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'tELGRAF: TAN, ISTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 

ALTINCI YIL - No. 2179 

H A R A Ç Ç I K ARDE ŞLER 

Limited Şirketi 
BOL ÇEOIT v' YENi aTIL. 

M O B 1 LYA E YLÜL 
1 9 4 1 5 IC U R U Ş 

GONL UK SiYASi HALK GAZETESi 
Almak ftya glırmek fstlyenler; sa lonlarm.J blr defa cezmekle tatmin 
edillrler, lmnbul. Fincancılar. Rızapap yokuııı No. H/11/IS. 

Telefon• 22080 

3 Yıllık Programı 
Yeniden .183 Sanat 

Okulu Açılıyor 
Sonbahar Yeli 
Kış için Yapdan 
Hazırhklar 

Orta şarkta bulunan İngiliz kuv
vetlerinin ilkbahara kadar serbest 
kalmalannı temin için Glmall Af
rika harbinin tasfiyesi zaruridir. 
Şark cephesinln harp imktinlarmı 
azaltan mevsim, Gimali Afrikadn 
b.arp harektitını kolaylaştıran bir 
öevreye girmektedir, Binaenaleyh 

· &;ark cephesinde harp tevakkuf e
der etmez, §imali Afrikada şiddet
li bir muharebenin başlamasına in
.iizar olunabilir, 

Jl. Zekeriya SERTEL 

Bu Maksatla 21 
Milj)on Lira 

Sarf edilecektir 
Olan Bu 

Edildi 
Teknik Eleman Yetiştirecek 

Okulların Açılacağı Yerler T esbit 

Amerikada~giltereye malzeme nakliclea 

Alman ordusu başkumandanı 
Mareşal Von Brnuschitscb 

Simali ' . 
A.frikada 
Hazırlık -

Orta Şark'ta 

Yeni Harekata 
İntizar Ediliyor 

İtalyan Başkumandanı 
T rablus Garp 'ta 

Kıtaat. Teftiş Etti 

Benzin Sarfiyatı 
Tahdit Edildi 
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Belediye Hudutları Dahiiinde İşliyen 
Otobüslerle Yolcu Nakleden Kamyonet Ve \ 

a 
:\ 

r 
a 
b 

\. ..... 
Kaptıkaçtllar Seyrüseferden Menedildi 

....... .............. _____ ..................... _. .... ....... 
------------------------, 

1 

i - jp?t.: t 
- ·ı 97' 

- .... Başvekalet Bir 
Tebliğ Neşretti 
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Bir Kısım Nakil Yas e 

taları da Münaveb 
ile Çallıtırllaca• 
Ankara. 8 (A.A.) - Başvek 

letten tebliğ edilmiştir: 

] 

Milli korunma kanununun 
cı maddesi mucibince ittihaz o} 
nan 13 ağustos 1941 tarih 
2/16395 sayılı icra vekilleri hf!' 

• 
Jngfltere.a6 saliil muhafaza teşkilatına mensup Lockheed - Hud· 

son tipi '8yyare1erden bir filo uçuş halinde 

ALMAN TEBLiGi 

LeninCJrat 
Muhasara 
Altındadır 

Şehrin Kara ile 
Her .Türlü 

irtibatı Kesildi 

Seri Alman Fırkaları 
Leningrat'ın Şarkında 

Neva'yı Zaptetti 

LadOCJanın Şimalinde 

de Finler llerlyor 

·: Berline
Ağır Bir 

Hava Akını 

Taarruz iki 
Scr.ıt Sürdü 

Harekata Yüzf9rce 
lngiliz Tayyaresi ı 

iştirak Etti ' 

U karan ile verilen salahiye. 
istinaden benzin; ve sair petq 
ınüştaklariyle mütaharrik bilu 
mum kara ve deniz nakil vasıt 
!arının seyrüseferi 9 eylUl 1941 
rihinden itibaren bir ay müddt 
le aşağıdaki esaslar daire!:L'l 
tahdit veya menedilmiştir: 

1 - Elçilerin, konsolosları' 
kordiplomatiğe dahil memu t. 
rın binek otomobilleriyle 1 
nakil vasıtalarına ye elçil( h 
ait olup başka memleket pl ı 
taşıyan binek otomobilleril'en 
da 180 litre benzin verilir 1 

2 - 19 ikinciteşrin 1~~ 
2/14703 sayılı kararname~ 
rlyet mevkiine vazedilmif ab 
75 sayılı koordinasyon hef\. 
rarmın .(b) bendinin (c) ve 
fıkralannda yazılı binek oto 
billeriyle bilihara icra 
heyeti kararı ile seyrüseferi 

(Sonu; 8a: 2; 811: 1) 

