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Sanat Okulları Uç Devlet 

Ç ~ ) J k Konferansı 
oga ti 8C8 ilk Toplantı 

Milli Şefimizin Verdikleri 
Kıymetli Direktiflerin Derhal 
Tatbikine Geçilmek Üzeredir 

Ankara, 18 (TAN Muhabiri 
bildiriyor) - Cümhurreisimiz Is 
met Inönünün Ankaradaki sanat 
okullarını teşrifleri esnasında 
verdikleri kıymetli direktiflerin 
derhal tatbikine geçilmek üzere
.dir. 

1 O Gün Sonra ı 
Y apdacaktır 

1 

Mr. Eden'in lngiliz ' 
Heyetine Riyaset 

Etmesi Muhtemeldir --

5 KURUŞ 
• ALTINCI YIL 2158 

HARAÇÇI KARDEŞLER 

Limited Şirketi 
BOL ÇE~IT v, YENi STiL 

M o B 1 L y A 
Almak veya görmek lstiyenler; salonlarnu bfr defa gezmekle tatmin 
edilirler. lıtanbul. Fincancılar, Rıupap yokuau No. 59/11/63. 

T .. 1 .. f,...,· 2?Mn 

ı 

Maarif Vekaleti, memleketin 
muhtaç bulunduğu, muhtelif şu
belere mensup kıymetli sanat a
damlarını yetiştirmek için bir 
müdettenberi hazırlıklariyle meş 
gul bulunduğu Ankara yüksek 
teknik okulunun açılması işini bu 
münasebetle tesri etmiş bulun -
maktadır. 

Müşterek Harp Ve 
Sulh Gayelerine 
Rusların da iştiraki 

istenecek Şark cephesinde.ki muharebeler esnasında esir edilen Alman askerlerin den bir grup 

Diğer taraftan vekalet, son za 
manlarda lüzumu ziyadesiyle his 
sedilmekte olan elektrikçi, motör 
cü gibi diğer demir sanayiine ait 
kalifiye işçi yetiştirilmesi için beş 
senelik bir program hazırlamak

' tadır. Hazırlanan bu programa 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel göre, memlekette mevcut bulu -

nan sanat mekteplerinin keyfiyet 
---------- bakımından daha mükemmel ol

i N ÖN U 
Ansiklopedisi , 

" 
.. 

masına çalışılacak ve memleke ~ 
tin muhtelü yerlerinde mevcut 
sanat mekteplerine ilaveten yeni
leri açılacaktır. Bu suretle beş se
ne sonra fabrikalarımızda işçi ih-
tiyacı önlenmiş olacaktır. , 

Londra, 18 (A.A.) - Ingiliz 
Başvekili Churchill, Reisicüm -
hur Roosevelt ile görüştükten 
sonra, "Prince of Wales,, zırhlı -
siyle Ingiltereye dönmüştür. 

Konferans 10 gün içilıde 
toplanacak 

Londra, 18 (A.A.) - Yakında 
Moskovada toplanacak olan in -
giliz - Rus - Amerikan konferan
sı hakkında tefsiratta bulunan 
Daily Mail gazetesinin siyasi mu
harriri diyor ki: 

"Churchill, Atlantikte Reisi -
cümhur Rooseveltle yaptığı gö
rüşme hakkında Ingiliz harp ka,... 
binesine bütün lazımgelen malu
matı verdikten sonra Moskovaya 
gidecek olan Ingiliz heyetinin aza 
!arını tayin etmiştir. Söylendiği-

(Sonu; Sa: 2; SU: 8) 

ALMAN TEBLiGi 

Rus Kıtaatı 
Cenupta 

Takip Edildi 
-

Harekat Aşağı 
Dniepere Doğru 

lnkişaftadır 

Ofi Aiansma Göre, 
Leningrat istikametin
de Taarruza Geçild; 

SOYYET TEBLiGi 

'Almanlara 
Ağır Zayiat 
Verdiriliyor 

Cephede Çetif 
Muharebeler 
Olmaktadır 

Nikolayef'teki Gemi 
inşaat Tezgahları 

Berhava Edildi 

lzmirde 6 Kişi 
Tevkif Edildi 

ihtilas Edilen 
Paradan Mühim Kısm 

Ele Geçirildi 
Iımlr, 18 (TAN) - Toprak mah· 
sulleri ofisi veznedarı Mustafa 
Remzcyi evlerinde saklıyan ve ba
na muli:abil 800 - 4000 lira ara 
sında para aldıklan tc!lbit cd"Jeıa 
altı kiıi adliyece tc\"kif olunma 
paralar ecri alınmı~nr. 

Zi1aa uirayan para 14,150 Ura• 
dan yalnız 900 liradır. Paranın 
mütebaki kısmı tamamiylc meyda
na çdı:arılmııtır. Mustafa Rcmze 
her ıe)'i itiraf ctmlıtir • 
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Tefrika No. 37 

lapoleon, Yemek Esnasında Mütemadiyen 
Rus Gene ralini isticvap Ediyordu 

e11eralin isticvabı 1 kımızm ahit ve zahit oluşunun en ta-
~ bii neticesıdir Sirl. 

2en, gece yansından sonra, hatta " ·. . . ~ 
liJ sabaha kar•ı aklıma i i bir fikir . -:-- Peh .•. Bu devırde de abıtlık, za-
d

. . . " Y hıtlık kaldı mı ya? 
ı mı, bır çeyrek sonra derhal e- ., B' d d s· 
veririm: Yarını uat içinde de, - ız e var ır ır. 

kıtalar. o emrimi infaza başlarlar. "- Moskovanm yolu hangisidir? 
Sonra, sizinkiler tarafından alınan "-Fransızlar gibi, Ruslar da: ''Her 
fü ter arasında fevkalade garip o- yol Romaya çıkar!,. derler. Moskova. 

ar var. Meseli, işte size, tedbir- yoluna gelince, onu in6an. istedıği. 
Jıkleriniz, daha odğrusu garip ted- yerden tutturabilir. Mesela, On 1kin
lerın z yuzunde nbizim elimize gec;- ci Şarl, sizın sordugunuz yolu Poltava 
ş bir mektup. Bunu size veriyorum. dan tutmuştu!,. 
ılda okur, ve can sıkıntınızı gide- İmparatora. İsveç kralının bozulu-

Lütfen imparator Aleksandr'a söy
ıiniz. Onu namusumla temin ederim 
benım. Vistul'ün beri yakasında tam 

l,000 kişim var. Fakat ben hesap a
mıyım: İhtiras adamı deiil. Bunun 
nd r ki, ne müzakeratın. ne de ıul
n aleybindeyım. Eğer Napoleon be
nle münasebatırıı kesmemiş olsaydı, 
at rahat saltanat sürebilirdi!., 

Bıı konuı;manm vuku buldufu gü
n akşamr, Napoleon, Rus Generalini 
mege davet ediyor. Sofranın davet
•rı arasmda üç tane de mlişir bu
duruyor. Napoleon, yemek esna

ıda, Rus Generalinden mütemadıyen 
1 ıoruyor, Meseli: 

'- Sizde, diyor, Kırgız alayları var 
?,. 
:ieneral cevap veriyor: 
'- Hayır, fakat niımunelik bir kaç 
kır ve Tatar alayı varki, tıpla Kır
alaylarına benzer 

tmarator jsticvaba ·devam ediyor: 
- Söyledilderine göre, İmparator 
eksandr. Vilna'da. çok güzel bir 
dınla münasebetteymiş. O kadm için 
lna'nm en güzel mahlükudur!., di

rlar. Çar hergün, akşam <;ayını o-
la bırlikte, ve onun evinde içiyor

ıı. Butıin bu dedikoduların aslı var 
? 
- Oolabtlir: Çünkü İmparator A
andr, butun kadınlara iltifat gös-.. 

- Soyleyin bana: Stayn'da, 1m
atorla birlikte yemek yedi mi? 
- Bılm1yorum. Fakat yemiş olma
mumkündiır. Çünkü bütün belli baş-

evat, zatı ıahanenin büyuk sofra
kabııl olunmuştur. 

- Nasr! olur? Bir Ştayn, koca Rus 
aratorunun sofrasına nasıl yan ge
hr? Acaba, zatı şahane, Ştayn'ın 

dısıne merbut bulunduiunu ıimit e
liyor mu? 

