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Taksiler Hakkmda Yeni Kararlar Verildi _ Muavini SüsünüVermiş 
Üniver!:iteve bir milvor'ıılc ııerve- Me hur kadın avcısı EyiıplO Hııllt 5ovyet - Alman harbi ı.,ıad • 

Varisler. Bir Takım 

itirazlar Serdediyor 

tini bırakan doktor Z ıv-ı r.nrı'ıın vıı- Peynirciler Narha Zam istediler - lhtika"'r bir mılddet evv~ kenı11rf' k!lpt ıı n ıı{i- zaman, dunyayı yalnu: tek t p 

mparator kanı o uyor kt ı rı ılıyo . M t ef klerın clınde 300000 iyet"lamesi c ' Sultıı.nahmet sulh ıi verf"rek "dıırYtım ıııdmdn bir kıı- raflı propaganda neşrıy tından tan • 
e a lı:er m kd n g yr kif d r k şılilı: bır ordu vardır Napoleon'un hukuk mahkemP ınde tE"Sİ<; hevl'I" ve ~... •• d 1 . e· D h G . 1 ld d nnı muce herln'nf RŞ1rm1 ve bu ya?lar : 

k aate de varınca kayın pe- kuvvetlerı ıse, 180 000 kış den ıbaret- varislerin örfOnd,. okunmu tur v M!ı- IVIUCa e esı ıraz a a enış eti i ldd ı le 1 V<' dordilnc } ce:ı: d du- ·- İşte dıyorlardı. ruh yet Alma' 
- - .. rı.ne ere dah haber gonde e- ttr İlk akşam, Napoleon'un kazancı, !er va!:iyetn ml'vı t l~tk edect'ldE'rl"li, t ı v oıl kta buluıımuı;ltı Bu ordusunun lı:eskın ve. 

5.ıvrı sungu u. 

,. d·seler, Napoleon'un 
Kararmıya Ba§ladığını 

Tefrika No. 58 

ikbal Y ddızının 
Gösteriyordu 

at çalı raaları ikide birde kendi
yarete i den Generaller tarafın... 

nkitaa Uıiru)'Or. Onlar, Napo
u tcrcddtide dtitüruyorlar: Çtm

heps de, Berlin üzerıne delil 

a e Muste :ırı Şcrık Soyer'in reıs- p · "l · t I / · 1 d t di 1 harp saha ının yalnız b r kısmına vasivetn mede me'l:<'Ul r~kit ve " y- eynırcı erın n l l' f.'l"l ı::uı-t n clo1 vı ht nbul tl'\ kınıan<'- yınnı or ııene r 15ışırı en mua an 
· 1 b Ah 1 lıihnde Tıcaret Ofı nde bır toplantı Sovyet balonunu sond r c ki 

munh sır ka ıyor Ertesı ıun Berna- r men u 1? b r M"in ifnde f'dece- F y. t Murakabe Ko v ndc Y ı kt ol n H llt vccl'nl<'rde u e e ' 
d 

.... , • t b t 
1
.. 

1 
~ yapılmı.ştrr Toplantrdn Tıcaret Ofısl. ?R 1 d d 1 t Çunku onhrın lı: natlerme gore, ma 

ot kıt larıyle b r1 kte o kısma geli- "' man nm I' ı ..zım ~e dı ini 1- ka.şm ve bl'yaz peynır topt:ı ır11 onrn cez::ı"m ::ın o ııyı "' - • h b" k 
N ler l hk d h 

Toprak Mahsuller Ofısl Mlldurlerı. k d 
1 0 

d ... nevı ır ır ıymete merbut aayılm:ı-
yor. apoleon bu gelişi, hayra ali- 1 ıı ırmıı~ er ve mn • me en mıı - ıddı:ıl ı ını tc tl< k ctm ı tıı K cıl r e e ı " K.I " 1 t ı t ı Mınt ka Tıcaret Murlur•ı. Pı>trol 0- \ n man a 11 

a yan Sovyct askerlnın maddele•nu 
met saymıyor. Ve geri çekılmeyi mıi- e " emı" erdır Varı lerin noklaı r j narhın az olrlunıınu v rttırıl m mı h r n n ır.,r l!lınn <:ıkara'.t · " ,. k .b. ısı Mudur vekllı, ıışc Muduri.ı \ c "' ruhunda, olumu goze alarak dovuş-
reccah buluyor. Fakat duşmanlarma. n z rıo aorc na ıt .. ta ırıne kıım- Fiynt Murakabe $e!ı bulu~muşlardır. · temektedırlcr. Bevnz p vnircıler ı- " F.llf'r ni hınaya kaldır. b"" bir mck ınıanı yoktu. Çlınku onların ka-
bo7.guna benzer manzara gostermeye j bivo, kıvm t11 al cak ~enedi ve bo- Şehr"ımızde petrol "e beılz"ın tevzı""tı e, kabul edılcn f"renlı oklu unı.ı i- ~ ıdıv nım .. demls ve hı "ırad Os- n t1 k · 1 · 
k 

· 1 d h l d·ı • 1'- • - • u aa erıne gore, te msyen erı muptc 

d
arar verem yor O sırada, eline esir I no term ı e ı meme.~ı .. zrm ~""" ile dıger iaşe maddelerinin tevziı ve teri sur<'rek fivatm yu cltılm inde m::ıoın cebinde bulunan 3 lıra mı al- dı olan Sovyet harp sanayitnln tesl h 
uşen General Merveldt'ı serbest bı- me ve I! yrimenkullere v iyetna- •arurct olduaunu lcrı ·ırm ı 1 rdı·r. mı trr 
k k 

· 1 ed tad t d 1 · · h k k• stoklan hakkında gdrü ulmüş ve a- .. " · ettıği ordu, m lzme bakımından da 
ra ara onu ımparator Frı:ınıuvaya m e a E' ı mey nce ıo:ın u u ı Komı yoıı bu ddıal~rı ayrı ayrı tet- Eytı 1 ı H l "dı·n bu ""tan d-'avı d 

1 
h d t tklk 1 ~ 

1 
d Ul.kadarlara yeni direktıfier verılmi.ş- " ~.... "' J • modern harpte ayakta duramıyaca 

gon er yor. Onun vas tasiyle Fran- c " e "n e mevzuu o aca"'ı d ia t T 1 tıd t kik etmektedır Bu mak alla bunun da tevhidcn muhakemesınf' ba lan- derecede faktt .. '. 
d b . r edil kted v ı 1 1 z· Gü ır. op an an sonra aşe Müsteşan ... .... suva an ır de d:ıha sulh ıstıyor. me ır ar ser n ıva n'un İ fevkalMe bir toplantı d ha y pıla- mı ır. ç k • 

Generali teşy ederken: !lt'rv tinin yuzde 25 1 ile ıktifa etme- K de vapurlyle zmire gitmi.ştır. caktır. Dıaer un u yıne onların kan atlerine g . .. tar füın Halit h kkmda dl- re, Fin harbinde de tahakkuk e 
"-Haydı gule gule, dıyor, temen- yıp tesis heveUni meşgul edec~· 7. n- Taksller hakkınd.<ı yer.i İhtikar mücadelesi ~l't b r ddi da m:ıhkcmcye lntık:ıl bulunan bütun bu hakikat er<" 

ni ederim lr.I bu hayırh hizmeti ba•a- nedllmektedlr. Tanınmış hukukc;ular, et,,1ı·ştlr .. men, Sovyet ordusu. sevk 
rasmız. Sayet geyretleriniz muvaffa- Z ,.a Gün'On t-islni tevil ve tefsir- bı"r L-rar Fiyat Mtirnkabc Bı.iro una n uhlPlif 1 Bu ldclinvrı "Öre H nllt. ı16n07. t"v-
k 1 1 1 k 1 

~ A ld '-' c- " anastrJnd"- _... .>jTI-elü-rd\i 
ıyet e tetevvuç edecek olursa, bu hiz- ere c;uriltme stemeı in yuk ek ma~dclcrdc ıhtikur yapı ı ınn d:ı• r k fhancye irmeden l'Vvel b ir ızun 

met n z sıze, buyuk bır milletın rnu- ruhlu bir vatandaşı mezarınd muaz- İn e Muste§Cln ile yapılan temas- ~ekız lhhnrda bulunulmu tur. M ır. - AY , d Fıdnn apartnn ıııne g de- Bunun ıçınd r ki mütehassıs geçi-
habbet ve sukranını tem'n ,.decektır zep etmekten başke bir net·c,. vermi- !ardan sonra Belediye, herhımı:ı bir kabe burosu kömur fiyatı rmı t lkık <'k k pıcı Artıne~ nenler bıle, Alman ta rruuyle bırlık-
Eier bu wlla b"ıden esırgenecek olur- yeceitinı blldırmektedirler. Ünı\enl- tarafında Arıza ol:ın takı;! arabaları- içın Midye V<' l me. day i i kont.ro- BC'n «-'mnıyf't udOr mu ıni- tc Sovyet ordusunda panik başhyaca-
sa, b z, kendi ulkemızfo tecavüzden tenın tanınmış hukuk alım erı Zı- nı işten menetmeyi, mut'terisri her- tör gonderrni tır. t: kud rd ıl n v ım Bı t t..ıhkık ta c;ıktım Sen gmı ıddıa ed yorlardı. Ü tel k onlar 
masun kalmasın • son nefesimize kadar ya Gün merhumun arwsu üzerıne bengi bır bahane ile ıstcdığı yere go- Mür kabe Buro u p z rtcsı fa lı ete Sı\ a lı lmı ın onun !çın Sıv 5~ sev- Sovyct topraklarını dolduran 11aaanla-
mudafaa etmest:m de çok iyı bilırııı!,. haz.ırlachiı te..ff aenedınin herhanRı turmıyen veya pazarlık yapan taksi- geçecektır. O gun U kud rlıl rn ıhtı- kin ı· !!!ıdır rın ıayrı memnunJardan miitelekkıl 
/ • • hukuki b r teftılre muht~ olmadıtmı tere de muayyen bir müddet benzin kı'lr m"\·zuunu i rıh cd"n b r konfe- Dıyerck, Artinl sıkıştn mı ve 35 bulunduguna da inandıklan ıçın, orda-
nanıı.1nıyar.afc hır ha~I" } da ilave etmektedırler. . \erılm<'me~lni knrıırlaştımııstır. Ben- ıans da verilec<'ktı r l\fur k be Bu- lır, ını dol ndırmıştır Duruşma şa- da belırecek paniğırı çok kısa nman-
Hur bırakılan esir general, ha~- PJV ASAÖA:-o- ~ ı.ın Uıhdidinden sonra azalan otobils ro!':u, teşkilatının yeni 11.'lefon numa- hltlerJn dınlenmesi icİn bnşka gUne da, sivil halk orasına da sirayet ede-

