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r··--- ·····----·-· ............ -.............. -~ ....................................................................... ,' 
Milli Şefimiz 

Fransız Devlet Nazırı 
BaronBenoistMechin 'i 

Dün K.abul Etti 
Nazır, Mareşal Petain'in Dostane 

Tevdi Mektubunu Cümhurreisimize 
Bir 
Etti 1 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisicümhur ismet lnö- lu ve }'ransa maslahatgiiz.an 1\1. Outrey hazır 1 
nü, Fransa De\'let Reisi Mareşal Petain'in do - bulunmuşlardu-. 
tane bir mektubunu kendilerine te,·di etmek i.i- Atalürkii11 muvakkat kabrİllİ ziyaret 
zere memuriyeti mahsusa ile Ankaraya izam . Ankara, 1 (A.A.) _ .,.ransız Devlet Nazırla-

1 edilmiş olan Franşa De\'let Nazırlanndan Baron 
Benoist Mechin'i bugün saat 16 da Çankayadaki rmdan Baron Benoist Mechin bugün 15,30 da 
köşklerinde kabul bu3 urmu lardır. Ebedi ef Atatürk'ün mu\'akkat kabrini ziyaret 1 

ederek huzurunda eğilmiş ve bir çelenk koy
Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ- mu tu r. · 

\.... ... _ ______ _ ______ _ •w-••••••·---• .............. ......._ .... ••- ••••••-• ..... • .... •••••••••• .. J 

SiY ASI - HALK 

ALMAN TEBLiGi 

Harekat 
• • 
lnkışaf 

HalindE 

iki Mıntakada 
Muhasara 

Tamamlanıyor 

GAZETESi 

Lemberg'te Rusların 

Yarma Teşebbüsü 

Ağır Kayıplarla Kınldı 

Finler, Hangoe'ye 

Hücum Etti 

Alman Tebliği , Şarkta 

Beresina 

Sw her h~usta tatmin edebılecek kumaşı 

K u L A 
MENSUCAT FABRİKASI T.A.Ş. 

Jstanbulda Bahçekapı l\lağazasında bulursunuz. 

Sl 
~ 
"' l .... 
~ 

:>Vinniu 

Toptan - -Perakende , . 

elvga 

~ 

• u 
0Go111cl • 

fi) 

• 
CI) 

SOVYET TEBLiGi 

Almanlar 
lğırZayiat 

Yeriye»r 
Murmansk'a 

Doğru ilerleyiş 
Durduruldu 

Kovno'da Şarka Nüfuz 

İ c; in Yapılan Teşebbüs 

Akamete Uğratıldı 

Almanlar Külliyetli 

Tank Kaybetti 

Vilno Mmtakasında da 

Şiddetli Muharebeler 

Devam Etmektedir Türkiyenin Dış f 

Siyasetinin P. Grup unda Varıld ığmı 

Nehrine 

Bildiriyor 
Jo,•yet • Alman cep besin i gösterir harita 

Berlin, l (A. A) -Alman or- _ _ _ Moskova 1 (A.A.) - Sovvet 
dulan başkumandanlığınm teb-j ı ıstıhbarat burosu tarafından dun 

Ana Prensipleri Re/ alı Vapurunun 
Batması Hadisesi 

lığı: il A •k f r·-· ... - ......... -.............. , akşam neşredilen teblıg: 
Karpatlarla Pripet bataklıkları merı a 1 SOVYETLER ' I 30 haziranda bütun Sovyet -

arasında, Alman orduları teşek- Finlanda hududu bovunca dun 
kulleri, Slovak kıtaları ile bera- H b d i taarruza ı;[eçcn dı.i man. kıta-

Turklye, hiç bir zaman iyaseUnde 
haricl tesirlere kapılmamış, hiç 
bır devlet aleyhinde bır harekete 
tcşebbtıı;. etrnemlşUr. Türkiyerun 
hıç bir devlcttn d vası ile alAkası 
yoktur. Bizım ana pren ıpimlz, bu 
bilyük bAdırede harp harici kal
mak, isüklllimlzl korumak ve bı
zc karşı hUmtiruyet \ e doailuk his-

ber, mağlup düşmanı takip ede- ar e e 1• BiRLiG-iNDE ıarınuz tarafından puskürtuı -
rek çarpışmakta ve Lembergin 

1 
muştur. Murmansk istıkametin-

iki tarafından ilerlemektedir. Haz 1rd1 r il de Alman kıtal arına karşı şiddet 
Bialistok ile Minsk arasında Tam Salahiyetli Bir li muharebeler verilmektedır. 

muhasara edilmı4 bulunan Sov- "' Bu muharebeler esnasında duş-

/Ilı üzakere Edildi yet orduları, bütün .l{un, muhasa- -- i ~ J d f K man ağır zaviata uğramı$br. 
rayı yarmak için beyhude, nev- ı• ıvıµ a aa Onseyİ Vilno ve Dvinsk istikametin-
midane teşebbusler yapmışlardır. de, kıtalarımız, ş.imali şarki isti-
En awr tankları d ·ardıın iyı : T ec.kil Edildi kametınde nüruıa teşebbfts ed n ' "i 1 ven b t l~t P-rl ı' 

olmaktır: Bu vuzuhun bulandınl
masma rnu değili%. 

8 ıla 12 dalga genışlı~ınde ola- i l' du nıan m<>torlü c~ütamlarına 
rak düemanih müteaddit defa (Devamı: •L 6, Su. f) 

Başveki l ve Milli Müdafaa Vekili izahat 

Verdiler, · HükCımetc;e Yapılan T ahkikatm 

Neticesine İntizar • Edilmesi Kararlaştırıldı 

yaptlğı huruç teşebbüsleri fevka- Moskova l {AA) - Tass ajan-
ladc kanlı kayıplarla kırılmıştır. sı bildiriyor: 

M. Zekeriya SER TEL lDevamı: Sa. 5, Su. 6J Ahvalın fevkal8deli2i dolayi - BulcJar Karasularına 
Mayin Dökülüyor A lmanya Sovyetlerc karşı 

harbe başlarken Türkiye -
yı de alakadar eden bir takım 
ınescleler ortaya attı. 

Bunlardan biri Molotofun Ber
lindc Fiıhrerle gorüşurken Bo -
gazlarda usler istedıgı hakkında
ki iddıa ıdi. Bir devlet re1sı tara
fından ortaya atılmış olması iti -
bariyle bu iddia Turk matbuatın 
da derin bir akıs uyandırdı. Mem 
leketin istıklal ve tamamıyeti ü
zerinde gayet hassas bulunan 
'l'ürk eik€irı umumiyesi ve Türk 
tnatbuab haklı olarak asabiyet 
gosterdı. 

Fakat evvela Molotof 22 hazi
ı·anda irat ettiği nutukta Hitlerin 
bu iddiasını tekzip eltı. Sonra da 
'l'urk matbuatının gosterdıği has
sasiyet karşısında Tass Ajansı 
Sovyetlerin Türkiye ve Boğazlar 
hakkındakı göruş \•c siyasetini 
daha sarih bır tarzda izaha mec
bur oldu ve Molotofun Berlınde 
böyle bir meseleden bahsettiğini 
kat'i surette tekzip etti. 

Nihayet evvelkı gun de Sovyet 
istihbarat bürosu şcfı, Molotofun 
l3crlinde bu meseleyi konuştu -

Grup içtimaanda h ükumetin me~
gul olduğu si~·asi meselelere dair 

izahat ''eren Baş\•ekilimiz 

Dr. REFiK SAYDAM 

Ankara, 1 (A. A.) - C. H. P. 
Meclis grupu bugün "l-7-941" 
Salı JtÜnü saat 15 te Trabzon me
busu Hasan Sakanın reislığinde 
toplandı: 

Ruznamede Refah vapurunun 
batmasına ait Kütahya mebusu 
doktor Ali Sı.iha Delibaşı tara
fından verilmiş bir takrirle İs
tanbul mebusu General Kazım 
Karabekir tarafından francala ve 
kahve tevziine ait Ticaret Veka
letine hıtaben verilmiş sual tak
riri ve üçüncü madde olarak as
ker aılelerine muavenet mevzuu
nu tetkık etmek için umumi he
yet karariyle teşekkül eden Partı 
j?rup komisyonunun raporu var
dı. 

Celsenin açılmasını mliteakıp 
Başvekıl Dr. Refik Saydam ilk 
defa s<>z alarak hükumetin meş
~ul olduğu bugünkü siyasi mese
lelere dair kısa izah~tta bu -
lunmuş ve noktai nazarı grupun 

(Devamı: Sa. 5, S ii. SJ 

Gnl. Huntziger 
Mukavemet 

Edeceğiz, Diyor 

Ve Bunun İ~in Her Şey 

Harekete Getirildi 

Diye İlave Ediyor 
Vichv, 1 (A. A.) - "Havas· 

Ofi": Harbiye naz.ırı General 
Huntziger, bu sabah Fransız ve 
yabancı gazetecilere Suriye<leki 
vaziyet hakkında bcvanatta bu
lunmuş ve demiştir ki: 
Kendimızi mudafaaya aunet

miş bulunuyoruz ve kendimizi 
müdafaada devam edeceğiz. 

Suriye ve Lübnan'ın cenup hu
duduna İngiliz ve De Gaulle'cü-

(Devamı: Sa. 5, Sil. ::1) 

Nazır Harp Malzemesi 
• 

Sevki İ~in Filonun 

Kullanılmasmı istedi 

8unu kat'i surette tekzip ile kal- ------------------------------------ · 
?nıyarak, "bu alçakça ıftıradan D e B D ee Zaruret olduiu takdirde Ameri · 
tnaksadın Turkıyeyi Sovyetlcr ka milletinin harbe girmeğ~ 
llırliğinc karşı tahrik etmek ve enız ayramı un hazır olduğunu söyliyen Albay 
l'urk milletinin hissiy~tında na - Knox 
hoş bir tesir bırakarak her ne Boston ı (A.A.) _ Amerika 

llahasına olursa olsun Almanya- H 1 K 1 d Bahrıye Nazırı Albay Knox, va 
~a taraftar kazanmak,, oldugunu ev ?:.can a ut an 1 lilerin senelik toplantısında söy 
Söyledi. ~ 1 lediği nutukta demiştir ki: * * "Atlanti~'i Alman tehdidin 

ı den kurtarmak için donanmamı 
yıne Alman, Sovyet harbinin zı kullanmak zamanı ~elmek-

başlaması mı.inasebetiyle tedir. Vurmak zamanı gelivor. 
Almanya Harıciye Nazırı Von Öniımüzdeki ızi.inler, enerjımizi, 
llıbbentrop neşrettıgı muhtıra - becerıklilığimiu ve siyasetimizi 
da, bundan hır muddct evvel imtihandan gecirecektir.,, 
Sovyetlerin Turkiye ıle mu te - Bahriye Nazırı. Hitler Ameri -
t<'ken imza ve ne rettıklon dek - kava arkasını çevirmiŞkcn Bü-
htrasyonun Almanyaya mutcvec- ~·uk Britanyaya harp malzeme 
cıh bir hareket oldugunu şoylc - teslımatının temini icin donan -
dı . O deklarasyonda iki hukumet' manın kullanılmasını terviç et 
l<?, bir tecavl.izc ugradıkları tak1 mis ve demiştir ki: 
r•tde, yekdıgerinc karşı bıtaraf - "Ticaret ııetnisi ılvanmın bu 
bklarını muhafaza edeceklerim ızünku niMeUe dev~ı ffi~~r·e 

eyan ediyorlardı. zafui temin eder. Bu aeaaRin ilk 
Von Ribbentrop muhtırasın ~ beş ayı içinde 2,190,000 tonluk ti .. 

dbea bu deklarasyonu Ingilizlerle caret ~misi batmıstır. Sunu 
raber Sovyetlerın Almanyaya hatırlıyalım ki, bugün bizim ve 

karşı aldıkları bir tedbir olarak İngilizlerin . yaptığımız bir ıgemi-
l{österdi. ve mukabil üç 2emi batmakta-

Sovyet istihbarat Bürosu Şcfı __. dır, ve yalnız eemi batmıvor. 
bu mesele hakkında da yabancı ~ bu ,Jlemilerin naklettikleri tav -
lllatbuata şu izahatı verdi: rr 1 Miinakalat \ ekili CeYdet Kerim İnredayı, kabuf!lj bayramı milnasehet iyle tertip edilen deni7. vareler. tonlar. ceohaqeler ve 

yaraılarıw J:a.k.ip edh·or. (Diinkü merasimin tafsilatı ikinci say fadad ır. Deniz yarı larına ait yiyecek maddeleri de beraber ba-
jl>evaıw: Sa. Sil. 5) f ıahcrleri spor sayfamızda bulacaksı nıı.J tıyor. (Devamı: Sa. 5, Sil. 7) . , 

siyle ve vatanımıza hainane bir 
surette tccaviız eden duşmana 
muka\·emct için Sovyctlcr Birli
Jli milletlerinin bulun kuvvetle
rini suratle seferber edebılmek 
maksadivle Sovyetler Birliği yük 
sek meclisınin riyaset divanı, 
Sovyetler Birliğı komünist par-
tisinin merkez komıtesi ve Sov
yetler Birliği halk komiserleri 
meclisi aşağıdaki hususların te
mininı liızumlu addetmislcrd ır: 

"l - Bır mudafaa komitesi 
teşkil edılmiştir. Komite şu za
vattan mürekkepti&: 

Reis: Stalin, 
lkincı Reıs~ Molotof, ---Aza: Varaşılof, Malenkof. Ba-

rila. 

