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Milli efin Tetkikleri 
Cumhurreisimiz, Dün Güzel 

San' atlar Akademisi ile 
San' at Okulunu Ziyaret Etti 
Şark 
Cephesinde iki 
tarafta da 
~ıpranma 
Eserleri 

On dart hafta içinde ik! taraf da 
en qaiı ildteT milyon inıan by
betnıı,ltlerdir. Harp malzemesi bala 
llUndan kayıpları da harbin mu
kadderatı fizertnd«- miiıeaıir olacak 
derecede atır olmuştur. Zayiatm 
bU derece büyüklüiü prk cephe
sindeki harbi bir yıpratma harbi
ne çevirmiıtlr. Bu yıpratmıt ba
alinkü tempo ile giderse iki tarafın 
d'a bu kıı büyük sıkıntılara dliı
!lleleri muhtemeldır. 
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Tefrika No. 62 

Bulgaristandan 
Mangal Kömürü 
Getirtiliyor Taksi Derdi 

Yazan: Naci Sadullah 
lapoleon, Paris Kapdarile istihkamlarının 
)ıkı Tutulması için Emirler Veriyordu 

c; bu •ıatırları. okuduktan sonra, ı telik de N l'Olcon, kendisinden imza 
n ora d yor k.: ısteycnlcre şu şayanı hayret cevabı 

- S. r, unutmayınız ki, o tahtın veriyor: 
sızınlc ~ırlikte butun Fransa- , "-:- Şim~i, işler kakı.inden deil•

mecekle,rdır 1., miştır. ve ıımdı artık busbiltil"I başka 
oleon öfkeyle yerinden katkı- bir mesele .nevzuub<ıhstır. Çilnkil ben, 

ve: Bluher'i yenmek üzereyim!,, 
- Pekala. dlyor, pekali dendıler, Halbuki o sıraea, Jnzd, Parıııin teh 

m kı oyledir, yapın ı;ulhı.i baka- likede olduğunu yazrn:ıktadn. Napo
Kolenkur yapsın, bakahm. Sul- leon ona da yenı emirler yeti~ıirdik-
1 olmak için ne llizımsa yapsın, ten sonra, şu cümlelc:ri de iHvt' edl-

uttcfiklerın yç:ıcaklan her tek- yor: 
ltına imzasını atsın bakalım "- Ben sağ kaldıkça, Pnrls asla, 

t ben, boyle bir sulbü bızzat im~ ve hiç bir duşman tarııtmdan i~~al o
m mm zılletine asla katlanamam! .. lunamaz. Ben size, İmr .. ratorı;t' için, 
risin müdafaası Rc>ma Kralı için, ailcınlz ıçln neler 

Mare, Nıpoleonun sbzlcrıni Ko
lenkur'a yazıyor. Kolenkur o sı-
Şatiyouda zaten düşmanlarla 

akere halindedir. Mnre'yc derhal 
ap yazarak, daha \•azih atPmat is-
r, Imparator mutcreddıttir O da 

ef'e şu &atırları yazıyor: • 
- Parısin kapılarında ve lslthkim 
nda çok sıkı durun, Muhtelif kapı 
tıhklimlara ikişer parça top yer
n. Her ist!hkimda, nizamiye tü
ıle sılihlı ellışe:- kişi, av tüfeği 

sılahlı yuzer kişi, ve mızraklarla 
ellah yuzer lci&i bulunmalı. Bu 
pçn. en bellI başlı istihkamlann 
erınde. 250 adam bulunduracaksı
demektir!,, 
oruluyor ki, bu haliyle Napoleon, 
ncı olmuı bir Karun'a benzemek
r. Eğer o günden altı, hatti dört 
evvel olsaydı N&poleon, bu de-

e kuçiık rakkamtan ağzına almıya 
ezzul miı ederdı? Hıç değilse, o 
kamlann önledne, en az üçer y.
sıf ır katarak konuşmpz mıydı? 

Ayni emıren, onun ne kadar şaşır
nı da anlıyoruz: Düşünülsün ki, 

poleon. mi.ıteaddit orduların tehd' -
e maruz bulunan koca Paris şeh

ılu tane topla, ve yuı: tane av 
ı ,le mudafaa ettirmek istiyor 
neviyatı d:ı o kadar kırıktır. ki, 

e ondan, sulh ıartlarını öğrenmiye 
e muvaffak oluyor. Napol:on d" -

ki: 
- ~elçika ile R~n'in sok yakası 

yapmanız lazım geldiğini t>nırettim 
Etrafımdaki adamlard;ı:ı yardım bek~ 
lemek hakkımdır, Çiınkiı, \3ktlyle 
ben de onlara yardımd t bulunr:ıuştum. 

"Kuvvetlerimiz Pariı:ı tahl•ye ettiği 
takdirde, İmparatoriçer.in or.ıd1 bıra
kılması dü§unülüvormı.ı~. Eğer, bu dü
ııiınce, Taleyrandan sadır oluyo:sa, bir 
ihanet hareketi hazımyor d•mektir 
Bu itıbarla, s.ıze tekrar söyluvorum; 
O adama emniyet etm~vin. Vani ben 
onunla on altı senedır münasebette 
bulunuyorum Hatti :aman za:nan, o
na karşı tecvecciıh tıilc besle"Tllşim
dir, Fakat buna :ağm:n kanılm, bizim 
hanedanımızın en bayük duşrr.anı o 
olmuştur. Hele ıkbaldeıı dı.i11ttiğü gün 
dcnberi, bize karşı iüşmanlık hisle
rinin blisbütün trttıtına da r.anllm. 
Bu itibarla, ona' dair verdiğim naı:l
hatleri aklınızdaı. bi:- an bil: çıkar
mayın. Ben, işimi, on~hn, ve O'lun gi
bilerden çok iy: bılirim, Saye~ ben 
muharebeyi kuybederı;em, vcyı• ölür
sem, bu haberi c;iz, nıızır\arımcfan ev
vel duyacaksınızdır. Size evv .. lce de 
söylemiştim ki. Mad~m da, nnun ya
nında bulun:ın Vestftı!ıra da, Pariste 
pekala kalabilirler. F.ıkat, tc:Crar e
diyorum: Zinhar İmparııtorıçe "!e Ro
ma Kralını, du'Jman eline bıral.mayın. 
Çı.inkil şundıın emin olunuz )::, buna 
meydan verdiğiniz takdırde, Avustur
ya onun bizimle ııliıkasını de"h&l ke
ser, ve onu alıp Viy:ınaya götı.irür, 

Ve biz de bütün partiy' kayt:cdcriz. 
(Arkası var) 

r olacak. Italya feda edilecek!,, _ 
Bundan da bellidir k\, NaT>oleon, 

'~ 
sulh şartlarına imzasını koyduğu 

da, bir kalem çizgisi ile, as~eri hı
tının butun neticcler:ni feda et
olacaktır, 

akat, mefcr, kaderin kararı başka 
· . Çünkü geceley;n yeni yeni ha
ler geliyor: Düşman. bir gün ev
sanıldıgı kadar müsait trl"vzHcr 

al edememiş, Naoleon, ba müjde
o enince, b'rdenbıre bütı.iıı rıı:mini 

den iktisa pediyor. O kadar ki, 
e i gun, ondan imza almıya gi
ler, Napoleon. tıpkı harp kararla
ın arifelerinde olduğu glb!, hari
r uzerine eğ:Jmiş buluyorlır. Üs-
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Bucuk Milyon 
Türk Ordusuna 

Merhum ·, Prenses Bir 
Liralıl Bir Çiftliğini 

Vakfetmiş Bulunuyor 

rlf!lızıic .yaşamakta olan Prenses Nrv- dedikodu mr\'1Ull 0ımuı;tu 
"'.ı"ır hancc1anına mcnınıp olup şch-ıhnttfı bUtlln Anuo:ıdn bUy!lk bir 

Üc;küdar Mürakabe 
Bürosu Faaliyete 

Başladı 

T· k i şoforurıe orarr.::ınız, haklı-

dır. Taksl mu lnir.lnC' sor r
ı;anız, o d::ı hal<lıdır .• Fakat iki tara
fında kl'ndl ıni haklı sanması, t-.ı , i 
sofciriıyle . tnk!d mil teri i arr mda gC'
çen çe mı \ e mal Cim i'ltilafları tabıi 
görmhıiz !çın kôfı eb p dc~lldir'. 

civan dOn saat 9 da Şişlide Ebekıı.ı f'ren,.eı: N .. vcfvan. t11tıınhulda 7.ev.: 
sokağındaki ~vlnde vefnt ~lnılstlr. ci Feridun <Pasa) tı«- otumınkta. Mı
Prense~ Nevcıv.an, Prenses ŞıvekArın "ırd11k; Pmlnk VE' ara:r.isi dr nrada te
ve İnı:ılteredekı hastahaneden kaçarak o:is ettii71 ı-:ıhsi fha7.ine dairrc;i' tarn
fstanbu.~a gelen ve burada ~vlendikten fından iı<lctilmı-ktC'vdi Servrti bir krıc 
s?~ra olen Prens Scyfettınln anne- mllvon lirav:ı balili olan Prenı;cs Si- Kah m etli Prenses Ne\ cİ\'an 
sıdır. Prens Seyfettlnln _hastaha~~"~ vekfır. bundan bir bucuk ay e\•\•cl ------------

Btılgarıstandmı kiilliyctll n11krlarda 
manıwl komiirü getirtilmC'kledir. Fi
yat nıiırakabe komisyonu bu kömiir
lerin pernkende olarak kilosu yC'dl 
kurustan satıl'l'lasına karar vem1işlir 
Gelc>n kömürlC'rle ŞC'hrlmı7.de s'ok 
lhtıym;tan fazla mikdnra bnli~ olacn
cından yerli komiirlerin fiyatı dil c
rci?i umulmaktadır. 

Komisyon, her ı!Ün lokantalara ve
i,!cn fıç çuvnll:ı bakkallara verilen on 
e'Uvnl unu arttırmış ve on altı çuvala 
cıkartmıştır, Baknllar bundan böyle 
ekmeklik en iyi knlite olan unu kılo
su yirmi kuruştan satacaklardır. Pc>
rakrndccilerln fire farkı hakkındaki 
iUrnzlarını komisyon knbul ederek ye
ni bir karar vermiştir. Yeni karara 
ı:öre. pc>yrılr narhı değiştirilmiyl'<'ek, 
valrıız toptanrı tiiccnr, perakendeciye 
1lre forkı olarak teneke başına o
lul beş kuruş verec:C'ktir. 

Ben bu lhtıl'iflarırı nakline gir C'
ce kdcgıl m· Cunkü böyle y. pm .. nın, 
zengin, f 'tir, hemen her vatanda-s ta
rafırıdan k h\'clc>rdC', tramvaylard • 
vapurlarda, C'Vlerdc, gazinolarda h bl
rl' anlatıl n bir vığın vakmyı bo '.! 

bo una tckrarlo:naktan farkı olmıY ı
caktır. ButUn bu vAkıaların lsbat "et
liğı hakikat şudur ki, bir çok. şo!or
lrrı mahdut olduğunu ileri sUrduk
leri benzinlerini azami m kdarda i -
ti 'llar gayrC'tini, düpedüz, lhtikôr hu
duduna vardınnır.lardır. 

kaçışı da. burada evlen~! de, olümu Mısırdaki h:ı7.ln'°' dalrı-ı;lnc emir eön- '- • • 
de gerek burada, gerek Mısırda ve rlcrerck TOrk Hava kunımumı 4000 ı y enı T ıyatro 

Taksilere 
Zam .Yüzde 
Yirmiyi Buldu 

f nellh: lirası 2önderilmesinl istemiş,) 
fakat bu oara hennz Kuruma gönde- M • • 
rflmemiştlr. ı evsımı 

Merhum Prenses bundan 25 sl'ne 
e_v~el de Mısırdaki Kc::;rkerrayc cift- Temsil ve Konserler 
lığın! Osmanlı donanmasına vakfet-
miştir. Bu ciftliğin kıymeti bir bu- ı B Ay Başlıyor 
çuk milyon lira tahmin edilmektedir. U 

Gece Saat Bire 
Kadar Tramvay 

işletilecek .. 
Benzin tahdidi kararmdan sonra 

hazırlanan otobus ı;eferleri tarifesi 
belediye tarafından Başvekfılete bil
dlrllmlştlr. Baş,·ek~let listeyi tasdik 
etmiştir. Vali ve belediye reisi Dr. 
Lutfi Kırdar, dan alakadarlara ~ön
derdiği bir tamimde bcn7.ln kaçakçı
lığına meydan verilmemesi için her 
tUrlü tedbirlerin almmasın• blld!rmls, 
seferlerini muntazam yapmıyan oto
büslerin birer gilnlük benzin istlh
kaklarınm verilmemesini, fenni mu
ayenc-lcrlnl yaptırmayan otobllı;lcrln 
derhal plakalarının s0k0lerek benzin
lerinin kesilmesini cmretmiıttlr. 

