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~Ask;r-;e Yoklama 1 J~~~~~:!::i 
Kaçaklarını 

. AltınaGirdi 
işgal Hareketi 

. Hadisesiz 

ihbar Etmiyeriler Tama~andı 
Felemenk Hindistanı 

Resmi ve Hususi Bazı Müessese Sahip ve Amirleri Örfi 
idare Mahkemesinde 6 şar Ay Hapse Mahkum Edildi 
İstanbulda bulunan resmi ve hususi bazı mü- ettikleri anlaşılan bu resmi ve hususi müessese 

essese sahip ve amirlerinin istihdam ettikleri sahip "e amirleri kanuna tevfikan örfi idare 
ınemur ve işçileri 2704 sayılı kanunun hükümle- mahkemelerine verilmişti. 
rine göre tutulması icabeden defterlere askerlik Bu eşhas muhakemeleri esnasında bu ıibi ka
vaziyetlerini tetkik etmeksizin kaydettikleri ve nuni hükümlerden haberdar olmadıklarını öne 
hu yüzden bir kısım yoklama kaçağı, bakaya ve sürmüşler, fakat takibattan kendilerini kurtara
sakhları askerlik kanununa aykm olarak işe al- mıyarak ekserisi albşar ay hepse malıkiım edil
dıJ<lan istihbar edilmiş, ve yapılan tahkikat sÖ- mişlerdir1 

(1tmda askerlikle ilgil~ olan .. b=~=-~~-am ________ , 
ŞARK 
CEPHESİNDE 
SüKON VAR 

Şark cephesinde Almanların yıldı
rım harbini t ahakkuk ettirememe
leri, Sovyet ordusunu imhaya mu
v affak olamamaları , nihayet bu -
r ada harbin statik bir h al almxya 
başlaması, h ar b in inkişafı bakı

mından fevkııhi.de mühimdir. Çün 
k il, şark cephesinde harbin uzıya
cağı anlaşılıyor, Almanlar da şimdi 
Sovyet ordusunun birkaç gün ve
y a b ir kaç haftada imhasını bekle
nı cnin doğru olmadığım itiraf e
diyorlar. 

hl. Zekeriya SERTEL 

1940 harbinin en büyük husu 
siycti hareket harbi olma

sıdır. Harp vaşıtalarr motörize ve 
l'hckanize olduktan sonra harbin 
tekniği değişti. Geçen harpte ol
duğu gibi karşılıklı siperlere gö -
llıülen kuvvetlerin aylarca, hat·ta 
senelerce ayni yerde hareketsiz 
beklemelerine imkan kalmadı. 
Siper harbi yerine hareket harbi 
kaim oldu. 

Hareket harbi ayni zamanda 
sürat harbidir. Yıldırım harbi bu 
Yeni tekniğin bir neticesidir. !ki 
senedenberi şahit olduğumuz 
harpler hep hareket harbi halin
de ve bir yıldırım süratiyle ya -
llildı. 

Almanlar Sovyetlere taarruz 
t!ttikleri zaman da harbi bir yıl -
dırım süratiyle bitireceklerini 
tıınuyor, hatta bunun için beş al
tı haftanın kafi geleceği sanılı -
Yordu. 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 5) 

---,-·--- ...1 

Hopkins'in 
Bir Nutku 

"İngilizlerin Ac. 
Kalmasına Müsaade 

Etmiyeceğiz .. 

Roosevelt'in tngiltcreye gönd'-- ' Rooseveltin Mümessili 
diği şahsi mümessili Hopkins 

-
1 
AlmanlarT ayyare lma-

~s!ilGya Karşı l latında Amerika ve ln-
lngiltereyi giltereye Y etişemiye-

Müdafaa İçin ceklerdir, Diyor 
Londra, 28 (A. A.) - "Afi,, 

k Roosevelt'in şahsi murahhası 
O n Beş Gün Sürece Hopkins, Londra radyosunda bir 

nutuk söyliyerek binlerce Ame-0 1 an Umumi Bir rikan tayyaresinin daha şimdi -
den İn_giıtereye vasıl olmuş ol-

Prov a Yapılıyor duğunu ve büyük bombardıman 
Londra, 28 (A.A.) _ Afi: In • tayyareleri inşasına müteallik 

geniş bir programın ilerlemiş giltere ve Iskoçyanın kara mü- b 
dafaalarını tecrübe maksadiyle ulunduğunu söylemiştir. 
yapılması kararlaştırılmış olan Hopkins, gıda maddeleri, mü
muazzam manevralar, dün sabah himmat ve benzin nakli için icap 
saat beşte başlamış olup on beş f:den gemilerin bulunacağını va
gün devam edecektir. Harekata detmiştir. Amerika, İngilizlerin 
istila halinde bilhassa mühim bir aç kalmalarına katiyen müsaade 
rol oynamıya davet edilecek olan etmiyecektir. Diğer taraftan A
muhafız kıtaatı ile zırhlı fırkalar, merika mümkün olduğu kadar 

ı ·şı· ve derhal Çine de, Rusyaya da 
topçu alayları ve tayyare er 1 ı- yardım etmiye azmetmiş bulun
rak etmişlerdir. Düşman esas iti- maktadır. 
bariyle paraşütçülerden, tajyare . 
lerle nakledilen kıtaattan ve düş· Hopkins, beyanatına şu suret-
manın lnkiliz toprağında bir köp le devam etmiştir: 
rü başı elde etmiye muvaffak ol- "Önümüzdeki sene zarfında 
muş olduğu farzedilerek getir • İn~iltereye ne miktar tayyare, 
miş olduğu tahmin edilen hücum tank, top vesaire gelebileceğini 
kıtaatmdan mürekkepti. sizlere doğru olarak söylemek is-

da Japonya İle Ticari 

Muarr.ef eleri Kesti 

Şimali Malayadaki hava kuvvetlerini takviye için Singapurdan gönderilen İngiliz tayyarelerı 
,.....__ ____________________________________________________________________ _ 
lr··-·-... - .................. -....... , 

Uzak Şark vaziyeti etrafında 
Amerika Hariciye Müsteşarı ile 
görüşen Japon Sefiri Amiral 

NOMURA 

cephe alıyor 
Batavia, 28 (A.A.) - "Afi" res 

midir: Felemenk Hindistanı ile 
Japonya arasındaki ticari mua -
meleler tatil edilmiştir. Japonya, 
Mançuko, Çin ve Hindiçiniye ya-

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

r···--·----··-·•.-ıaw 

Lozan Günü 

~ Seriinin 
1 Tekzibi 

Türkiyeye Taarruz 
Planlarının Ele 

Ge~tiği Hakkında. 
T ass'ın . Verdiği 

Haber Asılsızdır 

Bir Yangın Neticesinde 
Kısmen Harap Oldu 

Tokyo, 28 (A.A.) "Ofi,, Türkiye 
sefarethanesi, bir yangın neticesinde 
kısmen harap olmuştur. Yangının se
bebi henüz malum değildir. Sefir ile 
sefarethane erk5.m sağ ve salim ola
rak kurtulmu:ılardır. Hasarat mü-
bimdir. 

···~··-··-·-----------·, 

Dolayı siyle 

ALMAN TEBLiGi SOVYET.·· TEBLiGi 

Smolenskte Smolenskte 
Harp Zafer Almanlar 

İle Bitivor 

Ukrayna Mıntakasmda 
Çekilen Rus Kıtaatı 
Takip Edilmektedir 

Bir Alman Aiansı 

Mağlup Oldu 

Burada Çok Büyük Biı 
Meydan Muharebes 

Cereyan Etmiştir 

Ploesti Harap 

11Hedef Şehir işgali Almanlar Bir Cephede 
Değil, Rus Ordularım 4.ooo Ölü ve 3.ooo 
İmha Etmektir,. Diyor Yarah .Verdi 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Alman res 
mi tebliği: Smolensk rnmtakasın
da harp zaferle neticelenmek üze
redir. Ukraynada müttefik kıta· 
lar en güç yollara rağmen çekilen 
düşmanı mütemadiyen takip et
mektedir. Finlanda cephesinde 
düşmanın anudane mukaveme -
tine rağmen Alınan kıtaları ara.::i 
kazanmışlardır. 

Alman kumandanlığının 
lıedef i Sovyet ordusunu 

imhadır 
Sofya, 28 (A.A.) - Alman 

"Welt Press" Ajansı, Moskova 
ile Leningradın Alınan kıtaları 
tarafından işgali takdirinde bu • 
nun Alman - Rus harbinin neti -
cesi üzerinde kat'i bir tesir ya -
pacağına dair ecnebi matbuatta 
çıkan yazıları bahis mevzuu ede . 
rek diyor ki: 

Merkez cephesindeki Sovyet or 
dusuna kumanda eden Mareşn 

TİMOÇ&~KO 

Alman başkumandanlığının he
defi şehirlerin işgali gibi muvaf
fakıyetler araştırmak değil, fa -
kat Sovyet ordusunu imha et -
mektir. Bu hedefin tahakkuku iyi 
tetkik edilmiş Alman planlarının 
tatbikine bağlıdır. 

Moskova, 28 (A.A.) - Bu sa 
balı erkenden neşredilen Sovye 
ıtebliği: 

Milli Şef imiz iri 
Universitelilere 
Yüksek iltifatı 

Şimdiye kadar Alman başku -
mandanlığı Sovyetlerin anudane 

i mukavemeti, toprak arızalan ve 
·.ı gayri müsait hava şartları yüzün 

Pazar günü de muharebeler Ne 
vel, Smolensk ve Jitomir istika 
metlerinde devam etmiştir. Di 
ğer mıntakalarda mühim hiçbı. 
muharebe bildirilmemiştir. 

'-... ................... -... -..... ._. .......... . 

Harp başladığı zaman Sovyet -
ler seferberliklerini yapmış değil 
lerdi. seferberliği tamamlamak 
'Üzere beş haftaya ihtiyaçları var
dı. Bu vakti kazanabilmek için 
ricat taktiği takip etmiyerek Al
ll'lan taarruzlarını evveli hudut
taki müstahkem mevzilerde, son
l'a da Stalin müstahkem hattı ü
:Zerinde karşıladılar. Alınan taar
ruz dalgaları evveli birinci dal
ga kıranda, sonra ikinci mania 
Önünde bir miktar yıprandılar. 
Şimdi on gündenberi ayni hat 
Üzerinde kuvvetlerinin günden 
güne zaafa uğradığını, hatta ta
<ırruz kabiliyetini tedricen kay -
bettiklerini görüyoruz. 