Muhareb~ 
Şiddetini 
Arttırıyo 

Buz Denizin 
Bir DeniıaM91JP 
Zaptedil 

Kazalclar, 
Bir Alman 

Zaviata Uğrı ~ 
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NAPOLEON 
Tefrika No. 55 

emek ki, Siz Mutlaka Harp istiyorsunuz. 
Haf de istediğinize Nail Olacaksınız ! ., 

, at N~poleon buna rağmen, bira-ı la ~~lh halinde kalaca_ğnna dair ~öz 
o.c tam bir emnıyetsizlik gö~tere- verdım. Ben onu~ kızı?'le c~lendım. 

r Onu bütün sC:11ihıyctlcr.inden Ve o zam.ın kcndı kendıme dıyordun1 
r~m hl;ak.am~or Hatta -bütün ki: 

rafmcn~ onun emrine ''- Sen bir deliLik ediyorsun. Fa-
ordu daha veriyor. Jozcf i5c, ku- kat bunu yapmasaydın, ~ok iyi olurdu. 

- danlarından b~risinc yanlı3 bir yÜ- Çünkü yarın mutlaka pışman olacak
,juş emri veriyor. Üstelik de, bu sın,!, 
rı_, n kendisine imparator tarafından "İşte şimdi, 0 zaman haklı olduğu-

ld ğini söylüyor. İmparator, bu ı:nu anlıyor, o zaman tahm:n ettiğim 
etten çok geç naberdar oluyor. e:ibi derin bir nedamet duyuyorum!,, 

cı geri aldırtamıyor, Fakat karde- Görülüyor ki Napoleon, kayın pe-
e şu satlrlan yazıyor: derinin vekiline o gün her zamandan 
L Bu hareket, İspanyadaki hatala- daha ağır bir muamele yapıyor. Na-

r bile bastırdı Bu hatanızın mah- zır, İmparatora, istediği sulha ancak, 
:ları, sayılamıya

0

cak derece çoktu. devlet ve şevketinin hiç- olma.ısa bir 
at o emrin sizin tarafınızdan ve- k1sn1ından vazgeçmesi mukab"linde 
ıgini ordu emriyevmisinde bildi- kavuşabileceğini söylüyor, Ve Varşo-

• 
gım lci, bir daha sOzlerinize hiç bir vayı Çara geri vermesini, Illiryayı 

~miyet ve kıymet verilmesin. Çün- Habsburglara iade etmesini, Hans 
·enrli garıp tibiyelerinizle siz be- şehirlerine hürriyet vermesini ve Prus-
muzaffer ordularımı az zamanda yayı büylitmesini tekFf edlyor. Yine 

' edebilirsiniz. Ve ben buna asla Meternihe göre, Napoleon bütün bu 
ade edemem!" tekliflere şu cevabı veriyor: 

13u hadiseden pek az sonra, Napo
,ınu, talisizLiklerLnin bitmediğine acı 

andıran bir hadise daha oluyor: 
lnun en eski ~nah arkadaşlarından 

• olan jüno, Iliryada bir muhare
k ybedıyor ve kendisini bir pcn

- den atarak intihar ediyor. 

• ınlerin en vefasızı olan Bernadot 
Ki eineranyaya çıkıyor ve müttcfik

mukavemete teşvike başlıyor. Fa
Er~. görüleceği gibi bilahare, onlara 

lıa ıet edecektir. 

poleon'a bir suikast tertibinden 
talt!i Amedkaya sürülmüş olan Gene

..._ loro da, diışman cehpesine ilti
... aietmck üzere yola çıkıyor. O, 

, -.:.dot ile beraber, öz vatanma kar
Brp açmayı bile göze almıştır. 

yle bir vaziyet karşısında. mu
rıyetlerini tamamiyle istismar c
yecek derecede ihtiyatlı, ve ken
ıe teklif olunan sulh şartlarmı da 
Jt edemiyecek derecede azamet-

n imparator, yine eski tablyesi
lS/fut~a:ıı~or: ~etcrnih'tcn, ~re~t'e 

ıesını rıca edıyor. Ve onun uzerın-
~ tesir yapmaya çahşıyor, Me-

h, bu konuşmayı qöyle anlatıyor: 
~--~ Napoleon odasının orta yerin- J 

1eni ayakta bekliyordu. Kıhcı be-
. }apkası da koltugunda idi. Ba
edi ki: "- Demek ki siz mutla-

r lftP istiyor~ul'lu, Pekala, madem ki 
#6,dir, istediğinize nail olacaksınız, 

Lutzen'de, Prusya ordusunu h"
dirdim. Bautzen'de RusJarı altüst 

Belfi ki ıiz de nöbetinizi sav-
1!'1istıyorsunuz, Size de şimdl Vi
Kia randevu veriyorum, Çünkü, in
K.r bOyled:r, zoru görmedikçe if-

