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Bugün ') 
1 
: 

Dil Bayramıdır 
Bu Yıl Dönümü Bütün 

Halkevlerinde 1 oplantılar 
Yapılarak Katlanacak 

1 
Ankara, 25 CA.A.) - Birinci Türk Dil Kurul

tayının Dolmabahçe Sarayında toplanışının 

9 uncu yıldönümü olan yann (bugün), bütün 
yurtta Dil Bayramı olarak kutlanacaktır. 

Ba münasebetle yann Ankara radyosunda 
Dil Kurumu adına verilecek bir konferansla 
Ebedi Şef Atatürk'ün yarttığı ve esasluıru 

kurduğu Türk dil inkılibmın, Milli Şefimiz İs
met İnönü'nün yüksek balkanlığı altında bugii
ae kadar geçirdiği tekamül safhalan be!irtile-

<'ek ve bütün Halkevlerinde yapılacak toplan
tılarla bu iriizel yıldönümü kutlanacaktır. 

DU K urumunun faal.iyeli 
Türk Dil Kurumu, geçen senelerde olduğu gi- ı 

bi, hu yıl da 9 uncu Dil Bayramının parlnk :;u
rette kutlanması için l[iizel bir proıram huır
lamıştır. Bu programa göre, bugün saat 18 de 
Ankara radYQsunda Türk mı Kurumu adına bir 
söylev verilecektir. 

(Sonu; Sa: 2; 90: 8) 

Amerikan 
Koncıresine 
Bir Teklif 

Bitaraflık Kanununun 
ilgasına Dair 

T akrirler Veriliyor 

Devriye 
Teımil 

Sistemi de 
Edilecek 

Vaşington, 25 (A.A.) - Sala
hiyetli mahfeller yakında Ame -
rikan deniz devriyelerinin cenu
bi Atlantiğe ve :tılgiltereye kadar 
uzamasına intizar ediyorla:. Bu
nun için Vaşingtonda her an At
lsntikte yeni bir hadise haberi 
beklenmektedir. 

Bitaraflık kanunu 
Vaşington, 25 (A.A.) - Gele -

cek hafta Rooseveltin bitaraflık 
kanununun bilkuvve ilgasını is
tiyeceğine dair birçok emareler 
mevcuttur. 

Minsk • Moska\'a yolun da Ruslar tarafından terkedlle-n muhtelif tipte arabalar 

ALMAN TEBLiGi lr··--···------·-·, 
i Rusıaıa 1 SOVYET TEBLiGi 

Reisicümhuru bu yola sevke -
den hükWrıet meı:our1•1'1 Ameri -

• •••••·-·-·--·- ------ --------- kan gemilerınin nıuhrtip d~vlet
lere ait limanlara veya harp mm 
takalarına girmelerini meneden 
hükümlerin de kaldırılmasını tav 
S\ye eylemektedirler. 

Ukraynada 1 Yardım l teningratta 
Muharebe 1

1 
.
1
• 

1 
Mukavemet Huduttaki 

Cephe ve 
lçerdeki Cephe 

l 10 Yıllık Plin 
Avrupada sünden ıune umumi bir 
mahiyet alan buzurıuzluk, istiklil 
zevkinı tatmıı mılletlerın duyduk
lan ııtırabın bir tezahurüdür. Al
manya, bu milletleri iıtili ederken 
nasıl o milletlen içinden fethetmek 
iç~ bcıınci ~l menıularmdan iı-

75,ooo,ooo Lira Sarfile 
Hastane, Doğumevi ve 
DisDanserler Ku ulacak 

tlfıde etmltıe, ıımdi de Almanya-
nın duımanıarı. itıaı •ahaaında bu- s· L~ "h Ha lanıyor 
lunan ıatıtlil taraftarlarının faıli- ır ayı a zır 
yetınden iıtıfadeye çahımalrtadır. A k 25 (TAN M h b" · b"l 
Alııwm~·--7 et bclef'de majlfıp edı- n ara, u a ırı ı 
mıyen demokrasiler, dahilde ce11- iCliriyor) - Sıhhat ve İçtimai Mu 
heler vucude ıetirerek Avrupayı i- avenet Vekaleti, memleketteki 
çın_ien fethe tqebbus etmişlerdir. sıhhat ve içtimai muavenet teşki 

lat ve müesseselerinin tevsi ve te 
M. Zekeriya SERTEL kamülü için 10 senelik bir mesai 

programı hazırlıyarak Başvekale-
te takdim etmiştir. Bu programın 
tahakkuku maksadiyle 75,000,000 
lira sarfedilecektir. 

Başvekalet, mütalaaları alın -
mak üzere bu projeyi alakadar 
dairelere sevketmiş ve bu ıptidai 
mesai neticelendikten sonra prog 
ramın kanun şekline konulması 
için icabeden hazırlıklara başlan
mıştır. 

Napoleon 1812 de Rusya se
seferıne başladığı zaman 

nıuzaffer olması için lazım olan 
butun şartlar mevcuttu. Y.dnız 
arkasında rahatsız ve muz,arıp 
bir Avrupa bırakmıştL N apoleon 
butun Avrupa milletlerini Fran
aaya tabı bırer departman telak
kı ediyor ve bütıin maglıip mıl
letıere tabi muamelesi yapıyor -
du. Rusya seferi başladığı zamlill 
Avrupa milletleri Napoleon or • 
clusunun yenilmez bir kuvvet ol
ciuguna kanı idiler. Fakat Rusya
cta Napoleon ordusunun tedrıccn 
hozulmıya başlaması Avrupa mil 
letıerinın de yavaş yavaş başlan
llı kaldırmalarına sebep oldu. O 
\>akite kadar Napoleonun ve Fran 
lanın tahakkümüne boyun eğen 
tnllletler, birer birer istiklal da
\raama düştüler ve Napoleon or
dUsunun içinde inhilfillere sebe -
b~yet verdiler. Bu suretle Napo -
leOnun en büyük zaafı meydana 
~lkmı§ oldu. 

Bu projeye göre, memleketin 
birçok yerlerinde yeniden hasta
neler doğum evleri, dispanserlerSıhhat ve i çt imai Muavenet Ve-
açıla~aktır. kili Dr. Huliısi Alataş 

Sabık Şah 1 

Amerikaya 
Gidecek 

11 İnCJiliz 
Gemisi 
Batırıldı 

Afrika Sahillerinde 

Ayandan Connally bıtc&ra.üık 
kanununun esaslı bir şekı!de ta
dı!, hatta tamamiyle ilga cwıe~
ğmi tahmin etmektedir. 

• 1 ngı iZ er Geniş Bir s·dd +ı·d· Sona Erıyor 1 Programm Tatbiki 1 e 1 ır 

Connally ticaret gemılerınin 
teplanmasını tasvibetmiy~ hazır 
olduğunu ve kongrenın böyle bir 
tE'klüi kabul edeceğini zannetti -
ğini ilave e.) lemiştir. 

• İ için Hazırlanıvor 
Moskovada Bır 1 1 Kırıma Yapllan 
Çok Hedeflere ı' Her Ay Mühim i Alman Tazyiki 

* 
Hücum Edildi =~~?s~!l~"!~:~ Fazlalaşıyor 

Vaflngton, 25 (A.A.) - Ayan-
dan Mckellar, ayan meclisine bi· 
taraflık kanununun ilgaaını ilti
zam eden takrir tevdi eylemiştır. 

C ereyan Eden Hare
kat Netice Üzerinde 

salahiyetli mahfellerinde oğre.ci1, 
dıgine göre, İngiliz tanktan pek Leningratta ilk Rus~ 
yakında Rusyada muhorebelere 

(Sonu; 8a: 2; 911: 8) 
girebileceklerdır. Londradakı Sov Hatl•rı" Giren N.zi 
yet askerı hey tı en elverışü tank ·~ 

Müessir Olacakttr tıpır..i ıntihap etmıştır • .Bu t~nk- Tankları Püskürtüldü 
laT !filen mumkün olan butun 

, 
11 Profesör 

............. -

1 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman or- nakliyat vasıtalarından istif ad~ 

duları başkumandanlığının teb - t.'aerek gonderılmektedır. 
liği: Kief'in şarkında hala çenber Harp malzemesi sevkiyatı 

İ içinde ~ulu~ı: düşma~ k~vı.·.et~e Londra, 25 (A.A.) - "Reuter,, Mebuslar : rı bakıyelerı~ın ~aptıgı umıtsız t&r..k ımali haftası, Büyük Brıtan 
hur~ç tevşebbuslerı muvaffakıy~t yanın, Rus müttefikleri?1e-yaptı
s1zlıge ugramı~ ve bu esn~da duş gı yegane yardım de~:lda·. Bu, 
msn kanlı zayıat vermfştır. . ~o"yetler içın hazırlanmakta o -
Muh~rebe meydanının .emız - lan buyuk yardımın sembohidür. 

~.enmesı esnasında, çarpı~alarda Bu cJ!ıet, bugün Londradrı teba • 
olen Sovyet cenubu garbı cephe- riız €ttirilmekte tam mıktardJ 

Ya Mebusluğu, Yahu+ 
da Profesörlüğü 
Tercih Edecekler i

• si başkumandanı general Kırpo - ıptidai maddenlıı ve silahın Sov
nos'u~ cesedı, bulunmuştur: Gene yet Rusyaya verilmek üzere ~im
ral ~ırpono~ u~ kurmayı ılc bt-- dı hazırlanmığ bulunduğu ve kı§ 

Ankara, 25 (TAN muhabirin - şıncı ve 21 ıncın Sovret ord~la- mc\sımınde ve gelecek ılkbahar 
den) - Geçen ıntihapta hem rne- rın.n. kurmaylal"ı da ımha cdıl - zarfında her ay, çok buyü~ mal • 
bus ve hem de İstanbul üniversi- t mış .~r. , zeme programlarının td~bikı ta -
tesinde profesör olanların mebus Dun gece.,hava ku~tler.mız, ahhiidüne girişilmiş olduğu söy· 
veya profesörlükten birini tercih Moskovadakı askeri tesısatı ve lenmektedir. 
etmeleri muvafık görülmiıştü. Tula civanr.t":aki esliha faQrıka - J • • • 
Aldığım malumata göre, bu kara ıarmı muvaffakıyetle bombala - ngUız gazetelerınde 
nn Ankarada hukuk ve dil, tarih ınıştır. . Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu dün gece aşağı 
daki tebliği neşretmiştir: 24 ey • 
lül günü Sovyet kıtaları butun 
cephe boyunca düşmana karşı 
harbetmişlerdir. 22 eylıil gunu, 
hava muharebelerinde ve ) erde 
75 Alman tayyaresi tahribedıl • 
miştir. Bizim zayıatımız 25 tay • 
yaredir. 

Finlanda körfezinde Sovye1. 
hücumbotları bir düşman naklıye 
gemisini batırmıştır. 

Kırıma doğru taarrw 
Londra, 25 (A.A.) - "Reuter, 

Londranın salihiyetli mahfelJc • 
rinde haber verildığine göre, tak 
riben 70,000 mevcutlu dört fırka 
kadar tahmin edilen Alman kuv
vetleri tarafından, Kırıma mu•e
veccih bir hareket inkişaf halın • 
dedir. coğrafya fakülteleri ile siyasal Leningrnt'ta 1,5 milyon matbuatı bugün "Atlantık muka 

bilgiler okulu gibi diğer yüksek k . . uha dadır ısonu: Sa: 2; 90: 2) (Sonu: a.: 2: 80: 4\ 

mekteplerde profesörlük eden me ııı m BtıTa -~=========~=======:ı=ııı:==-====-= 
buslara da teşmili muvafık görül Ankara, 25 (Radyo gazetesi'- ( ~ ~ E K T U p '"\ 
müş ve kendilerine tebligat ya - Alman askeri mahfilleri Lenin - IVI _,J 
pılmıştır. Bunlardan istiyeuler grat muharebesinin bıran once 
profesörlüğü tercih edecekler, ıs- b!tirilmesı icabettiği mutaleasın DIKTATO• • R OLSAYDIMI. 
tiyenler mebuslukta kalacaklar - dadır. Berltn yarı resmi mt:mba-
dır. Bu profesör mebuslar .ırasın !arma göre, Leningratta 4,5 mıl -

,,.. ,,.. ,,.. 
Fakat Hanedana Ait 
Mücevherat Meselesi 
Halledilinceye Kadar 

da şu isimler vardır: yon kişi kuşatılmıştır. 
Seyreden Bir Gemi Mahmut Esat Bozkurt (İzmir), ıaonu: a.: 2: ıeo: 7> 

Yusuf Ziya Öz.er (Eski~hirl- Yu- 1 
Yazan: Na uhl BAYDAR 

Van zelzelesi ile Fener yangınına dair birkaç dost göl'Ü§uyor
duk. Aramızdan bıri: "Diktatör olsaydım!,, dedi, "bu 

memleketı harabeden zelzelelerle yangınların önüne geçerdim.,, 
Gülümseyişlerimizde inanmazlık sezmiş olacak ki, ciddiyetle 

izah etti: 

Amerikada Boston şehrinde 
çıkan "Boston Globe,. ga

tetesı bugun Avrupada müşahe
de edılen huzursuzluktan bahse
den bir yazısında diyor ki: 

lranda Kalacak 

Kafilesi Dağıtıldı suf Kemal Tengirşenk (Sino!)) lb llCJİlizler Fransız 
rahim Necmi Dilmen (Burdur), • 

Berlin, 25 <A.A.\ - "Tebliğ": Ahmet Şükrü Esmer (İstanbul), Somafisıne Girdi 
Daha evvel bir hususi tebli~de F K.. ··1·· (K ) M ff uat opru u ars , ıız er L d 25 (A A ) _ D ·ı 

"Norveçin şimalinden Sicilya
la!rı en cenup noktasına ve Manş 
denizi sahillerinden orta Polon
)aya kadar uzanan sahada mağ
lfıbiyete uğramış olan milletlerın 
lıepsi Almanyaya karşı muk.ıve
Qıeı faalıyetlerıni teşkilatlndır -
Quya başlamışlardır. Bu hususta 
en mükemmel delil, çıkmak~a o-
1-n fırtınaya mani olmak ıçin alın 
clığı bildırilen tedbirlerdir. 

bildirilmiş olduğu gibi, deniz:.1- Göker (Konya), Besim Atalay M •1~? r~rn:· d·w• · · .. C"baı t~ 
ttlarımz, Afrikanın 2arbinde, İn- (Kütahya), Hikmet Bayur (Mani- aı ın o !1. ıgme gore, ı u ı 
l?iltereve J?itmekte olan 12 vapur- sa), Saim Ali Dilemre (Rize), Ha-, radyosu ?Çıliz kıtalarının ~ra~-
dan mürekkep bir ~emi kafilesi- ısonu: 8 •. 2: su: 5, sız somalası . b~l':d~na gınnış 

ı ne hücum etmiş ve destroyerler ---------- olduklıırını bildinnıştır. 

- Herhangi şiddetlıce sarsıntıda neden yüzlerce köy evi yı
kılıp binlerce kişi telef oluyor? Çünkü, bu evlerin dıvarlan top
raktan, damları topraktandır. Çıktığı yerde söndrülmesi kabil 
ufacık bir ateş, rüzgar altında mangaldaki kömurleri bir kıvılcı -
mın tutuşturduğu gibı, bütün bir mahalleyi, bütün bir semti n -
çin birdenbire kor haline getiriyor? Çünkü, bu mahallelerde, bu 
semtlerde binalar ah

0

şap ve sık inşa edilmiştir.,. 

"Bohemya kaynaşmaktadrı. Ka 
tıı ve tahrlp hareketlerine mani 
olnıak için buraya yeniden . l~O 
bın Alman polisi gönderilmıştır. 

"Holandada komiınist faa!iye -
tinde bulunmakla ittiham edilen 
)'erlilerin bundan böyle id:ıma 
tnahkıim edilecekleri ilan edil -
nı tır. 