{De\'8mı: Sa. 5, Sü. 3) 

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar or -
dusunun tebliği: 

Karadenizde Bulgar karasula -
rına 2 temmuzda saat 24 ~ mayn 
dôkulecektır. Ecnebi vapurlar nı
hayct saat 16 ya kadar kara su
larında seyrusefer edebilirler. 
Bu sulara girmeden 12 saat ev -
vel musaade almak lbımdır. 

Bulgaristan N a.nkin Çin 
hükumetini tanıdı 

Sof ya, 1 (A.A. l - Bulgar hu -
kumeti Nankin Çin hukümetın 
tanımağa karar vermiş ve bu ka· 
rarı Nankin hiıkümet reisine bı 
dirmiştir. 

(Yii~~· 
Paderewski'nin Ölümü 

Yazan: Refik Halid 

Mu iki dahilerinden büyük bir kısmı - kaderin akıl ermf-7 
bir cilvesi olarak - hayatta çok ezi) et çeknıi ler ve bed 

haht ölmlişlerdir. M~eli biçare 1\lozar t, , ·eremden •özlerini yum 
duğu zaman cenazesinin arkasından yürüyen bir tek kiıi yoktu: 
bir ser eri imiş gibi umumi bir mezara gömü\.'.ermiılerdi. Beet· 
ho,•en , üç perdelik operası "Fidelio,, sahne) e konduiu zaman sa 
ğırdı; şaheserini ne insan, ne ilet seslerinden hiçbirin i iptemeden 
sadece ıözleriyle takip etmek azabına ve na&ipsizlijine uğramı tı. 
Schumann, kendisini bir ırmağa atmış, kurtanlmıı, fakat iki sene 
3 attıktan sonra bir şifa yurdunda sönüp .ıtmişti. Schubert, ne hil
rikalar \'Ücude getirebilecek bir kudrette iken 31 ya§Uld a "tif üs,,e 
t utularak insafsızca harcanmJŞtı. Ya, biçare Bizet? Buıün bile her 
ıcece dünyanın muhakkak birkaç yerinde oynanan Karmen Operıı
sı sahne) e ilk konduğu ıün ıslık sesinden kulaklan yll'tılmq, ti
yatronun arka kapısından sn ışmıya mecbur olmUJt u; üç a7 geç
meden yiireğine inip kahrından ölüyordu. Wagner'in h ususi ha~ atı 
sonu gelmez bir çeki:me, ~·er değiştirme, a lacak verecek kaygu· 
sundan ibarettir. Mendelson'a ı:elince, hemşiresinin ölümündc11 
nıütee ir olarak genç ya ında felçten gidivermişti. Berlioz'un 
kıymeti ancak \"efatmdan sonra anbafıldL Polonyalı Chopin ise içli 
bir \'atan pen ·erd i; vardıiı şöhrete raimen, yürejine, istilalar 'e 
ihtilallerle yanan memleket derdinin de zehiri dola d ola kırk ya~ı
nı bulmad an Koh basilinin kurbaru oldu. 

Şiffldi .ı, yine orah bir musiki dihisini kaybettik: Paderews
ki. Büyük adam, filvaki 81 ya§lDda ölüyor; Wda yeniclen kurulup 
ist iklalini kazannıaınııa yardım ettiii memleketini ve bütün öm
rünce çall§b ia mukaddes davasını ne peripn halde barakarak. .. 
Sayet bu ölüm iki sene ev, ·el vukua ıebeydl, arkasında kartal • 
.;,uş kou bir hür vatan bırakmanın tesellisiyle can vennit ola· 
caktı. Ne yazık ki, can evinden vurulmuş, dudaklannda ebedi bir 
kördüğümle kahrolup gidiyor. O itibarla bence, y°"'nda isimle
rini sa) dıitm musiki ilahları ara ında hissesine ölümlerin en fe 
nası isabet eden asıl bedbaht kendiaiclir; şöhretli, fakat ) urbu~ 
ölen .,f aderewski! 



TAN 

Kaptan ret. göre 
.... Nerudla 11 unou uır Çek hlklye• u:L~yesı" •• Alqam üstü otelin balkonunda o-

.Jlaptan Reis dedi ki: cllerlnln en m.,hurluındandır. t•· Çekoslovak .IUIUI • • •••••• ••• • • • • • •••••••••••••• •• • •• • •••• turm ft - Bu isi ben de oldulu ır. tlyatre, Nman, kU9Ufc ltlklye ~ \il konuşuyorduk, Bir-
bi biliyorum. İneilizlerin "satk mUelllfl ve mUnekklt olarak Çe· denbire aşalı kattan bir Jdlfilr, bir 

k-• k ... - bl ta bl _.. ı s ı R T L A N kavıa ees1 yQkae1dl. Bizim Rum. otel-caret kumpanyası" aermavedar- -ova e- ya na r _.. )'eti 

nnd bir t ~ ard k ve klymetll ... rıer vermlplr, 1114 el ile •tlllJOl'du. Genç Leb11. biraz 
an DKuİZ V ır i: de Pragda dotmu1o 1891 de IHmDı· sonra homurdana homurdana yukan-

zmmle konsololtur ve ıık sık 
tanbuta rlder. Benim bili Y•· tur. * * ·······························•Jan Nerıulüidlln - Çeviren: Ha - Ça ya çıkan otelciye: 
d 

a.- b rad ,d - Bu adam kimdir? Adı nedir? 
lKUll ve u a Oı ulumu G ezinti postası, bizi İstanbuldan 1 ~e ııordıf en dilnvada tek bir adam o- alm11. Bilyükadada karaya çı-ı lı 7attpr yatlpnu. çamlara lftllli7e Manzara hö1kateD barlkullde nı:rorum. Ne mesut memleket but... • • 

dur ve ,,ek eski dostum olan bu karmlftı. Yalmz altı kiılJ'dik; baba, çıktık. Çamlarm arasında. yelll1'efil idil JIGyükada. dOnpnm eee- Babuuwı 1nl tltri)'ordu: - . SeYtanlar allın onun ~ım d~: 
aclr bana isi otduiu srfbiyumJ9, ana. kız ve nipnlwndan ibaret d&1 bir katede. benQa oturmut. oturma- netidir. Orada, ;ralnız bir ay oturabil- - Tek bir düşmanun olmadıtma kendın~ de ••• Biz onu sadece, SırUan 
ecenlerde Trablusa ıelen ıene kifillk bir Leh ıillesf7le ben· bir de mllbk ki. ıenç Rum tekrar ~ .,.um, &nreımOn 90nuna kadar onun allah pbic:Umdirl Fakat, eler bin bir diye biliriz. 

nüllülerden biriyle ıöndennis Haliçteki tahta köprüd~ b~ kQçnk Bi&i bqlJ'le •llmlachktan IOIU'a, et- batırui7le avwıabWrdlm. dilflnuum oüa:rch. hepelnl birden bu - ıt.Am mı? 
Osmanh fmperatorlulunun katllemlae 10nradan kabpn bir Rum;. rafına balundı ve bir kac adım öte- Hava bir pırlanta bdar ı.t..ı.ut toprakta affederdim - Rea•mm•~ Gfbel meslek dol-
madı uzak İıtı{ltere sulanna Tapdıfı restm blokuna bakılırsa. de bir ka:ra dibine yerlefip çahpn~a Salda. m.akJarda, Anadolu kı:rı1annm Tekrar ausm111tukl Hepimiz QT1 ruı... Yam cenm relbn1erl ~. 
~ Elizabe;tin mavi J(Özle- berbalde bir r-,.mdL Solgun blr koyuldu. lot tepeleri, 801da Rum.ıtnJn mor dilz- a:rrı. derin bir zevk sarhotluju için- f.tanbuJda, burada vqa 7Ülll eliler 

tein koca bır donanma dn- 7ÜZÜ ve karanlık birer çukuru andı- - Galiba mtuu u.ten ka:ral*1ara Ulklerl, beri :randa. •lvi ormanlarl7- deJdik. Ve hep ayni te71erl du7du- herbanô bir )'erde birisi GldO mO, 
dermiyecelf anlQılch. Sen de. A- ran iri. al7ah aözJeri vardı, ko;ru veriyor! Neler çlıdllfni 1Drml7elim. le, buin bir~ llbt He7be1l 76be- tumuz lçlb, birimizln varhlı. lbGrQ- resmi daha o ıDn hazırdır. Onları da-
merika ıle hı>anva arasında ısli- renk, kmrcık saçtan omuzlaraıa e- diJel •.. Dedim. l17ordul llannara. ~ kOçQk. - o hl rahatsız etmt:rord Hudutsuz ima evvelden çber ve hlc bir zaman 
-ven t~anvol kalvontann~ eat - külü.Yordu... Leh ane.ı. hakikaten Genç Lehli: Dak daJpat'nla tepQk).,,.,lftlr; °!. :..CSe:ınlzl. bütan diltı7& u.lle pa7laf- )'anılmaz .. 

ak ıcın Atlas dış denizıne cık- kuaıınuz.du, hepsi de bot. 171 fnlan- - Onu törllp de ne olacak, sanki; zaklarda dlnla .at libl blmblı7az.. t- IDJ.)'a huırddtl bıt17ar Lehli kadın uzun bir kor-
alı aklına kovmue oldufundan. lardı, ıenç nı,.nıı da öyle ... BQ,yQka .. pt har~ıı'MW8ra, bin :reter de ki ada anım tmuncl bir Jmalbk1a ya- ku çıtl.Jlı sahverdl. Gene kıs. kireç 

ana İspanvollarm fnl(iltereye da7a. sonbaharda bir ;raprak ıtbl. her artar ~~ .. lf\j~ sonra lllve mp tutulU1W... Onama.le ~ ~ttl aenc Rumun. af'lı JUlcan ıribl bembe;ru kollarma aerlhnlft1. 
0;::"dek üzere o~uk~~ ~ lilD bir parça daha ur~ .. ~ na- ettl:.aıuv.aaUtJ ~Jdnum ıu bavQI olllt olllt JuılmJarla doldunn bJr Mat aoma, hatif bir bq M1Am17• Delibnh bir hamlede merdlvenler-

z onanmh;;.n 
1 
sm rlıl ıenç ım 1çln. yk-~~- - Galiba bi&l dzl1W! rendM* taDwJe frt1111... le ondan ~ hemerı bemen den "* ~ Mf1a ı6ı aruında 

..:~~~ r::ıiz don=~~= m.,. 1eJmiflercli. - Elıh, dokunma! Varsın, çizsin!.. farkına bile~ bir e117le Bumu. clller' elb'Je ele~ 
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aya 
arıştırılan 

Ot Tahkikatı 
Çuval ve Teneke 
ihtikarı da Tetkik 

Ediliyor 

Otomoblllerln Yllllll 
ı 

Muayenesi 
~~ye makine şubesi mildüı 1* b~ust arabalann yıllık m1' 

aJlpesini ikmal etmiştir .Yalwı • 
da: taksi arabalarının muayeııes 
d9i>itecektir. Fakat bazı taka 
nhipleri listik bulamadıklınn 
ll4'ri liirerek muayene yerine gel 
memektt!dır. Belediye 6 ncı şubf 
müdilrlilğüyle temas edecek vt 
but glbt araba sahiplerinin lddta
lajrının dolru olup olmadıtmı öj 
N'!U9Cektir. Eğer hakikaten bu 
tabi arabaları muayene yerine 
gelemiyecek vaziyette iseler ma
ki ne şubesi memurlan o araba ta
rı yerlerinde muayene edecekt r. 
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TAN A..!..E_N_I! B E D E L 1 
TOrklye Ecnebi TU,.klye 

1400 Kr. 1 eene 2800 Kr.\ 400 Kr, 1 Ay 
750 • 8 Ay 1500 • 150 • 1 Ay 

Adres deOlftlr· 
mek f25l Kr• 

•• 
unyanın 

• #1.. 

ıyası · 
anzarası 

l - Şark cephe.sinde bugüne ka
dar rereyan eden harplerden ~ov
yetlcrin bılha a şimal ve cenup 
cephelerine daha çok ehemntiyet 
verdikleri anlaşılıyor. 

2 - Amerika bahriye nazın. Ame
rikanın harbe girmesi için v11ktin 
ı::eldiğini ifadf" ede.o mühim bir nu
tuk söylemiştir. 
3 - Japonyanın Sibirya, J-lindi-=
+.an ve Avustralya üzerindeki h~
kimlyetinin tahakkuk edebf'rnesi 
pek zayıf bir lh' mal gibi görünür. 

Şark Cephesinde : 

TATLI SUD 
Tatlı suda banyo e•asen çay· 

arda, ırmaklarda banyo yapmak 
demektir. Fakat Ankaradaki, Bur 
Sadaki gibi büyük yüzme havuz. 
lan da tuzsuz su ile dolu bulun· 
dukların.dan oralarda ba,....;.o yap. 
tıınk da yine bu sınıfa girer. 

Tuzsuz •uyun vücut üzerine 

' 

tesiri, tabii, deniz suyunun tesi
tinden ha:vli(e farklıdır. Tatlı su 
akıntısız olursa -yiizmenin, hare
lı.et etmenin faydalanndan bas· 
lı.a. evde ha ·ağı su kinde banyo ı 
:Vapnııya benzer. Onun jfin tesiri 
huyun hararetine göre de!:isir. 