~ence, Çarın onu huzuruna kabul 
nesı, melekle şeytanın bir araya 
.mesinı andırır!., 
- Bu imparatorun bilece~ şey-

Sir ! 
'- Moıikovada ne kadar ahali var? 
1ir kaç haneliktir. Kaç kllisesi var? 
~n o kadar çoktur? 
•- Kiliselerimiz çoktur: Bu, hat-

şunu hatulatan bu cevap, ısıncıdır. 
Napoleon susuyor. Fakat Rus Gene
rali, Napoleon'un ne kadar sinirli gör
duğunli Petresburga bilıJirmeyi unut
mayacak derece zelddir. 

Napoleon'un asabiyeti, her an biraz 
daha artıyor: Çıinku o cephelerde mu
harebe arıyor. Ruslar ise. muharebe
den mütemadiyen sakınıyorlar. Ostelilı: 
Napoleon ordusunda gıda kıtlıiı baş 
gosterıyor. Çunku Ruslar çekilirken, 
her şeyi yakıp yıkmaktadırlar. Bu 
yüzden, hiı;; bir yerde ne ekmek~ ne de 
sebze bulunabiliyor. Biçare beygirler, 
yangınlardan nasılsa masun kalmış ba
zı kulubelerin damlarını örten saman
ları yiyorlar. Orduda, muthiş bir de 
dizanteri başlıyor. O kadar ki, Bav
yera prensi. yalnız kendi kolordusun
da. bır giınde 900 olü sayıyor, Har
betmeden ilerleyen bır ordunun bu de
rece zayiat vermesi 1İrperlici değil mi
dir? 

* N apolemı hasta 
a u arda. Paris ne diyor? 

lmparator, payitahtından pek az 
haber ahyor? Hatta İmparatoriçeden 
bile. Acaba kuryesini mi yakaladılar? 
İmparator, bu endi5eye de düşmüş

ken, mürebbiyesinden bir mektup geli
yor. Bu mektup İmparatora çocuğunun 
sıhhatte olduğunu müjdelemektedir. 
Fakat bu mıijde, Napoleon'a buyuk bir 
inşirah veremiyor. 

Cayır cayır yanan stepi düşünün: 
Napoleon'un önünde, yakılmış köylerin 
dumanları tütmektedır. Ardmdan da, 
insan ve hayvan olulerinin kokusu gel
mektedir. 

Ayrıca, aldığı gıdanın kötülüğü, mi
desinin sancılarını iyiden iyiye şiddet
lendırmiştir. Bu ylizden, atına bincme
mektedir. Yol olmadığı ic;in. arabadan 
müstefit olmak da miımkıin deiil
dir. Napoleon, o şeraitin tevlit etti
ği mecburiyetle. ve o halinde, uz11n 
mesafeleri yaya olarak aşıyor. Zihnini 
daima bihuzur eden sual şudur: 
"- Harbi nerede açacagız?,. 

{Arka• var) 

GECE GELEN HABERLER 
Yarın 

İki ihtikar 
Suçlusu Daha 
Tevkif Edildi 

-o-

Fiyat Komisyonu Dün 
Tüccarlarla Temas Etti 

Lumberg Hırdavat şirketi umumi sa
tış müdürü Davit ve satış memuresi 
Di:r.iseres kendilerinden cep fenerleri i
çin pil isteyen İstanbul tüccarlarına 
pillerinin bulunmadığım söyleml~ler
dır, Vaki şlkiyet üzerine zabıtanın yap 
tığı araştırmada dükkanda bir hayli pil 
bulunmuıtur. Yedinci sorgu hakimi 
suc;luları tevkif etmiııtir. 
Komisyonwı tetkikleri 

r ..._ ..... ._....._. ............. , 

Ekmek Fia·f ı l 
1 

Ar :tırılmıyacak ! 
Bir Tüccara Üç 

Bir Fırmcmm 

Çuval 
Fırım 

Un Sattığı 

Kapatılacak 

için 

Fırıncılar Belediye iktisat müdür- tüccar, fırıncı Hasandan 3 çuval ek-
lüfüne müracaat ederek imaliye üc- meklik un satm almıştır. Bu ahş ve-
retlerinin yüzde 20 nisbetinde arttı- riş belediyeye ihbar edilmiştir. Fı-
iını, ekmek fiyatlarına zam yapıl- rıncıların harice un satması yasak 

1 
masını i11temişlerdi. Belediye iktisat olduğu için tahkikata geçilmiştir. 

• müdürlüğü mevcut ekmek narhını lhbar edilen keyfiyet tahakkuk e-
l deii,tinnek istemediii ic;in yüzde 20 1 derse Hasanın fırını kapatılacaktır. 

1 
nisbetinde arttıiı tesbit edilen ima-

Fiyat mürakabe komisyonu çuval, ]iye ucretlerini başka şekilde karşı- Belediye bu glbi gizli un satışı 
lastik, fasulya, koyun ve yağ tüccar- lamayı düşünm~ed.ir. . ı işini tetkik için ayn bir teşkilat vıi-
larını davet ederek dinlemiştir. Çuval- ı Unkapanında Ar'kıra adında bir cude getirecektir. 
cılar derindeki malların 75-80 kuruli 1 \. _ ... - .................... .......... .,,/ 
maliyeti olduğunu ıöyliyerek anmi 1 

kar nisbetinin ona göre te-sbitini is-1 POLiSTE: 
temişlerdir, Lastik ve ayakkabr fab • ı 
rikatörleri de tesbit edilecek fiyatı ka
bul edeceklerini söylemişlerdir. Fasul
ye tüccarları, muhtelif kalitelerin ay
n ayrı değeri olduğunu ve hepsine ay
rı fiyat konulmasının muvafık olaca
ğını izah etmişlerdir. Celepler i11e narh 
fiyatından toptancılara et veremiye
ceklerini ve ancak kasaplara narh fi
yatından et verebilece-klerini ıöyle
mişlerdir. Yağ tüccarları da mevcut 
stoktan bahsetmişler ve Ticaret Veka
letinin yağ mıntakalarında tesbit et
tirdiği fiyatın ıehrimiz piyasasına &'Ö
re tanzim edilmesi lazım &"elecefini 
anlatmışlardır. Komisyon, kararını ge
lecek toplantısında verecektir. 

PiYASADA: 

Terfi Ettirilecek 
Muallimler 

iki Tramvay 2,000 Otomobil 
Kazası Oldu Lastiği Getiriliyor 

ErPnköyünde iki tramvay kazası l Şimdlye kadar muhtelif otoın,,i:ıil 
olmuştur. Birinci kazada eski Mecliı<i l.iıstiği acenteleri, Birleşik Amerika
Mebusan memurlarından Mehmet Ke- ya ve diğer memleketlere 20 bin a
nan ismindeo bir zat ölmüştür. Mch - det otomobil Hısti~i !'İpariş etmiştir. 
met Kenan Kadıköy ile Bostancı a- Birleşik Amerika, otomobil Jastiği ih
rasmda i.şliyen bir tramvaym altınd:ı rncatını hususi bir müsandeye tabi 
kalmıştır. tuttu~u için, lastik siparişindeki mu-

İkinci kaza da Caddebostanında ol- amele uz;ımaktadır. Mııamafih bir,.ok 
muş, plajdan dönen Sabiha isminde acenteler Amerikad:ı.ı lastik ithali i
bir muallim ayni hatta işliyen bir çin müsaade almışlardır. Şimdiye "ka
tramvayın altında kalmış ve bir bn- dar ~ipariş edilen lastikler Basra yo
cağı kesilmiştir. Üsküdar miiddeiumu- lundım gclmektrdir. Ruı:ilinlcrle de 
mili~i her iki vakaya el koymuştur. 2000 otomobil lastiği beklenmekte -
KAZLTÇI<:ŞME YANGINI - Ev- dir. 