Diğer taraftan vaki olan yenl mü
racaatlar üzerine belediye ııeyrüsefer 
komisyonu, taksllerln iicrctlerlnl ye
niden tetkik etml.ş. evvelce yapılan 
yGzde beş zammı yüzde ona çıkarmaya 
knrar vermiştir. Bu suretle taksi 

l 
:r.ammı yüzde yirmiye çıkmıştır. Yüz 
kuruş yazan taksiye yüz yirmi kuruş 
verilecektir. 

Bugün saat 10 da Belediyede bir 
toplantı yapılacak, şehrin nakil vası
talarını bugUnkU ihtiyaçlara göre 
tanzim etmek için almaeak tedbir
ler görlişiilecektlr. Sinema \'e tiyatro 
mevsimi başlamak üzere olduğundan 
tramvayların sant 1 e kadar Beyoğ
lundan İstanbul semtine hareket et
meleri, sinemaların ve tiyatroların ij
nünde nöbetçi taksi bulundunıln:,ası 
ve şehir ~yatroşu için hususi otobüs
ler temini meselesi de bugiln görüşü
lecektir. 

Evvelce Prem:es Fatınıt da Q5manlı 
Darülfünununa bir vakıf yapmış, fa
kat Mısır hiik(ımetl. Osmanlı lmpnrn
torluğu inhilal ettikten sor:rcı bu vak
fın mahalli muhassası kalmadığını i
IC'rl sürerek vakıfnameyi iptal ctnıı,. 
tır. Bu vakıfnameden mütevellit lhti
lflf htılA devam etmekte, Darülfünu
nu Osman! namına Üniversite davayı 
takip eylemektedir. 

Merhum P renses Nevcivan, bu ha
diseyi gözönilne alm ış, Oç sene evvel 
Mısıra gittiği zaman zevci F eridun 
(Paşa) run teşviki lle vakıfnameslne 
bir zeyl yapar ak Kesrlcerraye çift
liği vakfını, Prenses Fatmanm Darül
fünuna yaptığı vakfın Akıbetine uğra
maktan Jturtarmıştr. Prenses Nevd
vanm yaptığı vakıfname ile Kesri 
cert'aye çiftliği TUrk mllletlnc ve 
Türk ülkesine atfen T ürkl:re hükü
mct ve memleketinin kara, hava ve 
deniz kuvvetlerlne vakf ve tahsis et-
tiğini tasrih ve tebarüz ettirmiştir. 
Prensesin zevci Feridun Paşa da bu 
z.eyl vakıfnameyl b ir buçuk sene evvel 
Ankarada Hariciye Veklli Sükrll Sa
racoğlu eli ile hOkOmete takd im et
mlşUr. 

Mensup olduğu Türk ırkına bağlı
lığını bu su reUe perc:lnlemlş olan 
merhum prensesin cenazesi bugün e
vinden kaldırılacak, cenaze namazı 
Teşviklye eamiiı<de kılındıktan sonra 
asrt mezarlığa götiirilleccktlr. 

Dr. Ziya Gün'ün büstü 
Belediye, kültür milt'ssesclerlne h!i

tün servetini terkcden Dr. 7.iya Gü
nUn bir bil!tünü yaptırmaya karar 
vermiştir. BüsUl hqkeltraş Kenan 
yapacaktır. BUst Cerrahp8$8 hastaha
nesinin göz kliniği öni.ine konulacak
tır. 

Şark Cephesinde 
iki Tarafta da 

lran 'da isyan 
Çıktığı Haberi 

v v. Yıpranma Eserleri 
Dogru Degd . faa.ıaraf• 1 ıncıde> 

A.n.kara, 15 CR~dyo. Gazetesi) ~ 1 d an üç aya yakın b ir zam an gec 
İngılız kaynaklan, Iran ısyanı haberı- tiği h a lde Amer ikadan Sovv et : 
ni şimdiye kadar ne doğrulamışlar, ne lere ancak b irk aç v apur tayw yare 
de yalanlamışlarlır. İ 

frandaki mihvercller peyderpey benzin i, ngiltereden d e b ir k ol 

Şc-hlr Tiyatrosu önümü:r.dcki avm 
birinden itib~ren tmısil!rrını- bnc:lı
yacaktır, İlk ııcce Dram' kwnında 
Seksnir'in. Halid<> Edip tnrnfıml 111 

terdime edilen "Hamlet .. komedı kıs
mında da Molicr'in A\i Si.ihıı Delikbaş 
tarafından tercüme edilen "kibar1ı'k 
budalası .. temsil edilecektir Coeuk 
Tiyatrosu d:ı Salilhaddiıı Küı;llk'iln 
yazdı~ı "Parmak Cocuk.. piyesi ile 
temsillere başlıyacaktır, Bu sene ııös
terllecek cserlPr arasınd9 'Merdiven
de bir ışık", ''Nuh". 'Kör dövüsil'', 
t. Galip Arcanın yazdığı "Kızlar cil
leniyor,. eserleri vardır. Bu piyeste 
hiç bir erkek artist rol nlmıyacak, 
yalnı7. genç kız sanatkarlar tarafından 
temsil edlleePktir. Sta narını bitirC'n 
Salfıhaddin Mogol. NeşC't Berger, Mer
di Yeşildeniz adındaki iıc genç de 
bu sene sahneye çıkacaklardır. 

Yeni tiyatro mevsimi münnsebetlyle 
gerek Dram kısmında, gerek Komedi 
kısmında değişiklikler yapı\mııilır. 
Fiyatlar arttırılmıştır. 

Birinci kat localar 330, iklncl kat 
localar 275, birinci koltuk 110. ikinci 
66, Komedi kısmında balkon, Dram 
kL<ımında sandalya 55 kuruş olacak
tır. Galeride bir sandalyıı 33 kuruş
tur, Çocuk tiyatrosunda küçüklere 11, 
büyiiklere 25 kuruş mukabilinCle glrlş 
bileti verilecek:, localar 132 lcuruşıı 

kiralanacaktır 

Musiki konse1·leri 
7 Birinci teşrinden 1tibaren kHisİ!c 

Tiiı·k musikisi konscrlednc Dede e
fendinin eıwrlerlylc bnc:lanaenktır. 
Konservatuvar icrn heyetinin hazır
lndığı on konserin 7 si Türk musikl
şlnaslarına, 3 il de Avrupa musiki 
ııanatkArlarma aii olacaktır. "Zek1'1i 
dede.. rserleri konserini, Sadullah a
janın seçilmiş eserlerinden mürekkep 
konser takip edecektir. 

Alman Tebliği 
( Butarafı 1 tncldel 

istihkamlarını mütearldit n"lkta
larından delml'ğc muvaffak ol
duklarını bildirmektedir. 

Maresal Vornşılof bu ~ece mu
h a rebenin sidJetini arttwi:fıım 
ve şehrin sonuna kadar ıni:drfaa 
C'dilcceğini bildiren nevınıdane 
bir emri yevmi neşretmi~ti". • Berlin 15 'A.A.) - "l). T B ... 

Harbiyede çevirdiğimiz bir şoforc 
sorduk: 

Dun Üı;kiidardıı Fiy:ıt milrnkttbe 
buroı;u m:ılmı. tır. Riiro hcmC'n faali
yete g~ıniş vr kontrolorlcr b.ıkkal
ları teftişe b::ışlamı tır. Fiyat müraku
bc şeClerindcn İf'fcot Halim de ihtikAr 
mcv:ı:uu etrafında Üsküdar Halkcvin
dc bir knnfrrımıı vermi.ştlr 

I htikiir yapanlar 
Aksarayda Mustafa Kemr.lpaşa cnd

dcslnde eczacı Garbis, öksürük kaşe
lerini yüksek fiyatla sattığı, Ycnlkliy
de Eczacı sokağlnda 51 numaralı 
dükkfında attar Haralrımbos çimen
le .ihtikarı yaptığı, Mercan yokuşun
da 90 numaralı dükkfında yaldızcılık 
eden Kegam 17,5 kuruşluk yaldızı 100 
kuruşa sattığı, Kapalı çar ıda 23 nu
maralı diikklinda manifaturacı Nesim 
sattığı Amerikan beı.lerine fatura 
vermediği, Bakırköyde rttarhk eden 
Mordehay bir kilo naftalini 170 ku
ruıa verdiği için tevkif edilmiştir. 
Ayrıca fiyat mürakabe komisyonu 

da üç kişiyi adliyeye vermiştir, 
Terzilerden bazıları fiyat müraka

be bürosuna miiracaatla, piyasada 
dibet. astar ve tclfı bulunduğu halde 
saklandığını ve kendilerinin bu mal
ları bulamadıklarını ihbar etmişler
dir. Büro tahkikata başlıyacaktır. 

İngiliz Ticaret Birliği 
Reisi İzmirde 

hmlr, 2S (TAN) lzmlrden aaıın ılınacak 
Ur.Umlerle diiier maddelere ait fıyntlaı tubit 
etmtk için lıııili• ıicarcı )ıirlifı reisi Lord 
Karlay buıUn ,chrlmlıc ıı:clml •ır. 

Rüşvet Veı·cn Tüccar 
hmır, 15 CTAN) - Manifaturacı Safder, 

kontrol memurlınna 550 Jlrı rU,vct verir • 
kcn vakalanm••· •dliyeyr vıeri•-.i tir 

İaşe Müsteşarı İzmirde · 
lrmir, IS (TAN) - Manısada ıetkik'erıni 

bitiren ;15c mllsıcıarı Şefik Soyer buılin bu
raya ıeldi, 

Amerikan Donan
ması Emir Aldı 

(Batta rafı 1 t nclde) 

"- Bizi akc;araya göttirür mü ün? 
KC'm::ıli ciddiyetle cevap verdi: 
"- Cötürüriım, efendim, fakat şu 

onda t.ıkı:i, 160 kuruş yazmış bulu
nuyor. Ve ben, o parayı ödeyecek o
lan rrwıtcrill'I nlmaya gldlyonım, F.
gcr sizi yerirıiv• götUm1ek yUzi.indcn 
ona yeti eMezsl'm bittahi 160 kurmnı 
nlamıyac:ıgım. Bu itibarla, sizi alabil
mem iı;in cv-.C'la o lGO kurusu ver
meniz lfızım. L tanbula gidiş p:ırasını 
da vereceğiniz tabiidir. Fakat, bu sa
atte oradan geriye müşteri bulamı
yacağım. ve avdet benzinini de boşura 
horcıynmıyac::ıgım için, o parayı da 
sizin ödemeniz ltızımdır. Bittabi, ge
ce zammı ve yüzdC' on pahalılık zall'
mmı dn istemek hakkımdır, Eğc-r 
bunlardnn ba?ka bir de bahşiş lut
federsenlz, buyurun gidelim ... 