~ 
Suyun hnrareti 8 ile 15 derece 

de olur, i~er inde de be dakika
dan fazla knlınm·psa tatlı su 
h11nyosu ,·iicut üzerine iyi bir 
tenbih tesiri yapar, insana kuv· 
vet verir. Suyun harareti 8 dere· 
teden aşağı olunca yaptığı tesir -
İodcta ıstırap verir. Istırap çeken -
llücut, su ban)·osundan kuvvet -
hu)amaz ... Su:vun hararet derece- ı 
!ii l ~ ile 25 °arn. ında olunca si
llirft>ri sakini tirir. Önemli bir ı 
t.!siri de terlemeyi nzaltmaktır. ı 
't'atlı suda banyo~·a, 'iizme hanız 
.... ın•, yaz me\·simindc, nnun i-

nü •ona eren hafta içinde - İn
gilterenin 65 tayyare kaybına 
mukabil - mihverin Avrupada 
ve orta şarkta 183 tayyare kay
betınesinin., bu senenin en yiik· 
sek haftalık kaybını teşkil et
ti{(ini bildirmekte ve bu müna
sebetle l\lister Churchill'in Al
man taarruzunu müteakip ver
digi nütukta: "Gece ve gündüz 
durmaksızın Almanyayı bom • 
hardıman edeceğiz.,, Sözlerini 
hatırlatmaktadırlar. 

Maanıafih öyle giiriinüyor ki, 
Alman tayyarelerinden büyük 
kısmının Sovyet kuvvetleriyle 
çarpısması ve mühim zayiat 
vermeleri neticesi ha\'a hiki .. 
lniyetini kazanmış olması lizım 
ıı-elen İnıı-ilterenin bu son haf
ta zarfında Alınanya üzerinde 
~·aptılfı taarruılar, beklenen şid 
det ve müessiriyette olmamış· 
tır, 

Knox1un Beyanatı : 

' 

TAN 

'tCElTEL 'SRAUCHITSCH FRANZ IIALDER VON RUNDSTEDT 

Alman Ordusunu idare 
Eden Kumandanlar 

:ı 

' M~Z71'tiR~ 
Asyanın Taksimi 
Yazan: Sabiha SERTEL 
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SiNEMA DIY ARINDA = ~ 
Jooooo. -

Hollywood'ta Yeni Bir 
GRETA GARBO 

Yetistirilmiye Baılandı 

H olluwood'un miistakbel Greta Garboıu, 
Danimarkalı POLA KASLOAN 

Hemen bütün sinema merak-ı ve kibar spor modellerini teshir 
lılan meşhur İsvecli ediyordu. Pola di!!er artistler 

yıldız Greta Garbo'nun kendine ııibi Garboyu taklide calısmıyor
mahsus bir ~iyinlşi, sa; tuvaleti du. Bu kızca2'tz hakikaten her 
olduğunu bilirler. Elbiselerinde hususta ona benziyordu. 
Ye tuvaletlerinde son derece sa- Rejisör düşündü. Garbo ihti
de olma~a dikkat eden Garbo ha- yarlıvor ve film dünvasivle olan 
reketlerinde de dehşetli sade ol- alakası ~ittikçe auılıyordu. Be
maita ayni zamanda bir erkek ri yanda Pola bir artist dej!ildi, 
tavrı takmma,ğa dikkat eder. Ay- fakat yetiştirilebilirdi. 
ni zamanda bu İsve~li yıldızın Bu düşünceyle rejisör Dani
daima etrafında esrarenıtiz bir markalı model Pola Kaslon'u an
hava yarattılh malumdur. ~aje etmiştir. Simdi zamanla 

Kısacası Garbo'nun en b:ıriz Garbonun yerini tutacak olan bu 
vasıflarını şöyle bir sıralyabili- model yetişirilmektedir. Yukarı
rız: Kibar ve sade ~iyiniş, er- daki resim Greta Garbo değil, 
kek tavırlı esraren~z bir yıldız. fakat onun halefı Pola K'aslon -
1ste bu sıfatlardır ki İsvec;li yıl- dur. 

Alman Ordusunu 
idare Eden 
Kumandanlar 

(Bap 3 ünciide) 
bası üstünde tutarak nehri yüz 
mek suretiyle .llecmişir. 

* * General Keitel 

Bunlann üstünde üç büyük 
kumandan vardır ki. Al

man ordusunu asıl idare eden
ler bunlardır. 

Bunlardan biri ~azetelerde 
ismi cok ~ecen General Keitel'
dir. General Keitel iyi bir top
cudur. Fakat 1938 tarihine ka
dar mesleğinde mechul kalmış 
bir kumandandır. Bir ciftcinin 
oğludur, 1901 de orduya to~u 
alayı bavraktarı olarak ~irmiş. 
ve zabit vetistirilmek üzere 
Hanover askeri enstitüsüne 
~önderilmiştir. Cihan harbini 
büro isleri vapnrak ~ecirmis
tir. 1914 ten l 923 e kadar ter 
fi listesinde ismi sıecmiven ye
dne zabittir. 1923 te Harbiye 
Nezaretinde ordu teskilatına me 
mur edilmiş ve burada parla -
mıstır. Çünkü General Keitel 
bura.da kuvveli bir teşkilatçı 
oldui'!unu isbat ctmistir. Ondan 
sonra Bitlerden avrılmamıs. her 
yerde onun yanında askeri 
müşavir olarak calışmıştır. • • 

Başkumandan Brauchistsch 

A lman orduları başkuman
~anı General Brauchistsch 

Berlinlidlr ve bir siivari ırene
ralinin o/tludur. 1900 de sahra 
topçu alayında yüzb:ısı olmus
tur. Geçen haro müddetince de 
Ahnan erkanı harbivesinde ça
lısmıstlr. 1918 de bir cok ar
kadaslan eibi ihtivata sevkedil
mistir. Fakat ertesi sene t.ekrar 
binbası olarak orduva ~rmis. 
1930 da Harhive Nezaretinde 
askeri talim ve terbive müdür -
lüıüne eetin1mistir. General 
Keitel J?ibi o da ivi bir tooeu
dur ve modern harnte miidafa
anın üstün kuvvetine kanidir. 
Sarki Prusva tahkimatını o vap 
mıştır. Bueün de Alman ordu
lannın ba!lkumandanıdır. 

Fakat Alman ordusunda ku
mandanlar erkanı harbiyenin 
dir,dctifiyle hareket ederler. Al 
man ordulan erkanı harbiye re
isi General Franz Halder'dir. 
55 yasında bir Bavyerahdır. 
~u miitaha911stdır. Garp 
müdafaa hattını o yapmıstır. 

dızın senelerce beyaz perdede kal ============================= 
masını temin etmiştir. Her yeni J 1 
yıldızın bir sinemava ~şi son- y edikulede Bir Fabrika Yandı 
ra parlama devresi ve en nıhayet 
inhitatı ~lir. 

Bu üç devre umumiyetle bir 
beş, en nihayet müstesna vazi
yetlerde yedi sene devam eder. 
Ve birer birer vakitleri geçen 
yıldızlar ortadan kaybolurlar. 
Fakat Garbo'nun ismini hali ~si
tiyoruz. O butün bu büyük ve 
sonmez $00reti bu hususiyetleri
ne medyundur. 

Bir eokları Greta Garbo'nun 
bu hususiyetlerini taklıde ç:ılı$
tılar fakat bu hususta kimse sim 
c!ıye kadar tamamiyle muvaf
fak olamamıştı. 

Fakat simdi ortaya ikinci bir 
Garbo cıkmıştır. Pob ismindeki 
bu ,:?enç kız bir artist de,i?ıldir. 
O .Şıka~o modn salonlarından bi
rinde elbıseleri uzerinde teşlW 
eden bir modeldi. Bir ~tin H~ 
vood rejisorlerinden biri bu mo
da salonunda bu kızcaiızı _gordü 
ve onun halinde. yüzünde Garbo
ya olan mu$ahebete hayran ol
du. 

Zevki de Garbonun'kine benzi-

Dün ak,am saat 19 da Yedikulede Kazl~m"lllle PaP11fopu
losa ait rugan ve vidcla fabrikasmdan bir yangın çıknuştır. ltfa
ll e.nin bütiin gayretine rağmen yan1:1n büyümüş ve fabrika he
rueıı kamilen dr.nif,.,.,..,. 11 ........... •• .. ~-.. t •• 

p 

/l/ıodada Bügük Ve 
Heyecanlı Deniz 
Yarışları Yapıldı 

' 

' MGnakalit Vekili yanp kazananlara mükifat veriyor 

Kabotaj bayramı dün öğleden him, Safi, Nihat, Kemal ve ü~ün 
sonra modada yapılan deniz yarış cü Fenerden Zekai, Mustafa, Ne 
ları ile sporcular tarafından da sim, Behçet ve Salihtir. 
kutlulanmıştır. Su sporları Ajan- DENIZ KAYAGJ _Deniz Ti
lığının idaresinde yapılan kürek, caret mektebinden Mümtaz Di -
deniz kayağı ve yelken müsaba - ken ikinci yine Deniz Tıcaret1en 
kalan umumi ve büyük bir alaka Mustafa Ince. 
toplamış ve çok kalabalık bir me YELKEN MUSABAKALARl
raklı kütlesi yarışları zevk ve he- Birinci Mahmut, ikinci Bürhan, 
yecanla takip etmiştir. üçüncü Hasan, dördüncü Feyyaz 

Dunku yarışlarda Munakallt derecesi 25 35 dakikadır. 
" " _ \ve beşinci Vecdidir. Birincinin 

Vekili Cevdet Kerim Inceda)"I Is ' 
tanbul valisi Dr. Lutfi Kırdar, --------
Amiral Hüsnü ve bölge spor di
rektörü Feridun hazır bulunmuş 
ve kazananlara mükafatlarını 
vermişlerdir. 

Kürekte kadın ve erkeklerde 
Galatasaray gerek fert ve gerek 
takım itibariyle birinciliği ka -
zanmış ve kupaları almıştır. 

ve Pencere 
Hırsızlar 

Kapı 

Çalan 
Edirne, (TAN) - Son günler

de Karaağaç semtinde muhtelif 
evlerin kapı ve pencereleri kırıl
mak suretiyle içindeki eşya !arı 
aşırılmakta idi. Mahalli emniyet 
zabıtasının aldığı tedbir üzerine 
üç kadın ve bir erkekten ibaret 
olan bu hırsız şebekesi yakalan
mış ve adliyeye teslim edilmiş -
tir. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 Uncilde) 

verdirerek • mukavemet göste· 
rirken Japon Ultra emper~·alist 
!erinin, heniiz hiitün kaynakla· 
rr ,.e askeri kun·<'ti ile a~·aktn 
duran so,·yetler Birlii?inin mi· 
rasını paylaşmağa kalkısmnla· 
rı. ve en hii:viik hisse:\'İ almak 
için miittefiklcri A?manlarla pa 
zarlığa girişmeleri sayanı dik • 
kat tir. 

Japonyanın, SibirYa. Hi ... dis· 
tan ve A vustrah•a ii7.erimleki hn 
klmiyetinin. bugün m,.nfnnt'eri 
,.e mukadderııı hHt><ımic; o· 
lan Anıeika, Cin. f nl!ilter(' ve 
So\•yetlerin uzak <ıarkfl\ki ktt'\'· 
vetleri karcı1<ımda tnh kk"k e· 
dPhilmcsi pek zayıf bir ihtimal· 
dir. 

.il. ANTEN 

Edirnede Koza 
Satışı Başladı 

Edirne, (TAN) - Yeni yıl yaş 
Koza mahsulü dün şehrimiz b:>r
sasına gelmiş ve satışa arzcdil -
miştir. 

130-167 kuruş arasında olmak 
üzere 1500-1600 kilo mal satıl -
mış ve çoğunu şehrimizde bulun 
makta olan Bursa koza koopera -
tifi almıştır. 

Yeni mahsul kalite itibariyle 
iyi olmakla beraber rekoltenin 
geçen yıllara nazaran noksan o· 
lacağı anlaşılmaktadır. 

BUGUNKU PROG!ı.tı.M 

7,30 Program 
7 ,33 Müı.ik (Pl.) 
7,45 Haberler 
8,00 Müz.ı k(Pl.) 
8,30 Evin saati 

* 12,30 Program 
12,33 Ş!ırkılar 
12,45 Haberler 
13,00 Şarkıl:ır 
13,15 l\lüı.ik (Pi.) 

* 18,00 Program 
18,03 Dans 

havaları 
18 15 ~ emleket 

Postası 

18,25 Konufllta 
18,45 Çocuk saati 
19,30 H.aber er 
19,45 Fasıl saz.ı 

20,15 Radyo 
Gazetesi 

20,45 Halk 
Türküsü 

21,00 Zıraııt 
Takvimi 

21,10 Şarkılar 
21,25 Rlyaseticüm· 

hur bandosı 
22,10 Şarkılar 
22.30 Haberlf!l' 
22,45 Caı.bmıt (Pl 
22,55 K ... pan~. 

Müstahsilden Pamuk 

Mübayaası 
Ankara, 1 (TAN) - Doğrudaıı 

doğ'ruya müstahsilden pamul< 
mübayaası icin Sümerbank u· 
mum müdürlüğü tarafından yrr 
mlan faaliyet son ,günlerde biı 
hayli ilerlemiştir. Bu c::cne Çuku 
rova mıntnkasında banka teşki· 
latı bu maksatla tevsi edilmiştir 
Geçen seneye nazaran. daha J?e· 
nis mikyasta mübayaatta bulu· 
nulmıya çalısılmaktadır. Müstah· 
c;ilden pamuğu değer fiyatına al· 
mak ve parasını peşin öd.emel< 
icin icap eden bütün tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. Gec;eJI 
c;ene müstahsilden takriben bit 
rnilvon kilo kütlü, bir milyon 400 
bin kilo koza ve ceman 5 milyorı 
kilo. kaba balya halinde kevland 
ve yerli pamuk mübayaa edil· 
mişti. _______ _ 

Ankarada Yapalacak 

B 

Geçen sene 60-70 kuruş arasın 
da satılan kozanın bu yıl 130-167 
kuruş gibi yüksek fiyatlarla sa 
tılmaşı kozacılarımızın yüzünü 
guldürmliştür. 