\·elki gece Kazlıçeşmede yanan San- HAM KAUÇUK - İngiliz Ticaret 
tral mensucat fabrikast ile idrofil pa- Birliği t;ırafmdan son giin.leııde Mı -

Ankara, 18 (TAN) _ Maarif Ve- muk fabrikasının sigortalı olduğu an- sırdan 90 ton ham kauçuk getirilmiş
klilr.ti bu sene terfie IAyık olan mu- !aşılmıştır. Mensucat fabrikası dört tir. Bu mal henüz İskenderunda bu
allimlerin listesini hazrrlamıya baş- yüz bin, pamuk fabrikası da seksen lunmaktadır. 
lanııştır. Bu ayın öOnuna kııdoır bu bin liraya ı;igortalıdır. Müddeiumu - BULGUR BOL - Bu sene Ana
liste ikmoıl edilerek, alikadarlara bil- lik yangm mahallinde tahkikata baıs- dolunun muhtelif nııntakolarmrla bol 
dir!leceklir. lamıştır. Yangının neden çıktığı bu- bulgur yapılmaktadır. Bulgur fiyatı 

Diğer taraftan sıhht ve allevt se- gün belli olacaktır. 21 - 22 kuruştur. &.-rt buğriay ye-
beplerden dolayı nakillerini istiyen iKi YANGIN - Evvelki gün H;ıy- ti~tlren mıntakalarda kôJ''li buğdayı 
muaırml<'rin mCiracaatları tetkik o- darpaşııdan Ankaı.,.ya kalkan mar- bulgura tahvil etmeyi tercih etmek -
lunmaktadır. Bunların da nakillerin<' şandiz Rağdat caddesin<;len geçerken, tedir. 
ait listenin hazırlanma ına başlan - bacasından çıkan kıvılcunlar bir yan- KOYUN DERİSİ - Pivasada en 
mıştır. Bu litte de aybaşına kadar ik- ~ıııa. sebep olm~~tur. ~u yan~ın .. "e.: ziyade koyun, kuzu ve oğlak derile
mal edilec:eklir. tıc-esınde Yeldegırnıenınde komurcu ri üzerinde iş olmaktadır. Kısa tüylü 

1 

Mehmedin ahşap evi ve terzi Avni - olanık koyun derilerinin ihracına mü 
nin bahçesindeki ot ve mahı.ullerin saade edilmi~tir . Bu deriler ihraçtan 
bir kısmı yımrnıştır. Yangın itfaiye evvel kontrol edilecektir. 

'~ RADYO 
ö lJGUNKl 

7,30 Proıram 
7.U Muzık (Pi.) 
7.45 Habuler 
ll 00 .Muıik IPI.) 
s 30 Evıa aaati 

o 
12.3 O Program 
12 3S Şarkılar 
12.45 Haberler 
U OD Sarlnlar 
1.1.U .Müzik Pl.) 

o • 
18.0D Proıram 
lll.03 Orkestra 

111.30 Srrbut 
U.40 Orkestra 
19.0G Konutma 
ı9.IS Orkutra 
19.JO Haberler 
ı 9.45 Fa11I Heyeti 
20.ıs Radyo Gaıetui 
20.45 lfuıik 
21 00 Ziraat Takvimi 
21 10 Şarkılar 
21,30 Xoauıraa, 
21.45 Şarkılar 
22.45 Danı mO.ziil 
22.U Kapanıt-

üs Devlet 
Konferansı 

(B.,Ur•tı 1 ınctde) 

ne göre, Ingiliz heyetinin reisi o
larak en layık görünen şahsiyet 
Eden'dir .. , 

tarafından söndürülmüştür. ALTIN FİYATI - Altın dün 25,!lO 
üç X.İŞİ BoGULDU Florya kuruştan satılmıştır. Bir gram 24 a-

plajı civarında 16 yaşında olduğu yar ı:ıltm 339 kuruştur. 
tahmin cliilen bir erkek cesedi bu- PEYNİR FİYATLARI - Ticaret 
lunmustur. Deniz kenarında da cep- Vekaleti Trakya, İstanbul, Manisa, 
lerinde bir gazete ve bir gözlük ve ve Karsta peynir fiyatlıırını tesbit e
bir de çuvaldız bulunan bir erkek el- decektir. Peynir fiyatkırı hı:ıkkında 
bisesi bulunmuştur. Ölünün hüviyeti Fiyatları Müraknbe Bürosu, Tjcaret 
te.wit edilememiştir. Ceset tabibi adli Vekaletine bir rapor göndermiştir. 
tarafınrl::n mol·ga kaldırılmı~trr. * Yenikapıda Osman isminde bir 
genç deniıe girmiş, yüzmek bilınedl
ği için b:>ğulmuş, cesedi deniı.den çı
karılmıştır. 

Japonyanın Yeni 
Hedefi 
( Batta rafı 1 incide \ 

zemdir. Halbuki, şimdiki halde Hindi
çini'de bulunan Japon askerinin mik
darı ancak S0.000 dir, 

* 

* İstinyede Balaban deresinde İs
malle ait balıçede çalışıın Huseyin, 
iki buçuk metr~ derinliğindeki ha -
vu:r.a düşmüş ve boğulmuştur. 

Alman Tebliği 

'zmir Fuarı 
11erasimleA 

Muharririn kanaatine göre, 

l ·konferans takriben 10 gün sonra 

Çl l ''o r ilk toplantısını aktedecekür. . '3 Stalinin vakit kaybetmeksizin 

To'kyo, 18 (A..A.) " D. N. B .": 
Nişi Niıtı ga:r.etesinin S ingapurdan öğ
rendiiine göre Yahor Maga Kamları 
cenubu garbi mıntakasmda bulunan 
japcnları iki hafta içinde buradan ay
rılmaya davet etmişlerdir. Bu yer mem 
nu mmt aka ilan olunmuştur. 

(Ba'1;arafı 1 incide) 
Jcrdir. Fakat Bolşevikler nehrin 
kıyısında toplanır toplanmaz Al -
man askerleri tarafından çevril -
mişlerdir. Kısa bir mücadeleden 
sonr a Sovyet müfrezesi imha e
dilmiştir. Harp sahasında 47 
Bolşeviğin cesedi bulunmuştur. 
41 tanesi de yaralanmış ve esir e
dilmiştir. 

Dün lzmire 
Açacak 

Varan 
ve Bir 

mir, 18 (TAN) - Ticaret Vekili 
ımtaz Ökmen bu gece Bandırma 
nıyle İsanbuldan şehrimize gelmiş, 
ıımahane ısasyonunda vali, belediye 
ı", parti reisi ve diğer erkin tara
dan karşılanmıştır. Vekil halkı se
:ılamış, otomobile binerek Fuar ci
ından geı;mia ve §ehir gazinosunda 
muddet istirahat ederek Alsancak
demir konağa misafir olmuştur. 

ekıl burada üc; gün kalacak. lzmi
ıstihsal ve ihcarat iııleri üzerinde 

.ıul olacak, öbüı·gün Fuarı hükü
t namına açacak ve bir nutuk irat 
ıccktir. Fuardaki hazırlıkların sona 

~imanlar 9 Günde 
298 lngiliz 

'ayyaresi Düşürdü 
3erlin, 18 (A A.) - "D.N,B.,. İn

ha\ a kuvvetleri Alm:ınyayıı kar
Ucadelelerinde O gün içinde 298 
are kaybctm!ştir. 

zayiat hakkında salahiyetli .Al-
11 kaynak! 

0

rmdan ögrenildigine 
e, f ngilızler 23 Temmuzda 54, 24 

muzda 35, 30 Temmuzda 36, 7 
tosta 30, 9 Ağustosta 19, 10 A

osta 19, 12 Agustosta 60, 14 A -
o ta 14, l 6 Agustosta da 26 t:::ıy

!'e kaybetmişlerdir. 

Alman resmi tebliği 
~rlin, 18 (A.A.) - "Alman teb

İngiltere ile mücadelede, mühim 
an hava kuvvelleri, dün gece 
iaşe limanını bombardıman et -

ir. Her çapta bombalar atılmış. 

leer kıyılarındaki antrepolara ve 
dahilindeki askeri hedeflere tam 

tler kııydedilmiş ve birçok y:::ın
ıktırılınıştır. 

İlıgiliz hava hücumları 
ndra, 18 (A.A.) - Hava NE'zcı
bıldiriyor: Havaların yeniden 
imasına rağmen, yüzden f:11.la 
l z bombardmı:m tayyaresi diin 
Almanyanın garp ve şimali gar-
mtakalarımı taarruz etmrışlerdir. 

emen limanı ile Duisburg endli tri 
taka~ ba!llıca hedefleri teşkil et
t ydı. Bırço-' biıyük yangınlar 

Ticaret Vekili Fuar1 
Nutuk Söyliyecek 

ermesi sebebiyle bu akşamdan itibaren 
ziyaretçi bırakılmnmaktadır. Ticaret 
Vekili üzüm ve incir ihraç ve satış iş
leri uzerinde de meşgul olacaktır. 

Fuardaki akvaryum inşaatı bitmiş. 
İzmir körfezindeki balıklarla her nevi 
hayvanlar akvaryumdaki yerlerine kon 
muştur. 

Fuar münasebetiyle İ.zmirde ve otel
lerde fazla kalabalık vardır. Fuarı zi
yarete geleceklere kolaylık olmak ü
zere İzmir - Bandırma treninde Fuar 
sonuna 'kadar yemekli servis ihdas e
dilmi11tir. 

Amerikada "Yüksek 
Dimağlar Enstitüsü .. 