Yeni lrac Şehinphı 
Muhammet Rıza Şah 

"İşgal altında bulunan Fran51l· 
da taarruza uğrayan her Alman 
beferıne mukabil temerküz kamp 
larında bulunan rehinelerden beş 
kışinın kurşuna dizileceği bildi -
l'llıniş ve bu tedbir son günlerde Tahran, 25 (A.A.) - AmPnkan 
Bık sık tatbik olunmuştur. - kaynaklarından gelen h~ber1{-re 

"Çekoslovakyada ışçt\erin Şko- göre, sabık İran Şahı, ı:ıaneda~a 
da fabrikalarını bomba ile b~r. -ı sit mücevherat mesel&ı hallrdı
bava etmıye teşebbüs ettikleri linceye kadar !randa kalacaktır 
haber verılmektedir. 'Bir İngiliz vapuru. sabık Şah: al-

~au: ~ a: 10: 7) (Sonu; ea: 2; 9D: 1) 

tarafından kuvvetle himayı> al
tında bulunmasına rııemen bu 
kafile batırılmıstır. Yalnız bir 
küçük v:ınur ka<'abilmistir. Ce· 
man 78 000 tonilato hacminde 11 
•·apur 1-.ı:ıtnlm1c:h1" 

Bir ayda 7 5 gemi 
Bertin, 25 <A.A.) - Eylıil a

vı zarfında Alman denizaltıları 
75 İngiliz vapuru batırmışlar~ır. 
Bu Pemilerin hamule yekunu 
73.000 vagona muadil bulunmak
tadır. 

Bulgaristanda Alman 
Kıtaları Harell'et 

Hafinde lmiı 
MoıkoVI, 25 {A.A.) - Moıkova1 

radyoıu, Bulgaristanın Almanlar ta
rafındsn tıun itıalinin fazla ıecikmi
yccefini ve bütün Bulıaristanda e
hemmiyetli Alman lı:ıtaaUIUll bareld.ta 
ıeçtiiini bildirmektedir 

Bu bildiğimiz şeyleri tekrarlama'kla nereye varmak ısted\ğıni 
anlıyamadığımızdan tasalanmış olacak ki, bu sefer hiddetle, devam 
etti: "Dıktatör olsaydım, köylere kesme taşla kıremidi ve kdaba
lara tuğla ile çımentoyu zorla sokardım. Artık kerpiç yok; 1oV ta
şı ile doğülen dam yok; tahtadan ev yok, derdim, ve vadilerle ova
ları hayalimdeki köylerle süsler, kasabalarla şehirlerde mahalle
leri nesilden nesile kalan yanmaz yapılarla kurardım.,. 

- Neron! Deli Petro! 
Arkadaşlardan birinin bu ihtarı diğerini çileden çıkaracak 

yerde yumuşattı: 
"Hayır! Ben dar yollan genişletmek için payitaht yakacak, 

şehırler meydana getirmek için bataklıklarda ınsanlar oldürecek 
değilim. Tehlike anında Roma senatosunun seçtiği ilk diktator
lerin iyi niyete dayanan hudutsuz sali.hiyetini kullanacak ve Y.urt
taşın kendi kendine yapamadığını ona ben yaptıracağım!,. dedı. 

Bu mevzuda baylı konuştuk ve şunda karar kıldık: Her dik
tatör işe iyi niyetle ba§lar ve faalıyet ve arzularında mukavem te 
rastladıkça şiddet yoluna sapar. Cemiyet lehinde yapamadığı veya 
tahakkuk ettirilemediğini görerek üzüldüğü şeylere "dıktat r 
olsaydım!,, diye esef edenlere gelince bunlar marazın ~l .ebep
lerini araştırıp bulmak ve tedavi şekillerini göstrmekle ıizerlerıne 
dlişen vazifeyi yapmış olurlar. lfte, hep bir~en hükmetmıyor 
muyuz ki zelzele ve yangın gibi afetlerden de irfan ve refah sevı
yesi yükseldiji ııilbette kurtulacajıa' 



a ole 
Kişiyi 

Tefrika No. 70 

n Elbe Adasına Götüreceği 400 
Seçmekte Güçlük Çekiyordu 

kat Nafile. Bulmaktan ümidini ke- ı mız kaybolmazdı Fakat işin içine da
r ce, onun bildoii son adresine ıu sa- bili harp karıştı Ve ben, şahsi men-

ırları yazıyor: faatlerimi vatanın menfaatlerine ter-
Mari.,, Sizi harekete getiren cih etmedim. Gidiyorum. 

uyı;ular, beni fevkalide mUtehauls "Sizler, ey benim dostlarım, Fransa 
tt. Bu &ıizcl duygular, sizin güzel ya hizmet etmekte berdevam olunuz. 
uhunuza, iyi kalbinize ne kadnr llyik. Benim ye&'line dıiı;üncem, onun sa:ıde
en duı;ünüp üzulmeyin. Haz duyun. ti idi, F.mellcıimln hedefi, yine ve da-
enden nsla şüphe etmeyin l,1 ima o olnC'aktır Benim tccellime, as
İmp:ı rator, tekrar kavuı;muıı; olduğu Ja acımayınız. Şayet ben, metruk bir 

SuraskT 
eraet 

~o- .. 

• 
1 

Yeniden 8 Muhtekir 
Adliyeye Verildi 

Muvazae yollyle perakendeci teş
kilatı kurarak ihtikar yapmak, Alınan 
menseli malı İngıliz malı olıırıık rnt
mak ve 744 kuruşa s3tılması l5zımge
len kumaşı yüzde yirmi k&rla 1630 
kuruşa vermek suçlarından dolayı ad· 
lıyeyc verilen Suraskl mlicnescs 
hakkındaki davaya dün Asliye tkınci 
lcza mahkemesinde bakılmıııtır. 

Snhit olarak dtnlcnllen mıirııkıbc 
teşkilatı memurlarından Vedat Sirmen 
bu mı.icsseseden kumaş almaya gittik
leı ini ve kend ler'ne Alman menşeli 
kumaşın lneillz malı diye satılnıaya 
çıılışıldığı ve bunun üzerine TkPrct 
Vck lcti müfettişleriyle beraber tet
İrikata giriştiklerini anlatmıştır. 

TAN 

Orta Mektep ve ' 
Liselerde Dün 
Dersler Başladı 

Dün sabahtan itibaren büt\ln lise
lerle ortn okullar ve orta tedrisat <ic
ı c-cesindeld &anat okullarında dC'rFlc
ı e başlanmıştır, Talebe yeni ders yı
lınıı baslarken Maarif Vekilinin l<en
dilerinC' hitap eden yazısını ilk d.:rsc 
(;.ren öğretmenden dinlemı, ve öf.~et
mcnlerme, Vekilin işaret ettiği Şl"kil
ce derslerine çalışacaklarını blldirrrjş-
krdir. . 

Bu sene okutulacak kitaplar tama
men hazırlandığı için. bir cok talebe 
evvelce aldıkları ders kitaplarını mek
ıehe götürmüşlerdır Öğretmenler ta
lC'beye yardımcı k'tap listeleri ver
mıii, tutacakları defterlerde ikt•sat 
yapmalannı bildirmiılerdir Diın, 
tı amvay idaresi bazı hatlarda fazla 
.- · ı:ıba işletmiştir . Tren ve vapurla ge
Jen talebeler de mekteplerine t.ım vak
tındc yetişebilmi&lerdir. 

SanatkCirların 

imtihanları Meselesi 
J'azall: Naci Sadullalı 

Dün tcsadufen öğrendim ki, tanın-
mış sanatkarların, esnaf cemı

yetinde mektep çocukları gibi imtıha
na çekilmelerinde "Klmkimi lmt han 
ediyor?., Başlıklı yazımın biraz sert 
kaçan ithamına maruz kalan İstanbul 
belediyesinin h ç bir sun'u taksiri yok
tur. Hatta bilak:s, bu garip imtihan 
karşısında bizden az hayret duymı)an 
Jstanbul belediyesi de, bızi düşündiıren 
nyni suallere cevap aramaktadD'. 
Şu halde imtihanı kim, yahut k'm

Jer yapıyor? Bu suali belediyeden so
ruyorsunuz: 
"- Bizim malGmatımız yok, b8yle 

biı imt:han açmak lüzumunu beıı..; za
bıta duymuştur!., diyorlar 

o derunı silkunet içınd!, yeni bir kuv- halde yaşamaya karar verd mse bu, 
vct membaı buluyor. Elinde bir ada yine sizin şan ve şerefinize hizmet et
" lıyor ya? Orada tekrar faaliyete ge- mek içindir. Birlıkte kazandığımız za
c;emez mi? Elbe adası hakkında bir ferlerın tarihini yazmak istiyorum. 
c er bulduruyor ve orası hakkında Allaha ısmarladık evlatlarım. Hep' nizi 
n alumat edıniyor Bu tetkikat netice- ayrı ayrı, birer birer bağrıma basmak 
ı; de de: isterdım. Buna imkln yok. Bu itibar

- Guzel diyor, havası saflammıe, l.:ı , heplnız namına, hiç olmazsa bayra
ahalisi milkemmelmlı. Orada pek sı- ğmızı öpeyim. Bir kere daha allaha 
kıntı çekmemi., ısmarladık eski yolda,larım: Bu son 

Sonra beraber götürecefi 400 adamı buscm, kalplerinize girsin!,, 

Bu izahata göre, Suraskl mucsstsc
si vazolunon kayıtlardan kurtulmak 
ırin 40 bin liralık kumaoı muvazaa ~o
lıylc ve usulsüz faturalarla o zamana 
kadar ticaret yapmıyan Mihal Su·as
ki'ye devretmiştir 

ilk derse yetişmeye çalışan mektepliler Maarif Vekilcti mekteplere gör..der
diii miıhim bir tamimde, temizlik iş

-, !eriyle okul mUdUrlerinin ehemmiyetle 

Ayni suali zabıtadan s~ruyorsur.uz: 
"- Bizim malumatımız yok, böyle 

bir imtihan ac;mak lıizumunu, belki 
belediyenin iktisat miıduriyeti duymuıı 
tur I" d;yorlar. 

cı;. yo • Bu iş biraz miişklil oluyor. O zaman, b:r General ona bayrağı 
Çunku butun askerleri, ona refakat uzatıyor. O, evveli zabiti kucaklıyor. 
<'tmek istiyorlar. HattA içlerinden bir Sonra dudaklarımı sanlı kumaşa odo
çokları, çoluklarını, çocuklarını bile kunduruyor ve tekrıırlıyor: 
b rakmıya razı oluyorlar. Napoleon'a, "- Allaha ısmarladık sana da ı 
t.ı Mısırdan ~foskovoya kadar tam 60 "" 
muharebede kendisini kahramanca bir Askerıe:ı onun ar~ından hıçkıra 

dakatle takip etmiş olan bu adam- hıçkıra aglıyorlar: Çünku ~apo.le?U, 
la dan ayrılmak, veya onlardan bir c.nlarm babaları kadur aevdıklerı .n
kısmını, diğerlerine tercih etmek çok sandır 
ııc ve çok zor geliyor. Napoleonun askerlerine söylediği 

Fakat bu güçluk de onu bedbin son sözlerde, rikkat verici manalar 

İddia mnkamı gerek M:hal Suras
kinln ve gcrkcse müçsscsc mudürü 
~ayo Moskoviç'in hare'kctlerirıi ::t.illi 
J:orunma ve Turk ceza kanunurun 
rnuhtelıf maddelerınc aykırı görmü ve 
tecziyelerini istemiştir, Mahkeme Mi
hal Suraskin.in beraaetine, Sayo Mos
kovıçııı 4 gı.in hapse konulmasına ve 
AO lira para cezası alınmnsm:ı k:ııar 
\ermiş ve bu hapis cezasını tecil et
miştir. 

k M l 
meşgul olmaları, kız okullarında te-

/h t • A •• d ' mizlik işleriyle meşgul olmak üzere 

l ar uca e es l ~~~::d:r~~1t~~a~:~i~i:!c~~pı:~~1~!~~~ 
nin sıhht ve ucuz olmasının da göz 

I • Yı •a önı.inde bulundurulmasını bildirmi:;tir. Çln . en l en Hyrıca, talebenin ders liletlerlndcn ve 
kütüphanelerden aznmi surette istifade 
<'debilmcleri lçln kabın\da idJre oda-

7 db e l A l lo.rından fcdakfidık yapılması ve okul-

e lr e • ın ıy o r l~~ın en müsait yerlerinin atölye, kü-
, tuphane ve Uiboratuvnr haline ko-

nulması da işaret edilmektedir. Mı:a-

Ayni suali, belediyenin iktisat mü
diınyetinden soruyorsunuz: 
"- Bize böyle bir imtihan açıldığını 

Esnaf cemiyetinden haber verd er: 
Jmtihanı açma kararının kim:n tara
fın verildiğini bilmiyoruz!,, diyorlar. 
\'e bütün bu cevapların yekunundan 
anlıyorsunuz ki, memleketin en ma
ruf, en krymctli sanatkarlarını ayı:ğı .. 
na çağıran yüksek cesaretli mUesscse, 
' Esnaf cemiyeti,, dir. 

d f1\İyor. Hatta o sırada, saray nazı- yoktu. Bilakis, İmparator, orada, tıp
ma, son muharebelerde kendisini ö- kı bir ordu bııı; kumandanı gibi ko

l mlerden korumuş olan cenabı hak- nuşmuştu. Hele, bayraiı bpu~u. o ka
tan bahsederek d yor ki: dar heyecan venci bir hareket o)muş-
"- Ben sadece ümitsiz kaldığım lc;in tu k: ... Hiç şüphe yok ki, bu hareketi 

olumü ihtiyar edecek olurs:ım, bu bir yapmak, Napoleonun içinden gelmlı;ti: 
d naat sayılır. İntihar ise, ne benim Fakat, o, bu h:ıreketi yapm:ıkla asker
i rensıplerime uyar, ne de yeryüzunde lerine, nesillerden nesillere anlatıla
tutmu$ bulunduğum mevklc yaraeır. cak bır unutulmaz hatıra bırakmı:1tı. 

* Galatada Haraççı sokakta iki rıu
marada yazı makineleri ticaret: yaran 
Pircnisliki'nin ihtikar yaptığı ::ınlJ~ıl
rmş ve ndliycye teslim edılmiııtir. Dün 
yapılan duru~ma neticesinde ,uçlu i
kinci aslıye ceza mahkemesince tev
ldf edilmiştir. 

Dün Vilayette Valinin 
Toplantı Yapıldı, idari 

Riyasetinde Bir 
Kararlar Verildi 

ı if VckB!eti bu sene ilk derse ge!; 
kalan talebenin diğer derslere alın
mamasının doğru olmadığım da bil
dirmiş, geç kalan talebenin mutlaka o
kul idaresinden alacakları puslalarla 
sınıfa kabullinil istemiştir. Bu tıımim
de bilhassa mekteplerdeki talebe te

Halbuki "Esnaf cemiyeti" nin sa-. 
r.atla ilgisi, bütçesinde bir konserva .. 
tuvara, bir tiyatroya fasıl açaıı bele• 
diye kadar bile delildir. Ve kaldı ki. 
biz, böyle bir imtihanı açmak salah: .. 
yetinin, belediyede bile mevcut bl24 
lunmadığını iddia etmiştik. 

lfem liif aramızda, yaşıyan bir ahmak, Ne tuhaftır kı, Napoleon, askcrlc-
c.lmus bır imparatora mureccahtırl,, ::inden bu suretle ayrılışından pek az 

Nihayet butun kanuni muameleler sonra, ahalinin tecavüzüne maruz kal
mamlanıyor. İmparatoru Elbe ada- dı. Ve eski askerlerinın hıçkınklarm
na k dar gotunnek üzere, muttefık- dan sonra, halkın yuhalarını d:nledi. 

leı tarafından tayin olunan dört ko- Arabasını iÖrenlcr içinde· 
• ser de geliyor. Hareket kararı veri- "- Kahıolsun milstebıtl., hatta: 

1 )Or imparator, biıtun bu olup bi- "- Kahrolsun namussuz serseri!,, 
tenleri karısına gayet basit bir lisan- diye barbar bağıranlar vardı 
la bildiriyor, ve mektubunu liU cüm
lelerle bitiriyor: (Dc\'nmı \'nr) 
"- Alluha ısmarladık Lui:r.clğim. 