Uzunköprüde de yeni mahsu -
lün Borsaya getirildiği ve orada 
da rekoltenin az oldu~ıı haber 
alınmıştır. 

Kanalizasyon ıuı 
ka 

Ankara, 1 (TAN) - Ankars da 
kanalizasyonunun inşası için 6.~ la 
milyon lira tahsisat verilmesı 
hakkındaki kanun layihasının ... 
lltkadar encümenlerde müzakere.- rn 

_ Yeniden Açılacak Yerli c;f bitmek üzeredir. Layiha umu.. ce 
Mallar Pazan mi heyette mü7.akere ve kabul 01 

Ankara ı (TAN) _ Sümer- olunduktan sonra faalivete ı;ıeci
bank um~m müdürlilğii memlc-ı leccktir. Nafia Vekaletinden btJ 
ketin muhtelif mıntakalarında husmıta verilen f!1a1Cımata naza• 
yerli mallan pazarı açmak jçin ran Ankara kana1ızasYonunun in• 

. . . . . , saatı k:in bütün projelet hazır• 
~:ı1·ştı% faalıf ete dram ·1:tmf<· l:ınmıstır. Bu proieler, Berlln ka• 

G 
ı:. teevcKu pazarEsakr~ ıh~ve Se!1 naliznsyon projesini hazırlıvan, 

azıan p, onya, ışe .ır, ı-, kanalizasyon müsavirt doktoı' 
vas ve Hatayda birer erlı lll~lı Oi-lk dıııvet olunaTak tetkik etti
pazarı açılmasına karar vcrıl- rilmi~. bazı ufak te~Pk tndil~ ~ •. 
miştir. tan sonra son seklini almıstır. 

Yüksek Ticaret mektebinin yap 
tığı Akuaplan üzerinde estetik 
numaralar çok alkışlaJllJllftır. Gı 
lataaaray, Fenerbahçe, Anadolu, 
Güneş, Beykoz, Hereke takımla -
nnın ~tirak ettiğı kürek yarışla
nndan sonra saat 18 de 12 met-
~!ı~şay?pıi~.:ı~~ında yelken ya ·-----·-------·--.. -· ·-·-- ·-·--.. ---- ---,· -,-ht;;.;;.-ı;;;;;;·~.: 
A"YAiınan der:e1eri bildiriyoruz: ; w Kırıehir Halkevinin Çallımaları ı 1 1.7.941 FiYATLAR• _J 

Bir çifte kadınlar - Galata.sa
raydan Nazlı 4,40 

Bir çifte erkekler - Birinci 
Gala tasar aydan Petro 7 ,23, ikinci 
Güneşten Celil, üçüncü Hereke
den Cemaldır. 

iki çifte kadınlar - Birinci Ga 
latasaraydan Behin, Nazlı, Suzan 
4,15 ikinci Fenerden Necla, Mez 
her ve Müzcyyendir. 

Iki çifte erkekler - Birinci 
Galatasaraydan R~at, Ali Süha 
6,43 ikinci Herekeden Sait, Muh 
sin, Ali, üçüncü Fenerden ZekSi, 
Osman ve Vecihidir. 

4 tek kadınlar - Birinci Gala
tasaraydan Nazlı, Sabahat, Gü
ner, Be hin Suzan 8.17 ,2 

4 tek erkekler - Birinci Gala 
tasaraydan Reşat, Tevfik, Nesim, 
Turgut, Salın 6,31,3 

!kinci Beykozdan f%ıaf ThT'ıa-

K~ehjr, (TAN) - Hıtlkevi 
köycülük şubesi bir programla 
vilAyete bağlı bütün köyleri gez
mekte ve buralarda muhtaç köy 
lüye faydalı yardımlarda bulun -

Londra I Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Paris 100 F. Franırı 
Milfıno 100 Liret 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Amsterdam 100 Florin 
Berlln 100 J-ı. Mark 
Brüksel 100 Belga 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 

5,22 
129,5275 

J0.80 

Prng 100 Çek kronu 
Madrit 100 Peçeta 12.81 
Varşova 100 Zloti 
Budapeşte 100 Pengo 
Billtreş 100 Le7 
Belgrat 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 31,0175 
Stokholm 100 İsveç Kı-. 30.8875 

ESHAM ve TAHViLAT 
İkramiyPli %5 938 19.35 

maktadır. • B U L M A C ~ 
Gönderdiğim resirt"kövcülük 1 2 3 4 5 8 'I e 9 

kolunu, Sofular köyünde halka .... -------..,..-.-
parasız ilaç daııtırken s:röster -
mektedir. l - -

ç Soıdan :Saga . .ı - Ilır balık 2-
ı Çuruk 3 - Bır renk - Çalınır 
Sız 4 - Ustune oteben konur 

: Ters okunursa Bu cıns geyil 
r 5 - A.ramıya muktedır olama 
n dı 6 - Bır t'ransız ihtıliılc.w - ff, 

len 7 - Boş. vahı - Harflerin yeı 
lerı değışırse: Mola olur 8 - O
dun tartma ölçusi.ı - Ters okunur· 
sa: Suçun karşılığı 9 - AUnak .. 
tan faıl - Kereste 
Yukarıdan Aşağı: 1-IskambU 

de bır renk 2 - Yakınlık 3 -
lsknmbılcıe bırli - Bır harfi de • 
ğişırse: Tefrıka yazar 4 - Ters 
okunursa: Bır kasaba - Bir surı.ı 
5 - Bır pamuk cınsı 6 - Ter! 

1 okunursa Şöhret Keder 7 -
Sır çalgı Ters oırnnt rsa Te 

.r. n• Kus eden 8 - Pı m nhk 9 c 
Bır hart dl ,tışır,,e Zevç zt' ce 

'Evvclk. Bulmaca So , n s 
1 

ga: ı - Napoıeon 2 - MıKado 
, Az 3 - Sofya 4 - Meta - Ma) 
; (kani) 5 - Ay • Nees (sene) 6 -
Nı - Usta 7 - Daas - Emçi (ıçme} 

c 8 - D - Yan - Ay 9 - Akad " 
Y•Ama. 

s 
r 

c 
k 



uk 

datı 
ut; 
u· 
y~ 

bil 
ku 
ski· 
ştir 

ıte· 

ulu· 
tah· 

al· 
e1' 

rler 
çeJ'I 
bir 

400 

ak 

çılıl 

,22 
.5275 

.30 

.89 

,0175 
.8875 

.35 

2-

ma 
- H. 
yel 
o 

nur· 
ak. 

bil 
3-
cle • 
Ters 
siiru 
Ter~ 

7 -· 
re 
9 

6-
çmeJ 
ad -

2 - 7. 941 

GECE GELEN HABERLER 
Belediye ve Belediyelere 
Bağlı Müesseselerde 

Çalışanların Tekaütlüğü 

Buna Ait Layiha, Meclis Encümenlerinden 

Geçerek Umumi Heyete Verildi 
Ankara, 1 ('TAN) - Belediye

'erıe belediyelere bağlı müesse
ieler ve belediyeler bankası me
tı.urları tekaüt sandığı teşkili 
ıakkındaki kanun layihası ala -
:tadar encümenlerden geçerek 
meclisi umumi heyetine sevkolun 
ınuştur. 

LayTha esasrarına göre, teka
üt aylığı tahsis olunabilmek için 
bu cins vazifeyi görenlerin 30 se 
tıe müddetle hizmet etmiş bulun 
l'haları, fiili hizmetleri yirmi se
neyi doldurmuş bulunmak kay -
diyle vazife ifa edemiyecek de
recede mallll bulunmaları şart o
lacaktır. Ancak tababet ve şua
batı sanatları mensupları ile ec· 
zacı ve kimyagerler jçin yaş had 
di 65 olarak tesbit edilmektedir. 
Vazüe esnasında vazifeyi ifa se
bebiyle husule gelen hastalık ve 
Ya arızalardan mı..iteveilit malu
liyetlerde memur ve müstahdem 
!ere hizmet müddetlerine bakıl
l'haksızın son aldıkları aylığın yüz 
de yetmişini geçmemek üzere Da 
hiliye ve Sıhhat Vekaletlerin -
ce müşterek olarak hazırlana -
Cak nizamname ile tayin edile -
cek derecelere göre maluliyet 
tnaaşı tahsis olunacaktır. 

Böyle bir arıza veya ma -
lu1iyet derecesinde ölenlerin hıra 
kacakları dul ve yetimlere aşağı
daki hükümlere göre aylık bağ
lanacaktır: 

A - Dul kalan karıya veya 
tnuhtaç kocaya hayatı müddetin
ce veya tekrar evleninciye kadar 
Ölenin son aylığının yüzde otuzu. 

B - Oz evlatlardan her birine 
l 8 yaşını dolduruncıya kadar 
Yüzde 15, çocuklar ana ve 
babadan yetim ise her birine yüz 
de 25 nisbetinde aylık bağlana -
caktır. Ana ve babadan yetimlik 
sonradan vukua ,gelirse tahsis o· 
1unan aylık o, tarihten başlıya -
·ak yüıde yirmi beş nisbctine çı 

•· rılacaktır. Çocuklar lisenin son 
Sınıfında bulunuyorlarsa aylıkla
rı 19 yaşını bitirinciye kadar yük 
sek tahsilde bulunuyorlarsa 25 

Romanya da 
500 Yahudi Komünist 

Kurşuna Dizildi 
Bükreş 1 (A.A.) - Rumen 

l3aşvekaleti aşağıdaki tebliği neş 
retmiştir: 

Sovyetler, bütün vasıtalarla 
Cephe arkasında bozıtunculuk, 
kargaşalık ve tecavüz hareketle
ti çıkarmağa çalışmaktadırlar. 
Su maksatla, Sovyetler, tayyare
lerden paraşütle casuslar ve tet
hişçi ajanlar indirmekte ve bun 
lcır, birlikte tecavüz hareketleri 
organize etmek üzere memleket 
dahilinde oturan ajanlarla ve 
\' ahudi komünist halkla tema
sa geçmektedir. Bu ajanların bir 
kaçı ele ,geçirilmiş ve tesebbüs e 
dilen t~vüz hareketleri ceza -
I1andırılmıştır. Yaş şehrinde, ev-
erden Alman ve Rumen asker
lerine ates eden 500 Yahudi - ko
hıünist k~rşuna dizilmiştir. 

Sükun ve nizamı bozma,ğa ma-
tur bütün teşebbüsler, hemen 
ll"ıahallinde insafsız bir surette 
tenkil edilecektir. Sakin halkın 
Vazifesi bütün şüphelilerden ve 
Son zamanlarda bu mahallelerde 
Itôzüken biitün yabancılardan 
tııahalli makamları derhal haber 
~ar etmektir. Nizam ve eniyeti 
1hla1 eden bu unsurarı, zama
~•nda bildirm.iyenler. bütün a-
ıleleri efradı ile birlikte kurşuna 
di~ilecektir. , 

Meclis, Bu Ayın 

4 ünde Kapanıyor 
;An.kara, 1 (TAN) - Büyük 

l'vtıl!et Meclisinin bu ayın dördün 
d~ bir ay kadar surecek olan yaz 
tatil devresine gireceği haber 
Vcrilrnektedir. -

Kiel Doklarına . 

Hücum EdHdi 
Londra 1 (A.A.) - Dün Jtiin

~z Almanya üzerine yapılan i
kınci akın esnasında İnı;tiliz tay
:\'areleri Kiel doklarına hücum 
etrnislerdir. 

Mühim bir hava teşekkülü dün 
llkşam Şimali Fransaya hücum 
Elrniştir. 

yaşını ikmal edinciye kadar ve -
rilecektir. · 
Yukarıdaki fıkralar mucibin -

ce dul ve yetimlere tahsis oluna
cak aylıklar yekıinu hesaba esas 
olan ay lığın yüzde altmışını geç
mirecP,ktir. Bu kanunun mer'fye 
te girdiği tarihte bu memuriyet 
ve vaz!Yelerde bulunanlardan 
kanuna tabi vazifelerde evvelce 
geçirdikleri hizmet müddeti on 
seneden fazla olanların on senesi 
on seneden az olanların hizmet 
müddetlerine müsavi bir müd -
det aşağıdaki şartlar dairesinde 
sandığa iştirak müddetinden sa
yılacaktır: 

A - Bu müddetleri hizmetin
den saydırmak istiyenler kanu
nun mer'iyetinden itibaren iki ay 
zarfında mensup oldukları idare 
ler vasıtasiyle sandığa müracaat 
etmiye mecbur olacaklardır. 

B - Bu müddetler zarfında 
aldıkları aylıkların mecmuunun 
yüzde beşi sandıkça hesaplana -
rak kendilerine borç kaydedile -
cektir. Bu borçlar kanunun mer
iyetini takiQ eden dördüncü ay 
başından itibaren her ay aylıkla
rından yüzde beş olarak tekaüt 
aidatına ilaveten ve ayni esaslar 
dahilinde kesilecektir. 

