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5 K U R U Ş 
GÜNLUK SiYASI HALK GAZETESi FİYATI (6) LlRADffi. 

Türk Alman P L ~~ 
aK!I inönü'nün 
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. Milli Sef, -
H •• k "' t. . • T k• Hitler'e Şahsi 

U ume ImlZID 8 lp BirMektubu 

Ettiği Dürüst Ve Açık 

Türk 
~ 

Dil . KPArumunda 
Ankara, 19 (TAN 1\-luhabirinden) - Cüın- bildirmh:I: i·d.ir. i\lilli Şefimiz, bilhassa yeni söz- i 

hurreisimiz İsmet İnönü, · bugün saat 15 te dil lük. imla, terim ve diğer dil ınescleleri ile uzuu 
kurumunu teşrif etmişlerdir. Bir miiddet son· uza~ı~· cı meşgul o]arak kıymetli direktifler ver
ra Başvekil Dr. Refik Saydam ve Maarif Vekili ınişlcrdir. Siyasetin Semeresidir 

Führer, Berlin 
Büyük· Elçimizi 

Kabul Etti --
Hasan AH Yücel Milli Şefe mülaki olmuşlardır. Dil Kurumu azasından takdir ve te~ekkiirle-

1
: Cümhurreisimiz Kurumun çalışmaları üze - rini esirgemiy~n Cümhurreisimiz saat 19 da K11-

rinde alakadarlara bazı sualler te\•cih etmişfor rum binasınl terketınişler ve dışanda toplanau 
1 ve aldıklan izahat üzerine memnuniyetlerini halk tarafmdan hararetle alklşlanmışlardıl'. 

Muahedenin 
Aydınlattığı 
Hakikatler 

Kabulde Ribbentrop '------·-------------,----
da Hazır Bulundu 

Berlin, 19 (A. A.) -
"D. N. B.,, bildiriyor: 

SU rİJ1e 'de 

Türkiye, bu muahede ile 
büfüll dü11yaya bir defa 
dalıa şunu anlatmışlLJ": 

Türkiyenirı bu harpte kim 
se ile davası yoktur. Top
raklannda gözü olmıyan 
ve sulh içi11de dost yaşa
mak istiyen lıerkesle dost 
olmağa hazırdır. 

1'1. Zekel'iya SERTEL 

Evvelki aksam Ankarada 
Türkiye ~Hariciye Vekrn 

ile Almanyanın Ankara büyük 
elçisi arasında bu harbin en mü
him tarihi vesikalarından biri im
zalandı. Aralarında fiili hiçbir ıh
tilaf olmıyan iki me~leket bu ve
sika ile yekdiğerinin toprakların
da hiçbir gözleri olmadığını, doğ
rudan doğruya veya dolayı -
siyle yekdiğeri aleyhine mütevec
cih her türlü hareketlerden içti
nap edeceklerini teyit ettiler. 

Bu vesika, Türkıye Cümliuri -
yet idaresinin siyasetindeki is -
tiklalinin ve dürüstlüğünün bir 
semeresidir. 

Almanyanın Ankara Büyük El1;isi Von Papen, Hariciye Uınumi 
Katibi Nmnan Mcnemencioğlu ile bir göriişme esnasında 

Yeni Paktın Yeni Paktın 
İngilterede Almanyada 

Akisleri Akisleri 
-

"Türkiye Dürüst Pakt, Berlinde 
Bir Şekilde 

Hareket Etti .. 
Büyük Heyecan 

Uyandırdı 

Führer, yeni Başveka-
let binasında bugün öğle
den sonra Türkiyenin 
Berlin büyük elçisi B. Ge
redeyi kabul etmiştir. Bü
yük elçi, Führer'e .Tür
kiye Reisicümhuru ismet 
İnönü'nün şahsi bir mek
tubunu tevdi eylemiştir. 

Kabulde Alman Hari
ciye Nazın Von Ribbent
rop da hazır bulunmuş
tur. 

Yeni Muahede, Bugün 

M. Meclisine Veriliyor 
Ankara, 19 (TAN Muhabirin

den) - Hükumet, Türk - Al -
man dostluk anlaşmasının tasdi
kine dair hariciyede hazırlanan 
1$.yiha:o yarın m~clise takdim e
decektir. 

Layiha ve merbutu olan an -
laşma hariciye encümenine ve -
rilecek, kısa bir zamanda Mec 
lis umumi heyetine sevkoluna -
caktır. Anlaşmanın musaddak su 1 
retlerinin Berlinde teatisi tem -
muzun ilk haftasında yapılacak
tır. 

Türkiye ile Almanya arasında, 
rnevcut taahhütlere riayet şartiy
le, aktedilen bu muahedename 
birçok hakikatlerin aydınlanma -
sına da hizmet etmiş olmak itiba
riyle ayrıca büyük bir ehe~iyc
ti haizdir. 

** 
"Fakat Berlin'in Daha "Al 1·· k. . manya, ur ıyeyı r .......................... -............... , 

Yakın Şarkta istikrar j Amerilfa j 
Unsuru ~aktadır., IBahriıesi' 

Esaslı Bazı Tavizler 

İstemesi Muhtemel .. 
-o-

Berlinin Moskovayı "Sulh, Müstakar Bir 
: 

Bu hadisenin aydınlattığt ilk 
hakikat, Türkiyenin bu 

harpten uzak kalmak, etrafında
ki ihtilaflar karşısında bitarailı -
ğını muhafaza etmek, toprakla • 
rında gözü olmıyan her memle -
ketle, taahhütlerine aykırı ol -
mamak şartiyle, dost geçinmek, 
ve siyasetinde hiçbir harici mii
dahaleyi kabul etmiyerek müsta
kil olmak hususundaki siyaseti -
ılin en doğru yol olduğunun sa -
bit olmasıdır. Türkiye iki senelik 
harp içinde, yangının ta hudutla
rına kadar sokulmuş olmasına 
rağmen hiçbir zaman bu dürü.st 
ve açık siyasetinden ayrılmamış, 
topraklarına vaki olacak herhan
gi bir taarruzu karşılamak azmiy 
le aldığı ihtiyat tedbirlerinden 
başka bitaraflığa mügayir bir ha 
rekctte bulunmamıştır. Bundan 
sonra da takip edeceği siyaset yi
ne bundan ibaret olacak ve bir an 
için olsun istiklaline vaki ola -
bilecek herhangi bir taarruza 
karşı müdafaa tedbirlerine devam 
etmekten geri kalmıyacaktır. 