Y e11iden malı kemeye 
· uerilenler 

Dün sabah vlliyette mühim bir top
lantı yapılmıştır. Valinin riyasetinde 
yapılan bu toplantıya şehrimlıde bu
lunan iaıe umum müdiıriı ile şehrimiz 

K ocnnın cesaretine, sıikunetine, ve 
dost uğuna daima guvenebilirsln. Kil
uk Krala bir opuciık ı,, 
İmparator balkonda KÖrüniınce, as

k rler: HUGUNKO PltOGllAM 

Dun fiyat murakabe komisyonu ye- ia~e müdüru, kaymakamlar, emniyet 
d.' muhtekırin mı.iddcıumunıil•ğe ve- müdurü hazır bulunmu;slardır. llk o
rılmealıu kararlaştırmıştır. Makama- ııırak söz alan vali ve belediye reisi 
cı Yorgi Knramanos, Fincancıl.ırda 1 Dr. Lutfi Kırd3r ihtlk&rlıı mücadele 
manifaturacı Abdıilvehap ·ratari mal işinin geç!rmlş olduğu safhaları, hr
ı;2kladıklarından, Mahmutpaıada Is- şılaşılan miışkıllitı, halkın kolaylıkla 
hak Şamanto ve Kapalıçarşıda Tek- mürakabeye iştirakinin temini için a
hler sokafında ~es!m Bahar yiıltsck lınan tedbirleri izah etmiş, halk ıi
flyatla basma ve JOrJet sattıkhrınıian, kfiyctlerinin muhtefü cephelerini bil
Bcşiktaeta Tramvay caddesinde Tu- dlrmiştir. lhtikarla mücadele işinin 
ho..flyecl Be~roı m:ıkarada lhtı~ar yap- daha sıkı ve daha pratik bir şeki:de 
trgından Nışantaşında Teşvlkıve ad- tatbiki için icap eden tcdbirler:n ne 
cıcsinde 145 numarada Fevzi tet -ya- dncağrnı toplantıda bulunanlardan 

1 
gını pahalıya sa.ttığından, J:l~ybeU a- ı;ormuş, kendi noktai •zarını dıı. ili
dada S~fak gazınosu sah~bı . lı<.i'cde ve etmi!itir. Fiyat murakabe korriDYO
yazılı fıyatlard:ın fazlasına ıçk~ ve yf- mınun fiyatlarını tesbit ettiği 400 lıa
yecek sattığından adlıyeye vcrllmiı- Jr:m eşy::ının, gıda maddelerinin, tes-
lcı dır. I t.in maddelerinin zabıta ve miirakabe - Yaşasın imparator!., d ıye bağı

ıyorlar. O .zaman imparator. biraz i
le 1 yerek onlara şu sözleri soylüyor: 

7 30 l'roııram 
7 33 M rlk ( Pi.) 
7.45 Hıberltr 

ıs 40 Ku•rtct 
ııı .oo l kın ıt auti 
19.U Kuart et 

0 
t.cyetl tarafından nasıl kontrol edil-

Trakyadu Dokumacılık <!iğini nnlatmış, kontrohin muhakkak 
"- Kıymetli askerlerim... Sizlere 

veda ederim, Tam yirmı yıl ben siz
k ı daima, şeref ve zafer yolu iizerln
dc gördüm Benim feyu: ve ikbal gun
lcrimde olduğu gibi, son günlerimde 
d,. şecaat ve sadakatin birer nümuneıi 
cımaktan geri kalmndınız. Sizler tlbi 
adamlar olduktan sonra, bizim dava-

il 00 Müzik (Pi.) 
8,30 Evin saati 

o 
19 30 Ha~rla 

19 45 Eı:Cı eu ' r r 
2 0.15 Radyo ı:uetul 
20.45 Şarkılar 

Kursları surette takviyesi lı.izumunu blldirMlş
tlr. Usküdarda ihdas edilen 2 kiıı:llk 
IT'iırakabe heyetinin vazifeye haşlııdı
ğını, BeyoÇ!unda da böyle bir <,;c:rvJ
sin kurulacağını söyliyen vali, ır.ah
kemeye intikal eden iht•kSr davaları
nın siıratle netlcelcndirilnıeııl içlıı te
r.rbbüslere gfr!şilcceğini de kaydt'trn.İş, 

12'.30 Sut ayan 
ı z.u Şarkılar 
ı:: 45 ~iıberler 
1 3.00 Trllk01 r 
u.ıo MzOik (Pi ) 

o 
18 00 Proııu m 
16.0J Koau , ma 

21 00 Ziraat 11kvlml 
21 ıo Temaıl 
22 00 Orkest ra 
22.30 Haberle~ 
22 45 Orkt ııra 
2S 00 Kıpa ~ı, 

Edlrnr, (TAN) Trakyanın muhtdıf ,,.,. 
1trınde dok umacılık kursları açı!mııur A·,ılan 
kurslardan lluk6ydekıne 17, Pa,a YıQlt lıll· 
y{ındelıınc U, Suba ıdakmc 55, Eıyraml "' 
Kordıbcktckllcrc 20 er. Suıcaall lıurouna da 
33 kadın ı tırak etmivıir Kurs!arda talebeye 
y(Jn yıkaması, aı'!artmuı, tarama uıullcrl de 
ıı:ihtcrılmıuır. Malkarada da yakında hır !:ura 
açılacaktır. 

Sovyet Tebliği 
( B:\Şl 1 incide) 

Cc•p/ıelerde son raziyet fdHlölll:ı:tt:]j;D~.t l sa:~~aş:d::ri· 
(B.ı~ı 1 incide) Londra, 25 (A.A.) --- .. Ikuter,, 

F·nıer Sulh e·ınnaz·ıye e·ır n:tak_lizere .~e!1der?bbasa ~eım:ş- Almanlar; Kırıma karşı yaptıkla-
":ı tır. Iran hukumetı s:ıbık ""ıhın rı taarruzda, methali çok ·Jar olan 

Y H Ak hareketıni kolaylaştırmak Üz!re berzahı zorlamıya çalışmakladır-
apmıyor QYG ini \Taşingtondaki Iran elcisıııden, lar. Ve berzahı :Laptetmed•klPri 

--cı- ' 0 Şahın Birleşik Amerika vevıı r.e-, takdirde, şimdi taarruza iştmık 

jngiliz Notasına Dair Liman Tesisatı ve r.ubi Amerikaya girebilme~ı '•in ~ttıkleri soylcnen di:ırt fırkad<ı"l 
musaade alınmasını talep e~ !e- fazla asker kullanmaları nz muh 

Yap 1 Tefs.rler Gemı.\er Bombalandı miştir. tcmcıaır. 1 an 1 Sabık Sah. tasarrufunda bulu- Almanların, berzahın daha 
He1 nki, 25 (A.A.) - Fin ajan~ı- Kahire, 25 (A.A.) - İmparatorluk nan araziyi millete hibe ct~ıstır. şarkında bir rtaarruza teşebbüs et 

ı ın o~rendığ ne gBre, Finlanda Ha- hava kuvvetleri umumi kararg hının Sabık Şahın yabancı memlekNler meleri ihtimali vardır. O .kısımda 
r eıye Nezart'ti, bir yabancı diplomat tebliği: lngilız ağır bombardıman tay bankalarındaki mevduatımı ait saha son derece dar olup, iizerine 
'\ ıtasiylc, Fin - Sovyet harbi kar- yarelcri 23-24 EylQl gece!i Bingazi vl'saık gayri mevcut addedilmPk- kolııyca köprüler kurmak imkanı 

rnda İnglltercnin hnttı hareketi ve Trablus şehırlerı lizerinde yeniden tcdir. v~rdır. 
h i,kmdaki Brltanya notasını almı&- muvaffakıyetli havı akınları yapmış- v • Ş h l h ·· ·· T .. fı d'ğl · o· 
tı . Fin hUk\.unctinc bildlrllen met- !ardır. Bingazidc liman tesisatına ve I e.11ı a lll e erruu aarruz soy en ' ne gorc, m 
nin, .ncuter'in nt'~rcttlgi ve Londra g<'milcrc tanrruz edilmiştir Harici 

1 

Tahranı 25 (A.A.) - "Pars": Şe- yeperin şark kısmı istikı:ımt?tinde 
radyosuun yaydığı habere tetabuk rıhtıma bağlı bir gemi tam isabetle J.inşah, lran milletine bir kac;; mılyon yapılmaktadır. Cephenin bütün 
eylemcd ği görulmılştur. Bu husu ta berhava edilmiş, geminin enkazı uzak 

1 
lira verm:ştir. Bu para ıle ha .. tah ırıc- boyunca şiddetli muharebeler ol 

pek yakmda bır re mi teblig ne, ro- mesafelere kadar uçmu,tur. Bıiyük lcr, su yolları yapıfacak, hastalı•.:lara dugunu teyit eden haberler gel -
hı acaktır. sarnıçlı bir ı '>trol vagonu tam isabet k:ırşı miıcadele edilecek, ılaclar chğı- nıiştir. 

Sallıhıycltar Fin mahfıllerinde, bu ile yanmış, dığer bir çok sarnıçlı va- t'llncak ve doktorlara, Alımh:re mükli- Murmansk mıntakasınrla ve 
İ ıl z tt'.'şebbüsu Fınlandrıya karııı gonlar da tahrip edilmiıtir. Bunlar- ıatlar verilecektir Fınlanda hududunun diğer taraf 
bır ayd nberıdır y::ıpılan sulh taarru- dan bır çokları b!rbirleriyle müsademe İra11dak{ İlalya11lar }:ırandaki Alman taarruzları knr-
zunun bir devnmı olarak telfıkki c- etmişler ve dığcrleri de yoldan c;ık-
d lmcktedır. H tırlardadır ki, Finlan- mıştır. Roma, 25 (A.A.) - Popolo di Ro- şılanmıştır. Ve Rusların merkez 

ma'nın of~ndığine göre Tahran.~aki b' Ig f d "te ddı't m"'v 'ı' ve 
d Ya k -ı bu •ulh taarruzu, Vllpurl- o es n e mu a ~ zı 

.,. .. İtalyan elçıliğinin 20 memur ile Iranda k b' zI d b 1 d k nin sukutundan sonra Fınlandanın bir mu a ıl taarru ar a u un u. ·-
R Y d bulunan 300 İtalyan tcbeası 1ran-Turk 

ulh y pmıya hazır oldugu hı:ıkkında- USyaya ar 1m hududuna gelmiştir Hasra körfezınde !arı zannedilmektedir. 
kı yialarln bn~lamıştır. bulunan İtalyan vapurlarına a't 80 

. H lbukı Fınlanda, hiçbir . ~man ı ( Bıı:;ı 1 incide) bahriyeli de baııkn bir kafile :1e Türk 
boylc bir sulh arnmamış ve butun bu 1 vcle~i,, nin "müttefikler mcclısi·, hududuna ıelecektir. 
t kll!le!'i rcddcylcmlşllr. Fll~aklka, 1 tnrd:ndan tasdiki hakkında mü- - o-
avnl Fin mnhflllcrlndc bclırtlldlğl &. 1 .. .. . Amer kan Kongresı· ıbl, kendisine kar~ı hiçbir itimat t~lcıa. ar. yurutm;~tcdı~. Tımes : • 
b lcnmiyt'.'n bir hukiimetle bir mua- {;l•Zl"L>CSl bu m<.>clısı ycnıdl'n ku - a• 
hede mznlanamaz ve bugunk.11 hilr- l Uıacak olan A vrupanın hır ni.i- ne ~r Tek lif 
b n gayes• de e en bu hükumeıı or- vc'Sİ olarak tavsır etmeltt "dil'. Bu 
t d n kaldırmaktır. f.ızcte şunları ilave edıyor: 

Tasarruf Bonoları 

Satışa Çıkarıf dı 
Anka a, 25 (TAN) - Mıllet Mce

li ındı- muı:ııkerc ve kabul cdılen 25 
m1yon l ralık tasarruf bonolarının 

lkıneı kr;mı n ait kanun bugün res
mt gazC'tede neşredilmiş ve yeni bo
no! r bugunden itibaren satışa çıkn
rılmıştır. 

~---------o-----------

Garbi Fran ız Afrikasma 
Giden Amerikan Heyeti 
Va9nlrton, 2S (A.A.) - iyi malO.mat 11• 

hn m•M llerd• boyan ol:ındufuna alit-e Am•· 
rlka Harici.,. Nuaretlnln tlç l')emuru rle 
Gaulle'Un lcbreal alımda bulunan ırarbl FrAn 
au Afrlk,una ırlıllMk üzere rola .dımıt hu· 
lunuyor. B" ..,,.abatln hedefi ticaret v" Mıİ· 
nak Jr imklnlars hakkında yerinde tetkikat 
)arm•k nldufu lllv• adılm•ktedir. 

-0--

İzmitte Bir Cinayet 
l•• 
b 

"Kurbanl:ınnı, mutecavlze karşı 
mu t~reken mukavemet etmek vı- ye
ni bır harbın önunc geçmek nzmıyle 
birle! tınnlş olan Hıtler harbe '\C ış 
bırligine müstenit yeni bir Anup:ı 
nizamının temellerin ntmış oluy..ır. 

Çunkll bu muhnrcbeden sonra A\ nı
panın yeniden kurul!T'a"ı l!ıt bir nevi 
beynelmllel mahiyet arzedecektlr. Bu 
yeniden kurulma işiyle me :nıl olmak 
üzere beynelmilel bir teşekkill vü
cude ı;:ctirmcnin artık zamanı selmiş
Ur.,, 

Dally Telegraph diyor ki: 
"Malskı'nın konferansta bulunma

ınnı Avrupanın istikbali ve harp yiı
zUnden harap olanbu krtanın lktısadi 
kalkınması hakkında yapılan konuş

malarda mesut ve müh:m bir merha
le olarak .. lfımfamalıdır., 

Manchestcr Quardian şöyle yazı
yor: 

"Rusy;ı, va1'1ız harbin sevk ve ida
resi ıçın dt' ıl, sulh içın de D'uttcfik
ler tarafından yapılan plfınlardn ve 
haı:ırlıklardo tam bir h k ı;ahlbı, me
sul bir ort.ık olar k yer alını.> bulu
nuyor." 

, Başı 1 incide) 

Ncvyork, 25 CA A.) Aıncrıkada 

buylik nllfuzu olıın "Hbrrıyet uğru11-
da mucndclc,, adındakı mudahalecl 
tl' kiltıt, bıtaraClık kanununun kııldı
rılması için bUtün Amerik do bir mu
cııdele açacağını bUdlrmlştlr. 

Amiral Stark'a göre 
Vaşington, 25 (A. A.) - Mebusan 

Maliye EncUnycni Azasından bazıla
rının ifadesine _g6re, Amerika deniz 
harcktıtı reisi Stark dün Encllıncnde 
yaptıjı beyanatta Amerika donan:n11-
5ınm "Gör!lnce ateş etmek., siyasa
.tinin f ngiltereyıı giden deniz yolla
rında vapurların serbe '(c seyr!l!lcfcr 
etmesine kafı gelemlyeccğinl söyle· 
mlştlr. 

İsimlerinin gazetelerde zikredilme
sine m!lsaade etmemiş olnn Encümen 
ôzasına göre, Amiral bu iddiasını tev
sık için gemi zayiatı hakkında rıı
kıımlar vermiş ve ticaret gemisi z -
yiatmı tellı.rl etmek ve ayni zaman
da denizaltı tehlike ini lzal<ı hllS'J-
unda İngiltereye yardım olmak üze

re kon et ve d "l'r denızııltı muh
rlplt'ri ın~a eylemek lçln dllhn bıış!<a 

ma rafl ınn znrurı oldugunu bevan 
ctmi~Ur 

Kerso11'daki muharebeler 
Moskovo, 25 (A.A.) - Odesa cep

hesinde faaliyet yine artmıştır. Sov
yeUcrln ellnde bulunan ''N,, fstlkıı

metindc Kerson civarında $iddı>tli 
ınuharcbell'r ct'rcyan etmektedir. Dliş 
ınıın bu cepheye ycnıdcn tııkı,; iye kı
lıılıırı göndermiş ise de, Sovyl•tler bu 
kıtalcm kanlı bir muharebeden son
rn gerı pUskUrtmllıılC'rdir. Tank tu
zııklllrının içinde dUşmnn 1500 olU 
bırakmıştır. 