İk vJ~azlar, uılah olmazlar, 

lBen İmparator Fransuvayı üç defa 
ta oturttum. Ben yaşadıkça onun-

nu.ı-.n'la Y apllan 

1
: t1üzaker~ler 
vo1 
r,manların Tevkifi 
I eya Memleketten 
;ıkarılması İsteniyor 

,,_ Anlamıyorum, siz benden na
musumu .iki paralık etmemi mi istiyor
retJe isteyebiliyorsunuz? Bilmiyor mu 
sunuı? Benden bunu nasıl, ne cesa
sunuz ki, ben, ölebilirim, Fakat kim ... 
seye bir karış yer veremem. Vikıa 
sizin taht üzerlnde doğmuş krallarınız 
yirmi defa yenilirler de yine dönüp, 
utanmadan payitahtlarına ııirerler. Fa
kat ben bunu yapamam. Çünkü ben, 
'·Sonradan görme bir asker" im. Ben, 
kuvvetli bulunmaktan mahrum kaldı
ğını gün, hükümdarlığım da mahvo
lur. Ben, belki bir çok şeyler kay
bettim, fakat şeref ve namusumu kay
betmedim Bir kere berüm emrimdeki 
orduya biksanıza? 1ster misiniz, ona, 
sizin gözünüzün önünde bir resmi ge
çit yaptırayım? Eğer bunu görürse
niz, benim hangi kuvvete güvenerek 
konuştuiumu anlar, ve bana yaptığınız 
teklHin ne kadar manasız olduğunu 
idrak edersiniz. Çünkü anlamaktayım 
ki, siz, karşısında bulunduğunuz ada
mın ne muazzam bir kudrete i.&tinat 
ettiğinden tamamen bihabersiniz! .. 

1Arka5ı vaı·ı 

'~ R.ADVO · 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Praıram 
7.3J MDıik (Pi.) 
7.45 Haberl\r 
8.00 Müıik (Pi.) 
8.30 Evin ıı;ı.ti 

o 
ı2.30 Proıram 
12.33 MilıiJr 
ı2.45 Haberler 
11.00 Müzik 
13.30 Müıılt (Pi.) 

o 

18.0J Müıik 
19.00 Muhtelif 
19.JO Haberler 
IP.1.S Scrbeıt 
19.SS Faııl 
20. l S Radyo l'•:ıctc$1 
20.4.5 Mllıik 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Milıdk 
21.30 Konu:rr'l''I 
21.45 Müzik 
21.30 Haberler 
223.15 Dıns mUzli:i 
22.SS Kapanrı 

Paris 'te Bazı 
Hadiseler Oldu 

iki Alman Tecavüze 
Bir Garajda 

Çıkarıldı 

Uğradı, 

Yangın 

Et Narhına 
Yüz Para 
Zam Yaplldı 

Celeplere Karşı da 
Yeni Tedbirler Alındı 
B<tzı semtlerde mevzii et sıkıntısı 

ihdas edilmek istendiği görülmüştür. 
Belediye ve fiyat mürakabe komisyonu 
vaziyetle alakadar olmağa başlamış
lardır. Kasapların ifadesine göre; 
mutavassıtlar narhtan fazla fiyatla 
kasaplara et satmakta fakat narh ü
zerinden fatura vermektedirler. Ka
saplar mevcut fiyatla satış yapacak 
olurlarsa zarar edeceklerini, fazla fi
yat isteyince ihtikar suçundan mah
kemeye verlldiklerinf bildirmekte, be
lediyenin ve fiyat mürakabe komisyo
nunun bu işi esash şekilde halletme
sini istemektedirler. 

Belediye iktisat müdürlüğü, bu hu
susta yeni tedbirler almış, pay yerine 
aormal miktarda koyun gönderilme
sini temin etmiştir. Kasaplarla yapı

lan temaslar, mevcut azami .satış fi.
yatının arttırılması icap ettiği neti
cesini vermiştir. Belediye bu mütalea
yı fiyat mürakabe komisyonuna bil
dirmiştir. 

