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Sabah. ö~Ie ve akşam he r yE-mekten sonra niçin 

SANIN diş macunu kullanmalıdır? ,Çünkü : 

Güzel Yüz ----------------İçin ilk 
Güzel 

Şart 
Diş 

Güzel Diş 

İçin İlk ve En 
Esaslı Sart da 

SAN i N --
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın J:!İremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ve has

talanmalarına mani olur. 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. 

f stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Silfthtar fabrikası ihtiyacı için 50,000 kilo pi;;; dokümıi mek

tupla tekli! istemek suretiyle ihale edılecektir. 
"2 - :\1'.uvakkat teminat 750 liradır. 
3 - Tekliflerin levaz.ımdan parasız tedarik edilecek şartnamesinde~i 

tarifata uygun olarak 30.6.941 pazartesi gunu saat 17 ye kadar Metro 
hanının 4 üncfi katındaki le\·azım muc.lürlı.igime imza mukabilinde verıl-
miş olması IAzımdır. {49li) 

T. H. K. lstanbul Şubesi Başkanlığından : 
1 - Kurumumuza lüzumlu olan iki milyon adet fitre zarfı için ev

velce açılan münakasaya talip çıkmadığından muhammen bedel (3500) 
liraya çıkarılarak zarflar yeniden munakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 23.6.941 pazartesi günu saat onda ~ubc binasında ya
pılacakt:.r. 

3 - l\lünakasaya gireceklerin kanunun tarif ettigi vcsıka ve 262 bu
çuk lira muvakkat teminat ile birlikte münakasa günü şubedeki komis-
yona müracaatları. (4919) 

.TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuraluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

,..· . , .._ _,. 

~ 
'1" " 

...........~-·'"-' .............. ~. •• 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Baftkaaıftda kumbaralı ve ihbarsız tHarruf hesaplarında en az 150 
llra11 bulunanlara senede 4 defa çeklleeek kur'a ile aıaOıdakl pl~na g!I• 

r.e ikramiye daClıtılacaktır. • 
4 ~de' l.OOtJ • Liraht. 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.0011 • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 • tOO • 4.000 • 
100 .. 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 " 

D 1 K KAT: HesaplarmdakJ paralar bir sene tçinde 50 liradan aşağı düşmi
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eylfıl, Ü BlrincikAnun, 11 Marı ve 11 Haziran 

ta.rihlerlıide çekilecektir. 

·ıJ~ç 
P! ~RKI~ 
ÇINKO. 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLİŞELER 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINIZ 
• 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk A..nsiklopedısı • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla-
mektep dışında, hatta rİna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
ta{,· ol.lnğu en kıy- 1 en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 1 

1 
1 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay- Cünkü: Çocuk A:ıs;klooedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
z;ifesini görür.Ona boş 

bolabilir veyahut u. ı 

nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bın. 
kacak bir eserdir. 

TAN N·eşriyat.:~J; 
I s t a n b u /. . . ·. · . ·,. ~ . r. · .. 

saatlerinde hocalık v 
arkadaslık edeı 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilitir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmcleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller-
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yaplacaktr. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek-
tuplarnı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri Komis-
yonlarında görülur. 

1'utarı Teminat. 
Cinsi 'Miktarı Lira Lira İhale giin, saat ve mahalli 

--- .. 
Koyun eti 54,000 kilo 21,600 1620 4 17/ 941 11 Erzurum 
Ayşekadın fasulye 100,000 

" 
15.000 1125 ) 30/ 61941 13 Hadım köy eski 

Sakız kaba_i:{ı J00,000 ,. 5.000 375 ) komutanlık bah 
Kuru ot 2,000 ton 120,000 7250 ) çesi. 
Kuru ot 540 ,. 32,400 2430 ) 
Kuru ot 460 .. 27,600 2070 ) 

Kuru ot 325 19,500 1462,50 ) 

Kuru ot 1,675 
" 100,500 6275 117 '941 15 Bolayir 

Kuru ot 1,505 
" 94,063 5982 2/7/ 941 16 İzmir Lv. A-

mirliği 

Kuru ot 2,229 
" 

183,892 50 10,444,62 4(7 / 941 11 Bursa 
Sığır eti 420 .. 189,000 ] 0,700 4 7/ 941 16 Bursa 
Kuru ot 400 

" 
28,000 2100 4/7 941 16 Gelibolu 

Kuru ot 400 
" 

28.000 2100 2 7/ 941 16 Gelibolu 
Kuru ot 400 " 

28,000 2100 3/ 7/941 16 Gelibolu 
(70 - 4741 

** Aşağıda yazılı mevaddın cksiltmeleri hizalarında yazılı şekil ve günlerde Çorumda Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri ve açık eksilLmderin belli vakitlerinde Komis· 
yonda bulunmaları. Evsaf ve şartnameleri Komisyonda _görüli.ir. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 
Kilo L ira J,ira İhale giin, saat ve !jekli 

Bul,gur 
Kuru fasulye 
Yarmc> 
Pirinç 
Kuru soğan 
Saman .... 
Kuru ot' 
Odun 
Sığır eti 

100,000 
80,000 
80.000 
30,000 
20,000 

350,000 
350,000 

l,:i00.000 
250.000 

Patates 50.000 
50.000 kilo yoğurt alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 27 61 
941 cuma günü saat 11.30 da Es
kişehirde Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapllacaktır. Talı -
min bedeli 10,000 lira, ilk temi
natı 750 liradır. Taliplerin kanu
ni vc.sikalariyle teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 

(28 - 4438) 

• 
Aşağıda miktarları ya7.ılı muh-

telif mevat vesaire nakliyatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş -
tur. İhalesi 25/ 6 941 çarsamba 
ııünü saat 16 da Bolayirde Aske
ri Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kanuni ve
sikalariyle teklif mektuplarım i
hale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. 
Miktarı Tutarı Teminah 

ton Lira K. Lira K. 

2637 6,856 20 514 22 
5987 ~5.323 30 2649 25 
9090 23.634 1300 55 
2959 7,693 40 577 50 

(36) (4446) 

• 
200,000 kilo sığır eti alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 27 / 
6/ 941 cuma günü saat 16 da 
Kayseride Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 50,000 lira, ilk temi -
natı 3750 liradır. Talinlerin ka -
nuni vesikalariyle teklif mektup
ların ı ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 
Sartnamesi An.kara, İstanbul Lv. 
Amirlikleri Satınalma Komis-

15,000 1125 
15.200 1140 

9,600 720 
10,200 7H5 

1,000 75 
7,000 !125 

21.000 1575 
22,500 22:10 
52 500 1fl88 
5,000 375 

yon larında da görülebilir. 
(10 - 4317) • Rampa üstü ile binalar arasın-

daki yol kısımları bes metre ola
rak beton iksa edilmek i.izcre ka
oalı zarfla eksiltmeye konmus -
tur. Kc.şif bedeli 21.072 lira !'Hl 
kuruş, ilk teminatı 1580 lira 43 
kuruştur. İhalesi ~O 6 / 941 pa -
zartesi giinii saat 15 te Eskise
hirde Askeri Satınalma Komis -
yon unda vapılacaktır. Ta lip1erin 
kanuni v~~ikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel Komisyomı. vernır>lc>ri. 

180 - 4751) 
1f.. 

Asağıda yazıh mevaddın acı!ı:: 
eksiltmeleri 30 6 941 pazartesi 
!lÜnii hizalarında yazılı saatkrde 
F.skişehirde Askeri Satmalm:ı 
Komsiyonlında yapılacaktır. Ta
lipleri~ belli sa~tlcrde Komisy:->
na ı;ıclınc leri. 
Cinsi M lktarı Tutıırı Teminatı ihale 

Kilo Liı·a Lira saati 

Süt 25.000 
YOl{Urt 20.000 
Süt 201000 

4062.50 304,61 10 
4150 356.25 16 
3300 247.50 11 

ı82 - 475~) 

* Bandırmada inşaat yaptırıla-
caktır. Keşif bedeli 55,419 lira 
26 kuruş, ilk teminatı 401 O lira 
97 kuruştur. Kapalı zarfla ek -
siltmesi 1/ 7 / 941 salı ,günü saat 
15 de Ankarada M. M. V. Satın 
Almn Komisvonunda vapılacak
tır. Taliplerin kanuni vcsikala -
riylc teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komis -
vona vermeleri. Keşif evrakı 276 

3 '7/ 941 10 Kapalı zarf 
3 17/ 941 11 " " 317 / 941 12 " " 317 / 941 14 .. ,, 
3 '7 941 15 Acık eksiltme 
3/7 941 16 Kapalı zarf 
3 7/ 941 17 ., .. 
4 7/ 941 10 " " 4 7/ 941 11 ,. .. 
4 7/ 941 12 " .. 

(86 - 4757) 
kuruşa Komisyondan almır. 

(48 - 4525) 
11--

40.000 kilo sığır eti kapa~ı 
zarfla eksiltmeve konmuştur. 1-
halesi 8 7 / 941 Salı günü saat 15 
de Corluda askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk te
mirı'atı 1200 ·liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalariylc teklif mek
tuplarını ihale sa~tinden bir s:.-ıat 
evvel komisvona vermeleri. Ev
saf ve şartnamesi komic;vonda 
görüli.ir. (124 - 4898) 

"" 6000 ton nakliyf! kapalı zarfla 
('ksiltmeye konmustur. Beher to
nun tahmin bf'deli 250 kurus. 
ilk temin::ıtı 1125 liradır. İhalesi 
7 /7 941 Pa7artesi e1ünü saat 15 
de Ankarada Lv. Amirli 0 i satın 
cılma komisvonunda yapılacaktır. 
'l'~linlc-rin kanuni ''"sikalarivl<" 
t"klif mC'ktunlarını ihale ımatin· 
den bir sa;ıt C'vvcl korrıic:vomı 
vermeleri. (114 - 4888) 

"" 228,000 kilo patates kapalı 
zarfla cfksiltmeve konmustur. 
İhalesi 7 / 7 / 941 Pazartesi ,gi.inü 
saat 16 da Kars'da askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18,240 lira, ilk 
teminatı 1368 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komi,vona vermel<'ri, Ev
saf ve şartnamesi komic:vnnda 
görülür. <116 - 4890) ,,. 

Beher kilosuna 145 kuruş fi -
vat tahmin edi1en 20.000 kilo 

20 - 6 • 9 11 :::::::::::: , ......................................... , 
1 

1 

j 

T. İş Bankası 1941 İkramiyeleri 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

I adet 2000 Liralık =2000.-Lira ı. 
s .. 1000 .. =3000.- • 
2 • 750 " =1500.- • 

iKRAMiYE PLANI 4 .. 500 • =2000.- .. 
8 .. 250 .. =2000. • 

Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus- 35 • 100 .. ::::3500.- • 
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya- 80 .. 50 • =4000.- ,. 
prlrr. 300 " 20 " =6000.- ., 

~................................... :__,: 

~ ~J 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı j 

Dr. Gasson diyor kt: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için-ı 
~de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
~ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum ... L Fiatı 50 Kuruş. ı 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
• 76 No. lu füın : Ilfın tarihinden itibaren büyük ba~ yaş mezbaha de .. 

risinin kilosu azami 85 ve bunların ı;alamuralarınm da kilosu iizaıni ıdll' 
kuruştur. {4920) 

11• 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

YC Türkiye Cümhuriyeti ile münakıt mukavclcnamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi~tir. 

(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
ı .250.ogo İngiliz Lirası 

T.ürkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
MISIR, KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN, ffiAK, FİLİS. 

TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'de 
Merkez ve Suhcleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LÜBNAN 
Filyallerl ve bütün Diinv;ıda AC"Pnt:ı ve Muhabirleri vardır, 

Her nevi Banka Muameleleri yapa,. 
Hesabı cail ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediJer ve vesaikJi krediler kiisadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvi1at, altın ve cmtaa üzerine avans 
Scncdat tahsilatı '"' <=nire 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı1r 
Kasalar Servisi vardır. 

PiyasaJlın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

sade yağı kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 9/ 71941 
Carsamba ırünü saat 11 de Er -
zincanda askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tutarı 
29.000 lira, ilk teminatı 2175 li
radır. Evsaf ve şartnamesi ko -
misyonda ırörl.iHir. Taliplerin ka
nuni vcsikalarivle 1eklif mektup
l11rın1 ·ihale saat.inden bir saat e\'
vel komisyona vermeleri. 

(118 - 4892) 

f 

1.440.000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İ
halesi 1/ 7 / 941 Salı _günü saat 
16 da Merzifonda Askeri Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 97.200 lira. ilk te
minatı 611 O liradır. Evsaf ve 
c:artnamcsi Komisvonda e:örülür. 
Taliplerin kanuni vesikalariylc 
teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (24 - 4434) 

, _____ _ 
Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ha<;ka her l?'iiD saat 
<2 - 6) ya kadar İstanbul 

Divanvolu No. 104. 
'l'Pl• ??'.HIR 

,-==---m:a-
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatlara 
~ 

Başlık maktu olarc: 750 
1 inci sayfa santimi 500

0 ? 30 
~ " " " ıoo 
ti " " " "' 
5 " " • 7:J 
lla11 sa11fasında ,, 50 J 
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SIY4SI HALİ< GAZET.151 

Çocutwwza verebilecepniz en kıymetli hediye 
Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansikloped si 
Olabilir. ~ biltttn hediyeler anutulabilir. P111'at 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocatun bütün hayatm

da izini lnnlur. 
FİYATI (il LIBADIB. 

Ankarada imzalanan 
Tarihi Vesika 

,-·- Yeni Pakt Münasebetile 

Alman - 1Urlt Dostf ugunun 
1elfrar Teessüsünden 

bütün Dünıa Memnundur 
, 

Türk • Alman J 

Muahedesinin 
Ehemmiyeti 

Bu pakt, yalnız iki ıtaemleket 
'1asında samimi ve hakiki bir 
.toatluk havası yaratmakla bl
lbıyarak, dünyanın bu köşesinde' 
~evamh bir sulhiln ten1elleriui 
~naıya da hizmet etmiştir. Ve bu 
.,.lumdandır ki, muahede her ta
l'afta ayni derin alaka ve mem -
lttuıiyeti mucip olmuş ve bütün 
eihan matbuat ve efkin umumi
~inin hakiki sulh hidimi safa. 
tiyle Türkiyeyi takdir ile yidct
lllesine sebep olmuttur. 

M. ZekerilJG SERTEL 

Ankarada imza edilen Türk· 
Alman dostluk muahedesi 

)'alruz iki memleket arasında sa
lrUinl ve hakJJd dostluk havası 
)'aratmakla kalmıyarak dünya -
hlJ\ bu k<>şesinde devamlı bir 
•ulhun temellerini de atmış ol -
ınakb iübariyle bütun dünyada 

Uyük ve derin akisler huısule ge 

~-Bilhassa Ber1fn matbuat ~e 
l'adyolan Türklerle eskj lilih ar 
~htmın tekrar teessus et -

Şükrii Saracoila 

ltalyanlar 
da Memnun 
Ro111a Matbuah 
Şu Mütalaayı 
0n.e Sürür.qr· 

Von Rlbbentrop 

Yeni Pakt 
Uzerine 

ürk • 
Mü11asebe .... , 
De V• ro• 

~':Z~~~~ 
ı.?. Alınan milletmin bu mem - "V p p kf tvf h d D'.k 
llunt:retini liderleri Her Hıtıer de on apen, a ı ua e e unyaıun 
llyet samimt bir ifade ile teyit 
~ izhar etmiş bulunuyor. ltalya Namına da Her Tarafında Derin 
Alınanlar memnundurlar. Çün 

ıı:ihu. tarihte hiçbir zaman fiili bir lmzalam1e Sayıhr,, Akisler Yaptı 
tiW halinde bulunmadıkları ·s 

haıcte Türklerle aralarmda hadi- Moskctva, 20 (A. A.) - "Ofl'": 
h"lerin sevkiyle son zamanlarda Alman Gazetelerinin Sovyet basını, Türk • Alman mu.. 