"N,. noktasmdıı So\o·yctlt'r Alman 
mUdafan mcvzllcrlnl işgal C?tmi !er
dir, Düşman zayiata bakmıyarak nr
ka nrkayn yaptığı taarruzlar netice
sinde.. ilk defa müdafaa botlarını yar
mıya muvnffnk olmuş ise de, Sovyet
lC?r lhllyat kuvvetl~rinl muhnrcbt'ye 
sokarnk Almanlnn geri pUskUrtmüş
lerdlr. 

ılf ırıskova üzerindii: 
Moskova, 25 CA.A.) - 24 EylOl ge

cesi blr Alman tayyare teşekk!llu 
Moskova Uı:erlne bir akın ;yapmrya 
teşebbüs etmiştir, Hava dafl topçu
sunun ntcşl ve gece nv tayyareleri 
düşman tayyıırelerinln şehre vasıl ol
mnsmıı mAnl olmuşlardır. 

Leni11grat dayanıyor 
Londra. 25 (A. A.) - Moskova 

radyosu bildiriyor: Lenlngrat ct'phc
slnln cenubu garbi bölgesinde, Alman 
lar dun tanklarla ve piyadt' kıtala
riyle şiddetli bir ta:ırruza geçmişter
dir, Az miktarda tank ilk Sovyet 
hatların::ı gırmiye muvaffak olmu ~J 
da Sovyet tanklarlylc k::ırşılaşarak, 

kaymakamların kontrol j:şlcriyl n:ı:ıımi 
turctte meşgul olmaları tavsiyesırdc 
Lulunmuştur, 
Toplantıda un )<açakçılrRına mcvöan 

verilmemesi için bazı tedbirler alın
ınış, gıda maddelerinin teftişlerınC' e
hemmiyet verllmcsine, zııbıta memur 
!arının kontrol teşkilatı ile clblrligl 
etmesine karar verilmiş, idari bazı ted
Lırlcr ittihaz edilmiştir 

Perakendecilik yapan 
loplancılar 

,,kkullerinin bir formalite halinde kal 
<lığı bildirilerek bunun önüne gec;U
mes.i iı;tenmekte ve talebenin okul ha
rici hayatının mektep hayatlyl" m!iva-
7, gitmesinin muhakkak surette temi
n! lüzumu kaydedilmektedir. Talebe 
teoşekkiıllerlnln mürakabe vazifesi öğ
retmenlere tevzi edilmiştir 

Taksim Lisesinin orta kısmı Şlş'ide 
bır şube açmıştır. Puartes' giıniinden 
tılbaren yeni orta okulda tedı-i~ata 
başlanacaktır. 

Anadoludan mal almak iizere ı;eh-
rimi .. e bir çok tüccar gelmektedir, malları alamamaktadırlar. Toptancıin
Her sc:ne bu mevsımde lı.tanbul pi- rın perakendccilık yapıp yıapawuyarak
yasası Anadoluya külliyetli m:ıl !!ev- !arı hakkında mürakııbe komisyonun
kederdi. Bu sene gelen Anadolu tüc- ca bir karar verilmesi beklcnmektttlir. 
carları toptancı mağaı:alarında mal Kaşar pey11iri 11ar/ıı• 
bulamadıklarını ve nncak perııkc-'1de Kaşcf p.:ynirlerinin azami fiyatı hak 
hııllnde mal bulabildiklerini söylemek kında yapılan itirazlar mürnkabe ko
tedirler. Bu tüccarların anlattıkl:ı• ına misyonunca tetkik edılmiş, fakot bu 
goren toptancılar, her aranılan mdlın itirazlar yersiz görülmüştür. Y:.ılnız 
i-almadıgını söylemekte ve ellerlnceki ka:;erlcrin Balkan kaşeri aylrında biı
malları saklamaktadırlar. Fiyatların de ekstra ekstra kalitesi bulundı:iu 
perakende satışlar iç.in c;;ok mı.isalt ol- göriılmiıştür, Bu kaliteden on iki 
masını fırsat bile ntoptanctlar, pe•·a- mıındrndan nUrnuneler getirtilmls ve 
l:endeci gibi satıalarla daha .ziynde kar 

1 

t'V&afı tesbit olunmuştur. Bu kaşer
tcminine çalışmaktadırlar. Anadolu !erin toptan kilosu 120 kuruıı ve pe
tiiccarlan bir çok masraflar yııarak ı&kende kilosu 145 kuruştan satıhr.ası 
şehrimize gcldiklerl halde istedikleri hbul olunmuştur. 

P.rofesör Mebuslar Bugün Dil Bavramı 

Musiki sanatına "Esnaf cemiyeti,, 
nin vaz'ıycd etmes' ise, alaturka mu
siki sanatının bugünkü gibi başı boa 
kalmasından bile acıklı bir akıbettir 

Bllmem bir "Esnaf cemiyeti,, nd~ 
yapılan, ve öksüz blr sanatın kansız 
suratında bir arabacı şamarı gibi uak
lıyan bu acaip ve cesurane imtihana 
müdah::ılc edecek bir makam yok mu• 
clur? 
Eğer ortaya böyle bir makam ~k. 

mazsa, imtihana çekilecek sanatkarlar. 
' Esnaf ccmiyeti,ı ndeki imtihan ma
sası karşııunda ... tiz perdeden okumalC 
hakkına sahiptirler. 

T A K V t l\I j RAM~ZAN 

CUMA 
lmalk Ofla ikindi lltu Yat11 
S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. 

4,13 12,06 15,28 18,02 ı9,U ---En ııUral l,tlmat yardımlardan birl olut 
Fltrenıd verecek bir yer iramıyın;r. Um.ı• 
mi emniyet ve ıstiklll için çıhıan ba~ımta• 
da Tilrk Hava Kurıımu var. 

Alman Tebliği 
(Batı 1 incide) 

s:ın Saka {Trabzon), Atıf Akgüç 
(Bursa), Şevket Raşit Hatipoğlu 
(Afyon), Hazım Atıf Kuyucak 
CZonguldnk), Naim Hazım Ona' 
(Konya), Şemsettin Gimı:ıltay !Si 
vas), Sadri Ertem (Kiitahyaı, Sa
lahattin Yargı (Kocaeli}. 

(Başı 1 incide)' 
< Bııı 1 incide) Al d l 

H ık 1 • b ·· 1 · h 1 · 1 1 ınan ra yosunun hi dirı!clı .. a ev crı u soy evı opar or eı· e w • • 

Hususi surette aldığım malu -
mata giire, bu zevattan çoğıı mc· 
buslıığu tercih etmektedirler. 

-o--

Vindsor Diikü llull İle 
Görüştü 

Vaşington, 25 (A. A.) - Dük de 
Winclsor bugbn Birleşik Amerika Ha
riciye Nazırı Cordell H:.ıll ile beynel
milel vaziyetin tetkikine inhi,.ar eden 
on beş dakikllltk bir mullıkat yap
mıştır. 

Miı11ikatı mliteakıp matbuat erka
nmı kabul eden Dlik, Buyilk Brıtıın
yaya olıın ltımadmı sorıın bir grıze

teeıye "mutlak surette., cevabını vcr
m iştir. 

ağır zaylııt verdikten sonra hareket 
mevzilerine çekllmek mecburiyetinde 
kıılmışlnrdır. 

* Londrn, 25 (A. A.) - Lenlnnrat 
mUtecnvize karşı knhramanl'a muka
vemete ve şehir halkı dn elektrik ve 
sudan mahrum kalmış olmakln bern
bcr faaliyete devam ctmeklcdlr. Al
manlar bu mıntakadn nncak pek n
f!rr ilerllyeblldlklcrini illro! ediyor
lar. Almıın askeri mUnckkitler!, Lc
ıılngrot muhllrebcsiııln bir nn evvel 
l>illrılmesl luzu'llunu k::ıbuı cdıyorl::ır. 
Bunun sebebi yalnız kı ın yakl:ış
mııkta olması değil, nyııl wmıındıı 
fnzl.ıslyle yıpr;ınmış ol,ın merkez ve 
cenup ordularını takviye etmek za
rurctıdir. 

Fılhnklka, Sovyctlerin l.ondro Bil
yuk Elçisi Maiski'nin de dun Ame
rika ticaret odı:ısındu söyledıgı gibi, 
Almnnlar sark cephesinde şimdiye 
kadar ölU, yarnlı ve c ır olıırok hiç 
değilse 3 milyon kişi knybctmlsler
dir. 

Sovyetler, radyo ile 
mühimmat depolarım 

yakıyorlar 
Ziırich, 2.5 ( A A.) - Milinocia <'i

kan "Popolo d'ltalfa,, &'azetcsinin Sov
yet cephesindeki muhabiri yazıyor: 

Ruslar radyo vasrtaslyle büyiık mü
himmat depolarını berhava edebiliyor
lar. Bir Alman subayının bana söy
lediğine göre kızıl ordu hergün fa
sılalarla gizli ;nfilak depolarını ber
hava etmek ve bu suretle düşmanlarına 
insanca buyük tC'll"fat verdırmektedir 

* Moskova, 25 (A.A.) - Sovyl•t de-
niz tayy:ırelC'ri, Alman - Rus muh~
reb<'~inln hidayetlndenberl Bnltık de
nir.inde 50 Alman vaouru batırmı. lıır
dır. 

halka dinletecekler ve müteakiben her gme gore, b•r Alman turnem I.e
Halkcvi. kendi programına göre bu i ıungratta fabrikaların bulundngu 
bayramı kutlayacaktır ·ı kasabi\yı, diğc-r bir tümen de şeh 

Türk Dil Kurumu, doku,uncu yılı- rin bazı kasnbalarını işgal ctmış 
m kutlarken, Tı.irk dılı il.zerindeki Çll- ı tir. Londraya gi:ırc, Leningrcı; rod 
lııımalarına da hız vcrm·ş bulunmak- yosu dun geceki neşrıyntında 
tadTıürr.k "DÜ§ınan knpımıza dayarunı.: .. 

dili U:r.erlne çalışmalar, dili- ır 
ınizın yabancı ve halkça anlaşılmaz tır.,, demıştır. 
sci1.lerdcn ve şekillerden 1.emiz.lcnmesı 
\ l.' Turk dılinin bılım yol:yle ınceie
ncrek yeryuzU dıllerı nrrısırıdakl yuk • 
sek ve de"erli durumunun belirtilme
si vargılnrı üzerinde bır duzJyc ile
riye gdtürülmektedir. 

Dilimizde yabancı dillerin söz tü
retme ve söz birleştirme yolları glln
den gune ortadan kalkmakta ve ':Sz
hlrkçe sö>. yaratma yolları gittikçe 
daha işlek ve verimli .olarak dil üze
rinde kurtarıcı bir iz bırakmaktadır 
Yııbancı dil k::ıldelı-rinln kalkma<:ı, 
kendlllğlnden blrcok )•abııncı sözleri 
de dılin dışına attığı gibi, öwllimi
zin siiz yllrntmıı yollarıııırı işletilme

si de llyrıcll pek çok yabancı sozun 
yerine türkçc sozler konulmnsına yol 
açmakt::ıdır. 

Bir yandan ilk ve orta Öj?rellm dere 
kltJplarındaki terimlerin türkçelcş
tirllmesl yolundaki çalısmnlnr ileri 
iötüriılmekle beraber, bir ynndan dn 
yiıksek ögretinı terimlerinin hazırbn
mıısına çnlışılarak bilim dillmlzln öz
leştirilmesi youncla uı,:rnşılmakta, bil" 
yandlln da hukuk terimleri ve yasn 
sözleri turkçclcştlrllmek yollylı- ka
nun dilimizin özleştirilmesi uğrunda 
çalı ılmaktndır, 

Dılimlzdc bugün e:ınlı olnrak yaşıy.ın 
\c kullanılan bülun sozleri, tnı-iflcri 
ve kullnnılış örneklcrlycı içinde top
lıyaeak bir Yeni Tlirk SözlUfü ha
zırlanmakt olduğu gibi, gramcı-lmlz 
üzerinde de lehçe grnmerlerl ve gc;
miştekl dil konunlan araştırılarak 
çalışmalar ynpılmnktn, fmlftmızın tek 
bir yol üzerinde belli lcanunlara ba~
lanması için de Yeni İmlA Kıltıvuı:u 
bıısılmaktndır. 

Dilimiz üzerine yeril ve yabancı 
ttirJU c erler toplanmakta, bunlardan 
gerekil olanlar dilimize çevrilmekte, 
çalışma verimleriyle blrli~te bu e
Eerler de bastırılarak herkesin göı:ii 
öni.ine konulmaktadır. 

Bu yıl içinde yeniden halk ağzın -
dan Soz Derleme Dergisinin ikinci 
cildiyle Divanü L<ıgat-lt-Türk tercu
mesinln üçüncO cildi ve tıpkı bnsım 
(yani fakslmilesl), Eski Türk Yazrt
larmın dördüncll cildi, Eski Uygur 
metınlerinden Prens Kalynnamkara 
ve Papamkara HikAycslnln Uyı;urcası 
ile Huastuanlft dua kitabı, Namık 
Kemal'in dol?umunun yüzüncü yıldö
ntimü dolayıslylc onun hayntı, t'ser
lerl ve tesiri Uzt'rlne bir ara tırmıı 
Odlsc TcreUmeRlnln hlrlncl cildi, TLlrk 
Dili Blbltyogrııfyasınm 1S29 dan be
rıye ol. ıı ilk, <"leli. Tü ·k Dil Bcllet -

Ukrayna lıarbi 
ueticele.rıiyor 

Bern, 25 (A.A.) - Basler National 
Zeitung'un Bertin muhabıri, asıı:eri 
Alman kaynaklarından aldığı malnma• 
ta istinaden Ukrayna harbinin sona 
ermek üzere olduğunu yazıyor ve u
nu illive ediyor: 1 

"Sovyetlerin ümitsiz gayretlerine ve 
harbe soktukları bütlln ihtiyat kuvvet
lerine rağmen, Rus mukavemeti an
cak bir müddet daha devam edebile
cektir. Hatti Almanlar infisah al met
lerınden bıle bahsediyorlar. Mn'lma
fih alınan haberlerden Rusların en EOn 
gayretlerini de sarfetmekte .:ılduk!arı 
ve ellerinde mevcut her nevi tankları, 
hafif, ağır ve nihayet 52 tonluk eıı a
ğır tankları d:ı dalgalar halinde ileri 
sürdukleri anlaşılıyor. 

Salahiyetli Alman kaynaklarına cö
re, önümüzdeki haftalarda cereyan e
decek muharebeler Rus harbin.in ..:nt'i 
neticesi üzerinde müessir olacal: ve 
netice kış gelmeden alınacaktır.,. 

Bir Şa11glıaıı lıabcrine göre 
Sanghay, 25 (A.A.) - Şnnr:hnya cc

Jen bir el'nabi öğretmenler gruım Sov• 
yet kıtal arının Sıbirya istıkame• ine 
gcituruldüklerını h ıber verıyorlar 

Bir Amcrıkan öğretmenin.in beyan 
etti~ine goı e bu kıtaların Mançulcuo 
hududunda yel" alac..ıkları tahmın edıl
mektedir. 

nlnin dört srıyısı basılıp oı1nya konul
n u tur. 

SBz Derleme Derglsin·n Oı;flncil cll
di ile Ali Şir Ncvui'nin bt'.'ş y{lzilncU 
dogum yıldönilmü dolnyıslyle hazırla
nan Muhakemet-Ul-LCıgoteyn'ln met
ni ve bugiınka dile tercümesi, Türk
çede Ekler - Kökler hakkında önem
li bir araştırma, yt'nl lmUı kılavuzu 
ile Kutadgu - B"lif:'in üç niishasının 
tıpkı basımları da basdmakt .. dır Bu
yilk Türk LOgatl'nin 3 Cnc!l ve 4 ün
cü ciltleriyle Yakut Dili Sozlüğll ve 
Şcyht Divanı tıpkı basımı da bası· 
r.ıevlerlnde ileri götUrUlmc'dcdlr. 