Evet buyurun gidelim. Ve buyurup 
giderken unutmayın ki, ı::oföre bütün 
o ·slediklerinden gayri, bir de teşek
kür borçlusunuzdur. Çünk{i o, ü tc-
lık minnc>linizi de i tc>yrn ştı c{ırnlC'yi 
111\ve etmeyi de unutmıy:>caktl"': 
"- UnutmJyın ki. bu işi de st'"'f 

sizi t.-ınıdıgım ir;in, sevdiğim, saydıgım 
için yapıyorum!" 

Aynca unutmayın ki, bu şoför va
tandaş, karşılaşabileceğiniz Mc lC'k
daşlarının en lnsaf~ız.ı da değildir. t'
~atmadıın ,·c bir kulak veren olur u
yııidiyle, bu garip va:ıiyctin de\•amm
dan kurtarılmamızın çarcdnl de >Y
llycyim: Son aylarda, tıpkı 1ngillcrc-
cle olduğu gi'l>i, her şoförü. bo yC'rl 
bulunduğu takdirde, kendisine işarl't 
veren her vatanda"ı arnbasınn -ll'U
ayycn bir ücret mukabilinde- kabul 
C'tmcye -yani arabasını mini mini bir 
otobus şeklinde çnlı tırmaya- mcc bur 
cttnPk! 

T.ıtbikatının kfcrrU.ıtına dair iı::ı
hat vermeyi luwm~ gôrdüğU'll bu 
ba it tcdbir de nlmmazsa yakmda ı<:
lc:rın~ b ntliğ rniz t ... kı;1lcrln... Al 1 -
ı ındn kabn tan beter olacağız dc
mcktir!. 

Sırp Çetelerinin 
Faaliyeti Art.yor 

ı ea,taraf• l ıncıac 1 

Millet Meclisi 
Dün 1 oplandı İngiliz ve Ruslara teslim edilmekte- hava kuvveti gönderilmiştir. 

lüm cezasına çarptırılması hakkındaki 

1 

dlr. Mihver elçileri de !randan ayrıl- G önderilen tayyareler pilotları 
mazb:ım okunmuştur. Adliye encll- mak üzeredir. zabitleri t e knisyenleri, h atta m ü 
meninin bu m:ızbatasında üç arkada- Alman hükumetinin Bcrlindeki t- himmatlan ile b ir lik te Sovyet 
şiyle birlikte muh ııc kalmış ola~ 1 ran !~çisi~ geri ~önd~ri~ g?ndermi- R u syaya vardıkları için bunlar 
Feridun Fikri tekrar söz alarak Saıt yecegı henüz. bellı değıldır. Öyle an- d e rhal Leningrat harbine iştira -
hakkında bu c~zayı lstıl:r.am eden de- laşılıyor ki, Almanya, İrandakl ha- ke muvaffak olmuşlardır. F akat 

(Baş tarafı 1 incide) 
ölüm eczasını istilzam eden ha 
e) i naklettikten sonra mevcut 
l llcrin Mehdi adlı adamın suç
'fevfık tarafından öldurülmiiş 

duguna dair kat'i ve müsbet bir 
ır \•ermediğini, kendisinin de 

u hususta vicdani kanaati hasıl 

lillcrl mukni bulmadığını, esasen ma- rekAtın inkişafını beklemekted ir. bu t ayyare kafilelerin in birbir i -

Leningrat etrafındaki h.,m mm
takasında Alman tavyareler;• 14 
eylUlde yenidPn dü~manın tesi
sat ve tahkir.ıatırıa hücl'nıhırda 
bulunmu lard'.!". 
Ki.ııo kiirfez;nin önünde k; u

fak ,.~""';.:ın ""'"crın C'kn- "" stır. 

Eğer Hillcr ve naziler bu köp 
rüyii yıkmak i~in siiratle müessir 
tedbirler almıvı:ıcnk olur.ars:ı İn 
giltereyi he:.dınete uğratmaktnn 
ibaret bulunan bu harbin b:lc;h
ca gayesini tahakkuk rtt::mek 
imkanını bul:ıınıy~caklarc1ır Fa
kat e~er hakikaien biiyle bir 
tC'şebbiistc bulun:ıcak olur:aro;a 
Amerikan donanmasının e::~scn 
adetleri çok o'nn düsman1arına 
ilave etmis ohcaklardır. Bu ka
rar bir ümh~i;-lik eseri ol:ıcalctır. 
Fakat son günlerde nazilerd~ vö
rülen fnalivct onların ne mık -
sathı harekPt ettiklerini a'°ıkctı 
göstermektedir ,. 

söyHyerek halk tarafından "vazi
[c yapıyorum,. diye işlenen cına
vC"tlerin dahili harbi intac edece
~inı ve memlekete tedip kuvvet
leri göndcrilm<'sini icabettirecc -
ğini, bu gibi tedbirlere mani o -
lunması liızımgeldiğini anlatmış
ve hilafına hareketin ölümle ce
zalandırılacağını ilave etmiştir. 

Biikl'eşte bir yaııgm 
Bı.ikreş, 15 (AA.) - Bukı e:; n kim 

ycvi maddeler fabrakalarından bıri 
büyük bir yangın neticcsindr tama
men yanmıştır. Zar:ır 6 milyon ley 
tahmin edilmekt .. dir. General Popesio, 
yangın yerine gıtmiı;tir Bir ı;nk kışi 
tehlikeli surette yanlanmışt.r. Yan
gının sebepleri ıneçnul olmnkla be
raber bunun bi: kundakçılık eseri 
olması ihtim'.lli de vardır. 

madıgını, bu yi.tzden bu vatan 
ın telfıfısi kabil olmıyan bir ce 

yn cnrptırılmasınm madelete 
gun duşmiyecegini söylemiştir. 

undan sonra Feridun Fikri, bu 
ezanın Teşkilatı Esasiye Kanıı -
unun verdiği saluhıyete istina

n yirmi seneye indirilmesini 
klıf etmiş ve bu hususta bir de 

akrir vermiştir. 

halli a~ır ce7.a mahkemesinin de ev- n i takip etmesi lazımdır. Halbu-
velce hadisede taammnı sörmiyerek Beciktac Klübünün x 
Saidi 20 seneye mahklım etmiş oldu-

1 
S S i aradak i uzun mesafe buna ma-

ğunu, ôliim eczası kararını temyizin B Ô 1 n i olmaktadır • • 
nakzctmcı;i üzerine sonra vermiş bu- azı yuncu arı Şunu da kabul e tmek lazım -
lunduğunu anlatmıstır. C 1 d ld dır k i, İngiltere ve Amerikanın 
Enrfımen mazbata muharriri Sina- eza an iri . 1 Sovye tlcre yapabileceği yardım 

si Devrim, Snit hakkındaki delillerin Ankara. ıs 'TAN) _ Beden Ter- m ahduttur. İngiltere kendi mü -
kuV\ etli oldugunu söylemiştir· Mu- biyesi umum müdürlüğU ceza heyeti d a fası iç in hazırlanan malzem e
hittln Baha. Pars. ndliycnin inceden bugün toplanarak Ankarada Beşlktas- nin ancak b ir kısmını Sovyetle r e 
inceyi.', uzun :r.amanda tetkik ettiği bir Gençler Birliği takımları arasında ya- sevkedebilir. Amerika ise h a18 
Jş hakkında kısa zamanda karar veril- pılan Türkiye birinciliği futbol maçın- d k O mlyecC'ğini söylemiştir. ay a anca 160 tayyare ve 1000 

da hüdis olan vaka üz.erine son kara- tank imal edebilmek tedir. V e 

Kırım'a haı:a akım 
Berltn, 15 (A,A.) - "O. N. B ... : 

Alman stukalarındnn mürekkep kuv 
vctli hava filoları, 14 Eyl(ılde diışma
nın Kırımdaki tahklmnlrna mU\'llf!a
kıyetll hücumlar yapmışlardır. 

Knok. "kafile., kelimesini kul
lanmak ic;temiycrek yarından ;ti
bnrcn Ameriksn donanma!=ıP n i
car ve iare kanunu mu..:ihince 
malzeme hsıyan her mi?!cte ait 
~emilere mürrkün oldu,ğu ıtrıdar 
vsırdım edecei1ini siivlerni;;fü 
Hiiyük maneııralar başlıyor 

Biıkreş, ıs (A.A ) - Ba!!ı·•ra' yadrı 
bir tethisci tcstkkillü keşfedı •mİştir. 
Geçıılerden mUrekkcp buturan ve 
Troika ismi altında faaliyet göster -
mckte olan bu teşekkül, cephe cerl
sindeki muvasala köprüleriy! ~ fabri
kaları tahrip etmeği istihdaf !'diyor
du, 

Adl"ye encumenl mnzb<ıta muharri
ş ı D ..rım, Tc-.fıge alt dosya

ncumc de ayrı ayn dort aza ta
n tet ık edıldi ini, hepsinde 
n katıl suçlu u oldugu kanna-

n uphe ve tcreddllde mahal bı
ıy t k ckilde t.ıhassill etUı:;ini 

1 yC'rek lçtımai adaletin yerini bul
ı ıç n bu cezanın infnzı icap ettigi 
lca'iında bulunmu tur. 

Adliye Veklll, Feridun Fikrinin 
sözleri arnsınd:ı bir noktaya cevap 
vererek Ttirklycdc her tarafta ada
letin bir oldu;:unu ve mahkemelerin 
kararlarını tetkik eden bir de temyiz 
mahkemesi bulundugunu beyan et-

nnı vermiştir. Bu karara ıöre, Be- bunun da ancak yansını İngiltere 
şiktaştan Halil Uç sene. RICat ve Şa-
kir beşer ay, HUsnü üç ay, $UkrU ve v e Sovyetlere sevked ebilecek va-
Hakkı ikişer ay. İbrahim ve Şeref ziyettedir . Ayda d ört beş b in t a nk 
birer ay müsabaka boykotu olmuş ve ve tayyare kaybeden b ir devlete 
HüS<'yine ihtnr verilmiştir, gönder ilecek b irkaç y üz t ank 

Gençler Blrll~inden Mustafaya beş ve tayyar en in büyük faydası ola
ay ceza vermiştir. K arar bugünden m az. Ingiltere v e Amerikanın 
meriyete girmiştir. Ceza görmeyen o- S ovyetlere m üessir b ir s urette 
yuncular da tekdir edllmi:ıtlr. yardım edebilm ele r i, ancak şima-

Batorya mevzileri ile i5tihktımlar:ı 
isabetli endahtlar ynpılmışhr, Bir çok 
topun ve 40 otomobnin tahrip edilmiş 
olduğu göriilmüştUr. Ayni znmanda 
bir tayyare meydanına yapılan hürum 
esnasında hangarlardtt yangınlar çr
kanlmış ve bir çok tayyare yerde 
mhrip edilmiştir, 

Hücum esnasında havalnnmnk iste
yen iki düşman tayyaresi, alçak bir 
irtifadan yere düsmliş ve vukua gelen 
infilakın tesiriyle parc:alnnmıştır, 

Pike halinde uçan dl~cr tayyarcl<'r, 
düşmanın Dinyeper nehrinin mcmb:ı
ında bulunan bir ada fızcrlndckl afır 
topı;u mcwzilcrini bombıırdıman et
mişlerdir. Bataryalar tahrip edilmiş
tir. Mı.ihlmmat rlrposundn ateş çıkmış 
ve bir çok in!ilaklar vukua gelmiş
t ir, 

YC'ni Orlean. 15 (A.A.) - Loui'Sl
ane eyaletinde toplanan 500.000 e ya
kın asker, şimdiye kadar Birleşik A
merikada misli görülmemiş büyük 
manevralara başlamak ÜZ<'redirler. 
Bir yandan da, Meksika körfezinde 
büyuk bir şiddetle esen medar kasır
gası. Louisiane lizerlne yayılmak teh
like 1 arzetmektcdir, 

Zelzele Tahribatının 
Kat'i Bilônçosu 

(Batta rafı 1 incide) 
2 - Tatnos kazasında hasarat 

ve zayiat chemmiyctsizdir. KılLa 
mcrkezındc ve Haniye merkezin 
de 7 ev kısmen yıkılmıştır. De
deli nahiyesi köylerinde 21, l':n 
Sarısu nahıyesinde 10 ev kısnwn 
yıkılmıştır. Kaza köylerinde iki 
ölü, 4 yaralı vardır. 