Usule gelmi§ gibi görünen bazı ahedesinin metnini ve Berlinle 
:~efehhµmler bu muahedenin • N tri t Ank'1'a arasında ticari müııase-
~iyle ortadan kalkmış , ve Harare+lı e ya ı betı · sar h .... ..A.. ıea ı tekrar iki memleket tam bir em erın inld ı ak--. t 
:!z~t ve itimat havası içinde ha- Roma, 20 (A. A.) - Corriere edilen notaları J:ıiç bir mütalea 
~ dostluklarmı bulmıya muvaf Della Sera, Türk - Alınan mua· vürütmeden neşretmiştir. 
~ olmU§lardır. hedesinden bahlederek eliyor ki: Yabancı mü.-biUer. !!'ürk -

Jfı. Jfı. "Mihverin siyaseti bir olduAu Alman muahedesinin 'rürklye ile 
l.~uahedenin imzasından Tür- için, Von Papen Türk - Alman Sovyetler birliii arasındaki mü· 
IW kiye de iyni derecede paktını İtalya namına da imza n~betleri bozab~iini ~~t 
~undur. Bütdn Turk matbu- etmiş demektir. İtalya, Türkiye ~ıvorlar. Muahede de her iki~~ 
'ta lllillefin bu husustaki sevinci- ile 1928 de yani anlayış ve iş- k~t tar~mdan evvelce -.IJ?-'ıl-
1'e hakiki bir terci.aman olmuş - birliği zihniyeti ile başlyan mü- D!ış taahhutler hakkında- ~tıya-
tQr nasebetlerini ihya etmek arzu - itlı kSoavıtlar mevcuttur. Türkıye 

• . e vyetler Birliği ar881J)da bjr 
...... TUrkiye m~mnundur. Çün - sundadır.,. * ademi tecavüz ve bitaraflık pak-
... , Almanya de arumda ne . . tı ld ili ·b · 25 M t 94 ~te ne yalan mazide ve ne Roma, 20 CA.A.) - ustefanı,, 0 u ıı . ı ar 1 1 de 

M 1 LLi 
Şefimiz 

istirahat için 
Dün Yalovaya 
Hareket Effiler 

• • 
lnönü ile A. Hitler 
Arasında Teati 

Edilen Telgraflar 
Türk Tarih Kurumunu 
Ziyaret Eden Şefimiz 
Kurumun Faalyetine 

1 Dair izahat Aldılar 'ı "8 .. T.. k ;e A.ıman Miıietıeri, Karcıllkll "\ 
Ankara, z• <A.A.> _ aeia1c:unı- ucıun, ur s 

bur ısmet 1ıaaaa, .. ütam bu- ı· lt•mat Devres·ıne Da·ıma ıusi milleri ne. blıka~ ıtıa \J- l ır 1 ı 
tirahat etmek bere Yalovaya ha· k K ı• Az • il G• • 1 
reket etmişler ....... ,.n .. Bil· Orada Kalma at 1 mı e ırıyor ar ti 
yük Millet Mecıbf ... 1 Abdttlha· 
lik Renda, B .. tekll Dl'. Refik ·------------ ----' 
Saydam, bütün vetiller, Cilm • 
huriyet Halk Partili Genel Sek· 
reteri, bitçok mew.lar, AnMra 
valisi ve belediye relal, mevki ve 
merkez komutanı.n, emniyet mü 
dürü ve dftri '\~ serit tan • 
fıadan teşyi edlı.lfledlr. 

MUli Şd, rlri Tarlla K.,....,.. 
,eni~ 

Ankara, 20 (A. A.) - Türk 
Tarih Kurumunun hlml reisi 
Milll Şef İsmet ln&ıü buda ta
rih _ dil ve co.,.,,_ fakülteli bi
nasındaki Tilrll 'larih Kurumu-
nu yüksek huzurlartyle tereflen
dlrmişler ve KıulDmun fahrt reisi 
1ı1urıt Velr~uan Ali YOcel. 
reli llolfı H8l8Sl Cemil 
Cambel ile K~~~ ... ~ 
dan istikbal ~· tırnU 
(lef, ıt.w lıll._.•• ... • 
toplanan umumi heyete tntten rl-

DMJ~tMt~"ttf!ft. 
C!~ :;&~ 
:hakkında arT.Olwaan izahatı bü
VÜk bir alika ile takip buy.ur-
muşlardır. Halan Cemil Cambel. ' 
Milli Şefimizin en IOD defa Türk AdoU llltler ismet İnölliJ 
1:~ Kurumuna 9eref verdikle- Ankara, "'28 "'*A.) _. Türk - Alman dostluk EKSELANS iSMET tNöNC 
~ J{Ulldenberi Kurumun muhte- mu8hedesinin ~di münuebetiyle. Reilicümhur Türkiye Reisicümhııru 
lif 5'1ıal~aki ~~qm~an ~ Ku- İillıM lıiöni M Atman Reich'i Führer Şitib1yesi ANKA!lh 
nıma verdikleri ilini dırektiflerin Adolf Hit~ arumda apiıdaki telgraflar teati tkl memleketimb arumdakl samimi ... t1uia 
ne suretle tatbik edlldili ve ne ediknit1tr: teylt eten Alman • Türk muahed.nin mı- mil· 
neticeler alındılı hakkında am : • nasebetlyle, benim de 'bu muahedeain akdinden 
ayrı izahat arzetmı.tir. Bu 11- EKSELANS ADOLF BiTLER dola11 en bflylik memnaniy.eti hissetmekte oldu• 
r•a Milli Şef azadan da avrı ay- · · tumu, dostane telpidama cevaben, ebelaasmııza 
n mesaileri hakkında izahat al- Abnen-Beich'ı Führer Şansölyesi bildiririm. Ben de Od memleketimizin baadan 
mışbrdır. BERLIN böyle devamh 1t1r kaqllalda itimat devresine chdi-

(Dev...: Sa. &, 88. 'O ii h11S11A11ldaki bllaatbdse ittirak edi1orum. 

Al111anya ile 
Yeni Ticari 
Anlaıma 

Ttlrldye ne Almaaya arasaada samimi ve hakiki Dostane laiulyatmmn teminatmdaa dola11 sise 
bir doltluiu temlür eden mQAhedeDin lmzasa mil- teşekldlr eder- ve hen de lise ayni d•taae hiale
nueltetiyle, ebe .. pmaı•a 48m m,mauai)ethnin rimi ea laanretli hir surette tekrarlanm. 
ifadesini bildirmekle bilhassa bahdyanm. Bertin: 19 Haziran 1941 
Buıb, W Daemlekethnis ve milletlerimis, kar· ADOLF HlTLER 

flhkh bir itimat devreaille, daima onda kalmak * . 
kat'I uadyle lfriyorlu Bertin, 28 (.A.A.) - Bunal muhahirbais 1tlldi-

• riyor: Bilyök elçimiz Hilalev Gende dtba saat H 
Bu mesut flnattan bW.tlfade, sise doet1ufumtlD da Fülırer tarafmclaa kabul oluaaralt 8eillcfbn • 

hötiin tewninatuu ;yolluyorum, Bay Şansölye. bur lnönll tarafından ıönderilen cevabi mektu'ba 
. takdlm etmiıtir. Büyük ~içimiz plif ve PHflnde '8 halde hiçbir aman bir ih • Romada söylendiğine ıöre Türk- d~ Moskova ile Ankara aras•nda 

tillf mevzuu mevcut olmanuş- Alman paktının imzalanaca~ını bır deklarasyon teati edilmittir. 
tir. Katti ... samanlarda hu- (Devamı: SL S, su. 3> <Devama: SL 5, su. 1> Müzakerelere yakında 

Ankara, 18 Hazıran 1941 bir askeri lota tarafından eelimlanmıı ve mtlllkat 
iSMET INONU yanm saat ıürmuttttr. 

111le ıelen suitefebhümlerden =======:::::::;:========= ===-===-==-

~iltevellit itımatsazbk hansı M. MecJı•sı•nde Ankarada Baılanacak S tlere :~ Türkiyeyi üzmekten hali ovye 
-unamıştar. Çünkü, Türkiye· Ankara, 20 (TAN Muhabirin-
... Almanyaya karşı hiçbir te- den) - Hük<lmet, Türk - Al- D • ç k 

5URiVE CEPHESi \ Rooseveltin 
Şam'a Dün Kongreye 
Taarruza Bir MesaİI 

~•Uz emeli beslemesine im • man dosUuk an~ tasdi· a ır 1 Qft 
~ mevcut delildir. Türkiye kine dair liythayı bu.mı Mecli-
llJ11etinde müstakildir, hiçbir o f ldı • 6 A se takdim ~miştir. Llyiha. mer- ş • 1 
"-an herhanıi bir ,.bant~• r ,~ are n ın g b~tu anlaşma ~i~ encüme - ay 1 a ar 
~ir altında başkalannın men- nıne bavate edilmietır. Almanya 
._tbıe ilet olamazdı. Alman • ile akdi deı,;{9 Olunan yeni ti-

Baılandı "Açık Denizlerin Kul
lanılması Almanyaya 
Terkedilmiyecektir11 

f~ da Tiirkly,ye kaqa mü- D a lı a 1 em d ı· d ı·n caret muahedesi için )\azırlıldara 
A:._~\'lz bir siyaset takip ~tme- aeeilmistir. 
~ ıörilnüyordu. Fiihrer her Bu husustaki müzakereler eeh-
1 •l'lattan istifade ederek Türk- Vı •td rimir.de cere:vmn edecektir. Mü-
t~ tefleriDe ve Türk mille- V • zakerelere i.ftirak edecek olan 
...... brp teveccüh ve muhab- A ar ar er l l Alman heyeti yakında buraya ıe-
:-tbıi izhardan seri kalmıyor- lecektir. 

il. Binaenaleyh, son zaman· Ankara: 20 (A.A.) - Büyük =============-
~ ıuitefehhilmleri hakiki Millet Meclisi bugün Şemsettin 
aıu esasa istinat etmiyordu. Günaltayın başkanlığında toplan 