Bunlardan başka, Radlof'un dört 
ciltlik TUrk Lehçeler Lugnti tercilnıa
si ile Divanü Lugat-ıt-Türk'On en
deksi. Tuhfctüz-zt'kiye ve Mu1'1- l
'.\1ilrlt 'i11 tıpkı baınmları. Ekler Dcr
giJ\, YC'ni Türk S!i lil,:ıl Akat V(' t 
dill<'rı SôzHlkleri llı- Tbrk - Sll 
Dil Blrli.!!i hakkınd fineml bıı 
tırmn. Odl!ıc tercflmc inin ı• ir <' 
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Bayramımız 
D ıJ bır sosyetenın başlıca in- ilkönce bu en ba<ta gelen dil ku-

sani varlıgıru gosteıcn bu- r--- Yazan:-··--·-"'\ rumunda göze çarpmıştır. Artık 
yuk etke oldugundan toplulugun • herke•in kendı bilmediği ve bi:E-

f 1 ütün/erimize 
Azami Ve Asgari 

Fiat Koyalım 
Bu Suretle Hem Memleket 
Hem de Tütüncülerimizi 

Mahsulünü, 
Oluruz Korumuş 

İki Kardeş 
4 Kişiyi 
BoğazladılaL 

Sam5un (TAN) - Bafrad:ı 1I1san 
ve Hüseyin adında iki kardeş, ellı ya
f.!ndaki dayıları Hasan ile 40 1 sın
daki teyzeleri Ayşeyi ve bunJann c:o
cukları 14 yaşındaki llüscyin ·ı .. 8 
yaşındaki Neziheyi bofa2hyarak l!es
rı~işler, dördünıin de başmı cOvdc le
rınden aynmışlardır 

KatiJler bundan İonra evde bul
dukları 575 lirayı ve kıynıetli e,,·ayı Uzak Şarka kendi varlığını bununla oJrtıya ! H ı·ı N• t il h ! miyeceği yabancı kelimelerden 

koydtıgu, ve bütün gelışmc \"e ! a 1 ıme u a ! duzulmüş egreti bir dıl ile değil, .. . . . illarak Hasarköyi.ıne kaçmışlardır Fa-B u ~eııe tutun rekolte.<ı;:nın ge-ı 1nı.ı .. rl;ır İdare ~übPyı ·' ı on kat babaları Hi.ı.5 eyin Kara.gaz h.,r ı-

· Dair Haberler ilerıeme hareketıerınde bunun l o·· ZTÜRK ............ ! kendi içinden gelen. ve söylenir 
en il<'ride gelen bir kılavuz oldu- söylenmez hemen anlaşılıveren 

('en 5enelere nazaran on rr\ilyon bes milyonu geı;.·mez, K<ı1an kırk beş~ leısini de jandarmaya ihbat etmiJ ve 
ki.lo nokı;an oldulunu, bu noksanı te- milyon kiloya ahcı va~iyetinde bu - • ;akalatmı~tır 

Eepeycc b.r umandanberi keıdın- gu kendilığınden gözükür. Çünkü sözlerden düzülen bi7 dil ile ko-
den bahıcttlrmryen Japonyaya sosyeteyi kuran !ertlerin kendi bir Türklüğü ruhunda taşıyor ıse. I nuşma ve anlasma yolunun vere-

aiı iki haber ıelmıştir: araıarındakı '·konuşma,, ve ''an- konuşacagı ve onunla anlaşacagı cegi kolaylık ve guzellik bı.itiin 
Tokyo ist:hbarat burosu seli: Uç- !aşma,, ihtiyaçıarından ba~ka, dıl de boyle bozulma?"ış, duru ruhları aydınlatmıya başlamıştır. 

ler poktınm y•ldönıimune ıend\lf •- topluluğu ılerletecek ve yüksel - bır dıl o~mak ge_rektı.. Bu•dan Böylece "kendim bulan,, aydın 
der 27 Eylül günu yalnı• hıikiımeı ta- ıecek kuıLür ve ilım har"kcllcri dolayı Turk varlıgının ıkıye bo - ruhlarda beliren "dil vicdanı 
rafından tcrtıp edilen tezahUratıq 'u- de ancak bunun ile olur, ve bü - lünmesi gibi "milli birlik,. aykı- milletin asıl kendi dili olan gü 

1

~ 
kubulacağını, hususi içtimalar3 ıi!f.a- b J "O 1 J k tun ecvrcye yayılma yolunu bu - rı ir durum o an sman ı ı .,ı zel e:;siz "Türkee,, nin söyleme -
ade edilmıyeceğını ve bilhaııa N.ıtı ~·o- 'ı: .. ). 

taliıt pBrtınin kararlaştırdığı m•.tın- nunla tutar. nasıl Türk devrimi ortadan kal- de ve yazmada Tıirk dünyasının 
gin menedildlg:nı bildirmi•tir. Byuk 'l'urk devriminin tek a- dırdıysa. dilde de bu ikiliği gide· kendi öz dili olduğunu ortaya 

Japon hukümetlnln ıözcüıü de hın: macı Turk dünyasını icınd" b<J -ı rerek milletin asıl kendi öz d:Ji koymuştur. Bundan dolayı '·bu
Man<;uride Sovyet ve Japon kuvvetleri caladıgı egretı .. Osmarihlık,, tan olan güzel 'Türkçe., yi bulınak yük Türk devrimi,. dil üjine ilkön 
aıasında bir ı:;arpışma oldugu hahr-ri- kurtarıp, asıl kendi Oz varJıgı o-! ve yaymak hareketine önay3k oJ- ce en büyük önemi vermı-ş, ve 
rı.ı tekzıp etmıştir. Japonya He cenu- lan "'l'urklük,.e kavusturmJ.ktır. muştur. bütün dil sever okur yazrı.rJarı 
bi Amerika ara5ındakı ticaret.i ~ur- ~ 
duımak için Jncilterenin Amerih ıle Bunun içın sosyeteyi meydana ge Türk yurdunda kendi ulusal toplıyarak bu kurumun kendi öz 
:ılashi:ı haberi hakkında da: Japonya tıren butun sosyal kurumları o varlığının ne oldugunu dtişıinen, varlıgına kavu~~ası için nasıl 

<le Meksika ve buıiln cenubi Ame-ika \•akite kadar ıçine girmiş olduk- ve ruhunda milli duygunun v<·r- çalışmak gerektiği üzerinde ko
ınemleketleriyle aras>ndaki •ıc., etin ları yabancı kültiırün baskının - dıği ateş ile kendi öz varlığını a- nuşulmak üzere bir "dil kurul -
normal bu- surette devam ettiğini sOy- dan kurtararak, onları ulusal kt.il- ramak bulmak istiyen di.işünü- tayı" kurmuştur .. Bu ihtiyacı du-
•emiştir. türden yapma hareketine ön a- cüler eskidenberi ara sıra bu yol- yuş ve anlayıştır ki, bütün 'rürk-

Son on ı:ün içinde Vl:idivostoka ye- k ] 
niden Amcrik:ın nakliye gemilerinin ya o muş, asıl üzerinde yürLine- da atılmalarla, ateşli ateşli ha - ·leri kendi öz dilini bulma coşkun-
'•rdııı hakkında da bir haber gelme- cek dogru yolu göstermıştir. Ni- reketlerle ruhlarda bir uyanık - luğu içinde sahici bir bayramı 
rr.ıştir. tekim Türk yurdu maddi alanda lık yaratmışlar, ve bu uyanık - kutlama anına kavuşturmuştur. 

Fikrimizce bu hadiseler. Japonyının na.sıl düşman baskınından "J\lilli !ık gittikçe gelişerek büyüyerek Bu bakımdan "dil bayramı,. mıl
Amerlka lle anıa,mak u?ere olduaunu Mucadele,, ile kurtarılarak ken- oldukça büyük bir okur yazar li bayramlarımızın en önemlile -
gostermekten ziyade, lnıilterenin. A- di öz evlatlarının elıne geçtıyse, çokluğunu kendi çevresi içine al- rinden biridir. 
rrıerıkanın ve Sovyetleı·in en sıkltık bir hunun gibi bu sefer miınevi alan- m1ştır. "Kendini bulan., birçok Ne mutlu bu bayrama . 
\aziycte gelmelerin. bekliyert-k vakıt d d b crışen 
l-azanmak ve huırlanmak siyas,.tini. a a ya ancı kültür kurallarrnın düşünücüJeri içine alan, ve Ti.ırke! ... 

lar etmek itin TicarPt Vekı.\lelinin lunan bu kumpanyalaTın piyasaya 
e"a~Jı tedblrler nldı~ını haber :ıhyo- h3kim olmalt \"e btitih1 tüccarları 
ruz. kendıledne baA:lamak istemeleri \'e 

?\Iemleket menfcıati ıne\zuu bah- bu \·esile ile de tlüün fiyatını duşür
solduA"u zaman hfcbır fedakfırlıktan ml"leri kadar tabii bir fCY olamaz. 
çek:nmiyen hük(ımet, qt<"en fiene İ7- Ti.itünlerimizin ve tütünctilerımlzin 
mir tütün piyasasına müdahale etnıek rnukaddl'ratm1 yabancı alıcılann veya 
ve milli \"e resmt te:;ekküllerine dOrt onların mlıme111illttinin elinde baziı:e 
beş nıllyon lira kredi cıçarak zürraı etmemek için, isabetli tedbirler nlan 
himaye etmek suretiyle •PE"killAtOrle- Ticaret Vekllletinden bızim ttmenni
rin fiyat düşürmelerine milni olınuş mi7., bu seneki miıbayaada, tlitUnle
\·e bu sayC'de Egt' mıntakası tiitun riınlze de, di~er toprak mahsulleri 
miistahsillerini minnC'tt".lr brrakrnıştı. gibi, a~ll;arf \'e azamt bir fiyat tesblt 
Hüküınetin bu sene de aynı hlnıu- etmek !'luretiyle tütün1ı-ri.rnizl ve tü· 

yeyi gö~terec~:<lerine eıniniz. Fakat tiinclilerimlzi korumaktır. 
hi7·m hilklım,..tten tl'nıen.nimiz bu de- Eğer tütün ~Urraı bu fıf'nE" bekledi· 
ğil_, ğl k<irı aöreınezı.:e, aclecek ıene tar-

A\'rupa harbi p<ıtladı!n gündenbt'!- tasına başka $eyler ekmek istiyecek
ri i~tihs:ıl ınaddelerinin fiyatları yüz- tir. Böyle bir vaziyete rr.eydan ver
de elli \'e hazan da ytizde yüz aı·ttı- merrı.ek 13zımdır. 
ğı halde, tütün fiyatları htmen he- Son günlerde Ticaret Vl'kô.letinin 
n1en hic değişn1emiştir. bu mühim met<eleye 13.1.ım ıeJen e-

Bunun tıebebi de ahcılarm mahdut hemmiyeti \"erdiğini haber aldığımız 
olmasıdır. Türkiyede başta İnhisarlar için bu ciheti de hatırlatn1ııyı faydalı 
fdaresi olmak üzer(' yalnız üc büyük buluyoruz. 
kumpanya vardır ki, onlar da Aıne- Sırası geldikçe bu meseleyl' tekrar 
rlkalılar, Almanlar ,.e İngilizlerdir. teına: ed~glz. * * 
Sekiz Şoför Yıldırım 
Cezasına Çarptırıldı 

11 Y aşindcı Bir Çocuk 
Arkadaşını Yaraladı 

tıkip ett•gini, muttef>klenn de Japon- baskını altına düşmüş ola,ı !.IJ "Türkçülük,, adiyle kendini be - -------
Yayı harbe mecbur edecek mahiyet- butun sosyal kurumları da bu Hrten bu hareket bütün sosy:ıl· (1) Bu da bir çC' it .nancvi "kap!- Birçok şoför1E>rin uzun mesafelere Be"ikta~ta Kıhc.ıli m.ıhal1r inde o

turan Yusuf adında 11 ya~ında bir 
cocuk Yıldı1.da Bostoncıbaşı soka~ın
da oturan yine 11 yaşında Arif ile 
oyun yüzünden kavga çıkarmıştır, 

le 'iddetli tedbirler almaktan çekin- baskından kurtularak bütün r;cv· kurumları kapsamak ile beraber tı.11A.yon,, ddn başka bir şey deglldi, yolcu a1tnadıklrırı görülmüş bunlar-
C: klerini ıostermektedir. reye yayılmaya başlamıştır. c: ~ dan 8 tanesine yıldrrrm cezası veril-

Japonya.nın harekte geçmesi, büyük Eski Osmanlılıkta dil 0 hayatın ~ ~I~~ '~i9~1!1; ~ mi~tir. Diğer taraftan otobüslerin ha-
n kyasta. Ukraynada ve Lenincn! ö- kendisi gibi egreti, ve bir iakım ( !:·~ ~f ~ r .. • 

1 

• .~ • . ~- reket s;ıatlerinde bazı değişiklikler 
t Unde cereyan eden muharebel~ı·ın _. yapılınıstır. Taksimden '\'"enimaha11e-
neicesine baih görünmekteir yabancı 0.le~a~~ard~n, yad kural ye, Yenimahalleden Taksime, 31 Bi-

l:ırdan düzulmuş egreti bı.:- ku- rinciteşrine kndar hutcusi bir tarife 

A.merikada: ruıı;ı hnimd~ydi. s 1 T M A N o·. B E T L E R •. tatbikına karar yerilmlıtir. Bu halta 
J !-,ı:tekım dılın yapısını vü • her gün saat 7,30 dan 24 e kadar her 

Rooscvclt. iki gün evv.el gaze~~ci- cude getiren kelimelerin çoısJ, yarım saatte bir otobüs tahrik edile-
! 1 d 1 h " Sıtma hastalığı başlangıcta an1aşı- ni yeniden dünyaya gelm!ş gibi t-is-

. _ er top antısın. a: T_ıcare_ı. g. emi- em de en çog· u nasıl yabancı ele- cektir. 
1 k d 1 h d ı A lıp da vaktinde tedavi edilirse, ııt- seder ••• Bır "armış. bir yokmuş, gibi, 
erının ya ~ a tes 1 

• e 1 ece~ı~ı, - manlardan öriılmüş oluyor idiy· ma nöbetlerinin meydana çıkmaması fakat ertesi gün, iki gün sonrı., üç 
flıerlka gemılerınin hımayest lÇtn her sc bu k r l . b.l ı· d .. 
'cyın yap' cağını, bitaraflık k· ~u- ,' 

1
,, e ıme erı ı eş ıre~, u' - tazım gelir .. Sıtma nöbeti, hastalıiın eün sonra nObet tekrar ıclinceye ka-

nunun tadlh meselesinin ciddi bir su- Z('_Jı.ı..:_) en kurallar da hep yaba.ıcı ~nlaşılamamış o1duğuna, eskidia:lne dar ... 
tette tetkik edilmekte oldueunu bil- kultur kurallarından alınını.~. ve delilet eder ... 
d:1niıti. böyll'ce dil onu konuşan <;evre Hastahıın ilk başlan&'ıç şekli bit-

. · d f tl · t:kten sonra bir kaç gün &'eçer. Son-
Atnerika siyasi mahafillnde: BugUnku ıçın C er crın yadırgadığı, bir r<s. yıne mide bozukluğu, iştRhsı.,.Jık, 
'azıyetın 1g17 deki vaıiyeta andudı- çok kelimelerini anlıyamadığı ve 

· d J ı nl b kay, dudaklarda çıban gibi erpes. bü-
~ı ve Amerıkanı.~ .~enıı a ~m ~r- a ~-ar- a ıyamıyacağı ir kurum olmuş }'ük bir yorgunluk, insanln huyu değ-i
ve doa:ru yu ·uduıu kanaatı hakım·Jır. oluyordu. o derecede ki olusun 

Rooseveltin bu yen.i beyanatı infı- asıl kendisi ol n "h lk ı . şir, titizleşir, ba!S ağrısı, kulak uğul-
t1tçıların ~iddetli aksı.il3.metlerine ve- . a a. " - v: şım- tusu, esnemeler, vücudün ötesinde be-

____ .... ___ _ 
.Musiki Sanatkarlarının 

İmtihanları Devam Ediyor 
Mu iki unatki.rlarının ehli)'ctnıme imti • 

hanına buıı:un de de\·am edilctck.tlr, S.ıınaı 
k.irların ehliyetname iaıtlbanına tabi tut ulU\U 
yttz1indt'n tıkın ho';fnUtaurlut dt'vım oıtmdr.· 

OTEL FİYATLARINA ZAM - O
telciler mevcut yatak fiyr.tlarmr yUz
de 40 nish<-tinde arttırmak istemişler, 
Belediyeye mUracata etmi~lerdir. İ -
tekleri tetkJk edilmektedir. 