! Deniz İhtiyatlarma 
Get~rilmiştir.. = B 1 1 i "Hazır.. u unma an 

Londra, 19 (A.A.) - Alman - Berlin. 19 (A. A.) - Hususi : 

Tazyiki Artacak~ıŞ! Hale 

Türk muahedesi, lngiliz ~atbu - muhabirimiz bildiriyor: i.. İdn Emir Verdi 
atı için bir sürpriz teşkıl etme: Türkiye ile Almanya arasında • 'S 

** 
Bu muahedenin aydınlattığı 

ikinci hakikat, "Avrupa -
Ya yeni bir niıam ve clevamla bir 
suJh temin etmek istiyen Alman 
siyasetinin hedefleri hakkındaki 
anlaşmamazlıkların,, izalesine yar 
dım etmesidir. Almanyanın Av -
rupaya vermek istediği yeni_ ni -
zamın vazih olmaması, hangı hu
dutlara kadar dayanacağının bi
linmemesi Almanyanın yakın 
ş;:ırk ve 'l'ürkiye hakkındaki e
melleri etrafında bir takım riva
yetlerin çıkmasına sebep oluyor, 
ve iki memleket münasebetle -
rinde "eski itimath ve dostan..?,, 
havayı bozuyordu. Bu muahe<.le 

miştir. Çünkü haftalardan.ben dostluk paktının imzası. Alman
Almanyanın Türkiye üzer~de yada, harbin ilamndanöeri en bü
tazy,ik yapmakta olduğu malu'? yük heyecanı tevlit etmiştir. IIa
du. Balkanlardaki askeri harelrn- her, dün aksam Berlinde öir bom 
tın aldığı cereyan bu tazyi~i tcs ba ~ibi patlamış, pek büyük bir 
hil etmiştir. Gazeteler, Ingılte - hızla derhal yayılmış ve Alman
renin bir müttefikinin Alman - ya ile Sovyetler arasındaki p:ık
ya ile dostluk muahedesi imza - tın imzasının tevlit ettiği heye
lamıya mecbur kalmasını tabi- candan çok daha büyük bir heye
atiyle, teessürle karşılamaktadır can doğurmuştur. 
lar. Fakat gazeteler, müzakere_ - Esasen Alman makamları, bu 
!erin cereyanından Ingilterenın hadisenin ehemmiyetini tebarüz 
muntazaman haberdar edildiği - ettirmek icin lazım gelen her şe
ni kaydetmekte ve Büyük Bri- yi yapmışlardır. Dün aksam 150 
tanyanın, Türkiyenin müşki.il yabancı gazeteci, Alman hariciye 
vaziyetini müdrik bulunduğu - nezaretine fevkalade bir toplan
nu tebarüz ettirmektedirler. Bu tıya çağırılmrştır. Bu tarzda fev
zorluk, Fransanın hezimete uğ - kalade to1)lantı bütün harp esna
raması üzerine Türkiyenin tes - sındR dördüncü defa vukua g_el
lihatını tamamiyle ikmal ede - miştir. 
memiş olmasından neşet etmekte Hariciye nezareti basın şefi, 
dir. Bununla beraber Ingilizler muahcdenin aktini, manevi, si-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 3) (Devam1: SR. :l. ~ıi. :ıı 

Yarın TAN'da 
iM~ .] M 1hl~1-idJ.WJ !J41 

YAZAN : Ali RIZA SEYF~ bu noktayı aydınlattığı için "Tür~ 
ve Alman milletleri yeni ,.e kat'ı 
bir emniyet havası içinde yekdi- • 
ğerine bir kere daha el uzatmtş 
oluyorlar.,, ~ 

Yarından itibaren TAN sütunlannda neşre &lşlıyac~ğunız bu 
eser Türk denizcilik tarihinde nam vermi~'l.fir denız kurdn
nun' "Deli Bayram" reisin hayatına aittir. Ve sizi soıınııa 
kad~r heyecanla siirükliyecek vakalarla doludur. 

Bu muahe!n~i"'tiği • 
üçüncü ha~iit, Türkiy~ -

nin taahhütlerine . dakatte gos
terdiğl diiriistlük '\: titizliktir. 

u.>evamı: S\l. 4, Sü. · ) 

' 

•• "Akdenizin Kaplanlan,, nda bu ytlmaz Türk denizcisinin za-
manın en kuvvetli denizci devletleri~dcn hi.~i ola~ ~sp.any?l~ 
tarla nasıl döğii~ti.iğünü ve Akdenızde Tuı·k hakımıyctını 
nasıl köklc~tirdiğini ze,·klc okuyacaksım:r.. 

Amerika Bahriye Nazın Albay 
KNOX 

Vaşin_gton,19 (A. A.) - Bahri
ye nezareti. bütün bahriy_~ iht.i
yatlarına hı ta ben · neşretlıgı bır 

emriyevmide "hazır" bulunmala
rını bildirmiştir. 

Harp filosu ihtiyatları henüz 
hizmete çağırılmamışlardır. 

Bahriye nezareti ticaret filosu
nun ger{işletilmesi için icap eden 
mürettebatın temini için de adam 
tedariki hususunda bir beyanna
me neşretmiştir. 

Bahriye nazırı Albay Knox. 
geçen hafta alakadarlara gönder 
di~i bir tamimde ticareti bahri
ve subaylarının her an donanma 
da faal hizmete rağırılabilecekle
rini haber vermiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 1) 

Müttefikle.r 
Ta_kviye ·~ 

Kıtaatı Aldı 
0-- ıl 

Gri. Dentz'den 
Şam'ın Derhal 
Teslimi İstendi 

Mercayun 

Muhasara 

Tekrar 

Edildi 

Hür Fransız ha'\'a kuvvetlerine mensup tayyarecilerden bfr grup 

iAlmcinyanın 
Amerikaya 

1 Mukabelesi 
Bütün Amerikan 

Konsoloslukları 25 Gün 

Finlanda 
• • 
lhtıyatları 
Topluyor 

Norveç' e Gitmek l~i 

Gelen Alman Kıtalar 

İçinde Kapatılacaktır Orada Yerleşiyormuş 

Karar İşgal Altındaki Aaland Fin • Sovye 

Yerlere de Şamil Komitesi Dağlldı 
Londra, 19 (A.A.) - Berlin Helsinki, 19 (A . A.) - "D. N 

radyosunun bildirdiğine göre, B. ": Finlanda istihbarat aiansı 
Alman hükumeti, Almanyada 
ve işgal altında bulunan bü _ nın bir tebliğine göre Finlanda 
tün Amerikan konsoloslukla _ emniyetini korumak için dii?e 

Lu .. bnan Hiikfımet Reisi k bitaraf devletler gibi, müdafa rının en geç 15 temmuza a-
Abdullah Bey d;:ır kapatılmasını emretmiştir. tedbirlerini takviye etmek üzer 