Bu akşam alınmış olan ilk ne- terdim. Naziler, hiçbir zaman 
ticelere göre, eyaletlerdeki hare - memleketlerimizin müşterek ha
kat pek ziyade memnuniyete şa- va kuvvetine karşı kendilerini 
yan bir surette cereyan etmiştir. him~ye edecek de~ece~e. ~ar~ 
Müdafiler düşmanın ağır zayiat 

1 

fabrıkalarının fa~lıyetıru ılerı 
pahasına Londraya kadar yaklaş- götüremiyeceklerdır . ., 

~~----~~~~~~--~~~~--
Lozan zaferinin 18 inci yıldö -

1 nümü dolayısiyle Qniversitelile -
1 rin hislerine tercüman olarak 

den müşkilata uğramıştır. Fakat 
toprak müşkülatı ve gayri müsait 
şartları Alman ordusundan ziya -
de ricat etmekte olan Rus ordu
sunu müteessir eder. 

Kara kuvvetleriyle işbirliği y: 
pan hava kuvvetlerimiz düşmaı 
birliklerine taarruz etmiş ve tay 
yare meydanlarına karşı harekeı 
lerde bulunmuştur, •• Harbin altıncı haftası içinde-

yiz. Sovyetler seferberlik
lerini bitirmiş, ihtiyat kuvvetleri
ni cepheye sevketmiş bulunuyor. 
l3u suretle cephede kuvvetler a
rasında bir tevazün husule geldi
ği görünüyor. Nitekim son gün -
lerde iki tarafın resmi tebliğleri 
artık 914-18 harbindeki resmi 
tebliğleri hatırlatıyor : Iki tarafta 
Şark cephesinde siikun var de -
lhekle iktifa ediyorlar. 
Şark cephesinde Almanların 

Yıldırım harbini tahakkuk ettire
lhemeleri, Sovyet ordusunu im
haya muvaffak olamamaları, ve 
nihayet burada harbin statik bir 
hal almıya başlaması, harbin in
kisaf ı bakımından fevkalade mü
hiİndir. 

Çünkü şark cephesinde harbin 
Uzayacağı anlaşılıyor. Alm~nl.ar
da şimdi Sovyet ordusunun bır -
kac gün veya birkaç haftada ~ h• ~- ... 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 4) 

..-

imhasını beklemenin -••:ı~... "'.:~ 
lnadıgını itiraf ediyoı-9' · 

(Sonu; sa: 2:. su: 4J Berliıle yapılan Jıava hücmnlarıncla JruDamlan 200 librelik 'bir 'bomba 

~-.. -~ Rektör Cemil Bilse! tarafından 
· ·~ i çekilen telgrafa Milli Şefimiz is

tayyareye yerleştiriliyor 1 

met Inönü, şu cevabı gönder -
miştir: 

"Istanbul Universitesinin va
tansever duygularına çok teşek
kür ederim. Milletimizin tarihi 
ve milli eserlerine Universitemi
zin yakından ve candan göster -
diği alaka da millet yolunda ça
lışanlar için pek kıymetli bir teş
viktir.,, 

İsmet İnönü 

Müli Şefimizle ecııebi 

devlet reisleri arasmda 
Ankara, 28 (A.A.) - Amerikanın 

4 Tenınıuz Milli Bayramı münasebe
tiyle Cilmhurreisimiz ile Amerika 
Birleşik Devletleri Reisi M. Roose -
velt arasında samimi telgraflar teati 
olunmuştur. 

Ankara, 28 CA.A.) - Fransanın 14 
Temmuz Milli Bayramı dolayısiyle 

Cilmhurreisimiz ile Fransa Devlet 
Reisi Mareşal Petain arasında tebrik 
ve tesekkür telgrafları teati edilmi~
tir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) (Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

BUGÜN NEŞRE BAŞLADll{ 
"İstanbul Geceleri", il nci Abdülhamit deninde uıun müd

det İstanbulda yaşamış olan H. G. Dwight' in ese-ridir. :iti ı-tmc ev
velki İstanbul hayatının bazı s:ıflıalarıuı tasvir eder. İlk lıilı;ü~ c 
olan 

,, PELENG i DE RY A .. 
yı bugün üçüncü sayfamızda takibe başlaytm7~ Nazarfarmı1da va
rım asır evvelki Istanbul gecelerini canlandıracak olan bu hik:i
yeleri zevkle okuyacağınıza şüphe etm iyoruz. 

. ... ·' ... ~ ·l"' .. ~:_ .. , 
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Tefrika No. 17 

Napoleon, Derhal Parise Dönebilmek için 
Tasavvurlarının Bir Kısmından Vazgeçti 

"- Size, sizin daima işlediğiniz ı istiyordum.,, 
hatanın ne olduğunu şimdi söyliye- "- Siz delisiniz delikanlı, siz 
cegim. Siz, mevzilerinizi, daha düş meczupsunuz ... 
manınızın hareketlerinl bilmeden, "- Ben deli değilim. meczubun ne 
ve yalnız arazi tanıyarak, harbin demek olduğunu da bilmem ... 
arifesınde alıyorsunuz. Ben ise, bi- "- Şu halde pasta mısınız?., 
!akis, harpten evvel ,asla emirler "- Hayır, hasta da değilim. 
vermem. Ve bahusus geceleri, çok "- Söyleyin bakalım: Beni öl-
ıhtıyatlı. ve çok tedbirliyimdir. dürmek istemenizin sebebi nedir? 
Guneş doğar doğmaz, adamlarım- "- Sizi öldurmek istiyordum Çun-
la keşfe çıkarım. Bizzat kendım kti biliyordum ki, siz benim m~leke
mal!imat edinirim. Ve yapacağım timin başına felaket getirmektesiniz. 
ış hakkında henüz kararsız bir "- Sıze ben bir fenalık ettim 
halde bulundukça, kıtalarımın hep- mi?,. 
sını btr arada tutarım. Sonra duş- "- Evet ... Bütün Almanlara yaptı-
mnnın uzerine atılır, ve arazinfo i- ğınrz gibi. 
cabına göre saldırırım. Topçuların "- Siz kimin tarafından gön-
verdikleri zayiatı bana hatırlatmak derildiniz? Sizi bu cinayete kim 
ta hakkınız var. Fakat ben buna ne sevketti? Size bu caniyaneıtelkini 
yapabılırim? Kıtalarım artık bık- kim yaptı? 
mış ve yorulmuştur. Sulh istiyor- "- Hiç kimse ... Beni sevkeden, sizi 
l~r. Son günleri gözetip israf et- öldürmekle memleketime ve bu si!ah
memeye ve eskisinden fazla topçu ları elime veren Avrupaya en büyük 
hucumu vermeye mecburum... hizmeti edeceğime dair beslediğim çok 

Napoleon, bu sbzleri söyledikten samimi, ve şahsi kanaatimdir.,, 
onra. ittifaklardan da bahsederek di- "- Siz beni burada ilk defa mı 

vor ki: görüyorsunuz? 
"- Bugün ben, Çardan bala e- "- Sizi. meşhur mülakatınızı yaptı-

minim. Fakat onun böyle olmakta ğmız gunlerde, bir defa da Erfurtta 
devam edeceğini bana kim temin e- görmüştüm. 
der?. Çoktanberi b;!,!yordum ki, "- O vak.it de benl öldürmeye 
Prusya, sizinle benim aramda te- niyetiniz var mıydı?. 
reddut geçiriyor,,, "- Hayır .. O zaman sizi öldürmeye 

ı. erıi miizakereler: niyetim yoktu. Ctinkü, artık. bir daha 
Almanya ile harbetmiyeceğinızi sanı-
yordum. Ve sizin en büyiık hayranla

N apoleon, istediği şeyleri, bir- rmızdan bıriydim. 
denbire yarıya indiriyor. "- Size biraz evvel de söyledim 

N zırının yaptıklarını inkar ediyor, ya? Siz. ya delisiniz, yahut da hasta 
Ve bır ittıfak teklifinde bulunuyor. "- Hayır .. Ne deliyim, ne de h~~·~ 
Bu bir cebri dönüş, zaruri fıkir de- ta ... 
ır: stiriştir. Zira, bir an evvel Parise "- Korvlz11.r'ı getirsinler 
c:lonnıek, onca mühim ve müstaceldir. "- Korvizar da ne?,. · 
Mu..:akeratın yeni esası ~u olacaktır: Mütercim Rapp bu suale: 

'- Avusturya, kendi arazisinden "- Bir doktordur!., cevabını veri-
kısmını Ren eyaletlerine, bir kts- yor. Doktor gelinceye kadar hiç kim

n nı da Rusyaya verecektir. O zaman 1>e ağzını açıp bir sö..: söylemiyor. 
N poleon için, Balkanlara doğru bir Stapss teessiır göstermiyor. Bilakis. 

t açılmı'1 olacaktır!,. gayet itiılalli ve sakindir Korvizar 
B r çok haftalar, mıizakeratla geçi- geliyor. Napoleon ona. cİe!'kantının 

yor. Onun sabırsızlıgını ancak, genç nabzını muayene etmesini söylüyor 
P lonyalı kadının guzel gözleri yatış- ''- Ben hasta değilim, byle değil 
tırabıliyor. mi mösyö?., 
Teşrınievvel ayında Imparator, kıta- Doktor İmparatora hitap ediyor: 

1 ını Şonbrun'da tcfti~ten geçirirken. "- Efendinin sıhhati yerindedir!,, 
bı delıkanlının onn d<ığru yaklaşmaya Stapss. memnuniyeti• : 