f~rek kara &ünler görmek mış ve celsenin açılmasJ111 müte 
l&fatayle iki taraf ta buntı anla- akip Istanbul, Edirne. Kırklal"eli 
~~~ silçlilk çekmediler. işte, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli vi-
ı.:-U-acla bu iki dost memle- !Ayetlerine 23 ikinciteşrin 940 ta-
ht ilhamda imza edilen mua- rihinde ilin ve Büyük Millet Mec 
tiede btıtiiiı bu ıuitefehhümle- lisinin kararlariyle üçer ay tem-
" Ortadan kalderarak mevcut dit edilmiş olan örfi idarenin hi-
d aziyetı oldutu sibi tesbit e • tamından itibaren altı ay daha u-
ıd" •e o eski samimi ve haki- zatılmasına müsa"1e olunması 
f .. ..ı,._~tluk havasım p tiren hakkındaki B&tVei&let tezke?est 
-a-1111 bir vesika olmuftur. okunmU§ ve itti(Qla kabul edil -

lf. Jf. miştir. . 
~k - Alman dostluğunun Meclis bundall sonra çtftçl mal 

!ha--_ teesaiısunden Ingılizler de larının korunmuırıa ~t kanunUrı 
~~Un olmuşlardır. Butun in • müzakeresine ~ ve kanUDıun h.1U matbuatı, Ingıliz sıyasi ma- bir kısım maddelerinin niür..ke -
d......a - 1ntn bu memnunıyetıni ifa- resini bitirmiştir. 
-- ınuttefıktir. L Örfi i dare Kumandanı Meclis gelecek toptanı.na "9 • 

a>evanu: Sa. 1, SiL •>ı ~1....ı .&Ji aaa Artuabl zartesi günü yapacaktır. 

........... -.........._ 
8ug8n 

AKDENIZIN 
KAPLANLARI 
Yazu: All Rııa Be11fi 

fii'k ~ .... 
~dola .. .,. ............. .... 
--~ ... .,.. tmpm.ı• elna7aalmnn. 

Utfen İkinci 
Sayfayı Çeviriniz 
~ 

Almanyanın 

Bulunduğu 

Talepte 

iddiası 

T elaip EdHmektedir 

Bazı Fin Kuvvetleri 

Vichy Kuvvetlerinin 
Şiddetli Mukavemet 
Gösterdiği Bildiriliyor 

.nele Amsterdam. 20 (A. A.) - Lon. 

Roosevelt, Boyun 
Eğmiyoruz. Diyor H.-eket Ha dra radvounun verdii:i bir habe-

re .röre General Dentz, General Vaşington, 20 (A.A.) - "Reu· 
Moskova, 20 (A. A.) - "Reu· Wilson tarafından verilen ültima ter RooseYelt, kongı::eoye g&ıder 

ter"': Almanya tarafından Rus· tomu reddettiii ciheUe tn.riliıler cliİi bir mesajda. Robin Moor A 
vaya karşı metalibetta bulunul- bu sabah Şama taarruza başlamış merikan vapurunun bir Almar 
dutuna dair dGlı•• •Jialar lardır. • denizalt1S1 tarafından torpWen • 
hakkında ---.... eılael ma- Vklag bvwtlerlnin mesini bir enternasyonal haydut 
16mat bern ~. mul:tıoemeti lak hai'eketi olarak tavsif etmif 
Müeahl~. ne 41man:vanın ne ve Amerika Birleşik DevleUeri • 

de ~ Sovyetler Birli- Beyrut. 20 <A. A.) - "Ofl": tıtn. açık denizlerin kullanılması 
~ ~ bir tetebbilste Dün sabah alman maltlmatıa llÖl'8 nı Almanyaya terketmek nlyetın 
"1ıkınnlam11 oldu)dannı zannedl- Ftamu kuvvetleri dütmanm de olınadıjmı tasrih eylemiştir 
.--n .,unun için de sebeı>ler Sam mıntakumda vaı>tılı maka- ftoolevelt ezcümle demiştir kı 
vaft:hr. bil taarruzlara muannidane mu- "Bobin Moor'un bir Alman de 

SovY8t1111'1!irlfli hüktl.rnet mer kavemet etmektedirler. Cephenir izalt tarafından batırılmış oı 
kezinde bir sef~berlik olduiunu heyeti umumivesI itibariyle vazi daju :ı•ı surette tesbit edilın 
röaterecek hlç bir işaret voktur. vette deiişiklik voktur. .n-9 Sa. 5 Sd. 'J) 

(Devmm: Sa. 5, SU. 5) (Devanu: Sa. 1, 58. ZJ ~ uu: • 
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Yazan : ALI R1ZA SEYFİ No. 1 

Bayram Reisin Sevgili Kalyonuna· 
Verdiği Yol, "Yeni Bir Yoı .. -

TAN 

Asl<er ailelerine Yard'm K~rtaıda 
F 

.. , Bır Adam 
ic in Kabul Edilen ormu Karısını Vurdu 

Subay ve Erlerle 
de Ev Sahibini 

Hafifc;e Yaraladı 
1 

21 - 6 - 941 

rılıun.Ju.....~--
"Hayatta Muvaffak 

Olmak .. Ne 

Demektir? 
Yazan: Naci Sadullah 

Diinkü yazımda, "büyiik a-

Hatta Uzun ve 
. Asker ailelerine yardım mü -Büyük Bir yoldu kellefiyetini değiştire~ek kaı:uı: 
çıkıncıya kadar beledıye daımı 

mevkiler, diğer nakil vasıtaların 
da ise ikinci mevkiler hari"··ol -
mak üzeı;e yolcu başına behl'r 
sefer için bırer kuruş alınacak -
tır. Tramvay aboneman kartları 
52 sefer olarak kabul edilmiş -
tir. Bu karnelere 52 kuruş z:un 
yapılmıştır. Bu paı·alar nakil va
sıtalarında kullanılması müteamil 
olan biletlerle vP.~aiti nakliye ida 
relerince yolculardan tahsil edi
lecektir. Tahsilat ertesi ayın ilk 
haftasına kadar belediyeye veril 
mis olacaktır. 

Sirıemalarda 
Duhuliye ile girilmesi mi.ite -

amil olan tiyatro, sinema ve 
konserlerde s~rfedilecek bilet -
lerin bilılmum vergiler dahil <.l~
mak üzere müşteri tarafından 
ödenen bedelleri üzerinden yiiz 
de on nisbetinde yardım parası 
alınacaktır. Bu yardım parası -
nın biletlerin üzerine müessese
lerce münasip görülecek şekil vl? 
surette sürşarj yapılarak alınma
sı müessese sah.iplerine bildirile
cektir. Bu tahsilatın diğer vergi 
ve resimlere asla karıştırılma -
dan müesseseler tarafından doğ 
rudan doğruya nihayet 15 gün 
içinde belediyeye teslimi lazım 
gelmektedir. 

Kartalda Pınar mahallesinclc · 
3 numaralı evde kiracı olarak otu 
ran çimento farikası amelesindeıı 
Halil. kansı Hamdiyeyi ve <;v 
sahibi Şükfıfeyi kıskançlık yü -
zünden vurmuştur. 

Iddiaya göre, hadise şöyle ol
muştur: 

dam'; sıfatına kimlerin bi
hakkın layik olabileceklerini ~~ 
kısa yoldan anlatmak gayretını 
göste;miştiın. Bana o ~·azıyı ya.z
mak ihtiyacını duyuran garıp 
münakas; esnasında. bir insan i
\'.ill hay~tta mu\•affak olmU!,i ~n. 
yılmanın ı:ıeraiti de mevzuu b~h: 
sedilm isli. Bu hususta ffkrını 
söyliye~ muarızıma göre; ha:rntta 
muvaffak olmak, :'l'iiksck makam. 
verimli şöhret, ve~·a hii~·ük ser
\'et kazanmaktı. Ona gi>re, mese
la ömrünii zindanlarda gedrcn 
bir Namık Kemale nisheten, Ayaz 
paşaya iki apartman diken bir Sa 
rnuel JozeC, Şişlide iiç tane han 
yaptıran bir Dikran ~artanyan, 
veya bankaya yarım mtlyon altın 
isÜfliyen bir "Mehmet Göziltok" 

Cebelüarık boğazı önünde 

Türkler: 

O n altıncı asırda, Türk kor
sanları içinde "yiğitJigin 

yalın kılıcı,, diye ad san almış 

"Deli Bayram Reis .. uzun boyu, 
ince endami:vle güzel Aksungur 
kalyonunun kıç kasarası korku -
luğuna dayandı, çelik boğazından 
fışkıran sert gemici kumandası 
bir az uzakta İspanyanın Cebeli
tarık kavalarını yerinden kopar 
mağa uğrasan köpüklü dalgaların 
uğultusunu susturdu: 

"Alesta orsa alabanda! ,, 
Bir dakika önce boş gibi görü

nen kalyon güvertesinde elli alt
mış Ti.irk levendi, sessiz ve acel~ 
hareketlerle yerlerini aldı ve 
ı....,latlann, palan~alarm basında 
kumandanın ötesini beklemeğe 
başladılar. 

Bayram Reis, her şeyin tam, 
herkesin hazır olduğunu gördük
tPn sonra simsek ıtibi cakan ma
vi gözlerini geminin ilerisine doğ 
ru çevirdi: 

Akdenizde Cenova şehrinin en 
söhretli ustası eliyle yapılmış en 
~üzel. en yürük kalyon olan sev
gili gemisi, Cebelitarık boğazın
rl ::ın içeri başları karlı tepeler gi
bi yuvarlanıp gelen l~civ1>rt 
atlas dış denizi dalgalarını yara
rak ilerliyor, ta baş omuzluğun
dan uçan serpintiler kıçta duran 
Reisin tunç yüzünü ıslatıyordu. 
Boğazın şimal kıyısında 400 

metreye kadar dim dik yükselen 
"Cebelitarık., kayası, sanki kal
vonun üstüne doğru e~iliyor ve 
onu bir hamlede yutmak ister gi
bı her saniye yaklaşıyordu. 
Kayanın eteğinde catlayıp kö

püren dalgaların uğultusu yüzler 
ce batarya topun ardı kesilmek
sizin patla,malarını a~ırPl,akta 
idi. 

Kalyon yi\ksek yelkenleri al
tında eğilip sıçrıyarak artık Kıyı 
sularına ıtirmek üzere idi ve işte 
o zaman böyle bir yelken gemisi-
rıi dondıirmek. volta ettirmek i
çin verilen ikinci kumanda da, 
+"tı" bir horıırh-:111 cıkıır gibi, ta
biatin coşkunluğu içinde tane ta-
ne çınladı. 

ırDirisa bumba! Laşka ıskota 
filok; gel orsa a labanda!,. 

Dümen dolabının başında iki 
yardımcısiyle duran kıranta pala 
bıvıklı, yanık ve yaralı, yalçın 
yüzlü eski bir deniz kurdu ku
mandanın kendisine verilen par
çasını anladığını göstermek 
üzere: 

- Hay, hay! 
· Diye mukabelede bulunduktan 
sonra arkadaşlarının yardımiylc 
dümeni rüzgar üstı.ine bastı, bir 
kaç korsanın birden asıldıkları 
bir palangadan çıkan homurtu da 
ri.ızgara karışırken koca kalvon 
bır kere dalgalar arasında silkin
di, canlı, ruhlu ve akıllı bir mah
luk imiş gibi rüz~ara doğru dön
meğe başladı ... 

Daha bir takım kumandanlar -
dan sonra iki dakika içinde Bay
ram Reis volla manevrasını bitir· 
mi!':, kalyon yeni yoJuna girmiş, 
çözülen halatlar, yelkenler bağ -
lanmıştı. 

Deli Bayramın sevgili kalyo
nuna verdiği bu yol, gercekten 
"veni bir yol,, uzun ve büyiik bir 
yoldu. 

Çünkü : yiğitler yiğiti Turgut 
PF>isin cıra~ı olan Bavram Reis 
Türk korsanları içinde kürekli 
ve yalnız yan yelkenli mırin ka
dırgaları bırakıp yeni cıkma kal
yon kullanan ilk kaptan olduğu 
,gıbi, bu kalyon da Atlas Okya
nusuna çıkan ilk Türk kalyonu 
idil 

Yavuz Selimin iki devlet ic;in 
az gördügü Akdeniz. keskin kı
lıctan başka şah, coskun gönlün
den başka padişah tanımıyan 
Ti.irk denizcisine artık gerçekten 
dar gelme~e başlamıştı. 

** Septe'ye doğru: 

Kalyon bir yanına yaslanmı~ 
simdi boğazın Afrika kı

yısındaki Septeye doğru ilerler
ken hava biraz önceki az~ınlığını 
bırakıyordu. Dalgalar alc;almıs, 
İspanyanın yüksek kayalarından 
gölge gibi gelen sağanaklar yu
musamıştı. 

Kasları catı1mış (!Özleri kara 
bir dev p;ibi yüksek Cebelitarık 
koısasına dikilmiş olan Bayram 

Reis, birdenbire arkasına dö
nünce orada iki .kişi gördü. Bun
lardan biri saçları beyazlaşmış 
mavi gözlü, uzun boylu bir ihti
yar, öteki daha on yedi yaşların
da esmer, parlak kara ,gözlü bir 
çocuktu. Bunların ikisi de o za -
manın Türk korsanları gibi gi -
yinmiş idiler. Göğsü açık sıl"tna 

1ı cebkenleri. dizlerine kadar dö
külen kısa şalvarları al c;uhadan
dı. Bellerini saran ipek Trabius 
kuşakları arasına sokulmuş ya
tagan ve piştov tabancalaı·ı gü -
müş, altın kakmalarla süslen
mişti. Ayaklarında da hafif ve 
çok yumuşak. Merakeş sahtiya -
nından yapılmış süslü, biçimli 
yemeniler vardı. 

Bayram Reis beyaz saçlı ve 
yaşlı adama : 

- Kaptan, dedi, şu Cebelita
rık kayasına bakarken yüreğim 
kabardı beş dakikanın icinde ne
ler düşündüm, gözlerimin öni.in
den neler gec;ti bilsen! Düşün
düklerimin, gözümün önünden 
Recenlerin birincisi daha cocuk 
iken elime kılıcı veren, yüreğim-
de yiğitlik, erkeklik, milliyet ate 
şini tutuşturan, beni insan ya
mın ustam, ağam rahmetli Tur
J!Ut Reistir ... 

** Tu,.gut'a ait lıtitıralar: 

Beyaz saçlı korsan Turgut 
Reis adını işitince irkildi, 

elini alnına götürdü; yüzü bir
denbir~ kızarmıştı; bir şeyler 
söylemek istedisede Bayram Re
is sözüne devam etti : 

- Şimdi hanJ!i yıldayız. 996 
Hicri yılı değil mi?.. Demek 
Türklüğün, müslümanlığm kes
kin kılıcı kahraman Turgut'u ka-
ra toprağa yabrdığıımr /!"Ünden
beri tam yirmi dört yıl geçmiş ... 
972 yılında Maltada şövalyelerin 
gölgesile paralanan aslan başını 
kanlar içinde dizime koydu.ifumu 
daha bu günmüs gibi hatırlıyo
rum ... O zaman virmi dört ya
sında koca erkektim. Vücudum 
demir, yüreğim taş kesilmisti ; 
lakin o bir daha eşi J!elmivecek 
adamı kendinden ~eçmiş .ızörün
ce beş yaşında kız cocuk gibi, 
hüngür hün,gi.ir ağlamışım ... On 
dört yasnda iken kövfimü, an~ 
baba yurdunu bırakıp onun gcmı 
sine kaçmıştım, on üç yıl kahra-
man reisle beraber bulundum, 
bütün seferlerinde, biitön dövıiş 
!erinde ,gölgesi gibi yanından 
ayrılmadım. Onunla bir kere Fas 
sultanına hizmet ve İspanyo11ar
la dövüşmek için buraya gelmiş-
tik; Turgut o zaman elini bu Ta
rik kayasına uzatmış. "Bayram. 
bu kaya on bin yıllık kanlı ve 
meraklı tarihin tılsımı ve anah
tarıdır! .. ,, demişti. 

Sonra bize kendisi daha gene; 
iken büyük Barboros. Oruç Reis 
ve küçük kardesi Barboros Hay
rettin Paşa ile İspanyadan müs
lüman Endülüslüleri kurtarıp 
Afrikaya taşımak için yaptıkları 
seferleri, kanlı savaşları, akıl al
maz maceraları anlatmıştı. .. lşte 
Şimdi bütün bunları hatırladım ... 
Rahmetli Reis İspanyolların ta
lihsiz Endülüslülere, Türk esirle 
rine yaptıkları işkenceleri anla -
t.ırken 'korlrnnç hir kapl.ı:ın eibi 
kükredi. Onun derin, oğultulu 

sesi, aslan bakışı ile beraber yü
reğimde ben ölünceye kadar ya
şıvacak bir sey daha varsa o da 
bu İspanyollara karşı duyduğum 
öç alma isteğidir .. Onlara gençli
ğimdenberi o kadar kızardım ki: 
Turğut Reis İspanyalı bir esir pa 
pasla Napolili bir İtalyan beyza
desini J:>ana hoca yaparak İtalyan 
ca ve Ispanyolc~yı öğrettirmeğe 
başladığı vakit, Ispanyolca ders
leri bir türlü kulağıma ~irmez. 