Et ııarhı 
Asker aileler.ine yardım için beledi

ye resimlerine zam yapılması kararı 
üzerine mezbaha resmine de yüzde el
li zam yapılması kararlaşmıştır. Bu 
karar dün fiyat mürakabe komisyo -
nunda tesbit edilmiştir. Mezbaha res 
mi olarak alınmakta olan beş kuruş 
yerine bugünden itibaren yedi buçuk 
ku.ruş alınacağından etin narhı da yüz 
para arttırılmıştır. Perakendeci ka
sapların şikayetleri komisyonca tetkik 
edilmektedir. ___ .. _ 
ihtikar Yakaları ---

Dört Kişi 

Verildi 
Yeniden 
Adliyeye 

TAN 

Benzin Sarfiyatı 1 

Tahdit 
İzmirin Kurtulusu 

' 

9 Eglii.l Bayramı Ediliy~-
B •• K J Başvekalet Bir Tebliğ agun Uf anzyor Neşretti 

1 ( Battaratı 1 incide) 
İzmir, bugün Kurtuluş bayramını ı luş bayramı, yarın büyük .. merasi~.ıe müsaade olunan nakil vasıtala 

kutluyor kutlanacaktır. Bayramı gormC"k ıçın d b' k t b'll ine ve 
Tam Ü<: sen_~· üç ay ve üç hafla vilftyet .ve ka~alardaıı. i~mirc o~ bin- rın .811 1~.e ~ oıno 1 er litre 

süren milli mucadcle, 19 sene evveJ !erce zıyaretçı geln11ştır. Sehrı dol- denız mo~orlerıne ayda 150 . 
bugün Egenin mavi kıyılarında sona duran halk Fuarı da gezme-ktedir. ve motos.ıkletlere ayda 60 lıtre 
ermiştir. 1922 senesinin 26 Ağusto- Dün gece, Fuarı gezenlerin adedi benzin verilir. 
sunda, Kocatepenin şark yanıacından 47,427 kişidir. Ac:ıhsındanberi ziya- 3 - Halen çalışmakta oldukları be
kopan Türk atlıları, tıpkı tarihte ol- ret edenler de 489,628 kişiyi buln1uş- lediyelerce tesbit edilen taksilere ay-
duğu gibi tozu dumana katarak iler- tur, da 120 litre benzin verilir. 
lemişler v~ 9 Eyl\ıl sabahı Egenin Yarın kı~la, şehitler fi.bidesi ve Ata.- 4. - ~cnebi turistlere ait otom~-
incisl fzmirc girmişlerdir, İşte bugün, türk heykeli önlerinde büyük bir res- billere bır .defaya ~ahsus. ~1mak u
bu büyük ve tarihi günilll yıldönümü- m[ geçit yapılacak, nutuklar söylene- zere 125 lltre benzın verıhr. 
dUr. <'ek, tertip edilen za.fer alayı ~chri 5. :- Yük ve eşya nakl.i.ııe mahsus 

V EylQlün İznıirlilere ve bütiin dolaşacaktır. Gece, fener alayları ya- v~ halen çal~şma~ta oldukları bc:le
Türk milletine kutlu olmasını temen- pdacaktır. Bu arada Ebedi Şefin an- dıyelerce tesbıt edılen kamyonJara ay-
ni ederiı. nesinin Karşıyakadaki kabri de ziya- da 500, a~rk ve k~palı ~~myonetlere 

/ • d h l k ret edilerek çelenkler konulacaktır. ayda 240 lttre ?enzın verıbr. . . 
zmır e azır ı Günün bütün tezahüratı filme çekile- 6. - Belediye hudutları dahılınde 

İzmir, 8 (TAN) - 9 Eylül Kurtu- cektir. işliyen otobüslerle .insan nakled~n kam 
yonetler ve kaptıkaçtılaı· seyrısefer

MUTEFERRIK: 

Mebuslar Beykoz 
Halkını Dinlediler 

n.1:ebusla.r di.in Beykozda ve Sarıyer 
de halkın isteklerini tesbit etmişler

dir. Sarıyer ve Beykoz halkı mebus
lara bütün ihtiyaçlarınt ve istekleri
ni bildirmişlerdir. Tetkikler 12 Ey.ı. 

ltılde sona erecek, hafta içinde Parti 
binasında valinin de iştiraki ile bir 
mebuslar toplantısı yapılaeaktrr, 

RAMAZAN PİDESİ - Ramazan a-
yında pidecilerin pide çıkarmalarına 
nıüsaade edilmiştir. Alfıkadarlara 15.
zrm olduğu mikdarda un verilecektir. 
BİR KIZ ÖLDÜ" - Sirkecide Hü

davendigtir caddesinde oturan Mazal
ta ismindeki 13 yaşında bir kız bir 
basta.hanede boğazındaki poHpi mu~ 
ayene ettirirken ölmüştür. 

Ölümün sebebi tahkik edilmektedir. 

ÇAY GETİRTİLDİ - Çay ve kahve 
birliği tarafından 1200 sandık çay da
ha getirilmiştir. Bu çayların mühim 

MAARiFTE: 
den menedilmiştir. 