retlec içinde kalarak Avustur- 1 ı;eferlerfnin hangi saatleTde yapılaca- rnlıırım tekrar ilan etm,.ktcdlr. Üsku- bırakılmış. fakat Halit jandarma re- ceği kanaatindeydiler. Ve bu kanaatle 
ya ordu&lhına gidiyor. Orada, onun s·• il • t(ını halkın bılmesl lçm de mühim darda 60.638 ve 60 213: merkezde fakatinde adrve koridorundan geçer- Sovyet harbinın iki, uç, bilemediniz 
verdiiı malimata ınanmıyorler. Çun- Ulfter ank Yeni 1 ve mecburi tramvay duraklarına ban- 22233, İrı e Müdürlü ı telefonu d:ı ken. s ltına soluna: dört, yallah yallah beş haftada AJ-
kii General, Napoleon Bonapart'm, I 'yö, vapur ve otobüs eferlerinın s:ı- 23332 numnradll'. H lkımız bu nu- " Elhamdtilillah bu i ten de be- manlar lehıne neticelcneceiini iddia 

r. sulh uinında Avnıpanın yansından Ce"İtler imal Edecek tlerinl bildiren levhala:- asılmasına mar"l:ırn ihbarlarda bulunabılecek- raet cttık., demeyi ihmal etmemiştir. ettiler. 
lmpa tor, onları hiç ses çıkarmadan vazgeçmeye hazır bulunduğunu soy- ~ .:. karar 'erılmlştlr. lerdır. Şimdi, Sovyet - Alınan harbi, on • 

uzenne ylrilıımeaıne taraftar-

yor. En sonra, hepsinı bir araya lıiyor. Sumerbank lTmum MOc'ürfllCJtı, POI.JSTR çuncu haftası içindedir. Bana raimen, 
layarak onlara dıyor kı: Bunu dinleyenler, çok tabii olarak: verli fabr kalıırımıı tarafından vanıl- MUTEFERRIK: lJNİ\'ERSİTEDE: Sovyetler şıddeti gittikçe artan bir 
Bavye nın oradan kalkması fev- .. _ tmkin yok, d1yorlar, nasıl o- 'lnnkta olıın erkı>k Plbl elik kum.,c:lıırı • a·ır Kamyon a·ır mukavemet gostermekte, battı cıphc-

,,akındır. Laipçig uurıne ecri Iur da, koca Napoleon, daha muha- R bı kadın kuma Iıırının da v oılma- Kızllayın Büyük ikmal imtihanlarının nin bazı kısımlarında mukabil taarruz-
1!1)4önltneJı: kıtalarm lı:uvveı mancvıyeslnı rebe devam ederken, bu kadar buyük ı lcın f bri la a Uıv iyel >'dl hu- !ar yapmaktadır. Şımdi, harbin iki, üç. 

-ıaraıul,. bir fedaklrhğı goze alır?,, tunmu!!{ur. S( nf'rh nk f brlkal rı Yarchmları Gu··n1er·ı Tesb·ıt Ed.ıldı· Tramvayt Parçaladı bılemediniz dört, yallah ,..ıı.h bq 
...... :vahın kalmak TC ba iti ltr lmparator ise. gonderdığı generalin ş mdiden yun) ı kadm kumııo;I rı .., n- haftada Almanlar Jebıne ncticclenece-........... d getı & c b b k ı..: k h •· D n Aks.,ayden Beyerıda dofnı sidnı to ğini idd a edenler bile. bu bv~nm 
a - ,clnınek ~StiYOC. llüttbı receaı eva ı, uyu u;r sabırsız- ma uzere zırh tara ra.şlamı tır :ıtmlıy Cemiyeti Tuaanıeı ... e yardım ıcın Unıver•iıe •kmıl ımtibanlar nrn 2 Evlul e r r Omerın kullındıft !17S4 numerelı hmJ'On .. ~ ..,..,.,..ım., husunma tek maaıı ka- lılda bekliyor İ · 3J b a luloluk bir p.,tl •n s8ndettukılr bıılıyrp 20 bırin iteırinde •onı rrmroı karar Şrll'nıdı upmak ıçia manewı yeperlıea Sır· kıştan evvel sona eremiyeceiiai )IA&l-

etmeden ve baenu harı\alar uze- Gecenın ııeç saat" ltad N ŞASTA FABRJKASI - S me - Cemıveı tnırlltereye de luıeteoelerde lrullanıl lı ırnlnuı, bu mOddet zarf n • yepılı ak ım ke ı Yedıkule trım~ıyrna çarpmıttrr Trem yorlar 

b 
ıne ar. O ce- bank tarafınd:ın kurulmns k rnrlaş- nıek nrr 35 bin lia kryıneılnde ıahlep dn tıh nların ııilnlrrl tnbıt cdılmı t r vavda hulunıın l'Olculu bir haylı telltl•""'"" Şimdi bıış muharrirlıcrhnts, So-

en hır an kaldırmadan çalıeıyor. va a ıntızar~n hıç bir emır v•nti- t la . . . derilccektir. But n fakOhelerın yabancı dı ıer imt ihanı lar a de nOluıçe uyut olm•mrttır. Yalnız y,_ 
yet kapısı ö..-Ude beklıycn Ko- yor. Bir aralık, yenıckn müthif bır ırı n nışrısta f brlkası ıı;ın ı<'ap eden HAR"CIYB VEJCILT - Harici7e Vekıl• 

1 

hırıncııetrının ılk halını ıç•nde yepılacakıır. ıramveyın 6n terdı parçeleoaı" •erek ihı ordusunun kendı tabirleriyle "kahra-
·-'u •an na alı-. O ı~da. ken- mıde sancı~na tutuluyor Ve beti" malzemenin hazırlanm:ıgma ba.şlnn- Silkrü Sançoflu dOn akı•m Anhre,.. hare Edeblyıı PakOlteolnin tlirkoloJi ..-rulıka im •r•b• Rerek romork y0ldan çıkmıt bu :r<i•· manca mukavemeti,, ni "takdir,, el-'" , , -· u.. ~· kcı •mi tir ulu ı ı bl it d 16 b 1 ı d n Y edikule ve Topfcepı ttam..-ayluı ki u-_._ od be • · • mışlır Bu fabrika enc~e bın ton nı- " ' · nı " nnc e rın en •r nctıefr ne ı o k• melrten kendılerı·nı· alamıyorlar. 
uc, ıçinde l>ir at tı bır yu- nzı ıapsan kes:lıyor. · 1 kadar >•P•lacıktır. TOrk dılı aertılıkuı ı bı· at ı ıyememıı, rta .,., •• Hublyc Akaarey 
S DIYOC. K"endi kendine konu.- Ona b h ki şasta yapabilecektir. Şehrimiırn. nl- OTOMOBiL PARKI Galata yolcu u 1 rıncıu rinde, yeni TOrk edebıyatı sertihkası tramvayluı d• Be7azı .. kadar ..fer )'91N"ftt.. Harbin neticesini şimdiden 'kestir-

'"hi.· Fakat Nıarpo{eeonm: aramak istiyorlar, şasta vapan imalfıthaneler 1.-.tıv l'a ! 'donu kbelr,duiındekl fmJıl~hllt V•ılrlhtlne ah 6, Arap. ve Fars dı11eri sertılıkuı u . ~ng 5 elrdır. 
•• • •• CJl(O • c ye tere uan .. ..., .• ınmıttır De· ıık ıertıhkuı 16 bırın neırındc ola aktır TRAMVAYDAN DUSTU OLDU - 111~· melı:, elbette lı:I, sunsfilerin ftZifesinc, 

_ Şu Fransızlar tdbara katlanma- ~ ._. kAtı mıktarda nl asta elde ei.ıne1<te oo yıktınlacak. yerine otomobıl pukı yaptı Cofrıfya blllilmil telebul 22 ey Qlden 20 bi unda huep mrmuru Celll Ahoy ••••iki &iln kalemler tarafından yapılım• bevhude 
iseler de bunlar men UC"'t ve ıda ı r lacıkırr. rln ıt trlne kedar lmubın vcrectkur. 24 eylOI Ed mekepı • Sırkecl Mfenal yapan 557 - • • 1 v ' 

b lmıyorlarl,, diyor. =--------........,-=:---=--,,,........-- dd l '. b 
1 

KACAKCILIK - Ponnhten R<lH bir ,ı den 2 blrıııciıeırine kader umum! cofulya maralı trımva:vın romorkuna etlamek kter· ve gıi ilnç bir müdahale olur F kat i-
sun airuadan Qlkan cilmle 1 ma p erı yapan Ütil'l fabT" kA -ırın ltptt koçak .... bu"und•fu ırilmrGkler lı\are urtılıkatı lmtıhanl•n 3 bırin ıteırindcn 6 bı· \:en dOım ' Ye hldırıldtlt Cen-ahpı .. haM•· tiraf etmek bir bitaraflık ~zifesidk 
n ibaret bllyor. Erte.i gUft ise, ~ senelik ihtiyacmı karşıhyamamakta- 11n• hebn verilmlttlr. Teııılın areıırrm•da u rıncııetrlne kadar me<nll cotrefye, 1 birıncı· ne:~nd:.,:!;':~ıODERJNLIOtNDB KUTUYA ki, ti ~ııadan Smolensk'e ve Smo-

dır minh• alt emberlennm keluıln altına •'··· teırinde fıııkf coirafye, 20 bırln ite nnde dr le--•-• .... - T --'--ada L-~--, h- •--'--
Wı•.aIJ;>Çlge azımet emrini veriyor. Gün, • ltnmh otuz beı çuval muhtelıl maddeler lftY fiııkl. btterf. ıktısadl cofrafyı ertıl kA1an DU$TU Sthrrminindt Mecidiye kerekolu •- • .,., .ı..cıuu.,, ,......., ~ ,.en 
~elm b"...L..cl _._.....tir dan• cıkuılmııtır. Tehlrlket yaprllllektadır. lmırhenları icra cdllccektır Pcı .. ı. ıoertıfıkn dvarınt!a oturan Sereç Hakkının 1 ,.._dairi ri, bir M drit. bir Varcova g bi muda-
.,.. ... ..,....... <'Dl ........ DEMİRCİLER TOPLANTISI larına bir ı d ba ı k · f ı krıı F.111 mehılle cocuklannden tO Y•ımda " M-.ıeWyat fena clefı1dır. O Sun Na- BUGÜNKU PROGRAM ttfe ve ,,:~~~.~,r~~ !0.,0,0j~a~: 'aıı'lttu~'. ı:ı· Ahmttl• blrlıkt• Dtli çe.,..teındekı boıatH faa eden Sovyet ordusu. kendi hak-

eoa Habııbacs!&rdan bahsederken, Dün demir ve madP.nl e••va birliğin- aefc urihı ..-e pedıııoıi ıs •• çocuk ıı11kolo . lordan bmnde incir toolarken del krnluelı ktndaki yanlıır hiikumleri hilen tashih 