SEBZE iSTASYONU - Büyukde
re mt>yva ıslah istıısyon\ı.nda c;ic;ek 
\"e ·cbze istasyonları kurulması icin 
teşebbüslere giri ilmi tir. Bugün bu 
hu~u~ta Belediyede bir içtima yapı
lacaktır. •üe tcşkıl etauştir. Ba7.ı iyan azası: dı yenı nesıl - bu dılden bır §ey risınde sinir ağrıları, .. 

Amerikayı harp uçurumunun ken•rı- anlamaz? Yalnız .. medrese" okur Arkasından titreme gelir ... Sıtma
r.a yakla15tıran yeni bir tedbir almak yazarları, ve onlardan arta kalan dan titreme ekseriya ge~e yansı lle 
4zere bulunan Rooseveltın kongrede kırıntıları oğrenmis olanlar bu Cile vakti arasında gelir Fakat bu 

t.c"dir, Dün 6trenllmıııir ki., imtihan h•>"cri =========-----=
konservatuvar tarafından İntihap cdıhnl ılc 
Fildir, imtihan hcyctindt konscrvıt~ 
hryrtlrıe mcnııup olanlardı vırıı da t,unl .. T 

imtihan .. tyctindc kon,ervıtuvarı temsil et 

' 
dd · b h ı f • da mutlaka bir kaide delildir. Öı~lc

ı etlı ır mu a e etle karşdanar:ağı- dilı söylerler ve yazarlardı • 
rı b" fi k k li · h den sonra başladıiı da çoktur. 

•ı ıtara ı anununun . gvının arp '1- '1- 11- Bu titreme sıtma nöbetinin ba!'lıca 
~emek olduı:unu. kongrenın harp lJ.inı 
kararını vermiyecec~ini söylemİ$1erdir H lb 1 'h alimetidir. İlkin arkadan, bel kemiği-a UKİ ' alk,, - ve şimdı '· 'E! d b ı ,_ ı Fakat mümessiller meclisinin harici- nin hizasın a aş ar, sonra '\O -

mrnırktedirler, 

Altltarl,.rlar imtiha'!llınn billkıs •on t'l"Vl· 
tı•var urafınd;ıın yapı\ma!l.t münasip olacıılı 
kanaatindedirler. Korııervatuvarıhkl ıanat • 

klrlar da dahil oldutu balde bUtlln muıikl 
11ınatkirlan belediyenin kendi halıılanndAkl 
es.naf trU\ı:kitlni birar haytiyet lıırtcı: bir te· 
U.klııi olarak kabul etmekte ve: 

.. - Dcmelı: lıi, belediyemizde sanıtklr ilt 
e!l.naf. Lon~• çalsıcıtı ile muıikitlnaı .1yni kı· 
taıoriyc mensup lnıanlat tellkkl edilmc:lııtc, 
dahil ince~i dihUnillmcmclı:tcdit., dcme.lıtedırlcr. 

Bil" aralık. kavaa bi.iyilmüş ve Yu
suf cakısını rıararak Arife saplamış
tır. Göj!'!Unden yaralanan Arif, Ettal 
ha~tunesinP akdlu·ılm~. suçlu çocuk 
yakalanmıştır. 

iKi TRAMVAY ÇARPIŞTI - Dün 
saat 7 .30 da Top kapıya giden 28 nu
ınarah tram\•ay arabası Aksaray ka
rakolu önünde makasta:r geçerken 
makasın ac:ılmamış olma~ından dola
yı Yedikule tarafına ı-apmı.ş ve Top
kapıdan gelen vatman Ha.sanın idıı
rcı;indeki arabaya <;arpmı:ftır. Atusa
deınenfn tilddctinden her ik.1 arnbanm 
da camları kırılm~ \'e trilm\·aylarda 
yok·ular büyük bir telAş ve heyecana 
kapılmışlardır, Nüfusc;a hiçbir zayiat 
olmamıştır. 

Bir Celep Öldürüldü 
Silifke (TAN) - Celep. Adapararh Ha.,.· 

rettin Rrmerıık yolunda dcirt kiti tarafınd.ın 
pu~uya dil~ürülrrek 6ldurülmil\tür. Hayretli • 
nin parasına tamah rdllerıen Oldı.lrUl·lilftı 
anlıtılmı\ "'" katiller, çaldıkları paralan fil· 
clhı.ir bir ,ekilde ıarftderlrrlırn yakayı ele 
vermitlırdir, Katiller ıuclarını itiraf cımıı • 
lcrdir. 

Huduttaki Cephe ve 
içerdeki Cephe 

(Ba,ı 1 incide) 
"Yugoslavyada asilere karşı 

Almanlar tayyarelerle hü<:uma 
mecbur olmuşlardır. 

"Belçikada komünist tahrikatı 
nı önlemek için, Fransada old" • 
ğu gibı, fevkalade mahkemeler 
ihdasına, ve zecri tedbırler alın -
masına mecburiyet hasıl olmuş
tur. 

"Yunanistanda Yunan mil"'C'ti
nin işgal kuvvetlerıne karşı ..ı -
dığı vaziyet müstevlıler uzcr;njc 
fena tesirler yapmaktadır . ., 

,,_ ,,_ 'f 

A vrupada günden güne u • 
mumi bir mahiyet ala!l bu 

huzur.uzluk Londrada evvc ki 
gun toplanan mı.ittefikler konfe· 
ransında resmi ifadesini bulmu§-
tur. Burada ~gal altında buıu -
nan milletlerin mümessille.-i is • 
tıkla! davasında sonuna kadar 
mücadele edeceklPrıni bildirmış
lerdir. Bu da gösteriyor ki, Av • 
rupadaki huzursuzluk bir komu• 
nlst harcketı olmaktan zıy:ıde, 
istiklal zevkini tatmış milletlerin 
duydukları ıstırabın hır tez.ahu " 
rüdür. 

Almanya, bu milletleri istilü 
edeıken nasıl o milletleri içinden 
fethetmek için beşinci kol men -
suplarından istifade ctmiıse, şim 
di de Almanyanın duşmanlnrı, 
işgal ~ahasında bulunan istiklal 
tar.fi ar!arının faalıyetinden is • 
tifadeyc çalışmaktadır. Alman 
yayı e~pr.elerde mağlüp edeınL • 
yen drıookrasilcr, şimdi dahu.d.a 
cerhekr vücude getirerek A\·ru 
payı içinden fethe tcşbbus tmiş· 
lrdır. 

Onun için Almanyanın yalnız 
cphelerde galip gelmesi kifayet 
etın yecEk, bir de gunden güne 
bü~·üyen bu dahili cepheyi yen• 
me$i icabedecek gibi görünınek· 
tdor. ~iıphsiz ki, bu ikinci cephe 
birincisi kadar mühim ve belki 
de ondan daha setindir. 

ııi ne~il - nasıl olsuı1 knıı - ı b ki b ·ı.. ·· d }'e encumenl reisi: 'Roo5evclt'ltı prc-g- .. ara, aca ara ve u un vucu e ya-
ı .. mının teferrı.iatını ögrenir öğren- disi; ve bozulmamış, katılmamış yılır. Dişler birbirine vururlar ... Sıt-
ır.ez, bu programın kabulü ıçin 1-r k.11- ınalı hasta yatağında titrerken yota· 
nun ıayihası arzedeceğ·m, .. sözleriyle, g.ınm da sallandığı görülür, tıtreme o MÜJDE! ,_ BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

TAK S i M SİNEMASINDA 
--•l'l 

bu teklifın mecHs tarafından kabul e- memleketlerdıtki kıtlık "aziyetlnin kadar şiddetli olur. 
dılecefinı anlatmak istemistir doğrudan dogruya İngıl!z ab1okası- Vücut titrerken cildin üı:erinde st-

Ayandan Connally de ticar~t g"mi- tun n<'tff'C'~ oldUJi!:Unu, İnıııill<"re v~ caklık 32,' 33, dereceye kadar düşe···· ı 
le nin teshhi teklıfini kabule hazır ol- Aıncrik.ının bu milletlC'ı·in imdatla- Bu titreme yarım saat, bir saat devam 
dutunu ve konırenin de bunu 1-:ı.bul rma kojlnak suretiyie insaniyet hu;- <.der. Sonra ateı meydana <::ıkar ... 
tdecegını zanncttıg:ni söylemi,trr, lcrini gösterınC'IC'ri 1Ar.ım gC'ldiğini, Bir saatten beri titreyen sıtmalı 

\vrupada Açlık 
H arp uzadıkı;1 ve- kı" yaklaştık

ça, Avrupada :~gal altındaki 
emle etl('rın gıda maddelerjnc ih

tıyaçlnrı 1'-akımmdan vaziyetleri va
hd.met kesbetmektedir. Bu kış esn:\-
11tnda bu memelketlerdeki si,~H hal-

m, grdasızl.ktan, aogukt.,n ve bun
, rır ıarurl neti<"esi ola:ı hastalıklar
d; ı ·, harp ahasınrlaki zayiata mua
dı' kurban vcrr!c<'?tlerinl tahmin e -
dC'nlC'r fazla mlibalaga etmi~ olmu· 
.Yo 1 r. 

Oıı e yirmi gün e\'\'cl Alman ya
tı r nl m a,-ıları: f~gal altındaki 

Almnnyıının bu hususta hiçbir taah- yorganını üzerinden atar. Yüzü kır
hüdü olmadıglnt ve hiı:hir n1eauliyet mızı, gôzleri parlak, cildi kuru ve ga
kabul etınedigini billirıni~lcrdi yet sıcak ... O vak:t cildin harareti 40, 
,v·aiiııgtundan gelen bir haberden de .tJ derece olur. Bazılarında daha faz
Atnerikadan da böyle bir yardım bek la ... 
lenemiyE'Ceği anla~ılmaktadır. Filha- Sıtma nöbetinin bu sıcaklık devri de 
klka Hull, .Ayan Hariciye En<•ümeni- iki saatten, dört saate kadar devam 
ne gönderdi14i bir mektupt.a: İşgal e- eder. 
dilen memleketler halkınrn iaşesini Ondan sonra, baş ağrısı azalır, kay 
temin etmek mc-ı::uliyctlnin dofrudan geçer ... Daha sonra ter, gayet bol ter 
doJtruya Almanyaya ait oldugunu be- baslar, .. Koltuk altındaki hararet: de
yan etmi~tir. Hull'un bu mcktubu- recesi düşer ... Vüculün üzerindeki el
ııun • .ı\ı."?·upadaki küçük dEmokrasilcre tise, yatak (arsafı terden ısbınır. F.k
Amcrıkonın gıda maddelrı-1 ~önder- ~! ek4i ter kokusu rahatsızlık veıdi
mcsi projesi hakkaıdal<i h;tiınzaca ğinden insan bir kaç defa çamaşır 
cevap teşkil cttigi bildirilmektedir. deii$tirmeye mecbur olur 

Jf ANTEN Terden sonra da rahat bir uyku ... 
• Uykudan uyondıtı vakit insan kendi-

ı NUMARALI ODA 
YAZAN €d9ar W.allace 

,. •c b u n d a n d•Jlcııyı bu u t.i 
b ver nde d('rli top~u. Kanad:ılı 

taya ı n erin<"e, Peter bu adamd.i 
'· ·nı ıtlkballni enıniyet altına altı
k, <'n m, \e l'n emin linl.::ını bu 

"d mda bulnus. , i erıcin birle$iP 
· .. yuv"' kurm3ları lc·fn eLnden gele· 
tı e irgem~ ş olacaktı. 
1' .J lhnny Gray, o dimdik yokuşu son 

.. defa ol:lr: k tırrnanriı. Kot'a kapt
ın Rılid'nde bir anah~ar şakudcıdı! 

f.( pı açılh, .Tohnny kendini dışard:ı 
b 1 · J. )~ne esklsı gfbl hür blr adanı~ 
ti Kırmızı sak.allı baş gardiyan kapı 
llralıgından parınak sallıyor~ 
h ''Sana yol açıklığı dılerim. Sakın 

" bır daha bu dagın bf'ri tarafına 
it:!tcyım dem&I .. diyordu. Johnny· 

'")af taş Meraklısı dfl'ğillm! .1\lpl-
I" e tıoş\,;.ma ııtmez' ., dedi, 

Hap hane m · ıourtı ile vedalaşmış
tı. Artık hapisha.neden arta kalan bır 
~ va. o da tendisine ıimendifer 

1 a :yon\..:ıa kadar re!akRt ~en gar
~ Yandı. Tı-ene epeyce \"akit vardı. 
~ 1 ·'1nrıy g· rdiyana dı'lncrek Leg(e 

k ınd malılJT'at edinmE>ye kalkı•
d a nalCıınat edin,,ıeye kalkıştı. Car

b ın' sallrya sallıva: 
·ı Y1r, Jf)[f LE>..ggoc h kında bir 

lrT'I yorum. R b sını bıllyorum. 

<ll . ...aJ. ~ e\ \'Cl ıne kadJr huınshane-

riPyriı. ~en de or ııia irlin y:ı' Onu ha
pishanMe prirmerlin mi'J .. dC'di, John
ııy nıı..istch1.iyane J:üler·"'k: 

"D('mek kı JC'f[ dagrn beri tururına 
hiç o madı~,, 

''Hoyır' Bu hapioe;haneye hiç gC'lınl'
dl. hrıtt!ı ne Parkhurst. ne de Port
Lınd hapishanclerıne girdi. Ben o ıki 
yerde de eardiyanlık ettiın. HC'p ıne\"
zuu bah5o1urdu. Kurnaz biı adaın ol
du~u Eınıhrdı, Tutulunc,ıya kadı.ır bi
raz \"Akit geçe<·ek demC'k Yoksa er
geç yakayı tde \'PrC'ce.ı?;i~den şüphe 
mi var? Tren geliyor, Allaha ısmar
ladık Gray!,. 

Gardiyan Gray'y:l elini uzattı. Cray 
ka\ ra)'tp SF1l1ad1. 

Kompartimana gİrPr Rirnlez: • .John
ny cf"bınden temiz mendilini çıkara
rak, hapişhanenin bu ı;on temasını 
saf e1lnden sildi. 

Paddington i~t:ı .. yonunda Johnny'
yi hizmetçisi bekliyordu~ Büyük bir 
tazıyı yedekte tutuyordu .• Tahnny ken 
dlıini bekJiyen aiupu görömezden 
cok t"-:\·eı tazı efendisini ha,·layışlarla 
elAmlıyordu. Aradan bir sıınlyc geç

,,ed<'n, hlzmctc.-ınin ellndc-n kurtulan 
kXpek, Johnny'nin yuzün!i. göz.ünü, 
kulntını, SflÇJnt ynlıy;,r, etrafından 

!ırd !ırıl dört denerek sc\·incini derir 

'leırııca No. ti 

ini1U1er \'(' nıırlanı"larla bildiriyordu 
"Sir.i beklıyen hır sutu m('ktup var? 

Evde- mi yen\ck yiyecek. iniz l !en
dın1., ,1 

"F.vet, E"\.'C" gidcliın, or.ırla yeriın!'' 
Jhonny hizınet~·i ParM.l'r'in çağırdıg:ı 

bir taksiye daldı, Köpek Spot da içeri 
.atladı. Parker açık penı;·ercden: 

11 t ·tao.:yond::ın ;ılın:ıcak b. Rajmtz Yok 
dei:i1 mı .... diyl' o;ordu, .Johnny: "'J-ta
yıl' yok, en de otomobile atla! Be
raber oturalım'" dedi. Parker~ ""Hiç 
haddime mi düştnüş ,.,fendin1!" 

"Son iki sene dokuz ay zarhnda 
h•rkesin bana h:tediğini y:-ıpma ı hcı 

kesin haddi olup durdu !'3~ Atla içerı 
gidelim. , 

Taksi o ka~vetll ve k~rt.nhk Cha}l'!t 

fiokağmd;:ın geçerken Parker dayan~
madı, Gray'a'. 

11Pek acı ve alır t·akitler ıeçir- J 

memiş olduğunuzu ümit ederim?" di
ye sordu . Johnny güldıl: "Hayır ho, 
bir vakit getirmedln1. Hapishanele-r 
her halde boş y~rler değil." dedi. 