' tedbirler almış ve fe,·kalade m a 
Kudüs 19 (A.A.) - Askeri Amerikada yeni tedbirle1· nevralar yapacak olan ihtiyatlar 

sözcü Safet - Şam yolu üzerinde Nevyork, 19 {A. A.) - İtimat silah altına ca_ğırmıstır. 
bulunan Kuneytra'nın zaptedil- edilir bir membadan öğrenildiği- Finlanda'ya gelen Alma11 
diğini teyit etmiştir. Müttefik ne göre. muhacir sıfatiyle A~eri- askeri oraya yerlesiyormu 
kuvvetler dün saat 21 de Kuncy- kaya bozguncu unsurların gırme- ~ . A 

tra'ya girmişlerdir. Bundan 6 sine mani olmak üzere ı Tem-ı Londra. 19 (A. A. ) - Fınlan 
saat evvel de Erza tekrar işgal muzdan evvel muhac:irlere karşı dadan Petsamova giden vapt~rln 
edilmis bulunuyordµ . sıkı ko!ıtrol atdbirleri alınacaktır (Devamı: Sa. 5, Sh. 2 

Sahil kısmmda müttefik kuv- =_.·==-=-=======~--,,==="""==-:"==--====== 
vetler şimdiki halde Savda ile ~~I 
Beyrut arasındaki mesafen!n ~~ .. 
te birini katetmisler ve hıc bır 
mukavemet görmeden küçük ,. 
bir nehri gecmişlerdir. 

Müttefikler l\.:ı"ercayun mm- Meb'us, Mektep ve Ha.pishan 
takasında ye Hermon dağının 
garbında ileri hareketlerine de
vam ediyorlar. · 

· (Devamı: Sa. 5, Sii. 4) 

Safranboluda Müthiş 
Kasırga Mühim Bir 

Tahribat Yaptı 
Safranbolu, 19 (A.A.) - Oiin 

çok şiddetli yağmurla bi~liktc 
müthiş bir kasırga olmuş, bırçok.. 
binalar yakılmış. bir kısımlarl da 
harap olmuştur. Birçok m~eyva 
ağaçları den-ilmi~, kalan. ~g~ç .: 
!arın meynılarının iiçte ıkısı do 
külmüştür. 

Askeri Vaziyet 

lngilizlerin Yeni . 
Gizli Silahı 

Askeri Muharririmizin yatısı 
bugün ikinci sayfanıızdadır. . . 

Yazan: Refik Halid 

Biçare Fraıısanın Suriyedeki istila hareketine karşl canim di 
şine takarak mukavemete çalışması herkes~: "K~ki bu 

marifoti, bu iradeyi anavatanın miidafaasında ~österseydi!,, Dedır 
tiyor; bu suretle bir yiğitlik biJe acı bir tebessümle kat"~ılanm~ 
değerinden kaybetmiş oluyor. Gayreti muvaffakıyetle ncticelcnst 
dahi kazanacağı nedir ki? Tıpkı eski Istanbul yangmlannda mii 
cevher kutusunu bu-akıp duman ve alev arasından elinde bir ~t·y· 
tin çömleğiyle veya claha lüzumsuz, "ülünç ve kıymebiz bir nesne 
ile ÇJk1ş gibi bir şey ... Seyredenleri acunakla beraber giiliimsc· 
mekten alıkoyamıyor! , 

O memleketi bu hale sokan amillerden en mülıinımi parla 
nıcnto azasında paraya karşt gün _ıeçtikçe artan ölçwüz hm;. ?o~· 
.sa ve sarraf dalaverelerine dü~kiinliik, kısacası mebuslardakı ll'tı· 
kap salgımydı. Ufak tefeklerini bir yana bırakalım, Panama 'c 
Staviski rez.aletlerinde, Cüınhurreisinin damadından tutunuz kato 
millet vekili ittiham altında kalmadı? O Boyonne mebusu Garal 
ne idi? Ekseriyet partisine mensup olmasına ve her tiirlü !ıiı~~a· 
yeye rağmen hapishaneyi boylamaınış Dll):dı? Şayet ınes~~e or! 
bas edilmeseydi en aşağı kırk meb~sun zındanda veyş_ kurekk 
çürümesi lazlmgelecekti. O vakaları ıbretle, hayretle k1taplardı 
okurken veya gazetelerde takip eder~en~. ~~tta ~an.sanın aoı geç 
tikçe aklıma daima Klemanso nun hır . so.zu g~lır: .. . 

Eski Başvekil bir gün, yanında Unıversıte profe.so~Jerındcı~ 
b. · ld gu~ halde Paı·is civannda dolaştyormuş; profesor, . yc~ı 
ırı o u . · .. t ek de · k ~:apalmış mükellef bir hapıshane bınasım go! ere~ .. .. mlş ı 

"Görüyorsunuz a, mebuslanmız mek:teplerı duşunmuyo~lar: 
halbuki her tarafta koca koca, en son ststem, konforlu hRpıı;ha 
neler yaptırıyorlar!., Klemanso'nun cevabı şu olmuş: . . , 

_ Evet; zira mebus efendiler bir daha mektebe ,;ır~nı~·ct·eıi 
ferine emindirler. f'akat hapbhancyi boylamalannın damıu ·Jıtı 
mali vardır! 
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Sollum'daki lngiliz Taarruzu Neticesiz Kaldığı 

Gibi Suriyede de Vichy Kuvvetlerine Karşı 

Mukabil Taarruzlar Muvaffak Olmamıştır 
ASKERi l\iÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 

İngilizlerin Yeni Gizli 

Silahı 

1e kil eden Solluın, KapuLzo ve 
Halfaye mii ellesinden düsınam 
atarak Tohruk•a doğru uzanmak, 
\ "C burasını da dii man muhasa-

Birinci Mevki Biletf ere 

Kırk Para Zam Y apıfd ı 
Asker ailelerine yardım için 

toplanacak paranın esaslarını tf'S· 

bit etmek maksadiyle toplan.m 
belediye daimi enci.ımeni yeni bir 
kanun çıkıncıya kadar tramvay 
ve vapurların bırinci mevkilerin 
de, banliyö treninin de birinci ve 
ikinci mevkilerinde kesilecek bi 
!etlere birer kuruş zam yapılma· 
sını kararlaştırmıştır. Şehir dah1· 
linde işliyen araba ve otobüs bi
letlerine zam yapılmamıştır. Fn· 
kat dUhuliye ile girilen bütün eğ 
lr.nce yerlerine yüzde on nisbc
tinde bir zam yapılması kabul e
dilmiştir. 