•a: ~-~ ~1~(Pı ) !: ~~ ~:~~1::11 ~.: ~:: i t~~ı~:,;a;:~~~:~~1~0P!~n:!: ~::~ı:i~~:r::ı ~~ı.::~e~i~~ ~:da';~~= {',~'. ~.~!~~~··~rıll.k~!~·~~,'1\~~~n:~0~::,· 1~2 ·~; '{..';ı"re d~~':'ı!~::,•nde~{f ı:,~:::' k~;!."!~~ı ::..::. etmi,tir. Onların haklanndaki o teT.-- :a.ı. ~ *iinl tutmı ttrefii 7 45 Hebtlru 19 00 Konuııme ~ ., . v- 26 ryliilde Inr:ıh% ve Pran81 • ed•l>ıyaıı •er \enm11 ve bolt>ıhnu•tıır yifkar, ve ıstıhf fkll.r hukumleri yık-
_....._ ....111....ı...._o_ 8 00 il uk CPI) 19 15 Kuerıet tırak etmlştır. GQrllşülen me Jel rin rımıze geleccktlr tıfılreları 17 bırincııe rıç e erkcolo ı bölum Y NI EfılNIYF.T JılUDURO Teni h· malarını, kendi hesaplarına m n·vı· 
- - bir .._ tercih 8 lO E• .. H•tı ısı 30 Habtrler bafmda. son il.un terde memlf'ketimbe p saya Munrdan Ba ada sertıfıkaluı ela 14 ,.. 17 b•rln ııcınnd ıanbul Emnıvct JllOdDril Xlmlun dOa ~brl ~ nnı lmpertor Fraasn•a. kendi mil o 19 45 Sır1trlar R ıya ' "r n mu- ı hır e }•· mlıe ı•lml•ıır Yenı Emniyet JılOdDrG bq n bir zafer saymamak mümkün dcgıldır 

hı~,..l'Dl'- maıfMtine ·~ bcJL-&... ...._ ı>. 30 Pres...., 20 u Red;vo •ncı .. ı ıUıal edılecek olao tf.vı,, demtr tel, hlm mıktarda kala;y gelmlştlr. nu 1 pı M:runboet ltnribaııa- ıw edth vat olu vuıfulne buhyacalıttr. Serefe kıymet veren milletler için h · 
-... - ı:z ,,, Şarkılar :ıo 45 ISarlutar ve demır m lzr.mf'l1m ~ uretle 1ev- yiizden l<alay ~üannda yüzde 301 ıaı.beılnia - ~C.•laa • eylllde. 41.nle -.aaferi küçuksenı k li kil .a • u 

keti "8l'tl. O Yicd..ıbdrr. Fakat s&- u 45 Heberlıtr ıı.oo 7.ı,rut tah1111ı 1 edil b 1 aJt+n~d • be I d b dü künlük hu 1 I necek. il blrlncıtep-ınd n 20 b rln ıte rlnc Ö m m n o ld r: 
nck durmadıiı Jçin. asla terefli bir u eo TllrMl.r 21.ıo Tcınerl z mesı u um _, l. ru~ t n ~ _ır. ş su e ge - ked r yuıh ve •!5~~ ımtıhanla rı yapılacak , asıylc ıı.,ıayacılı , 20 birlnciteşrinde lmıi . y]e olmasaydı, kahraman Yunanis-

detild I u.ae -.ilı (~ 12.00 Orkeure Gerek demir ıthah\tçdarı ve gerek- mi.ştlr Bır ıkı gftn evV'el, İıdtenderu- f lıdc kolunun ~ birıncltcwnde ıez müdaf• ı hani ra devam cdılecektlr. Cofrafye blllllmll · tanı, -mağ16biyetine rağmen- b k 
r " 

0 
2222·~ 0

8--rk .. u1•.• ııe demir fabrikatörleri Merkezi Av- na İngıltereden 4000 sandık levha ıiarı 1 •1 .. 16 birlncııeşrlndc de yazılı .-e s ör nün tez müdafaaları Z9 rylOldc, yurlı ve aö2· b" b k . uyu Etteei Sin, llliHetJer -ı-rebe.ine - 10 ımt"lıcnl•rı nırııtluktır Tnrıh hlSlft·nO 10 lmtıbanları da 8 birlnçııeorinle 20 bl.-i11ci 1 ır eser e aerlyet.i alkıt tufanına 
r-~--------------~-"--~~-=-~--~N=ff~:K:~=~=---:ra:~=:~=~1:8:00~:ton __ ç_l~v-l_v_e_d_e_n_1k_m_a_~--~-lı_n_d_e_d_e_~_n_e_k_e_1_e_~_~_t_~_. _____ m_••_Y_n_~_e_ı_~_ti_~_~_••_ı_2_•_ey_l_Oı_d_•_t_umM•~ terınaruı~a~~~ktt~ t~~~L 

GEÇE GELEN HABERLER 
Tokyodaki 
Müzakereler 

----Henüz Kat'i Bir 
eticeye Varılm(I dığı 
Haber Veriliyor 

Tahranda Örfi 
idare Kuruldu 
İrandaki Almanların 
lnqiliz ve Sovyetlere 
Teslimine Başlandı 
SMrnle, U {A.A.) - İran ile ya

pılan ımla~ma mucıbince; Rusla
rın Maverayı ~ttln demiryolu da 
dahıl olnıak tizc.>r€ İrandaki beıli 
başlı munakal8t vasıtalannın ida 
resini ellerıne aldJkları resmen 
b• ldırHmcktedır. 

Tahranda örfi idare 
Tahran, 11 (A.A.) - Tahranda 

örfi ıdare ıüm <'dı1miştir. İran or 
dusunun en yuksek makamını iş
gal eden genera1 l!.:vhad Admadi, 
hukürnet merke1m1 n askeri va -
lılıJ1inc ~yın ldı1m:ştir. 

Şell'n ah ailesiı.in İsfahana ~it 
tığı trkz"p cd·lmektcdir. 

Almanlar f eslim edlliyor 
Ankara, 11 (R dyo gazete ) -

Ba1.ı f n ga eteler!, m hv r memle
keUerındekl İran ef rP~'ıanelerınln 
açık kalması arzusunu izhar etmekte
dirler. 

D ğer taraftan, İran Almanları İn
gd ve Ru!!lara teslım etmıye ba la
mıştrr. Bu rada Irak .lsy nma iştir k 
eden ve lrona ntlca etmlJ olan Irak
lı! r da .»ardır. 

Raııt All Gey!Anl zamanında Irak 
nıharbıye re bulunan Emın 

ı de bunl r ra ınd dır. lngılız
ler Kudüs milrtüstınü de lstemlşler-
e de. fren hilk<lmetl mfiftQyil iran 

topr larında bulamamıştır. 

Tu ua. 11 (AA) Jılrsır baıı mt!dlıl, 
P• le mıhı nO y•naınm Htın elınmeıı 

a ted e 1 ıttenı en 12 mılyoıı !ıra !ık 
"l kraar 16 re)'C aerıı 6' reyle kabul etmlt· 
tir. 

SıPbistanda 2 Divanı Harp 
Faaliyete Geçti 

B ıdıııette, 11 (AA) Sırb etH Betftlıl· 
linin d n neıredı en bir cmırnelftul mudbln· 
e t1•I t.dılen .,. .. ıde liri ıM••ıu....., INnıl· 

ırıa tar Vere tklerl korular temylHrz lnfu 
ed • le olan lHt dl•Hıı.rıııa.r ,...._ lıweet 

yı dım lı .. ıorı veub lecelılerdır 

İrak Kabinesinde Tadilat 
Bıtdll 11 A A Sekı ı ndenberı ko 

•• nt hakkındı deveran etm•e 
lan eırlalar maliye nuın Tbnhlm K•mıılın 
ı fuıyl ıon haddıne vum ııır Keblnede re 

ı bır uyln yıp lmem•tırr CDnlın Hartri 
Nı rı A ı Cevdet melın neureti vektfc 

de ruh et mı tır 

Sovyet Tebliği ... 
Merkezdeki taarruzlar 

Toriao 'ya Şiddetli 

Bir Akın 

Amerika Kat'i 
Vaziyet Alacak 

Lo 
1 8•'1•rat '"C•OC 

mira, 11 (A.A.) - Çarşamba 'B""'",.••· ' ,ft,.,,.., · · ı "k ı · akşamı neşredılen Sovyet teblı - kava ~imdive kadar yapılan akın 
1 
k Amer~kabBır ekşı Devlet1_erı h~ "~ --.J b · · ı w ·d·d ıı· · 1 t ı, reısın u a şam soy ıyccegı 

EP• ilk.IUece, üiun cephe boyunca arın en sı e ısı o muş ur. • tk b . ük b b 1 kl 
anudane muharebelerin devam İngiliz dev tayyareleri ilk defa ı benukl u, kutcdy . uır s~ ırksız 1 

ta 
tt·-· · h be kl be ol k 6 b. t · ı·r d eme ır. mumı anaa c e ıgını a r verme e raber, ara ın me re ır ı a an uça- g· tuk k hl l 1 

1 k 
k ı ı k t• 1 . ore. nu pe mu eme o a-

maı:eşe. Tımoçen o kuvvetll'n, 1 ra a p arr geçme sure ıy e gı- rak ih e ' k h b b d 
Smolensk'in şımali şarkmne alt- dis "\ e geliş 2 bin kilometrelik t' md bev r~ arşı} ar ihınt 1

1 a 
·ı k b" ı d B k ye ın en rı yapı an ar arın 

mış kı ometre adar mesafede bır -!~ ukçuşdyapn:ılış alr dır. bui ~ ~.na en cıddi ve en kuvvctlisini teşkil 
noktadan aynı febrln 270 kilomet ı.,.ıra e en pı ot ar an rı şoy- ed kt" 

1 •· ı · ı· ece ır. 
re cenubu prkiBine kadar imtıdat e soy emış ır: R ıt•· b lk d" · 
eden 320 kilometrelik bir cephe- "Tayyarem Torlno şehri iizerlnP k 