Ferıdun Fıkri, noktai nazarında 
r ederek bu kararın bozulmasının 
b r zaman kaz ı makamların is

lalıni ıhlfıl ctmıyeccgıni, olum ce
ı kararlarının nıhai tetkik mercii 
r. c Mcclıse gelmesinin sebebi bun
n ibaret bulunduğü.nu beyan et-
t"r, 

S !ah Yargı, Nfızım Pordoy, Ahmet 
mdi Sarlan, İsmet Eker de bu hu
taki mutalc::ılarını ayr ayr söyle
lcrd.r. Bunlard n Hamdi S3rlan, 
fı n h:ıklki faıl olduğuna dair 
bC't ddıllcr bulunmadığına gorc 

" Kcı zhk 
ı 1 <.; 1 d ,, ö-

miştir. 
Bir çok hatip ôı alarak bu mesele 

etrafındaki !;kirlerini sciylcmlstir. 
Adliye Vckıli tekrar s5z alarak son 

zamnnlarda neşredılen bazı ecnebi e
sc>rlC'rindc, Tiirk mahkemelerinin ör
nC'k olarak gösterildiğini ifade eyle-
miştir, 

Butün bu müznkerelcrden sonra 
Saidin öliım cezasına çarptırılması 
hakkındaki knror tasdik edilmiştir. 

Görüşiilen diğer maddeler 
Bundan sonra ru:r.namenln diğer 

maddelerine geçi'mişfü. Bu arad~ Tür
kiye - Almanya arasında U ~"' i mli
badclelere mütedair hususi •m\asmaya 
bağlı "C" liste'ilndc?ki meyan kökü 
kontenjanının meyan hülasaur:r. ve 
balina tahsis" hakkında teali olunan 
notaların ta,1ık; hakkındaki kn• u n lA 
yihasıy\e Tiırkıye - Isvic;re a!"'sında 
mevcut ticaret ve tetliye anl;ı~masın ın 
iki ay temd;dine ve 'T'i.ırkiye - ~faca
ristan ticaret ve tediye anl af"l131a:-ı i
le merbutbrı"lm tasdikine a·t kanun 
layihıılarmı muzakcre eylcm•ııt r 

B. M Mecllsi yin: buıür.~'1 tcp
lnntısında vakıft.ır umum mndi.:.·lüaü
nun Uskuda::- - Kadıkoy ha:lt tram
vayları ş"rke•indcki hissesinin. htan 
bul beledivesınc devri hakkmd .. Jd ka
nun layihasını kabul eylemiş ıe c;er
şanb<ı gunil toplanmak üzere ıc;timaına 
n"havl't v,.,.,.,.,ı<:t;r 

Adliyede Yeni Tayin 
Ve Terfiler 

Ankara, ıs ( TAN) - Adll1ede 1apılan ,.. 
nl tlyinler tunlardır ı 

90 liraya terfi edenler - Trabzon ılır Ct• 
n rdsliiine Edir ne hlklml Ni1arl ltapla n 
Mardin afır ccıa relıllllne Af1on mOddehı -
mumlsi Tevfik Er inç. 

10 liraya terfi edenler - Mudan1a hlltlm· 
lifine Bitlis hlkiml Cn det QQrda1. 

60 liraya terli edenler - Bitliı hlkimliiine 
Nevıehl rmllddeiumumbl Halil Ufur, Nifde 
hlklmlliine Diyarbakır mllddeiumumlsi Mahir 
Uluhan. Tatkllpril hukuk hlkimllilnc 11m1u 
mabkrmcıi raoprtl!ril Cevdet Nubrat, Ordu hu 
kak hlkimliiinc Ceyhan hlklmi Ali Oktuı 
Dllıce •ulb hlkimlıtlne Haran hlkiml Tahir 
Bayu ve Seferihiur hlkimlli!inc Avanoı 
hilciml Sem'i Gerctk. 

40 liraya ttrfi edenler - F.ıklıelılr ccıa h l 
lıimliiıne Zonıuldık mıiddelumumbl Zeki Le· 
vent, ttmyiı m ahkemesi raortilrlüftıne An • 
kara h Urlmi Sablhı Tı nıoilu. Kllklt hlkim· 
lifine Siirt eıkl sulh hlkiml Sıhri Dllntlu, 
Bı(n mOddthımumlliilnt Zafranbolu rnuddti· 
nmumhl Ziya Pall.ut ve Ayancık hikimliline 
Tıre hlkimi Stllmi Knroilu, 

35 lirayı terf itdenler - " aracuu h l ldm · 
lifın• Tire hlklml Suudiye hlkimi Omer Tob. 
Ankara lılklm mua vinliilne Hayra\:ıoludın Ke 
mılettin Buca. Tunceli ıorıu hlkimlliine Ciı· 
redtn Halil F.rıcm, Alara mOddelumuml mu•· 
Ylnlifi~• Kırlıon hlklm muavini Necaıi Ay· 
dındotan. Hnu müddeiumumi muavinlltlne 
Buldand•n Kıdri Karakafoiluı Zlfranbolu mlld 
delumuml muavinliı1ine Erıurumdan Emin 
Akyilr. lluldın mOdddumuml muu1nllffne <;i
cekdafından Roat Oııcc, EF'.dirne mllddtİU· 
mum! muavlnlifine Ketandın Pikreı Davar, 
r,.,.., ... ,. ... n .. ..1.;n,..tt-f ..., .... Z"t:..& .... At ,t.. •• .. 

li Afrik a harbin in b itm esi \ 'e 
burada serbest kalacak m alzem e
nin Sovyetle ri sevki ile mümkün 
olacaktır. 

Onun için Sovye t Rusyada Al
m anya gibi kendi sanay iine gü
venmek mecburiyetindedir . Al -
manyanın d a kışa kadar var mak 
istediği h edef Leningra t , Mosko
v a ve Harkof civarında bulunan 
h arp sanayiini elde ede rek Sov
y etleri yalnız Ura l sanay iine 
muhtaç b i r v aziyete düşürmek, 
v e harpte kaybettiklerini telafi 
imkanından m ahrum bırakmak -
tır. 

Hülas a şark cephesindek i m u 
azzam harp şimdiden ik i t a rafr 
da yormıya v e yıpratmıya b a§ -
tamıştır. Bu yıpranma bu tempo 
ile g iderse iki tarafın d a bu kış 
b üyük sıkıntılara düşmeleri m u h 
t em eldir . 

denindtn Nadtt T unaJ, Br Y1pran hlklm mu 
avinlltlnt Alucra dan S am iAkın, Bozkır mOd· 
delumuml muavlnlliınt H lfikttn Buri Doı1 • 
rul, Sındıraı mOddelumumt mu.,..inlillne Arda• 
hal)ılan Ha11n Çiceltoilu ve Ural sotKı: hi· 
1-r ... ı:~:" .. Rıtrcıuhn n ••• ,, T0"1\r<ll .. 

Odcsanın şarkında. üç nakliye ge
misi batırılmış ve 3 bin tonluk bir di
ğer gemi clddt hasara uğratılmıştır. 
SO\'YCt sahil bataryaları ile tayyare 
dafi topları Alman tnyyarelC'rint' 
ne ateş acmışlarsa do bunlnr bombar
dıman edilerek susturulmuştur. 

Sovyet Tebliği 
(Baştırıfı 1 tneldel 

Diin ,gece 'ı::•talarımız bıitün 
cephe boyunca ciiic::manln c.ırpış
ma ğa devam PtmişlerrJir. 

11 - 12 eyliıl ı:?eccsi iki :\lman 
alayı boz):!um. uğratılmı~m·. 4f'>G 
ıncr Alman alnyı ciizütaııılarımn 
vii1r1" c:,.,l(ı:f'rir; k:lvhPt mic:' i r 

Lerıingraf mulıarebe.,i 
Moskova, 15 (A.A.) - "'J:leu

ter. Lenin!!rııt muharebe$] bü
tün şiddetiv!e devam r.'.le:-1:Pn. 
sehir cbhiEtıdP h:ılkın nınnrvi -
vatı mük~mnıc>ldir. Seyircı hnln-
'4- .... 1 .. ;:,; •• 1n hınto•'hnr ,ın1•• 1·~-· +;-

Bu mıınevralnr, tatbik edllceC'k olan 
yeni tabyelcr dolayısiyle çok miihim 
bir mahiyet almaktadır ve Amerika 
ordusunun Avrupa harbinden ders nl
mnyn muvaffak olup olmadığrnı gös
lcrcccktlr. Karşılaşacak olan iki or
du. General Kruger'lr General Bel
lar'm kumandasına verilmiştir. Kru
ger'in ordusu 330.000 mevcutlu olup 
taarru:r.a geçecektir. 130.000 mevcutlu 
olnn Beller'in ordusu kuvveth <:ekilde 
motörleştlrllmlş olup iki tank Cırka
ınnı ihtiva etmektedir. Her iki orduya 
taksim edilen dört yüz tayyare kıta
ların hnreklitma yardım cdC'cektir. 

Beden Terbiyesi Mükelleflcrj 
Subayları Selall)hyacak 

Ankara. 15 (TAN) ~ B•d•n terblvoi u 
mum mOdurlüfu, resmi clbl•e ııymı~ olan be 
den ıcrhiyetl mükellrllerlııın rulıyacakları •U· 
h•Yları seUmlamılarını al!kalıları hildirml• 
tir. 

yatroda, pi)•esıer temsil crlılmck 
tcdir ve her ı.-ı;i;n. aktör ı::rurıbrı, 
kıtaata oyun •·err:ıe,ğe gitm~ktr
dirler. Hava <ıkınları esr>a•ında 
temsillere fosı :a verilmekte fa
kat, akından sonra d"varrı c.:m -
mo1'+orH~ 

3. - Kızılay tarahndJn ıt:ı7azede
ler için SSO çadır, 600 kat çamaşır, 
300 takım elbise: 300 çitf ay •kkabı 
gonderilmiş ve mahallen müınkün o
lan yiyecek yardımı yapılmı'itıı. Kı
zılay ayrıca fcl?ketzt-delcri :bt•vacma 
sarCedilmek fızere kafi para gdnder
mls, ayrıca Diyarb:ıkır halk. ıarafm
dan 1000, Van halkı tarafında~ 1000 
ve Bıtlis halkı ·arafından 300 liralık 
yardım yopılmr.aır. 