Daimi encümenin bu kararı bu 
giin alakadarlara tebliğ edilec<'k 
ve karar mer'iyetc girecektir. 
Daimi encümen bazı belediye re
simlerine de zam yapmıştır. Bu 
zamların tahsil şekillerini gös -
teren formüller hazırlanmiştır. 

Bu suretle asker ailelerine da
ha fazla yardım yapmak imkanı 
hasıl olacak ve evvelce alınmnk-

TAN 

Zonguldak Halkevınde ikı ay devam eden çiçek ve fantazi eliş
leri kursu bitmiş, kursta muvaffak olan kızlarımıza merasimle 
diP.lomaları verilmi~tir. Yukarıdaki resim kızlarımızı diploma -
lar~nı alırken göstermektedir. 

1 emmuzaa Umumi 
Deneme Yapılacak 

Boınhardımnıı tayyarelerinin rasından kurtnrmaktı. Taarruza 
bomba kadar miiessir olan tanınınrn ınoWrize ıniiteaddit fır

lıir siliıhı da ür:ırizdir. Dakikuda kalarla teşebbüs etti. Taarruza 
iiç mil siiratle ufuktan görUnen İngiliz hava kuv\·etleri de mües
bir bombardıman tayyaresi, ha- sir bir surette i tirak ettiler. Bi-
7.ırlanınak için pek az zaman hı- rinci giiıı elde edilen ilk muvaf. 
ıakır. Bulutlar \'e karanlık onu fakıycttcn sonrn Almanlar nıu
kiıfi derecede saklor. En ha a kabil taarruza geçtiler. Ru dar 
dinleyici tiletlerle hile on kilo- saha içinde kum fırtınaları ve 
metre yakına gelm dikcc sesin i cehennem ate i içinde iiç ~iin sii
i itmek miimkün değildir. Bina· ren miithi bir çarpı ma oldu. Al
enaleyh ona kar ı gelmek iizere manJar Tobruktan da bir mikdar 
lıa\ olanacak tayyarelere, tayyare kuvvet getirmek v~ stuka t ay
dafi toplarına hazırlanmak için ı' )'&relerinin yardımın~ dayanmak 
ı.eJ az bir zaman bırakır. Başını· suretiyle ilerliycn Jngiliz k uv
zın üstiine geldiği zaman da ka- ,·etle.rini çevirmiye te ebbüs etti. 
ranhk, bulut veyn sis yiizünden ler. l ngilizler Almanların bu çe
onu ha' ada bulup imha etmek virme hareketi karşısında ricate 
hayli güçtiir. ve eski me\'zilerine çckilmiye 

!rr .0i.!1a~J~a~~~~~a :~~irer!~~:~ Evlerdeki Siper ve Sığınakların Gezilmesine 

İngilizler şimdi bu güçliiğ'ü 
:,\ endiklcrini haber veriyorlar. 
Wat isminde bir İ koçynh ôlim 
tarafından ke (edildiği bildirilen 
hir dinleyici ve nrayıcı aleti tay
~ arelcre kar ı tatbik edilen mü
dafaa sisteminde hüyiik bir inki
l.tp \Ücude getirmi tir. Bu ôlet 
1nn·nreyi 100 kilometre uzaktan 
te bit etmekle kalmıyarak tayya. 
re )anınıza sokuluncaya kadar da 
onun me\ kiini ta~ ine muvaffak 
<ı maktadır. Ihı alet sayesinde 
tn)) arc dnfi topları tayyareyi 
görmeden ona ate edebilir \'e 
) ıizde yüz isabet ettirebilirler. 

Bu ) eni tilet tnyyareleri arı~·an 
ı rojektörlere benzer. Yalnız ha
r" ce ı ık hiizmesi göndereceğine 
r ıd~ o dalgalnrı göndermektedir. 
Hu dalgalar ha\ cıda sert bir mud
UC) e çarptığı znmnn ayni yol ii
zerinden geri) e dönerler. Hu dal-
aların gidip ı:clmck i~in nr

f ttigi zamanı he ap etmek su
retiyle havada çarptığ'ı tayyare
n "n )erini tam bir isabetle tavin 
ıııuınkiindiir. 

Bu hesaJ>lama i ini de iiJet O· 

toıırntik bir tarzda kendisi yapar. 
Bu suretle tan·nre dafi toı>lnrı 
ı.oınıcdiklcri hedefe isabetle en
e ı:ıht J apahilccck1eri gibi, h iicum 
hı) J areleri de <lyni \'asıtudnn is
l lac!c eclercl lın\ ada ve karanlık
ta hucum edecekleri tayyareleri 
hulnbilirlcr. Bunun için de hii. 
<um ta' yareler inin, ray i.izerinde 
giden tren gibi, rad) o dalgnhırı 
1 zerinden hcdeflcıine do~ru uç
maları küfidir. 

Bu ôletler, imdi) e knclnr kul
laıulnn projektörler le dinleme f1-
lctlcrinc ihtiJ aç bırakmamakta
dır Bugiiııkü dinle) ici aletler tay 
'nrenin c ini ancak l O kilometre 
ınc af eclen işitebilir. Fakat hü
) ıik rih:garlar, ormanların Sl' ic
ra, hattfı otomobil kornalarının 

uriiltüsii, dinleyici:niıı dinleme 
k.ıbili3 etinj auıltabilir. 

Biiyiik bir oparlörc henziJ·en 
nıe\cut dinleJ ici iılctlcr tekerkk
lı bir araba iizerinde, ve tayyare 
< ,ıfi toplarının önüne yerleştiri· 
lır Aletin kula{.rına gelen ses sn· 
'c inde c in i tikametinj ve me
~nfc ini taJ in mümkimdiir. Fn· 
1 t rndJ o dalgaları kadar i abet 
etmesine imkan yoktur. Bu iti
harl,ı rad.vo dalgalarından i tifa
dc ederek ynpıhın hu yeni din
h· ici aleti hakikaten taJ•yarcle· 
re kar ı kuv\ etli hir miidnfn:ı si
l.ıhı vazifesini görecektir. 

İngilterenin miidafaa bakımın
dan en büyiik sıkıntısı gece hii
cumıı Jaıınn hoınbnrdnnnn tayyn. 
Tf'lerini karanlıkta havada bulup 
imha edememek ti. Şimdi hu ~ c
rıı ulet ingiltercnin en biiyük der
dini hallctmi'i 'e inı:ilterenin mii 
clafaa si temini kuv\ etlendirmi 
olacaktır. IJOndranın verdiğ'i ma· 
Jmnata gôre, ingiltcre bütlin sa
hillerini, limanlarını ve fabrikala. 
rını bu yeni aletle teçhiz etmiştir. 
ingiliz a keri mütehassıslarının 
fıkrine göre, imdiden sonra Al
ınan ha,·a ku\'\'Ctlerine kar ı in
ı:ıltcre harbi kaznnınış sayıJabi
lir. 