0~~~ 1~ u ~ut a ~er ıgı 
nin üç noktasından taarruza kalk gelen ıiçuneü tayyare itli. Şehirde 3 ço k .u~ e ihemtı:ııycb ı ~ostettr. -

pard yangın çıkmıştı. istasyonu iki kere me ıçın şu c e ı te aruz e ır-
mRr • ıAr.l . tihb • d. bombardıman ettik ve donerken ta- mek kilfıdir ki, nutkun bidayet -

camı man ıs arat aıanaı, un .. bi klld t t b t ed·ı l ~ ~ alı:eam, Smolensk'ın ıimali ,arldsin- ~zun ıyı r şe e devam. ettiği- e es ı. . ı ~n. uzun ugu aşagı 
deki Sovyet hıicumlarmdan bahsetmit- nı g6rdük. Bombalar çok mıktarda yukan ıkı mıslıne çıkmıştır. Ro-
se de, bu barekita daır olarak, Rus atılmaktnydı... osevelt, nutkunu Nevyork saatiy 
kaynaklarından hıçbir haber alınama- /ngllizlerin zayiatı le saat 21 de Türkıye saatiyle sa-
mııtır. Alman ajan11, tam mevcutla hah saat 6 da okuyacaktır. 
tabu~larla •e tan~ların yardımiyle ya Berlin, 11 (A.A.) - D. N. B, nln Salahiyettar mahfıllere gore, 
pıldıemı soyledliı bu hllcumlar~n, mu :ıskerl kaynaklardan ö~rendiğine gô- nutukta Atlantik meydan muha-
vaffakıyet kazanamadıiını ıddıa et- re, İngiliz hava kuvvetleri 22 Haz!- b . d b h" mevzuu ol k 
mektedir. randan 9 EylUle kadar aeçen mild _ re esı. e a ıs . . aca ve 
"Kızıl yıldız" isimli Jazılordu gaze- det zarfmda 1200 ı&yyare kaybetmiş- Amerikan· gemilerının ugradıgı 

teainin harp muhabiri, Jelnya'nın is- tir. hadiseler münakaşa edılecektır. 
tirdadıyle neticelenen Rus mukabil Bahrılan ftalgan g-ı· .; Bitaraflık kanununıuı llga 
taarruzunun devam ettiiini haber ve- ~··,. -. • .. • •. • 
rlyor ve diyor ki: Almanlar "n" neh- Londra, 11 (A,A.) - İqiltere A- edlleceırı soglenıgor 
riııin ötesıne puskurtlilmiışlerdir. 4 miralllk dairesinin bir teblllt. 3867 Butun gazeteler, v:ızlyetın c ddi 
bin Alman askeri boiulmu,. 238 tank tonluk bir İtalyan petrol ıemısının mnhıyetıni tebaıi.ız ettırmektcdır 
ve 50 tayyare tahrip edilmiştir. Ege denizinde btr İngth?. deniultısı Nevyork Tımes'in Vaşington ~u -

Cepheden Tass ajansına gelen res- tarafından batırıldığını bildirmekte- habırlne göre, Roosevelt, Çarşamb:ı 
mi bir telırafta, Gomel'deki mukab.1 dl ak nmı mühim devlet memurl rını 
Sovyet hucumuna dair tafsılat veni- r. yanına çagırmış ve Amerıkan gemi-
mekte, muharebe meyd.ınında binlerce Alman tebliğine göre terinin hımayesi bahsirıde luzumlu 
Alman oluıu bırakıldğı, Ruslar tara- olabilecek tedbırleri almak ilzere do-
fmdan 47 tanlr, ıı top ve 96 kamyon Bertin. 11 (A.A.) - Şımali Afrı-
tahrip edıldicı soylenmektedır. kada Alman bomba tayyareleri dün nanmaya emır verl\lek ve bit raflık 

Leningrat kU§atılmadı 
Londra, 11 (A.A,) - General Tı

moçenko lru""etleri, zaptedildıii dun 
Ruslar tarafından ilin edilen Jelnya
dan oteye geçmişlerdir. 

Leningrat, bazı Alman iddialarına 
raimen kuşatılmamııtır. Esasen bir 
Alman askeri sözciısii, Leninsradın, 
Moskovadan, malzeme ve ia,e madde
leri almaya devam ettiiini, dün söyle
miıtir. 

Jelnya meydan muharebesinde se\i:ıı 
dü1D1Bn fırkasının !obizamı ve elli ka
sabanın istirdadı, muharebenin on 1-
kınci haftası içinde Rus ordusundairl 
müdafaa azminin elln tehditklr bir ma 
hiyet muhafua etmekte olduiunu goı 
terir. 

Öf leden sonra çıkan ıaı:eteJeı ın 
Smonlensk'in Ruslar tarafından iıtir
dadma dair olarak nqrettikleri pyia
lar teeyyüt etmemlıse de, Rusyanın 
istillsındanben, Ruı tebliiinin ılmdi
ye kadar Sovyet harekltıru ıostermclı 
ıçın ıstlmal edılcn "mubbıl hücum" 
tabiri yerlne ilk defa olarak "muka
bil taarruz,, tabirini 'kwllanmaaı dık
katl caliptir. 

* Moıko•a, 11 (A, A.) - So.yet ve 
Italyan tayvarecileri arnmda y91>dan 
ılk muharebede on İtalyan tayyaresin-

Tobnık ve Marsa _ Matnıh'daki duş- kanununun ilgasını talep eylemek ü-
man antrepolarına tam isabetler elde zere kongı-eyi Pnzartesı veya Salı 
etmlştır. Şimali Mısırda Makyon kol- gümı lçtımaa da\ et ct~ck için nıhai 
ları bozguna uğratılmJi, demıryolları projeleri muzakere etml tır. Muha -
da tahrip edllm[Jlir. 8 bin tonluk bir bırm ilaveten bıldirdiğıne gorc bi -
ticaret gemısı il _ ıo ı:,t\\1 gece.ı taraflık kanununun ilg sı k yfıyeti
Siveyli k6r!ezinde tayyare1erlmlz ta- nın nazarı dıkknte alınan inkl aflar• 
rafından batırılmıştır. arasında bulunduğu ha kındakl ilk 

9 EylCılde cereyan eden )l•va mu- kapalı telmih, iyi haber al n mahfıi
harebt!lerinde dQşman ŞiMall Afrika !erden gelmektedir. 
sahili üzerinde 3 av tayyaresi kay- Howard Trüstu gazetelerinin diplo1 

betmiştlr. matik muharriri Simo, "1917 lıortlu-
l>üfman tayyareleri ne ......, ne yor,, başlıklı yazısında dıyor ki: 

ıece Alman topraklarma hOc:um et- 'Amerika Birleşik devletleri, halen 
memiftir. 1917 de Wilson'un Almanyaya kar ı 

den iaçü düılirülmüttür. Muharebe, 
Dinyeper bölgesinde olmaıtar. İtal
yanlar, bombardıman tayyaresi olarak 
kullanmak niyetiyle, Caproai tipi avcı 
tayyareleri istimal etmi,Jerdir 

Leningratt. llGZi zagialı 
Londra, 11 (A,A.) - Dıdl~ TeJe

ıraph ıueteslnin Stokholm muhabiri
nin itimada .-nn bir membadan al
dıgı bir habere atfen •ermı. olduiu 
malumata göre Almanlar, lıeninırat 
harbinde bir llY !(!inde .... 000 k'$İ 
kaybetmişlerdir. 
Almanların son ılt ' a• daha fazla 

mikdarda insan ft:da etmiıt oldukları 
zannedilmektedir 

harp ılAnı için memleketin y lnız a
rıh v!\kıalar bekledi lnı telmih etti
it zar.tnn bulunduğu noktanın çok 
tehlıkell bir tarzda yakmınd dır .• , 

İtalyanların Ağustos 
Ayındaki Zayiatı 

Roma, J1 (AA) lıalyen umumi karar 
ırtlıı. alwetw ayı ırulındekl l<ay pların lıste 
sini ne,rctmektcdır. Bu tıatoıc &' re, ordu •e 
ınilıaln keyrplerı 1udur: 

fımell Alrlkadı: 163 610, 173 ,. ... ıı. Yunan 
•• Arnevat ve Arnaırut · Yuro lav ccphcle 
rinde: 426 1;10. Hll yualı Sırkl A!rıkadı · 
101 m ltalyad• havı hQ um... •tıctaıtıd• 
9 1110. Behnyeni11 lreyıpları 31 ol , 75 a 
ulı, 74 ekıbeti ınerhııl Heva kuvvttlrrnin 
~ayııılan: M !iti. 441 yaralı ve 41 ekibetı 
m•çhul 

Bu r~ 11991an evvelki uyht li tele 
..... lı••awwwıpu nyrrlan lhtiv• eylemek 
ırdlT 

Yunanistana Zahire 
Gönderiliyor 

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

Allıtan T ebliiji 
f Baırta,.af• • lrıcldf"\ 

Lenil1Jflradl11 etrafında 
ı BAsurat ' ıncıcseı Helslnkl, (A.A.) - Finland kıta-

vafakat edebilmiş olmasından do atınm ılerl h:ırt'kfıtı mü ıı it bir su
layı büyuk bir memnuniyet duy· rette devam etmektedır. Cnrelf.e ber
maktadır. Yunanistamn en bü · zahmda eski hududa varılmıştır Fin 
yuk kısmı İtalyanlar tarafından kıtaatı, cepheyı kısaltmak ~ · ilerl 
ışgal edılmiş bulunuyor. Alman - hareketl('f"lne devam etmektedrrleı:, 
ya ıle az çok iyi munasebat ıda-ı La~~gn goluniln şarkmda, Şarkt Ca
me ettirmekte bulunan Turkıye relıe de Fınkırıd lılar, Ladog gölüo-

k Y 
. den ıUbaren Svır nehri mecrasmm 

bu erza m unanıı;tanda bıtaraf yarı~"da f ı · 1 ~ ı dl t · l . . ....... n az. !IU11 ı;şg c-ı.ıuış er r. 
lal vası asıy e t(;;vzıını Almanya Bınnetice Finlandalılar Murmansl 
yı ikııaa muvaffak olmuıtur. Hal demlryolunu ve Leni~da cercyaa 
bukı ı~gal altında bulunan her - vermekte olan elektrik llt11l'"'"'1 ı,. 
hangı bır rnenileket için Alman- gal etmiş bulunuyorlar. 
!arın boyle bir şartı kaıt'i SUl"Ctte İyi bir membadan alınan lleberlere 
reddedecekleri muhakkaktcr.,, ~re, Leningrat etrafında mevzi al-
Dığer taraftan News Chronlcles ıu- rnış olan Alman kıtaatı, ~ğrd 1d 

nu yazıyor: noktalara vasıl olmu lerdır: 
"Yunaniııtana mahdut mikd&rda er- Şarkta b zı kıtaatın daha şliDdiden 

zak gonderiJmesi için Biıyuk Bt itan- geçmiş olduktan Neva nehrlnfn şar
ya, Birleıık Amer!ka ve Turkıye ara- kında ve Lcningrada takrıben otuz 
ııında karnı Iaıtınlan planlar Avrupa kilometre mesafede kfıin bir kasaba; 
siyasetinde hıç bir degltikliii tazam- cenupta Gutchlnd dem,ıeyoCannm 
mun etmez. Bununla beraber iktısadi pek milhim olan llUsak noktası: ~ 
harp nezaretınde şu da beyan edil yor ta Koporıcde k6rfezi sahilini nnrva
Jtı, Buyuk Brıtanya Yunanistana kar- zi ol r k t kıo eden bir h t. 
&ı bıiyuk bır muhabbet beslemektedir Müthif bir harp sa.Jınetd. 
ve bundan dolayıdır ki ablokaya rağ
men bu erzak Yunanistana eöndeo.ile
cektır Bununla beraber mevzuu bahis 
olan şey Tıirkiyeden satın alınacak 

erzak ve diğer mahsullerdir Denıza
şırı diler mmtakalardan Y~naııiıtana 
erzak gönderilmesine ve bunan Alınan 
yanın erzak stokuna ilive eylemesıne 
muıpaade edilmiyecektir . ., 

Moskova111n 
Protestosu 

fB-.urafı 1 incide) 

l - Bulgar topraklarında Al -
mah ve İtalyan fırkalarının git -
tıkçe çoğalan miktarda tahşit e -
dilmesi. 