!Ot Yiyerek 71 
Gün Ormanda 
Kalan Çocuk 

Tedavi Edilerek 
Tamamen İyileşti 

TAN 

Bir Yıl icinde 
Yapılari Yollar 
Belediye, 

İ çi n Bir 
1940 
Buçuk 

Senesinde Şehir Yoll a rı 

Milyon Lira Sarfetti 
Hadımköy civarındaki Amavutköy Belediyenin hazırladığı bir rapora hane ve Azapkapıda toprak tesviyesi, 

ormanlannd~ bir çocuk bulunmuştur. göre, 1940 mali yılı içinde yol faali- Tersane caddesinde Karösiman, Har
Odun :.esmek için oımnna giden köy- yeti için bir buçuk milyon lira sar- biye ve Emlak caddelerinde taş du
Hilerin bir ağaç ultında ölu gibi uyur fedilmiştir. var ve merdiven yapılmış, Kasımpa
vaziyette buldukları bu çocuk, jan - Bu paranın 300 küsur bin lirası He şa - daruthane deresi, Halıcıoğlu, 
darma vasıtasiyle hastaneye kaldırıl- Eminönü kazası dahilinde Siitçubos- Sırascrviler, Harbiye, Maçka yolları 
mıştrr. Ha ta~ede tedavi olunan ço - tanı. Yenicanıi civarı, Beynzıt mey _ mecı;p inşaatına da 50 bin liraya ya
cuk, o:ıdınm Ibrahım o~duğunu, ço- danınm toprak tesviyesi yapılmış. km bir paı·a c; .rfedilmiştir. 150 bin 
banlık yaptığını, bir gun hayvonları Sultanahmette bir kısım sokaklara lira kadar bir para ile de Alibey, A
otlatmu~ . ı~. • ~ıttiği. o~manda. yolu J kaldırım inşa edilmiş, Lfıleli, Koca- yazağa şosesi, Abidei Hürriyet - Ka
kaybcttığını, bır, ı~ı gun ot yıyerek ragıp, Şairhaşınet, Şairfitnat sokak- gıthr.:ıe yolu şo~e:..i ikmal edilmiştir. 
yaşa~ığını, başka ~ıc;bil' şey hatırla - !arma parke düşenmiş, Laleli, Ko- Muhtelif semtlerin parke, katran, ııs
madıgrnı s(ıylemiştır. ca;agıp caddesinin kaldrrımları köp- lalt ;;ose yollarında da tamirat ynpıl-

Köylulerden ögrendığlmize nazaran rülerde. Gülhane parkı rıhtımı~da ve mı.ştır. 
İbrahimin kciyden nyrılmasiyle bulu?- muhtelif c!'dd~ ve sokaklarda adi Be~iktaşt<: Vczirköşkü ve Bebek 
m~sı arasındıı tam 71 gün geçmlştır · kaldırım ve parke kaldrrnnlar yapıl- iskele y.:ılla~ının kaldırımları, Kııba-

lbr<:ıhiıni bulıın oduncnlar da ço- mak suretiyle esaslı tamirler icra e- taş vapur i.kelesinin mecrası, Barba-
banı olu sandıklnrını, e~.bisc v~ pa - dilmiştir. ros türbesi etrafının karösimııni ik -
puçlarınd.ı karıııca ve boccklerın yu- 60 bin liraya yakın bir para ile mal edilmiştir. 
va yaptığını söylcınlşlerrlir. Fatihte, Yedikule - Balıklı yolunun Eyüp kazası için 100 bin liraya ya-

İbrahinı teda\'İ sonuıırln tamrımen d' ı 
katranlı şosesi, Şehitlik yolunun par- kın para harcanmıştır. E ırne <apı -

ivile~mıc \"e köyune yollanmıştır. Ot k l k ld d l · 1 " .. .. kesi, Raıni - Gümüşsuyu yolunun şo- a çı arın a ırım ve uvar ıırıy e 

SPOR 

Klüp Değiştirecekler 
Hakkında Anlaşma 

Ve Talimatname 
Klüpler arasında sporcuların müba

dele edilmesinin onıine &"eçmek me
selesi hRlledilmiştir, Bir müddetten
beri Istanbul bölgesinde toplanan bü
tün birinci küme klüplf:rİ ve murjlh
hasları son defa olarak Malatya me
busu Nasuhi Baydarın hazırladığı 
metni müzakere ve münakaşa ctmi!jler 
ve neticede anlaşma projesini imza
lamışlardır. 

Bu anlaşmaya göre birinci küme 

sesi yap·· .. ıış, Edirnekapı - Samatya Edirnekapıd&n Sllahtarağaya uzanan 
yolu asfaltı ile diğer yolların adi kal- yolun p:ırkesi, Eyüp - Rami şosesi, 
dırım ·:e parke yollaı·r esaslı surette Rami kışlası yolunun katranlanması 
tamir e1ilmiştir. yapılmrştrr. Alibey deresinde Ye Ço
Beyoğlu kazasr dahilinde, Şişli - bançeşmede ah~ap köprüler yapılmış, 

Büyükd.:re, Taksim - Taşkışla şose- Silahtarağa - Küçükköy yolu da ik
leri ile Sıra erviler, Tepebaşı kaldı - mal edilmi5tir. 
rıınları, Taksim meydanı ve Şişhane Bcyko::, Sarıyer, Üsküdar, Kadı -
yokuşu asfaltları, Şişli, Sarıyer, Tak- ı köy ve Kartalda da birçok yol ve 
sim ve Mete caddelerinin katr~n kaldmmlarla toprak tesviyeleri .va
kaplamaları yapılmıştır. Tııkslm, Şiş- pılmıştı-

POLİSTE: 

Bir Köylü Evinde 
Ölü Bulundu 

MÜTEFERRİK : 

Piyasaya Yeniden 
Bol Şeker Getirildi 
Ticaret Ofisi tarafından, şeker şir-

Ayakkabı ve 
Kadın Çorabı 
Fiyatları 

Ayakkabılar İçin Kar 
Haddi T esbit Edildi 
Fiyatlan Milrakabe Komisyonu, 

dünkü toplantısında ayakkabı !iyat -
larınr tesbit etmiştir. Verilen karara 
göre, ayakkabıların kar hadleri cins
lerine göre yüzde 15, yüzde 20, yüz
de 25, yüzd~ 35 olarak kabul edil
miştir. Satılan ayakkabıların üzerin
de cinslerini ve kar haddini gösteren 
etiketler bulunacaktır. Komisyon ka
dm ayakkabıları hakkında ayrı bir 
karar verecektir. Ayakkabıcıların 

f'.krine göre, kadın ayakkabıları mo
ddya üibi bir meta olduğu ve pek 
mütenevvi çeşitleri de ihtiva ettiği 
için, fiyat tesbitine İüzum yoktur. 
Komisyon, henüz bu fikri kabul et
memiştir. 

KADIN ÇORAPLARI 
Fiyatları Mürakabe Bürosu, kadm 

çorapları hakkında yapılan ihtikarı 
tetkik etmektedir. Bundan bir ay ev
vel 120 - 130 kuruşa satılan kadın 
çorapları bugünlerde 200 - 210 ku -
ruşa kadar satılmaktadrr. 

Fabrikatörler, kadın çoraplarının 

dükkanlard~. yüksek fiyatla satıldığı
m iddia etmektedirler. 

ETTE KAR HADDi 
Dünkü toplantıda toptan et satan 

kasaplarla perakende et satan kasap
larm da kıl.r hadleri görüşülmüştür. 

Neticede toptancıların perakendecile
re nisbetle yüzde on noksaniyle et 
satmalarrw.a karar verilmiştir. 

İnhisarlar Vekili 
Trabzonda 

Trabzon, 28 ( A .A. ) - OUmrilk ve lnhi&ar· 
lar Vekili Raif Karadeniı dUn buray& ııel· 
miştir. 

İkinci Kağıt Fabrikası 
X.mit, (TAN) - Dan ıehrlmlıe aelmiı 

olan SW1\erbaıık umum müdürünün reiıllfinde 

klüpleri birbirlerinden hiç bir suretle 
sporcu almryacaklardır. Beden terbi
yesi ceza talimatnomesindeki tecziye 
~ckillerlnin bu anlaşmayı ihlal edenler 
hakkında tatbik edılmesini bütun klüp 
ler kabul etmişlerdir. 

Sarıyere bağlı Zekeriya köyünde 
oturan 65 yaşında Sefer evinde ölü 
olarak bulunmuştur. Ölüm şüpheli 
görüldüğü için ceset morga kaldırıl

mıştır. 

ketme devredilen 5000 ton şeker, 
yurdumuzun her tarafına tevzi edil
mektedir. Dün piyasaya Mersinden 
13 vagon şeker gelmiştir. Ayrıca 80 
vagon şeker daha yola çıkarılmıştır. sclliloz sanayi müessese ve fabrikaları mUdur 

HALKA KONSER _ İki ~eneden- ve mUhendiılcrinin iştirakiyle bir toplantı ya. 

Bu anlaşmaya dahil bulunmayan her 
hangi bir klübe geçip, oradan anlaş
mayı imza etmiş bir klübe intisap da
hi caiz dcğild.ir. 

c;:abaladığı farkedilıyor. Delikanlı. bit- "- Bunun anlnşılmasr için. sizin Diğer taraftan hazırlanan tescil ta-
tabı derhal tevkif olunuyor. Üzerinde zahmetinize lüzum yoktu: Ben sıhhat- limatnamesi de bu anlaşmayı kolay
koca bir mutfak bıçağı ile, bir de genç, te olduğumu, evvelce de söylemiş- !aştıracak mahiyettedir. Bu talimatna-

KAVGA - Bakırköyde Osmaniye 
mahalesinde Cami sokağında berber 
İbrahimle Yenimahallede Taşhan cad 
desinde 76 nwnadalı evde oturan 
kunduracı Ahmet ve İbrahim in ar -
kadaşı berber Bedri evvelki gün Ba
krrköyde birbirleriyle kavga etmiş -
lerdir. 

pıımııtır. Bu toplantıda hilen faaliyehe bulu
beri çalışmalarına de\·am eden ve ta- nan birinci lı..lğıt ve tellilo:ı: fabrikuının lstih
mamen amf..ör gençlerden mürekkep 

1 
salini arttırmak, ikinci fabrikanın da bir an 

olan Beyoğlu Halkevi koro heyeti, evvel iJlemiye açılmasını temin etmek için ko· 
perşembe günü saat 18,30 da Taksim 1 nuşmalar yapılmıştır. Umum ma<1ür fabrikala· 
Bclediy~ bahçesinde bir meydan kon- rı ıczmi1 ve işçi vaziyeti ile allkadu ol
seri Yerecektir. 60 gençten mürekkep ı mu~tur. 
olan bu koronun programı çok zen- -----~----

kı:ı: resmi bulunuyor. Dalikanlı, kara- tim 1" Diyor. me projesine göre bir bölge dahilinde 
kolda izahat vermiyor. Yalmz İmpa- * + klüp değiştirenler üç sene resmi mü-
ratora ır§aaua bulunabileceğini söy- t sticvap tekrar baslıyor sabaka1ara iştirak edemiyecek1erdır. 
luyor. Fedeı:-asyonların tesbit edecekleri iki 