\' .. 
Sollum Cephesinde: 

İngilizler, Pazar sabahı hü-
1 yiik ınotöri:ıe km•vetlcrlc şi. 

mali Afriknda ba ladlkları bii
~ ıık taarrnz hareketini kaybet
ıni !erdir. 

General Wa' en•in hedefi, 1\tı
ara t.ıarruz kin ktr\\Ctli bir ÜS 

şekilde para vermeleri ll'tzımge- • 
ıen1erin daimi encümenin kara - Başlandı, Mahkumlara Sıper Kazdırdacak 
rından önceki zamana kadar Ö· 

mecbur oldular. 

Bu suretle Sollum taarruzu ne
ticesiz kaltlı. General Wavcll Sol. 
lum ın iisellcsini d li mandan al
mıya muvaffak olamadı . Fazln 
olarak 200 kadar tank , \'C elli

demeleri icap eden taahhüdatla· 
rı tahsJl edilecektir • 

BELEDİYEDE : 

40 Bin Kişi Francala 
Yiyormuş 

den fazla tayyare kaybetti. En fc. Dünden itibaren Belediye \'e 
na ! ~u cephe~eki müdafaa k uv- hükumet tabipleri francala ye -
' etını zaafa u~rutmış oldu. I mek mecburiyetinde olanl~rı ı.nu 

Alman ve ftalynn km•,•etlcri- a~ene:>'.!! ~~ hastaların. v~zıyetıne 
nin bu fır attan j tifade ederek i- g?r.e gunluk fran~al.a ıstıhl~_kle -
leri hareketlerine devam edip et- r~n~ ve f!ancala ıhtıyacı ~udde
ıııiyecckleri hcııiiz belli de~ildir. tını tes~ıte başl~mışlardıı: Yapı· 
Pakat Almanlar burada hen iiz bü lan tetkıklere gore husus~ ~ok • 
yiik bir tnarruzn h8l-ı rlnnmış de- torlardan francal.a Y<:~e~ ıçın ra
~il gih idirler. Tohruk fethedilme. por alnnlar 40 _bın kışıyı bulmak 
dikt·e Almanların Jngililleri tn- tadır .. Fak~t bırçok rrıporluların 
kip ederek daha ileriye gitme- sıh~~tı yerın?e oldıı~.u .anlaşıldı· 
leri kendileri iı:in tehlikeli olabi- ğ~ ıçı~ bele~ı~e ":e hu~umet ~a • 
lir. Şimdi Almanların biitiin ktt\'· bıplerı bu gı~ılerı yem.den mun -
vetlerini daha ziyade Tobruk ii1.e- yeneden geçıreceklerdır. 
rine teksif ederek kısa bir zaman. Belediye sıhhat işleri müdür · 
da bu kalcl i znpta (alışmaları lüğü memurlariylc, belediye iktı· 
ihtimali daha çoktur. sat işleri memurları eşriki me-

1\laamaCih Sollum muharebesi sai ederek ekmek kontrollerine 
İngilizlerin şimali Afrikada he- başlamışlardır. Bilhnssa ekmek -
uiiz tnnrruz kabiliyetini kazana- lerin birbirine yapışık olarak pi
madıklarınt göstermek itibariyle şirilmcmcsi ve ekmeklerin arta -
dikkate şayandır. sından iyi kesilmesi iizerinde dur 

** 
Suriye Cephesinde: 

Suriycdeki muharebe de İngi
lizl<'rin alevhine inkişaf 

etmekte dc\'am ediyor. İnıd l i:z 
ku''' etlerinin lıir taraftan Şnm 
cİ\'arına, diğer taraftan Beynıtun 
40 kilometre ccnubuna vardıkla
rı bildi~iliyor. Beyrut iizerinc :1·ü
rii:,\ en lngiliz ku\'\'Ctleri iiç kol
dan ilerlemi lerdi. Birinci kol a. 
hil ) olunu takip etmi tir ki, bu 
yol nsırlnrdanlıcri Suiye ile Mı
sır orasında ona yol vazifesini 
görmüşHir.İkinci kol, Bcnicebail
den geçen ve onrn J:'arhe döne
rek Tire'ye giden yolu takip ede· 
rek ilcrlemistir. Sam lizerine yii
rıiven kol dıı hacıların Mekkt'ye 
giderken takip ettikler i yolu ta
kip etmi ti r . 

}'nkat Bcyrut ve Sama ilerli
ycn kun·etlcr arasında nhil bo· 
yunca uzanan yiik ek dağ silsile· 
leri mevcut olduf:u için, hu iki 
kuvvet birbiri~ le tema halinde 
değjllerdi 'e tam bir cephe teş
kil etmemi lerdi. Suri:,\•edeki Fran 
ız mot-Orize kun etleri hu gedik. 

ten istifade cdcrt'k İ ngiliz cephe
~inin. ortasından ic,:cri girmi ler 
çe Ml'rcnyu nı ile K ııneitra'yı ala
rak tii ]Filistin Jıududunn kadar 
dayanım !ardır. Bu ku\'\'eth•rin 
Şama giden İııgi1iz kuv\'etlerini 
ce\'İrerek arkasını tt'hdit dmcfe. 
imden korkulur. Zııkn S uriyeyc 
giren İngiliz imımrat-Orluk kın•· 
vetlerini ıı pek mahdut olduğu an
la ı lınrık ta dır. Bu teh like karşı-
mda İngilizler :Filistindcn derhal 

yeni kuvvetler getirterek K une
itra \ "C l\lercayum ch•arında Fran 
sıı.lara karşı mukabil taarruza 
ı:eçmi !erdir. Fakat bugüne kndar 
hu mukabil taarruzlar muvaffak 
olmamı tır. Onun için İn~ilizlerin 
Suriycdeki \'aziyetlerine de dii
zelrni nazariyle bakıl amaz. 

KoordinaS)'Oh Kararının 
İlga Edilen Bir Karan 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin -
den) - Tacir vasfını haiz olan 
ve olmıyan bilumum hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından yi.ız ki 
lodan 'fazla arpa, buğday, çavdıır 
ve yulaf satışlarında mahallerine 
ve nevilerine gör ciizami satış fı 
yatı tesbit edılmesı hakkındakı 
koordinasyon kararı ılga edilmiş
tir. 

muşlar ve buna göre teftişlere 
başlamışlardır. 

Yapılan teftişlerde Tophanede
ki bir fırının iki nevi ekmek pi· 
şirtliği ve eski çeşniye uygun ek· 
meği mevcut narhtan fazlayn sat 
tığı görülmüştiir. Belediye bu fı
rın hakkında takibata başlamıştır. 