2 - Alman ve İtalyan tayya
relerinin Bulgar hava mcvdanla
rında tahşit edilmesi ve bu hava 
meydanlarının temamiyle Alman 
makamlannın kontrolü altında 
bulunması. 

3 - Bulgarlstanın Vnrna ve Bur
g z llm nları Alman ve İtalyan de
nızalhlannı ve harp gemilerini ba
rındırac k şek lde tadıl edilmiştir, 

4 - Halen Vamada, Burgazda, 
Rusçukta ve Tuna üzerinde Alman ve 
It lyan denizaltıları ve h rp gemile
rı ıle bu iki memlekete aıt deniz. bir
lıkleri tahşit edilmiştir. 

S - Amiral Raeder ile diler aake
rt Alm n ümera~mm Bulgar stana 
gelışlen herh lde Sovyetler Bırlil ne 
kar ı bundan sonra yapıl c k h re
kAt iç n Kar denizde bir t lo te kil 
ile lak d rdır. 

8 - Bulgıır şlmf'ndlfttlerl mate-
m d v n Almanyadan elen Alman 

Zürih, 11 ( A.A.) - Odesa ltr\ftnd( 
cereyan eden muhnrebelerden bahse
den "Ambrosiano,, ismindeki İtalyan 
gazetesi şöyle demektedir: 

"Tarihte Odesa harp meydanı ka
dar kanlı bir meydan g6rülmemiştir. 
Sah beygir le leri, devrilınit kam -
yonlar, ~rkedılmiş toplar, hareketsiz 
duran tanklarla doludur. Mitralyöz 
sesleri, bombaların infilAklan ara -
arnda ~lılarm ~ işitihlıek.ie-.. 
dir.,. 

HITLER 
( Bettarefı 1 taclde) 

Bu siyasi ve askeri göriiımelerdı 
Almanya hariciye nazırı Von Rib
bentrop, Alman orduları yiakaek 'ku
manda heyeti ıefi Mareşal Keitcl ve 
Macaristan başvekili ve hariciye na
zırı Bardossi ile Macaristan erkim 
harbiye reisi General Szon.i Bathelev 
hazır bulunmuşlardır. 

Fiıhrer'in karargthında ikameti ea
nasında Naip Horti, ordu ba• kuman· 
danı General Von Braacbimdı'i zl19-
ret etmiş ve Maretal Ooertnc tara
fından yapılan daveti kabul etmlştirı 
10 Eylülde mliza'kereler sona ermiş1 

tir. ............................................. __ , 
kıtalarmı ve harp malz.emeıdni tu ., 
maktadır, 

7 - Tuna uzermde, RIJ9C'Ukt • 
talarm ve malzemenın kara 70 u a 
nakledılebllmesi iç n btr kepr(l • 
edibn tır. 
ıMoako a r dyosu btmdaD .-ını ".., 
yet hükllm tinin, ~ _,..,.,. ... 
n n Bulgar topr 1Uarmın ~h • • 
ntanm11 iştirak ett klenne dfttr • 
len hllb rl katıyetle tekzıp et1-
hatırl tmaktadJT 



T A N r 
Siir Ve Sair lzmırde "Atatürk 

Mize i,, Dün 

SPOR: 

FUTBOL 
BAYRAMI 

A 8 C r-ı 1 
flirkırt 

400 9'r. 
'50 • 
408 

Kr • • 
\IQ 

Fin • Sovyet 
Sulhüne Dair 

•• 
ııre 

Ait Düşünceleri 
Mer le Açıldı 

iki lstanbul Muhte& 
Karıılaıacak 

Mevsime girmiı bulanmamu: ha 
biyle futbol aJanhiı Puu ıilnii 

Ebedi Şef' e Ait Bir Çok Eser ve H&iıralar ~e~!bolao!:r: o!7rtt:-1 
. . Bul yacak olan bu ba:rramda CUtJ' fa Müzede Aynen Muhafaza Eddmıı unuyor maçtan vardır. Sa~t OD dörtte f 

futbol miiubakası yapılacak, ıı 
İzmir, ıı (TAN muhabirin - bu ıuymetli ~3 arasuıa konul· edecekler, pen~u atım. tac atma. 

den) - Atatürk müzesi bugün sa mu:;ıtur. sun vurq sıbı te.~ 
- D - c·- y • 111 

•• , iletlerin tekamülü insan zevki kadar at 11 de, Atatürkün. bundan 19 Ebedi Şef bu mektubunda İz - pwm anıtı ile tamı e 
er tünn arkumda bir şair ol- azan: 1 ,.... ve "4tliı1üdlr ........ bir aıe eVVef. ....... qalr mır hemşerihğine ~tiba~mc:lan la~ aoııra matbut tünm ~ 9ır kaç ..-ndıinberi. Finlinda H madılı gibi her şairde sanat- Bedri Rahmi ,. z~ her. neslin kutatına yem nı11- b&S1§1nın yıldönümünde mer~ dolayı memnumJ.'('tinı ~~e_!rr- kemtet°lw'tdqacaktır. Hakemler 

de Sovyet Rusya arasında naün- kir dejildir Sanatkir her teyden ev- siki il~en s~-:rek )'er edeme- le açıhmfbr. MerasJmde nlı, te tzmırır. gu, 1.u?ması ıç n bu~ 11ene futbfUi }'mi bırakıp Ukem 
f t b r sulh yapmak mabadıyle vel aana~ imklnlarım tamamiyle •••••··-= mı~lerdır !: ı:.s•kitin: ~ mevki kumandanı, mebuslar ve bır mıl:etin mt.ı2bm anlar geçınp ıuna lirmiı etemanlarm iftfrald 
lnöııaJterelena cereyan ettiii 1&7İBll idrak eden. onun hudutlarını baab - · 

11111•111••••-•••~ ~tin-~ mn ellnc19l Wlir \birçok zevat il& kesif bir halk küt (edakarııklar yap\ klannr beyan GOk kuvntli bir takım kurmaya ..... 

~ :01-:::~~. Finlinclanm unatıarla karııtırma:van kimı!dir. idi..;., Blkiyt dhıledim. Bunlardan han- onlara 'söre ve o= iGin ,......_: lesi bulunmU§tur. etmektedır. vaffak oJmutl!!'~k.=t::!= 
tecavUa bk barp dıit. . tikW Bundan her aanatklr keneli çöpll- silini daha candan ıö)'ledilderini anlı- pirin de türmi tapyabilecek d!li o . ~rff ela ariimlriia oı_ .. 
•e t0p:ak bdtünlü~::.-anti ~ek iUftde &ter, kendi sanat sahasmdad ö- yabilmek için onlar kadar iyl 4111 bil- lı:adar i7i b'lmeai llzımdır Bir ~- Belediye reisinin nutkunu mü- Finlalllla muDTW maya buırl~btıuab.ı auht 
taıtiıle ı11lba kavupnaktan bqka biı teıiyle all'kadar olamu, libi bir ma- mek tart delildir. tekinn eserİyle birlikte YeP7111ri ma- teak'p vali kısa bir hitabede bu- ~aat on dörtte • 
eaaeti oJmadıtı ha.klıcıııdald netJ'l7&tı na çıkmıwıl. bir sanat!tlnn kendi ... Bter, senç nealin 1&irleri: yabancı tiki aıetıeri taıarlamak endiıe91 J'Ok· lunmuş ve kurdellyı kesmiştir. Sulll ll!M!bl1ir mi? :uu. :~.re;:.== 
bıa .. 71Ql te71t eder mah:yette göni- oati~ h~d.utlannm bıttftf yeri ta:vtn ıiirlerin tam manasiyle •nkine varaı- tar !cinde otap biten Hlleri ifade et.- Müzede Ebedt Şefin lzmiri zi- '"Tr 11 e 1 p 11.ıatelit - , ,., 
lti76rda edebılmeaı ıçuı komıu aanatlarm bat- bil•lerdi onlar da her te1den evvel mek için mu!ld iletlerinl P7ri klfi . le ._..... , ınctde, da kartılaşacakttr s 

B ... fta lradar evvel bir İsveç p- 1adJ!ı yeri bi.~esi ~ımdır. ana dilinln ne demk oldutunu anlıya- balata. onlaraı haldı:: söriitiı bir me- 1aretlerine ait muhtelıf eser .r MfiAmer'karun ihtarı evvel futbolculer bir setit .-
...,_ bq makalesinde: Finlerin Al- Şurle musılt•,. res.ım, heykel, sanat- cak ve bu imktnlan kendi dilleriııde ziyet deiilcfü Kabahat biç bir uman ve hatu:alar aynen muhafaı.a edıl Finl *'iWe ~ - pacaklardrr D!-"LI.- Y: 
~ So yetlere karii galebeai.4- lan araımda munasebet yoktur. Fakat anyacaklardı. Bizde bunun farkına siki iletlerinde deiildir Onların mektedır. Bu meyanda alt kat sa Rel.s ki ..a....a ft Fuar ~ ~ 
c1ieQ pbeye düıtüklerıui, bu harb n pirle ~ l>esteklr •. ~eyke~trat varan biricfk pir Yahya Ken_ıal ve bir :,"tantarım bılenler içlıı hudatam ar- londa Ebedi Şefin beykeltrqş ~~ ın .. ;'!I .a:--.. u (.,A. A.) - ı.r Milılliitl 
~ hjdr1rmd.a Finler arumda fi- r~, edip araunda bÜ7Ük mqte- dereceye kadar da Nbmı Hılnnet ol- moniler, hudutsuz musilr.i ilemleri Krjpd t.arallndan yapılan &lize1 Fm ti 1~ ~-.On saat 18 de Qllll~ 
ltir b tf o madıpnı ve son zaman- rek bailar nrdır. Ba bai hepUnin maatar. mevcuttur. Bir eairin zihni faaliyeti bir büstü öze çarpmak~. rika)'I ORap vererek m~ palkta )'alllldı. 40 kilometre 

da p nllnda4a tannumı pbsi7etl« ~'::. kurucu yaratıcı sanatkir * * ile bir besteklnn faaliyeti arasında su Ebedi J!fin yemek saJonu ay- nm AhııM•lar y~ndalhbarbe ... ._ ,...san müsabaka7a 11 
clerl 'bir ço1aııu tevkif edildiiinl YdZ- n r. ftivan tairlerirniz evveli ıenin be- aıZ11ll'8cak kadar bir miinuebet olda- b fa ..;:1.~- ... .M• tzal dilini • iaünferıt su yapmayı -.ıı Dördü müsabaka71 
llıltlr • Fikret, biiyülı: ediptir, biirik saaat- 1# nim Sibi dltilOllt 80nra anann tuna iddia edecek deiilim. Fakat, ti- nen ~H ~ ~. ~1h r da· .. . i, binaenaleyh mu- Orhan Suda ildJacl turda bll .. ilillt' 