sinirime dokunurdu. Bizim iste 
İspanyolca o kadar gerekli iken 
az kaldı ö.!{renemiyecektim ... 

~ .. 
Deli Bayramuı oğlu 

Bayram Reis sonra ihtiyarın 
yaninda saygılı bir tavırla 

~1:1~~n çocuğu I:ı~şı\rJır gö~terere§: 
sozune devam ettl.: 

- Benim çocuk, Tanrıyar, ise 
benden talihli çıktı; o sizin ~ay
retiniz ve ivili~iniz neticesi İtal
yanca . ve İspanyolcadan başka 
bir de Ingilizce bilivor. İspanyol
lara benden cok düşman oldu!{u 
halde onların dilini de benden 
iyi konuşuyor ... 

Arkası var) 

encümeni tarafından kabul edi -
len yeni yardım şekli dün tama
men formüle edilmiştir. Vesaiti 
nakliye ve duhuliye ile girilen 
yerlerdeki biletlere zam kararı 
bugünlerde gazetelerde ilan edi
lecek ve karar gazetelerde ilan 
tarihinin ertesi günü tatbik mev 
kiine konulacaktır. Yeni zamlar 
la senede bir milyon 853 bin lira 
temin edilecek ve asker ailele · -
rine ayda 153 bin lira yardım 
yapılabilecektir. Bu miktar te -
min edilemiyecek olursa yardı -
ma muhtaç asker ailelerinin ih
tiyacını tamamen karşılamak i -
çin ayda 500 liradan fazla ka
zancı olanlardan daimi encümen 
ce takdir edilecek miktarda pa
ra alınacaktır. Yeni mükellefi -
yet şekli tatbik edilir edi1m~z 
eski yardım usulü kaldırılacak -
tır. Yeni zamlar yardıma muh -
taç olanların miktariyle alakadar 
olduğundan lüzum görüldüğü za 
man yeni zamlardan bir kısmı 
kaldırılacak, yahut azaltılacaktır. 

Yapılan zam miktarı 
Belediye daimi encümenımn 

verdiği karara göre; Tramvay -
lar, tünel, otobüsler. d enizyolla 
rı sevahili mütecavire vapurla
rı, Haliç ve Şirketi Hayriye va
purları , Sirkeci - Küçükçekme -
ce, Haydarpaşa - Pendik banli
yö trenleri gibi nakil vasıtaları 
yolcularından trenlerde üçüncü 

Beden Terbiyesi 
Mükelleflerinin 
Kıyafetleri 
Bütün Kadın ve Erkek 

Mükellefler Ayni 

Kıyafeti Labis Ötacak 
Ankara, 20 (TAN Muhabirin

den) - Bugünkü resmi ceridede 
kadın ve erkek beden terbiyesi 
mükelleflerinin spor ve dış kıya
fetleriyle klüplerin milli bayrak 
ve la~haları hakkındaki talimat
name intişar etmiştir. 

Kıyafet, erkek ve kadın mükel
lefler için birdir. Spor, kıyafet 
şöyledir: . . .. 

Atlet ,gömlek, siyah lastıklı ıc 
pantalondur. Yalnız ~ömleğln sol 
tarafında kırmızı bir gençli~ mar 
kasI bulunacoktır. Bu alamet, 
şapkanın kokardının ayni olacak
tır. 

Dış kıyafete gelince, haki şap
ka (tavyarecilerin başlığını an: 
dırıyor). şapkanın önünde beyzı 
sekilde beyaz bir madenden ka
bartma kokart bulunacak ve. et
rafında "Yurdu korumaya daıma 
hazırız., İbaresi yazıl.ı ve orta
sında a~ yıldızdan püskürm.üş 
altı ok olacaktır. Elbiseye gelın
ce, golf pantalon, haki gömlek 
giyilecek, omuzlarda apolet, bel
de kemer ve ayakta tozluk ola
caktır. Kemerin kokardı şa!lka
nınkinin aynidir. Ayakta sıyah 
iskarpin veya yemeni olacaktır. 

Muhtelif kıdem başılarmın kı
vafetlerine gelince, manga ve ta
kım basıları yakalarındaki işaret
ten anlaşılacak, böliik başıları 
gömlek yerine acık yakalı ceket 
giyeceklerdir 

Müesseselerde çalışan, mevcut
ları ne olursa olsun, bütün mii
kellefler -ayni kıyafeti labis ola-
caktır . 

Toplu yürüyüş, talim ve tatbı-
kata mutiaka bu kıyafetle iştirak 
edecekleri gibi milli bayram ve 
tatil günlerinde de bu kıyafetle 
münferit halde gezebileceklerdir. 

Edirnede Bulunan 
Altın1arın Kıymeti 

Edirne, (TAN) - Edirnenin 
Gazi Hoca mahallesinde araba ta 
mircisi Ali Mastorinin evinin dı -
varının yıkılması neticesinde mey 
daQM ~Atkılın _muse~&1~arraf Ke 
~mtn t~ıB"t;ıli;~ıffiMr s~tı
lırken yakalanan aH;'n1arın sayısı 
34 ü bulmuştur. Bu altınlardan 
bir tanesi 1765 tarihini taşıyan 
Fransız altını olup üzerinde krali 
çe Elizabetin resmi vardır. Diğer 
bir altında 1725 tarihi olup Ma
car altını olduğu ve üstünde kal -
kan ve kılıc tutan bir şekil bulun 
duğu görüİmüştür. Uçüncli ::ı.1-
tın ise Bizans altını olup bir fa.
rafında 16 yıldız ve içinde bir fi 

Bu para vaktinde belediyeye 
verilmezse o müesesenin mesul 
muhasibi V"Ya ayni mevkideki 
memur ve müstahdemleri me -
sul olacak ve yolculardan tah -
sil edilen para tahsili emval ka
nununa göre kendilerinden alı -
nacaktır. 

Otomobil sahiplerindetı 
Alınacak Para 

Hususi otomobillerden tabi ol 
dukları aylık resmin dörtte biri 
nisbetinde yardım parası topla -
nacaktır. Bu hesapça birden 11 
buçuk beygir kuvvetine kadar 
olan otomobillerden ayda bir li
ra. 12-19,5 beyir kuvvefıngde o
lanlardan 1,5 lira, 20 ve daha 
ziyade beygir kuvvetinde olan -
lardan da ayda 2,5 lira alına -
caktır. Bu vaziyete göre de hu
susi otomobiller beygir kuvvet -
lerine göre diğer resimlerle be -
raber ayda 5, · 7,5, 12,5 lira ö
diycceklerdir • 

Gerek temaşa yerlerinde gerek 
se nakil vasıtalarında yardım rıa 
raı;ının belediyeye verilen tali -
mat dairesinde toplanıp toplan
madığı belediye müfettişleri ve 
hesap jşleri mürakipleri tarafın -
dan teftiş ve mürakabe edile -
cektir. 

Zamdan istisna edile11ler 
Daimi encümen bu · zamların 

müstesna tutulması lazım gelen -
leri de şu şekHde tesbit etmiş • 
tir: 

1 - Resmi elbiseli subay ve 
erler, resmi 'elbiseli inziOat me -
mur ve müfettişleri, nakil vasıta 
!arının seyrüseferinde teftişe me 
mur edilen cibayet, fen memur 
ve müfettişleri, ikametgah tez -
keresini taşıyan ecnebiler. 

Pazartesi Günü 
12· Yerde Çocuk 

Bahçesi Açılacak 
Maarif Müdürlüğü pazartesi 

-.günü on: iki mu]J.telif ~de ikı.;
şer ay devam etmek üzere ço
cuk bahçelerini açmıya karar ver 
miştir. Bu bahçelerde öğretmen
lerin nezaretleri altında her tale 
beyi meşgul edecek oyun levazı
mı, mecmua ve kitap bulunduru 
lacak, çocukların neşeli ve istifa 
deli bir tatil geçirmeleri temin 
edilecektir. Çocuk bahçelerine 
ilk okul talebesi ile ilk okullar
dan bu yıl mezun olanlar ve 1934 
doğumlu çocuklar alınacaktır. 
Bahçeler sabahleyin saat 9 dan 
12 ye, öğleden sonra 16 dan 19a 
kadar faaliyette bulunacaktır. 

Pazartesi günü açılacak çocuk 
bahçeleri Kadırga 3 ilncü, Beya
zıt 5 inci, Unkapanı 54 üncti. 
Fatih 13 üncü, Karagümrük 27 
nci. Topkapı 34 üncü, Eyüp 36 ncı 
Kasımpaşa 10 uncu, Beşiktaş 19 
uncu, Uski.idar 19 uncu. Kadı -
köy 35 inci Bakırköy 1 inC'i ilk 
okullahndaki bahçelerdir. 

Tatil kursları 
Gelecek ayın 14 üncii pazarte -

si günü açılacak tatil kursları 
da üç dereceli olacaktır. Birinci 
kurs birinci sınıf talebesi, ikin -
ci kurs ikinci ve üçüncü sınıf 
talebesini türkçe ve artimetik 
bakımından yetiştirecektir. Uçün 
çil kurs ise ikinci devre tale -
besini türkçe, tabiat bilgisi, ma-

Nazilli Ovası 

Sulanıyor· 
Ankara, 20 (TAN) - Nafia Ve. 

kaleti sulama işlerine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bu iş i
cin bugüne kadar 23 milyon lira 
sarfedilmiştir. Memleketimizde 
465,000 dakar sulanacak ve 520 
bin dakar da korunulacak arazi 
vardır. 

Sulama ve kurutma işleri ni
hayete erince ovalarımızın vazi
yeti tamamiyle de~işecektir. Bu
nun en büyük misali Nazilli ova
sıdır. Nazilliden 37 kilometre i
lerde Menderesten Naziliye doğ
ru 1338 yılındanberi acılmakta o
lan kan~l insaatı sona ermiş ·gibi
dir. S uyu Menderesten alan bu 
kanal, 750 bin dekarlık bir arazi-
den ibaret bulunan Nazilli ovası
nı sulamaktadır. Bu sayede bu 
ovanın ziraat vaziyeti büsbütün 
değişmektedir. 

gür vardır. Mütebaki ve sayıları 
binlere varan altınlar ise bozdu
rulmak üzere Istanbula gönderil 
diğindcn t;ıhkikata devam olun -
maktadır. ı 

tematik co~afya bakımından tak 
viye edecektir. Talebe tatil kurs 
ları açılan her ilk okulda bu üç 
kursu bir muallim idare edecek 
tir. Bu öğretmenler her gün üç 
saat olmak üzere haftada 18 sa
at ders okutacaklardır. Haft..'l -
nın altı günü zarfında birinci 
kursda, 5, ikinci kursda 6, üçün 
cü kursta 7 saat ders görülecek
tir. 

,Çocuk Kampları 
Bu ayın 30 unda açılacak ço

cuk kamplarının yerleri tesbit 
edilmiş ve b u yerlerde yapılma
sı lazım olan hazırlıklara baş -
lanmıştır. Hazırlanan kampla • 
rın günlük çalışma programında 
sabahleyin bayrak çekme merasi 
mi, jimnastik ve hafif grup o -
yunları yapılacak, denize girile • 
cektir. Oğlcden sonra da takım 
oyunları ve gezintilerle vakit ge 
drilecektir. Kampa müracaat e
decekleri kaydetmek için maa -
rif müdürlüğünde bir büro ku • 
rulmuştur. 

Uludağ kampı -
16 yaşına kadar olan zayıf 

bünyeli talebe için Uludağda bir 
dinlenme kampı açılması karar -
laştırılmıştır. Kamp 15 temmuz
dan 15 ağustesa kadar sürecek • 
tir. Şehrimizden bu kamplara 25 
çocuk gönderilecektir. 

Adliyeye Ait 

Bir istatistik 
Ankara, 20 (TAN) - Yapılan 

bir istatistiğe göre, bütün h ukuk 
davaları 1939 yılında on sene ev
veline nazaran tam yiiLde 26 nis
betinde azalmıştır. İcra işlerine 
~elince, ayni senede on yıl evve
line göre yüzde 57 nisbetinde a
zalmıştır. 1929 yılında ilamla ic
raya müracaat edenler 559,000 i
ken 1939 da bu mikdar 124 biJ'le 
düşmüştür. İlamsız icra da 574 
binden 372 bine inmiştir. 

Temyiz edilen hukuk davaları 
ücte bir azalmış ve diğer muhte
lif mevzulardan da temyiz edi
lenler de on sene evvelkinden bir 
mikdarıdaha azaltılmıştır. 

Ticaret davaları 1939 da 18 bi
ne varmıs olup bu mikdar on se
ne evvelkine göre yüzde yüz art
mıştır. 

Konkurdato, iflas vakalan ise 
şöyledir : 1939 da 19 korkurdato 
vuku bulmuş, bunun 12 si kabul 
edilmiştir. 

Hükme iktiran eden iflas va
kaları 46 ve borçları tahakkuk 
ve tesbit edilenler 34 tanedir. 
Rorc mikdarı 427,000 lirad ır. 

Halil. ev sahibi Şükfıfcnin. ka 
rısını evinden ayırmağa çalıştı -
ğını duymuş. ve diin sabah 3aut 
7 de işinin başından ayrılat'ak 
evine gitmiş. karısı ile ağız kav -
gasına tutusmuştur. Bu kavga ·es 
nasında karısı kendisine ha kar•"'t 
etmiştir. Halil, bu hakaretten büs 
bütün sinirlenmiş ve yanında ta 
sıdığı bıcakla karısını ağır suret
te yaral;mıştır. Ev sahibi .Şüki't. -
fe, kavgayı yatıştırmak. ıstemı~. 
fakat Halil onu da hafıf surette 
yaralamıştır. Hafil yakalan,pıış -
tır. Hadiseye adliye el koymuş -
tur . Yaralılar hastanede tedavi 
edilmektedirler. 

BELEDİYEDE : 

Francala Ununun 

Miktarı Arttırllıyor 

. " . ''hayatfo muvaffak olmu~ ınsan-
lar smıfına mensuptur. 

Yine avni "\'atandasa göre, in
sanların ;,zeka" ları, idnde ya:ja
dıkları cemiyette me"·cut bulu· 
ııan servet, söhret, veya ikbal 
kazanma fırsatlarından istifade 
edebilnıelerin.in derecesiy~e ö_l
çüliir: Bu ölçü~ e gö~re. fa~ır hır 
sanatkar ahmak, aşagılık hır ınuh 
tekir zekidir. ,. .. 

Toprak mahsulleri ofisi fran - Hakikatte ise, bu telakkıy1 
calacılara verilmekte olan unları besliyebilınck, ancak, harikulade 
çoğaltmıya ve günlük un miktarı geri bir cemiyetin sanındandır .. 
nı 20 çuvaldan 40 çuvala çıkar - 0 geri cemiyete göre. tcmız 
mıya karar vermiştir. Her giin göriinüşlü bir şöhret kazanmanın 
32 çuval un halk ihtiyacına, 8 ÇU bir cok kirli yolları da \'ardır .. 
val un da hastane ihtiyaçlarına 0 · geri cemiyete g()re, tem!z 
tahsis edilecektir . .. göriinüsHi hir senet, ,·eya tenuz 

4"15 gramlık uzun ve ~udev - göriinüslii bir ikbal kazanmanın 
ver ekmekler dün tahlılhaneyc . . 1 · leleri mevcuttur. Ve .1 . ı· B 1 d. . sa' ısız 11~ 
gönderı mış ır.. e e ıye memul: 1 alkı:?Janmıya liyakat kazanan ~e-
larının nezar?tı altında . ya~ılan ka, bu yollardan en ııcniş mık
bu ekmekleı:~~. n~m ... mıkta~~nın ·asta miistefit olan kafada bulu-
38 olduğu gorulmuştur. Bugun - ) 
lerde ekmekçiler cemiyetine emir nu~.u telakkiye göre, hayat, re· 
verilecek ve 475 gramlık uzun faha, sen-ete: ikbale yarmak ih
ve müdevver ekmek çıkarılması tirasivle cll'pınan insan.lar arasın
temin edilecektir. da g~çen: ve her hilc)·i mcşn.1 

Bu yıl yapılacak yollar - Be- göst eren bir kepaze )'arı~hl'. 
Iediye ilk planda yaP,ılacak yol - Hakikatte ise. insanların ''ha
ları ve istimlak muamelelerini şu :vatta mu,•affnk olus'' nisbetlcri, 
şekilde sıralamıştır: insanların zeka 5e,·iyelerl, yiik· 

1 - Şişhaneden Azapkapı, ~n sek yaratılma, ileri ve gllzel k:ıv· 
kapanı ve Gazi köprüsünü takıp ealarda 'basarahildikleri rolün e· 
eder ek Laleliye rıkacak oradan . 1 ··1 ··ıı·r " hPmmiyet dere.cesı)' e o c;u ı . 
da Yedikuleye kadar uzanacak o- Ve. "hayatta muvaffakıyet kn· 
lan yol. Bu yol güzergahında is - zan.mı$, zeka sahibi olmak'', het 
timlakler yapılacak ve yolun tan ne pahasına olursa olsun. sen~~t, 
zimine başlanacaktır. söhret ve ikbal kazanmak degıl· 