4. - Bir Kızı'2y müfettişı .nah 11 -
ne izam edilmiş V .. nd.ın, A ~nd .. n ve 
Muşdan opcratoı, ~.ekim v• ı;ıht at 
memurları zclzrlc mıntakas.nr. gide
rek sıhhi ve tıbbi yardımlar.. de\ .am 
etmektedirler, 

5 - Mahallirdc ı:österilecck linu~ 
ma göre yapılacak diğer yardıınla• vq 
halkın kış t;elm"den evvel is• ı-nı u;.n 
ic:ıp eden tedbırlcr :ı.lmmnktNl•r 
Agrı, 15 (A. A.) - Ağrıd.ı bu l· 

rl' aat 22 de [:ayet hafif VC' . • 4 
tc oldukça iddetlı bır yrr s r n•ı ı 
olmuştur, Hiç bir zayi t V•> tur F.r
rl~'te nrtt sıra ynımtıln <:le\ 
.,, t d .. 
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T A N 
ABCNE 

fOrkıyc 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
150 
rlr 

1 sene 
1 Ay 
1 A) 
1 Ay 

! tlrmel< 25 

2800 Kr 
1500 
800 
soo 
ırurustur 

İngiliz • Sovyet 
Müşterek 
Cephesi 
Çhurch 11 son bır beyanat ıda 1n

giltereden Sovyttlere vuzlerce 
tayyare ın gıtmek uzere oldoicnu ve 
b la d n bir k smının Rusyaya vardı 
ı:ı ı b ldirm tı, İki run en t. ı de 
Londr : İng 1ı !t"rin {kol - kanat) s
ın nı verdıkleri, pılot!ardan ve- r .. knis
Ycnlerden mute3ckkil başlı ba'jına ha
reket eden b r hava c:.tzıitamır.ın bü
tun levazımı He berab. r Sovyct Rus
Yaya vardıfını haber vermiştir Le
nı grat bolgesınde son gunlerde cere
Y n eden hava harplerine İn~ılız tay
Y elcnnın ı Urakınd•n bahsedilmek
tedir 

İngıl"z Nazırlarından Grenwo;,d dün 
ku nutkund : h;ırbın dcnum noktası
n geldı nı ve Alman oo:dusunun 
So Yet Rusyada mıithış bir ıurette 
ı>ct ol, tayyare ve tank zayı ettitini 
ııorledikten ııorıra ıunlan Ui.ve etm·ş
tır: ' Sovyet ordusunun ve milletinin 
kahramanca mudafaas. bu büyük diın
Ya harbinın bır deıtanıdır. Hitlere 
karşı mucadele edilen her yer !ngil
te enin cephesidır Zafer, demokrasi 
lçın çalı~an iıçıler tarafında.o kazanı
lacaktır 
lngıht Bahriye ve Dahili Fmniyet 

~ zırları da ve .. diklcri n:ıtu~larda: 
Ugrunda mu tereken kan dolrülen da
v ın k :ı:anılm sı ıç•n Sovyetlere icil 
hı surette yardımda bulunmak luza
tııunu teba uz ettirmı ler ve tilen in
i: z dcnız ve hava kuvvctlt"r nın bu 
1" dımı yapm kta olduklarını söyle -
illi le dır. 

l g lı:ı: gazetelerJ c!e, İngiltne ve 
S Yctler ara mda muşterek Lir cep
he ın te~ekkul ettiğini yazm.ıktadır
lar. 
Amerikanın da Vladlvostot yolu i

le ıtden tayyare benzininden başka, 
d ğcr yollarla - pek muhtemel olarak 
k ınçatka ve İran yollariyle mühim 
llııktarda harp malzemesi gondı.rıldiii 
lıaber ve ılmektedır. 

Moskova konferansının ge·:kmesini 
b ı kımselcr İngıl:cren!n ve Ame
r nın Suvy;t muklVemetine itimat
! ının r ılınası ve inkışaf Hmekte 
ot n buyuk Alman t.ıarruzu"un neti
t ı beklemeı::: te cıh etm'!leriylc 

eyl yo ard. 
k t İne liz ve Amenkan yHdımı
b 1 ıl b 1 mış olması v,, Mos

lı:onf e n ına iştırak cJ•,·ck A
a mur hhaııların n yoh c;ılnnış 

unmal rı bu noktaı nazarı tek:ı:ıp 
c tnektedır 

/\ ın n r Odesayı ve Ler· · ngradı 
il ar d h Sovyct mukavem .. tinın kı
t lınıyac ına kanı olan İng:!:zıer ve 
Jı. er kalıt rın nıhai zaferın kazanıl
~a nd en mııhım rolu oynay. cak o
l bu muk vemetl ueslenv!ı: :çın el
i nden ge en butun yardımı yaptık
d r ndan ve ya,>acaklarından ıı•·rıhe e-

ıncz 

TAN r-,_ __ ._......~ 

L ~~mana __ o. ___ ._a _.i .. ~'·~ ...... ~- -' 
Mektep-, Roman 
Ve Dedikod u 

M'Cktepte bize bırçok şey · , ......... ... 
ler ogrettıler, yalnız bır yazan: ~ 

şeyi unuttular: Insanları. ! 
Havadan sudan bahsettiler, dağ İ ·Bedri Rahmi 

. 
! : Iarr, dereleri anlattılar. Hındilc - i 

rı, develerı tarıf ettıler. Hayva - ·--·••••• .......... 11111111 
• 

................ _._.. ....................... ....J 
nat dedılcr, gozc gorunmiyenle- bir gün çok iyi tanıdığı bir kim
rine varıncıya kadar hepsinin ıs- seyi ~ldüresiye çekiştıriyordu: 
mini ögrendik; nebatat dediler. - insaf! Dedim, insaf. Sen ki, 
Kervizinden tut baubabına ka - onun en iyi dostusun bunları ni
dar ezberledik. Coğrafya dediler; çin yüzüne karşı söylemezsin? 
evimizin onünden akan çayın is- Dostum bozulmadı, kızarmadı. 
mini unuttuk, Misısipiye karışan Sadece: 
suları birer birer saydık, velha- - Bunları onun yüzüne karşı 
sılı kelam çok seyler ögrcndik. söylememe imkan yok. Soyler -
Fakat birkaç bi.ıyuk insan adın - sem kabalık yapmış olurum. 
dan maada bize insanların neme- Fakat bunlan hiç söylememız 
ne mahluklar oldugundan bahse- olmak, onun hakkında ne diışün
den olmadı. dügümü mezara götürmek bir ci-

Gunlerden bir giın mektep bit- nayet olur. 
ti ve bütun de.hşetı ile insanlar 
başladı. 
Bunların coğrafya kitaplarının 

ikliminden, boyundan bosundan, 
tarihin huyundan husundan bah
settigi insanlarla alakası yoktu. 

Mesela bir tanesi komşumuz -
du. Tam beş sene aynı sokaktan 
geçtik. Ayni merdivenleri tır -
mandık, ayni terkos borusu iki
mizin evine su getirdi, ışıgımızı 
ayni kablo, ate. ımızı aynı hava
gazı borusu taşıdı. Fakat ben kom 
şumun hangı ıkhmden dusurul -
muş, hangi dağlardan aşmış, han
gi huylardan orulmuş bır malı -
lük oldugunu daha kırk yıl size 
soyliyemem. 

Bir tanesini gayet iyi tanıdığı
mı zannediyordum. Tam on sene 
ayni büroda çalıştık. Melek gibi 
bir adamdı. Konuşurken kızarır
dı. Sen nehrine siz diyenler ka -
dar nazikti. On senedir devam 
ettiği btiroda bir tek gün devam
sızlığı yoktu. Bır gun büroya gel 
meyince muhakkak agır hastadır 
dedik. Evine hademe saldık. Göl
gesini çigncmeden korkan melek 
gıbi dostumuzun komşunun iki 
çocugu dahıl tam beş kışiyi bo -
gazladıgmı, uç kışıyi de gayet 
agır yaraladığını duydük. 

* * * insanları ogrenmck lazımdı. 
bunun ıçın bır tek çare var

dı, dedikodulara kulak vermek 
ve romanlor okumak. Çünkü ın -
sanlar bırbirlcri hakkında ne dü
şündüklerini kat'iyyen yüzlerine 
karşı söylemiyor, arkalarından 
yetiştiriyorlardı. 

* * * Dostumun dağlar kadar hakkı 
vardı. Hakikaten insanlar hak -
kında düşündüklerimizi muhte -
lıf vesilelerle saklayıp durursak; 
bunları ayıptır, günahtır, şöyle -
dir, böyledir diye gizlersek, in -
san oğullarını b ir parçacık olsun 
tanımak hiç bir kula müyesser 
olamaz. 

* * * Su mealde buyuk bir kelam 
zikredilir: 

- Eger bir kimse sizin arka -
nızdan küfrederse, ve başka bir 
kimse size bu küfrü yetiştirirse, 
küfrü yetiştirenin suçu; kufrü e
denden daha büyüktür. 
Doğrudur. Fakat, sizin arka -

nızdan edilen küfrü size yetişti
receğine başkalarına yetiştirmiş 
olmasında bir mahzur yoktur. Ma 
damki küfredilmi§tir. Onun yaşa 
ması lazım ve mukadderdir. O; 
s uya atılan taşın husule getirdi -
ği meşhur halkalar, gökyiizünü 
haraca kesen meşhur ses dal~a -
lan gibi kulaktan kul:ığa gi<lc -
cektir. 

Yalnız bir çift kulağır içerisin
de gömülmiye mahkum bir söz
den, sır haline inkılap edip solu • 
ğu mezarda alan bir hasbıhalden 
daha hazin ne vardır? 

Bu gökyüzünün bu giinE'şin al
t ınrla her şe.y yaş.'lm?.k ;çin çır -
p_nırken ve birçok mahl(ıkların 
ağzında ekseriya tahammül edil
mez bir gürültü haline giren ses; 
insan oğlunuıı ağzıncta kelam gı
bı yaşamak nimetine ermişken, 
u idn kana kana aoya doya konuş 
mı yalım. 

meydan romandır. En sağlam ve 
en mazbut dedıkodu romanda ya1 
pılır. Bize mekteplerın ogretme -
diği ve küçiık dedikoduların ala
ca karanlığa boğduğu ınsanı mum 
kün olduğu kadar tanıtabilen ro
manlar olmuştur. 

Ben kendi hesabıma insan oğ 
lunun ne kadar girift bir mahlük 
olduğunu Dostovicski'den ögren
dim. O, bazı meslektaşları gibi 
insanları sadece tanımakla, kal -
mamış, onları sevebilmenin sırrı
na da ermişti. Toltstoy ve Balzak
ta insanları tanımışlardı. Fakat 
onlar kimisini çok sevmiş, kımi
sinden de nefret etmişlerdı. 

Dostovieski insanların ne saa -
detlerinden, ne de sefaletlerin -
den iğrenmiş onları btitun ku -
sur ve meziyetlerıyle bagrına 
basmıştı. Eserinin biıtünlugtiııu 
buna borçlu idi. 

En büyük zevki ve aşkı tabıa
ti tetkik etmek olan bir ressam 
için bir çift yamalı papuç He bır 
çift ela göz arasında nasıl hiçbir 
fark yoksa büyük romancı iç.inde 
insanın enteresanı ve adisi alcla
desi yoktur. 

Her gönülde bir aslan ve her 
insanın hayatında da bınbir hikiı 
ye yatar. Fakat ne yazık kı, insan 
ogulları binbır sebeple hikayele
rini kendileriyle beraber mezar -
larına götürürler. Gunahtır, der 
anlatmaz. Ayıptır, der susar. Ve 
ekseriya anlatmıya değmez der 
geçerler. 

Halbuki onun anlatılmıya dcğ
"llez diye bize bir kelimes ni bile 
söylemeden alıp goturdügu ömür 
içer isinde bizi ne buyuk hayret
lere, sevinçlere, acılara bogacak 
müşterek bağlar, lezzetler vardır. 

* * * Büyük romancı herhangi bir 
kimseden bahsederken ev 

vela kendi hayatından pay biçen
dir. Kendi hayatının kaç ccşit ak
sı sadadan, kaç çeşit renk, haz ve 
şehvetten öruldtigünü bilen; ken
disinı tanıyan bir romancı bahset
mek istedigi kimsenın her şey -
den evvel kendisı gibi bır ınsan 
olduğunu diışüntir. 

Onu kendısi kadar tanımasına 
imkan yoktur. Fakat muhakkak 
büyü ipuçlarını elde etmesi ve on 
dan ötesi içinde muhayyelcsıni 
yorması lazımdır. 

İnsan hayatı adar zengin, girift 
ve lezzetli roman ancak o zaman 
do gar. 