V ..... 'dan ve Stokholm'den se- kirdır. Füat biirik tair deiildir. kahplarmı dö~iiyor, doıtnıdan dol- ire; yep,..U; eski ile• afak bir mu- beledıyesı bılihara, ulmii:_e ~ • kaıdder Alman zaferine kerlekleriniD fUPlllD8ll ı6ıllllleJ 
lea J.al>erler: A1manyanuı Finllndadan Doato7evali:i, büyü romancıdU', fakat raya anız ile diiıtid7orlarcb Onlar, nuebeti olrnıyan bir tekil &etiraaek lara mumdan ~.. ey e er balladı bildirmi~ir. dillmlf .,. ..m.._..QJ ta•• tl'lr 
lereflerini Ye prestijlerıui muhafaza bii7iik bir edip delildir Andre Jit, arm çok küçük :pqtan kulak kabart- iddiası; mevcut mualki aı.tleriqi be- yaptırtarak Atatürku bu yemek Fak t 1"iıi•eç Telgraf aPnBUIDl Teelk liıllllc8'tt fQlllardr. 
.__ tartiJ'l .. çekilinelerinden ıa)'ri biirik bir ediptir, fakat biç bir uman mq1ar ve zevklerinden fedaklrhk nimıeruiyerek baltlr ıörmek ve :reP- masası etrıdmde arkadaılariyle . ~ -~•A--+- ...K.- l'inlanda- ı _ K..t Eski....,. tf ııuaıı. 
llleaınU otauyacaklarını blldiriyorda. ı bü)'iik bir romancı d•iildir. Kabak- yaplbacfan 'ba mnlil lçerıı:inde diişii.- yeni sesler ı;ıkarabilmek için yepyeni beraber canlandıracaktır. verd~~ maı--=-.. ~1:..wot.. Fin Aat ıa ~ ı - Sa1Dı ıı:atı,eıu.ı 

Lo.achada1d Fm mahafilinde de: Fin- kak olan bir te)' vana bu zevatın de nebilnt~ keyfine varabilmitlerdi, uzlar icat etmek kadar llisumtn1sdar. da fikırler ik., ... -,,uu--r-· . 
1 

_ Şa;rket Mffthtr. 
la.da ile Sovyetler arasında bir ka• •anatklr olduklarıdır. Bizim neslin araza arkaımı çevir- demek istiyorum. Sanat sahas~da hiç Ebedı Sefın sandallaıı mUb • 1er arasında AJırı~ Z~lD Bu akpm blslklelıc:f1er ---
baftadaıaberi Amerikalıların tavaı9UtU Biz, ötedenberi bu kt7metleri b!r- mdf, ODU tevmedili veya ldlçük sör- bir alet, hiç bir kalıp yepyenı olarak telif hususi e§Ya&I ve Trablus • den şüphe edeider ft bucünden FuK IR,,..,... bir ~ 
ile ticldl mU:ıakerelerin cereyan etmek birine kan1trrma71 adet e4inmiaiz4ir. düiü için delil, doıtnıdan doiru:va bısanın önine cııskmak ve onaııJa an- garp mücadeleBinden vefMlanna bir sulh yaPQUY& tar~ olanW mit ft mOklfatıar tevzi eıılUml 

t.;olcluh taylenmekteclir. Fikret, fikirlerini nazmen aöyleditf j batb bir edebiyat ilemine hasret !aşmak prefine nail otamumıtır. kadar olan umana ait fotoarafi • pek çoktur Bu y1i2ıden aon Z8JD#l 
... lbubbD, Finlln~ Vaşin~:- i~?n ona ku~ra .. ır cfetil •. bü)'Uk e-, çeJctiii içindir Anı:ıu bilmediii ıçin Yeryüzim~e her zaman 7epy.eni kala- l uhtelif köşelerde yer almq laıda Finl~dada içlerinde 11)11 - Ey •• nm• 1 s le r ~elçili n Bertin sıyast mahafılı. diptir, denenu:, kıyametten koparan- inklr ediıte delil. Çiinlıı:ü, hece)'! de bılecek bir ıey vana o da ıaun na- en m • . . d• bulunan bir 
~alan tekzip etmiılerdil'. tar varcbt'. Viktor Hilso bii)'tlk edip. bilditi ve bu şekilde dibmizde istedi- hudur Dil, Jıine o eanektar clil. palet tır. Bu meyanda Ebedi Şefin hun şahsıyetler ~ . • .. 1..~ • -'-..1-
~ ka)'Daklanndan selen en son tir, fakat bfi7iik tair deiildir. Na- ii kadar örnek bulacatı halde ona da yine ö enaktar cm. tahta11, lealer :! 8/•ı~5 .uihiyle "Sınanın heyke çok kimseler tevkif edilm..,-r - N 1ZCllllnGlll8allKRI 

habere ıöre: Finllnda radyosu, mık Kemalin bti)'tlk bir edip olup bl- kalak asmıyor. Yunusun dilini hiç bi- ayni merdivenden inip çıkarlar, fakat lini yapınız emirlerini ihtiva e- dir. •• Y-~ 
~6 Naqonal - Soayalist teş- Jük bir tair olnuuna11 onun vatan- rimfa 1achrttamadık. Buna ralmen, hazan :va.-.. basan alır, basaıı dört den bır el yazm buhmmaktadw ihtimal ki, Finlandada sullı ar- Deftlcı ........ ~.,. , 

yapddJit ve Finllndanm Al- perverliiine n bilyü)diitine bic halel dili onun. diline çalan tairimi:ı yoktur. bet basamak athyarak.... A İ . 
1
.
1 

tarafından hl- zmu wnumidir ve harbin Finler ':lf'"S 
~ hesabına barbettigi 1&yialar1111 ıetirilebilir mil ı Herbancl bir tektin arkasına takıla- G"k .. ü d .1-ı.- ,ı.: t kt ~~..:... .. :m!!"~:.!". tih lan - ;......, bi•-ı~ oldlJiu W..ti bAkim Ankara, U ('l'AN) - Ac11be Y. 

etllliftir * * 1 bilmek. onun cıraiı olabilmek iGin o yuz n en ...._ e~: opra an mıT ...... au~rı~ ... m ap '1il'C ~· ~ - prt1ar \ inde klıetl evlenme 'IMID1lt'lan ttetdll& 
.... ,=-... danın, Almanyamn muvafa- G ene neslin ıairleri baklanda eli• o tekliıı içe!'91nde hqrii netlr olmak ~ha em~~fr n~ırJe ~:= o'i: nr.e Ata türkün "M. K~~.~ =l=at bu=lerte ~ .. ı_. aWDeıüııill ~ .. 
~ Ye ona ratnıen Sov- ıiinctiilderime setince, ben ırenç llnmdlr. Türkçe cliifünWerek Fran- ır n ~ u a .. t ,,_..bir zasıyle yudıklan ve umıno anın nud ıwaf. lul a•u•rM°'dt tadillt ~ 

milafeıtt bır ıalh yapmaya ce- neslin bu'1&1iyetini ıuracla balaJ'Orum: sızca J'Udan bir yannm ne kadar ta- 1~ft-=-~ibi = ba....,. lla muhterem ve hamiyetli ahalisi - rit bir aalh lllldine. ~ .M bfr proje~. 
etmeal, u muhtemel olmakla Ba nealln sösll doinadan clotnın dı kaçana, aenin benim ılbi dtlıiin- !~rdlfr; - ne,. diye ba§lıyan mektuplan da f* ~ı u;r u- ili• ı ı ıwı N•:Tıc~•-:-•:~1'1lf~~I~ 

.._..___ Pla dmamdarlannm Alman- bqka dUlerin edebiJ'tt llemlnde attı- ~ eoma numen ifade •dilea bii' - kaddtraw.n. lan ta4Dlt •• maate.1"1· 

.....,_, ~~dairi kanutleri ~ itte- cmlllthl J>ittiQ --et- ara:ı, tabir ca'ne. lrir mammne de o -=rı· J; il olan J'lıılerl• m{Wııır4 Wr ..uı ~-- .._.. aı.tı~ ~··~ 1a .. babamm ıert ele baıaclaa.t. kadar tataudır. 1 if ~ ı ı W!!R - teşebf.ittl~~ .,A~ tiptu blli bal4e ~ tiit fel:il" 1 ttikGe aıiltldilleten Finlln- Onlar Yu~an, V.SllHnin. Nedimin. Bir liuna t;amami,te teahtlp edı:"' , 1 :_:n müsaade ~miyeceği l- tir. Ba arada evlenme memur 
-. ıltreceii muhakkak olaıı B&klnin zevkina vaimadaa cok uak bilmek lçhl. o ~ dlltbe~Ok ,- a • • .... ~ akit ,..,..... .. mel -:JJC:j 
ete mOcldetince harp ballnde ba-~ clatiıaluına tutulmaı, onun cap ettiii ıribi herbansi bir tirde dile ~ ,.... ..... '""'". • • ..1-1..ı aı.c.ldan halllllat t..-. 
~ doluracair telllike.eri hasretini çelanit ve nihayet ainema, tel&bilp edebilmek için -tabiri lillUnç I I On~ ı~ın ~isteseler \UU&I Bmadı• ....-. .....,_"' ~=-ı~ ~ede bir a~~~ tiyatro, kitap, tercümeler ve ae;vabat- bulanlar olmuına raimea- ..ırane S 1 T M A M E V S M bugµn ıçm bır Fin - Sovy1!t sul- ..a.._ ..ıoa_. ~ 
llrtilak latemeleri imkln dahilmdeaır. terle emekliye emekliye ona kavuş- düıiinmek icap eder. Genç neslin şair- hü ihtimali pek azdır. libi mazeretin ancak ~A 
~ de bôyle bir teklif'. muı ve büyük bir edebiyat susuzlu- leri, kendi dillerinde şiir bulamadık- Sıtma hastalığının nöbetleri sene- !urlar. Tatlı suda balık avhyanlar, lediye tabipleri tarafmcluı ı;;~ 
n~yetle kabul edeceklerini zan- ~ .cırada,.. ıidetmialerdiı..- lan ve eski aairlerimi.zin muı.n~~ .. ~S ~ ~ meveimiade ..-.;vdana ..,.._ ~ ıuıa1a .. u iıhl"~~-- ..,_.. it ! f ıl ... nı "'Jl 

iiehİleı' 'ftl'dlr. ~ lllr fmıanift bedi dBindea baıka bir tltaııt'iiiti'ıiM 1' Miı1l 'beriU ~~ lir) Piibt, '1nrtti ~ ~ I~ *~)'atmaya~__. ili p;~& _._ taadll .... 
harlabac takaddüm eden müake- dilde tilr bulabilmesi ve keneli dilin- 1aJ1 lGin, onların Wr .Ur dW Wr enr deki · lllllFdıl ıklimlerde •tına J'U Ye ÖJ'le... bncla ll&Wmter konvlınnttV 

eler ._mcla Sovyetler birliii hii- de baldaP bir ,ur kadar ondan sevk maaikili iceniade cllltflmnelerlne im- aoobült mev9hıılleri ha~ 8ehtrlerde de atma,. tatolanlar en Rüıımn•mede. Millt JUclafu ,,. 
~Pin hilldbnetinden aadece. Le- alabilmeli hakikaten Mclir teeadüf o- kan 10ktar. Yabucı dillerde bulduk- Sıtma:va tutulmut olanlar Temmu •· ziyade tehrba keaarmcla. Jarı.a J'&• ri~ Veklletleri llMlmtt ıre atı*ti 

müdafaaaı maklad'yle, bu l'llDllr mezıyetlerdeadir, Fakat, dört lan öz ~ leu.,_ttne bibak1dn va~- 7JJida çoiaJ.D', Aiuatolta, EJ'l6lc1e. il- km yerlerde~·· . (8" tar•f. 1 ınot~) Jarmm ftleairkea dU'eler 
top tetı altında bulunduracak bet ıene ıeceli gündüzlü bir çaJıe- madrklan ıı;ia. onların tilr ınueild•uı- rincitetrin içinde bıle artar ~ l- Sıtma. tebh- battahlı detil. kırlık JI Je--·-~ almak ıwıbariJ'etl~ 6 ~llill'!I 
......... )'alun olan i.f.tıhktmlarm madan sonra bir uun öirenilir ve 0 den de müteessir olamamıılarchr, Ya- çln atmaya stıneDia udıık:t ..._tri yerler hutalıiıdır.. narr- ıa.ma Pleceil .~ 