2 - Usküdar meydanı icap e-
den istimlaklerden sonra mey - di~ğer böyle olsaydı. zengin bir 
danın tanzimine geçilecektir . dolandırıcı, rneshur biı· karak<;J 

3 - Kadıköy Osmanağa cami namına ahide dikmemiz lazını 
inin önündeki saha imar planına ı!Clirdi: Fakat, çok sükUr ki, biz
göre tanzim edilecektir. ele tam manasi~·le tesekkiil et~e-

4 - Bebek - Istinye yolu is - mis bulunan bir bud~•wa cemıye· 
timlaki ikmal edilecek ve yolun ti hile, bu nevi abideler dikecek 
inşası yapılacaktır. <ferecede sefillesnıemistlr. 

5 - Maçkadan Akaretlere inen 
dar saha ve güzergahı genişleti -
lecek ve tanzim edilecektir. 

6 - Rumeli ve Anadoluhisar -
larındaki iğreti evler kaldırıla -
caktır. 

V. Okul Talebesinin Müraca -
atı - Ankaradaki yüksek mek -
tepler talebesi namına diin be -
lcdiyeye bir müracaat vaki ol -
muştur. Bu talebe ellerindeki pa 
soların şehrimizdeki nakil vasıta 
larında da muteber addedilmesi
ni istemektedir. Belediye bu iş
şin halli için Ankara yüksek mek 
tepler talebesi mümessilini tram 
vay ve denizyolları müdürlükle
rine göndermiştir. 

POLİSTE: 

Mühürdarda Jlir Evin 

Üst Katı Yandı 
Evelki gece Kadıköyündc Mü

hürdar caddesinde Dimitriye ait 
evden yangın ç ıkmış, binanın üst 
katı içindeki eşya ile beraber ta 
mamen yanmıştır. Ateşin sön -
müş zannedilen kömiirlerin ken
di kendine yanmasından ileri gel 
diği anlaşılmıştır. 

Hamamda Oldü - Dün sab-:ıh 
Galatada Genç Ali hamamına yı
kanmıya giden Şaban Eldemir 
hamamda yıkanırken üzerine fe
nalık gelmiş ve derhal ölmüştür. 
Olüm sebebi zabıtaca tahkik e -
dilmektedir. 

Otomobil Kazası - Şoför Lut 
finin idaresindeki 2360 numa -
ralı otomobil Tozkoparan cadde 
sinden geçerken o civarda oturan 
Şantiye adında bir kıza çarpmış 
yaralamıştır. Şoför tutulmuştur. 

Pencereden Düştü - Kocamııs 
taiapaşada Ram azan Efendi soka 
ğında oturan Ramazanın oğlu 1 
yaşında Lutfi evin ikinci kat pen 
ceresinden sokağa düşmüş, m •.th
telif yerler inden yaralanmıştır. 

Araba Albnda Kaldı - Beyoğ 
lu temizlik amelesinden Sabit 
Hasköyden geçerken kendi ara -
basının tekerlekleri altında kal
mış, muhtelif yerlerinden tehli -
keli surette yaralanmıştır 

PİYASADA~ 

Türk. Alman Dostluk 

Muahe desinin 

Piyasadaki Tesiri 
Diin muhtelif mem leketlerc 

310 bin liralık ihracat yapılmış· 
tır. En ziyade Almanyaya yu • 
murta, susam, Romanyaya pa • 
muk, ve pik demir, Italıraya de· 
ri gönderilmiştir. . 

Şehrimizde bulunan. Alı:ı;ıan fır 
malarının mümessillerı, dun za · 
hire, yağlı tohum ve deri t_acir • 
leriyle müzakerelere ba.~lam_2Ş • 
!ardır. Alman firmal~rı uzerınd~ 
bir miktar yapağı bulunan derı 
istemektedirler. 

Almanyayla yaptığımız anlaş • 
ma piyasadn, bilhassa ~uru mey· 
va ve yağlı tohum pıyasasında 
büyük bir memnuniyet uyandır • 
ınıştır. Anlaşmanı:ı tesirlc~i ~ eı1 
ziyade altın piyasasında goı:tü · 
müştür. Evvelki gün altın .. pıya · 
sası 25 lira 75 kuruştu. Dun 25 
lira olrriustur. . 

Deri Itİıalatı - Deri tacirlen, 
mi11i sanayi birliğinde bir top -
lantı yaparak deri ithalatı imku~ 
larını tetkik etmişlerdir. Den 
fabrikaları deri ithalini temin i· 
çin ticaret' ofisinden akreaitif aÇ 
masını istemişlerdir. . . 

Fiyat l\liirakahe Kursu - Fı· 
vatları mürakabc bürolarında ça 
lışacak olnn memurların kurs~aı-1 

bugün bitecektir. Kursların .. 'Jıt · 
mesi münasebetiyle iaşe muste. 
sarlığı fiyatları mürakabe mUdtı rü Seyda gençlere bir hitabede 
bulunacaktır. 

-- -<>-----"°' 

Amasyada Şiddetli Sıcaklar 
Hüküm Sürüyor 

Amasya, 20 (A.A.) - Bir haf 
tadanberi burada çok şiddetlı 
sıcaklar hüküm sürmekte ve meı 
ruat hundan çok ziYan görmeklt 
dir. Hararet ~l.ilgedc 40 derece · 
dir. Yirmi beş senedir muhitj · 
mizde böyle sıcak görülmemiş -
tir. 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

Muhtelif memleket matbuatmm 
ve siyasi mahafilinin T ürk - Al
ınan muahedesi hakkındaki noktai 
naı:arları ve mütal3aları ne olu.r:;a 
olsun bizim için bu muahedenin 
kurulduh'U gUndenber i, istiklalini 
ve mülki tamaml tğın ı muhafaza 
etmek kaydiyle herkesle dost ge
ı;ınmek, kimseden bir şey isteme
ınek ve dünyada ve bilhassa Ya -
kın Şarkta bi.r sulh ve sükun A
nı ili olmak için bütün hüsnüni -
Yet ve gayretini sarfetmekten çe
kinmiyen Türkiye Cümhu riye tinin 
sulhperver ve insani siyasetinin 
Yen i bir tezahüril olmaktan ba~ka 
b ir mcina~ı yoktur. 

Türkiye Almanya : __ _,_ ___ _ 
Türk • Alman paktı, İngiliz 

siyasi mahafilinde ve 
ınatbuatında umumiyetle gay. 
ri müsait bir surette karşı
lanmamıştır. İngiliz matbuatı· 
tıın, bu muahede hakkındaki 
llıütalealan şöyle hülasa edile
bilir: 

"Bu pakt, İngiltere için bir 
Sürpriz te~kil etmemiştir. İnııil· 
terenin bir mütteCikinin Alman· 
Ya ile bir dostluk paktı imzası 
~ayanı memnuniyet bir hadise 
değildir. Fakat, Almanlann, U· 

tun zanıandanbcri üzerinde taz
Yik yaptıkları Türkiyenin vazi. 
~·etinin giiçlüklerini takdir edi
Yoruz. Bu giiçli.ikler, Fransanın 
ınağlübi)·etinden sonra Türkiye 
nin teslihatını tamamlamak im
ikansızlığından ileri gelmistir. 
Bununla beraber İngiltere Tür
kiyeye, imkanları nisbetinde 
harp malzemesi vermekten geri 
durmamı~tır. 
. Almanlar, Tiirkiyeden biitün 
1stcdiklerini alaman1ı~lar, Tür
kile;yi nıihvere ~okınıya muvaf
fak olamam1'lardır. Tiirkiye 
•nuahedeye bö)·le bir madde 
konınasına \'t' arazisinden Al
ltıan a!-ıkerlcrinin gec:irihnesine 
n1üsaade etınemistir. ller ~eye 
rağn1en Türki)·c , İngiltereye 
karsı diiriist vaziyetini muhafa. 
2a etnıiştir. 

Bununla beraber. muahede· 
nin noktai nazar teatisine ait O· 

lan n1addesi, Alınanyanın Tiir· 
kiyeden daha esaslı menfaatler 
teınin etmesine J(aifCt edeceğini 
göstermektedir . ., 

Alınan matbuatının bu pakta 
\·erdiği ehen1n1İ;vl't. su cümle ile 
hiilasa edilebilir: " Bu pakt, Al· 
>ııanyada. harbin ilanındanberi 
en biiyiik heyecan uyandıran., 
hatta Sovyet . Alman muahede. 
sinin iınz~sından daha derin bir 
te.ir hasıl eden bir hadise ol
llıustur .. , 

Bir Alman gazetesi şunları 
:Vaımıstır: 

"Salahivetli sahsivetler. Tiir
kiycnin c

0

en1ıhu sarki A \'rupa .. 
~•nda ve yakın sarkta bir sulh 
SlikUn ve 'nizam unsuru olduğu
lı~ bir çok defalar söylemisler. 
dır. Aln1anva bunu daiına tanı .. 
lllıs ve Tiirkiye d<'. Alman:vanın 
Balkanlarda emelleri olmadığı· 
tiı anlamıstır.0 

hesabına da imzaladığını yaz. 
mıştır. 

Bulgar radyosu sözcüsü: Bu 
muahedenin, Türk • İngiliz mu· 
ahedesinden daha az ehemmiyet 
1i olmadığını , Alınan teminatı
nın ve Suriyede Alman kıtalar• 
bulunman1asının muahedenin 
imzasını kolaylaştırdığını söy
lemiştir. 

Bu muahede, l\facar matbuatı 
tarafından da biiyük bir aliıka 
ve memnunİJ)Ctle karşılanmış
tır. 

Macar gazetelerine ııöre: Bu 
mu~hede Türkiye ile Almanya 
ve Italya arasındaki münase· 
betlerin yeniden tanzimi ve bil
hassa bu devletler arasında ikti
sadi ıniizakerelerin tekrar baş· 
lamasını mümkün kılacaktır. 

Türkiye S. Rusya : 
'--~--....::....!._ 

Macar salahiyettar mahfil
lerine göre: Muahede 

hakkında Nevyorkun ve bilhas. 
sa l\Ioskovanın aksüliımelleri 
büyük bir alaka ile beklenmek. 
tedir. Difn l\foskovanın vazive· 
ti Ankara üzerinde tesir icra ·et
tiği gibi, bugün de Ankaranın 
Kremlin'in kararları üzerinde 
müessir olacaktır. l\hıahedeye 
bu zaviyelerden bakıldığı tak
dirde, Türkiyenin siyasi istika. 
metindeki değişikliğin, İngilte
renin muhasamatı yaktn şarka 
da yaymayı istihdaf eden siya
setine bir darbe vuruldul!u ve 
Almanyanın kurmıva çalı<hğı 
yeni nizamın tahakkuku istika
metinde ciddi bir adım atıldı· 
ğı muhakkaktır . ,. 

Muahede Vichy mahafilinde 
de çok iyi karşılanını ve İnönü. 
nün realist siyas2tinin yeni bir 
delili ve Flransanın vaziyetini 
takviye edecek bir hadise ola. 
rak teJakki edilmiştir. 

Romanya matbuatı bu mua. 
hede münasebetiyle şu mütale· 
ada bulunmaktadırlar: 

"Efkarı umumiye, Balkanla
rın sükünetini ihlal etmek için 
İnı:illz propagandasının teşeb· 
bUslerini istinat ettirdiği son 
temel taşının ortadan kaldırıl
dığı kanaatindedir.,, 

l\Iuahede Japonyada müsbet 
ve memnun edici akisler uyan. 
dırmıştır: 

Muahede, bilhassa Amerika· 
da biiyük bir he~·ecan ye gayri 
müsait bir tesir hasıl etmiştir. 
HükUmet miimessillerinin nıua .. 
hedeyi son derece miihim ad
dettikleri haber verilmektedir. 

Nevyork Times gazetesi baş. 
makalesinde: Bu muahedenin 
İngiltcreye kar"1 olmaktan ziya 
de Sovyetler Birliğine miitevec. 
cih olduğu kanaatini izhar et. 
mistir. 

Muhtelif memleketler matbu
atının ve siyasi mahafilinin 
Türk • Alman muahedesi hak
kındaki noktai nazarları ve ntii
talea]arı ne olursa olsun bizin1 
idn bu muahedenin. kuruldu· 
ğu gündenberi, istikH\lini ve 
mülki tamamlığını muhafaza et. 
mek kaydiyle herkesle dost ge. 
çinmek, kin1sedcn bir ~ev iste
memek ,.e dünvada ve bilhassa 
yak•n şarkta b~ sulh ve siikıin 
amili olmak icin biitiin hiisnii 
niyet ve gayretini sarfetmekten 
cekinmiyen Türkiye Ciin1huri· 
yetinin sulhperver ve insani si· 
yasetinin yf'ni bir tczahiirü ol
maktan başka bir manası yok. 
tur. 

JJI. ANTEN 
Alman zimamdarlarının. bii· 

i~i~ b~r hadise olarak t_eHıkki et-j_A_D_LIY·-. -E--D-E---------
11 . lerı bu muahedenın ehem- • 

~i:vetini tebariiz ettirmek kin 
._er seyi yaptıkları anlasılmak. 
"'dır. Diin aksam 150 ecnebi 
~··~teci Wilhelmstrasse'de (ev. 
•iade bir irtimaa da,·et ediJe. 

•tk kendilerine muahedenin im 
~alandıi(ı tebliq edilmistir. 

llu , harbin basından beri ya. 
~•lan bu mahivetteki içtinıala· 

tn dördiinclisi.idür. 
1ı .. lfariciye nezareti matbuat 

llrosu şefi: Muahcdenin mane
~l, siyasi, iktisadi tesirlerinin 
f'sapsız olacai'ını ve bunun çok 

lıenis mahiyette bir siyasi hadi. 
se te~kil ettiğini söylemistir. 

~kiye İtalya : 
Muahede, İtal;vanın si;yasi 

t 111ahafili 'e ınatbuatı ta .. 
h•~ııl<Ian da büyük bir kıymeti 
n~ıı hir hadi~e olar"\k, men1nu-
• ~Yetle kaqılanınış r. Stefani 
ıan": 
"B 

11 
u muahede, mi" ıerin lehi· 

v e
1
kaydedilecek biiy, k bir mu· 

8 lnkıyettir . 
r Bu muahı 1928 de imza-
;l\an dosth paktındanberi 
;,~~kinye kar .• ı bir anlayış ve 
ı~ 1 r~1~i si~·nı;;eti takip etınis o
eııı ltalyayı bilhassa memnun 

"'.ektedir .. , 
llt·~orrier Delb !';~rrn ııazetesi: 
\! 1 \·er si~· aseti hir oldu~u İ('in, 
0ıı Papen ' in hu paktı İtalya 

Bekçi Kasa Soyan 

revkif Edildi 
Sultanhamamda manifatura ma 

ğazasında bekçilik ededn Hüse -
yin bir müddet evvel dükkanın 
kasasını kırmış ve içindeki 660 
lirayı alarak saklamış ve kendi 
kendinin ellerini arkadan bağlı • 
yarak bu iş i başkasının yaptığı 
zehabını vermiye çalışmıştır. 

Sabahleyin dükkana gelen ma 
ğaza sahilıı bu vaziyeti görmüş 
ve polisi haberdar etmiştir. 

Hüseyin dün muhpkeme edil • 
miş, suçunu itiraf etmiş ve tev • 
kiI olunmuştur. Muhak~me ~a • 
hit celbi için başka güne kal • 
m1ştır . 

Tophane Cinayeti - Bir müd
det evvel Tophanede karısını öl
düren ve kaçtıktan 15 gün sonra 
yakalanan Ahmedin duruş • 
ması dün birinci ağır cezada ya • 
pılmıştır. 

Delilik iddia eden Ahmet için ı 
tabibiadliden gelen cevap okun -
mus ve raporda deli olmadığı an· · 
!aşılmış tır. 

Bundan sonra bir kısım şahit · 
lcr dinlenmiştir. D iğer şahitlerin 
çağırılması için duruşma başka 
bir &üne bıı·akılmı~tır 

TAN 

, 

3 

Bir FİKİR: 

içki, Şişe ve 

Derece Meselesi 

M illet Meclisine kadar yük· 
selen münakaşalardan 

miisbet olarak çıkan netice, an· 
\aşıldığına göre, rakıyı bir kilo
luktan ufak şişelerde sattırma· 
mak ve derecesini azaltmaktır. 

Rakının şişesini büyültmckk 
derecesini indirmekle halk lehi
ne ve umumi sıhhat naınlna bit 
fayda hasıl olacak mıdır? 

Son aylar i,çi11de lngiliz do11a11ması11a "Ki11g George,, ve Of Wallas isimlerinde 35,000 er tonluk iki zır/ılı 
iltihak etmiştir. Burılaruı lıer ikisi de ayni tip gemilerdir. Yukarıdaki resimde "King George,, u görüyoruz 

Bu suale siındiden cevap ver· 
mek kabil değilse de, ge(mise 
bakarak istikbal hakkında bi< 
fikir edinmek mümkiindiir. İçki 
tamamiyle yasak edildijti bir sı· 
rada trenlerde ve \'apurlarda ra· 
kı gaz tenekesi ile tasındı. Lo • 
kantalarda kahve fincanları i~in. 
de satıldı. Başka memleketlerde· 
ki tecrübeler ise daha cok çcsİI· 
li olmuş ve daha çok siirmii tiir. r --~ 

1 Haftanın Sakası ı 