Ankara, İstanbul ve İzmir belediye
lerine ait otobüsler bu kayıttan istis

Y ahla ilk Okulların na edilmiştir. ısıanbulda işliyen ve 
hususi şahıslara ait olan otobüslerden 
hangi istikametlere işliyenlerin sey
risefere devam edeceğini vali ve bele
diye reisi bizzat tayin edecek ve 
Başvekilden müsaadelerini alacaktır. 

Talebe Ücreti 
Pansiyonlu ilk yatı okullarının üc

retleri aJ"ottırrlmıştrr. Yıldız birinci 
pansiyonlu ilk okutun ücreti 12,5 tan 
15 e, Küçükyalt ikinci yatı okulunun 
ücreti 10 liradan 13 e, K<iğıthane ü
çüncü yatı okulunun ücreti 7,5 Jir<1-
dan 11 e, Şile ve Buzhane okullarının 
ücreti de 5 liradan 8 Jiraya çıkarıl
mıştır. Tahsisat n1evcut olmadığı için 
bu sene bu okullarrı. vil3yet hesabına 
talebe almmıyacaktır. 

TALEBE KAYDI - İlk ve orta o
kullarla liseler için hazırlanan nıın
taka teşkilcitına ait beyannameler a
lil.kadarlara tebliğ edilmiştir. Okullar
da izdihama ıneydan kalmaınası için 
bu beyannamelerdeki talimat haricin
de hiç bir mektebe katiyyen talebe 
alınmıyaaaktrr. 

Şehir ve kasabalar arasında halen 
çalışmakta oldukları belediyelerce tes 
bit edilen otobüslere ayda 300, kam
yonetlere 240, kaptıkaçtıları 180 lit
re benzin verilir. 

Şehirler arasında işliyen nakil vası
taları valilerin tertibiyle ve münave
be ile çahştırt1ır. 

7. - Yukarıdaki maddelerde tesbit 
edilmiş olan miktarlar belediyece ve
rilecek karne mukabilinde bayilerden 
alınır, 

Taksilere yüzde 15 
zam yapıldı 

Fiyat mürakabe kom:syonu dün 
dört ihtikir suçlusunu müddeiumumi- bir kısmı Mersinde bulunmaktadır. 
lite vermiştir Kasımpaşada fırıncı Evvelce de .yazdığımız gibi, ~~s~a~a 
Hasan ekmek yapmak için aldıiı un- askert naklıyat devam ettıgı ıçın, 
ları arpacı Ar&irin dükk.inına saklı- şimdiki halde, Basradaki malları bu
yarak ekmek yapmadığından, Baltkpa' raya getirmeye imkan hasıl olama

zarında attar Hüseyin oilu İsmet jçi- mışhr. 

MAARİF MÜDÜRÜ - İzmir be
lediyesinin daveti üzerine tetkikler 
yapmak için on iki ilk tedrisat mü
fettişi ile birlikte İzmire gitmiş olan 
M.aarif Müdürü Tevfik Kut yarın şeh
rimize dönecektir. 

Hariciye Vekili Geldi 

Belediye daimi encümeni dün tak
silere yapılacak zam miktarını tetkik 
ve belediye seyrisefer komisyonunun 
kararını aynen kabul etmiştir. Bu ka
rara göre bugünden itibaren taksile
).'İn yazdığı miktara yüzde on beş 
zam yapılacaktır. Gece zammI ve şe
hirı dışı zamlarına yeni bir zam ka
bul edilmemiştir. 

Petrol ve benzin tahdidi işini iyi bir 
şekilde organize etmek ve tahdit ka
rarına tamamen uymak için dün vi
liyette vaH muavini Ahmet KLnık ve 
belediyeden reis muavini LGtfi Ak
soyun riyasetinde birer toplantı ya
pılmıştır. Vil§.yette yapılan toplantı

da taksilere benzin verilirken yapılan 
bazı yolsuzluk ihbarları görüşülmüş 
benzin deposu sahiplerinin benzin tev 
z.iinde dikkat edecekleri noktalar tes
bit edilmiştir. Belediyede yapılan top
lantıda da otobüslerin azaltılması işi 
tetkik edilmiştir. Banliyö trenlerine 
ve vapur seferle:rine müvazi hatlarda 

ne yüzde doksan şap karıljtırarak ki- ================ Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
dün sabah şehrimize gelmiştir. Vekil, 
bir kaç gün burada kalacaktır. 

tosunu 180 kuruştan nişadır diye sat
tığından, Maltepede nalbur İsmail 
Çetiner c;irnentoyu kilosunu on kuruş
tan sattığından Pangaltıda kömürcü 
Hurşit kömürü narh fiyatından yük
seğe sattıfından adliyeye verilmişler
dir. Ayrıca yerll kaput b"zi, tereyaiı, 
muşamba, zahire ve şekeri fazla fi
yatla sattıiı ihbar edilen beş esnaf 

Kuduz Bir Yaban 
Domuzu 
Kadını lsırdı Bir 

İzmir, 8 (TAN) - Güzelyalıda o
turan 30 yaşında dul bir kadın, evi
nin deniz kenarındaki bahçesinde ye
mek pişirirken ansızın denizden çıkan 
bir hayvan tarafından muhtelif yer
lerinden ısırılarak yaralanmıitır. Ka
dının ismi Melek Erdinçtir. 