Bir Protestan papazının oğlu olan . . • aylık blti mevsimler zarfında bölge 
18 yaşındaki Frederik Staps, Impa- Delıkanlı?ın kendısın?e.n bu dl"re- değiştiren bir sporcu hiç beklemeden 
ratorun huzunrunda gayet terbiyeli, ce emın oluş~na sınır~e~7n Na- gittiği bölgenin resmi müsabakalarına 
ve pervasız duruyor. Napoleon ona 1 poleo~, ye~lden istı cv~ba gırışıyor: iş.tir~_k ed.ebilecektir: A?.'n~. sporcu es-
F ransızca soruyor. Rapp da tercümen -:-. Sız. taşkın bır kafasınız. A- kı bolgesıne ve eskı klubune avdet e-
lık yapıyor. Konuşuyorlar. Delıkanlı: Jlenızm mahvına sebep olacaksınrz. derse derhal tescil edılecek ve müsa-

,,_ Evet, diyor, ben. sizi öldıirmek (Arkası var) 1 baka yapacak başka bir klübe girmek 

GECE GELEN HABERLER 
Fiyat Mürakabesi 

-----------~~--

Bu Teşkilat Bütün Vilayetlere ve Mühim 
Ediliyor Kaza Merkezlerine de Teşmil 

Ankara, 28 (TAN) - Ticaret Vekaleti Fıyat Mürakabe ve ıhtikarla 
mucadelc i lerini yeni icaplara gore tanzim etmekte ve ycnı bazı tedbır
ler almaktadır. Fıyat Murakabe Teş kilfıtı bugun ancak b.ızı buyuk şe
hırlcrde Fıyat Mürakabc Büroları halinde mevcut bulunm ktadır. Veka
let bu teşkılitı butUn vilayetlere ve bu arada bazı mühım kaza mer
kezlerine teşmil etmek için çal~mak tadrr. 

İstanbul ve Ankara Fiyat Murakabe kurslarını ikmal eden ve im
tıhanda muvaffak olan kontrolcirler tayin edilecekleri mahallerde icra \'e 
t tbıknt organları olarak vazife göreceklerdir. Komisyonlnr ise. mahalli 
e ya ve emtianın fiyatlarını tesbit edecek ve bu fiyatların muayyen bir 
zaman ve mahalde muhik olup olmadıkları hakkında rey beyan edecek
lerdır, 

~~------------------------~~-Breslte Yeni Bir 1 

Scharnhorst ı 
Peydahlandı 

Hava İngiliz 
Hücumlarına 
Bir Mukabele 

-<>---

Almanlar, Kruvazörün 1 Almanlar, 
Hareketini Böylece ' Taarruzda 

Londraya 
Bulundu 

Gizlemek İstemişler Berlin, 28 ( A.A,) - Dun gece Al
man hava kuvvetleri Alman şehirlerin
de ikametgahların bulunduğu mahal
lere arka arkaya yapılan İngilız bom
bardımanlarının ini tkamını almak için 
Loııdraya hücum etmişlerdir. 
Düşman ne giındüz ve ne de gece 

Alman ~razis.i Lİ7.erinde uc;mamıştn·. 
lngiliz taarruzları 

Sovyet Tebliği 1 
(Baş tarafı 1 mcidc) , 

Cumartesi günü hava kuvvet · 
!erimiz 104 Alman tayyaresi talı-• 
rip etmişlerdir. Bunların ekseri
si tayyare meydanlarında yakıl
mıştır. 

Cumartesi günü hava kuvvet -
!erimiz ve Baltık filosuna men -
sup gemilerimiz düşmanın iki des 
troyerini, bir denizalıısını ve 
mahruk yüklü iki nakliye gemi
sini batırmışlar ve bir sahil mu
hafaza gemisini kullanılmıyacak 
bir hale getirmişlerdir. 

Bir Alman fırkası imha edil -
miştir. Bu harekatın tafsilatı şu
dur: 

Cepheye gelen yeni bir Alman fır
kası kıtalarımıza taarruz etmiştir. 
Cephe kumandanımız bu hrkayı tut
maya ve ihata ederek imhaya karar 
vermiştir. İlk günün sonunda Alman
lar kttalanmızın §iddetli taarruzlarına 
ancak zayıf bir mukavemet gösterebi
liyorlardı. Almanlar müdafaa tabiyesi 
tatbikine ve siperlenmeye mecbur kal
mışlardır. Bu esnada, Sovyet tankla
rı ve motörlü piyade kuvvetleri düş
manın ihatasını tamamlamışlardır. Sa 
bahleyin erkenden Sovyet bombardı
man filoları Alman fırkasının üzerin
de uçarak yüzlerce bomba atmışlardır. 
Düşman topçusu ve tank dafi topları 

ile diğer' toplarını kullanarak çembe
ri yarmak için ıimıtsiz bır teşebbüste 
bulunmuştur. Fakat bütün taarruzlar 
düşman iç.in pek büyük zayiatla tar
dedilmiştir. İk'nci günün sonunda kı
talarımız taarruza geçmişlerdir. Tank 
birliklerimiz düşman bataryalarının ve 
mitralyözlerinin geri kalanım da tah
rip etmişlerdir. Tanklarımız ve cesur 
piyademiz düşman fırkasının birliğinin 
üstüne atılmıştır. Süratle ilerleyen 
tanklarımız Alman askerlerini ezmiş
ler ve yakından mitralyöz ateşine tut
muşlardır. 

Kavga esnasında Ahmet yanında 
taşıdığı kunduracı bıçağını çekerek 
İbrahimi yüzünden yaralamıştrr. Bed 
ri de tabanca ile Ahmetli bacağından 
yaralamıştrr. Suçlular yakalanmı~tır. 

isterse iki sene bekliyecektir. 
Bu anlaşma oyuncuların klübü ter

ketmek tehditleriyle mü1kül vaziyet
lerde kalıp işı maddi taraftan idare et
mek mecburiyetinde bulunan idareci
\eri memnun etmiştir. 

Şark Cephesinde 
Sükun Var 

(Baş tal'afı 1 incide) 
Şarkta h arbin uzaması Alman

ya için pek fena neticeler vere -
bilir. Almanya Şarktan beklediği 
petrol ve buğdayı almadan.. kışa 
girmiye mecbur olursa bazı teh
likelerle karşılaşabilir. 

Onun için resmi tebliğlerde 
"şark cephesinde sükun,, dan balı 
sedilmiye başlanmış olması fev -
kalade ehemm iyeti h aizdir har -
bin imha ve yıldırım harbi ol -
maktan çıkarak yıpranma har
bine inkılap etmek te bulunm:lSl 
;,ark harb inin mukadderatını b i -
le değiştirebilir. 

istilaya Karşı 
(Baş tarafı 1 ı.ncide) 

masına ve bazı m ahalle rde hasa
rat ika etm esine rağmen, para -
şütçü gruplarını imh a etmiştir. 

gindir. Konser parasızdrr. Konserlere Mahkemeye Verilenler 
her hafta devam edilecektir. Beykcr mabıaaı s çift iskarpini yUıde 128 

FRANCALA İHTİYAÇ! _ Beledi- klrla sa tarak ihtikô:r .yaptıt'. id.di~ıı ile Asliye 
d.. T' t V k" l ·r .. t !kine ceza mahkemcsıne vcrı lmııtı r. 

ye un ıcare e. a e ıne murae~~ ı Taksimde Cümhuriyet puta.nesi de kakao 
ederek francala ihtıyacının her gun &1trşlarında ihtikar yaptıit için mahkemeye 
artmakta olduğunu ve 35 çuval unun ı verilmiııir. 
kafi gelmediğini bildirmiştir, Vcka -

1 
_ ....,....,...., _______ ,.... __ _ 

let hastalar için 5 çuval francala unu 
daha verebileceğini söylemi~tir. tebliğ edilmiştir, Bunun üzerine dün 
TAKSİLER - Taksılerin her giln saat 14 den itibaren şehrimizdeki bti

serbestçe çalışmalarma müsaade eden tün taksiler serbestçe çalışmıya baş
kararname dün öğle üzeri villlyete lamışlardrr. 

Asker ve Yoklama 
Kaçakları 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu hususta alakadarları tenvir et

mek maksadiyle şu noktalara dikkat 
etmelerini tavsiye ederiz: 

1 - Örfi idare mmtakası dahilin
deki yerli ve yabancı askerlik şube
lerine kay rtlr olup da emsalleri cel -
bedilmiş olanlardan davete henüz i
cabet etmemiş olanlarla sevkedildik
leri mahallerden savuşmuş veya i
zinli gelip de mezuniyeti bitince kı

tasına avdet etmemiş olan)arı her oe 
suretle olursa olsun ve müessese ve 
iş yer !erinde çalıştıranlar, 

2 - Hariç askerlik şubelerinde ka
yıtlı olup her ne maksatla olursa ol
sun, örfi idare mıntakasmda bulu
nanlardan kendi askerlik şubelerince 
emsalleri celbedildiği halde icabet 
etmemiş olanlarla yine bunlardan ha
len bulundukları mahaller in askerlik 
şubelerine yabancı kayıtlarını yaptır
mıyanları ve bunlardan sevkedildik
lcri kıtalardan örfi idare mıntakasına 
savuşan veya izinli. gelerek avdet et
miyenleri keza gizliyen ve müessese 
ve iş yerlerinde çahştrranlar, 

3 - Bu gibi savuşanlar pek az ol
makla beraber, hiçbir vatandaşın ka
nuni mahkümiyetlere uğramamalar ı 
matlüp olduğundan, yukarıdaki mad
delerde yazılı eşhası gizledikleri veya 
çalıştırdıkları kimseleri · ait oldugu 
- awla .rnqqı -eA:aA ıunsal CJll[WC}{CW 

dikleri anlaşılınca, haklarında örfi i
dare komutanlığınca takibat yapıla -
rak örfi idare mahkemelerine verile
cekleri anlaşılmaktadır. 

Malta'ya 
İtalyan 

..-----
Hücumda 
Zayiatı 

Londra, 28 (A.A.ı - l talyanlar, reami teb· 
liflerinde Maıtara karı ı yıprlan hucumda kul 
lanı lmrı olan motörlü unda1ları hamil ı ki tor 
pltoyu zayi etmiş olduklarını itiraf etmekle· 
dirler. Maltaya karıı yapılan hücumda ltal· 
yanları torpido ve tayyarelerle birlikte harp 
ııemilcri de kullanmışlardır. 

Hindiçlni Japon 
işgali Altına Girdi 

(Baş tarafı 1 incide) 
pılan her tü rlü ihracat için hu
susi b ir müsaade istihsali lazım 
gelmektedir. 