Milli Şefimizin 
1 etkikleri 

Cümhur Reisimiz, güzel san'atler akademl!dnd~ B:ırbaros heyke· 
linin makt'lıioi tet kik ediyorlor 

Milli Şt-f., Sultanahmet tiuret okulunt~ ziyaretleri esnasında 
(Bat tarafı 1 incide) l yan etmişlerdır. 

. Akademi talepesinin çcgaırnak 
Mu?telıf u~e.~eıd~ çalışan ta- ta olduğunu ııazan dikkate alan 

lebenın eserler1 uzen?~e :ıvrı ':lr Milli Şef, ska·lem: binasının ~e
rı dıkka~le d.u"an Mıllı Şef.' bıl- nişletilmesi h;in şimdiden tedbir
hassa mımarı ve neykel atoyele- ler alınmasını emir buyurm.:şlaı 
rinıdeki eserlr~ daha büyük •rakit ve talebenir. <"Oşlmn tezah.ratı 
ayırmışlar ve bu kısımlarda ~a- arasında uk&demiyi terke~mis -
lışan talebe ile de alakadar ol- !erdir. 
muşlardır. Bu arada mimari su- ,Milli Şefin bu iki mektebi zi
besındcki tnlehenin seksıon kişiyi yaretleri esnasında vali Lfitfi 
bulmasından :memnun kaldklan- Kırdar ile ma':lrif müdürii T.:>v!ik 
ru .izhar buyurmuşlardır Hr •kel Kut da h&zrr t-ulunmuştur. 
şubesinde de ı\nkarada yap.la -
cak mimar Sinan heykeline- baş
lanıp ba:ilanmadığmı sormu~lar
dır. 

Akademi müdürü Burhan Top
rak, heykelin Ank3rada nı>reye 
rekzcdilec~gi ve bunun ıçı"l ne 
kadar para sıırfolunacağ: hPnüz 
tesbit edilmedilti cihetle heykelin 
yapılmasına baslanmadıAım söy 
lem ıştır. 

Milli Şef, dE'rh:ıl faaliyete J(e

cilmesini emir buyurm1•$l:ırdır. 

Klüp Değiıtir!!cekler 
için• Bir Karar 

Ankara, 15 (TAN) - Beden ter
biyesi umum müdürlüiil futbol tali
matname i çıkmcaya kadar mer'i ol
mak üzere bugün bölgelere gönderdi
ği bir emirde klüp ve bölge değiştiren
lerin bir sene müddeUe beklemelerini 
bildirmiştir 

Nikah Meruimi 

PiJ1anl<o 
celtildi 
Büyük 
106842 

Bilet 

ikramiyeyi 
Numaral• 
Kazandı 

Milli Piyangonun 7 mt.'i tcrr.p 2 inci 
çekıllıı dun İzm r Enternasyonal F11-
annda saat 19 da çekılmıştı.r ~ua
nan numaralan aşagıya yazıyo uz: 
25.000 lira kazanan No • .... 

106842 
10.000 lira kazanan No. lar 

154.117 269.6~4 324.971 
5.000 lira kazanan No. lar 

204.61 l 238.355 292 2~3 
294.555 295.880 

2.000 lira kazanan N o. lar 
Son dört rakkamı (6872) ile bilen 

40 bilet. 
1.000 lira kazanan N o. lar 
Son dört rakkamı (2001) ve (7192) 

ile biten kırkar bilet, · 
500 lira kazanan No. lar 
Son dört rakkamı, (1118), (6138) 

ve (7945) ile biten kırkar bilet 
100 lira kazanan No. lar 
Son üç raktamı (740) ve {5118) ile 

bıten dôrtyüzer bilet 
50 lfra kazanan N o. lar 

Son üç rakltamı (065), (603) ve 
(634) ıle biten dorduzer bilet. 

10 lira kazanan N o. lar 
Son iki rakkamı (82) ile biten 4.000 

bilet. 
3 lira kazanan No. la 

Son bir rakkamı (2) ve (7) ile lT 
ten kırkar bin bilet. 

Büyük ikramiye kazanan 
yeri.er 

25,000 lira İzmir, 10.000 Jfra Aksa
ray, 10.00!l lira Ankara, 10 000 Lira 
Manisa, 5.000 lira İstanbul, 5,0..:0 Si· 
vaa, S.000 lira İstanbul, S.000 lıra AP• 
kara, S.000 lira İzmir, 

lkiıer bin lira kazanan 
· yeri.er 

10 parçası" lstanbal, 6 parçesı fzmtr, 
2 parçası Ankara, birer parçası Af· 
yoıı. Vezirköprü. Çabuk, Ceyhan, Er• 
baa, Divrik.i, Yozıat: Yozgat: Antak 
ya, Merzifon, Tire, Refahiye, ftken .. 
derun. Kilis, Erdek; Aydın, Görele, 
Denizli, DortyoJ. 

Mesut Bir Doğuın 
Genç tiıccarluırnızdan Bay Cavıt 

Guınrukçunun bır oglu dünyaya g .. 
dığlni memnuniyetle haber aldıkt 
ncvzada uzun omürler diler, genç an .. 
ne ve babayı tebrik ederlz. 

Ziyai Elim 
General Ferıdanun rdıkılan Prenaea Ney. 

civan ba aabıh Şi lıdeki konalılannda ın 1 
etmııtır. Hayır i lerıııde b yilk fedaklrl klan 
ılıtıyar etmeyi kendiaine iar edinınıı buluaaıtır 
merhume dün7a hldıselerı kar ndı h r il 
ebcmırıiJ'eti anan havacıbftn ntınmmda ._ 
inlOıaf etmesi arpı n cmeli3'1• bu ııjurda 
bOtün cilclyle çalıımaktı bulunan Türk hH9c 
lıuramunı dört bin Jnailiz lıraaı teberrtl •t• 
mekle beraber tahtı tasarrufunda buulnan bır 
buçuk milyon lira kıymetinde 1ılr cifti fi 
dabl kara, denla ve hava lcuyyetlerımlze terk 
n blbc ettiiı memnuniyetle haber almmı ur. 
Cenabı Haktan kendisi için rahmet ve mu t 
rem acvci ile erkim ıilui için afiyet •e Hbll 
dılerlz. (8Z2ı) 

:S k~ çhafta evvel Sovyetlcre harp 
rn zcme mı peş:n p ra ile u•acaklab Ilı soy! yen Amerıkalılar bugun 

1 rı odunç olarak vermesi duşu
n Yorlar 

Çünkü bır insanın gerek me
ziyetlerıni. gerek günahlarını yii 
ziıne karşı soylemek çok büyük 
ayıp sayılıyordu. "Bu kadarcığı
nı ol un bıze mektepte öğretebi
hrlerdi değil mi!,, 

Düşündüklerimiıden, duyduk -
larımızdan yaşamanın tadına do
yum olmıyan lezzetini esirgiye ~ 
lim. 

Siz, ey tatlı tatlı konuşurken: 
- Eyvah yine falancayı fena 

halde çekiştirmiye başladım! Di
ye üzülenler, içi burkulanlar, sa
kın telaş etmeyin. Emin olun ki, 
o da belki o anda ayni hararetle 
sızi çekiştiriyordur. Başkalanna 
değilse bile kendi kendine sizin 
iyiliğinizi ve kötülüklerinizi tart
makla meşguldür. 

BunWl içinde sevmek evet bü
tün insanları sevmek lazım. 

Biz bir kişiye aşık olduğumuz 
zaman dünyalan keşfetmiş kadar 
seviniriz. Sevincinden aklını oy -
natanlarımız çoktur. 

Ismet İnönü, Reşiktaşa konula _ Mes'adet Girgin ile üsteğmen Fahir 
cak olan Bnrbaros hovkcJinın Sözbir'in nikah merasimi dün öğleden 

"'·' sonra Eminönü evlendirme rnemurlu- ···==========ı:;: heykeltraş Ha~i tarafından vapıl gunda tarafeynin akraba ve dostları- ~ 
m3kta olan maketini de tetkik nm huzuriyle yapılmı~ır. Yeni yuva
buvunnuş!nr ve takdirlennı be- ya saadetler dileriz • 

Aıncrıkanm İngiltcıeye yardımı me 
~ c nın geçı dıgı safhalar ı:ıkip e
tı ' ek olur a bu yardımın, fngiltere

muvafakat ıhtımalleri ç~ğaldıkça 
:c~ ledıgı ve n hai zafere itirııııdt art-
ıı zaman odunç vermeie baıladıiı 

& Ulınektedir 
2 ~rnerıkanın · Sovyetlere yard mı, kt
d Ordunun mukavemennc ıtiaıatları ol 

U&unu ıoıtermektedır. 
S lfaber verildiğine gcıre, Ameı'kahlar 
d 0"'Yctlere gayet çabuk tayyar,. gbn
A er bılmek ıçi ntert bat alnıqlardır. 
ru~ ıka tayyareleri Amerıkaciım dog
d n dofruya Sıbiryaya uc;ıu·aklar
b r. Ruslar, bı.ıtün Sıbirya Loyanca 
t d Sok hava meydanları huı. lamalı:-

ırı.r 
1 . 

ttıuhl here ve Amerikadıın S"vyetlere 
ha telır yollardan akmaga başlıyan 
t 1 I> leva ımı, Uralda Alman tayya
lu er ın ta ruzlarından mas .. n bu
e an fabr katarın istıhsalit•na ilave 
r t nce, u un bir mukavemet ve YlP
rın ına harbı ıçin lizrm olan vısıtala
c ğ •e rnk nlarm temin ed· ım·ş ola-

ı du un ılmcktcdır. 

Bir y ld .. .. .. 
~ 
$0 \t)'et - Alman harbi başl;ıi!ığı za

man llıan butun mıhver matbu'1tı, Al
ıete b Ordularının bır yıldırım harbi 
Len ır kaç hafta içrnde Mo.kova ve 
za- nı adı zapt,.decelı:lerini yıı~dılı:ları 

... ans b f Lozov ovyet istıhbı.rat urOfıı ıc ı 
• N •k u mukabelede bulu:-maştu: 
ra iolcon Moıd~ovaya geldtl:t•n son
kat H donmeğt" mecbur kald.. Fa
tald •tler Moslrovayı yalnız katpos-

a ıorecektır 
:M~o:dra radyo u: Dün Nap"leonun 
Cunu ovaya ri-. nın ) ıl donu~u oldu
ler lllapo eonun da bu taarrura Hit
du n ba laığı haftada baılarn , bulun-
1 nu ı't ve o zamanki vasıt:ısı il'l:ı:a rağ 
dı Herden evvel Moskovdya var-

ını •tle n "ıe bulun mot?•lıi va
yı !arına ı a men hlila Mow' ovadan 
lu zd eli ık Y\I kılometre uzaaa bu

n uru u sovlemiştır y . 
hı hne Londra kaynaklarınd~"l gelen 

abcrc o c· Mo kovada Amcrıka 
~1 tem 1 edecek olar. heyet L. ndraya 
ın mı lır Heyet iza ı lngıltere huku
l t 1 Sovyetlere yapılan ,.,, yapı
t k k 1 n vard•m meıeleıın roruı
~ ık ıu" sonra lngi -

h Yet it be aber Moıkovaya ha
re t e e ekt 

U. A.VTE.V 

Bunları onun arkasından söy -
lemekte memnudu. Fakat Allaha 
cok şukür insan oğulları buna 
kulak asmamışlar, dedıkodu ka -
nalıyle birbırlerini tanımıya ka
rar vermişlerdı. 

Allah dedikodularımızı bize ba 
ğışlasın. Hele bizim gibi henüz 
roman sanatının büyük eserler 
vermediği bir diyarda dedikodu 
tentürdiyot, kinin kadar elzem -
dir. 