Tekrar denize dalarak kaybolan bu 
vahı;i hayvanıq bir müddet sonra bu
lunan ölüsü tetkik edilerek bunun 
kudurmuş olduğu sanılan bir yaban 
domuzu olduğu görülmüştür. Bu garip 
hidise civarda hayli al3.ka uyandırmış 

hakkında da tahkikata baslanmıştrr. 

TEVKİF EDİLENLER - Sultanha-

İlk Fındık Mahsulü 
mamında seyyar elbjse kumaşı satı
cılığı yapan Sait kendisine kumaş 
soran bir !iyat mürakabe memuruna 
6 ! . 1 k kU · ' 9 ı· :...... · t• Cireıun (TAN) - 1g41 ıenesi ilk fındık 

ıra ı . maş ıçın ıra uu.emış ır. m;ııhsulü Gü.neysu vapurun• merasimle yük • 
Bu suçla adliyeye verilen Su.it tev- lcınmitıir. Soslil ma?nalar• konı.ılmuş olan 

kif edilmiş duruşma şahitlerin celbi fındıkla.r mer~ıimle. İ•keleye .cötürülmü, ve 
• • 1 •• j kurbanlır lı:esılmlttır. ilk partı olarak: yükle-
lÇın başka gunc bırakılmıştrr. nen fındık içi miktarı 125 çuvaldan ibarettir. 

Sovyet Tebliği 
(Battarafı ~ incide) 

bir Alman generali ve üç yüz Al 
man askeri ölmüştür. 

İkinci bir hücumda, Kazaklar, bü
tün bir taburu dağrtınışlar, Alman 
erkanı harbiyesi un:ıumi karargilhını 
zaptetmişlerdir. Bu son hücum esna
f'.ında 1200 düşman öldürülmüş, beş 

yüz düşman esir edilmiştir. Mütead
dit kamyonlar ve bir mühimmat de
posu imha ve bir çok köprüler ber
hava edilmiştir. 

Lenillgrat henüz muhasara 
edllmiş değildir 

Türk. Alman Ticaret J 

Müzakeresi 
( Bag tarafı 1 incide) 

tibi umumısı Numan Menemen
cioğlunun riyasetinde teşckkcil 
etmişıtir, Heyetin ikinci reisi Ti
caret Vekaleti müsteşarı Halit 
Nazmi Keşmirdir. 

Alakadar vekaletlerin tayin et 
miş oldukları memurlar da he -
yetin müşavirleri sıfatiyle vazife 
göreceklerdir. Müzakerelere ya -
rın başlanması muhtemeldir. 

Berline Ağır Bir 
Hava Akını 

(Baş tarafı 1 incide) 
Kiel deniz inşaat tezgahları ve 

Boulogne dokları da ağır surette 
bombalanmış ve iyi neticeler el
de edildiği müşahede olunmuş -
tur. Bu harekat esnasında düş -
manın dört avcı tayyaresi bom -
bardıman tayyarelerimiz tarafın 
dan tahrip edilmiştir. Bizim yir
mi bombardunan tayyaremiz üs
lerine dönmemişlerdir. 

ondra 8 (A.A.) - Öğrenildiiine 
A Iran hükümetinin son İngiliz '& 1na vcreceğı cevabın vürudu her 

beklenmektedir. 
~nnedildığine göre, Ingiliz hüküme 

Paris 8 (A.A.) - Cumartesi - pa- tır. Kadın, tedavi altındadır. 
zar gecetı.i Pariste üç muhtelif yerde 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter ajan
sının Moskovadaki hususi muhabiri 
yazıyor: 

'
4Almanlar Leningradı muhasara et

memişJeı·dir. Şehrin tecrit edildiğine 
dair oıan haberler doğru değildir. Al
manların Moskova - Leningrat ana 
hattının herhangi bir noktasını geç
tiklerine dair ortada bir emare yok
tur. Fakat bu hattın yanında, 30 mil 
şarkında Ribinsk'e giden başka bir 
şlmendi.fer hattı vardır. Bundan baş
ka Leningrattan şarka doğru giden 
Murmansk hatları da vardır. 