\..:..· ----------------~--- .) ----·--

Gazete ·isimlerine 
Dikkat Ettiniz mi? 

. 

. 

Gazetelerin İsimleri 

Dikkat ediyor musunuz? 
Gazete isimleri de, tıpkı 

soyatları gibi, birbirinden id
dialı. Vaktiyle İstanbulda inti
şar eden ııazetelerden birisinin 
adı: "Ceridei havadis" di. Son
rakiler, bu ismi: "Son havadisu 
şekline soktular. Ve işin bö:vle· 
ce inada binmesinden sonra, 
"Son Telgraf" lar, "Son Posta" 
\ar. "Son Dakika" \ar, "Son Sa. 
at" ler, hülB.sa, bir türlü sonu 
gelmiyen daha bir çok "son" 
Iar türedi. 

Nihayet, bu kadariyle de ik· 
tifa olunamadığı için. bazı mes
lektaşlar daha ileriye giderek, 
çıkardıkları gazetelere şu isim· 
!eri koydular: 

"En Son Havadis" ; "En Son 
Dakika". "En Son Haber" ... 

Cennete Kaçırılıw 

İnsanlar! 

Avrupanın kan içinde yuğu. 
ru\dul!u bu günlerde her 

kes Amerikaya bir cennet na· 

Dün, tramvayda, asabi bir 
zat, kendisine bir "En Son Ha· 
vadis" uzatan müvezzii hiddet· 
le tersledi, ve: 

"- Cenım, dedi. senin dün 
sattığın da gfıya " En son hava· 
dis" ti. Belli ki bu ııazeteciler 
artık alenen yalan söylemi:ve 
başladılar!" 

Benden, sabit oldul!um bu va
kıacı/!ı dinleyen bir doktor dos. 
tum da: 
"- Bı;.,, dedi. bir başka ha~ 

<liseyle karşılastım: Bir gün, 
ağır bir hastamı voklamı:va ııit· 
miştim . Hastam m:ıalesef. ölüm 
halinde bulunan yaslı bir kadın 

zariyle bakmaktadır. Fakat A· Yazan • 
merikava girmek kolay bir şey • 
değildir. 

Lakin Meksikad:ı işleyen bir 
cete Amerikaya ızirmek isteyen. 
leri gizlice huduttan ııeçirip i
ceri sokmaktadır. Bunların faa. 
li:vetlerini haber alan bir ııaze
teci bir yolunu bulup onların 
içine girmiştir. Şimdi de mace· 
rasını anlatıyor: 

"Meksikadaki ııömlekçi dük· 
kanının tezgahının arkasında 
duran kısa boylu Meksikalıya: 

- Amerikaya gecmeliyim ... 
Pasaportum yok, fakat param 
var. Dedim. 

O, hiç aldırmad:ın: 
- Çok güzel mavi ııöm lekle

rimiz var. Diye cevap verdi. 
- Beni Carlos ııönderdi. 
Birden gözlerinde bir aliıka u. 

yandı. 

- 5000 dolar mı? Çok para 
bu! 

- Evet, Çinliler ve Japonlar 
Amerikaya ııirebilmek icin sırt
larındaki ııömleklerini vermiye 
bile razılar. 

- Bu yaptığınız tehlikeli bir 
iş değil mi? -

- Çok dikkatli hareket edi
yoruz ... Hududun Amerika tara. 
fında adamlarımız. inecegımız 
tayyare meydanlarını nezaret 
altında tutuyorlar. Eğer etraf· 
tan .ııözetli_yenler varsa me:vda· 
na büyük kırmızı bir çadır bP
zi açıyorlar. O zaman ben de 
daha başka bir vere ini:vorum. 
Tabii bu me:vdanlar ormanlar. 
kayalar arasında gizlenmiş :ver
lerdir. 

Biz böyle konuşurken diğer 
- Ne kadar paranız var? yolcular da gelmişti. Bunlar 5 

caı(ızdı. Ben kadınca,i(ızın nabzı. 
nı ümitsiz ümitsiz yoklarken, 
kızı , samimi bir heyecan. ve ıs· 
tırap dolu bir merakla sordu: 

"- Nasıl doktor? Kurtula· 
cak m1?" 

Tam o sırada, sokaktan geçen 
tiz sesli bir müvezzi. bana va
kit bırakmadan cevap yetiştir· 
dl: 

"- En son dakika ... ,. 
O zaman. zava\lı genç kadın, 

bir. son dakikalarını :vaşadıjhnı 
hissettiği anasına. bir de mü
vezziin tiz sesini odaya doldu· 
ran açık pençere:ve baktı. Göz· 
!erini dolduran hiddetten anla· 

Çinli, 3 Romanyalı , 3 Japonya
lı, 2 de Avusturyalıydı. Halle· 
ri o kadar sefildi ki insan bun
ların bu kadıır para verebilece· 
ğini ummazdı. Amerika:va gide· 
bilmek icin son meteliklerini 
harcadıkları muhakkaktı. 

Pilot bizi tayyareye bindirdi. 
Ben pilotun yanına oturmuş
tum. Arkamdaki yolculara bir 
defa daha baktım. Arkalarında 
bütün bir maziyi. bütün bir 
J:(eçmişi bırakıp hür yaşamak 
uğrunda son meteliklerini har· 
cıyarak :veni dünyaya kacı:vor

lardı. Halbuki bu tehlikeli bir 
işti. 

** Nihayet Amerikada İdik 

Uçuş uzun sürmedi. Az son
ra ineceğ:imiz meydan ıtö-

- 50 dolar! (Yani 120 lira). ---- · -- · 

:::;~1~~;;fü~:~~;.~=~ 1 J~·J30?I!i8iiM 1 

Ertesi ııünü El Paso ekspresi
ne bindim ve orada beni Ameri
kava götürecek ta:vyarenin pi· 
]otu ile buluşaca,i(ım. Montezu-

Deniz Banyosunun Faydaları 
-1-

İnsan denize girince ilkin bir 
ma'daki kahveye gittim. Bu a· soğukluk hisseder. Titreme gelir, 
dam Meksikalıva benzemiyordu nefesi biraz daralır, cildi diken 
mutlaka Amerikalıydı. Beni bas diken olur. 
tan aşağıya süzdükten sonra sor. Fakat bunlar ancak bir kaç sa. 
du: niye si.irer. Deniz banyosuna ah. 

_ Niye Amerika:va geçmek ~ık olanlar bu hadiselerin farkı· 
istiyorsunuz? Polislerle belaya I na ~ile varma~l~r. 
mı uğradınız. yoksa Avrupadaki Bır kaç sanıye geçer geçmez, 
ateşten kacan bir siyasi misiniz? cilt yeniden ısınır, hen1 de kıza-

- K imbilir! rır. Titreme geçer, nefes düzelir, 
nabız da genişler. 

Bu müphem cevaptan sonra 
dii'(er suallere me:vdan verme
mek için ben ona sormıya bas· 
\adım: 

- Ya siz .. Meksikayı kıı.çak· 
çıların emrinde cahsan bir A
merikalı ... Do~rusu cok acalp. 

Bir kaç bardak viskiden sonra 
samimi olmuştuk: 

-Ne yaparsın. dedi. İssizlik . 
Gecinmek lazım. Bu karlı is! 
ııünde hic olmazsa 16 kisiyi n
curuvorum. Bunların yarısı :ı
dam başına 500 dolar verse. her 
seferinde vasati 5000 dolar ka· 
zanıyoru;ı;. 

İlkin , cildin üzerindeki dan1ar
lar daraldıkları halde. hir ka~ sa. 
niye sonra genislerler. Bunun ak. 
sine olarak, ilkin biraz şisnıi~ o
lan içerdeki uzuvlar fazla kanı 
çıkarırlar, şişlikleri geçer... De
niz banyosun.un insana keyif ver
mesi de. damarlardaki kanın böv
le hız!~, cildin arasından içeriye, 
sonra ıçerden tekrar cildin ara
sına geçmesindendir ... Deniz ban. 
yosunun faydaları da bundan ge
lir. 
Şu kadar ki . deniz hanvosumın 

ke~· ifli ve favdalı olması idn, lıan 
yo tahammülden fhzla sürme
melidir, Tahan1111ülii11 derecesi, 

herkesin deniz banyosuna alışık
lığına göre değişir. İyice alışmış 
olanlar uzun müddet denizde 
kaldıkları halde rahatsız olmaz· 
lar. Alışık olmıyanlar, tabanı· 
ınül derecesini aşınca tekrar bir 
titremeye tutulurlar ... Bu ikin<!i 
ci titreme birincisinden daha tı· 
zun sUrer, ondan daha şiddetli O· 

titremeyi duymak fenadır. lkin
lur. Netcieleri de hiç iyi değildir . 

Deniz banyosuna iyice ah ık 
olını;vanlar icin, denjzde nihayet 
on dakika kalmak vetisir. O vak· 
te kadar ikinci titreme ııelmese 
bile ihtiyatlı bulunmak elbette 
claha iyi olur ... 

Deniz bapvosu tklıılııınliilden 
daha uzilii ' !ıUrli'ieyml!~. d~lt~ 
cıktıktıın sonra insan viicndiinde 
tatlı bir sıcaklık duyar, deniz 
banyoları tekrarladıkça nefes ha
reketleri daha genişler, iştah açı. 
lır. hazım kolaylasır, vücudiin 
etleri daha dolgun olur. Viicudün 
ircrsindeki uzuvlardan her biri 
deniz hanvosunun faydalarından 
istifade eder. 
U7uvların istifadPlerini sıra j .. 

le söyliycceğiııı. 

dım ki, zavallı müvezziin masu. 
miyetini hatırlıyacak derecede 
asabına ve şuuruna hiıkim ola· 
masaydı, derhal inkisarı bastı· 
racaktı: 

• "- Çenen tutıilsun inşaal· 
lah"! 

* .. 
Garip Şey Doğrusu 

Bilmem ne sebeple matbu· 
1 atta merhum Mithat Pa. 
sa:va taarruz edenler olmuş. 
Merhumun oğlu Bay Ali Hay
dar da, bittabi, pederini müda· 
faaya davranmış. Bu hadise:vle 
alakadar olan bir vatandaş da, 
Bay Ali Haydara bir mektup 
yazmış. Dünkü "Vatan" efiki· 
miz tarafından neşrolunan bu 
kısa ve, .Enver Paşanın inki\ap
Iar ba"şardığını iddia etmesi ha· 
kınımdan- ııarip mektubun im· 
zası üzerindeki sıfat da şudur: 

"- :N'amuslu bir ittihatcı!" 
Acaba. "namussuz" oldu~unu 

kabul eden ittihatcı da var mı 
dersiniz? 

Fakat bence. imzasının üzeri. 
ne o sıfatı atan vatandaş , yer 
:vüzünde yaşıyan her insanın 
kendisini namuslu bildiğini U· 

nutmakta mazurdur: Çünkü SO· 
yadı olarak "Borakarabulut!" 
ismini taşımasından belli ki. o 
eski ittihatçı anadan doğma .. . 
" bulut" tur! 

Bizde içki meselesini hallet • 
mek için - hoş, dünya oldu o· 
lalı bu mesele hallo\mamıştır ve 
dünya durdukça da halledilemi · 
yeceğe benziyor - veya umuıni 
mazarratını azaltmak i~in bö:vle 
yalnız yapış ve satıs gibi tek bir 
cepheden tetkiki kafi delildir, 
kanaatindeyim. ,,. ,,. 

İçki yapmak, satmak. dal!ıt· 
mak, içmek ve içirmek gibi muh 
telif bakım ve cephelerden ve 
hep birden tetkik edilmek sure
tiyle bugiinküne nisbetle daha 
az zararlı içme tarzı bulmak ih· 
timali ,·ardır. 

Biz içkiyi ve bilhassa rakı~1, 
şimdiye kadar hep meyhaneci· 
nin istediği şekilde ve tarzda 
yaptık, sattık ve içtik. l\fe~·ha • 
neci kaç derece istediyse, o ka· 
dar derecelik yaptık, nasıl ~ise 
arzu ettiyse, öyle şişeye koyduk. 
Halka ne şekilde içirmeslni iste
ıfliş ise, öyle içirdik ve en fena· 
sı da bu en sonuncusu, yani iç .. 
nıe ve içirme tarzı olsa gerek. 

Binaenaleyh, i~ki meselesini 
halk lehine daha az zararlı hale 
koyabilmek için takip edilecek 
yolun başında, fikrimce meyh.ı· 
ne ve rneyhan,,.cidir. • 

Bugün ıneyhane yerine gazino, 
meyhaneci yerine de gazinocu 
nazarı dikka1e alınabileceğine ve 
bunlar da Belediyeye tabi bulun
muş olduklarına göre, bu Jolda· 
ki ilk umumi hiznteti beledi~·c • 
ler yapabilecektir, neticesine \'B· 

rılmaktadır. 

züktü. üzerinde kırmızı bir i· l\Jeyhaneci. gazinocu, toJcanta· 
şaret görmedik ve aşağıya in· cı gihi halka içki içiren Jerler 
dik. Biraz ötede bir otomobil sah_inlcri kadeh yerine raJcı~·ı ,i. 
duruyordu. Pilot: <c ıle satmayı el~ctte t~>rcıh_ e-

- İşte sizi şehire ııötürecek .derler. En ufak şışcde h_ıle ~ır. 
otomobil, dedi. kaç ~ade? vardır. İckıyl b~l 

meze ... ,, ıle satmak elbette kı, 

Bu sırada otomobilden elle
rinde tabancalariyle polis hafj· 
yeleri çıktı ve bizi ltıskıvnık 
yakaladılar. Polisler izimizi bul. 
muştu. Bizi polis merkezine gö
türdüler. Üzerleri arandığı za· 
man bu adamların ceplerinden 
Amerikada ödenmis ev kontu· 
ratları, banka defterleri çıktı. 

Benim gazeteci vesikamı ve 
bu seyahat için aldığım husu· 
si müsaade:vi gören polisle ah· 
bap olmuştuk. O benim ha:vre· 
timi görünce: ' 

- Şaşmayınız. dedi. Bunlar 
Meksikalı kaçakcılann kurnaz
lığıdır. Eğer bir gün Polis bir 
vesile ile bu adamlardan birin
den şüphelenip ona kaç tarihin. 
de Amerikaya ııirdiğini sorarsa. 
bu konturat vesaireyi göstere· 
rek cok eskidenberi burada ya
şadıklarını bu vesikalarla isbat 
edebilirler. 

daha iyi i \erine gelir. Çiinkü ic· 
ki muav:ven fiyatlı inhisar ma • 
l1dır. Nev'ini, cinsini , satı~ıuı 
kontrol etmek belediye icln de. 
halk irin de kolavdır. Halbuki 
n1eze öyle mi ya?· Kontrolü hi .. 
leli siit ve maii:su~ yağ mesell.• .. 
~inden daha çok J?Üc ve muğlak! 
Böyle karışık ve karlı bir isi fi. 
vat listesine koymak imk5nı ol· 
duktan sonra konmaz 1111? 

Ticaretle hiçlıir kimse birbir 
,eyi bedt"lsiz vcremİ\'cce!ine JÖ
re, Belediyenin tasdikine arzedi .. 
1ecek {1\'at listesinde "meze pa· 
vı., bol bol vardır. Fakat me7c 
olarak halka verilecek şeylerin 
ne cinsini, ne n1iktarını ta\'in "·e 
fa~rih rtm<'k 1ntimkiin dti!ildir 
tsin karlı ciheti de bu değil mi 
va? 

Fakat havrct edö10<rk cihet 
hP1Pctiye1erin bu hilt'leri nazarr 
rlikkatc almıvarak. e:a7.İnocuların 
bol mezeli fiyat listelerini her 
eri.in d€!'ği en ha,•at \'e ya.;:.m" 

Polis bana şu izahatı da ver- <artlarına rörc hichir rl•;!isik\ifr·· 
di: tAhi tutmadan \'t' hilrli~miz en 

- Bu kacakcıların dünyanın 
her tarafında adamları vardır. 
Onlar vasıtasi:vle ta Roman:va· 
dan, Bulııaristandan, Polonya· 
dan, Cinden adamlar ııelir. 

Bu bii:vük mikyasta isliven 
beynelmilel bir çete işidir ki. 
hudut boyuna dizilen Amerikan 
memurları bunun tamamiyle Ö· 
nüne geçememektedirler. 

** Çekoslovak Gönüllüleri 

15 hazirandan itibaren İn· 
gilterenin iktisadi se· 

ferberliJ!i; istilaya u,i(rıvan 
devletlere mensup bulunan ve 
müttefiklerin kazanmasını isti· 
:ven ecnebiler de kabul edil· 
mektedir. Bunlardan istivenler 
gönüllü yazılabilmektcdirler . 

Bu tarihin üzerinden henüz 
3 ııün ııeçmiştir. Buna rağmen 
Şimdiden İngilterenin muhte· 
lif yerlerinde bulunan tam 13 
bin Çek'in bu iktisadi seferber· 
lil!e iştirak ettil!i öl!reni\mekte· 
dir. Bunlar arasında ellilik ka· 
dınlar. 65 lik erkekler pek cok 
tur. Bir hafta sonunda cephe i· 
çin sanayi istihsalatında bulu· 
nabilecek kabili:vette bir 6.000 
kadar Cek 'in tefrik edilecelti tah 
min edilmektedir 

:ntidai bir na7.arl1k knbilind<'ll 
'hiivHk tenzilat! .... ile kabul Yt" 

tasdik etnı•leridir . Bövlecc halk 
tan bir kadeh icmek isth·en bi r 