Temizlik Knmyonnlrı - Temiz 
lık işleri miidürltiğü her sene te· 
mizlik arabalarına tahsis edilen 
120 bin liradan miıhim bir kıs
mını tasarruf maksadiyle 9 çi:ip 
kamyonu alınmasını belediye ıi· 
yasetine teklif ctpliştir. Belediye 
bu teklifi kabul etmiştir. Yakın· 
da kamyon satın alınması için te· 
şcbbüslere girişilecektir. 

Taksim Gazino u - Taksim 
gazinosunu idare eden Rumen 
şirketi dağılmıştır. Bundan sonra 
gazino 4 Ttirkten miırekkcp 100 
bin lira sermayeli yeni bir şirket 
tarafından ıdare eclilee{)ktir. 

MÜHENDiS 

Mektebinde 
Diploma Tevzii 

Dün sabah saat 10,30 da yiik -
sek mühendis mektebi mezunla
rına diploma tevzii merasimi ya· 
pılmıştır. Merasime talebenin sijy 
lediği istikltıl marşı ile başlanıcuş 
tır. Mektep miidiıı·i.J Tevfik T:t.) • 

lan kısa bir hitabede bulunmuş 
tedriı:;atın bir ay kısaltılmış olmıı 
sına rağmen pek iyi neticeler alm 
dığını söylemiş, Milli Şefin ve ;. ru 
f ıa Vekaletinin mektebe göster · 
dikleri yüksek alakayı tebarüz 
Qttirmiştir. Yeni mezunların mem 
lekete yararlı olmaları temenni -
sinde bulunarak sözlerine son 
vermiştir. Müdüriin hitabesh~e 
mezunlar numınn cevap veren bır 
talebe de hocalarının nliıkasına 
teşekkür etmiş ve memlekete ha 
yırlı hizmetlerde bulunacakları -
nı söylemiştir. 

Bu sene mezun 46 talebenin 1 li 
yol, 5 i su, 8 i mimari, 10 u ma
kine, 12 si elektrik ve muhabere 
şubelcrınden mezun olmuşlardır. 

Tasviriefkiır Kapatıldı 
Tasviri Efkür gazetesi VekillE'r 

Heyeti karariyle muvakkaten ka
patılmıştır. Bır müddet sonra tek 
rar intişara başlıyacaktır 

Şehrimizde yapılacak umumi] per yapanlara izahat verilmiştir. 
pasü korunma tecrübesinin esas· Kaymakamlar, kendi mıntakala • 
Jarı bir müddet önce vali ve oe- rındaki siper ve sığınak inşaatı i
lediye reisi Dr. Llıtfi Kırdar ta - çin hazırladıkları rapor ve liste
rafından Ankaraya götüriilmtiş leri vilayete göndermiye başla • 
ve tetkik edilmek için Dahiliye mışlardır. 
Vekaletine verilmişti. VckUJet ya· Siper ve sığınak işlerinde ça • 
pılacak pası! korunma tecrübesi- lıştırılmaları kararlastırılan ha -
ne ait planı kabul etmiş ve diin fif cezalı mahkumla~a verilecek 
vil.fıyete göndermiştir. Vilu~ct, gündelik için bugünlerde cüm • 
veklilet tarafındcın kabul cdılen huriyet müddeiumumisi Hikmet 
pasif korunma plan~na göre hazır- Onatın iştirakiyle vilayette bir 
lıklara geçecek ve ıcap eden ted- toplahtı yapılacaktır. Hafif cezalı 
bir1eri_n. alınmaSJ .için aUıkndarfa- mahkumlar daha çok kazalaula 
ra emır verecektır. mevcut olduğu için bunların şeh-

Çok geniş ölçüde tatbik edile- :i?1ize g.etirilip A ge~irilm~meleıi 
cck olan pasif korunma dencn1e- ıçın Adlıye VC'kaletıne hır tez • 
si temmuz ayının ilk on beş gü- kere yazılmıştır. 
nünde yapılacaktır. Öğrenildiğine göre vekalet ha-

. ... • fif cezalı mahkumların 1'endi 
Sıper ve sıguıak uışaatı mıntakalarındaki sip~r ve sığı -
Sığınak ve siper inşası için ya- nak inşaatında günde 50 kuruşa. 

pılmakta olan hazırlıklara hız ve- çalıştırılmasını muvafık görmüş -
rilmiştir. Şimdiye kadar evlerde tür. Vekaletin verdiği karar miid 
yapılan siper inşaatı dün alaka- dciumumiliğe tebliğ edilince viHi· 
darlar tarafından gezilmiş, görü • yette bir toplantı daha yapılacak 
len bazı noksanlnr hal.tkıpda şi - ve umumi kararl;:ır vcrilccektil'. 

MÜTEFERRİK : 

Denizcilik Bayramı 
için Program 
Hazırlanıyor 

Miinakalfıt Vekaleti bir tem -
muz denizcilik bayrnmının fev -
kalfıde bir şekilde kutlanması için 
altıkadarlara tebliğat yapmıştır. 
Dün sabah vilfıyctte vali ve bele
diye reisi Dr. Lutfi Kırdann ri
yasetinde toplanan kutlama ko -
misyonu bu emre göre bayram 
programını tesbitc başlamıştır. 

Kutlnma komisyonu kabotaj hak
kının Türk bayrağına devrinin 16 
ncı yıldönümtinü her senekind<'n 
dah:ı mükemmel bir şekilde kut
lamak için icap eden hazırlıkla
rın yapılmasına karar vermiştir. 
Komisyon bu hafta bir kere daiıa 
toplanacaktır. 

Jstanbul laşc l\HidUrliiğii -
Başvekfı.let koordinasyon bürosu 
şefi Mecdi Akasya şehrimizde ku 
rulacak iaşe teşkilatına müdur o
larak tayin edilmişti. Yen1 mü -
dür bugünlerde şe:ttritni:ıe gele -
cek ve teşkilatı kuracaktır. 

Yeni Hastabakıcı K urslan 
Yardım Sevenler Cemiyeti gö -
nüllü has-tabakıcı kurslarını tak
viyeye karar vermiştir. Şimdilik 
Anadolu yakasında yeniden tiç 
hastabakıcı kursu açılncaktır. Bıı 
kursların kadrosu tesbii edi1\;'.İŞ· 
tir. 