Avusfralyadaki Japon 
alacakları hakkmda tedbir 

Melbournes, 28 (A.A.) - A -
vustraly a Başvekili Memzies , 
mevcut kambiyo kontrolü n izam
namesi mucibince,• Japonyanın 
Av ustralyad ak i alacaklarının blo
ke edildiğini bildirmiştir. Av us -
tralya bankalarına keyfiyet b il -
dirilmiştir. 

Japonya, son kararın 
tesiri11ıi hissedecektir 

Londra, 28 (A.A.) - H indiçinideki 
Japon hareketinin yarattığı vaziyet 
İngiliz gazetelerinde u zu n tefsirlere 
mevzu olmakla devam ediyor. Times 
gazetesi başmakalesinde diyor kl: 

" Ruhsatiye usu lü her halde İngil
tere ile müştereken tatbik edileceğin
den icap ederse, J apon ticareti yalnız 
Şimali Amerika ve İngiliz İmpara -
torluğu ile değil, hatta Cenubi Ame
rika ile d e müessir bir tarzda durdu
rulabilir. Çünkü Japonya Cenubi A
merika ile ticaretini dolar veya ster
ling ile ve Nevyork, Sanfrancisco ve 
Londra yolu He yapmaktadır. Japon 
alacaklarınm bloke edilmesi, Japon
yanın dünya ticaretinin en büytık 
kısmını müteessir edecektir. Bilhassa 
Japonyanın petrol, maden ve diğer 
malzeme tedarikatına dokunacaktır. 
Emniyetle söyleneb ilir ki, Japonya 
Amerika ve İngiltereden aldıkların
dan mahrum kalsaydı, Çin harbine 
dayanamazd ı. Eğer J aponya Welles'in 
dediği gibi genişleme siyasetine zor
balık veya zorbalık t ehdidiyle devam 
ederse kendisine İngiliz ve Ameri -
kan mallarının verilmesi durd urula
bilir. 

Avustralya Başvekilinin 
Yeni Bir Nutku 

29 - 7 - !)41 

Blo ke 
Paralar 
Buna Ait Yeni 
Kararname Çıktı 

Ankara, 28 (TAN') - Hususi ta
kas hesabında matlup olarak takad
düm eden bloke paralariyle faiz ' 
dividantlar hakkındaki kararname Ve 
killer Heyetince tasdik edilmiştir. Bı• 
kararı bildiriyorum: 

l - Herhangi bir memlekette hu
susi takas hesabımızda teraküm et
miş mühim miktarda mcbaliğ bulun· 
duğu ve o memleketten ithalfıtm e
hemmiyetli surette güçleşmiş oldugıı 
hallerde bu memleketlere ihraç olu
nacak bloke matlübat faiz ve divı
dantlar için memleketimizde icrayı 
faaliyet eden yerli ve yabancı şirkcl
Jerin ! :ıriçteki hissedarlariyle tahvl -
lat hiimillerine ödemek mecburiye
tinde bulundukları faiz ve dividnnt
lar hakkındaki kararname hükümleri 
kaldırılmıştr;:, 

2 - Birinci fıkrada sayth sebepler
le herhangi bir memleket hakkınd.ı 
bloke matıübat ile faiz ve dividnnt
ların ihracı için kararnamenin tatbik 
edilmediği devrelerde bu meballğin 
o memlekette açılmış hususi takaS 
hesabımızda mukayyet mebaliğden 
mahsubu suretiyle transferi yapılır. 

3 - Bu karar hükümlerinin tat -
bikmı icap ettiren birinci maddede 
yazılı şartların mevcut olup olmadığı 
Jthaliit ve ihracat rejimine ait mev
cut metinlerin tevhidi maksadiyle ha
zrrlanan kararın kabulü hakkmdnkı 
kararnamenin 6 mcı maddesi muci -
blnce müstakil ticari tediyeleri tan
zim komitesi tarafından tayin edilir. 

fl2I'lt•l 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Proıranı llf,! 0 Mubtetrf 
7,33 Milılk (Pi.) L8,40 Orkestra 
7,45 Haberler 19,00 Yuva 
8,00 Milıik (PL) l9,1S Orkestra 
8,30 Evin saati 19,30 Haberler ... ",45 Şarkılar 

:ıo,ıs Rad. au 
12,30 Proıram 

ll0.45 Müzik (PL) 
12,33 Türkçe (Pi.) 

.ıt,00 Zir. Ta., 
12,45 Haberler 

:tı,ıo Su 
13,00 Türkçe (Pi.) 

:11,30 Konuım• 
ı3, 1 S Milzlk (Pi.) 

:U,45 Fasıl 

* l:?,30 Haberler 
18,00 Proır;;ım :t:?,45 Caz (Pı'\ 

18ı03 Orkcstril u,55 Kapanı! 

1 Askerlik işleri \ ----
Şubeye Davet 

f'atlh Aıkerlik Şubea1Rden: 
Yd. Ecr. Tıı:m. Mustafa Of. Ahmet Hamdı 

(SIJOı) çok acele §U lı>:yc müracaatı il!ıı 

olunur. 

Alman Tebliği 
(Ba~. tarafı ı ıncidc) 

Odesclya taarruz 
Bertin, 28 (A .A.) - Dün gece savaş 

tayyarelerimiz O desll limanını müker
reren bombalamışla• ·dır. Tahmil ve 
tahliye tesisatına isaoetler kaydedilmiı; 
ve biri büyük olmar. ü:ı:ere yangınlar 
çıkarılmı;tır. 

Fi1ı ceplıesimfe bir topçu 
alayı imlıa edildi 

Helsinkl, 28 (A.P .. ) - "Ofi,, Res
mi tebliğde deni!iyıır ki: F.inlandalı
lar, Refola mmtaka;mda evvelce im
ha edilmiş olduğu bildirilen düşman 
piyade alaylanndan başka bir de top· 
çu alayı imha edilmiştir. 45 kamyon 
ile, 15 hambere, 200 beygir ve bir
çok esliha iğtinam edilmiştir. 26 
Temmuz tarihinle düşman 120 kişi ile 
Bengtykaer adasma bir ih,raç hare -
keti yapmak teşebbusünde buwnmuş
tur. Harekıl.ta Hangse yakınındaki 
Russaro adasının bataryaları da işti
rak etmiştir. Finlanda gambotlarx ile 
tayyareled, bir hücumbotunu tııhrıp 

etmek suretiyle düşmanı tardctmiş -
!erdir. 

Fransada gönüllüler 
Paris, 28 (A. A.) - "Havas., OCI 

bildiriyor: Paris gazetelerinin bildir
diğine göre, milli halk birliğine men
sup 600 subay Bolşevikliğe kar§ı har
betmek üzere gömillü kaydedilm ştir. 
Bunlar Parisin ve civarının her ta
rafından ve hatta vılfıyetlerden gel -
mişlerdir. 

Moskovadan Ayrdan 

Fransız 

Şehrimize 

Sefiri 

Geliyor 
Ankar:.ı, 28 (A, A.) -;- Fransanıo 

Moskovn Büyuk Elçisi, refikası ve 
Büyük Elçilik mensuplarından 47 ki
şilik bir kafile bugün şehrimizden 
geçmiştir. 

Misafirler Ankara garında Harici-

1 
ye Vekaleti adına Protokol şefiyle 
muavinleri tarafından selamlarımı 

Londra. 28 (A. A.) - Hava neza
reti istıhbarat servisinin bildirdiğine 
nazaran Almanlar "Scharnchorst,, harp 
gemisının Brest'en hareket ettiğıni sak 
lamak, hala ayni yerde olduğu hissini 
vermek için tertibat almaktadır. Ha
k katen geçen Perşembe akşamına doğ 
ru "Scharnchorst .. hala Brestte ayni 
yerde bulunuyordu. Ve cuma sabahı 
Brıtanya keşif tayyareleri Almanların 
gemiyi muhafaza etmek için kullan
dıkları gizleme ağının hala orada ol
dugunu farkctmişlerdir. Fakat Britan
ya keşıf tayyarecileri gizlemede bazı 
kusurlar gormtişlerdir Raporların tet
kıki, Scharnchorst'un geceleyin gitmiş 
olduğunu ve gizleme tertibatının al
tında Scharnchorst ıle bir müşabehet 
yaratmak için hazırlanmtş bir sarnıç 
gemisi ile daha küçük bazı gemller bu
lunduğunu göstermiştir. 

Londra, 28 ( A ,A.) - Hava nezareti 
tebliğ ediyor: Bombardıman tayyare
Jerimizin harekatı, fena havalar yü
zünden tahdit edilmiştır. Maamafih, 
u fak bir hava teşekkülü, Dunkerk'e 
sevkedilmiş ve oradaki doklara hücum 
edilmiştir. Tayyarelerimiz, düşman su 
!arına birçok mayinler koymuşlardır. 
İngiliz avcı tayyareleri. gece Frarı::;a
nrn şimalinde kain düşman tayyare 
meydanlarına hiıcum etmişlerdir. 

-v -

Ürdün Baş,1ekili İstifa Etti 

İlk malumata göre 4000 Alman as
keri ve subayı muharebe meydanında 
ölmüştür. Hasta bakıcılar da 3000 den 
fazla yaralı toplamışlardır. Pek çok e
sir alınmıştır. Müteaddıt tank birçok 
kamyon ve motosiklet. 40 tank dafi 
topu, 12 ağır ve 8 hafif top, 20 torpil 
makinesi iğtinam olunmuştur. İmha e
dilen fırkanın geri kalanı bozgun ha
linde kaçmı§tır. 

Londranın tam göbeğinde Wlein'de 
eski bombardunanların bırakmış ol -
dukları izlerin ortasında yapılan ek
zersizler, temaşaya değer bir manza
ra arzetmiştir. Londra mıntakasının 
telefon santralını i~gal etmek i.ızere 
yuzlerce düşman paraşütçlisünün tıı·

tıllı zincirleri hamil oldukları halde 
tayyare ile gelmiş oldukları farzedil
miştir. Müdafiler, münh:ısıran muha
fız kıtaatmdan mürekkepti. Kana -
dalılar da düşman rolünü yapıyor
lardı, Tüfeklerin, mitralyözlerin, ham 
berelerin ve havan toplarının kulnk
ları sağır eden gürülti.isü arasında 
tecavüz süratıe inkişaf etmi:ı ve bir 
düşman ayni zamanda şimal ve ce
nuptan taarruza geçmiş ve bir du -
man tabakası arkasına gizlenerek 
başlıca gayretini şimali sarkide gös
termiştir. Arazinin arızalarından aza
mi derecede istifade eden muhafız 
kıtaatı, düşmanı büyük zayiata uğ
ratmışlardır. Seksen dakika devam 
etmiş olan ekzersiz, muhafız kıtaatı 
için mükemmel bir ders olacaktır. Bu 
kıtalar esasen Kamuflaj sınıfında bü
yük bir istidat göstermişlerdir. 