BorçTarmı tamamen ödemeden 
tazminat almak suretiyle bu ka
nunun umumi hükümleri daire -
sinde sandıkla alakası kesilenle -
rin bakiye borçları alacakların -
dan indirilecektir. 

Tekaüt olmak suretiyle ayrılan 
ların ba1dye harçları tekaüt ay -
lıklarından yüzde beş tevkifata 
devam ectilniek suretiyle tahsil 
olunacaktır. Olenlerin borçları 
sakit olacaktır. 

Bu kanunun mer'iyE.:t tarihin· 
de belediyelerce verilmekte olan 
tekaüt ve eytam maaşları b1r ha
ziran 1940 tarihine kadar alakalı 
belediyelerce tediye edilir. B,u ta
rihten itibaren bu maaşlar dahi 
sandıkça tesviye edilecektir. 

Bu kanun bir teşrinisani 1941 
tarihinden itibaren mer'iyete gi-
rer.ektir • -

lngiliz • lspanyol 

Topçuları Arasında 

Ateş Teati Edildi 
Madrit 1 (A.A.) - 'D. N. B.,, 

Bir müddettenberi Cebelitank'
tan tayyarelerin ,gelerek İspan
yol toprakları üzerinde uçtukla
rı Alceşiras'da müşahede edil -
mektedir. Bu uçuşların devamı, 
İspanyol hükümranlık hakları
nın muttarit bir ihlali mevzuu
bahs olduğunu göstermektedir. 

İspanyol toprakları üzerinde 
yeni bi~ İngiliz keşif uçuşu es
nasında İspanyol hava dafi top
lan tayyareye ateş acarak bu 
tayyareyi belki de hasara uğrat
mış olarak uzaklaşmağa mecbur 
ederken Cebelitarıktaki İngiliz 
hava dafi topları da İspanyol ha
va dafi bataryaları mevzilerine 
ateş etmişlerdir. 

İspanyol hükumeti bu hadise
yi şiddetle protesto etmiştir. 

Sovyet Diplomatları 

Vichy'den Ayrlldı 
Vichy, 1 (A.A.) - Işgal altın

da bulunan ve bulunmıyan Fran 
sadaki bütün Sovyet konsolosluk 
Iarı ya kapatılmış veya kapatıl -
rnak üzeredir. Sovyet diplomat -
ları dün akşam hususi ôir trenle 
Vichy'yi terketrnişlerdir • 

Sovyet Hariciye Komiser 
Muavinin beyanatı 

Moskova, 1 (A.A.) - Hariciye 
komiser muavini Lozovski, Vichy 
hükumeti tarafından Sovyetler 
Birliğiyle münasebetlerin kesil -
mesi hakkında verilen karardan 
bahsederek demiştir ki: 

"Vichy Berlinin hizmetine gir 
miştir. Vichy bu hareketine se -
bep olarak, Sovyet diplomatik he 
yetiyle, Sovyet konsoloslukları 
aza ve memurlarının devletin ni 
zam ve asayişini ihlal eder mahi -
yette faliyette bulunduklarını He 
ri sürmüştür.,, 

Böyle bir kararm Fransız mil 
!etinin aleyhine netice vereceğini 
söyliyen Lozovski kahraman 
Fransız milletinin bu tedbirle hiç 
bir alakası olmadığıpı ilave et • 
miştir 

TAN 

Gnl. Huntziger Sovyet Tebliği 

Mukavemet 

Edeceğiz, Diyor 

( Baş tarafı 1 incide ) 
karşı şiddetli muharebelere de
vam etmektedir. Bu istikamette 
kıtalarımız adetçe üstün düş -
man karşısında muannidane mu 

(Baş tarafı 1 incide > kavemet etmekte ve seri manev
ler hücuma başlıyalı tam 24 gün ralar yapmakta ve düşmanın mu 
oldu. O zamandanberi tarafımız- tavassıt mevzilere ilerlemesine 
dan az mikdarda kıtalar ve zayıf mani olmak üzere -adetçe üstün 
maddi vasıtalarla yapılmakta o- seyyar düşman kuvvetleriyle 
lan fevkalade çetin muharebeler muannidane muharebelerine de-
vukua ~elmektedir. vam etmektedirler. 

Dün Beyrut bombalandı. Gene- Kovno mıntakasında büyük 
ral Dentz'in hususi ikametRahı tank hücumları devam etmek
hedef ittihaz olundu. Bu bombar- tedir. Şarka doil;ru nüfuz etmek 
dıman masum kurbanlar veril- için düşman tarafından yapılan 
mesine de sebep odu. Kudüste İn- teşebbüslerin hepsi tardedilmiş -
ı;ıiliz yüksek komiserinin ikamet tir. Bu mıntakada iki taraf tank 
gahının nerede olduğunu biliyo- ları arasında cereyan eden mu
ruz. Bizim de tayyarelerimiz var. harebeler çok şiddetli olmuş ve 
Harbi muhasımımızın arazisine külliyetli Alman tankı imh::ı e
nakletmemize mani olan yegane dilmiştir. 
şey. o zaman yapmamamız icap Besarabya hududu kısmında 
eden bir seyi yapacağımız hissi- clüşman yeniden Prut'u geçmeğe 
dir. Yerlilere, beyazların hacil teşebbüs etmişse de bu teşebbüs 
bir vaziyette bulunduğu hissini kıtalarımızın süratli ve şiddetli 
vermek istemiyoruz. Bu, medeni- hareketleriyle düşmana a.1i;ır za
vete karsı bizim yapmak isteme- yiat .verdirilerek püskürtülmüş
diğimiz bir cinayet olur. Beyaz. tür. 
ırkın prestijini muhafaza edemi- Dün harp gem!lerimiz biri Bal 
yecek bir vaziyette oldu~nu gös- tık denizinde, diğeri Karadeniz
termek istemiyoruz. On bes gün- de olmak üzere iki düşman de
denberi İııgiliz radyosu dilini. de- nizaltısJ batırmışlardır. 
ğiştirdi. Şimdi: "Merhamet vok, Öğle üzeri tebliği 
artık bu _işi bitirmeli" diyor. Mu- Moskova, ı (A.A. _ Bugün öğ 
kavem~~ımlz . h~ında bundan le üzeri neşredilen Sovyet tebli -
daha ~uzel ibır metıh olmaz. v. 

M k t ed v• B . gı: 
. u aveme ecegız. ?~un. ı- 30 haziranı 1 temmuza bağlı -

ç~n herşey harekete geçırılmış- yan gece, muharebe, Murmansk, 
tır.,, Divinks, Bobruisk ve Luck isti-

Fransız tebliği kametinde devam etmiştir. Cep-
Vichy, 1 (A.A.) - "Tebliğ,, henin diğer bölgelerinde gece ke 

Bütün mıntakalarda Ingilizler şif harekatı ve topçu faliyeti de
mevzilerimizle temasta bulunan vam eylemiştir. 
teşekküllerini takviye etmişler- Murmansk istikametinde düş-
dir. man cüzütamlarımızı görüp püs 

Suriyede vaziyet Şam civarın - kürtmiye muvaffak olmuştur. 
da değişmemiştir. Şamın şimali Fakat düşmanın başka terakki 
şarktsinde motörlü teşekkülleri - kaydetmemesi ağır zayiat verdi
mizden biri Ncbük mıntakasında ren kara kuvvetlerimizin ve tay 
mühim !ngTiiz teşekküllerine ta - yarelerimizin darbeleriyle dur -
arruz etmiştir. Düşmanla temas durulmuştur. 
idame edilmiştir : Dvinsk istikametinde, <lüşman 

Tüdmür garnizonu Kamraman yeni seyyar kıtaları ileri sürmüş 
mukavemetine devam etmiş ve tür. Tayyarelerimiz bu kıtalara 
düşman kuvvetlerine taarruzda şiddetli darbeler indirmiştir. 
bulunarak malzeme ve insanca Minsk ve Bobruisk istikametin 
hissedilir .zayiat verdirmiştir. de bütün gece kıtalarımız şarka 

Hava kuvvetlerimiz kara kuv - doğru bir gedik açmak için gay
vetlerine müzaheret için bomba retler sarf eden düşman seyyar 
ve mitralyöz ateşleriyle hücum - cüzütamlarının bu gayretlerine 
larına devam etrnişlerdir. karşı koyarak harekette bulun -

Ingiliz hava kuvvetleri dün ge muşlardır. Piyade, topçu, tank
ce yeniden Beyrutu bombardı - lar ve hava kuvvetleri, muhare -
man etmişlerdir • beye iştirak etmiştir. 

Londra 1 (A.A.) - 1'Reuter,, 
Beyrut ahalisi Vichy kıtalarının 
mukavemet etmelerini tasvip et 
memektedir. 

Her ne kadar şu şayialann Sih
hatini tevsik etmek mümkün de 
ğilse de doğru olma ihtimalleri 
pek çoktur. 

Sovyetler Birliğinde 
(Baş tarafı 1 incide) 

2. - Devletin bütün salahiye
ti müdafaa komitesine verilmiş
tir. 

3. - Vatandaşlarla bütün par 
ti, Sovyet komünist gençliği te
şekküllerine ve askeri organiz -
malara müdafaa komitesinin ka
rarlarını ve emirlerini harfiyen 
yerine ,getirmek mecburiyeti tah 
mil edilmiştir . ., 

l ngiliz askeri heyeti 
temaslara başladı 

M<>skova, 1 (A.A.) - General 
Mac Farlane'in riyaseti altında 
bulunan ve kara, deniz ve hava 
kuvvetleri mümessillerinden mü 
rekkep İngiliz askeri heyeti dün 
sabah Sovyet Renelkurn1avr ile 
temas etmişlerdir. Heyetle Sov
yet genelkurmayı arasında mun
tazam ve devamlı toplantılar ya
pılacağı zannedilmektedir. · 

Luck istikametinde, Rovno mın 
takasında, kıtalarıınız, şarka doğ 
ru hareket eden düşman tank te
şekküllerinin ileri hareketini dur 
dwnıuştur. Bizim tank cüzütam· 
larınuz bir mukabil hücum yap -
mışlar ve düşmana çok büyük 
kayıplar kaydettirmişlerdir. 

Cephenin diğer bölgelerinde 
ordularımız, düşmanın birçok hü 
cumlarmı geri püskürterek dev
let hudutlarımızı tutmıya berae
vamdır. 

Tayyarelerimiz, Dvinsk ve 
Luck ve Sludsk istikametinde, 
düşman tanklarına ye motörlü 
ciizütaınlanna ağır darbeler in -
dirmektedir. Tayyarelerimizin a
teşi, gittikçe daha sıhhatli olmak 
tadır. Bir günde yalnız bir filotil
la 27 düşman tankı tahrip etmiş
tir . 

Birçok Alman esirleri ve firari 
leri bu harpten fevkalaae yorgun 
olduklarını ve cebir altında çar -
pıştıklarını söylemektedir. 

Esirlerden Yohann demiştir 
ki: 

"Kurşuna dizilmek tehdidi bi 
zi çarpışmıya mecbur etmekte -
dir. Alman milleti harpten, aç -
lıktan ve ıstıraplardan bitkin va 
ziycttedir. Almanlar, Sovyetler 
Birliğine karşı harbetmek istemi 
yorlar.,, 

Türkiyenin Dış Alman Tebliği 

Siyasetinin 

Ana Prensipleri 

Dunaburg ile Riga arasında ,ge. 
niş bir cephede Duna nehrine 
varılmı'Ş ve bu nehir müteaddit 
nQktada geçilmiştir. Burada da 
düşmanın şiddetli mukabil hü

( Baş tarafı 1 incide J cumları akam.ete uğramıştır. 
"Bu dekliirasyonun metni neşredil- Alman hava kuvvetlerine men-

miştir. Bu deklarasyon acaba ne için sup teşekküller karadaki muha
Almanlara karşı hasmane bir hareket rebeye kat'i bir müessiriyetle iş.
teşkil etmektedir? Ribbentropun beya-
natında ne kadar az aklıselim ve ne tirak .. etm~şlerdir. Air:ıan hava te
kadar çok hile olduğunu anlamak güç şekk.~lle:ı, Lemberg~ . şarkın~a 
değildir. Sovyetler Birliği, Türkiye yol uzermde kısmen ikı veya uç 
bir tecavüze maruz kaldığı takdirde koldan yürüyerek ricat eden düş.. 
So\'yetıer Birliğinin bitaraf kalacağı-r man tesekküllerini bombardıman 
nı bildirmiştir. Şimdi Almanyanın Sov etmiş, Bialistok ile Minsk arasın
yetler Birliğine harp il:ln etmesi üze- da muhasara altında bulunan 
rine bir .. ço~ memleketler \'e bu m:- Sovyet kıtalarına çok ağır kayıp
yanda Turkıy~, Iran v~ Efg~nlstan bı- 1 k d tt'rmiş ve mütemadi 
taraflıklarmı ılıln etmışlerdır. Bu iza- ar ay e ı . , .. .. 
hata nazaran bitaraOığmı illn eden bombardım~larla ~ıga nın obur 
memleketlerin hepsi Almanyaya kar- tarafında rıcat halınde bulunan 
şı hasmane bir vaziyet almış demek- düsmana hücumlar yapmıştır. 
tir Alman hava kuvvetleri, SoyYet 

Bu deklarasyonun ilanından hava kuvvetlerine karsı mücade
haylı zaman sonra da A!manya lede dün mühim muvaffakıyetler 
ile Türkiye arasında bir bitaraf- kaydetmistir. Fevkalade bir teb
hk ve dostluk muahedesi imza e- liğle bildirilmiş olduı?u gibi. düş 
dilmiştir. Bazı yabancı mahfeller man. 30 Haziranda. 280 tayyare 
de bu muahedeyi Sovyetlere mü- kaybetmiştir. Bunlardan 216 sı 
teveccih hasmane bir hareket te- hava muharebelerinde düşürül-
lakki etmişlerdir. müstür. • 