Eski Eserler - Mimari iiymc
ti haiz olmıyan eski eserlerin yık· 
tırılmasına ve yerlerine birer µla 
ka konulmasına karar verilmiş • 
tir. Beyazıt meydanındaki çeş • 
menin taşları rakamlanarak sök
türiılmüştür. Bu çeşme meydan 
açıldıktan sonra başka bir yere 
inşa edilecek"tir • 

San'at Okulunun 
Mensucat Şubesi 

POLİSTE: 

Tel ihtikarı Yapan 
Suçlular Dün 

Adliyeye Verildi 
Fiyatları miirakabe komisyo -

nu, dün tel ihtikarını tetkik et -
miştir. Şimdiye kadar yapılan tet 
kikler neticesinde tel ihtikariyle 
yirmi kişilik bir şebekenin alil. -
kadar olduğu anlaşılmıştır. Ne -
ticede şebeke mensuplanndan 
Agobun telleri 70 kuruşa sattığı 
tahakkuk etmiş ve adliyeye ttıv
di edilmiştir. Beşiktaşta Yordan, 
Cibalide bakkal Cafer 300 kuru
şa çivi sattıkları ıçin i!_dliyeyc 
verilmişlerdir. 
Arkada~ııu Yaraln<1ı - Beşik· 

taştn oturan Alın in oğlu 7 yaşın; 
da Isınail Acar ile komşusu 11 ya 

1
1 

şında Cevat arasında oyun yüzün· 
den kavga çıkmıştır. Cevat eline 
geçirdiği çapa ile Ismaili başın • ı 
dı:ın ağırca yaralamıştır. 

iki Olobib Çarpıştı - Şoför Ve 
linin idaresindeki 3158 numaı·alı 
otôbi.ısle Hüsam tarafından idare 
edilen l 719 numaralı otomobil 
arasında Atatürk köprüsü üzeıin 
de bir çarpışma olmuştur. Her i
ki nrabada ehemmiyetli su rette 
hasara uğramış, nüfusça zayiat 
olmamıştır. 

Otomobil Çarptı - Şoför Ah
met Şükrünün idaresind~k~. 1598 
numaralı otomobil Emnonunden 
geçerken Sinan ağa camii kar -
şısında 1 numaralı evde oturnn 
55 yaşında Firdevse çarpmış muh 
telif yerlerinden yaralamıştır. Ya 
ralı baygın bir halde Hasek~ has
tanesine kaldırılmış, tahkıkatn 
başlanmıştır. 

Hakimler Kanunu 
İçin Bir Tefsir 

Ankara, 19 (TAN) - Hükıi • 
met, hakimlerin kanunen muay • 
yen vazifelerinden maada umu -
mi ve hususi hiçbir vazife de -
ruhte edemiyeceklerini amir bu
lunan teşkilati esasiye kanunu • 
nun 157 nci maddesi hiikmünün 
askeri adli hakimlere, askeri tem 

Istanbul erkek sanat mekte • yiz mahkemesi müddeiumumi ve 
binde dört sene Bnce tesis edil\!n muavinlerine de şümulü olup ol
mensucat şubesi ikinci mezununu mndığının tefsirini istemiştir. Bu 
vermiştir. Bu şubeyi bitiren genç nun üzerine adliye ve teşkilatı e
terin hepsi derhal münasip yerler sasiye encümenleri askeri adli 
de vazife almışlard ır. Bu şubeden hakimlerin bu madde hiikmüne 
çok iyi neticeler alındığı için bu- tfıbi askeri temyiz müddeiumu • 
rasının müstakil bir mektep ha · misiyle muavinlerinin ise tabi ol 
line ifrağ edilmesi du~üni.ılmek· mıyacakları hakkında bir tefsir 
tedir ' baı.ırlamı~tır. 
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3 Hakkında 

Ticaret Vekaleti Bir i -<>-- 1 
Talimatname Yapıyor ! Örfi 1 dar~ 1 

1. 1 

Dün g~~ vakit Ticare~ VekAle- ·~ Mahkemesinin i 
tinden vılayete gelen hır telgraf : 1 
ta kahve tevziatının durdurul - : V d"..., • K 1 
ması bildirilmiştir. Buna sebep f er 191 arar ar 
Ticaret Vekaletinin kahve ihti • • 
karına ve suiistimallerine mey • . Esrar satmaktan suçlu olarak • 
dan vermemek için bir tnlimat _ Örfi ldar~e Mahkemesine verllen i 
name hazırlamakta olmasıdır. Edlrnell Akif' Kabakyetlştlren ile E 

Vekftlet hazırlamakta olduğu tn· Cemal Söyler in dörder sene ttap· ı 
limatnameyle bilhassa kahve ba· se mahkum edildikleri haber •· 
yilerinin suiistimaline mahal bı- lınmııtır. 
rakmıyacak, halkın kahve ihtiya- Çarık ipi ve eıya ba!jı yerine 

k r 1 ac k te · t h" b"ı kullanaılmak için telefon hattın· 
cını a şı ıy a , vzıa ın ıç ı · 
şekilde aksrımamasını temin ede- dan tel kesmek suretiyle muha· 
cektir. Bu hafta içinde vilfıyet _ beratın da kesllmealne sebep ol· 
lere gönderilecek olan bu tali _ maktan ıuçlu Bayramlçln Ahlat-
mahiameye göre kurulacak kah· lılar köyUnden Haaan Aydın, Ör· 
ve tevzi komisyonları vekaletin fi idare Mııhkemeslnee iki ay 1 
tesbit ettiği esaslar dairesinrle yirmi gün hapse mahkOm edil· 
mevcut kahveleri dağıtacak ve mittir. 
tevziatın Ticaret Vekaletinin tev· \.. ............. ___ _ .. J 
ziat talimatnamesine uygun ola • 
rak yapılması için kontroller yap SPOR 
tıracaktır. 

Mersin limanında mevcut 998 
çuval kahve de beş gün sonra B H ff k• 
şehrimize gelecek ve halkın ihti- u a a 1 
yacını karşılamak için vilayet cm 
rine verilecektir. O zamana ka • M 1 
dar Ticaret Vekaletinin tevzi ta- GÇ ar 
limatnamesi gelmiş olacağı için 
usulü dairesinde kahve dağıtıl • 
masına başlanacaktır. Gu··ı K M 1 

Yapılan hesaplara göre her ai- upası aç arı 
leye yarım kilo kahve isabet et
mektedir. 

PİYASADA : 

Mersindeki 
Sevk için 

Malları 

Tedbir 
Mısırdan Mersin ve !skenderu 

na gelen malların, memleketimi
zin muhtelif yerlerine süratlc 
sevki için Ticaret ve Münakale 
Vekaletleri tarafından tedbirler 
ittihaz edilmektedir. Mersinde 
yalnız ticaret ofisine ait 30 hin 
çuval kahve, muhtelif firmalara 
ait te kalay, pamuk ipliği ve kim 
yevi maddeler bulunmaktadır. 