"Almanların tasarladığı yıldırım har 
bi akim kalmıştı r. Almanların yaptık
ları a ni taarr uzu takip eden ilk günler 
de bazı toprak ziyaının hayati bir e
hemmiyeti h aiz olmadığını söylediği
miz zaman bazı kimseler mübalağa et
tiğimizi zannettiler. Fakat Sovyetler 
B irliiinin düzün elerce sanayi mer kezi 
olduğundan topraklarının küçük bir 
kısmmı feda edebilir .,, 

Stefani Ajansı, muharebenin devam etmekte 
olduğunu bildirmektedir. Bu ajanla ıöre mo. 
törlU bir sandal<n atmıı olduğu bir torpil bir 
lnıı;iliz harp &emisine iaabct etmiı ve bu &e· 
mi derhal batmııtır. 

Londraoın resmi tebliği, motörlU sandalları 
hamil olan ve dün ıı;ece Maltaya hilcum eden 
ıeki& Italyan torpidosu ile bunlara refakat 
eden dokuz ıeminin tahrip edilmlı olduiunu 
bildirmektedir. 

Sidney, 28 ( A .A .) - Avustralya Baıvekili başta F!'ansız Büyük Elçisi olduğu 
Menzlea, beyanatta bulunarak Avuuuryaoın halde Fransanın Ankara Büyük Elçi
hiç delilse, imapratorlufun diler lrmmlan ka· 
dar tehlikede oldu!unu, hcrkuin, Uzerine llği erkanı ve Fransız kolonisi tara -
dü~en vazifeyi yapmaaını "ilylemiı, ı ftirak ,.e fmdan karşılanmı~ ve ugurlanmı tır 
karıa,ahk çrkaranl;ırııı vatan haini olduğunu B skay korfezinin garp methallerine 

Brıtanya hava devriyeleri gönderilmiş 
ve Bretagne sahilleri karış karış a_ran
mıştır. Bu sırada diişman sahile yakın 
adalardan ve Brestten duman pcrdtleri 
vucude getirmiştir. 

Buna rağmen Britanya avcılarının 
araştırmaları siıratle netice vermiştir, 
Hemen ayni zamanda birçok tayyare
ler Schamchorst'u La Pallice'de gör
duklerını bildirmişlerdır. Hudson ve 
Beaufort bombardman tayyarelerı. 
Scharnchorst uzerine en biıyük çapta 
bol"!1b.ılar atmışlardır. Britanya hücu-

Amman, 28 (A.A) - Reamen bıldirıldıği· 

ne ıı;ore Urdun Başvekili, Tevfik Abuhuda İs· 
tifa etmiıtir. Emir Abdullah yeni kabinenin 
teşkiline yine sabık Haıvekili memur etmi~tir. 

Yeni kabinen.in bir~aç ıilne kadar teştkkiil 
edilccefi zannedilmektedir. 

Smolensk muharebeleri 
Moskova, 28 (A.A .) - Reuter ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: Is
tihbarat bürosu reis muavini Lozovs
ky dün gazeteciler toplantısında de
miştir ki: 

''Smolensk büyük m eydan muhare-
besi hakkında heniiz tafsilat veremi

mu o kadar t esirli ve devamlı olmuş- yeceğiz. Fakat bunu yakında yapaca
tur ki Alman kruvazörü kımıldamamış ğrz. Çünkiı burada nihayet Almanları 
ve Britanya bombardıman servisi bir mağlüp ett.ik. Bu. senelere~ tetkık e
h~rp gemisine hucum ~tmek uzere şim dilecek bir meydan muharebesidir ... 
dıye kadar kullanılan tayyare kuvvet-, Lozovski, Rus - Alman cephesini 
l~rinin en buyugunu vucude getrmiş- muazzam bir Verdun suretinde tasvir 
tır. etmiş ve demiştir ki: 

Reuter muhabiri, Romanya daki Plo
eşti petrol merkezin in bombardımanı 
hakkında tasrıhat i!ltemesi üzerine L o
zovski gülerek şu cevabı vermiştir: 

"Ploeşti mi ? Bunun yalnız ismi kal
mıştır ... 

De Gaulle'ün Beyanatı 
Loııdra, 2 8 (A.A.) - MUıtakil Fran11z A

jansının Beyrutun aldıjı bir habere ııöre Ge
neral de Gaulle Lübnanın dini, ıiyul, içtimai 
ve lktısadJ mümestillerinin let irakiyle yapılan 

bir toplantıda beyanatta bulunarak demlıtir ki: 
"Yalnı:ı: Lübnanın defil Fran,antn ullmeti 

icin de LUbnanın bUlrUmranlık hakkı ve istik· 
lili verilmesi dofru ve l dillM ve pratik bir 

ilerl ailrmilıtür. 

Fransa Fas'ın İstikbalini 
· Temin Edecek 

Vicby, 28 (A.A.) - "Afi., General No· 
ıuu, Rabatta şu beyanatta bulunmuıtur: 
"Hatıl bUyUk fedakarlıkl ar bahuına olsa, 

Fu'ın İ•tikbalinl temin etmiye haırrrz . Fu, 
harekettir. Burada bulunmamız, hürriyctini1i Fran.aya olan itimadını muhafau ctmekıc,Jir 
tehdit edenlere karıı Fransanın bu hürriyeti Fransa da hami millet vuifcsini İf•ıla kuıur 
müdafaa için sizinle İ)birliği yapacağının deli· etmiyecektir. l ki memleketin mukadderatı bir· 
lidir . ., birine bğlrdır.ıı 

Milli Şefle Devlet 

Reisleri Arasında 
(Baş tarafı 1 incideı 

Ankara, 28 (A.A.) - ispanyanın 
18 Temmuz Milli Bayramı milna e
betiyle Cumhurreisimız ile İ pany 
Devlet Reiı<i Gen~ral l''ranco ar ı -
da tebrik ve teşekkur telgr fi rı t t, 
nlımmıı~tıır 
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I
,_ ACELE SATILIK ' l Çil, ergenllk, .sivilce, yağ, kJr ve, 

1 
TAKSi OTOMOBiLİ l lckclcri kat'iyyen izale eder. Geceler 

yatarken bir pamuğu bu losyonla l !>· 

Ağrdarı Dindirir! 

Müracaat: Beyoğlu Asmalımcscıt !atarak yüzünüzü ve kirli mahalleri 
T U N A Pastancsl siliniz. Pamuğun Uzerindc.ıhusule ge-

- len pisliklerJ gorecekslniz, bu size. 

iHTiRA ILANI 
"Piritlcrin dökümü için usul ve 

tertiba~.. hakkında alınmış olan 5.8. 
1934 günlü ve 1825 sayılı ihtira be-

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINlR ve BEL ağrılan ile Soğuk ratı bu defa mevkii fille konmak ü

algınlığından ileri gelen vücut KmIKLIGI, NEZLE ve GRiP zere ahere devrüfernğ veya icar edi
hastalaklan D E R .!U A N ..)taşclerile" derhal geçer icabında 1eceğinden talip olanlarm Galatada, 
günde 1 • 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur.' İktısat hanında, Robert Ferrlye mü -

tamamlyle isbat eder ki, şedaldi ha -
vaiyedcn, sıcaktan, terden, ruj ve al
lı1dardan çehreniz ne kadar kirlidir? .• 

Bütün bunlar güzel yüzünüzde bir ı,;11 

ve leke tabakası husule getirmiştir. 

İşte HASAN L OSY O NU çehrenlz
dekl boya, ruj, kir, ter ve her türlii 
toz ve siyahlıklarla çirkinlikleri ve 
yanıkları izale eder. Leke ve çiller 
yavaş yavaş zail olur. Cilt üzerindeki 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İlanları 

~şağıda yazılı mevadın kapalı zarfla ~ksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
~erı satın~lına k~misyonlarında. yapılacaktır. Ta~iplerin kanuni vesikalariyle teklü mektuplarım 
ihal~ ~~tlerınden bır saat evvel aıt oldukları komısyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri Ist. Lv. 
Amırligı satmalma komisyonundada görülür. 
Cinıi Miktan Tutan Teminatı ihale gün Saat ve mahalli. 

.. Kilo Lira Lira 

Sade yağı, 
'Sade yağı. 
Sade yağı 
Sade yağı 
Tereyağı 
Sığır et; 
Odun 
Odun 
Odun · . 
Kuru ot 
Odun 
Sığır eti 
Saman 
Kuru d 
Saman 

\ 

24,000 
22,464 
11,348 
10,800 

7,000 
80,000 

1,201,000 
552,000 

l,000,000 
270,000 

l,165,000 
200,000 

l,500,000 
600,000 
540,000 . 

~ 

33,000 
29,764,80 
15,036,10 
15,120 
10,850 
16,000 
36,030 
16,560 
15,900 
16,200 

73,320 
56,250 
42,000 
22,680 

2475 
2233 
1128 
1134 
1017,19 
1200 
2700,25 
1242 
1125 
1215 
2623 
6290,75 
4062,50 
6300 
3402 

* * 

30/7 /941 10 Karaköse_ 
30/7 /941 11 Karaköse 
30/7 /941 16 Karaköse· 
30/7/941 17 Karaköse ı.. 

5/8/941 11 Konya 
4/8/941 16 Merzüon 
4/8/941 16 Karaköse 
4/8/941 17 Karaköse 
1/8/941 11 Trabzon 
1/8/941 11,30 Trabzon 

30/7 /941 15 Ankara Lv. Amirliği 
4/8/ 941 11 Konya 

11/8/941 15 lzmit Akçakoca ilk okulu 
5/8/941 10 Samsun 
5/8/94111 Saınsun,. 

(340-5833) 
f iil\ _ 

~lıda - yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satm 
alma komls;ronlarmda yapılacaktır. Taliplerin bclll vakitlerde ait olduğu komisyonlara gelmeleri. 