Nevyork, 18 (A. A.) - Amerika 
Birle ik de\ letlerinda, iki buçuk mil
yon İngiliz liralık tahsisatla bir "yUk
sek dimaglar., enstiliısii tesis edil
miştir. Bu en titünlin gayesi, mihve
rin di.ısünebilcceklC'rmi daha evvel 
duşunerek mihverin fikirlerini kıy -
metsiz bir hale geliımektir. 

Roosevcll, enstitunun riyı:ı~ctini, 

Washington Carnegıı:! Enstitii~ü Relsl 
Dr. Bush'a tevdi etmiştir, bu en~ti

tünOn emrinde 20,00(! eksper çalıµ
caktır. İlmi araştırmalar ve inkişaf
lar btirosu, bu enstitünun emrine ve
rilecek ve enstıtu, bütün Amerikan 
alimlerinin ve Amerika Ü'niversitele
rinde çalışan mülted gruplarınm bü
tün bilgilerinden istifade edecektir. 
Her fikir inceden inceye tetkik olu
nacak ve her kaşifin fıkirleri büyük 
bir dikkatle dinlenE:cektır. 

-----o-

Anglo-Sakson tekliflerini hara -
retle kabul etmiş olması Ingilte
r0. ve Birleşik Amerika ile müm
ki.in olduğu kadar sıkı bir işbir -
liginin ehemmiyetini anlamış ol
duğuna delalet etmektedir. Şüp
hesiz ki, Ingiliz - Amerikan - Rus 
işbirliginin neticesi olarak üç dev 
let arasında gerek strateji, ge
rekse levazım meseleleri hakkın· 
da bir noktai nazar teatisi vuku
bulacaktır. 

Iyi malumat alan mahfillere 
göre Sovyet hükumetinden Ingi
Iiz - Amerikan harp ve sulh ga -
yelerine iştirak etmesi istenile
cektir. 

Mühim bir topl.antı 
Vaşington, 18 (A.A,) - Roosevelt, 

kongrenin harici işler alemine mensu p 
erkanını bugün Beyaz Saraya davet 
etmiş ve kendilerine beynelmilel va,zi
yet halCkında etraflı izahat vermiştir. 
Beyaz Saraya davet edilenler arasında 
reisicümhur muavini Wallace, ayandan 
aarkley, Comally ve Gerge ve mebus
lardan Bloom bulunmakta idi, 

Bir S ovyet gazetesinin 
neşrettiği makale 

l\Toskova, 18 (A.A.) - Kızılordu -
nun gazeteııi olan "Kra~nayo Goesta,, 
Roose\·eıt ve Churchill tarafından 

Staline gönderilen mesaj hakkında 
diyor ki: 

"Hitlerciliğe karşr milletler ittiha
dınm kuvvetlenmesi Faşizme galebe 
edilmesinin bir garanti~idir. Kızılor
dunun mukavemeti, Faşist Almanya
nrn Sovyetler Birliğine taarruzu üze
rine hemen teşekkül eden bu ittiha
dın inkişaf ''e kuvvetlenmesine yar
dım etmektedir. 

Faşistliği tahrip hususundaki bü -
yUk vazifesini •şan ve şerefle ifa et
mekte olan Kwlordu, Roosevelt ve 

'Churchill'in So\ yet Hükümet Reisi 
Taşoz'da Orman Yangını , .. e Milli Müdafaa Komiseri Staline 

\'erdikleri teminatı hususi bir mem-
Sofya, 18 ( A.A.) - "Havas,. Son nuniyetle karşılar. 

zaınaıılard,ı Bulg:.ırıc:tana ilhak olu - Bu me&fljın büyük bir ehemmiyeti 
ı•an Ta,;ÖT. adası ormanlarında biıyük vardır. Hususiyle ki, Sovyet milleti 
bir yangın çıkmıştır. :Qulgar Ziı"aat 1 ve Krzılordu dıi:ımana daha ezici dar
Nczarctinm bildııdiginc göre, hın 1 beler indirmek için btililn gayretle
hektarlık ormnn harap olmuc:tıır. Yan- rinl sarfettikleri bir zamanda gelmlş
gmın iddetli sıcaklardan çıktığı zan- 1 tir. Rırleşik Amerıku ve lngilterenin 
nedilmektedır Sovyetler Birliğine yapmak fikrinde 

· oldukları yardım Hitlercil!ğin lmha-
çıknıı tır. İngiliz tayyareleı inden biri sına hizmet edecektir. Faşistlikle mü
donmC'mi~tir. cadele hnlinde hulıımın ınillrtlC'r ıfa-

Japo11yad.aki yalxuıcıla.r 
Tokyo, 18 (A. . A.) - Bir kararname 

J aponyad.a ikamet eden yabancıların 
seyahat haklarını tahdit etmiştir. Ya
bancı1ardan hic; biri müsaade almadan 
çık.anuyacaklardır. H areket edenler, 
hangi yolu takip edebilecek lerini hülril 
metten öi"reneceklerdir. 

Amiral Darlan Pariste 
Vichy, 18 (A.A.) - Amiral Darla

n1n dün gece Parise hareket ettiği res
men bildirilmektedir. Salihiyetli mah
fillerde •öylendiğine göre Amiralin 
m utat seyahatlerinin çerçeveıine gi
ren bu seyahat kısa sürecektir. 

ha pek çok zorlukla karşılaşacaklar
dır. Binaenaleyh bu mücadelede bii -
tün gayretleri tanzim etmenin fev -
kaiade ehemmiyeti vardır ... 

lnglliz - Rus ticaret itiltilı 
Londra, 18 (A. A .) - Cumartesi 

günii Moskovada imzalanan İngiliz -
Rus tiraret anlaşması hakkında Times 
gazetesi şunlarr yazmaktadır: 

"1 O milyon sterling, göze küc;iik 
göriınmektedir. Çünkü İngiltere bu
nun iki mislini her gün harp masrafı 
olarak sarfetmektedir. Fakat Sovyet 
lerin ihtiyacı çoğaldıkça, bu kredinin 
arttrrılacağı şüphesizdir. Sovyetler, 
İngiliz malzemesinin bedelini malla 
ödiycceklerdir. Sovyet malları bunu 
ödiyemiyecek olursa o zaman bu kre
diden istifade edilecektir . 

Amerika ve İngilterenin Rusyaya 
yapacakları yardımın miktar ve şek
li askert bir sır oldufun.dan, ıizll tu
tulmaktadır. 

İngiltere Rusyaya kauçuk, k alay , 
elmas ihraç edecek ve Sovyetlerden 
platin, kereste ve keten alacaktır,,, 

Amerika harbe girecek mi? 
Tokyo, 18 (A.A.) - "Japon Times 

and Advertiser., gazetesi, Churchlll -
Roosevelt görüşmesi hakkında tefsi
ratta bulunarak ezcümle d iyor ki: 

"Wilson'un 14 maddesi ile yeni tn
ıciliz - Amerikan deklJra11yonu ara
ıımda fena hadiselerin alAmetl olarak 
sayılabilecek bir benzerlik vardır. 
Wilson'un deklArıısyonundan az za -
man ı;onra Birleşik Amerika harbe 
girmi,ti. Şimdi ayni hadi:;e tekerriir 
rrlf'<'l'k mi'' .. 

Smol.ensk'in şarkında 
Bertin, 18 (A.A.) - "D. N. B.": 15 

ten 18 Ağustosa kadar Alman zırh
lı kuvvetleri Smolensk'in cenubu şarki
sinde ricat etmekte olan Sovyet te
şekküllerini .ihata etmişlerdir. 3 gün 
süren muharebeler esnasında Alman 
zırhlı kuvvetleri 700 kamyon, 90 top, 
25 tayyare dafi topu, 20 tank dafi to
pu, 25 tank ve 10 keşif zırhlı otomobili 
iğtinam etmişler ve 10.000 den fazla 
Sovyet askeri esir almışlardır. Bu su 
retle iki Sovyet tümeni imha edilmiş
t ir. Alman zırhlı kuvvetleri Sovyet 
kollanna karşı hücumlarını tekrarlıya
rak bir mikdar top ve nakliye vası
taları tahrip etmişler ve düşman pi
yade kollarını daiıtmışlardır. Muha
rebenin devam ettiği üc; gün zarfmda 
Sovyet kuvvetleri mütemadiyen Alman 
çember.ini yarmaya teşebbüs etmişler 
ve her seferinde küçük Sovyet cü
zütamları kısmı küllilerinden tecrit e
dilerek jmha edilmiştir, Alman tank
ları, bir köyde 50 nakil vasıtası iğ
tinam ve bir Sovyet taburunu daiıta
rak imha etmişlerdir. Her taraftan cel
melrte olan Atman zırhlı bölükleri Sov
yet kıtalar ına afır zayiat verdirmiıı
lerdir, Geriye kalan Sovyet teşekül
leri bir vadide muharebe vermeye mec
bur edilmişlerdir. Bu sırada sırtlar
dan inmekte olan Alman zırhlı ot omo
billeri hali ıiddetle müdafaada bulu
nan bu Sovyet kuvvetlerini imha et
miılerdir, 