Balıkçılar yarım adasının ce-* * nubunda. bir Sovyet torpido muh 

Bütün bu birbirini tutmıyan, 
hakikate uymıyan, Türk 

harici siyasetinin ana prensiple -
riyle barışmıyan iddialar, tefsir -
ler, telakkiler ve tekzipler bizi 
hayrete düşürmektedir. 

ribi bomba ile batırılmış ve di_ğer 
bir torpido muhribi. ağır hc>~~:a 
uğratılmıstır. ı 

Muhasara edilen 
teşekküller 

Berlin. 1 (A. A.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebli
ği: 
Şark cephesinde Beresina neh

rine varılmıştır. 
Berlin. 1 (A. A.) - Bugün as

keri kaynaklardan D. N. B. ye 
bildirildiğine göre, şark cephesi
nin merkezinde Bialistok'un şar
kındaki büyük muhasara cem'be
ri, şimdiden üç küçük muhasara 
çemberine ayrılmıştır. Bunun 
neticesinde, bu· çemberler içinde
ki Sovyet teşekkülleri gittikçe 
daha yakından sıkıştırılmakta ve 
im'ha edilmektedir. 
Alman kuvvetleri Minsk'i 

arkada bıraktılar 

5 

"Amerika Harbe de 

Hazırdır-. 
( Baş tarafı 1 ineftfe ) 

''Amerika zaruret olursa 
lıarbe de hazırdır,, 

Vaşington, 1 (A. A.) - Bahri
ı•e nazın Albay Knox. Look mec
muasında neşrettiği bir makalede 
Hitlerin Amerikan milletinin hat. 
tı hareketinden endişe duymakta 
olduğunu ve Amerikanın pasif 
muhariplikten aktif muharipliğe 
geçeceğinden korktuğunu yaz. 
maktadır. Albay Knox, Hitlerin 
harbi kazanacağından emin o1ma
dığı için İngiltereye şerefli bir 
sulh teklif etmek yolunu tutmuş
tur. Hitler bu suretle tn,;liz ve 
Amerikan milletlerini ayırmıya 
çalışmaktadır. Çünkü bu iki mil
let birlikte hareket ettikleri tak
dirde Almanyayı teslim olmaya 
mecbur edeceklerdir. Knox, karL 
lerin! ikaz ederek Hitlerin yeni
den Ingiltereye veya Amerikaya 
hücum edeceğini, bunu yaptığı 
zaman bu iki milletten birinin 
di~erinc yardım etmesine imkan 
vermemek istedi,ğini tebarüz et
tirmektedir. Bu, Nazilerin meto
dudur. 

Amerika bahriye nazırı !n,E?il
terenin, bu sulh tekliflerine ku
lAk asmıyacağını ve Amerikan 
yardımına itimadı olduğunu ve 
Amerikalılara düşen vazifenin 
İngilizlere, Amerikan yardımına 
tam manasiyle güvenebilecekle
rini anlatmak olduğunu kaydet
mektedir. Knox. zaruret hasıl ol
duğu takdirde. Amerikan milleti
nin harbe girmeye hazır olduil;u
nu ilave eylemektedir. Amerikan 
milleti İngilterenin yıkılmasına 
meydan vermemek lazım ~eldiği 
noktasında hükumetle mutabık 
bulunmakta ve Hitleri hezimete 
uğratacak tedbirlere tevessül et
mek işini zimamdarlarma bırak4 
maktadır. 

Knox'un nutku Vaşingtonaa 

Kom.şu, dost veya müttefik 
bütün yabancı devletlerin, Tür -
kiyenin harici siyasetini idare e
den ana prensiplere dikkat etme
lerini rica ederiz. Türkiye hiçbir 
zaman siyasetinde harici tesirle -
re kapılmamış, hiçbir devlet a -
leyhinde bir harekete teşebbüs 
etmemiştir. Türkiyenin hiçbir 
devletin davasiyle ali.kası yok -
tur. Bizim ana prensibimiz, bu 
büyük badirede harp harici kal
mak, istiklalimizi korumak, ve 
bize karşı hüsnüniyet ve dostluk 
hisleri besliyen bütün devletler 
le dost olmaktır. Türkiye etrafın
da dedikodular çıkarmak, yalan 
yanlış tefsirlere istinat ederek 
propagandalar yapmak bizi ra -
hatsız eder. Türkiyenin harici si
yaseti dürüst, samimi ve açıktır. 
Bu vuzuhun bulandırılmasına ra
zı değiliz. 

istediğimiz şey, bütün devlet
lerin bizi ve siyasetimizi iyi anla· 
maları, lüzumsuz dedikodularla 
saf ve temiz havamızı bulandır -
mamalarıdır. 

heyecan uyandırdı 
Vaşington, 1 (A. A.) - Knox 

tarafından söylenen nutuk Va
şinli(tonda tabii bir heyecan uyan

Berlin, 1 (A. A.) - "D.N.B.": dırmıştır. Hasıl olan ilk intiba 
Alman gazetecileri şarkta cere- bahriye nazırının, İngiltereye ''C 
yan eden muazzam mücadelenin bizzat Amerikaya yardım etmek 
inkişafını büyük bir alaka ile ta- için Amerikanın harbe girmesini 
kip ve Alman kıtalarının bilhassa acıkca istemiş olmasıdır. Bu nu
Lemberg ile Libau arasındaki tuk şimdiye kadar Knox tarafın
cepheye ne kadar büyük bir cü- dan söylenen nutukların tabii bir 
retle hakim olduklarına isarct e- neticesi telakki edilmekte ve şefi 
diyorlar. . bulunduğu harp silahlarını de

~erliner Boersen Beitu~g p;aze_ mokrasilere yardım etmek için 
tesı Alman kıtalarının şımal ve kullanmak hususundaki malılm 
cenupta baş döndürücü bir sürat- arzu1arına uygun aldedilmekte
le ilerlediklerini yazmakta ve se- dir. Bundan üç ay evvel Knox: Parti Grupunda 

(Baş tarafı ı incide) ri Alman kıtalarının bu havzayı Harp gemilerinin ticaret vapurla 
umumi tasvibine iktiran etmiş- iki tarafından çoktan ,geçmiş ve rına refakat etmesini istemis ve 

Beyaz Rusya ovasının mühim Roosevelt deniz devriyeleri ~ez-tir. Bundan sonra Refah vapuru- "' 
nun ne suretle batmış olduğuna merkezi Minsk şehrini ardaka bı- dirilmesinde ısrar etmişti. Bugün 

rakmış Qlduklarına işaret etmek. Knox Amerikan donanmasının dair yukarda zikri geçen takrir 
üzerine müzakere açılmış ve ilk tedir. harbe veya ona yakın harekata 
defa Milli Müdafaa Vekili Saffet Finliler Hangoe'ye karşı iştirak etmesini istiyor. Roosevelt 
Arıkan bu meseleye ait uzun ve hücuma başladılar in müstakbel kararlarını bahriye 

nazırının bu davetinin efkarı uetraflı izahat vermiştir. Vekili Stokhol!11, 1 (A. A.) - İsveç mumiyede' husule ,getirece~i aksi 
müteakip söz alan bir çok hatip· Telgraf a1ansına gelen haberle- sadaya göre vermesi muhtemel
lerin mütalea ve tenkitlerine biz- re göre Helsinki'nin 150 kilomet. dir. 
zat Başvekil Dr. Refik Saydam b d b J S t H l 
Ve Mı.lli Mu"dafaa Vekilı' tarafın- re ga: 1:1 ~ u unan °".:"': ~~ı- Amerika ordusuna veri en 

goe ussu cıvanndan butun gun 
dan cevaplar verildikten sonra top sesleri gelmistir. Sovyet tay
bu mevzua ait takrirler okunarak yarelerinin infilak ve yanı;(ın bom 
hükumetin yapmakta olduğu talı baları atarak üs civarındaki hare
kikatın neticesine intizara karar katı setretmiye çalıştıkları ve 
verilmiştir. Fin bataryalarının da bu teşeb

Üçüncü mevzu olarak İstanbul büse mani olmak için hemen bü
mebusu General Kazını Karabe- tün gün mukabele eyledikleri 
kirin Ticaret Vekaletine tevcih zannedilmektedir. 
edilen takriri üzerine müzakere Afton Bladet gazetesinin Hel
acılmış ve Ticaret Vekili Mümtaz sinki'den aldığı malumata ~öre 
Ökmen bu takrirde mevzuu bah- Finler öğleden sonra Hangoe'ye 
solan meseleler hakkında etraflı karşı hücuma başlamışlardır. 
beyanatta bulunmuş ve sual sahi. * 
bi ile diğer hatipler de mütalea- Stokholm, 1 (A. A.) - Afton 

muazzam talısisat 

. Ankara, 1 (Radyo gazetesi) -
Öğrenildiğine göre, Moskovada 
temaslarına başlıvan İngiliz sefi
ri Cripps, Büyük Britanyanın 
Rusya ile yanyana harp edeceği
ni Sovyet hükumetine bildirmiş
tir. 

larıru söylemişlerdir. Grup ayni Bladet'in Helsinki'deki muhahiri
zamanda asker ailelerine yapıl- nin verdiği bir habere göre, Fin 
ması icap eden muavenet hakkın- tayyarecileri dün Hangoe üzeri
daki komisyon raporunu vaktin ne beyannameler atarak kan dö
geç olması dolayısiyle Perşembe külmesinin önüne geçilmek üzere 

Mmıknvadn. ilk ,'t/.drm günü aynca bir toplantı yapıla- oradaki Sovyet garnizonunun tes-
rak mu··zakere edilmes1'ne karar ı· · · · t · 1 k t· 

N evyork, 1 (A. A.) - Roose
velt Amerika ordusu için 10 mil
yar dolar tahsisat verilmesini 
det'piş eden kanun projesini im
zalamıştır. Bu muazzam tahsisat 
Birleşik Devletler tarihinde şim 
diye kadar asla görülmemiş bir 
meblağ teşkil etmektedir. Roose
velt, doları kıymetten düşürmek 
hususundaki salahiyetlerini iki 
sene uzatan diğer bir kanun pro
jesini de imzalamıştır. Bu proje 
ile "istikraz" sandığına 2 milyar 
dolar tahsisat verilmektedir. 
Reisicümhurun bu husustaki sa
lahiyetleri, eğer mevzuubahs ka
nun imzalanmasaydı pazartesi ,gü 
nü ,gece yarısında nihayete ere
cekti. 

Sovyet - Alman Harbi ' 
Karşısında J aponyanın 

Vaziyeti 
Tokyo, 1 (A. A.) - Japon res

mi sözcüsü, bu sabah gazeteciler 
toplantısında demiştir ki: 

Alman - Rus harbi dolayısiyle 
hasıl olan vaziyet karşısında Ja
ponyanın Jıattı hareketi ne ola· 
cağına dair herhalde bir şeyler 
nesredilecektir. Fakat bu bapta 
hükumetin resmi bir deklaras. 
yon yapacağı muhakkak değildir. 

Japon kabinesinin bugünkü 
toplantısından sonra mühim bir 
deklarasYQn'un ncsredileceği'1c 
dair gazetelerin verdii!i haberler 
üzerinedir ki, resmi sözcü yuka
rıki beyanatta bulunmuştur. 