- Miktarı , ';Tutarı • ·,Teminatı _ 
Clnıf Kilo ":. ı, Lira Lira 

Nakliyat 
Nakliye arabuJ 
Nakllyat 
Butday ' 
Arpa 
Sıiır eU 
Kuru ot 
~ danesf 
Kundura. 
Domates~ .. 
Patlıcan' 
Biber 
Bamye 
Kabak 

adet 
2,000,000 

400 
4,000,000 
1,300,00i 
~.300,000 

120,000 
•oo,ooo 
10,000 

4,500 ,,. 
25;t-Oo )' 
30,000 ) 

85,020 
70,000 
179,200 
!56,000 
l04,000 
55,000 

97,350 

'---
5501 

• 9500 
10,210 

9050 
6450 
4125 
2750 

600 
5603 

ihale gUnU, ıaatl ve mahalll' 

6/8/941 
1 " ,. 

6 " " 
6 " .. 
5 .... 
1 ,, " 
1 ,. " 
2 ,, " 
1 " ,, 

10,30 
.10,30 
10 
11 
10 
10 
16 
10 
11 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Siirl 
Silı\ 
Siirt 
Eski5ehir 
Çanakkale 
Erzurum 

,uuly. 
8,000 ) 

10,000 ) 
15,000 ) 
20,000 ) 53,000 3925 \ 4 ,, ,. l 1 Siirt 

• i (754 - 63501 

* -il 1AşaA..-da miktari yazıh odunlar kapalı zarfla eksiltmeye kon-1 . . . Jf. 
muştur. !haleleri 12/8/941 günü hizalarında yazılı saattlerde Ba- Bır telsız bınası yaptınlacak-
baeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin tır. Açtlc eksiltmesi 8/8/941 Cu· 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale satinden bir saat ma g~nü saat 16 da E~kişehirde 
evvel komisyona :vermeleri. asken satın alma komısyonunda 
~ fiati Uk teminab ihale saati yapılacaktır. Keşif bedeli 5464 

ton • Kr. Sa lira K.r. lira 35 kuruş, ilk teminatı 409 
ı--..... lira 83 kuruştur. Taliplerin bel-
2120 1 50 2385 10 li vakitte komisyona gelmeleri. 
1130 1 6<l 1356 10,30 Keşü ve şartnamesi komisyonda 
440 2 660 11 görülür. ( 400 - 6044) 

t225 2 1837 50 11,30 lııııf 
880 2 1275 12 ..,.. 
925 1 20 832 50 12,30 
'100 1 40 980 16,30 
\80 ı l 5{> 202 5C , 17 

"380 . 5986) 

* -,.-Aşalıda yazili mevaC!in kapalı zarfla eksiltmeleri 11/8/941 pa . 
Eartesi günü hizalarmda yazılı saatlerde Giresunda askeri satınal
ına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 
• Cinsi 

Bulgur. 
Patates. 
Sojan. ( 

.Miktarı 
,, Kilo 

41,000 
58,800 
43,700 

Kilosu 
Kuruş 

20 
10 
lQ 

Teminatı 
Lira Kr. 

ihale 
Saati 

615 .... .. 10 
486 14 

327 75 16 
. (714-6165) 

GAYRİ MENKUL SATIŞ 

Istanbut Dördüncü icrasından: 
bairemizce mahcuz olup paraya 

cevrilmesine karar verilen ve tama
mına yeminli ehli vukuflarca (10,000) 
lira kıJmet takdir edilen Boiaziçinde 
Nesliph sultan mahallesinde Mirgön 
caddesinde Ayazma nam mahalde es
ki mukerrer numaralı bir tarafı Kap
tan naıbi zade Ali Monla aahilhane ve 
bahçesi ve bir tarafı mukaddem taı 
cıkanr anayı haliyeye müntehi voli 
mahalliyle mahdut voli mahallinin 
(324) de (44,5) hissesi açık arttır
maya konulmuıtur. Mezldlr voli ma
halli Iatinye köyü önünde olup köy 
balıkçılan hemen klmllen yaz ve kıı 
intifa etmektedirler. 

1 - 1ıbu ıayri menkulün arttırma 
prtnameai 5-8-941 tarihinden itiba
ren 35/1137 No. Jle İstanbul dördüncü 
icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin ıörebllmesi için açıktır. t
Jlnda yuılı olanlardan fazla maltlmat 
almak isteyenler iıbu prtnameye ve 
35/1137 doıya numanıiyle memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iıtiralı: icin yakan
da yanlı kıymetin yül'de 7,5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. (Mad
de 124) 

3 - İpotek nhibi alacaklılarla di
ler alllı:adarlann ve ittifak hakkı sa
hiplerinin ıayıi menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım iıbu ilin tari
hinden itibaren 15 ıün içinde evrakı 
müıbiteleriyle birlikte memuriyetimi
H bildirmeleri icap eder. Akıl halde 
baldan tapu ılcili ile sabit olmadıkça 
utıı bedelinin paylaırnasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen ıünde arttırmaya iı
tirak edenler arttırma ıartnameaini o
lllamlt ve lllzumla malQmat almıı ve 
hnlan tamamen bbal etmit ad ve 
itibar olunur. 

• 

5 - Gayri menkul 25-8-41 tarihin
de Pazartesi ıünü saat 14 ten 16 ya 
kadar Iatanbul dördüncü icra memur
luiunda üç defa baimldıktan sonra 
en ı;ok arttırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmaz veya satış iste
yenin alacaiına rüçhanı olan diğer a
lacaklılar bulunup da bedel bunların 
bu gayri menkul ile temin edilmiı; a
lacaklarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 10 gün da
ha temdit edilerek 4-9-41 tarihinde 
Perıembe ıünü saat 14 ten 115 ya ka
dar İstanbul dördüncü icra memur
luiu oda11nda arttırma bedeli satıı is
teyenin alacaiına rüçhanı olan diier 
alacaklılam bu gayri mcınkul ile te
min edilmiı alacakları mecmuundao
fazlaya çıkmak ıartiyle en çok arttı
rana ihale edilir. Boyle bir bedel el
de edilmezse ihale yapılmaz. Ve satıı; 
talebi düşer. 

15 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh 
let içinde parayı vermezse ihale karan 
feshohınarak kendisinden evvel en yük 
ıek teklifte bulunan kimse arzet.miş 
olduiu bedellle almaya razı olursa o
na razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
yedi gün müddetle arttırmaya çıkarı
lıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve reçen günler 
için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diier zararlu ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın memuriyetimlzce alı
cıdan tahsil olunur. (Madde 133) . 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde 
olarak yalnız tapu ferai harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve iha
le karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tan
zifat ve delliliye resminden mütevel
lit belediye rüıumu ve müterakim 
vakıf karesi alıcıya ait olmayıp art
tırma bedelinden tenzil olanur. 1ıbu 

· .. 
5000 çift gedikli dahili f o tin a

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11/8/941 pazartesi günü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Hava satı. 
nalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi 215 kuruşa komis 
yondan alınır. Tahmin bedeli 
42,500 lira kat'i teminatı 6375 li
radır. Taliplerin belli vakitte ko. 
misyona gelmeleri. 

(716-6167) ... 
1900 ton benzin almacaktır Pa

zarlıkla eksiltmesi 4/8/941 Pa
0

zartesi 
günü saat 11 de Ankarada M M V 
Hava Satm alma komlsyonu~da 'ya~ 
pılacaktır. Tahmin bedeli 723,900 lira, 
kati teminatı 65,412 liradır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelmele
ri. Şartnamesi 3620 kuru~a komis-
yondan alınır. (758 - 6354) 

* Muhtelli nakliyat yaptırılacak 
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 
8/941 Pazartesi günü saat 16 da 
Kırklarelinde merkez K. Bina -
sında askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tabmin be
deli 70,000 lira ilk teminatı 5250 
liradır. Şartnamesi Ankara. Ist. 
Lv. Amirlikleri ve Çorluda as
keri satın alına komisyonlannda 
görülür. Tpliplerin kanuni vesi
kalarile teklü mektuplarını iha· 
le saatinden hir ŞPat evvel komis 
yona vermeleri. 

(382 - 5988) 

* 16,200 tonluk muhtelit nakliyat 
yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 93,550 
lira, 'Ik teminatı 7007 llradır. Talip
lerin kanuni vcsikalariyle teklif mek 
tuplarmı 1/ 8/941 Cuma gunü saat 16 
da İzmitte Akçakoca llk okulunda as
keri satın alma komisyonuna verme
l~ri. Şartnamesi Ankara, İsl Lv. A
mirlikleri satın alma komisyonlarında 
d- görulür. (756 - 6352) 

* 100 : 120 ton hakiki vazelin alına
caktır. azarlıkla eksiltmesi 6/8/941 
Çarşamba günü saat 15 de Ankara
da M.M. V_ Satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun tah 
min bedeli 180 kuru9, teminatı 24100 
liradır. Şartnamesi 12 liraya komis
yondan almır. Taliplerin belli vakitte 
ko·.ıisyona gelmeleri. (760 - 6356) 

rayri menkul yukarda gösterilen ta
rihte İstanbul dördüncü icra memar
luiu odasında iıbu ilin •e söıterflen 
arttırma ıartnameıi dairesinde ntıla
caiı ilin olunur. 

racaaUarı illin olunur. 
teneffüs noktalarını açar ve bu sa-

~------------------------------------
KAYIP ı · d 'k' b k 1. yede çehre güzelleşir ve şc.ffafiyet ve 

- çın e on ı ı uçu ıra lctaf 
ile, Denizbanka depo olarak yatırdı- et kesbeder. 
iım 137 liralık makbuz ve ~ıimrük i-
daresince tasdikli taahhüt mektub\ ve HASAN ÇiL LOSYONU 
sair evraklarım bulunan cüzdanım 

ka>:b?ldu. _Bu cüzdanımı bulup getir~- Fennin n tekamillün bir harikası
ne ıçındeki paradan başka daha on lı-

ğ. • •1,. d . y . y i dır. Bütün kadmlarm hayat arkadaşı ra verece ımı ı .. n e erım. emış a 
Js'kclesi No. 49 Ali Ziya Yılmaz. olabilir. 