c;isc irmiye, hiç :vcmivece!i , .<' 
viyemiyerei?i mezenin hem na · 
":l4'1nı vcrmive 111erbur oldufrır 
'!İbi, vivf''hilt"rPtt-j olanın da ay· 
rıca bedelini ödemiye mahkllm · 
dur. .... 

O halde yapacai!ımı:n şllyle 
hülasa etmek kabildir: 

A - 1\fezc, fiyat listesinde da
hil değildir. serbesttir. Belediye 
hunun fiyatını değil, yap1lı~ını 
kontrol eder. l\fcyhane, pzino. 
bahçe işletenler, yerlerinin ~ını
fına ve mezelerinin nefaset \'t' 

nev'ine sröre istediği parayı ta .. 
lep edebilirler. l\Iüsteri ttrtma~ 
İ('İn :'\:apacakları rekabet sa,e•dn 
de halk huvUnkiinden daha bnl 
ve daha nefis ıneze:vi daha ucu· 
za vemck imk3nını kazanm1~ o 
lur: Hileli iş yapmıvan doğr• 
müesseseler bu işte kazançlı çı 
1<arlar. 

B - Mesrnl>at. l>ilii ı.tl•n~ '" 
verde, hem şişe ile, hem - dö 
kilime ve zlvan nayı hP•tıP ed; 
!erek - kadeh ile satılır. Satı 
fivatlan. yine ~ınıfiara eörl" hl' 
le.diyece ,;,mad•fak olarok fark!· 
olahilir"r de ti.iks. hirinci ,.<' i
kinci ... ilh gibi sınıf farkı olarnk 

(Ark115ı 4 ünciide) 
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1 Memleket Röportaparı i \.____________ J 
içki, Şi~e ve Derece 

Meselesi 
Adliyede 

• 

Karasapan Pulluk 
Mücadelesinde 

A'lüzaf /er Oldiı" 

,.ıla,_ 3 ünciide) 
konaa kir nisbeti hugünkü "me
zeli,. şekle Bisbetle yan yanya 
.. ha aatlır. 

Bu cilaetler, belediyelerce, 
halk lehİBe temin e4ildiği tak
tlinle. faydalan zamaa ge(tılcçe 
~aktır- Şöyle ki: 

Yeni Tayin Ve 
Terli l.isf esi 

EmlnönU Yabanca Aakerllk tube • 
alnden: 1 - 337 doğumlular ve bu 
doğumlularla muayeneye tlıbi kısa 

hizmeUllcr ve sıhhi hallerinden dola
vı ertesi S(.'neye tcrkedilmiş ohın di
l?er doğumluların son yoklamaları 1 
Temmuz 941 de bR.Elıyacak ,.e her a
vın tek gilnlerfnde devıım etmek ~
zt'.'re 31 Al~ustos 941 iünUnde nihaye
te edecekür. 

7.30 Program 
7.33 Muzlk (Pl) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8.30 Evin saati 

*' 20,15 Radyo 
zetest 

20.45 Şarkılar 

21.00 Memle 

1 - Halkın, yanliş veya doğ
ra elarak ab1mıs bulanduiu me
• ile icki i~melr idetine hi(bir 
IWel ıel:me4en, buını halka da
ı.. iyi, ..... temb ve daha UCUZ 

temimı etmek ınümküa olacaktır 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin
den) - Yeni adliye tayin ve ter
fi lıstesini bildiriyorum: 

90 Liraya terfi aelller 

Sivas hukuk hakimi ÖZkazanç. 

80 Liraya terli Ml!1tler 

hakimi İbrahim Dikbaş ve Anka
ra hikimli,iine Adliye Vekaleti 
hukuk işleri umum müdür mua
vıni Nuri Ülkenalp. Yoklama aşafıdaki şekilde yapıla -

caktır: 

13.30 Program 
13.33 Şarkılar 
13.45 Haberler 
14.00 Riyaseticüm 

hur bandosu 
14.45 Şarkılar 
15.00 Dans mQz"ği 

* 18.00 Program 

postası 

Ziraat Vekaleti Yurdun Dört Köıesinde Bu 

Yoldaki Mesaisinde Muvaffak Olmuıtur, Hele 
Z - Bili istisna :iter istediii 

venle ~ yeriae kadeh ile de 
içki ~ imkinı bulununca. bi
ra meselesinde oldııftu gihi, ka -

Biçer. Döğer Büyük Kombinalar Pek Müthiş .• deh ile i(eoler gittikçe <oiala-
eaktır. 

3 - Sişe ısmarlamak '\·erine 
kadeh ile icki ısmarfamıv~ alı · 
qn<"a. halk saran. '"<'rmııt. kon -
vak e-ihi ııliin irkjl.T ve ln1nlııt
rın sodalı ne\•İlt•rine. m1ıhtı•lif 
"rkilnin karıı::tırı111Ulsın-'a' 1aa -
~ıl ol11n n~ koktevl denilen ,,._.,.e
,j7 irlülere de alışımya ha lıya-

10 Liraya terfi edenler 
Rize sulh hakimli~ine Ankara 

eski icra memuru İzzet Gür. İz
mir icra muavin hakimliRine icra 

Elmalı hakımi Remzi Özel. Er- memuru Ahmet Tekce. Samsun 
zurum hakimi Cemal Aksu. Mer- sulh hiı.k!mli2ine icra memuru 
sın ceza hakimi Hakkı. Bahkesır' Şerafet tin Altan, İstanbul sulh 
reislikine ZonJ[Uldak ceza bakimi hakimlieine icra memuru Rnc;im 
Lutfi Tan. Adal, Ankara sulh hakimliğine 

7onauldak sulh hakimi Cevdet 
Özdüm. 

A - 1 Temmuz 941 mı 17 Temmuz 
Q41 Fminönü kazası. B - Hl Temmuz 
Cl41 Utı 31 Tt'mmuz 941 Fatih k<>zast, 
C - 1 Afustos 941 flft l il l!u~toc: 

041 'F.yün kazası, D - 21 Ağustos 941 
'la 29 Al'tıc:tns !l41 bOtOn lmıı htz
rnp•1iJerle ertesi seneye tcrkedllmlş o
lanlar. 

18.03 Şarkılar 
18.30 Ziraat tak-

vimi 

21.10 İstekler 
21.40 Konuşm 
21.55 Orkestr 
22.30 Haber) 
22.4:5 Orlıestr 

23.15 Danam 
23.2:5 Kapuı 

ISTANBUL BORSASININ 
20/6/941 FIYATLARI 

Açı 

eaktır. · 
4 - Bövlere 'halk. ~amanla 

1lkol lferecesi dı>ha rlü lcii" icki
leri. clalıa a:ıı: miktarda daha ny
"lln v• temiz hir ekilde inniye 
,hcıı<'ak ı:e ara11nn 2ın•p,·e do:Yrıı 
.,,iihim adım atılmış bulunacak -
t•r. 

Bir def11 da çok icki icenlrl"İn 
swısı gittilcre aulacak. fakat 
~UM 111ukah.il defAten az ola"11k 
irenlerin snvısı Cf';;.Rlııcakhl". Nc
fİ<"e itiharivle, ne İnhisar İdaresi, 
.,e de irki satanlar sivan etmf'. 
Jtp., halk IPhinP sıl>'hi. melfrni, 

70 Liraya terfi edenler 

MHş hukuk hüimli~ine Kırk
larelı kadastro hakimi Avni ör
meci. Armenak hukuk hiıkimli
jine Edime kadastro hakimi Mns 
tafa Sezer, Kozan ceza hakimlii'!i
ne Denizli sorgu bakimi Ethem 
Alpaydın. Kadirli hakimliiine 
Çorum ceza bakimi Şeket Ural. 
Kastamonu reislieine Yozaat 
müddeiumumisi Nafi Akkerman 
'.Boğazlıyan hukuk hakimi Ziynet
tin Sönmez. 

60 Liraya terfi edenler 

11hlaki. bedii ... birc:ok laalumlnr -
"'Jrta Alladola ttlrlaUırınsta ftJllftın kombinalardan biri dan büviik farklar ve (aydalar 

Uşak müddeiumumıliğine Sa
ray miiddcıumumisi Hıkmet So
nal. Eskişehir kadastro hitkimli
cine Urfa hukuk hakimi Şerif 
Tomer, Niğde müddeiumumisi 
Zevbekoglu, Artvin muddeiumu
misi Hamdi İyi~ün. Avas hakitn
Ii.[!ine Karaman sulh hakitpi Av
ni belli. Salihli hakimliğıne U
sak müddeiumumisi Kasım Ünal. 
Kocaeli sulh hikimliı?ine Kasta
monu sulh hakimi Cemal. Dinar 
hukuk hakimli~ine Kocaeli sulh 
hakimi Avni Günal. Elbistan 
müddeiumuır.iliğine Andırm müd 
deiumumisi Sükrü Sancar. Gire
sun müddeiumumisi Abdüllatif 
Akalın. Ankara hakimli~ne icra 
memuru Fahri Akı:ı:ül. Niğde hu
kuk hakimli'!ine Babaeski haki
mi Necati Gokeri ve Bursa hakim 
liğinc Ankara hakimi Tahsin İs
tanbullu_ 

- nı - kuvvetlendirmek. t .. ~i., edilmi& bulunacaktır. 

A nadolu şehirlerini en çok Zıra, tarlalann hasreti yalnı% f<"ki mesefe.,.ini. hu tarzda m.u-
dolaşan kımlerdır? Boyle yağmura de~il. ayni zamanda g;üb 'h~~me .. m~lrt~ _ısahf't ''arsa ı(

bır sual sorulsa, Şu cevabı ver- reye de! Çünkü, orta Anadoluda k1lı .. ~l~ıb: ıçkı~ı~ .-alırıh, ~algı
mek muvafık olur: hem hayvan azdır, hem d~ bun- sız arlrila •. ılh ~~ı k~~'·e, P'a~i
"- Seyyar tiyatro kumpanya- ların tezekten mahrukat yerine no. loka.,ta ~bı mues~''""'n 

ları~" yakılmaktadır. Tarlaya ne yapıp klt'lt9ac kanunundaki tıa .. niflf'ri 
Bu bakımdan. Eskişehirde s:ı- yapıp RUbrevı sokmak' lazım. ''~ı~arıki ... casa !!'nrP. f,.t~ik edil -

nat hayatı !J inkışaf etmiştir, dı- Ziraat Vekaleti, bütün bu rne- ılıti takdirde. )fal.ıTe.vı zarııır:l 
~ebılmz. Bilhassa, yaz mevsımın- seleleri, nasihat ile de.ı?;ı\, fiiliyat u~t~11 gerek ıck1 ''e eerP.k 
de tulüat artistleri, orta Anadıs- ve teşkilat ile halle' mek yolunu ~asılri bakımmtlıtn mem~eket 1

•

lunun kapısı olan Eskişehırdcn tutmuş. Bravo! "':ne ~~zı Jcqunf"far t:mın edile-
hıc eksilmıyorlar! Son bir ka" senelik denemeler bılecegı anlaı.ılmakt" n ... .., B" 

Akşamları, Porsuk otelinin miısbct netıce vermis. • ırson 
bahcesi tıklını, tıklım doluyor! Tarlalar, bövlece, hem sehirle- ,,,-_______ _ 
Salaş sahne. lıtanbul için meç- rin karnını doyuruyor, hem de 
hul l:alan, lakin o muhıUerde bı- köyliılerhı kesesini! 
ıcr şohret olan tombul mu,qanıu-
yeler ile inım inim ınlıvor! 

Repertuvar malum: Evvela. sı
ra artistlerirun (!) soyledıkleri 
kantolar, şarkılar, sonra müthiş 
bir dram, arkadan bır perdelik 
komedı! 

Bu yüklü pro.sıramın hatime 
faslı da şu: Prirftadonnanın, bay
eın bir sesle söylediAı mevsimlik 
bır kac şarkı. 

** 
Eskişehirin orta Anadolunun 

kapısı oldu~nu yazmı$
tım. E~er, buradan, içerilere ı?'lr
mek isterseniz tam manasıyle bir 
vavla dekoru ıle karşılaşırsınız. 
Parlak sema, aydınlık ufuklar, ve 
namutenahı uzanan tarlalar ... A
~ac. yok denecek kadar az! An
cak, Porsuk kıyıları golgeye has
ret de,l?ıl! 

İklim şartlan. dört bin sene
dcnberi zıraat yapılan bu toprak
lar, yazın. sarha şarha catlatıyor. 
Fakat, ufukların ardından kaybo
lan yollar, bir ~hir caddesi ka
dar ışlek. Ankaradan, Konyadan, 
Afyonkarahisardan gelen ve Es
k şehirden buralara ~ıden kam
yonlar, eşya ve insan kümeleri 
ile dolu .. 
Aynı kalabalığı, hasat mevsi

minde, tarlalarda da bulabiliriz. 
Senenin bir kac ayında, bütün bu 
'erler, ziraat makineleri müzesi 
halini almakta. Alakadar Veka
let, karasapan - pulluk mücade
lesinde muzaffer olmuş. Hele bi
cer - doverler, buyuk kombinalar 
muthiş. On altı avaklı büyük bir 
kombına, tek iş j(Ününde, vasati 
hır hesapla, otuz tonluk randı
man veriyor! 

Sapsan başaklar bir an için
de tarladan koparılıyor. ayıkl3m
vor, bir yana saman yıgını düşti
vor, bır yanda da bugday çuvalı 
hazır! 

Ziraat Vekaleti. di~er bir dava 
üzerinde daha durmuş: Usta ele
ı:rıan yetiştirmek. 

Cilnkü, makine, liyakatli bir e
le ~eçerse. ne başaklar kırılıyor, 
ne de tane kacırıhyor. 

Bu liyakatli eller, kimlerdir, 
bilivor musunuz? On üc. on dort, 
on bes yasındaki çocuklar! Onlar. 
kısa bir zamanda. insiyak ve ze
kaları ıle. modern ziraatin bütün 
husus yetlerini kavramışlar! 

Lakin. bu tedbirler ile Orta A. 
dolunun dertleri tamamen gi

derılmış deıfüdir. 
Daha neler :vapm{lk lazım? 
Vatanın bai{rını, verycr ayır

m hyız. İrm k ('evreleri. sulu zi
raat mmtakaları olmahdır. O za
mım şunları ekmek kabildir: 

Yonca. pancar. fasulye. patates 
karpuz, kavun. batta çilek ve bol 
aebzc. 

lfü mesele dnlıa var: Topraj{ı 

Köy bekkaUan, iddiamızın 

şahidi: Fahriye ve IJı'.itfı
veden jteçerken, kerpiç dükkan
ların sıralandıitı çarşılarda neler 
~ordüm biliyor musunuz? Sipahi 
(\Cajh sig;arası ve hatta altınbaş 
rakısı! 

Vakıa, bu metalar, köylüleri
mizın evlerine ~rmiyor. Fakat, 
tic,ret zihniyeti, muhitin ıssJZ
hı?'Jna rdmetı. inkışaf etmiş. 

Bakkala sordum: 
- Bu rakı ve bu si~ara ile 

sermayeni ba~lamış olmayor mu
sun? 
Muhatabım, ~ayet ciddi bir yüz 

le cevap verdi: 
"- Dükkanda her sey bulun

malı. Sizin 2ibi kravatlı. otomo
billi efendileri de boş çevirme
mek lazım!" 

Evvelce, kövlü, bütün dünyayı 
kövünden ibaret sanırdı. Onun 
coirafi alemi, kasabanın hudu
dunu ~smazdı. Buraya da iki se
beple .riderdi: 

l - Mahsulünü satmak, 
2 - Tarla davasın1 ha11etmek! 
Şimdi, orta Anadolunun bağrın 

da, bu zihniyet kalmamıştır. 
Köylünün ,;örJ?fisünü kamvon ve 
simendifer ~enkdetmis, kafasın
daki dar ufuk. limanı ihata etmis. 
büyük kombinanın çalışması ve 
devletin kendisine uzanan eli ke
sesini şişirmiştir. 

Fakat, t:afladan ~elen bu dost
luk tezahürünü, meralarda bul
mak kabil deilil: Kamyon ve oto
mobile ne sürüler alısabilmiş, ne 
de onların kabadayı kö1Jekleri! 

Orta Anadolu yaylalarından, 
Eskişchire dönerken, ı;?arip bir 
macera J?ecirdik: Otomobilımize. 
leylekler havretle bakarken. co
ban köpekleri hiddet ve siddetle 
c;avlet ettiler! Kımisi. önümüzü 
kesmek. kimisi yandan atlamak 
ıstivordu! Hatta bir tanesi. oto
mobilin catısına kadar SYcradı! 

Baktık kf olmıyacak. havaya 
bir el ates ettik! 

O zaman. tuhaf bir insiyaki 
tezahür ile karsılastık: Hayvan
lar durmus. kuvruklarını kısmış 
vekdı.2erlerine bakıvorlar, iclerin 
den herhanei birinin kazava eelio 
ıı:eJmedieini anlamak istivorlardı 1 

Bu tereddüt ve tecessüs anı. 
karmam11a vardım etti. 

Zaten, başka çaremiz de yok
tu! 

Semih AGLI 

-----······--LW 

iTiZAR - YazımıTtn çokluğun
dan dolayı "Bü,·ük Satış • 
adla tdrikıımızı htı!!Ün k()
yamadık. Okm·uculanmu:
dan öziir dileriz. 

Denizlide ipek 

Böcekçi&ği 
Denizli (TAN) - 1936 da acı

lan lpekböcekçıliğı istasyenu ~ş 
sene :zarfında 81 mezun vermi ·
tir. 936 da Denizlıde 28 bµ> kilo 
yaş koaa mahsulü istihsal C'dilmi1 
iken UMO yılında bu miktar 52 
bin kiloya yiıkselmiştir. 

Beş sene zarfında 50 bin d~ıt 
fidanı tevzi edilmıştir. Bu sene 
40 bin fidan daha tevzi edil.,, -
cektir. Vılayet dahilmde ayrıca 
6 dut om1anı yetiştirilmişitr. 

Böcekçılı'l< istasyonu muhtclıf 
y~rlerde inficar ocakları tesis et 
mekt.e, halkın tohumlan bura ~ 
larda meccanen uyandırılıp ken
dilerine böcek olarak iade edil -
mektedir. 

1940 senesinde halka 976 kutu 