Moskova, 1 (A. A.) _Bu sabah ımını ıs emış er ve mu aveme ın 
erkenden saat 1,50 de Moskova- vermiş ve saat 19 buçukta celse- beyhude olduğunu ilave etmiş-

t Ye nihayet verilmiştir. lerd:r da hava tehlike işare i verilmiş- · · 
tir. Alarm. 2,45 e kadar sürmüş- ========-=---=== "Sovyet mukaı•emeti 
tür. Hiç bir hadise olmamıştır. noti'nin cenubunda Prut nehri boyun- mummidane ve şiddetlidir,, 

ca Karadenize kadar Almanlar kuv-
Leningrat istihkamları vetli bir surette durdurulınuşlardrr. Zurich, 1 < A. A.) - Frank-

.takviye edüiyor Rusların da taarruza geçebilecek.le- furter Zeitung'da neşredilen bir 
rini ve kısa cepheler üzerinde muay- makalede Alman halkına, Sovvet 

Nevyork, 1 (A. A.) - "D. N. yen ve mahdut bazı hedeflere karşı zayiatı hakkında Alman tebli.ğ"
B.": Associated Press'e Mosko- daha şimdiden hücuma geçtiklerini lerinde zikredilen çok yüksek ra
vadan bildirildiğine göre Lenin- gösteren emareler vardır. Filhakika kamlardan netice çıkarılmaması 
grat'ta bulunan 16 ile 60 yaş a- Ruslar sol cenahta Tunayı şimdiden ihtar edilmektedir. Gazete diyor 
rasındaki bütün erkekler ve 16 ki: 
ile 45 ". aş arasındaki kadınlar cenuba doğru geçmiye muvaffak ol- "Bu zayiata ra~men, düşI!"an, 

·' muşlar ve bu mıntakadakl Rumen a-
Leningrat ve civarındaki istih, razlsine muvaffakıyetli hlicumlar ya- Alman münakale yollarını kcs
kamları ıslah etmek üzere Sovyet mek ve sarılmak tehdidinde:ı 
ler Birliği hükumeti tarafından parak ıooo kadar esir almışlar ve 12 kurtulmak için bir ~ok yerlerde 
hizmete davet edilmişlerdir. top ilitinam etmişlerdir. şiddetli mukabil hücumlara t~-

Petitos'un şimal milntehasmda ya- sebbüs edecek kadar kuvvetlidir. 
Reuter'in askeri pılan mukabll hücumlarla FinUnda SovYet mukavemeti muannidane 

• • .• hatları bor kaç noktada yarılmıştır. 
muharrırıne gore İki tebliğden, hadiseleri daha sara- ve şiddetlidir. Alman ordusu ü-

hatle izah eden Rus tebliği hakikati zerine aldıi!ı vazifenin henüz b:ısLondra, 1 (A. A.) - Reuter ajan
sınuı askeri münekkidi General Gough 
yazmaktadır: 

Alman - Rus cephesindeki vaziyet, 

lanR;ıeın~ı,,~ır. ifacle eden bir tebli/t his$ini vermek- k bl . .... 
tedlr. Halbuki muayyehilJltidllklerden Sloı1a · le ıgı 

isv~liler, Norveç umumiyet itibariyle son günlerde, his-
~ ~edilecek derecede değişmemiştir. Bu-

nek ~1~~~soaMı AlrtıM tıe~lll rlıÖ.!'1· Presburg, 1 (A.A.) - Slovak 
le bir intiba vermemektedir. Alınan ordusunun bu.günkü tebliği: 
tebliği daha ziyade mübalAğah rakam Slovak kıtaları düşmım muka
lar ve meçhul noktalarda biiyUk mu- vemetini kırmakta ve ricat eden 
vaffakryetler elde edileceğine dair düşmanı takibe devam eylemek-

Ordusuna Girebilecek ııun böyle olması Rusların çok lehin-
Ankara, 1 (Radyo gazetesi) - dedir. Harp ilan edilmeksizin ansızın 

Verilen bir habere ,göre. Norveç yapılan taarruza, kütle halinde tank
hükfımetinin bir karariyle lsveç lar ve zırhlı otomobillerle çok fazla 
liler Norveç ordusuna girebil - tayyare kullımılmasma rdmen Al
mektedir. Bu suretle lsveçte sem nıanlar 2500 kilometre uzunluğundaki 
bolik surette Sovyet aleyhtarı Rus cepliesini hen(lz yarmıya muvaf
mücadeleye istirak etmis olacak- fnk olamamışlardır. 
tır. 1 Sim::ılde Finl~ndada \'e aşağıda Cer-

vaatleri ihtiva etmektedir. tedir. . Sl kl 
Almanlar, :zayıf bazı setir müfreze- Sovyet ordusundakı ova ar 

lerl tarafmdan müdafaa edilen Lit- büyük miktarda Slovakya tarafı 
v:ınyayı çiğnedikten 5onra, şimal is- na ı?eçiyorlar. Alınan malzeme ve 
tikametinde Şole _ Kovno _ Vilnn hat- E'c;ir)rrin sayısı si.iratle artmakta
tınn ~clmişlC>r, !akat burada durdu- dır. Slovak cüzü tamları düşmnn 
rulınuşlardır. memleketinde yüz kilometre Her 

Yakalanan suikastçılar 
Nevyork 1 (A.A.) - Federal 

istintak dairesi reisi Edgar Hoo
ver suikast suGiyle zan altında 
bulunan üç kişinin daha tevkü e 
dildiğini bildırmiştir. Bunlardan 
ikisi Palibur ve Urji!uvay vapur
larında metrdotel, üçüncüsü ~e 
Ar,gentina vapurunda aşçıdır. U
çüncüsünün Brezilyada Santos'ta 
yakalandığı söylenmektedir. 
· Amerika ordusu için 

siparif edilen tayyareler 
Vaşington 1 (A.A.) - Harbiye 

Nezareti dün, 709.000.000 dolar 
lık harp tayyaresi ve tayyare i
maline mahsus alet ve sair mal
zeme sipariş etmiştir. Bu sipa
riş şimdiye kadar yapılanların 
en büvüğ'üdür. 

!emişlerdir . 
Fin topraklarına Sovyet 
paraşütçiUeri indirlldi 

Helsinki, 1 (A.A. - Finlanda 
istihbarat bürosu bildiriyor.: 

Sovyet tayyareleri dün ve bu 
gün müteaddit defalar Lovisayı 
bombardıman etmişlerse de htısar 
olmamıştır. 

Son günlerde Sovyetler müte 
addit yerlere münferit parasüt -
cüler indirmişlerse de bunların 
ckserisı daha yere inc,ken zarar
sız bir hale getirilmiştir. 



!
, ...................................... ~ 
: Maliye Vekaleti Milli 
Emlak Müdürl~ğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak üzere fen memuru almacaktır. Bu fen memurları köy
lc-rdekı hazine topraklarının kadastrfıl tahdit ve tesbit işlerinde istin
dam olunacaklardır 

Bu fen memurl~rına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hükümlerine göre alabilecekleri ücret verllec"!ı: 
ve yol masraflarmdan başka koylerde bulunduktan günler için de 
harcırah hükumlerine göre seyahat yevmiyesi tediye edilecektir. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuruştan az olmamak üzere ucretin tekabül et
t•ı:ı aı:ıı maaşın yüz.de dordüdilr. 

II 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hUkümlcr:lnc glke memur olmak içln ın

zumlu şartları haiz bulunmak, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmama 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat mek

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mu
durluğünde en 11.Z bir sene müddetle fen memuru sıfatlyle istihdam e
dilmiş bulunmab, 

4 - Memuri,fet yapmıssa sicilli itibariyle hizmetinden ist.i!ade e-
dileC(?ğf anlaşılmak, 

5 - Askerlikle ilişiği olmamak, 
NOT: 
JC~tro ve harita işlerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 

m 
Aranan ŞC.rtlar 

1 - Aşa~rdaki vesikalar bağlı olmak §arliylc Maliye Vekfılctl 
MılU Em1fık Müdürlüğüne hitaben istida, 

2 - Nil!us hı.iviyet var.akası, (Aslı veyahut M>terce veya resmi bir 
makamca musaddak sureti), 

3 - 8 kıta fotograf, (Altı buçuk dokuz ebadında) 
4 - Mektep tasdikname veya §ahadctnamcsl (Aslı veya musaddnk 

bir sureti), 
5 - Bulundutu memuriyetlere ait vesalkin asb veyahut musad· 

' dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kfıfidir). 
8 - Sıhht durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mü

sait olduğuna dair hükömet veya belediye doktorluğu raporu 
7 - C. Milddclumumlliğinde!l mahkümiyeU olmadığıı\a d;lr vesi

ka. (İstida zirine MuddelumumUikce tasdikli meşruhat verilmek ~u
retiyle de olabilir.) 

8 - Hiısnühal kAğıdı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez.) 
10 - Talip olan şahıs resmt bir dairede müstahdem ise bu daire

nin alelusul muvafakatini gösteren vesika, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtaslyle Maliye Vekıiletine gönderil
mesi halinde aynca muvafakatnameyc lilzum yoktur.) 

11 - A~ağıdıı. yazılı ~ekilde taahhiltna,me.. 

iV 

Taahhiltname· Şekli 
Maliye VekAletinde tnprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayt

nfm halinde bu vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 g{ln evvellnd :ı 
h~bcr vermeden bu vazifeden istifa ettljfim veya bu vazifeyi terkettl
ğim, yahut hizmetimden istiladc edilmediği veya istihdamımm deva
mmm caiz olmadığı idarece takdir edilerek v.aıifeme nihayet verildij!i 
takdirde,_ komisyon mesaisınln sekteye u~raması sebebiyle hasıl olma
sı milmkün ve muhtemel zararlara kar~rlık maktuan ve cez.al şart ola
rak be~ y(lz lira teminat vermeyi ve bunun için hakkımda dava ika
me~lnc ve ilam i~ihsaline Ulzum olmadan bu taahhütnamenin icraya 
vazı veyahut ha~ıneden alacagL'll varsa bu alacaktan defatcn takas 
ve mahsubu ve yıne bu taahhütruımeden mütevellit herhangi bir ihti-
lat: için dava ikamesine lüzum hasıl olursa, bu davanın Ankara mah
kemelerince rOyctini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim 

NOT: ' 
"°\ 

1 - Bu taahhütname Noterce resen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyet ve ikametgahı ile ha

len bulunduğu adresi taahhutnameye yazılacaktır 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olar~k resmt dairelerde 

veya ticari ve sınat müesseselerde nl"m\Jr •ıe D"Gstahtiem veyahut ti
caret veya sanalla mesgul bir ş:ıhıs da iştirak edecektir 

4 - Taahhütname yukarıdaki metni aynen ihtiva eın'.ıez ve yuka- 1 
rıki 5arilan haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923 ı -. .... a............... , 

1 - Çamnltr, Yavsan ve Kaldırım tuzlalarmda 100 kiloyu geçen sa
~lnrda tuzun milsteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar ihtiyar o
unan masrafa mukabil 3078 numaralı tuz kanununun dördilncil madde
ıi mucibince 1941 mail yılı uırfmd:l Çamaltı tuz.lasında beher kiloda 15 
•e Yavşan Kaldırım tuzlalannda 12 sanUm mahreç masra!ı alınacağı i-
tan olunur. ~4872) 

** Cins! Mikdan Eksiltme ~ekli 

Hırdavat levaznnr 8 Kalem 
Şerit dcstere 45m/m 200 Adet • 
Selefon kfığıdı 60.000 Tabaka .. 

Gilnü saati 

11-7-941 10,30 
11-7-941 11 
22-7-941 9,30 

Vagonet yatağı komple 100 Adet ,. ~ 
Vagonet bllyası 1.000 " .. .. 22 7 941 ıo 
Vagonet bllyası 6.000 ,, " -\ ,. - -

1 - Nümunclcri mucibince yukarda cins ve mikdprlan yazılı (4) 
kalem malzeme pazarlrkla satın alınacaktır. , 

II - Pazarlık hizalannda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Lcva
tım Şubemizdeki alrm komisyonunda yaprlacaktır. 

111 - Nümunclcr sözü geçen şubeden görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde tek

lif edecekleri :fıyat üzerinden % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkClr 
knmıı;fvona mnral'aatlart. (5320) 

Gümrükler Muhafaza Satın Alma 

Komisyonundan : 
Cins ve mfkdan Muhammen İlk teminatı 

bedeli lira Lira Kr. 

3,200 taknn yazlık elbise 25,600 1,920 00 

2,000 takım kı:ılık elbisı> 28,000 2,100 00 

Eksiltme 
Gün ve saati 

22 Temmuz 941 Salı 
saat 11 de 

22 Temmuz 941 Salı 
saat 15 te 

J.400 ndet er kaputu 17,500 1, 312 50 23 Temmuz 941 Çar· 
şamba saat 11 de 

Yukarda yazılı üç kalem melbusnt hizalarında yazılı gün ve saaUcr
de yine hizalannda bulunan muhammen bedellerle ve ~ap,alı ~r:f usuliy
le alınacaktır. Sartnameleri komisyonda her giln görülebilir. İsteklilerin 
eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kapalı zarflarını 
İstanbul -Gala~- Mumhane caddesi -tbrahim Rlfat hanındaki satm al-

lstanbul Bölge Sanat Okulu 

Müdürlüğünden: 
·~:ulumuz elektrikçilik slp:ırlş at ölyesinde kromaj ve nikelAJ islerl 

!l\en f.lyaUa ve Jyj olmak üzere yapılır. (51'15) 

TAN 

COCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hedi}·e}ı 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza biT 
Çocuk Ansiklopedisi Ju~diye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cürıkü: • Çünkü: Çocuk Ansiklopc>disı Çocuk Ansiklopcdi~ı 
çocuğun mektepte 
mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç oUuğu en kıy- I 

Çünkü: 

metli eserdir. 

Her hediye k;rılıp kay· 
bolabilir veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz l:.-tr 1. 

kacak bir eserdir. 

TA_N NeŞriyc)·t ev-i 
j 

lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

~'ünkü: 

bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ç'ocult A.ts;klopedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür Ona ~ş 

saatlerinde hocalık v, 
arkadaşlık eder~ 

Çocuk Ansiklopedi11i ikı 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenziliitlı (6) liraua rıerUir 

• ·-----=> . 
il\ Tophanede lst. 

Saraç Evi Md. den: 
İmtihanla alafran~a nal yapa· 

1.ıilecek sanatkar alınacaktır. Se-
1imiye nalbat okulundan diplo • 
"nayı haiz olanlar tercih olunur 
Taliplerin İstanbulda Tophane -
de Saracevi Müdiirlüi'iinı> müra· 
~,.,,t1~,.,. (!'?~?) 