İnsanlar bir parça sıkıştı mı 
knrşısındakinin faziletlerini sayıp 
dökebıliyorlardı. Fakat kusurla -
rmı; asla! ... Hayatta muvaffak o
labilmek için ileri sürülen şart -
!ardan birisi buydu. Kusurlar 
dogrudan dogruya söylenmiyor, 
fakat buna mukabıl arkadan da
ha büyük ilavelerle ve daha ra

Evet, bence en güzel ve en fay 
kimse dalı dedikoduların cirit oynadığı 

hatça anlatılıyordu. 
Çok iyi tanıdıgım bir 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren: M. AIAŞ 

KEMERALTI zumundan fazla karqıldığnu gördü
lilm için, her koyun kendi bacalın
dan asılır, söz.ilnu dotru bulanlarda-
nnn. 

Bununla beraber mesele, toy bir 
çocuğa taallük edince, iş dellşl.yor . 
İnsan kendi gençliğini dutilnilyor, o 
zamanlar şu veya bu yola gitmiş ol
mamın neticeleri. tutulan yollara gö
re hayatın alabıleceğı istık met şe
kılleri hatıra geliyor. 

Değerine paha blçilemiyen ve pek 
kısa süren gençlikte, cah11lık yuziln
den, \erilen kararlar, bazan, öyle so
nu gelmez fıkıbeUcr doturur ki, LA
kin, simdi bu delıkanlmm .ıneyhane 
ıçindeki o kadınla konuşması karııı

emda ne yapabileceğıml düşünüyor
dum. Gençleri kilit altında tutmaya 
lmkAn yoktur. Saçlarından yakalıya
rak onları hayat tecrübelerin<ien çekip 
ayırmada da bir fayda yoktur. En a
cı tecrube bıle tecnıbesizlıkten iyidir, 
Ama acaba öyle mi" Peki ben ıçerıye 
gırip o çocuju kolundan tutarak dı
şarıya çıkarsam ne olacaktı? Ben ay
rılıp g ttıkten sonr tekrar meyhane
ye girme ıne ne mani 'aı dı' 

o J, nmaktan 
ı:ör yo dum. Y -

d ı ı lbı esıy-

Bütün insanları, şehirler, mcm 
leketler dolusu insanları sev -
mek! Ne kadar gtiç degil mi? 

AÇIK TEŞEKKÜR 
On aenedenberi çekmekte oldutum mUzmln 

ufra kesesi lltıhabını vaktiyle teıhiı ve Hne· 
IHce tedavi eden Tıp Fakilltcsl ıkıncl aerır • 
yatı dahılıye profesilrCl doktor Ekrem Şerıf 
Eııeliye ve aon umanda raruret teklınl alın 
amehyatımı bUyi!k bır hazakatle yapan ve saf· 
ra keııcmi tamamen alın ıkınci har! iye kllnıııı 
ordiıııryUı prolesörCl doktor Ahmet Kemal A· 
tayı ve profesör doktor Şinasi Hakkı Erele 
•e ıaiatan Hatmet Ki!pr ılUye, haaıane hem • 
tire ye hastı bakıcılarını derın mıbnet ve 
ıilkranlınıaı acık olarak bıldırlrııı. 

Tıcıret Veklletı laıanbul hayvan borsası 
mubascbeclal Ahmet Şemai SUnur 

Tefrika No. 47 
le bir renk olmu tu. Nereye bakaca-

,-------------· ----------~, 

-

Bu Akşam S O M E R Sinemasında 
Yeni sinema mevsiminin ilk kahkahalı ve n*ll filınl 

KARIM ve PATRONUM 
Fl' nsızca sözlil, eğlenceli, şen ve iCizel !ilmi başlyor. Baş Rollerde: 

ARTHUR l.AICE l.I N DA WINTEIS 

Ve Meşhur Çift "CHtC YOUNG,, 

En Son "SWİNGS,, Danslannda 
Cidden hoş iki saat geçırtecek bir şaheser 

1 

MELEK YARIN AK$AM Saat 9 da 
Sineması Yeni Mevsime Başlıyor. 

İlk Proıraında Netıs bir komedi: 

KARIM LA EVLENiYORUM 
ı}mı, ne söylıyeceğıni bılmlyordu. Dl- BAŞ ROLLERDE: 
şi mahlük hep guluyor, delıkanlının 

1 

elini okşuyordu. • Joel Mac Grea - Nancy Kelly - Roland Young 
Ona bir kadeh rakı 1 m rladt, Ço- Filme ilave olarak: Matbuat Umum Müdürlüğü, 

cuk kadehi eline alınca ilkin tered- Meml.eket Jurnalı ve Renkli M/K/ MAVS 
düt etti, Sonra da b rdenblre agzııın 
götürerek bir hamlede içince gozle- DİKKAT: Numaralı koltuklar yarın s ıbahtnn itibaren aldırılmalıdır. 
rınden yaş bo andı ve gıcı tutmus 1' Telefon: 40868 ~ 
gibi öksurmeye ba tadı. Bu halı her- •••••••••••••- •••••••••••• kesı güldilrdu. Dı 1 mahluk dn gul- • - ' 
dil, Derken bir aralık kolunu ÇOCU un 18 Eyln.ı B s· malar s 
boynuna sararak kulağına bir eyler .. u ıne arayı 1: 
fısıldadı. 

Kadın ayağa k lktı çocuk oy 
kalktı. 
LAkın delikanlı bir on içinde yc

rınden fırlayarak kcn(iı mi kapıdan 
dışarıya attı ve kaçtı, git!ı. 

111 

Karşımdaki tellfıka baktım, koyu 
kara go:ı:lerinde, şımd1, içın ıçın yan n 
bır şey vardı. Evet ı te bu ayni goz
ler \ e ayni ka !ardı, Y lnız boyu 'U
~amıştı ve yU:thnUn e ki kavı tara
\ etı kalmamıştı. Bu t r vetl u~ura 
hamamın bo ucu ha\ ı mıydı, yok a 
ba ka bir ıey mı vardı? 

, /\ 

Perşembe Akşamı SARAY Sineması 
Yeni Mevsimini 

Sinema Krala TYRONE POWER 
Ve LINDA DARNELL'in 

EGLENCE KADINI 
Filmiyle aı;ıyor, 

ZARİF... ŞEN... ve YENİLİK GÖSTEREN Bir Film 
Fevkalade güzel bir aşk macerası . 

il 
il 

11 l!ylOI Cuma •kfllinı 

SARK 
' SINEMASI 

Yeni Sinema M~siminin 

Açılıfı Şerefine 

HILDE SEHNEIDER 
- MARIA TERNO -
TRUDE MARLEN 

gibi sinemanın 3 güzel yı1dwrun 

Artist 

HEİNZ RÜHMANN'ın 

İştirakile Y arattıklan 

BEKARLAR 
CENNETi 
Neşeli, Eğlenceli ve l!:ntrikalı 

fılml takdim ediyor. 

~ .............. . 
~-IPEK-
siNEMAsı 

18 Eylfıl Perşembe 
Akşamı saat 9 da 

Yeni Mevsime Başhyor 
ilk fılm: 

M. MOTO 
Caniler Adasında 
Muazzam atk 'e macera 

Mr" AYRİCA 
Matbuat Umum MOdOrlu 

TtiRKİYE JURNALi 
Türkçe söz.lü h v d 

.......................... 



• 

Kadınların~ 

HAYRETi 
Jc-----

"Colorimetrique,, 
istihsal edilmiştir. 

imkAn1 hasıl olmuştur. 
Bu yeni pudra, su ge

Tenmıze en uygun 
gelecek pudranın tam 
1;e hakiki rengini ve-

TENİN 
GÜZELLlCiNf 

ON MİSLİ 
ARTTIRIR 

çirmez "Empermeabl" 
dır. Yağmur· ve rüz
gAra rağme~ütün giın 
sabit kalır, ~ sıcak bir 
dans salonunda bile 
burnun parlamasına ma-
nJ olur. Tenlniz Uıze, 

nermln ve sevlmll olur. Yeni Toka
lon pudraşmı bugün tecrübe ediniz 
ve hemen daha genç görününüz. J. 
Tokalon pudrası kullanmakla Jyi 
neticeler ıılacağını:z teminatlıdır. 

Aksi takdirde paranız iade olunu.r. 

ren yeni bir "Colorimctriquc,, 
makine icat edilmiştir. 

Bu sayede, ;,imdiye kadar görül
memiş derecede emsalsiz güı.ellilrte 
yeni pudra renkleri istihzar edilmesi 

,.----··İLK ORTA 

İSTİKLAL 
LİSE 4---.. 

Yatılı LiSESİ Yatısız 

1 
:ı::k 

TALEBE KAYDI iÇİN HERGÜN MÜRACAAT EDiLEBiLiR. 

~ ŞEHZAOEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

.... _ .. ________ T e 1 e fon: 22534 ••••••••llİI' 

,: ...... ım ................... llml ..... ... 

LEYLİ,· 
ERKEK YENİ KOLEJ NEHARi 

KIZ 
ilk - Orta Uıe - Ta\<almde Sıraeervi1er" 86 

MüdUr : Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Ha~met Kırca. 
Hususiyetleri : Yabancı dillere ehemmiyet vermek Talebesinin 
l' lnıibatiyle yakından alakadar olmaktır. 

sıhhat 

'-111••••••••••• Telefon : 41159 4 ; 

Ticaret Vekaleti iç Ticarel' 
Umum Müdürlüğünden : 

, 

30 İkincitesrin 1330 tarihli "ecnebt anonim ve serma-fesi e~hAma 
milnkasim şirketler kanunu,, hOkOml,,rinc tevfikan Tıirkfyedc çalı.,c;mas1na 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Geri Tobako Kampini şirketi bu 
defa müracaatla. Türkiye vekillerinden Nevyork'da mukim İrving C. Ga
ry ile Charles B. Gary ve İstanbulda mukim Randolph Currin, Franklin 
W. Beli, L. P. Liles -ve Sedat Abtıt. Samsunda mukim George f. Harris 
H. C, Griffin ve Joseph A. Fewt İzmirde mukim H. W. Bowen Jr., S. B. 
Fuller ve W. A. Heginbotham nam eşhasa verilmiş olan 15 Ağustos 1938 
tarihli vekaletnamenin fesih ve iptaledildiğini ve yeniden tanzim olunan 
vekaletname ile T-ürkiy<'dc şirketin İstanbul merkezi ile İzmir ve Samsun 
şubeleri vekilliğine, şirkete ait bütün umur ve hususat hakkında müşte
reken veya icabında münferiden hareket etmek üzere Nr.vyorkta mukim 
İrving C. Gary ile Charles B. Gary ve İstanbulda mukim Randopf Currin, 
W. Beli, Lawrence P. Liles, Willie İ.Taıton, Sidney L. Tilley ,.e Sedat 
Abut, Samsunda mukim George M. Harris H. C. Grirfin Ye Jo~epf A. 
Few, !zmirde mukim Howard W. Bowen Jr., S. Bacon Fuller, James 
L. Carver ve W. A. Heglnbotbnm'ı tayin eylediğini bildirmiş ve Jazun 
gelen veımiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

r 
ı , 

ZİRAAT BANKAS ' 
Ku.raluş Tarihi : 1888 

:c\ermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedl : 265 

Zlr.ai ve ticari her nevi banka muameleled 

.. 

Pc:sra Biriktirenlere 28,800 Lira 

\K RAMIYE VERiYOR 
Ziraat Bankası"da kumlJaralı ve lhb.;rsız tasarruf hesaplarında e" az 50 
lirası bulunanlara seMtle 4 defa çekilecek kur'a ile atal:iıdakl pllna gö-

~..::. re ikramiye d,ıığıtılacaktır. 
~det 1.000 · Liralık 4,oorı c.ira 

... ! " 500 " ?,000 " 
.ı. 250 .. l,000 ,, 

40 " lOO " ,000 ., 
1 00 50 ,, ,ooo " 
120 ~ 40 ,. ı,800 b 

160 .. 20 .. 3,200 " 
'oi K KAT: Hesap1anndakl paralar bir sene içinde !50 liradan aşağı dU,ml • 
yenlere ikramiye çıktıöı takdirde % 20 fazlaalyle verllecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekllecektlr, 

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

T. L. Ş. TAN Matbaasl 

TAN --------- ---------------------- 16 • 9 • 941 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları İsrarla İsteyiniz. 