.Tohnny'nin oturduiu apRrtmı .. ıı 
Qurcn's Gatf'"deydi. S3'lona girip ıie 
s. !ondaki konforlu lüksü g6rünce 
Jnhnny d:ıyanamıy.ırak l'ndi ı,:end -
rıp· "Budalasın bel dly bağa ,ı 

(Arkaaı var) 

Jleı·simirı ilk mcera Siiper Filmi 
, 
ÖLÜM 
GEMi Si 

Büyük Deniz ve ihtiras Dramı 

baıhyor. B•t Rollerde : 

DiCK 
ANDY 

AR LEN 
DiViNE 

illveten KARIM ve PATRONUM. Büyük "SWING,, Oanaınrn 

"••••••lllı Muvaffakıyeti. 2 güzel Film Birden ••••• # 

- Bu Akşam SARK Sinemasında ., 
Bütün Şehir halkının beklediği 

Büyük Atk fllmlerinln Kralı 

Seven ve aevlıenlerln filmi 

SON 
AYRILIS , 

Şıheaerlerln ilk iraeal ı:erefine 

GALA SÜARESİ 
Bıı Rollerde: İ deıl Çlf.t Artist 

MARIANNE HOPPE - HANS SÖNKER 
İli\veten: Şaffaf Odun. İlmi ve Orijinal bir film 

, _Bu akşam için yerler evvelden aldırılabilir.-• 

~~;;;;;;;;;;;;;;~,.~-B~u-A~k-a-m~~~~~~~~1'- ı 
Şehzadebaşı T U R A N Sinema Tiyatrosunda ı 

TiY ATRO • SiNEMA • VARYETE i 
Sanatkar N A Ş İ T ve Arkadaşları 

COCUK FABRIKASI Komedi 3 Perde 
Büyük Varyete Numaral•rr 

Slnemadı : 2 HüyUk Film Birden 
TUrkçt: 8i:Szl0 • Arapça 

ıarkılı 

WARREN HULL • Soıı 

1 - "AŞKIN GÖZY AŞLAPI -

ÖRÜMCEK ADAM 2 I ve heyecanlı devirleri 
Her Akpm Sinema 19,15 de baııar. Sinema T iya troya ofr blletle gl· -rlllr. Her gUn gündüzleri 11 den itibaren devamlı m.11tlneler. 

Karilerimize iyi bir haber veriyoruz 

Yakında yeni bir sinema açılıyor 
. Bu sınema sızın sınemanız olacaktır:: 

ADiNi SİZ 
Bu iyi haber ıinema sever hal

knnıza cidden müjdedir: Pek ya
kında Tepebaşında büyük, geniş, 

rahat yeni bir !'İnema ac:"ılacak.tır; 

Bu sinema muhterem halkımızın 
kt"ndi ~ineması olac-aktrr, Sinema 
sevenler bu sinem,ıyı o kadar be
nimsiyecek1erdir ki, Sinemadan 
konu~uldu~u zaman'. Biz kendi 
sfnemannza gidiyoruz .... diyecek
lerdir. 

Herke~dn. bütfın ~incmn 1>cver
lerin böyle konuşacaklarına emi
niz, çünkü bu mevsimin en he
yecanlı ve helecanlı, en meraklı, 
en aşıkanl', en neş'eli filmleri bu 
yeni ac;-ılacak sinemada gösteri
lecek, bu sinema. Tepebaşındaki 
göntil a('ıcı ~atl8ı altma her gün 
ve her gece sıra ile bütün ıııine
ma severleri toplıyacak, herkes 
seve seve "Benim Sinemam., dı
ye Tepebaşmdakl bu sinemnya 
koşacaktır. 

Sahiden beienecf'i" '.niz, sev~
ceginiz, aıkdir edip !'le' e se\·r. 
koşa koşa gidecejinız bu yeni si
nemanın adı ne ol-.un i~tiyor!iu
nuz? Tepeba.şında açıl:ıcak bu 
yeni sinema ınaden1S:i sizin sine-

KOYUNUZ 
mantz ol;ıeaktır, adını da siz ko-
yun uz .•• 

Kimi insan tiı:ektcn, kimi in!an 
renkten, kimi gölgeden zevk duyar; 
kimimiz için bir lsmlhas, kimimiz 
fçtn de bir ufal guıeldlr k', kimi
miz denizden hoşlanır. k m m z ka
rodan; fakat (Sinema} denildiği za
man, isim olEırnk ilk h tıra g 1cn 
eey nedir? Siııemada!ı:i re imler 
konuşma aydı acaba fılm bu dere
ce rağbet görür mu idi? 

Sinema sever halkunızdan ken
di sinemaları için biraz düşünme
lerini ve (Bizim ıtnemamrz) dfye
cekltrl bu yeni s1nemtıya blr ad 
bulmalarını rica ediyoruz. 

Herkesin duşQnerck, taşınarak, 
ittifakla korar vennlı gibi bir a
ğızdan bildirecekleri sinemaya en 
yakışık alan tsim kendi sincma~a
rınm ndı olacaktır. Bu en uygun 
adı bulanlar araoe;rnda kUra çeke
ceğiz; k:ızan:1n müstakbel scvird
...,ize. nııclz bır hediye olarak bir 
!=ene nıUddetle Ik koltuk \·erer.e iz 

Kendi ineman1za nı::nasl , göı 
dUğunuz adı, ndrnrr.t \ e ndreslnızi 
okun~ıKJı y~zarak şu aa , e g6n
derlniı: Eaki Aari aınemı • Tepe
baıı, Beyo(llu, 

"-------------~-----' ,c E N BE R L 1 TAŞ SINEMASINDA 

1 • 

2 

Büyük Bir Slırprız 
Bugün l\'latinelerden itıbareı 

ŞEHVET KADINI 
JOSEPH CALLERA - DİCK FORAr\ 

DONALD MECK ve ANNE NAGEL 

• 
ö ndL yüı!Mmsal'yir i "'"R 1 ş 1 ,... ................ ·... , 

lal 
saat 
nw-. 

lstanbul Belediyesinden. 
!?7 Eylül 9-11 Cumartesi ıZilnO bUyun. Tuı ~m ı al Bartı rrnıun ht -
günüdür İstanbu1da huJunı.ın rr.ebusları:ıı1zla teır f: ta d h e\ 

9.30 da Be~iktaıta Rorbarrı• tı.irbeaını teıri! buyurn1aları ri ,1 -,_: 

, 

.. 

r .. 
_ BirkaÇ 

:ie misafir 
\manyanın 
·ı Von Pa 
;palas salonl 
(ımet erkan• 
şerefine bir 

,iyafetin sonl 
n büyük e\Ç 
iş ve tzmır 
şehırlerirıde 

,y\iyerek de 

nlaınıyan ve 
ınirin çalı~ '° 
iyeyı ş:md 
dikilen but 
,ından sevk 
olan kiyas 

netinı bize 
nuhteşem e 
ünlu asker 

ıi\iyettekı d. 
etinızi emın 
urnların üst 
etli ve refa 
ecektir. 
tedrıcı ve m 

rçe\.'esi \çind 
daha ıi.) ade t 

lc•P ett>rdlğ\ 
i meınlekehm 
bir esastır. B 
rarihiniz t:ırb 
vrupanın orl 
Jhafaz.ası ı.ç n 

(Sonu; & 

\erinde f 
hOŞ deği 

her zaına 
~klin_e s 

ötü ma~a 
Mesela· 

0

pipullah 
niyetsız 
ak, iplı 

uyuya 
iğne ipl 

~p fena f 
nlardaki 
asındaki 
ırıatır. " 

ba~a bir 
girme 

gibi .saç\ 
etı bıze 
ün rrıede 
• ça, bir 
bıt türl 
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.! ..................................... . 
İNŞAAT ILANI 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden 

1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının 
feyezardan kurtarılması için yapılmış bulunan 
seddenin isliihı, ilavesi, yeniden sedde ve mah
muzların inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
deli 196.29-1.30 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muame
lat şubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 4 
Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü sa
at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 

ı: - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedel
lerine, firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

sı - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa
atinden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki olabilecek geçikmeler nazarı itibara a-
lınmıyacaktır. 

9 Banka ihaleyi icrada serbesttir. "6899" "8413" 
.ı ................................................ ~ 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (4000) lira olan 500 adet Kondoktbrlere mahsus 

Servis Çantası (6,10.1941) Pazartesi günQ saat (11,15) On biri on beşte 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon taratmdan açık eksilt
me uıruliyle satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyeı:.lerin (300) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettili vesaikle birlikte eksllbne günü saatine kadar komisyona 
"'lÜracaatlan Ulzımdır. 

Bu i;e ait ı;artnameler komisyondan paraıız olarak dağıttlmal<tadır, 
(8350) 

lstanbul-Elektrik-Tramvay -Ye Tünel 
1şletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 28/8/941 tarihinde mektupla teklif jstemek o;uretiyle ihale e

dJ.lece~i evvelce ilAn P-dilen muhtelif çelik tel ve galvaniz ha1ka için tek
lif verme müddeti 1/10/941 Çars3mba günü saat 17 ye kadn..r temdit e-
dilmiştir, · 

2 - Teklif mektuplan, 566 liralık teminatla beraber en geç 
f'&rşamba gilnü saat 17 ye kadar Metro han dördüncü kattaki 
l\.fildürlülüne imza mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1/10 '941 
Levazım 
(7761) 

Nikotini azalttığı veya aldığı ve bu Ş(>kilde tütanün mazarratını tah
nt ettıği beyaniyle satıltıta çıkarılan müstahzarat 1262 No. lu kanun mu
cibince ruhsatnameye tAbi olduğundan bu şekilde piyasada militahzaratı 
bttlunan ~mil veya vekillerin VekAlete müracaat ederek ruhsatname al-
maları il&n olunur. (8276) , ............................ .. 

Betonarme Hesapları ve Resimleri 
Yapabilecek tecrübeli Genç ve Askerlikle alAkaı:ı1 olmıyan bir 

ressama ihtiyaç vardır. Meslek hayatına ait vesikalan He beraber 
Mahiye Talep edeceği ücreti bildirmek suretiyle tahriren (Betonarme) 
rümuziyle İstanbul 176 Posta kuturu adresine yazmaları. , __ ................... _ ..... ________ _ 

Ankarada Harp Okulu Komutanlığından 
1 - A~kerl liselere a!lkert öğretmen yetiştirilmek 

üç Fizik, dört Kimya, s.lb Riyaziye, bir Franstzca, iki 
manca olmak üzere ceman 20 talebe alınacaktır. 

Qzere iki Tabliye, 
lng!llzce, iki Al-

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler Ankara Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fakültesine ve diğerleri İstanbul Fakültelerinde Harp 
Okulu talebesi olarak yetişeceklerdir, 

3 - Kabul ıartları: • 
A - Harp Okulu kayıt ve kabul şartlarmı aynen haiz olmak, 
B - isteklilerin branşlarına göre yabancı dil ve fen bilgileri iyi 

derecede olmak, 
4 - İsteklilerden sec::ilmek sııretiyle almacak talebeler Fakültelerin 

941/942 tedrisatına jştirak edeceklerdir. 

TAN 26 . 9 - 941 

! ,~-------------------------------, REKLAM DEGIL HAKiKAT: 

BAŞ. DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

' ı- BiR HAKiKAT ! Sayın Müıterilerimiıin Nazarı 

demektir. ÇUnkQ; 

Yurdumuzun her kOşesinde dürüstlüğü, ucuz
luğu ve bol çeşitleriyle tanmmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan bir yerden mo
bilya almamalarını tavsiye eder, mutlaka salon
larnnızı gezmelerini rica ederiz. Bilhassa İn
giltere karyolalan ve Avusturya sandalyeler 

mevcuttur. 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu, No. 66 AHMET FEVZİ 

TEL : 23407 ,! .............. --.................. _ 
~ tanbul Belediyesi lol~r 

Mecarı ~ube.si daimi amelee.i ıç1n yaptırılacak 25 çi.ft çızme açık ek
silbneye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 625 lira ve ilk temi
natı 46 lira 88 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat l\tüdürlüA'U kale
minde görülebilir. İhale 13/10/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende yaptlacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale gUnü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (8611) 

,. .. KUŞ TÜYÜNDEN .. , 

saatln üze-
l ",::~;;,;~~·BfR"küskfövö\(ASTi"K. i"LlRADI ~ 1 

Yastık. yorganları da pek ucuzdur Adres: İstanbul Çakmakçılar f' Ömer Bah o§lu Kuı TUyU Fabrlka81. Telefon 23027 ""'-' 

SİNGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel 

nazarı dik-

HEDiYELiKTiR 
No, 82 • A. Elma•h ve 11 pırlanta!~ SOO Lir•, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

rlik.kat: Sin.ger saaUeri İstanbulda yalnız Eminönü merkez.indeki mağaıamµ:da satılır, İstanbulda 

ı '••••••- voktur Adreı1· StNGER SAAT Ma~ın:aları fstsnbul EmfnönO Nn R ••••••-

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bır hediye vermek ister. Faksı bu hedıyeyı 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve t;ocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz~ 

Çlınkü : Çocuk 11.n.ıklopedıs .ı. 

çocuğUıı mekteptP 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra mllh 
ta~ oUllğu en lıty· 
metil "8e'l'Clir. 

Çünkü: Her bedıye kırılıp kay 
bolabilır vey•hut u . 
nutulabilir. Fakat Ço-
cuk Ansiklopedısi, ço 
cuğun hayatı üıerinde 

tesır yapacak ve bu. 
tun hayatınca iz 1:-rr 
kacak bir eserdir ~ 

TAN Neşriyat Evi · 
. · I s t a n b u l . '·-

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Cüıılıü: ÇocW< Ansiklopedısı 
bütün dünya çocukla· 
nna yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olnraM 
en rolır: verilen eserdir 

..,."ünkü· Çt'CUlc A.lS'klopedis• 
çocuğunuza faydalı vE 

bilgili bir arkadaş va· 
zifeısini gbrür Ona ~~ 

saatlerinde hocalık 1 

arkadaşlık eder 

(,'oeuk Ansiklopediııi ikı 
cilitir. Mükemmel şekildt 
teclit edilmiş olarak iki cil. 
1i birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) lirmm ''erilir 

HALKEVLERlNDE : 

1 

ASKERLiK iŞLERİ BEYOGLU HALKEVlNDEN Dil ba7ra· 
mı m\lna'lebetile 26.9.941 cuma cünü ••at 

337 DOGU 'fLULAR ÇAGRJLJYQRLAR 17 SO da &•imi•i• T•••bo.,ndaki "'"'" ır. bi~a'lında bir toplanır yapılacalı:tır. Herktı 

1 

selebilir. 
BESIKTA~ ASKERLiK ŞUBESINDt-:N: cı o\anık kayıtlı bilO.mum milılim ve .-ayrl • 

A<iktTli&ıne karar vcrılcnlerdcn JJ7 Jo,iu·nlu mıUlim erler talim. makaadiyle •illh ahına BAKIRKOY HALKEVINOEN 27.9.941 
ve bunlarla muamde aörcnlerı tebdılh.ıvaıı alınacakları cihetle 0"41 Yllı ey\ılliin\ln l! incı cumarte•i cilnil _ıaat_ il te B.akırköy Barut· 
biımiJ m..ıvaııaf cırler ıevkcdiltceklerınden paıar ııunu aaat 9 da niıiuı cüzdanları ve lki· .-ııc:ü alanında bır 7ıraat ıe:rııal açılacaktır, 
30 eylül 941 ıalı ciınU ••batı saat 9 da ni.iluı şer adet foıuıtraflariyle birlikte tubeye ce:I· Iuiyenlerin me:ıkl1r cünde ıe:rıiye ce:lmeleri 
c:Ua-danlariyıe: atııkc haur bir !;itkilde: ,.ubemiı- mcle:rL ilin olunur. 
de toplanmaları ehemmiyetle ilin olunur. 2 - Ye:ıımi meıkO.rda aelmiyenler halı:lcında 

:'f. bnuni 1ekilde muamele tatbik e:dileceti ili.n 

EMlNONU YABANCI ASKERLiK ŞUBE- olunur. 
SiNDEN; ı -- Şubemizde yoklam.ılarını yap Jtf 
uran 33 dotumlu ve bu doj:umlularla mua ·ı BAXIRKOY ASXERLlK ŞUBESiNDEN: 
meel abren erat ile m\lva:uar hirınetlerlnl :rap· 1 - 337 doi:umlu ve bu doiu-:11lularla ınuı· 

• EMINONU HALKEVlN'DEN' ı l6 eylOI 
dolı.ur·ıncu dil bayramı Evimltin merkrı r.a· 
Ionunde cuma cllnU ıaat {20.30) dı trıid 
edilecektir. Davctiytlerin Ev ,bUrosund-tn •· 
lınmaııı rica olunur. 