Leningrat cephesinde 
Stokholm, 18 ( A.A.) - "O!i,, Al

man - Rus eephestnin merkezinde 
sükunet hüküm sürmekte, ikl cena
hında ise, hareket. me;ıtıut olmakta -
d rr, Şimalde Leningrad'a karşı mu -
karrer olduiu veçhile, tekrar taar -
ruza başlanılmıştır. Şimali şarkiye 
d ofru ilerliyen kıtalar Pslrov ve Sol· 
zy'den •elmiş olan Alman kıtaatıdır. 
Bu hareketin birinci hedefi Novog -
r ad - Luga demiryoluna varmaktır. 
İlmen gölünün şimalinde şiddetli mu
harebeler vukua gelmekte olduğu bil
dirilmektedir. Şimalde Starayarussa 
mmtakasmda şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Bu mevziln mü
dafaası Ruslar için çok ehemmiyetli
dir. Çünkü Almanların bu mıntakada 
kazanacakları bir zaferle Leningrad
Moskova demiryoluna karşı büyük bir 
taaruz yapılmasını teshil edecektir. 

Ukraynada Mareşal Budienny or
dularmın ricat hareketi devam et -
mektedir. f:;veçli askeri mütehnssıs -
lar Ru!<lıırın bu mmtak:ının başlrca 

m<'rke:"1erinl kuvvPt!Prinin ~nn h;ın-

Asker Aileleri ı 
İçin Kabul Edilen 
Yeni Kanun Bir Dolandırıcının 

k il f. U 1 .. B Mektubu 
Mü e e ıyet su u u y N . 8 dull azan: acı a 
Hafta Tatbik Edilecek 

Asker ailelerine yardım kanununun 
tetki keden belediye hesap işleri mü
dürlüğü belediye hudutları dıılıilinde
ki muhtaç asker ailelerine icap eden 
yardtm parasını temin için daimi en
cümene bir mükellefiyet projesi ver
miştir. Dün gec; vakte kadar içtima e
den belediye encümeni, teklifi müza
kere etmiştir. Fakat azadan bir kısmı 
asker ailelerine yardım kanununun be
lediye vergi ve resimlerine zam mad
desinden istifade edilmesini ileri sür
müş, bazı aza ise hesap işleri müdür
lüğünün teklifi üzerinde durmu'ltur. 
Encümen kat'i bir karar verememiş
tir. Bugün de toplanacak olan daimi 
encümen, bu hafta içinne tatbikine ge
çilmesi icap eden maddeleri tesbit e
dc, ektir. 

Viliyet idare heyeti de bugünlerde 
toplanacnk, muhtaç asker ailelerinin 
asgari geçim haddini kararlaştıracak
tır. Bugüne kadar 30 lira olarak ka
bul edilr.n bir allenin asgari geçim 
haddinin 35 liraya c;ıkarılmaısı düşü
nülmektedir. 

l\1UTEFERRI K : 

Y atıh ilk Okullar 
Çoğaltıhyor 

Maarif Vekaleti, İstanbuldaki pansi
yonlu ilk okulların 7 ye iblağına karar 
vermiştir. Maarif Müdürü Tevfik Kut 
bu hususta tetkiklere başlamıştır. 

Büyük Çekmecedeki yatılı ilk okul 
lağvedil ecektir. Buna mukabil biri Ya
lovada, diğeri Silivr.ide iki yatılı ilk 
okul açılacaktır. 

Sıbhatı yerinde olmıyan talebeye 
mahsus olmak üzere Osküdarda aı;ıla
cak olan irk okulun hazırlıkları ta
mamlanmı§trr. 

Maarif müdürlüğü ilk okulların sı
nrf taksimatı ile me!igul olmaya baş
lamış, hangi ilk okul mezunlarının 
hangi orta okula kaydedilmeleri li:r.ım 

geldiğini tesbit için bir liste hazır
lamıştır. 

Meçcani leyli olcullara alınacak tale
benin müracaaılarr da bugünden itiba
ren Maarif müdürlüğünde kabul edi
lecektir. 

EMLAK BANKASI MÜDÜRO -
Ankara Emlak Bankası merkez mü
dürü Nizamettin Tezcan, şehrimiz Em
lak Bankası müdürlüğüne tayin edil
miştir. 

VALİNİN TETKİKLERi - Vali ve 
belediye reisi Dr. Liitfı Kırdar dün 
Kartal kazasma giderek istimlik işle
rini tetkikt emiştir. 

İngilterede 
( Baftarafı 1 incide) 

tindcdirler. 30 yaşına gelen daha 
yaşlı kadınlarm da gönüllü ola
rak müracaatları beklenilmekte -
dir. 

D ün, "Zıpzıp Hasan,, imzalı 
mektup aldım, Şimdi hapish 

de bulunan, ve eski bir dolandırıc 
duğunu söyliyen "Zıpzıp Hasan,, 
aldığım bu şayanı dikkat mektubu 
kısmını, aynen iktibas ediyorum: 
"Sayın Bayım, 
Bu mekt~bu size, bizlere aralar 

mutena bir yer ayırmaya başlıyan 
dirşinas meslekdaşlarınıza te;ıekkü 
mek için yaııyorum. Dolandrrıcı, 
kesici, hırsız meslekdaşların, ga 
sayfalarında birer sütun sahibi ol 
ları, cümlemize haklı bir iftihar 
yurdu: Sağ olun, var olun ..• 

"Fakat, "Mahmut Saim.,ler, "E 
iti Halit,. !er, kendi sanatlarının 
dukça eskimiş şöhretleridir. Hani 
müddet evvel bazı, genç muharri 
yaşlı meslekdaıılarını aralarından 
mek istemişlerdi ya? İşte "Mah 
Saim., ·ıerin, 'Eyiılü Halit,. lerjn 
zete sayfalarında sütun sahibi olu 
rındanberi, kodeste de, gençler 
sında, sizin münakaşanıza benzi 
homurtular başladı: Genç dolandır 
lar, gene; hırsızlar. genç yankesic 
gazetelerin "Mahmut Saim,. lere, 
·yüplü Halit,, leı:e itibar etmele 
kendilerine hakaret sayıyorlar ve: 
"- Bu ayni zamanda bizim ha 

mıza da tecavüzdür,., Diyorlar ve 
ve ediyorlar: 
"- Mahmut Saim,, ]er. "Eyüplü 

Jit,,ler bu işleri ne bilirler? Bizim 
natlar, asıl tekamülüne "Mahmut 
im., lerln, "Eyüplü Halit,. lerin 
virlerini geçirişlerinden ve yaya 
lışlarmdan sonra kavuştu. Bu itiba 
"Mahmu t Saim,. ler, "Eyüplü H 
ler aramızdaki kıymetli gençlerin 
ferine sıı bile dökemezler. 

Ötedenberi sizin yazıcılık mesle 
de kültür lazım olduğu söylenir. 
zim kültürümüz bittabi, hatıralamı 
zenginliği, tecrübelerimizin botlu 
numaralarımızın inceliğiyle ölçüdür 

Bunun içindir ki "Mahmut Saim,, 
"Eyüplü Hal.it,. ler gençler kadar 
türlü sayılamazlar. Çünkü bizde ö 
yakası açılmadık numaralar var 
&İze yazıp göndersek, alimallah 
makale yerine basarsınız. Bu itiba 
niyetimiz, sizin "Haysiyet divanı,. 
baş vurup, mesleki şerefimizin kor 
masrnı istemektir : Çünkü, halka k 
beladan kalma numaraları yutturan 
insana "dolandırıcı,. sıfatının veril 
si, bizim mesleki haysiyetimize do 
nuyor. Madem ki artık meslekdaş 
yılırız; bizim şikayetimize de si 
"Divanı haysiyet,. bakmalıdır, ·· 

$u Moskof - Ataman patırdısına d 
bir de baş makale yazdım. Beğenir 
niz, günde bir kaç tane yollarım. Fa 
mangizleri uçlanmak şartiyle. Ya 
Jtoyarsaruz, altına: "-Islahı hal et 
kıymetli manitacılardan Zıpzıp Ha 
deyin: Bu isimle ben, sizin baş 
harrirledn çoğundan meşhurumd 
Bilirler,., 