Basra yolundan beklenen çay
lar Suriye arazisinde kalmıştır. 
Çayların bir an evvel memleketi 
mizc getirilmesi için teşebbüsle
re girl ilmi tir. 

Deri Fiyatlan - Fiyatları mü
rakabe komisyonu halk tipi ayak 
kabı imali hakkındaki tetkiklere 
devam etmektedir. Evvelce yaz· 
dığımız gibi son zamanlarda yer
li deri fiyatları pahalılaştığı için 
660 kuruşa ayakkabı yapmıya im 
kan kalmamıştı. Dün toplanan fi 
yatları mürakabc komisyonu yer 
li sığır ve salamura derilerin ki
losuna 100, yaş derilerin kilosu
na da 85 kuruş fiyat tcsbıt et • 
miştir. 

Deri fabrikatörleri bugün mil
li sanayi birliğinde bir toplantı 
yapacaklardır. Fabrikalar muh • 
taç oldUkları ham deriyi tedarik 
etmek için Ticaret Vekaleti nez
dinde teşebbüste bulunacaklar • 
dır. 

ADLİYEDE : 

Karısı Mükerremi 
Öldüren Fazıl 

Mahkum Oldu 
On gün evvel Gclenbevi orta 

okulu önünde karısı Miikerremi 
bıçakla öldüren Fazılın son du -
ruşması dün 2 nci ağır ceza mah 
kemesinde yapılmıştır. 

Verilen karara göre Fazıl 7 se
ne 4 ay hapse mahkum olmuştur. 

Dün Bit ti 
Bu hafta şehrimizde MilJi kü

menin deplasman maçları yapıla
caktır. Yarın ilk olarak İzrnirin 
Altınordusu Fenerbahçe ile oyn"L 
yaeak, bundan sonra Altay ile 
Galatasaray karşılaşacaktır. Fe
nerbahçe ve GaJatasaray takım· 
ları bu sene İzmire yaptıkları 
seyahatten üç galibiyet ve Fener 
bahceye ait bir mai!ICıbiyet ile 
dönmüşlerdi. Yarınki ilk mac bu 
mağlubiyetin revanşı mahiyetin
dedir. Bu~iinkünden dahn kuvvet 
li bir şekliyle İzmirde Altınordu
ya mağlup olan Fenerin yann İs. 
tanbulda oynamak avantafından 
ne kadar istifade edece~i merak 
edilmektedir. 

Grup birinciliği 

Atletizm federasyonunun ter
tip ettii!i grup birinciliklerine bu 
ayın 29 unda başlanacaktır. Beş 
bölgenin iştiraki ile İstanbulda 
yapılacak müsabakaların ayni 
'!Ün Fenerbahce stadında Milli 
küme maçları bulunduğu için Ro
bert kollejde yapılacağı anlaşıl
maktadır. 

Gül kupası bitti 

Gül kupası müsabakaları dün 
400 metre manialı koşusunun Fe
nerbahce stadında yapılması ile 
sona ermiştir. Müsabaka heye
canlı olmuş ve önde giden Fener
li Vasfi son maniaya takılarak 
düşmüştür. Bunun üzerine Gala
tasaraydan Ferit 62.5 ile birinci 
olmuş. yine Galatasaraydan Ali 
ikinci, Fenerden Agop ücüncü 
s:relmişlerdir. Neticede Fenerbah
cenin 53, Galntasarayın 49 pu'3nı 
olmuştur. Bu akşam bölge atle
tizm heyeti toplanacak ve yapa
cal{ı tetkikattan sonra kupa ve
rilecektir. 

* 
Galata Gen<:lik kllibiinden: 

Klübümüz 22-6-941 Pazar 
günü Beykoza bir kır gezintisi 
tertip etmiştir. Bu münasebetle 
de Beykoz klübü ile futbol. gii· 
res ve boks müsabakaları yapıla
cağından klübümüze kayıtlı tek· 
mil üyelerin o gün Beykoz cayı
rında veyahut sabah saat 6 d, 
klüp binasında hazır bulunmala· Nezar ethanede HırsııJık - Be 

yazıt polis karakolunda nezaret 
altında tutulan Sabri gene neza- rı. 
ret altında bulunan Ahmedin ce 
binden para çalarken cürmiimeş 
h ut halinde yakalanmıştır. 

Nazillide Zararlı Yaş1ık 
Nazilli (TAN) - Nazillinin bit 

kısım öVa kövlcrinde (kara Su -
luk) denilen bir yaşlık vardır ki, 
burada ziraat çin bilhassa zarı:ıı-
lı olmaktndır. Bu yaşlık bu yil 
fazla yağmur ve kar yağmış, top 
rağın bu suyu tamamen içmemiş 
olmasından ileri gelmekte ve ba 
köylerde beş on yılda bir vu~u 
bulmaktadır. Hatta bazı evlenn 
tabanından bile su çıkmoktadir. 
Yaşlık toprağı kara çamur hali· 
ne getirmekte ve bilhassa incir a· 
ğaçlarını kurutmaktadır. 

Duruşması dün asliye 3 üncii 
ceza mahkemesinde yapılmıştır. 
Sabri tevkif edilerek şahitlerin 
çığırılması için duruşma başka gii 
ne bırakılmıştır. 

3 Ay H apis Yatacak - Geçen 
lerde Fatihte Mesut isminde bir 
çocuğa çarparak bacağını kıran 
şoför Korgençek'in mahkemesi 
dün neticelenmiştir. 
Duruşma neticesinde Korgen • 

cek 3 ay hapse ve 100 lira tazmi· 
nat vermiye mahkılm olınuş ve 
tevkif edilmiştir. 

Bir Hırsızz Tutuldu 
Nazilli (TAN) - Nazillinin As 

lanlar, Yalınkuyu ve Sinekh•r 
köylerinde hırsızlık yapan Abdul 
lah isminde biri yakalanmış, za • 
bıtaya teslim edilmiştir. Abdul • 
lahın arkadaşları kaçmıya mu -
vaffak olmuşlardır. Fakat zabıta 
izlerini bulmuştur. Yakalanmak 
üzeredirler. 

Nazilli Sulama Kanalı 
Nazilli (TAN) - Bürhaniye 

Nazilli kanalı bu yıl köylünm 
çok işine yaramıştır. Köylüler su 
arklarını tamamen ı:ıçtıktan sonra 
tarla ve bahçelerin sulanması ço1' 
kolaylaşacaktır. Köylii1er arazıyı 
bedava sulamaktn, yalnız dönum 
başına beş kuruş tayyare iancsı 
vermektedirler • 
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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 
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