Alman Tebliği 
(Baıtarah 1 incide) 

grad - Murmansk demiryolunu 
da kesmiye muvaffak olmuşlar
dır. 

Ayni gece zarfında avcı tayyarele
rimiz Alman işgali altında bulunan 
topraklardaki müteaddit hava meydan
larına da taarruz etmişlerdir. 

Boulog11e'daki yangınlar 
Loudra 8 (A.A.) - Dün gece İn

giliz tayyarelerinin atmış olduğu bom 
balar yüzünden Boulogne'da çıkmış o
lan iki büyiik yangın saatlerce tahri
bat yaptıktan sonra bu sabah da bili 
devam etmekte idi. 

ikinci notasında İrandalti Al-

\

• laa~ı ile diğer mihver devlet
baasından bahsed.ilmektdir. Bn 

bu tebaanın İrandan çıkarıl -
veyahut mevkuf tutulmasının 

lı edilmekte olduğu da tahmin e
cktcdir. Notanın Tahrandaki Al-

Ko..t sefaretinden bahsetmekte olduğu 
görüşnt.annolu.,uyor. 

TıirbedO"elce gönderilmi!f okın notaya 
trda ek.tc kil eden ikinci nota. gecen cu
te tekragıin\i gönderilmilf olup 2• saat 
mezkôr e cevabına intizar edilmektedir. 

buliye * 
R U 

1 _ ırosko_va 8 (A.A.) - Sovyet istih-
2 _ ._tt biırosu İranın Sovyetler tara

\i::Jan işgal edilen kısm.ında mahalli 

lıı••ııi yetler te:ik.il edıldığ"ıne dair verilen 
beri resrnen tekzip etmektedir. 

1ir İngiliz Tayyaresi 
' isveçte Parçalandı 

1ıhoJrn. 1 CA.A.) ~ Bir ln&iliz a•lı:eri 
Jrt<ıi. bu ab .. h cenubi laveçte kiin 

I] örürıııı lrh- ohn bir 11alıatlık yij. 
• ' iulerelı: parçalanmı!f ve yanmı,t1r 

'Pasfı'y aret _olan mUrcttebatı paraııüı· 1 ı nlşlıtrdır. 
e salim olup birisi yarahdır ve 
ldırılmı,trr. Be~inclsi polia tara· 
1t1alı:1adır. 

ı - 1000 
riste Tevkifler 

A.A.) "Ofi .• Pari in ban ma 
'lhudi aleyhtarı teıahıJrler yapıJ. 
1 makamatı. scrbest mesltk ee -
entellckıücllcrdcn müteaddit tah 
yı ·in ihlatinden mea'ul tut<l.rak 

•••J~a;rı tt tık!n yalıudi aleytarı (Le Pilatil 
e ı tevlı:ı edılcn avukatlar mey;ı.nında. 
baro uı i namzedi Picrre Malııe ıle e\• 

cbu'I Vhıdımir Valenıi'yi ıiltrctm"ktaıhr. 

f!ire, unda Yüzme 
:1-lüsahakası 

f1'AN Beden Tırbive•i Genel 
...... ('.'..~' •f r ıı '*" ıbi ıle bu sene Şarki 
?' ·.ıde:ııt ıtuııı ytl mt birrncili Itri 11ehrlrniı 

yapı mı I)~ puvanl.a Gireiun birinci, 89 
.a Or~ ıkin ı, 6Z puvanla Trabı:on u,. 

a rıu\.ı la Ri e dörd ncO ıdmi !erdir, 
_ müs:ıhak• •rın birin ıkri TUrkiye birin• 

r•k icin hııreket etml~lerdir. 

hadiseler çıkmııştır. 
Aboukir sokağında sivil bir Alman 

amelesi saat 23,30 da iki şah.ıs tara
fından taarruza uğramıştır. 

Yine ayni saate doğru Lafontaine 
sokağında refakatlnde bir kad.ın bu
lunan bir Alman yarsubayı kaçm<\ğa 
muvaffak olan bir bisikletlinin attığı 
iki kurşundan &üç kurtulmuştur. 

Biraz sonra Alman bahriyesi tara
fından vaziyet edilen bir garajda yan
gın çıkmış ve hemen söndürülmüştür. 
Burada dört yere kundak ve birinci ka 
ta da bombalar konduiu tesbit ed:l
miş.tir. MUhim hasarat olmu~tur. 