1 
l - Şartnamesi mucibince (70) ton teneke pazarlıkla satm alına

caktır. 

2 - Pazarlık 10.10,941 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 
~ubesinde müteşekkil alım komisyon unda yapılacakbr. 

3 - Şartname her gün mezkUr şubeden parasız alınabilir, (8~78) 

, ANA - iLK - ORTA - LiSE 

1 
::.k:: B~~~~-~~ ~.~!,~.~~~~I ::;:~· 

Kayrt için her gO.n mektebe müracaat edilebilir. 

tik kısım 29 EylUlde, Orta ve Lise kısunları 25 Ey10lde derslere baş

'• lıyaca>ttır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 38 - 210 J 

lstanbul Hava Mıntaka DeDo 
Amirliğinden: 

1 - 13 adet bisiklet satm alınacaktır. 

-

2 - 176 liralık katl teminatın Bakırköy malmüdürlüiüne yatınlarak 
9.10.94 J Perşembe günü saat 14 de teminat makbuzlariyle birlikte Ye
şilköy Hava 1\.1mtaka Depo Amirliğinde satın alına komisyonunda bu-
lunmaları. (8581) , ... _. ............................ ,, 

1 
M~~b~l~~t~!e~~ı~~k~! ~A~~~e~~~ 
ressama ihtiyaç vardır. Meslek hayatına ait vesikaları ile beraber 
Mahiye Talep edece~i Ucreü bildirmek suretiyle tahriren (Makine) 
rümu:ıiyle İ!t:inbul 17b Posta kutusu adresine yazmaları, 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Komisyonundan 
Mektebimiz okurları için şartnamesi mucibince 1530 metre kapalı zarf 

usuliylc elbiselik kumaş alınacaktır. Beher metresi (7) ve ilk teminatı 
804 liradır. Eks'.ltmesi 2-10-941 saat 11 de yapılacaktır. Fazla malômat 
için mektebe müracaat. (8194) 

Deniz Le\·azım Satınalma Komisyonu hanları .'.- . 
. •' 

4 Adet Bidon "350 - 500 Litrelik,, 
2 Adet Bidon "150 - 250 Litrelik,, 

Yukarıda cins ve miktarı yaııh iki kalemde ceman alh adet bidon, 
27 EylitJ 941 cumArte! i günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gü'1 ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda ha-
zır bulunmaları. (8469) 

Üsküdar Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Üsküdar Kız Enstitüsü. pansiyonu senelik et, sade yağ. zeY:fin- yağ, 

tereyağ, yas ve kuru sebze ihtiyacı açık eksiltm~ ile edil~eğl ve ihale 
günü llfın edild'.ii halde talip z.uhur etmediğinden ihalenin 4/X/941 Cu-
marte• günü s(lal 10 a UHik edildiği ilAn olunur. (8591) 

Güzel Sanatlar Akademisine 
Girmek isteyenlere: 

Giized Sanatlar Akademisi Miidürlüğünd~r, 
Akad<>rr iUbelerinin kabul muamelesi 29 EylOl akşamı nihayet bu

lacaktır. Geciken müracaatlar naz.arı itibara almmıyacak ve bütün şube
lerin ev\·elce tarihlerJ ilAn edilen kabul imtlhanları bilAhare tekrarlan-
mıyacaktır. İlAn olunur. (8588) 

5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 Te;rinievvel 941 de sona 
Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

mamıı oian yoklama kaı;atı ve balı.ayalar mus mele &ören yerli, yabancı erat. ile nıuv;:ı.•xailılc , ............. .. 
erecektir. lim ve ıayri mü•lim ıalı:at ve •alalm (bi.i.uJa hizmetinı yapmamı, olan ve dı&~r Jot'1~1ular .,. 

sınıflar dahil) ıtvke:dileeeklerdi.r. dan kalan her 11nı(a menıu,p bılGmu_m u.ıım TAN Gazetesı· M. M. Veka"letı" Den"ız Mu'·steşarlıgvından·. 
6 - fıteklilerin evrak ve vesaiki ile Ankarada Harp Okulu Komu-

l - Toplanma cünıl 21 eylGI 941 J•azar ve ıayn iıllm erat ıevkedılecekle:rdır. 
cünü ıaat dokuzdur, Mi.ikellenerln 3u.-i.inde 2 - Toplanma .unu 30 eylQI 941 u.lı cil· j 
ni.ifuı cUı-danlariy\e birlikte: ıubeye eelmcled nUdilr, ı• ı A F• ti d " k la tanlığına derhal müracaatları, (1047) (8269) 3 - Bu tarihte relmiyenler hakkında aı· ı - Mükellefler mu:kOr cUnde nüluı CÜZ· an ıya arı 1II941 tarihinde Ankarada Harp Akademisi emrin e açuaca o n 
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SOLDA NSAGA 1 - Bir- Sovyet ~eh 
n - f.hr a:amır l - Bir ıayı ~ Bir Y11n.a1 
,ehri 3 - Sari bir maraa: - Bır nota 4 -
Le.ızet - Xabvıltıda bulunur 5 - Erkek -
Eir nota - Bir bOcelt 6 - Xıtın yatar -
Mttarıet ıahibi 1 - Bartıklar - Bir •illy: 
a - Utınan 9 - Vulruı cetirıne1r - Tıaııı> 

YUKARIDAN' A$A0tı 1 - Me,lıur b 
reneral l - Bir 1a71 - Taharri etmek J -
Bi1 çala1 - Tersi: Taharrı eder 4 K•1 ..... I 
rnalı: 5 - Ot\lrmıya mv.vaflalı: olamadı 3 -
Bir kıtaba -- Bir InciH:ı: N'azırt 1 Llh· 
se - Bır denir nalı.il vasıtalı 1 Bravo 9 
Bn samır - Alınmaktan fail 

EVVF.LKJ BULMACA SOLDAN SAGA 
1 - Oturırak 2 - Altlı:ılı J -- At -- Uyu· 
t ur 4 - Rus - Adana 5 - Amak - Ur 6- • t 
Jı(eltk - Ada 7 Ayalam - Ad 1 - Ça• 
tu•k 9 - Alamamak 

sa.e 
0~ 

iN GILIZ 
ttutrottvu 

kt:rlik K. nun 19 ınıddeıi tatbik edile:ektir. danlari.Yle b irlikte ıube:de bazır bulu"acakl•r· 1 hesap· ~e -muamele memur okuluna deniz hesabma muamele ve hesap 
Bu illnın dıvui:ve makamına kaim oldutu 1 dır. k rk ilk ı 1 memuru yelı'şlı'rı'1mek u" zerey edek su baylardan müsabaka ile 20 talebe a ... ilin olunur. 4 - Gelmlye:nlet baklı.ında •• er ı. m . e 

* 
lehycti kanununun 19 maddeli tatbık edıle- ~ hnacaktır, 
celı:tit. ~ k üz k d 

PATIH ASKERLiK ŞUBESiNDEN: ı - 5 - Bu 1.tln daııetiye yerine ıeı;ecelı:tir. Bnlillık maktu olarak 750 İsteklilerin şeraiti ve imtihan tarihini ö6renme ere en ya m e-
137 dofumlu ve bu dotumlularla muam~l~ye * -,, niz te•ekküllerine ve Ankarada bulunanların da VekAlet deniz zat işleri 
<lbi fiill hinnetini yapmamıı yolrla.'"Da l<aça· • • 500 ' 81') 
tiye! bakaya ve tıavatebdili eratın s~kine BEYKOZ ASKERLiK ŞUBESlN'OEN:. 1-: J inci Sayfa Bantım.ı $Ubesi müdürlüğüne en kısa bir zamanda müracaaUart. (7046--8 ,, 
24 eylül 941 tarihinde ba,ıanmr•tır. S37 dofumlu\ar ve bunlarla m1:1a~~le .netıceıı __ _ -· 

2 - 'jubemiı-e menaup eratın hüviyet cUı-· ıevke tabi erteai ıeneye ıerke~ılmı' tlıter do· 2 400 1 K t 1 v d 
danlariyle birlikte en ıeç toplanma ıünUnUn turn ve bakaya yoklama kaçarı trat J0.9. 94 1 ,, il. n stanbul Deniz omu an ıgın an~ 
,nnu olan 30 eylGI 941 •alı ılinü ııaat dokuıa cnQ ıevkrdilrc:ekle:rdlr. , . 3 150 

adar ıubede ha.ur bulunmaları llrımdır. 2 - Mrtlıllr cnüde ıubeye ıı.elmıyenle:-ın ,, ,, ,, 
3 - - Bu urihtrn sonra ıedec:rk olınlar aıkertik kanununun 19 cu maddesıne ~ore te· 

50 1alrlı:ında askerlik kanununun 19 uncu m~d- zalandırılacai:ı ilin olunur, 4 ,, tJ n 
!eıi mucibince bakaya muımeleıi yapılacatı * .. 
lln olunur. SARIY1';R ASKERLiK ŞUBESiNDEN: Sı ";::::::::::::::: * rıyer Aı iUbeaınde yoklamaları yapılmıı olan 1 

BEYOCLU YFRt,I ASKF.RLlK ŞUBE • yerh ve yabancı bl16mum 337 doı(umhı ve bu IJ -
;INDEN : 337 dotumıu islim ve sayri ıs. doıtumlularla muayeneıi !•pılan dıj:er dofum Uoktor Hafız Cemal 

Deniz Gedikli orta okulu ~çln her iki müsabaka imtihanına giren o
kurların k3bu1 listeleri gelmi1tir Allkadar okurların acele İstanbul De
niz Komutanlığına müracaatları. (8468) 

lstanbul Valiliğinden~ 
26 Cuma, 27 Cumarteııi ve 18 Puar aunlerl 30 ty161 941 •ılı ınO saat il dadır. Topla•1• ı O h']j M"t h Vilftyetimiz dahilindeki pansiyonlu köy ve şehir ilk okullarına para--
aıkrre ıevke:dileceklerdir. Pazar ..:Unil 1ube ma yeıi Yeniltl!yde Aa. tube blnııııtır. Bu 3 1 ye U e 8SS1S1 · d 1 t B h 1 in apı 
aı,;ılı:tır. erler 29 eylOl 94 ı paıarte11 ıDnUnde ,ubeye ' sız yatılı kısımları kadroları tamamı yle O mu~ ur. U usus ç Y -

ı - EylüHln 21 inden ıonra aelenler ce· celerek elbiıele:rinl alabilirler. ·~7Rrdnn hn-=Jt11 her vfin S""' lacak müracaatların kabülüne imkAn kalmamıştrr. (8584) 

YENİ GELMiŞTİR 

.imlır eytQI a111un 2'4 ~.ar1amba. 25 perte•nbe:, lu erler Hvktdllecekle:rdır. Toplanma ._onu f 
•alı Olarık haklarında kanun[ muamde: J'•P•· * '> _ 6) :VB kf'rlnr tııııtAnlıu _::::;;;;..:.:;;;.;,;;.;;;;;:.;;;;;,.:;;...;..;_.;_ ___________________ _ 
lacakur. JCadık3y yerli •e ,-abancı Aı . Şube•ind~n KAYIP: Kın1toprak kı~ orta melr.tebi"lde· 

1 - Yukarıda yazıh ı(lnlerde ı:ıevlıedil.,,e~ ı _ 337 dofumlu ve bu dofumlulırla mu ı Oivn..,vn1n "'ln 104 B o E M 934.93S derı senesinde aldıtım •ehadetname 
Utere tubeye mUracaatları ilin olunur. (l<:::ı35 ) amele cören erat ile fiili hltnıetinl yapmamı, 'l'nl· .,.,.,f"IQ ı ,. m1 ve Balıırlı3y nUfuıundaa aldıfım nüfu 

Gıılatıı Voyvodıı Cad 
Bereket Han No. 9 

* olan yoklama kıçafı •• bakayalar ~(blim ve e:Oıdanımr kaybettim yenilerini ılacafuAda· 
KMINONU YERLi ASKERLiK ŞUBE • llJ'ri mUıliıa (blltl!ın aınıflar dahli) erat eskile:rinln hükmü Yoktur. Emine Kuaal 

SiNDEN: 1 - J37 dofumlu ve bu dofunıı.· 1evke:dilec:ektir. yıth ,.erli v• yabanc• •rat c:elp ve ıev~• I İçkili Lokanta ve Birahane 
lularla muameleye tlbJ dıfer dofu!tı.IU erat 2 - Toplanma &{inil 21.t.941 pal'ar a:CinQ tabi bulutıdulı:lanndan 30-9.941 sah .Unil açılmtoı:ltr. 
ıcvkedile:c:e:klerdir, . , ıaat 9 dur. saat 9 da ae:vlredilemck Uaerc nüfuz cQ.ıdan w 

2 _ Bu ıevlıiyat 2S eylOI 941 tanhın;Sı J - MOkelleflerln ı15a0 reçen cGn •• larile birlikte ıubede hazır bulnnmalan. MAESTRO TIANO 
J baılaJ""IP •n ıon toplama .-u~ü ol•n :za eyl61 a•atte nüfus cUıdalllarile birlikte: ıubede ha· Jtl.-

U t b A 4ıııı.. S lı: · ı 1 ki Ufu• ~ardanla 4 _ Gelmlyenler tıa\lı:ında askerlik m\lkel BAKJRKOY ASKER LJK ŞUBRS1NDhN• Idar'-Sinde - l 94ı pazar a-flnil ıona erecektır. ıır bulunmaları. • 

S B aşt ranıyor .,. rip~e -;aate:v(t)''d~ ~~.:~e e:~ul~n•. cak~lırdır .. tefiytti kanununun 19. uncu maddeıi tatbilr Yedinci ıınıf hrsap memuru Haıan oflu Bar· ,.,_ 

Jakarlı h:ıvlu makinelerinde Us- 4 - 21 eylOI 941 para~ cünün_ en ponra e ~ e~ L.Bu o'llnon da•etl•• ''""' kaim oldu· 1 
. d ı f' tınlı Mehmet Cemalln (12 4·22) •ubeye mil· 

. . ıı:tlenler bakaya muameı.- .. ıne tlbı tutular.ı• ., • r:.:•;;";';';;"===========::=:'= 
tabaşıhk yapabılecek bır U;la- ~aklar;nda lı:anunt muamıele yapılaca:.:tır. fu illb olunur. "" 

ba~ı aranıyor. ltl- .\L Sahip •e Neeriyat mildilrO Emin 
Beyo01u Parmakkapı Telpaf 

1 
BEYOOLU YABANCI ASJC ERLlK SU Adıhr As1certl1c Sube:ıinden: tt7.MAN, Ga.ıetecitik ve Neşriyat 

__a BESiNDEN: ı _ 1337 dotunılu • e bu do.- JJ7 dofumlu ve 'bu doılumlularla tam hla TAN b 
- Sokak No. 9 - 13 ·-· tuml\&larla aıuam.ele:yc tlbi ı•bemiJıCS. yaban· aıetli olarak a,ker edilen •c ıubembdc ka· T. L. s. mat UIJ 

~fuzik ve Oukuyucular 
Adres: Beyoğlu İş Bankası 

nmdaki sokqkta. 
ya-

kA YlP : Ere:nklSy kıs tı .. eılnden aldıiın 
taıdiknamc:ri kaybettim. YenJıini alac,~ıın 
d•n hUkmtl yoktur. Ntllı:e: t Ak 

KAYIP : Rl.ıe nüfuı memurlulundan aldı 
ft m ve içinde RiLe askerlik \ubeıinde terhh 
muamekm lra)'Ttlı bulunan hüviyet c:ıladarıırrıo 
lcaybettim. Yeniılnı •lacatımtbn es;ı;ı•inlr 
hükmü lı:a1,m1,11111nr. Rh:enln Karaı!tre nahiye 
al bin SelimiJt köyündtn Hatan oelu Mu 1.1,1-u: 
Yıım.a. JJl dotum.I~ 

' 