KAYIP İstanbul seyrisefer 
idaresinden aldıf!ım arabacılık 
ehliyetnamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan ~kisinin hükmir 
voktur. Şehremini Suay me~·da
nı cadde~i No. 18 de fc;mail oi?h• 
n..,.:l' " •• .. -~ .. •lr 

4tanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 9411655. Müd
dei: Dursun Yolaı:elm z. Mtlddc. 
~a yh: ~mine Yolajzelmeı. F.ın-

1 iıklı Mebusan C. Setüstü 37 ev. 
Müddei Durııu.n tarafından 

müddeialeyh Emine alevhine açı 
lan ihtar davasına ait arzuhal 

T. İş Bankası 1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lir11 Küçüle Tasarruf 

Hesapları 1941 3 • 1000 • =3000.-
2 • 750 • =1500.- -

iKRAMiYE PLANI 4 
• 

500 
• = 200

0.-a • 250 • =2000. 
Ke:ıidcler 4 Şubat, 2 MaYJS, 1 Aius- 35 • 100 • =3500.-
•oıı, 3 tkinc:iteşrln tarihlerinde n- 80 • 50 • =4000.-
ı:nlrr. 300 20 :6000.-, _________________________ , 

Bursa c. Müddeiumumiliğinden : 
Bursa ceza ve tevkif evinin 8/7/941 tarihinden 942 Mayıs gayesine 

kadar 288576 kilo ekmek "Belediyenin çıkartacağı ekmek tipinden,, ih
tiyacı 13/6/941 gününden 8/7/941 gilnilne kadar kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. İhnle 8/7/941 salı günil saat 15 de Bursa C. 
Milddclumumiliğinde icra olunacağından talip olanların muhammen be
deli olan 37513 lira 88 kuruşun % 7,5 hesabiyle 2813 lira 24 kuruşu te
minat ve teklif mekluplarmm mez:kör giınde saat 14 de kadar C. Müd
delumumlliğınde teşekkül edecek {'lan komisyon riyasetine vermeleri \'e 
şartnamesini gôrmek isUyenlerin yevmi mezkördan evvel C. Müddelu-
mum11il!ine mürnconUarı illin olunur. (4762) 

Elektrik Memuru Ahnacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

sureti müddeialeyhe tebliğ edil 
mek üzere ya7.ılı adresine gönde 
rilmisse de mumaileyhin mez
'<ur ikamets:?ahım te~k ile semti 
meçhule gitti~inin bevanivle iadr 
'<ılınması üzerine Hukuk UsııH· 
\il'uhakemeled Kanununun 141 
142, 143 ve 183 üncü mııtideleri 
"'e tevfikan iade kılınan d:wa ar 
:zuhali ile muhakeme S?Üniinii 
"Österir davetiye varakasınır 
mahkeme divanhanesine asılma 
c;ına ve 9411655 numarada kayıt. 
'ı işbu davaya müddeiı:ılevhin orı 
-rün kinde cevap vcrme<;İne ka 
~ar verilmis ve bermucibi kar:ı· 
ırzuhal ile davetive varakası mpl
'wmc divanhanec;inr ac;ılmıc; ol· 
-nakla mumailPvh Enıine vukar· 
-la yazılı müddet zarfında dava 
va cevao vererP.k tahkikat icir 
tayin kılınan 9-9-941 Salı ITTini; 
~aat 15 te mahkememizde hazp· 
'1ulunması veva kanuni hir veki1 
-.öndennesi lüzumu teblie verim· , _ _. ........ -

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Rr~ 

f/aşlık maktu olnrc • .. -
ı i nci sayfa santimi 50fı 
2 ,, " ., 30() 
1 ., " " l()(J 

.s " " " 75 11;;.., en11f,,01ntfn •. 5fı 

2 • 7 • 94J , .............................. , 
EREGLI KÖMÜRLERi IŞLETMES( 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN • 
Evvelce alınacağı ilan olunan 

180.000 KİLO SADE YAGI İÇİN 
yapılan teklifler haddi Iiıyrkında bulunmadığmdan pazarlık suretiyle 
mübayaasma ka'"ar verilmiştir. Pazarlık 14 Temmuz gunü saat 15 de 
Zonguldakta işletmenin Ticaret Miıdürliığünde yapılacaktır. Yukarı

daki miktarın tamammı taahhilt edemeyip kısmen taahhiıt edebile-
" cckler dahi pazarlığa girebilir:. İlk t,mıln11t vtizdP vedı bucuktur .IJ 

. • • _,_ -. •! .. .. . ..... . 

İstanbul Le..Gızım AmirRğin~:~,Je..rit:r: i 
Hariçi Ask.,i KıtaaJı ilanları •. :..~:t: . 

• .. .,..... t . 
1 

Aşa~ıda yazılı mevadın pazr1rıııo11 eıcsııtmeıerı nızalarındı 
yazılı, gün. saat ve mahallerdeki aı:;keri satın alma komisyon· 
lannda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait oldu~u ko
misyona .rııelmelcri. 
Cinsi Mikdarı Tutan Trminatı İhale _gün, saat vı: 

Kilo Lira Lira mahalli 

Kuru ot. 
Nakliyat. 
Sığır eti. 
Naklivat. 

184,000 7360 
6800 

200,000 
28,350 

1400 
1260 
7500 
2127 

7-7-941 16 Corlu. 
5-7-941 11 Erzurun' 
4-7 -941 9 Kayseri. 
5·7-941 11 Erzurum 

(226-5328) 

* * Aşnğıdi yazılı mevadın kapalı zarfla cksiltmeleri hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde İzmitte kara askeri satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amir
likleri satınalma komisyonlarında da görülür. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 
Cinsi :\liktan 

Sade yağı. 
Saman. 

Kilo 

65,000 
1,500,000 

,,. 

Tutarı 
Lira 

97.500 
56.250 

Aşağıda miktarları yazılı seb· 
zeler kapalı zarfla eksiltmeyt> 
konmustur. ihaJesi 11171941 c·u
ma ~ünü saat 16 da Hadımköv 
~ivarında Samlar köyiinde aske· 
'"İ satın alma komisvonunda ya
r))lacaktır. Tutarı 19 005 lira. ilk 
'<>minatı 1425 lira 50 kurustur 
~artnamesi komisvonoa gorıı · 
tür. Taliplerin kanuni vesikala
riyle teklif mektuplarıni ihalı' 
c:aatinden bir saat evvel komis · 
vona vermeleri. 
~fiktarı Cinsi 

Kilo 

72.000 
72.000 
22.500 
12,000 
12.000 

Patlıcan 
Av~ekadın fasulye 
Domates 
Biber 
Bam va. 

. (120 - 4894) 

• 'Iuht lif naklivat vanbrıla· 
~aktır. Kapalı zarfla eksilt mt'<:; 

t 7 941 t'uma günii saat 11.~r 
-t;ı Erzurumda askeri c;atınnlm., 
~omiı:;vonunda v:ınılacakhr. Tah
"l"lin hl'dPli 17 ~20 lira. ilk temi 
.,at 1344 liradır. S:ırtnamesi ko
"l"lisvonda uörii liir. Talirılı-rin k::ı 
""Uni vesikalariyle t.E>klif mek 
~uplarını ihale saatinden hir sa 
.. t evvel komisyona vernı,,lf"ri. 

(74 - d7.it;) 

l\.eşıı ococıı llK tcınınat• 

Teminatı 
Lira 

6125 
4062,50 
'136) 

Iha le 
Giin 

9/7/941 
10/7/941 

(49-15) 

• 

Snati 

15,:lO 
16,30 

1844 ton kuru ot. balyeli veya 
'eli ciheti askeriyeden verilmek 
ıu retivle veva dökiim halinde 
eslim sartivle kapalı zarfla ek· 
iltmeve konmuştur. Tahmin bc-

ieli balyeli 110.640 lira teli ci
"'cti askeriveden verildiğine göre 
'-ıalvcli 92.200 lira. döküm halin
°'e olduğuna göre 73.760 liradır. 
'"ıalesi 22-7-941 Sah eünü saat t1 
4e Corluda askeri satın alma ko
-vıisvonunda vapılacaktır. İstek
"iJ,.rin belli ~ün ve saatten bir 
·;ıat evvel kanuni ilk teminat ve 
'eklif mektuolarını komisyona 
·ermeleri. (224 - 5326) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen 

Ciyntı 350 kuruş olan 8 ton ve
'·cta kapalı zarflq ctsntmf>v 
lı:onmustur. İhalesi 1417 / 941 Pa· 
"'art esi eünii saat 11 de Ankara· 
da ::\t. M. V. Satın alma komis • 
vonunda yapılacaktır. İlk temi· 
·ıatı 1575 liradır. Evsaf ve şart· 
-ıamesi komisyonda görülfır. Ta· 
'iplerin kanuni vesikalariyle tek· 
'if mektuolarını ihale saatinder 
,jr saat evvel komisyona verme· 
leri. (170 - 5086) 

3099.54 232. 46 Yeşilköy ha ,.a mıntaka deposiyle hava llÜ&'<\k yo
lunun makadam şose inşaatı. 

6548,78 
9223.45 

6320.64 

rahmin bedeli 
3200 00 

491, 16 Fatıh İtfaiye caddesi refujlerlnin inşaat •• 
691. 75 Balıklı Rum hastahanl"Sine giden yolun makndan 

şose inşacıtı. 

474. 04 Ycrlikule Balıklı telsız yolunun makadam t;o e in· 
şaatı. 

. 
240. 00 Mutemadi tamirat işlerinde kullnnrlmak f!1.cre a· 

tınacak 400 metre mikabı kum 200 metre mıkAb 
çakıl. 

Keş!! ve tahmin bedelleri ıle ilk teminat mlkdarları yukarda yazılı 
ışler ayrı ayrı açık ek~iltmcye knnulmuştur. Ke~if ve şartnameleri Zabıt 
ve MuamelAt Müdı.irlüğli kaleminde pörillebilir. İhale 9-7-941 Carşam· 
ba günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları kum ve çakıldan gayri işler için ihale ta
rihind!'n ı:ekiz gun evvel belediye Fen isleri mtirlürluğüne milracantla 
alacakları fenni ehliyet ve bütün işler için 941 yılına ait Ucaret ôdası 
·rsiknlariyle ihale günu muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(fiM2) 

Toprak 

lstanbul 

Mahsulleri Ofisi 

Şubesinden : 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : ____ -=:::ıı_ .. . 
Ofisimiz elinde bulunan mlkı;et ve kepekler pazarlık suretiyle satı

ı.caktır. Taliplerin 3.7.941 tarihine müsadif Perşembe gilnü saat 10 da 
ıman haı:ımdaki daireye milracaatları (5309) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri umum müdürliığünc 

nlçüler ve nyar müdürlüf:Onün ruhsat:'lamesini haiz iki sayıcı muayene 
m!'murıı ve iki ayar mP-muru alınacaktır. 

Taliplerin. ruhsatname, ikişer fotoğraf, hüviyet cib:dnnı ve hüsnOhal 
kfıgıtları ile beraber 4-7-941 tarihinde saat 2 de Bcyoglunda Tunel mey
danındaki idare merkezinde 7,,.-ıt işleri miıdürlüğiıne mürncantları luzumu 
bildirilir. Talıplcr fazla olduğu takdirde atelyelerde yaprlacak imtihan ne
•iccsinde en iyi muvaffak olanlar tercihan almacak1ır. İmtihan gün ve 
.. ,,.. .. ft _.. _,.,_n41 ,:a,.. ...... ı .. ı,,.. .. ı +,,,. .. ..,f' ..... A., .. ı,,__.,:1n ..... r .... ,.,, ı...n,aı .. n .... ""'' ... ,.. ue,,ru~n 

Baı 
Eksiltme 

istatistik 

ve ihale 

Umum Müdürlüğü 

Komisyonundan : 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan lkf cllt1'>.ı 

mürekkep 54 forma tahmin olunan 938 - 39 ve 939 - 40 Maari1 İsta
tistik yıllığından ikişer bin nüsha hastmlacaktır. 

2 - 18 sahifelik beher ronnım için 45 lira fiyat tahmin olunmuştur 
% 7.5 hesabiyle muvakkat teminııt veslkaSJ verilmesi lAzrmdır. 

3 - İhale 941 sene l Temmuz ayının 4 üncil cuma günü saat 18 da 
Umum Müdilrlilk binasında tnplanncak olan koml~yond:ı yapılacaktır. 
~upune dairede gori.ılür ve §nrtnamc komisyon katipliğinden istenebilir. 

(3312 - 4771) 

Sahip n Neıriyat müdürO Emin 

UZMAN, Gazetecilik n Ne~riyaı 

T. L. Ş, TAN matbaası 

Emniyet . Umum Müdürlüğünden ~ 
Emniyet Umum Müdürlük Merkez t~kilıltındakf emniyet Amir ve 

muameUıt memurlı:ırı için azı 115, c:oğu 125 takım kı~hk elbise f/7/941 
·cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. 

Bır takrrnıno 28 Ura fıyat tahmin edılen elbisenin nümune ve sart
namesinl görmek istlyenlerin Umum Mildilrlilk satm ctlma komisyonuna 
m i.ıracan tıan. 

Eksiltmeye \stlrak edeceklerin 263 liralık teminat makbuz ve,.a ban
ka mektubunu ve 2490 sayılı kanunun 4 eil maddesinde yazılı belgelerle 
birllkU! ihAlP ıtllrıO ~at 15 se ~ııdar kcımlsvona eelmelerl <8297 - 4768\ 

Maarif Vekilliğinden~ 
Orta okullara matematik. tabliye. transızca, almanca ve ingilizce 

dersleri için öğretmen muavini olmak Uyenler için tstanbulda: Yüksek 
İJğretmen okulunda, Ankarada: Gazi Terbiye Enstltüsünd 15 EylQl 941 
c!e basıamak Vf.! 25 EylQJ 941 aksamı nihayet bulmak üzere bir imtiharı 
ac:ılacaktır. Lise veya öf:r!'tmen okulu mezunlarından talip olanlarm bu
tunduklan mahalhn Maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlarıı 
ı;inne sartlarmı ö~rendikten sonra 1/IX/1941 tarihine kadar Vekill\.l!ı-
miıe bı-l(?el\!rini göndermeleri il~n olunur. (3662 - 5119} 


