105 kurus olan 200,000 
metre ekmek torbalık bez pazar
lıkla eksiltmeye konmuştur. İ
halesi 4/7 / 941 Cuma günü saat 
l 1 de Ankarada M M: V. Satın 
alma komisyonunda yapıl~cak -
tır. 25.000 metreden aşa~1 ol
mamak sartivle avr1 avr1 teklif
lerde kabul edilir. Taliplerin tek
lif edecekleri miktar i.izerindC'n 
kanuni kati teminatlarivle belli 
vakitte komisyona ~elmeleri. 

(208) (52!i8) 

---
5500 412 50 
1760 132 
4800 360 
480 36 
200 15 

9000 675 
550 41 25 
100 22 50 

(220 . (5295) 

H ALE B LI 
Siinnetçibaşızade 

SUNNETÇI 
AHMED TEMiZ 

Adres: Çemberli -
taş Türkistan kı -
raathanesi yanın -
da No. 3 Tel. 23860 

Bandırmada Mevki 

Baş Hastahanesi 

Hekimliğinden: 

rılınış., Yeni TOKALON pudrası- ı 
nr tecrübe ediniz. Yazıhanede veya 
evde bütün gün çalıştığınız halde, 
yüzünüzde hiçbir parlaklık izi görlil
ıniyecek, bütün gece dansettiğiniz 
halde teniniz. taze ve nerınin kala -
c:aktır. Bu yeni TOKALON pudrası
nı kullanınız ~·e teninize devamlı ve 
cazip bir güzellik temin ediniz. Meın 
nun knlınadığınız takdirde paranız 

iade olunacaktır. 

DİKKAT: Tokalon krem ve pudra
larınm yüksek kfllitesi sayesinde ka
zandığı rağbetten istifade etmek ga
yE"siyle sayın müşterilerimizi iğfal e
dip sahte, mukallit adi ma~lar satılı
yor. Halbuki Tol<alon mii~tahzarları 
bir gnranti kuponunu havi olup hu -
susi bir pulla lrnpatılmıştrr. Pulsuz 
veya pulu yırtık açık kutuları kati
yen reddediniz, Pullularını ısrarlo is
teyiniz. 

A'Dr. Şükrü Mehme\ ' 

Bir talebe zam tayiniyle ayda 40 
lira ücretli bir birinci smıf. 30 lira 
ücretli iki ikinci sınıf. 25 lira ücretli 
iki hastabskıcılık münhaldir. İstekli
lerin bonservisi, tahsil derecelerini 
gösterir · vesaik, polisçe muı;addak 
hiisnühal kağıdı, sıhhat raporu ve 1 
taahhüt senetleriyle birlikle dilekçe 
ile Bandırma j\.'fe\·l~i hastane bo~ta -
bipliğine müracaatları. 

. (214) (5261) 

1 Gureba hastahanesi cild ve züh- ı 
·evi hastalıkları sabık hekimi, 1 

1 'ıergün saat 2 den 5 e kadar Be
"rıl!lu tstikl~l caddesi. No Qo 

' ~:~16 , 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaas1 

Aylık kırası 

L. K. 

5 00 
3 00 

40 00 Seneliği 
16 00 

5 00 
6 00 
2 50 

Semti 

K;ulıkby 

Üsküdar 

" 
K01dıköy 

Dognzi<:i 
Kadıköy 

Üsküdar 

Mahallesı 

O:<managa 
Kuzguncuk 
Beylerbeyi 
Osınanaı?ıa 

Beykoz 
Caferaga 
Rum :'.ıfe._h-
metpasa 

ÇELiKTEN 
Fiatı 55 Lira 

ALTIN 18 AYAR 
Fiatı 135 Lira 

AL TIN 18 AYAR 
Fantazi 155 Lira 

SİNGER SAATLERi 
Mağazası İstanbul 

Eminönü Cad No. & 

Sokagı Sayısı Cınsı 

Kuşdili caddesi 48 Dükk:tı 

İskele c:ııddesi 61 .. 
Abdullah::ığı:. 16 Arı:a 

Delliilzade 43 Ev 
Yalıköy cadde 9 Dükldı' 

Moda c;ıddesi 40 taj 
" Şemsi paşa 71-63 
" 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/942 sonuna kada1 
müddetle ve p~ızarlıkla kiraya verile ceginden is teklilerin mildürlilk aka-
rat kalemine müracaatları. (5278) 

Darüşşafakaya Talebe Ahnıyor 
I>~rüşşafaka Müdürlüijünden : 

Bu yıl Darüşşnfaka ilk kısmı dördüncü ve orta kısım birinci \'e i
kinci sınıflarına talche ulmacaktır. Kayıt Ye knbul işine 1:1 Tt>ıııınuı 
1941 den 15 Ağustos 1491 e kadar devam olunacaktır. Talip olanların a
nadan ve babadan veya yalnız babadan mahrum \'e muhtaç olması ,.c 
dördünciı sınıf için (10) dan küçük veya (13) den büyuk olmaması ve 
orta bir için ( 15) ve orta iki için ( 16) yaşını geçmemiş bulunması şart
tır. 

İlk müracaatta nüfuz tezkeresi, çiçek aşı kAğıdı, sıhhat raporu, mer-
but oldukları nahiye müdürlüğijnden alınan fakrühal kağıdı, vesikalı!< 
•ki fotografın getirilmesi llizımdır. 

Dördüncü !>tnıfa girecekler: Geldikleri m'.!ktep mildürli.iklerlnden btı 
yıl üçten dörde geçtiklerini bildiren fotograflı bir tezkere ve orta bir<' 
girenler bu yıl aldıkları ilk mektep "nhflrletnıımesini ve orUı ikiye ı?i· 
renlcrin de bu yıl birden ikiye !(f'çtıkleri'llli bildiren fotogrnrlı hiı ter.~ 
kere grtirmeleri lazımdır. l\tiisııbakiı imtihanı Türkçe \'e Arit111ct kteıı 
y:ıpılncaktrr. 

Hariçten gelecek tolcbe,.ı.., miı~~h:>l«• imtih"''' ncti<'e~inc k !ar i;ı c 
"" ih;ıtosi kf'nÔisinc aittir. (5101) 
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