Sovyet Tebliği 
(Basta rafı 1 incide) 

lmlıa edilen fırkalar 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 

tihbı-ırııt Bürosu, şu tebligi 
, mektedir: 

IJJÜdafaa marzevraları 1 Kuvvetli Sovyct mukavemeti 
. . . karşılaşan Almanlar, muharebe 

Londra, . 18 (A.A.) - lngıltere~ekı mütemadiyen yeni cüzütamlar gö 
ordu nezdınde bul_u?an. ~e~ter a1an- dennekte ve bunlar, harp meydan 
sının harp muhabırı bıldırı_yor: rmda ölüp mahvolmaktııdrr Bir 

Gitikçe_ büy_i.imektc olan Ingiliz or- gün evvel 262 inci tümeni~ 452 
~usuna. aıt. yüzlerce .. ta~k ~aııev~alar ve 485 i'nci alayları cenubu garbi 
;) ;ıpmak.' bıllınssa sen. bır ta~ır~z .. betinde tamamen ezilmiştir. Ayni t 
hareketmde bulunmnk üzere Ingıl - menin başka alaylar teçhizatların 
!~~enin. c:n~p sahillerin~~ld ov?lara yuzde 80 ninl kaybetmişlerdir. 
g.oJ?derıl:nıştır. Bunı~; ~alentıne~., tiimen nihayet imha edilmiştir. 
tıpınde 20 tonluk ve Matıldas,,. h- manlar ham sahasında biiyük mi 
pınde 25 tonluk tanklardır. Sen o- farda otomobil, motosıklet ve bisi 
lan bu tanklıırın zırhları kalmdrr. V1ı Jet terketmlşlerdir 
piyade ile işbirliği yapabilıncktedh·- · 
!er. Fransa harbine ~tirak eden 

İngiltcrede halen muhtelif tipte 262 inci tümen, Almanlar tarafında 
kuvvetli tanklar imal edilmektedir, Alman tümenlerinin en lyflerind 
Bunlar meyanında bilhassa kudretli biri diye telllkki ediliyordu, 
"Churchill,. ve Covcnentors., Iar na- Bu yakmlarda Alman 94 üncll p 
zarı dikkati celbetmeldedir. yade tümeni, ağır zayiata uğramt 

Yüksek rütbeli Norveç znbltlerin - trr. Studentskoval mıntakasmdaki 
den mürekkep bir heyet başlarında harebeler esnasında bu tümen me 
General Flcischer bulunduğu halde, cudunun yilzde 70 ini kaybetmişti 
iki livanın iştirak ettiği talimlerdo 500 subay ve er teslim olmuş ve k 
hazır bulunmuşlardır. talarımız, birı:ok ganimet elde etmi 

Mefru:ı müstevliler tanklar ve zırh
lı arabalarla İngilterenin cenup sahi
line üç noktııdnn karaya çıkmıya mu
vnI!ak olduklarıncian müdafaa ma
nevrcısiylc mükellef olan liva bu kuv
vetlere karşı gitmiştir. Denize yakın 
bir mesafede bir tank muharebesi 
başlamı.ş ve her il.! taraf da yüksek 
bir araziyi ele geçirmiye gayret et
miştir. Bu arada müstevliler bazı mu
vaffakıyetler kaydetmişler ve bir 
nehri müdafaa eden bir piyade müf
rezesi bir duman perdesinin himaye
sinde yaklaşmış olan mütearrrzların 

ani baskınına uğramıştır. 

in önü Ansiklopedisi 
(Baftarafı 1 inc ide) 

imla birliği ve üslup birliği ya -
pabilmek için ne gibi hususlara 
dikkat edilmesi hakkında rapor
da ileri sürülen fikirler üzerine 
konuşulmuş ve Ansiklopedinin 
biran evvel hazırlıklarını bitir -
mest için gereken cihetler ortaya 
konmuştur. Bu toplantıdan alı -
nan fikirler ve telkinlerle ansik
lopedi heyeti çalışmalarına de -
vam edecektir. 

dine kadar mUdafaaya azmetmiş ol -
dukları mütalAasmdadır. 

Gomel mıntakasmda Alman taar -
ruzlarının tekrar başlaması Kief'in 
sukutunu tacil etmek için cephenin 
bu mmtakasmı yeniden harekete ge
tinnek istedikleri mAnasını tazam -
mun elmekt.edir. Almanların bu ha
reketi neticesinde Kief'in sukutu bir 
7:ırrı:ııı me>ı:;Plf'~İ nl:ırnldır 

tir. AJmanlar, fethettikleri arazin 
her metresini cesetlerle ödüyorlar. 

Alınanların 279 uncu piyade ala 
Zulitsni köyOne karşı yaptığı taarr 
asnasında 600 ölü vermiştir. 

Mevcudu arasmda birı:ok bisiklet 
ve subay bulunan 99 uncu hafi! t · 
men, Huzvuka civarında erlerinin 
subaylarının hemen yarısını kaybe 
miştlr. Bu tilmene mensup 218 in 
alay imha edilmiştir. 

Lo11draya gör e vaziyet 
Londra, 18 (A.A.) - Ukraynaıi 

Ruslar, geri çekilmiye devam eı 
mektcdir. Husların, Dnieper'in öte 
tarafında kuvvetli müdafaa tedbirle 
ri almakla meşgul oldukları zanne 
dilmektedir. Çok geniş olan Dnle 
per'in cereyenr silratlidir. Klcf'd 
Dnieper'in genişliği takriben yar 
kilometredir. 

Dnieper üzerinde köprU inşa etme 
kolay iş değildir. Çünkü inşaat 
nehrin şark sahilinden açılacak şid 

detli ateş altında yaptlınası lA.zxm g.r 
iecektlr. 

Ruslar Odesayı tutmaktadır. Faka 
Rusların Odesadan bir Tobruk gi!:> 
istifade etmek için ellerinde tutma 
niyetleri olup olmadığı bu an~ lnın.:ı• 

malüm değildir. 

Nevyorkta Bir i nfilak 
Nevyork, 18 (A.A.) - Eastıwc 

rıhtımında şiddetli bir yangın çıkmış 
ur. Vukua gcien şiddetli infilaklar a
şalı Manhattan'ı sarsmaktadır Bu 
rıhtımında İnslltere •e Mısıra s~vkedi 
lecek malzeme İngiliz vapurlarına viik-
, .... ~m,.,ı.,. ...... ~:"" 



T A N 
ABOlll •ID•LI 

_!Dl'kır IGllebl 
l4oo Kr. 1 ene llOO' Kr. "° • • ~ tlOO • 
400 • 1 Ay 800 • 
tlO " 1 Ay IOO • 
~ delfştfrmelr • laauttur. 

krayna·nın 

üdafaası 
ı• tarihli 80'f7ft tebliii, NikoJa

:ref'm. doklar tahrip edildikte• 
tahli;pe edlldiiini bilclinnektedir. 

ICifuu takriben 170,000 olan Niko-
Sov7etlerin Karadenizde en mu-

bir deniz ilutl •e mühim bir semi 
b mermidir. Çok seniı olan li
petrol .armçlanna, baida;p depo
• 1A1ıiJa Jılpmlara, aojak hava e-

aa ve harp pmileri teı:slhlaruıa 

T & !f 

( DEGERI BUYUK BİR ESER J 
Asker Ail lerine 
Yardım Kanunu 

1 

( ~emleket Röi'.portıJ•• ) Değlnnenlere 
._.._ --.....-.......... __ ....,.._ Miibay a 

Bandırma iç Ve Salahiyeti 

Dış Piyasaların Veriliyor 

M utavassıtıOluuor Buna Ait Yeni Bir 
T elimetname Yap 



- -------·~-

-~E SABAH, ÖGLE VEf .AKSAM 
Ser 7emebm .anra ,ande a'ç de~ 

di,lertnhl flrtala)'IDIS. 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
st.itaı:i't ve Tilrkfye Cilmhurlyetl ne milnaklt tnuk:ıvel~amesı 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm\şUr. 
,.