.._.mu ıatemtt ve Finlindz. liNDda :rulhrut eaerler okunur· on- hancı ıiirleri ancak nesre tahvil ede- haltlbtı derler, Alnı 11 (A.A.) - 11u aabilh blre 
d .,. lll1JV&fakat etmediii i- -- ..... edilir fakat dört bet rek çözmeye çabpış}arcbr. Fakat . Yarc:lm Seveni•• ... bet lWa vllbfıtbnfz 4aMllnde .. llecUsf fttı.aıW 
~ aruıncla barp bat- a.wde .,.Um bir' dille 0 cltlin ıü.- nesre tahvil edilen bir ıiirle, keman Sıtmaıun yajmurlarla da münan- '1ddette bir tf!1E ııarantısı ifl.tilmlştir. t.-4.! la B .._... 

;•:·--;;,,~ ... harbısı aonancla 8o•7etler dal ......... tadabilmek beace im- için beatelenmit bir parça71 avul beti vardır. tlk~da çok ~r Moda D--t.. B'll ~ ~~ .... kw - açv'Pana&·~ .. 
lıl1ıı6metinin Kareli'deki bul klftaudır lnaan kırk yıllık ana dilin- zurna ile calmak ar•ıında hazin bir Yaiaraa 0 ııenenın raz mevamınde 9'llllı kezinde ve Develi n~e ~ Ankara. U., <1AN> - Jıledi4 
ve Hansö'7ii. muhtemel bir~- de b!,ı: u-dık manalar bulabilirken berıaeJiı vardır Yeryiirinde hiç bir sıtmaya tut~~r eoialır, Fakat aon KL.L:: .1-ki a.•••n bazı köylerde hasara ~ VW- P .. artetıi lçtmtiııtma bqhJ'& 

*-rililnü diifiinerek, ı~a~ejı~ dart bet aenede afrenllen bir li• hiç saııatklr ,ahuz baıma 1ep1ent bir bahar mevıımund~ raimurlar erken ıuuuftuw iV.. dlll ve ev çöküntüsü neticesi olarak Bir üc ce1aeden ıonra modı.to 
erclea dolayı itsal ettiii 111Ddi bir saman bili 0 dilin tliribdeld eekil yaratamamıı, çarktan çtkma bir baılar ve çok 7aıarsa o vakit 11tma but vatao.datlaraı eaka& altmcla kal· citetriain ilk libaöDe lradar t1ııt11 

anJ,aphyor. Tamamiyle tec- mabremJ)'ete ı:ötüremea katıp icat edememittir. Sanatldr, hastahiı azalır Yarcbm Sevenler cemiyeti Ka4ıka- dıklan blldlriJmeldedir. ran "1eceil baber .~ 
9diliımı bar vaziyette olmasına Her cönWcle bir ulan ve her ke- ııaııatkln, tekil bir bqlra ıeldl, ilet Sıtnwun böyh .mmime baih ol- J'1i.Dde de bir ıube açana,.. karar ver- B1I mmtaUJara dıtrbal 1U'dmı e- __ ~ 
~ iki buçuk ayclanberi Fin ve 1imenin içenıinde çqlt çefit abi ae- batlra bir lleti, ancak aradan bir kaç ması, baıtalıiın. anofel cinsinden sıv- mııtir, Şubenhıa Dk teali masrafım kipleri llSnclerilmiltir. KaJmakam H8D'AmUa 

bnetlen tarafmdan zaptecli- dalar yatar nesil ıeçtlktcn IOllra doturmaıtur. risinelder vantasiyle ıelm•dır. tık karıılamak O,ere ceml)'et 15 'K7161 .. _...._ 
Baqö nün SOV)'et denis ve Kelimeleı=e ainen bu h111Uiyetleri * • baharda yajmarlar çok olana aa bl- Puarteli alqann cemi)'etla ldnd reis! m-Lriz _ Rillai.,.'deki l'f.u:ı&IU'I 
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Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Saba- J'OPteai nıuild lletleri icat etmeai ia miltait olmumdandır ~ı Etenin :v•ıttıfr ci.tler, mabılll lhtl • • u .. re... t..tt ..... -- un 
hattin Rabmtden: Bodleri, Verleni, tart detilclir llaıllri lletlerinin tesa.. Sıtmalı memlekttlercle, toprakta :vıcı 11111111 klrtılamalı:ı. n _.ıut lnnı49· matııu ftldır, 
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ıKraımıya IKraml)'.e ikram ı 

adedi miktarı tutarı 
Lira Lira 
~-

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

L20 500 60.000 
800 100 80.00C 

L.200 50 60.000 
4.000 10 40.00C ' 

80.000 3 240.000 

Ş6.249 Yekfuı 
j 

720.000J 
+ 

1
. Tam biletler 3. yanm biletler 1.5 liradır. Hasılatın % 60 ı 1 

ikramiyedir Çekiliş bu defaya mahsus olmak üzere 15 eylfil 
941 de lzdmlr Enternasyonal Fuarmda- yapılacaktır. 

BİLETLERİNİZİ 10 EYLULE KADAR DEGİŞTİRİNfZ ' , 
lstanbul Defterdarbğından; 

lstanbul Defterdarlık bfnaı:ında yapılacak (28341,12) Ura keşifli ta
mirat ve tadilAt işleri kapalı zarl usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 17/9/941 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Milli EmlAk Mü
dürlüğilnde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(2126) liradır. 

Mukavele, ekslltme, bayındırlık işleri umum, humsl ve fennt şartna
meleri, proje, keşif hülAsasiyle buna müte!erri diğer evrak 1~2 kuruş 
mukabilinde Htanbul Milli :E;mlAk idare5inden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mekhıplarını ve en az bir taahhütte {20000) lira
İtk bu işe benzer iş yp.ptığma da.tr idarelerinden almııı olduğu vesika
~lara istinaden İstanbul Vil~yetine müracaatla eksiltme tarihinden (tatil 
günleri hariç) 3 giln evvel alm.mış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası 
vesikasını muvakkat teminat makbuzunu 2490 nwnaralı kanunun tarlfatı 
dairesinde hazırlanmış kapalı zarf derununda ihale günü saat 14 de ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri l~nmdır. 
~ı~ ,.. • ' '41ıtııt ... (7315) 

Karar Hülc1sasıdır 
~~ . 

941/Ceza-1088 - Mill! Korunma kanununa muhalefetten sucıu Be
yoğlu İstikl<'H caddesi No. 74 tatüncü ticaretiyle meşgul İsmail Hakkı 
hakkında İstanbul Asliye 2. ci ceza mahkemesinde cereyan eden muha
kemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğundan, Milli Korunma Kanu
nunun 31/2 ve 59/3 maddeleri mucibince 25 lira para cezası ödemesine 
ve yedi giln müddetle dükkAnmın kapatılmasına ve hükmün kat'lleşti
ğinde ücreti suçluya alt ohnak üzere karar hüiasasınm Tan gazetesinde 
~eşr«lilrnesine 4/8/941 tarihinde karar verildi. (8057) 

-. .......................... 111!1111 ...... ~ 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
{·~ideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atııs-0;, 3 lklııciteırin tarihlerinde ,._ 
.,ıırr. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 LlnhJr 
s • 1000 • 
2 • 750 • 
4 • SIJO • 
8 • 250 • 

35 • 100 • 
so. 50. 

300 • 20 • 

=2000-Llrıı 
=3000.- • 
1::1500.- • 
=2000.- • 
=2000. • 
s:3500- • 
1:4000- • 
c::6000- • 

.......................................... r 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLfK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında günde 3 kafe alınabUir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

.............. 1111111111 ................ .. 

,_ BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine 4; il\ 

Pırlantalı ve elmHlı aaat demek. bir kellme Ilı 1 1 N G E R 1 A A T 1 demektir. ÇOnkO: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsa!1 meşhuru Alem olan s 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz ı t N G E R saati al.malısınız ve saatin üze
rindeki 1 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmen iz ıtızımdır. 

Modayı ta.kip eden her asri kadm için kıymetli taslariyle ve nefts işlemesiyle hakikaten nazan dik
kati celbeden böyle bir harikulAde IJ' 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi ~:i:bu~!~~~~~ HEDiYELiKTiR 
No, 82 • A. Elmaah ve 11 pırlıntıh 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 8ENE GARANTiLiDiR. 

Dikkat: Slnger saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır İstanbulda şubemtı 

' yoktur. Adres: SİNGER SAAT Malazalan İstanbul EıninOnü N~. B , i . . 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 

Pazardan b•$ka her ızün saat 
C2 - IJ ya kadar fdnnbul 

Dfvıtnvnlo Nn. 104. 
,.,.,.1. .,.,"tO~ 

BULMACA 

? 

3 

4 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
--.ı 

1---ı--ı 

,.. ıı--ı--ı 
c 

7 
ı: 

SOLDAN SAGA: l - Iatanbulda bir 
semt 2 - Bir llun bahsi 3 - Büyük nine
Cıkıntı 4 - Eskiden bedıva ;vemek verilen 
yer - Kasapta bulunur S - Tahrik, hare· 
ht - Bayafı 6 - hkambilde birli - Ten· 
bel 7 - Bahtiyarlık - Orta 1 - Köpek -
Bir pce kuıu 9 - Bana alt 

YUKARIDAN AŞAGl : 1 - Iatanbuldı 
bir cami 2 - Ankara taraflarındadır 3 -
Bir kuaba 4 - Bir hay•·an - Yemekten 
emir S - Tersi : Eskı bir harp aıeti - Kal 
kuyada bir ıehir 6 - Tersi: Gtineşin doğ• 
maa• - Sirayet eden 7 - .Me,hur bir pey· 
nlT - Kı11mlu ı - Ejderin bir heccsl -
Tersi: Bir kız iımi '> - Soreuya çekmek 
EVVELKl BULMACA - SOLDAN SAGA : 

ı - Timoçealr.o :ı - itimat - Al s - Ri· 
H - !rva 4 - Ebare (lbare) - Tam .5 -
Baıı - Zorla 6 - Ar - Bil 7 - Manin 
a - Un - Cemile il - Arı - Prim 

PARASIZ - Bu gazetenin her 
okuyucu bayanı, derununda (be
yaz ve penbe) renklerdeki Toka
lon kremleri ile muhteEf renkler
de Tokalon pudrasının nümune -
lerini havi lüks bir güzellik ku -
tusunu alabilir. Ambalaj ve sevk 
masrafı olarak 20 kurusluk bir 
pul aşağıdaki adrese gönderiniz. 