FOTO MAGAZIN'in 
39 uncu Sayısı 

Zengin münderecat ve resimler
le çıktı. 28 Sayfalık bu mecmu-

anın fiy::ıtı: 

Her Yerde 1 O Kuru§fur 

ıı 18 

TAKSIM 
Eylul Perıembe Akıamı 4 __ ._ 

Belediye GAZiNOSUNDA 

MÜNiR NUREDDiN ve Arkadaşları 
Şehir Tiyatrosu 
Sanatkarlanndan HAZIM ve 

Arkadaşları Her hafta çıkan bu mecmuayr 
karilerimize hararC!tle tavsiye 

ederiz. J 

'-~._. .... mc .... s,.,.I 
Avnıpanın en meşhur 

N 1 T A 
Caz Şarkıcısı 

S T A B E 
İHTİRA iLANI 

,, ' 
Talebe Alınacak 

< Maden Tetkik ve ArC1ma . 
1 Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden 

Maden çavuşu yetiştirilmek üzere Zonguldak - Koz
lu'da leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 
Tatbikat kurslarına talebe kaydedilmektedir. 

Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir ayı a
meli olmak ve münavebe ile devam etmek üzere iki se-
ndir. 

Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, tale
be birinci senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde 
asgari 100, ikinci senede asgari 120 kuruş yevmiye a
lacak, mektebi bitirenler maden çavuşu ünvanUe en az 
230 kuruş yevmiye ile işe başlattırılacaktır. 
Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 29 

eyltll pazartesi akşamı·na kadar Zonguldakta Maden 
Teknisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat 
müracaatları lazımdır. 

1 Türk vatandaşı olmak 
2 İyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek 

"Tabii ipekten yüksek kıymet
li dokumaların imali ic;in usul., 
alınmış oan 8.11.939 günlü ve 
2727 /2966 sayılı ihtira beratı ve 
''Tabii koza tellerini sökmek ve 
sarmak için usul ve bu usulün 
tatbiki için tertibat,, hakkında a
lınmış olan 8.11.939 günlü ve 
2728/ 2967 sayılr ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere 
ahere devrüferağ veya icar edile
ceğinden talip olanların Galata
da, İktısat hanında, Robert Ferri
ye müracatları ilan olunur. 

TRksim Caz ork~trası, Dünya Patinaj şıımpiyonu HAMİLTONLAR, 
Beynelmilel akrobatlar DUO LİNDER ve diğer numaralar. , _______________ ,, 3 Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi 

maden· ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak ''sıhhi muayene Zonguldakta yapıla
caktır.,, 

!sta.,~ul: · L~va21mr. · A.mirliiji 

Satınalma . Komisyonu ila~ı~.rı 

Muteahhıt nam ve hesabına 449 a
det tımar fırçası alınacakt~r. Pazar
lıkla eksiltmesi 24-9-941 Çarşamha 
günü saat 15 te Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lacalctrr. Nümunesi komsiyonda go
rülür. Taliplerin 74 lira 8 kuruş kat'i 
teminatlariyle belli saatte komi~yona 
gelmeleri. (250 - 8204) 

l(. 

. Ereğli Kömür Havzası Apıele 

· Birliği . Başkanhğından 
Zonguldııkta amele birliği hastahanesi yanında yaptırılmakta olan su, 

elektrik, çamaşırhane ve matbah ve sıhhi tesisatı havi matbah ve çama
şırlık binasının noksanlarının ikmali işi "Ve tadilatı betonarme ve demir 
malzemesi birliğe ait olmak üzere 10.9.941 Cuma güni.ı pazarlık suretiy
le talibine ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 9955 lira 96 kuruştur. Şeraitini anlamak ve pazarlığa iş
tirak etmek isteyenlerin amele birliğine müracaatları ilan olunur. (8174) 

MERAKLILARINA 4 __ ._ 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar ves.ai.r her nevi 
şık mobılyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

ASRİ MOBİLYA MAGAZASI: Ahmet Fevzi 
İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66, Telefon: 23407 

'~----.... --------~~------' 
Yüksek Mühendis Mektebi Miidürlüğünden 

1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1 Eylulden itibaren 
30 Eylule kadar sabahları yaptlacatır. 

Miiceddet veya müstamel 4 adet örs ı -
almacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 
19-9-941 Cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktll'. İsteklile-

Fazla tafsilılf için mektnp idaresine müracaat edilmesi. (7502) 

· Deniz Levazım Satmalma ~omisyonu İlanları 

rin teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kat'i teminatlariyle belli saatte ko
kat'i teminatlariyle belli ııaatte ko
misyona gehneleri. (247 - 8201) 

}j. 
3 adet baskül tamir ve ayar etti

rilecektir. Pazarlıkla eks'ltmesi 19-9-
941 Cuma günü saat 14.30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
175 lira, kat'i teminatı 26 lira 25 ku
ruştur. Basküller Salı Pazarındaki 
Lv. Ambarmda görlililr. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(251 - 8205) 
l(. 

Üç yere teslim şartiyle 18 ton sa
man alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 23-9-941 Salı günü saat 15 te Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tı:ıhmin be
deli 810 lira, kat'i teminatı 121 lira 
50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (248 - 8202) 

* Üç yere teslim ~artiyle 21,700 kilo 
kuru ot alınacaktır. Pazarltkla eksllt
mesi 23-9-941 Sa_lı günü sıfat 15,15 te 1 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1193 lira 50 kuruş kat'! temi
natı 179 lira 3 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(249 - 8203) 

KAYIP: Elı:silo• moıorıerinde çalışmak il· 
ıere aldıfım ( 9) nu:nualı makinin ~hliyet· 
namemi kaybettim. Yeni•ini çıkaracaıfımdan 
hlllı:miı yoktur. (;eememeydanı Fütuhat sokaıfr 
No. 21 de Mobmet Uçar. 

KAYIP: 940 • 941 de" senesinde Kadıköy 
41 inci ilkokuldan aldıfım şehadetnameyi 
kaybettim. Yeni,ini alacaıfımdan eskisinin 
h(IJ<mU yoktur. Kadrköy Telefon Caddesi No. 
107 de Metin Tunçay 

KAYIP: Bursa askerlik eubesinden aldıfım 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini al1.caıfım· 
elan cskiıinin hilkmil kalmamı~tır. Eursa Umur 
Bey Dere •Okai:ı 61 numarada ka)l'lth Yaıar 
oıflu Ismail 1316 dofumıu. 

130.000 Kilo Vaketa Alınacak 
1 - 26 Ağustos 941 t~rihind'? birinci defa yapılan pazarlık eksilt

mesinde beher kilosuna teklif olunan 450 kuruş gali görüldüğünden 13000 
kilo vaketanm 20 Eylul 941 Cumartesi günü saat 11 de ikinci defa pa
zarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4175 lira olup şatnamesi her gün komisyonda göİ-ille-
bil~ ' 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte yukarda yazılı mikdardaki temi
nat ve kanunun istediği vesaikle birlikte Kastmpaşada bulunan komisyon
da hazır bulunmaları. (8104) 

Belediye Sular İdaresinden 
Kemerburgaz şoı-esi ile Mangılava üzinim.iz arasında gösterilecek yer

de teslim edilmek şartiyle 15 m:ı kaldırım taşı alınacaktır. 

Taliplerin izahat almak ve fiyat vermek üzere 22,9.941 Pazartesi gü
nü saat 12 ye kadar Taksimde Sıraservilerdcki idare merkezinde leva
zun servisine müracaatlarr. (8211) 
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T. İş Bankası 
Kü~ülc Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

YUKARIDAN AŞAGI: l - Kasaba pofüi 
2 - Bir ırk - Yas 3 - Bir yemek - Bir 
Franıuz ıehri 4 - Bir kasaba - Tanrı -
Bir nota 5 - Jljr harfi deıfielrıe: Nota -
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tık mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek 
Dört adet vesika fotoğrafı verme~ 
16 yaşını bitirmiş 25 yaşını geçmemiş olmak. 

"6640" "8176" 
1\.,.. .................... , ........................... ,,,, 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

60 Ton San SabuDlu Kösele . 
10 Ton San Vaketa \ 

Tahmin edllen bedeli (346.000) lira olan yukarcıa 'yazııı IJO ton sarı 
sabunlu kösele ile 10 ton sarı vaketa askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 26-9-941 Cuma günü saat 14,30 da Pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartnar,ıe (17) lira (30) kuru~tur. Kat'l temi
nat (35180) liradır. (8124) 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonunda'{ 

Satın 

Mektebimiz okurları için şartnamesi mucibince 1530 metre l<apatı zart 
usuliyle elbiselik kumaş alınacaktır. Beher metresi (7) ve ilk teminatı 
804 liradır. Eksiltmesi 2-10-941 aaat 11 de yapılacaktn-. Fazla m alUmat 
için mektebe müracaat. (8194) 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Yerköy istasyonunda otel ve yatakhane binaları inşaatı kapalı zart 

usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu$nııaatta dö
~eme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (78000) liradır. 
2 - İstekliler bu 1şe ait şartname vesair evrakı D. D. Yollan An

kara veznesinden (390) kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2.10.941 tarihinde Perııembe günü saat 16 da Ankara

da D. D. Yollan Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gi.L'ebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile 
birlikte aşağıda yaı.Jlı teminat ve vesaiki ayni gün saat (15) e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır: 

a - (5150) liralık muvakkat teminat, 
b - 2490 sayılı k3.nunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus 

olmak üzere MünakaUlt VekAletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet 
vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Mü-
nakalat VekAletine müracaat olunması. (6531 - 8055) 

~-----_;.;;--------~----~----~--------~------
Dekan hğ ı n dan' . Tıp Fakültesi 

Fakültemiz "Beşer! Fizyoloji Enstitüsü.· ile Radyoloji, Fizlltoterapi, 
Tedavi, Sinir, Aktl ve Doğum,, ~liniklerinde asistanlık münhal olduğun
dan arzu edenlerin ilAn tarnıinden itibaren yirmi gün içerisinde Dekan· 
lığa müracaatları. (8145) 

ı .t 
OSMANLI BANKASI 

T'O'RK ANONİM StRKETf 1 

TESİS TARİHİ 1863 
tr ttılerl ve Türkiye C1lmhurl1eti ne mQnaklt mukavelenamesl 

2292 Numaralı 10/8/1933 tarihll kanunla tasdik ed!}In4~1r. 
{ 

(24/8/1933 tarihli 24~!\ Ntımıırıılı Resnıt Gazete>; 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz LiraSJ 
1.250-000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerin~d!' 

PARİS. MARSİLYA ve NİS'd~ , 
LONDRA ve MANCESTER'de. 

'HSm. KIBRİS, YUNANİSTAN. tRAN. mAK. FtLtş. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDtl'N'd~· 

Mel'kez ve Şubeleri • 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, stTRİJE, LtlBNAN 

Filyallerl ve btıtQn n'ln ... <>ifA ...... Titıt ..... 'M'11babirler1 vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapa ... 
flesab1 cari ve mevduat hesaplan kiişadı. 
Ticari kredile'l" ve vesaikH krediler kii'8.d... 
Türkiye ve F.cnebi memleketler üzerine keşide senedat 
icıkontosu. ·*' 
qorsa emirleri; 
ı:-.,ham ve tahvilat. athn ve emtaa üzerine a~ 
~('nedat tahsilah ~ ...... ; .. ,. .. , · 

En yüksek emnıvet $llrtlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. > 

µiyasamn en millalt ıartlarUe (kumbaralı -oe11a 
fcumbaraız) tasarruf lıuaplan açılır 