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazetel 

Sermayesi: 
Üıtiy~t Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

~m. KIBRİS. Y.UNANİSTAN, İRAN, mAK, Fllits. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA; ROMAN-YA, YUNANİSTAN, SURl:Yl!:, 

Fil,yallerJ ve bQtO..n Dünyadn Acenta ve Muhabiıııleri vardu' 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Hesabı cari ve mevduat hesaplaı-ı küşadı. 
Ticart krediler ve vesaikli krediler kü$&dL 
Türkiye ve Ecnt;l>i memleketler üzeı:,ine keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve ~ı.v.ilat-:- altin--ve ·emfaa üi"enne awus. 
Seneclat tah'iilitı ve saire 

En vüksek e~yet şartlarını haiz- labı.ıılılr 
KaSalar Ser:~ ~vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf he8Qpları açılır 

İlan Tashihi 
Gazetemizin 15,8,941 tarihli nüshasında intişar eden İstanbul Def

!crdarlığının gayri menkul satışı hakkındaki ilanında 1/1182 dosya nu
narah menkulun nev'i kArglr dükkArı ynzlncnğı yetde sehven kfırgir ar
sa şeklındt yazıldığı görülmüştür. Tashih olunur, 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
20.8.1941 :t.:ırihındcn itibaren: 
Türklyede çıkan siyasi ve gayri siyasi gaxete ve mecmuaların bazı 

mensupl:ırına, Matbuat Umum Mudilrlüğü tarafından verilmiş Türk Ba
sın Birliğınin kartını hAmll olmak şartiyle ve Türkiyede bulunan ecnebi 
azetcler muharrirlerine de Matbuat Umum Müdürlüğünün vereceği !o-
tograflı bir vesika ile müracaat etmek şartlyle Halk Ticaret biletleri üze
r nden % 80 tenzilat yapılacaktır. Fazla ta!silAt için istasyonlara müra-
a,.t cdılebil r. (7195) 

nhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Yüksek ve Meslek Mektepleri 

Mezunlarından Memur Ahnacak 
l - İdaremizin merkez kadrosunda ve fabrika ve tuzlalarmda mün

hal !bulunan yüksek makine, elektrik ve inşaat muhendisllkleriyle yük
'lek mımarlıklnrn m:ıkine, elektrik; ve inş:ınt mühendisliklerine ve !en 
memurluklarm:ı talip olanların, 

2 -· İda~lz merkez ve millhakatmd:ı milnhal memuriyetlere yük
ek tahsil görmüş olanlar alınacağından Üniversitenin Hukuk ve İktısat 
~akuıteleri veya Yük ek Ticaret mektebi mezunlarından talıp olanların 

Umum Müd!lrluğümUze muracnntları. (7172) 

r. H. K. Genel Merkez Başkanhaından 

Depo Yaptırllacak 
.t:tünesut haıra meydanında yaptırılacak 7601 lira 87 kuruş keşifli 

5ir depo, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, Eksllbnesi 4.9. 
'41 Perşembe günü snnt 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 570 lira 
14 kuruştur. Bu işe alt V"eSaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genel 
lrierkezinden ve İstanbul T. H. K. şubesi başkanlığından verilir. 

İsteklfler ihale gunü saat 14 e kadar kapalı zarflarını komisyona 
rermelidlrler. (7231) 

İ1an Tashihi 
Gazetemizin 9.8.941 tarihli nüshaınıda intlşar eden Yilksek Deniz 

ricaret mektebinin erzak alımı hakkındaki ilfınmda ihale tarihi 28.8,941 
~erşembe günü olacak iken 28.8.941 çarşamba olarak yanlış neşredlldiği 
g6rülmilştür. Tashih olunur. 

1 U L. MAC A J,----•--.. 
ı 2 3 4 ~ 6 7 8 9 TAN Gazetesi 

1 
2 
3 -

ilan Fiyatları 
4 !!'!: 
5 Başlık maktu olarak 750 
5 • 1 inci sayfa santimi 500 
7 • B • -
9 

2 ,, ,, ,, 100 
3 ,, ,, ,, 150 

TAN 

Ağrıları Dindirir! , 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIR ve BEL ağnlan ile Soğuk j 
algınlığından ileri gelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRiP ı 
hastahklan D E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında 
günde 1 • 3 kaşe alınır, her eczahanede bulunur. 

lstanbul Defterdarhğından 
,,, Adresi Matrah Kazanç Buhran Fev. z. aene 

Otelci H. P. Türbe 720.- 216.30 43.26 İkinci ihbarname be- 937 
S. 2Q yannameden şubece 

temyiz edildi. 3/2/940 
T. Be. 1402 No. ile 

.d'ocapaşa Maliye Şubesi milkelleflerlnden olup yukarıda adı, işi ve tıcaretgAh adresi yazılı şahıs terki 
ticaretle yeni adresini bildirmemiş ve tebellüğe salAhlyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada bu
lunamamış olduğundan, hizasında gösterilen yıla ait kazanç ve buhran vergilerini havi ihbarname ve şube 
temyiz lByıbasiyle itıraz komisyonu kıırarmın blı:zat kendisine tebliği mümkün olmam.ıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilAn olunur. 
(7198) 

• Eliçabuk Sünnetçi 4' 
RIFAT KÖPRÜLÜ 
Ağustos Günlerimin tamamen 
dolu olduğunu, EylQl için gUn 
alabileceğimi muhterem tevec
cühkArlnrmıa şükran hislerimie 
arzetmeyi lüzwnlu gördüm. Ka
bine: Beyoğlu Meşrutiyet Cad. 
No. 47 Gün~ Apt. Ev: Erenktly, 

'9.111 Teleton : 52 - 73. 4a ~ 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

İnönü - Kütahya yolunun O + 000 
ve 6 + 350 kilometreleri arasındaki 
şose tamiratı esas!yesi ve imalAtı sı
naiye inşaatı 5/8/941 tarihinden iti
ban;n bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. Pazarlık 5/9/941 Cuma 
gi.inü saat 15 de Vilayet Dalmt Encü
men toplanma salonunda yapılacak
tır. 

ı - Keşif bedeli 15371 lira 26 ku
ruş oluP., muvakkat teminat l 152 lira 
84 kuruştur. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı arttır
ma, eksiltme ve ihale kanunu muci
bince ibrazına mecbur oldukları tek
lif mektuplarını teminat mektup ve
ya makbuzlariyle Tknret Odası vesi
kalarını ve isin devamı müddetince 
fş başında bulunacağına dair bir mü
hendis veyn fen memurundan alınmış 
taahhütname, müteahhltllk vesika -
siyle bu iş için tatil günleri hariç ol
mak Ozere en az üç gün evvel mü
racaatla vilAyetten alınmış fennt eh
liyet vesikalariyle birlikte saat 15 e 
kııdar Encümen riyasetine verilmiş 
olmaları ıtızımdır. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı Nafia 
MudürlüğUnden görülebilir. 

(5235 - 6811) 

Acele Satdık Taksi 
38 modeli Doç De Lüks mar -

kalı taksi lastiksiz olarak satılık
tır. Beyazıtta Yıldız oteline mü
racaat. ~ 

Konya Nafıa 
Müdürlüğünden 

1 - Konya erkek ortaokulunda 
yapılacak tamirat ve tadllAta ait 
24960 liralık is 12.8.941 den 1,9,941 
pazartesiye kadar kopalı zıır! usully
lc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu iş için muvakkat teminat 
1872 liradır. 

3 - Eksiltme 1.9.941 pazartesi gü
na saat 15 de Nafia dairesinde mU -
teşckkil komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Bu işe ait kcşlfname, şartname 
vesair evrnk her gün Nafia Müdürlü
~nde görülebilir. 

5 - Talipler teklif evrakları me -
yanında inşaatın fennt cihetlerini de
ruhte eylediğine dair bir yapı fen a
damının taahhütnamesini Ticaret O
dası vesikasını ve şimdiye kadar ~ap
mış oldukları işleri ve bunların be -
dellerinl gösterir vesikalarlyle birlik
te ihale gününden en az üç gün ev
vel VllAyete müracaat ve alacaktan 
ehliyet vesikasını teklif mektubu ile 
beraber zarf içine koymaları ve iha
le gilnil saat 14 de kadar Na!la Mü
dUrlüğ!lne vermeleri veya vaktinde 
posta ile göndermeleri llAn olunur. 

(7129) 

JtAY!P: l'ıtilı NGfuı mımurhıf11Dd1D al· 
dıfım nl1fuı tulıerımle Patlh aslıerlllr ıube

dnden ıldrfntt ulıerl Teailıamı k&J'bettlm 7e· 
nlalnl alacafımdan cwkiılnln hOkıntı :roktur. 