Tokalon servis 3. A. Posta ku
tusu 622 İstanbul. 

latanbul ikinci Noterllğlncl'en: Bn 
yoğlunda Aynahçeşme:ie Emincami 
sokağında 50 numarada Yorgi oğlu 
Koslantin Kaçikopulo dairemde 10/ 
9/941 tarih ve 5334 numara ile resen 
tanzim ve tasdik ett1rdıği bir kıta 
senetle Beyoğlunda Balıkpazar; Ka
merhatun mahallesi Duduodaları so
kak 32 numarada Domuz Kasabı ve 
Salam imalA.thaneslndeld makine a
lAt ve edevatını Kuruçeşmede Kır

zade ::ıokaı!ında 7 numarada mukim 
Feridun Pekiş'e ~attrğmı ve keyfiye
tin Tan gazetesiyle UAnmı talep et
tiğinden keyfiyet olveçhlle ilan o
lunur. 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

J Kirallk Kıraathane 
Vilayet binası karşısındaki kı

raathane binası kiralıktır. Anka
ra caddesi 15 numarada Akife 
müracaat edilmesi. 

btanbut UçUncU Icra Memurluğundan : 
940/3976 Mukaddema Iatanbul TütUn Güm· 
rüiünde Kemerli solr.aiında 2S numaraka iken 
hilen ilcam~tıı:lht meçhul bulunan ~bdlllhamit 
Aneeliı ve Mahdumu Burhan Şirketi ha.ın· 
dan Burhana: 

Doyçe Oryent Bankasının dairemize ait 
040/3976 numaralr dosya ile zimmetinizde'ki 
matlubunun temini için 64 hisse itibariyle 4 
hissesine mutasarrıf bulundufunuz Eminöniln 
de Ahıcelebi mahallesinin Kemerli ve Limon· 
culır ve Karakol sokağında eski 88 y~ni 1, 
2S, 25 numaralarla murakkam ve UstUnde o
daları olan klrırir dllklıtln haciz edilmiı ve bu 
kere parıya cevrilme!.İ için açılt arttırmaya 
v11edilmiı olup 7/10/941 tarihine müsadif 
u h elini! 14 den 16 ya kadar dairemizde bİ• 
rinci ıçık arttırnııBT yapılacaiı ve arttumı 
bedeli ~atışı ~ılrarılan me7kllr hl9seye musip 
kıymetin er,, 75 ini bulduiu ve ruçhani haiz 
diıier alacakların alacafına kafi l!eldiği ve 
paraya çevrilme muarifnii itfa eylediği ••k· 
dlrdc en cok arttıran uhde~lne ihale olunacafı 
aksi halde aatış l O cUn mliddetlc. temdit olu
narak 17 /10/941 tarihine tesadüf eden Cama 
rUnu ayni saatte dairemizde yapılacak olan 
ikinci acık arttırmasında dahi arıtırma bedeli 
rll(hani haiz dlıi;er alacaklarcn ah.cafına lcifa· 
yet eylediıii ve paraya ç~vrılme masrafına le· 
kabili ~ttiıfi surette en çok arttıran üstünde 
bırakılacaıi;t maHlmunuz olmak ve bu husus· 
taki satıı illnının tarafım•,. tebliği maka · 
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilinen tebliğ 
olunur. 

KAYIP : Fatih askerlik ıube&inden aldıiım 
terhis tezkeremi kaybettim. Yeniıini alaeatım· 
dan hükmü, kalmamııtır. Fatih Orucıazi Is· 
mailağa mahallesi Bey odılırı No. g Mehmet 1 
Rüstem ofliı Afi Fuat Hanilçi. 

KAYIP: Kayseri cedikli erbaş ortaokulun
dan zayiinde)l aldıllım 233 numaralı ~ehadct· · 
namemi kaybettim. Yenisini alacafımdan es
klıinin hllkmil yoktur. Bayramiçtc Camiikebir 
mahallcsind~ No. 2 Ahmet Hamdi Olcay. 

KAYIP : Şarkr1la nüfus mcmurluiundan al· 
dı(tm nüfus klfıdımı kaybettim. Yenisini ala· 
cafımdan e•ki•inin hükmü kalmamıştır. Şar. 
kı,ıa Gemerek köyünden ldris oğlu Idri~ Orak 

12 • p • 941 ,, .................. _. ................... _, 
ER:ı~K YENİ NESİL İL~~~~~ 

Yeni 
tedris 

binaya 
usulü, 

en yeni 
kısmında 

nakletmiştir. Bol ışıklı sınıflar, 
Fransızca tedrisat bilhassa yuva 

azami ve itina ve yenilik 

1 ~~~2~~~c!..,!N~U~R~U~O~S~M~AN~~İY~E~C~A~D~D~E~S~İ!N~To~. !637~g!::!!!!!!!!!,~ 
,~----., Ana - ilk - Orta ve Lise 

HAYRiYE LİSESİ 
Fatih: Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 

Yatısız 

1 
~;~: 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Arzu 
E'den Talebe Mektebin husust vesaitiyle Sabah evlerinden alınır. Ak-

'•••••• şıım evlerine bırakılır. :Telefon : 2053r ••••••* , ... ____ "" 
ANA - iLK - ORTA - LiSE ~-----, 

::::: B~~~~.~~~.~~.,~.~~.~~I ::~.::· ı 
Kayıt için her gün lll dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
İlk kısım 29 Eyltildc, Orta ve Lise kısımları 25 Eylıllde derslere baş-

'• !anacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 41 

Mürebbiye Aranıyor ~ 
Anadoluda bulunan sekiz yaşında bir fransız kızına fran- ı 

sızca öğretmek üzere Türk tabiiyetinde bir mürebbiye aranı
yor. Taliplerin her gün 10-12 ve 14-17 aralarında Galatada ye-
ni yolcu salonu civarında Muradiye hanının 5 inci katına 

' müracaatları. # 
Nafia Vekaletinden, 

Elazığ - Van hattının 170 inci kilometresiyle .. 240 mcı kilometresi 
arasmda ccman ve takriben otuz kilometre uzunlukta yaptırılacak var
yant aplikasyonu kapalı z~rf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 27.9.941 tarihine tesadüf eden Cumartesi gilnft saat 
on ikide Vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakıısa komis
yonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13500 ve muvakkat teminatı 1012,5 
lfradır. 

3 - Mukavele projesi. eksiltme şartname~i. bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, güzergah haritası, etüt umumi fenni şartnamesiyle diğer ev
raktan mürekkep bir taknn münakasa evrakı yüz altmış kuruş mukabi
linde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

4 - Bu münakasaya girmek istiyenler referans ve diğer vesfkala-
rmı bir istidaya bağlıyarak münakasanm yapılacağı tarihten en az üç 
gün evvel Vekalete vermek suretiyle bu iş için ehliyet vesikası fstiye
cekler ve bu ve~ikayı teklif zarfına ko:vacaklardrr. Milnakasa tarihin
den en az üç gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate a
lınmryacaktır. 

5 - Teklif verecek olanlar teklil zarflarını iki bin dört yilz doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme şartn'amesinin tarifatı dairesinde hazırlı
yarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesi arttırma, eksiltme ve i
hale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. {6500) (8051) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Bürosundan: 
Fiyat listelerinin tevzii 18/9/941 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu liı;

telerin \ 'itrinlerde halkın görebileceği yerlere taliki mecburi olduğundan 
alfikadarlarm İstanbul Ticaret Odası ve Ata Atabek hanında n'aklen en 
İstanbul Fiyat Mürakabe bürosu ve esna! cemiyeUerinden temini ilim o-
lunur. (8098) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Bürosundan: 
İstanbul Fiyat Müra1tabe bürosuna bağlı Üsküdnr müracaat bürosu 

15/ 9/941 ttı.rih.inde Üsküdar kaymakamlığı binasında açılacaktır. İhtikar 
şikayeti yapacak olan Üsküdar ve Kadıköy havallsi halkının bu milra· 
caatlarım 60638 ve 60213 telefon numaralarına yapmaları ilan olunur. 

{8099) 
İstanbul İhtikar mürı:ıcaatları telefon numaraları: (23332 - 22233) 

1 - Evvelce eksiltmeye konmuş olan (10.000) adet bira sandığı şart
namesi değiştirildiğinden yeniden kapalı zarlla eksiltmeye konmuştur. 
Çivisi idaremiz tarafından verilecektir 

II - (10,000) adedinin muhamm
0

en bedeli (42,474) liradır. % 7,5 
muvakkat teminatı (3186) liradır. 

III - Eksiltme 19/9/941 Cuma günü saat 11,25 de Kabataşta Leva
zım şubesinde miiteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdür
lüklerinden (213) kuruş mukabilinde tılmabilir. 

V - Eksiltmeye girecekler (2500) ve (5000) adet için de teklifte bu
lunabileceklerine göre mUhürlü tekli! mektuplıırmı kanuni vesaikle teklif 
edecekleri miktar üzerinden % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü eksilt-
me saatinden bir ~aat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8032) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
1940 - 41 yılı askerlik dersinden ikmale kalan nonnal ve anormal 

krz t alebenin ikmal imtihıınları 15 Eylülden ~{) Birinciteşrine kadar ya
pılacağından alakadarların bu müddet içinde talim taburu komutanlığı-
na müracaatları. (8089) 

Fen Fakültesi Dekanhğından 
A Stronomi ve fsp Kimya Enstitülerine birer asistan almacafmdan 

isteklilerin 25/9/941 tarihinde yapılacdk olan lisan deneme imtihanına 
girmek iizerc Dekanlığa milracaatları llAn olunur. (8014) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Ku.ruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Liı'aaL Sııbe ve 

Ajana adedi: 265 .,' 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

?ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo 

ı-===- -ı 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e ibbarsıı tasarruf besaplarmc!a en 
aı 50 lirası bulunarılara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aoaitdaki pll
na göre ikramiye dahtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Llrı 1 
4 .. 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,802 • 
20 • s.200 • 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir ıene fçinde SO tiradan a,atı 
d~§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey Jôl, 11 Birincikanun, U .~ıart ve 

11 -~...;""" tar'· • )rin.1~ cekilecekttr. 