1941 senesinde ise 1000 kutu ipek 
böceği tohumu tevzi edılmiştır. 

50 Liraya teri i edenler 

'J'al'MIS sulh hikimi Kemel .K)., 

no~lu, Merzifon miıddeiumumi
si MusUa Somer, Kastamonu 
sulh hikimli,ğıne İstanbul sulh 
hakimi Aliettin Kırman, Espir 
hakimlii!lne Terme hakimi Nazif 
Kuter. Demırdaıl hukuk hikim
Jitine Salihli hakimi Kemalettin 
Aksit. Bünvan ceza hakimliğine 
Of hAkimi İsmet Türün. Yoz.ızat 
müddeiumumiliğine Ödemis müd 
deiuroumisi Sırrı Altan. Sarav 
hakimi Nuri Öztunc. Susehri ha
kimli~ine Kırsehir müddeiumu
mi muavini Feyzi Ateşok. Zon
euldak ceza hikimliiine Susehri 
hakimi Şevket Alkan. Gündoe
mus sulh hakimliğine Osmancık 

Kozacılık yüzünden memlekete 
senede 60 bin lira para girmek -
tedir. Elyevm koza piy~ası 160 
kuruştur. 

Temızlık işleri, mezarlıklar ve oahçeler mildürlüklerlne ait hayvan
larrn yılllık ihtiyacı için satın alınacak 520140 kilo arpa kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmu tur. Mecmuunun tahmin bedeli 49413 lira 30 
kul"UJ ve ilk teminatı 3706 liradır. Umuml ve husu:ııl şartname H! bun:ı 
müteferrl dığer evrak 124 kurus mukablUnde levazım müdürlilğünd~n 
verilecektir. İhale 7/7/941 Pazartesi günil saat 1:5 de Daimi Encümende 
yapılacaktu-. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına ait Tl
c~ret Oda~ı vesıkalariyle imzalı ;;artname ve kanunen ibrazı ıa:um ıeJ.en 
dığer vesaık ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevres.inde hazırlıyacak
lan teklıf ı:'hektupların ihale gunO saat 14 de kadar Daimi EncUmene 
vermeleri Jazundır. (4798) 

** Taksim Taşkışla yoliyle Mete c&ddcsini meydana bağlıyan yolun mas-
tik asfalt, katran kaplama, granıt bordür vesaıre inşaatı kapalı zarf 11-

suliyle eksiltmeye konulmu tur. Kt!SI! bedeli 34129 lira 76 kuruş ve ılk 
temiııatı 2559 llra 73 kuruştur. M~kavele, ek ıltmt', baymdırhk işleri ge
nel, hususi ve fenni şartnameleı i ve buna mCitderrl diğer evrak 171 
kuruş mukabilinde Belcdıye Fen fşl •ri Mudurluğilnden verilecektir. f. 
hale 30/11 941 Pazartesi ~ünil saat 15 de DaimI Encümende yapılacaktır. 
Talıplerın flk teminat makbuz veya mc:ktupları, ihale tarihinden sekiz 
gün evvel Beledıye Fen İşleri Miıdurliltune murneaatla alacaklan fennt 
ehliyeti, 941 yılma ait Tıcaret Od sı vesikaları, imzalı şartname ve ka
nunen ibrazı llzm gelen diğer vesa k ile 2490 numaral kanunun tarlfatı 
çevresinde hazu-lıyacaklan teklif mektuplannı ihale günO saat 14 de ka-
dar Daimi Encumene vermeleri Jizımdrr. (U89) 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Samsun Şubesinden : 

Bankası 

Bankamızca satışı açık arttırmaya çıkanlan Samsunun Çarşamba 'ka
zasının PQt:Suk. JroyO civarındaki Po suk ormanları namlyle maruf or
manimii ti~ldl!akl lli\nı tavzlhan a ağıdtıki hususatı belirtiyoruz. 
., ı_cJt9ft'10dnehilitJipu °lk'lwıtlarına nazaran mesahnsı üç yuz on yedi hek

tarHnf:.• .. ı;.,.. • r ... ıo:r -ıh +..r ....... r,ı.. 
2 - Ormanın Yüksek onnıın m lhendlsleri tarafından ytıpılan fılet

me p1Anma nazaran me ah "'1 dokuz yuz yetmiş iki ht'ktard'ır. 
3 - Satılacak orman s hasından ba ka Porsuk çiftli.finin mütcmmi

matmdan olan çavı• "<' t.ırlal:ır da ormanlıı birlıkte satılacaktır. 
4 - Orman işletme p!Anı Ue m kta haritaları Ankara, İstanbul ve 

İzmir şubelt"rlmlzde de görülcbi11r. 
5 - 940 ıı;cn.eslnin A ve B mak'ıımdrın l!:;~flm[ş ol:ın tahminen 4500 

ton mıkdarmdakl odun bankamızca ı tıldıgından işbu satşla al~kadar de
~ildlr. 

11 - Ormanm çayır VP. brhlırrla birlikte hcycU umumlveı:hıln mu-
hammen kıymeti altmış bin lırııdır. "4857) 

2 - Halen bir okula dr.vam eden 

35 Liraya terfi ede11ler 
l)kıırl<ınn fotn"r:ıfh ve nıılcu7 rl'"kt"o Londra ı Sterlin 
ve.c:ikalarını bcrabOl" ıetırmcleri ıa- Nevyork 100 Dolar 
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İstanbul icra memurlu.[?una Pı
narbası eski hakim muavin1 Sa
biha Öflaz. Kütahya hakim mu
avinliğine eski Develi hakim mu
avini Berküzar Hoşkal, İst:ınbul 
ıcra memurluğuna hukuk dokt.o
ru İsmai1 Zühtü Tarhan. Mus 
müddeiumumi rrıııavinliJ1ine ha
kim muavini Lutfi Tezcan. Bile
cik Sor2u hakimliiine eski Alus 
hakimi Ulvi Başaran. Karaburun 
soreu hakimliğine Bilecik hakimi 
Hakkı Bilen, Tasköprü hakim 
muavinJii!ine Söi?'üt hfıkim mua
vini Sahabettin Madran. Kövce
i'?iz hakim muavinlii!:ine Finike 
sorı;tu hakimi Kemal Sürmeli. DL 
rik soreu hakimliğine Of sor2U 
hakimi Nuri Baver, Göksun mi.id
deiumumi muavinliğine Gediz 
müddeiumumi muavini Hüseyin 
Tüzemen. Zonguldak müddeiu
mumi muavinli,ğine ovacık müd
deiumumi muavini Adnan Apak 
Gerede hakim muavinliğine Ulu 
kısla müddeiumumi muavini Nıi
sır Savdam. Samsun hiıkim mua
vinliğine İzmir icra memuru Mev 
hibe. Bolu hakim muavinliğine 
Kırklareli hakim muavini Saba
hat Kurtulus. Kızılcah3mam ha
kim mvavinliaine Kırsehir hakim 
muavini Riza Nerat. Kırşehir sor
gu hakimlil!ine Kızılcahamam 
so~ hakimi Mustafa Aktan. Kır 
şehir müddeiumumi muavinliği
ne Artvin sorJ(u hakimi Cemil 
Küme. Bilecik müddeiumumi mu 
avinlipine Yüksekova hikim mu-
2vini Kemalettin Turan, Kırkla
reli sorgu hikimli~ine Sarrtsun 
hakim muavini Hüseyin Tarhan. 
Bitlis hakim muavinli~ine Adı
v aman müddeiumumi mu:wini 
Tahir Türköz. ve Sö~üt hakim 
muavinlieine Hilman sulh hakim 
mır.mini Ulvi Balaban. 

ıımdır. Parls 100 F. Frangı 

3 - Ahvııll sıhhfY~lerlnden dnlııvı MilAno 100 Liret 
Cenevre 100 İsviçre Fr, 10. 

ertesi sf'Tleye terkedllenler raporları- Amsterdam 100 Florin 
nı berab~r getlr~klerdlr. Berlin 100 R. Marlı 

4 - Yoklama her ıı\Jn .:aat 8 30 da Brüksel 100 Belıa 
ba<:lıyac-ak ve saat 18 e kadar devam Atina 100 Drahmi 
edecektir. Sofya 100 Leva 

Pr-ıg 100 Çek kronı:a 
5 - İlk yoklamaıım1 yantınnam1ş Madrit 100 Peçeta 12 • 

olnnlarm her iki yoklaması birden Varşova 100 Zloti 
yapılacaktır. Budapeşte 100 PenıiS 

6 - Yoklama.:mı Temmuz ve A- Eükre$ lOO Ley 
Belgrad 100 Dinar 

30 Liraga terli edenler 
Iğdır sor.ı?u hakimliğine Of sor

l!U hakimi Kemalettin Üstüntnn, 
Zonguldak sorını hakimli~ine Gö
rele sore:u hakimi Azmi Yanık 
Ömer oğlu. 

tustos aylarında yaptrrmamış olanlar 
&!lkerllk kanununun 85 inci madilt'Sf
ne tabi tı.ıtı.ılacııklardır. Bu ilAn da -
vet mahiyetindedir. 

-o-
ÜıkOdar Aakerıtk Şubeel aa,kan -

lıöından: 312 - 332 dahD dofumlu -
!arın raporla silahs-ız. hizmete ayrıl -
mış ve sakat raporlariyle henüz sllflh 
altına alınmamış ve gruplara ayrıl -
mamış olan sakatların yeniden smht 
mua~eneleri yapılacağmdnn birer fo; 
tografla ve nüfus c:üzdnnlariyle şu -
beye müracaatlar i!An olunur, 

TOPLANTILAR : 

Üsküdarda Spor Bayramı 
ÜakOdar Halkevlnden: 22-6-941 pa

zar gunü saat 14 de Şemsipaşa spor 
sahasında Üsküdar Halkevlnln spor 
bayramı olacak ve su hareketler ya-
pılacaktır: .., 

Resmi geçit, 1stik1Al marJJ ve ba7-
rak mera.ıml, &ünibı mahi:ıır.U bak
kmda Kol baskanı tarafındıın söz, 
Bayanlar arasında 50, 100, 4 X 50, 
bayrak yarışı, yüksek, tek adun at
lamalar. 

Erkekler arasında :50, 100, 200, 400, 
800, 1500, 3000. 10000 metre koşular, 
tek adım, uç adım, yuksek atlamalar 
gülle, disk, cirit, bomba atmalar, 
4 X 100, 4 X 400 bayrak yanşlan, 
voleybol, sağlık topu, el topu. öğret
men topu, boks, güreş, oyun ve mü
sabakaları yapılacaktır. Davetiyelerin 
Kol başkanından alınması rica o1u -
nur. 

T. H. K. lstan.,ul Şubesi Baıkanllğlndan : 
l - Kurumumuza lüzumlu olan iki milyon adet fitre zartı için ev

velce açılan mi.ınakasaya talip çıkmadı;tndan muhammen bedel (3500) 
liraya çıkarılarak zarflar yeniden münakasaya konmuıtur. 

2 - Münakasa 23.6.941 pazartesi ıünü saat onda şube binasında ya
pılacakt:r. 

3 - Münakasaya gireceklerin kanunun tarif ettiği vesika ve 262 bu
çuk Ura muvakkat teminat ile birlikte münakasa günü f\lbedeki komia-

• yona müracaatları. (4919) 

lstanbul c. M. Umumiliğinden : 
İstanbul eeza ve tevkif evinin 941 mall yılma alt 250,000 kilo ekmek 

ihti,Tacı kapalı zarf usuliyle ekSiıtmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel (32225) lira olup muvakkat teminat 2416 lira 87 

kuruştur. Eksiltme 7/7/941 pazartesi günü saat 15 de İstanbul Sultanah
metteki ceza ve tevkif e\•l mUdürlilgilnde yapılacaktır. Talipler buna ait 
şartnameyi tatil günlerinden maada her gün mesai saatleri dahilinde 
mezkur miıdürlükte görebllirler. 

istekliler kanuni vesikalarını havı kapalı zarflannı eksiltme saatin
den bir saat evvelipe kadar mezkur m\jdürlükte toplanacak komisyon 
reısliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri. 

Taşradan gönderilecek taahhütlü ml'ktuplarm posta gecikmelerinde.'\ 
bir mesuliyet kabul edılmiyecdi Han olunur. (4697) 

Oe1-·let Demiryol!arı ve Limanları işletme idaresi ıiar,ları 
Muhammen bedeli (130~5) lira olan (40) kalem muhtelif pamuk 11'9 

ipek izale bakır bobin telleri (4/8/941 pazartesi) eünü saat (15) te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bınasında sntm alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlcrin (979,13) liralık muvakkat teminat ne ka
r.unun tayin ettiği vesikaları ve tekllklerini ayni ıün ıaat (14) de 1<a 
dar komisyon P..eisliğine \.ermeleri Jb.mıdır. 

Şartnameler parasız olarak Anıcarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşa'da tesellilm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4688) 

** Muhammen bedeli (2700) lira olan 23 adet muhtelif delme kabili.re-
~ tinde elektriklı el matkabı (7.7.1941.) Pnzartesi günü saat (10,50) on elli

de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (202> lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği ve~;a!klc birlikte eksiltme gunü saatıne ka
dar komisyona müracaatları lfızımdır 

Bu i~e alt ıiartnameler komısyond~n parasız olarak dııfıtılmaktadu. 
(4956) 

ı-suGüN LALE SINEMASINDA -
Senenin en ~üzel iki filmi birden 

Türk~e S A R A Y 1 

Yol<ohama 100 Yen il. 
Stokholm 100 İsveç kronu 10. 
Moskova 100 Ruble 

ESHAM ve TAHVIL.\T 
İkramiyeli % il 938 19. 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 
ABC 19. 

MEVL01 
Kırk KGn evvel topralta te 

etti~imiz İstanbul Umumi 
lisi birinci reis vekili Neetp 
dengeçti'nin ruhuna ithaf 
mek üzere 23 Haziran 1941 
zartesi günü öğle namazını 
teakıp Beyazıt camii şerifi 
merhumun ailesi tarafın 
mevlidi nebevi okutulacak 
Necip Serdengeçti'yi tanıyan 
sev~nlerin ve arzu denlerin 
meleri rica edilmektedil'. 

İstanbul Asliye Onunna 
kuk Hakimliğinden: Edvln Ka 
hi vekilleri avukat Jak Mizr 
ve Jak. Mitrani tarafından HC' 
rich Sylt aleyhine actıklan E 
niyet Sandı~ına yatınlan 'bir. 
lanta gerdanlık. bir pandantıf 
bir yüzüğün istikraz olunmuş. 
lan 1364 liranın tedivesi sur 
tiyle rehinden kurtarılması h 
kındaki davava ait muhake 
günü olan 12 ·g 941 tarihli 
ma günü saat 10 da müddeaal 
hin şahsan veya vekil marifet 
le mahkemede hazır bulunm 
davetiye makamına kalın olm 
i.izere ve ikamet~ihının mech 
\ivetine binaen iki ay müdde 
ili.n<>n tPblill olunur. 

KAYIP: Erzincan askerlı1c 
besinden aldıj!ım terhis tezke 
mi kavbettim. Yenisini alaca~ 
dan hükmü yoktur. Enlncan 
Pliimiir kazasından Hacılı k 
vün~"'n imam Zevnel ntulları 
({an İc;mail oğlu Ali Çelebi. 3 
r\ntumlu. 

BULMAC 
3 4 5 8 'I 8 9 

Soldan Sağa: 1 - Asker ye 
mek kabı 2 - Bir hıristiyan · 
3 - Ters okunursa: Bir bağla 
ma edatı - Kadeh 4 - Bir mı.iS 
temleke - Kaçmak 5 - Harfle • 
rin yerteri değişirse: Musibet 
Bir erkek ismi 6 - Bir har 
değişirse: Evli değil - Kakmak 
tan emir 7 - Japon imparator&a 
Şart edatı 8 - ilk harf değişil .. 
se: Müşteki olmak 9 - Ufak pat 
çalara ayrılarak. 
Yukarıdan AŞ3ğı: 1 - Bir kr 

saba - Ters okunursa: Fide ye" 
tiştirilen yer 3 - Iskambild 
birli - Mahalle mekteplerinde 
vardı 4 - Tanrı - Ters okunul'" 
sa: Takma isim 5 - Bir erkt>lt 
ismi - Sahtekirlık 6 - Ters nT<1 

'mrıııı f("Pfiinir "·k$1'1"rl·i ses -
nrf '1 ı"·' F ı~ 7 - E 

1 . ir \ç ı.., o'ur r 
•le l ıl 1ını 8 Ters o' tıı•l.l 

:;a: Bir ada 9 - Amerikalı. 

1 Evvelki Bulmaca - SoldşlJ ATLAS EKSPRESi 1 R A D Y O 
CECIL R. de MİLLES'in Nevyorkun en hiiviik cazının 

muazzam eseri lştirnki~·le 

"111111••••• Bugün saat 1 de lenzilv.tlı. matine. 

Sağa: 1 - Adaş - Mora 2 - pe 
f va - Irak 3 - Alam - Kasa 4 -

1 

Mit - Kenar S ·- Nil 6 - Dakat" 
Kıl t- Vaka - Pire 8-:: Musa" 
llrun 9 = Aral - Toka. 