Ş.bremlnl Malelı Hatun Mahallul Sell111afa 
Mtlıafı No, (il) Kadri oflu Yunua 

KAY l P: San7er nli fus memurlufundan al· 
dıfım ve içinde Sarıyor askerlik ıubeılnln U· 

kert muamelem lıa71th bulunan nlifuı cibda· 
nımı kaybettim. Ytnblni alacalıından ulılıi· 
nln hDlımO yoktur • 

ht&abul 312 dofumlu Mehmet oflu MUnlr 

~ .............. - 1 

CÜMHURIYETI [ 
ZİRAAT BANKASI 

TÜRKiYE 

Kur.ıluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

I " •• 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

' 

Ziraat BaftkHındı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaaplarıftda '" aı 50 
llra11 buluftanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile •taOıdakl pllna 115· 

re ikramiye daQıtılacaktır. • 
4 Ad~ ı.ooo Liralır 4.000 Lirı 
4 .. 500 • 2.0()1') • 
4 ,,, 250 • 1.000 • 

40 • \00 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

O 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar btr sene fı;inde 50 liradan aşağı dilşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 faz.laslyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 de1a, 11 EylQl, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekilecektlr. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Bursa su işleri birinci şube müdürlilğil mıntakası dahilindeki 

Kocaçay üzerınde bir regUlatör ile Kocaçay sağ sahil sulama kanalları 
hafrıyat ve inşaatı ve Münivvetlcr deresi ıslah işleri muhammen keşif 
bedeli vnhicti fıyut esası üzerinden (268907) Ura (87) kul\uştur. 

2 - Eksiltme 12,9,1941 tarihine •rastlıynn cuma gümi saat 15 de An
knradn su işleri reislığl binası içınde toplanan su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni ~artnameslyle husust ve 
fcnnt şartnameleri ve projeleri (13) l!ra (44) kuruş mukabilinde &u i~
leri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 14506) lira (31) kuruş
luk muvakkat teminııt vermesi ve eksiltmenin yapılacağmdan en az üç 
gun evvel elcrinde bulunan vesikalariyle birlikte bir dilekçe ile Nafia 
Vekôletine müracaat ederek bu işe mtıhsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı lbrnz etmeleri şartbr. 

Bu m!lddct içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler, 

6 - İsteklllerin tckllt mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde verme
ler! lAzımdrr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5591) (7163) 

_JI 
SOLDAN SAGA: 1 - Bir mumua 2 -

Bır lııııiliz Nazın - Havada mevcut bir gaz 
3 - Bır erlcelc adı - Mllkemmel 4 - Bu· 
utlu - Vuat S - Bir barfı defiılfU: Bir 
adet - Erkek - Kasapta bulunur 6 - 14e· 
rasım - Ac dcfıl 7 - Uzaklık blldlrır -
Aı ik ı - Bır.,bayvaıı - Rayiha 9 - Cia· 
TU - Tabaka. 

' ,, 

• " 
,, 50 KAYIP: Tatbik mllhl1rUmU uyi rttim kim· a ıeye borcum yoktur. Yenisini alacaftmdan et· 

- lıbiııln hükmll kalmamıttır. 
Kızıltoprakta Baidat Caddeal Önıer Efendi 
cıkmazıııcı. ı 7 numarada Mlikenem 

YUKARIDAN A6AG!: 1 - Bir ıemt, bir 
Hray 2 - Edebi cıerlttden bahseder 3 - Ha· 
beı lmDaratoru 4 !arar Bir erkclc lsmı 
5 MUnttha, nıhayet 6 - lclnd~ Şerik 
7 Paylamak - Su dclıiı 1 - Meıhur bir 
A man Guıeralı 9 ibadet Luzet, 

VVELKI BULMACA - SOLDAN SAGA: 
S Drmek - San 2 - P:mln - Yasa J -
•u Y~hud 4 II - Yarama S Yat--
Lan (Nal) 6 Kara - in 7 - Baha -
lnilr it - Acnn,.n o - ll'•.I• ... -""•• 

Devlet Deniz Yolları lıfetme idaresi lldnlorı 

13 Ağustos 1941 tarihinde saat 15 de yapılacağı flAn edildiği halde 1 
yazılı vaktinde talibi çıkmıyan Burgazadası vapur iskelesi tamiratı ek- 1 
slltmesi kap lı zarf usulü ile 21 Ağustos Perşembe günü saat 15 de 
yapılaca'ktrr. İsteklilerin yevmi mezkQrda kapalı zarfiarı saat 14 e ı 
kadar alım satım Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri, (717&) , ____________________ .................... ~ı 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
Okulumll'Z. talebesinin tecll edilmiş bulunan kamplarına 10 Eylül ta

rihinde başlanacaktır. 8 Eylülde elbise ve teçhizat dağıtılacağından kamp 
yapmakla mükellef olan talebemiz.in 7 Eylülde okulda bulunmaları IA-
znndır (6559) (7214) 

19 - 8 - 941 

Köl!liir fiyatları muayyendir. Fazla bedel vermeyiniz. Toı.lu, 
ıslak ve eksik kömür almamağa dikkat ediniz .. 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞ FİYATLARIMIZ~ 

Ankarada, 
"Karabük, sömikok, gazhane koku'' 

Depoda müşteri vasıtasına teslim tonu 
Vagonla - D. D. yolları hamule senedinae yazılı 
tartı üzerinden 
İstanbulda : 
Depoda - rnüşterı vasıtasına tesnm 
izmirde :" _____ , 

Depoda - miJtteri vasıtasına teslim 

DİGER ŞEHİRLER İÇİN : 

F. O. B. Zonguldak. 

Sömikok 
Karabük kokQ.., 

Karabük: 
Karabük koku - D. D. yolları vagonları içinae 

,, 

teslim ,, 

Semt Depolarından ~ 

26.5f 

25.80 

26.50 

.z.u.-

24.10 

21.-... 

Kömür alanların belediyece musaddak fiyat listesini talep 
etmeleri tavsiye olunur. 

DİKKAT~ 
' Kömür alım ve satımından şikayetiniz olursa ,.,c,.;y,~,...,.; •el. 

reş~A müracaatınız rica olunur. 
An karada: 

fürkiye kömür sattş've tevz1 
bulvarı No: 129 - 131 

lstanhulda: 

mtıessesesı merKezı. atattirk 
Yenişehir - Ankar~ 

Tiirkiye kömür satış ve tevzi müessesesi Istanbul ŞUbesi yeni 
• · yolcu salonu kat 3. qalata - lstanbuJ 

lzmirde: 

Ti.irki.ye kömür satış ve tevzi müessesesi Izmir şubesi Cttm· 
hurjvet bulvarı No: 104 A. lzmir 

NOT: 

Isim ve adreslerini sarih olarak bildirmeyen şikayetler dik-
kate alınmaz. 5446 - 7063 .., ............................ , 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünder 
Yük•ek Ziraat Enstitüsü Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde 

talebe kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 941 tarihinden lt!baren başbınacalı 
ve 30 Eylül 1041 gilnü akşammn kadar devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizikkimya, cebir, türk· 
çe- tahrir ve yabancı dllden (!ransrzca, ingillzce, almanca dillerden bl· 
ri) bir !:eçim imtihanına tfıbi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbulda yapılacak ve tarihleriy· 
~e yerleri gazetelerle ayrıca flAn edilecektir. ı 

3 - Enstitümliı Fakultelerine yazılmak istlyenler kayıt ve kabul 
ıınrtlannı Enstitü RektörHlğü ile Vi16yet Ziraat, Orman, Veteriner mü
dürlüklerinden tedarik edebilirler. 

4 - Sıhhat raporu nümunesi Enc;tltü ve Vllllyetler Ziraat, Orman 
Veteriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilemez.. (6864) (5266) 

, .. ,,, KADIN ve ERKEK iŞÇi ARANIYOR ~ 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketlmiz hareket servisi için kadın ve erkek biletçi ve vatman 
alınacaktır. Staj miıddeti için ücret verilecckUr. Taliplerin Şirketin 
Üsküdar - Bağlarbaşındaki idare merkezine nli!us tezkereleriyle bir
likte müracaat etmeleri. , ............................................... ,~ 
~ ........................................ ~ 

T. iş Bankası 1941 ikramiyeleri 
Küçüle Tasarruf l adet 2000 Llnhk =2000.-Llr. 

Hesapları 1941 • • 1000 • s::SOOO.- • 
2 • 750 • s::1500.- . 

iKRAMiYE PLANI 4 • 500 • -2000.- . • • 250 • ;:::2000. 
. :ıideler 4 Şubat. 2 Mana, ı Ala•- 55 • 100 • e3500- • 
)1, 3 lJrincltetrin tarihlerinde ,._ 10 • 50 • e4000- • 
•ıhr. 300 29 =6000.- . - ~ 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne§riyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

• 