Traştan sonra erkekler için pek 

Sahip ve Netrint müdilril Emin ince bir zevk teşkil eder, Şi~esi 50, 
4 misli 100 Kuruştur. 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. $. TAN matbaa11 

H A SAN Depoau ve şubeleriyle ıtri

yatı;ılar ve eczanelerde arayınız. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (5100) lira olan 3 adet elektrikli seyyar kaynak 

makinesi (12.8.1941) Salı gUnil saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (382) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalar la tekliflerini mt.fbtevi zarflar mı 
ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lA
zıındır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6202) 

• • l Muratlı istasyonuna 4.5 Kim. mesafede Srrtköydeki idareye ait o-
caklardan çıkarılıp Muratlı istasyonuna kadar nakli ile diğer bllümum 
işler her tü~lü rüsum ve vergi tamamiylc müteahhide ait olmak üzere 
ve muhammen bedeli (24200) lira olan (11000) M3 inşaat taşı (sağlam 
cins) kapalı zar.f usuliyle satın alma c;:ıktır. Eksiltme 13 Ağustos 1941 
Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. komis
yonunca yapılacaktır. İsteklilcı'in 1815 lira muvakkat teminat ile kanu
ni vesikaları ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 
verilmektedir. 6224) 

FUTBOL 
Merakhlarına 

Ön Tarafı Arka Tarafı 
Çoktanberi beklediğiniz Futbol için hususi S İ N G ER saatleri geldi, 
Dakik, Saglam, Zarif ve emsalleri gibi 15 sene garantili olup fiyatı 

20 Liradır. Tn5raya bedeli mukabilinde gönderilir. 

&I N GE R SAAT TİCARETHANES i 
0

lstanb ul Em lnlSn U 8 

~------------------------' Ayvahk Bağyüzü Köy Muhtarhğından : 
Ayvalığın BağyOzil köyünde tahminen 7000 metre 2 pusluk 3000 metre 

1,5 pusluk, \'e bakayesf 1 ve 3 çeyrek pusluk olmak üzere 2500 ile 3000 
pusluk ki ceman 12500 il~ 13000 metre arasmda eski su tesisatma ait müs
tamel demir borular k;ıplı zarf usullyle 18-7-941 tarihinden iUbaren 21 
gün müddetle müzayedeye konmuştur. 

Borular Bağyih·li köyünde teslim edilecektir. 
Talipler tarfın.ıan verilecek fiyat boruların cinsine göre beher metre 

uzunluğuna hesap edilecektir. 
% 7,5 hesabiyle pey akçesi 938 liradır. 

Taliplerin 6 Ağustos 941 Çarşamba gi.lnil saat 16 ya kadar pey akçeleri 
veya teminat De birlikte tekll1 mektuplarmı Bağyüzü köy muhtarlı~ına 

vermeleri ilAn olunur. (6116) 

Bilecik Vila yeti Daimi Encümeninden : 
İnönü - Kütahya yolunun O + 000 ve 6 + 350 kilometreleri ara

smdaki şose tamiratı esaslyesl ve imalatı smalye inşaatı 25.7.941 tarihin
den. fü!Jaren 10 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İhale 4.8.941 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi Encümen top
lanma odasında yapılacaktır. 

l - Keşif bedeli 15371 Ura 26 'kuru5 olup muvakkat teminat 1152 
lira 84 kuruştur, • 

2 - isteklilerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu ?Tfı
clbince ibrazına mecbur oldukları teklif mektuplarmı, teminat mektup 
veya makbuzlariyle Ticaret Odası ve;ikalannı ve işin devamı mOddctin
ce iş başında bulunacağımı dair bir mühendis veya !en memurundan a
lınmış taahhütname, müteahhitlik vesikasiyle bu iş için tatil günleri 
hariç olmak üzere en az iıç giln evvel müracaatla vilAyetten alınmış 
fenni ehliyet veslkalariyle birlikte saat 15 şe kadar Encümen riyase
tine \'ermiş olmaları 11\zımdır. 

3 - Bu işe ait keşU evrakı Nafia Müdürlüğünden görülebilir. 
(4747) (6339) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - Beş bin kilo Sudan zamkı kapalı zarf ve bin beş yüz kilo tut

kal açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Zn.'llkın muhammen bedeli 5750 ve muvakkat teminatı 431,25 

liradır. 
3 - Tutkalın muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 67,50 

liradır. 
4 - Zamkın ihalesi 14 Ağustos 1941 Perşembe gilnü saat 16 da 1-

daremlzdekl komisyonda yapılacağından taliplerin kanunun tarif ettiği 
vesaik ve muvakkat teminat \'e teklif mektuplarını havi kapalı zarfla
rını tayin olunan saatten bir saat evveline kadar komisyon riyasetine 
vermeleri. 

5 - Tutkalın ihalesi 15 Ağustos 1941 Cuma günü saat 15 de yapı
lacağından isteklilerin kanunt vesaik ve muvakkat teminat makbuzlariy
le birlikte mezkCır gün ve saatte mezkCır komisyonda hazır bulunmaları 
lazımdır. 

6 - Zamk ve tutkal mühürlü nümuneleri İdaremizce her gün göste-
rilir. Ve şartnameler verilir. (6338) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekciletinden 
Leyli Tıp talebe yurdunun tıp ve eczacı 1n11mlan na talebe olarak ka

bul edilmek üzer:. müracaat edenler ihtiyaçtan pek fazlr. olduiu cihetle 
bundan sonra Veldlet.lmize müracaat edilmemeıi ilin olunur. 

(15286) 

Çi~ 

LOSYONU 

Baf. Di,; lfezle~ Grip, ~il!·~ 
N evralji. Kınklık Ye BGUlo' Ağnlanoızı Derhal Keee( 
.. ~abında günde 3 kaoe alınabilir. i AKLITI.ERINDEN SAKiNiNi? 

) HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ·· 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
. 50 lira asil maaşlı üçüncü sınıf mürakiplik için 8 EylCıl 941 açılıp 

15 EylCıl 941 akşamına kadar devam etmek üzere meslek imtihanı yapı
lacaktır. 2514 numaralı Divanı Muhasebat kanununun 8 inci maddesi mu
cibince bu imtihana girecek olanlann Divanı M·Jhasebet mürakip mu
avinliğinde veyahut muhasebccllik, muhasebe mümeyyizliği gibi maliye 
memurluklarında bulunmuş olmaları meşrut oldl!ğu gibi, 40 lira maaı 

almış olmaları da lazımdır. Meslek imtihanına girebilmek için bu vazi
fede muntazaman çalışabilecek derecede sıhhati düzgün olduğuna dair 
resmi tabip raporu ibrazı da muktazidir. 

İ:ntihana Ankarada Divanı Muhasebat binasında öğleden evvel saat 
9.30 da başlanacaktır. İsteklllerin arz.uhallerine raptedecekleri memuri
yet vesikaları ve birer fotogratlariyle Eyhi~ 941 akşamma kadar Di· 
vanı M•Jhasebat Riyasetine müracaat eylemeleri V..! imtihan günü saat 9 
dn Divanı Muhasebat binasında hazır bulunmaları ve imtihanın taliplerin 
bulunduğu mahallerde icrasına imkAn olmadığından, Ankaraya gelemi
yecek olanların imtihanlarının mahallerinde icrası hakkında talepte bu• 
lunmaları ilAn olunur. (4611) (6154) 

lstanbul Nafı~ Müdürlüğünden : 
12.8.941 Salı 'günü saat 15 te tstanbulda Nafia müdürlüğü eksiitme 

komisyonu odasında (372607.24) lira keşif bedelli Yüksek mühendıs 

mektebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husus! ve fennt 3artna· 
meleri, proje ke~if hülAsasiyle buna müteferrl diğer evrak (18) lira (63) 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir, 

Muvakkat teminat (18654) lira (29) kuruştur. 
isteklilerin teklif mektupları ve yüksek mühendis veya yüksek mi

mar olduğuna veyahut bu gibilerle teşriki mesai ettiğine dair n<>terlikien 
musaddak belge ve en az bir teahhüt te ( 150.000) liralık bu işe benzer 15 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İıııtanbul 
vilAyeUne müracaatla ekslltme tarih inden tatil günleri hariç 3 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 12.8.941 Sah günü saat 14 e kadar Nafia müdürlüğüne verme
leri. (6029) 

,._ _____ .. Her Akfam 

BELVÜ BAHÇESiNDE 
Mükemmel Orkestra ve ince saz. 

U D 1 H R A N 1-
Ve Arkadllflan ile Dizöz BAYAN SUNA 

Ve Meşhur Soprano Bayan OLGA SANÇEZ 
, ............................ ---... ~Jıı 

Sandıkll C. Müddeiumumiliğinden : 
Muhik sebep olmakSızm kahveyi fazla fiyatla satmak ve fazlaya sat

mak maksadiyle satışa arzetmemek ve satıştan imtina eylemek ve 14 
çuval kahveyi saklamak suretiyle Milli Korunma Kanununa muhalefet
ten maznun Sandıklı tüccarlarından Mehmet Rifat Karagöz hakkında 
yapılan dur.ışına sonunda: Sübut fiiline mebni 5954 sayılı kanunun 59 
uncu maddesinin 1 inci fıkrasına tevfikan ( 500) lira ağır para ceza
siyle mahkı1miyetlne ve iki sene müddetle Nallıhan kazasına sürgün e
dilmesine ve kahvelerin müsaderesine dair Sandıklı Asliye Ceza Mah
kemesince 22/3/941 tarihinde verllen h ükmün temyizen tasdik edilmek 

_suretiyle kat'ileştiğl ilAn olunur. (6343) ı ' 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz şehir bandosunda çalışmak üzere 45 lira aylıklı bir Kor

netçlye ve 35 şer lira aylıklı bir tenörcQ ne bir basocuy:ı. ihtiyaç oldu
ğundan talip olanların istida lle Bursa Belediye reisliğine milralaatları. 

(6329) 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 337 doğumlu olup evraklarını tamamlamış 

olanlar 30 Temmuz 941 tarihinde sevkedlleceklerinden bunların Çarşam
ba günü saat (8) sekizde Kurumda bulunmaları HAn olunur. (8322) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
1 - HArAnm yıllık kömür ihtiyacı olan yüz eW ton kriple ve elli 

ton sömikok maden kömürü kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 4.8.941 Pazartesi ıunn saat on beşte Hlra ıMrkezln
de yapılacaktır. 

3 - Krlple maden kömürünün tonuna yirmi beıı ve sömikok maden 
kömürUnün tonuna otuz beıı lira tahmin olunmu,ıur. 

• - Bu işin muvakkat temlnab dört yüz on bet liradır. 
5 - Şartııamesinl görmek isteyenlerin Hlra muhuebel'lne milraca-

aUan ve isteklilerin eksiltme ıünil Hirada bulunmalan ilb olunr.(5753) 