Paris 8 (A.A.) - Komüni!\t tahri
k3tını tenklle memur hususi mahke
me buıiinkü içtimaında biri yedi sene 
hidematı şakke, bid beş SC"ne ve di
ğeri üç sene hap:s olmak üzere muh
telif cezalar vermİ!$t.ir. Bunların hep
sinin yı..izer frank da para cezası var
dır, 

Bir Alman Denizaltı 
Gemisi Zaptedi!di 
Londra, 8 (A.A.) - Amirallik da

iresinin bir tebliğinde İngiliz tayya
releri tarafından pek ziyade hasara 
uğratılmış olan bir düşman tahtelba
hirinin teslim olmuş ve bir limana 
nakledilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Japonyada Benzin Tahşidatı 
Tokyo, 8 (A.A.) - Talı:yod.a işlcmcsinc 

mü~aade ı:ıdilen talııilerin !layıu 5647 elen 
18'11 ye indirilmi-~tir. Ru tak111lerdcn ,of:-ınıı 
ı:azoJen takıalcaktır. ve bunlar ıncak mühlm 
i~4:r için ftCfııır cı.ecehlcrdir. 

--o--

Yeni Köy Mektcıılcri 
Yeni ders yılı ile beraber bu sene 

'a5 köyde birden yc-ni ilk okullar fa
aliyete geı::e('ektir, vnayet bu okul
lara Hizunılu ol11n nıalzemeyi tedarik 
etmcktedır. Ahsap kısmı ıknıal edil
meyen okulların 27 Eylôle kadRr mil
tebakt inşaatt da tanıamlanmrş ola
caktır. Bu okulların açılma törenleri 
Cümhuriyet Bayramuıda yapılac:ıktır. 

Bisiklet Yarışı 
Manisa 8, (A.A.) - Yarışı takibe 

memur hususi muhabirimiz bildiriyor: 
Manisa yarışına bugün saat 11 de 
Yedinci ınerhale olan Alaşehir -
Alaşeh.irden başlandı. Bisikletçiler bu 
merhaleyi ö saat 24 dakikada katetti
ler. Bugünkü yaı,şta Manisaya ilk a:i
ren koşucu İzmirden Bayram oldu, 
Bugünkü merhalenin neticesi sudur~ 

1. - Bayram İzmir 6.24, 
2. - Halit İstanbul 6.38, 
3. - Sarı mayoyu taşıyan Osman 

Eskişehir 6.47, 
4, - Nizamettin Eskişehir 7,07. 
Umumi tasnifte yalnız Halit "İstan.

bul,, dördüncülükten üçüncülüie çık-
mıştır. 

Nafıa Vekili Konyada 
Konya 8 (A,A.) - Nafia Vekili Ali 

Fuat Cebesoy, dün kara yolu ile An
talyadan buraya gelmiştir. 

Üzüm Piyasası Açıldı 
Izmir, 8 - Üzüm piyasası bugün 

merasimle açılmıştır. 9 numaralı ü
züm için tesbit eilen fiyat 40 ku
ruştu. 8 numaralı üzüm 38 ve 10 nu
maralı üzüm de 48 kuruştan muame
le görmüştür, Müstahsil fiyatlardan 
memnundur. Yeni sene rekoltesi 25 -
30 bin ton arasındadır. ---·---

Yeni İstanbul Emniyet 
Müdürü 

Bir müddcttenberi İstanbul Emni
yet müdür vekilli#:i yapan SalShattin 
Korkut Edirne vali muavinligine ta
yin edilmiştir. 

Emniyet müdürlüH\ne eski emniyet 
müdür muavini ve şimdiki Ba.şvek:l
let .ar$iV dairesi müdürü KAmuran 
getirilmi$tir. 

Bağcılara Tohumluk 
İ•mir, 8 (TAN) - VLlayet çiftçi

lerinin ihtiyacı için Ziraat Veka.le:ti, 
Izmir bağcılarına kısa zamanda to
humluk gö11dereceiini bildi1·miştir, 

Görülüyor ki Leningradı tecrit et
mek için Almanların her tara!tan 
şehre pek yakm bir mesafeye kadar 
gelmeleri liizımdır. Alınan son haber
lerde.n Almanların şehrin cenubu şar
ki ve şark k1sonlarına yaklaşmadıkla
rı anlaşdmaktadır. Bu ~erait altında 
sehrin tccL·it edildiğindo.?n bahsetmek 
sa4=madrr. 

Almanlar başlıca tazyiklerini garp 
ve cenubu garbi istikametlerinde yap
maktadırlar ki bu kısımda Finlıinda 

körfezi boyunca dar bir orman vardır. 
Bu orman ile Leningrat ~rasında Nar
va 'ya kadar uzanan bir yay13 mevcut
tur. Bu yaylcida bir kaç iyi yol var
~a da arazi arızalı olduğu için geniş 
mikyasta askerl harekata müsait de
ğildir. Esasen yaylanın şimal kısmın
da Pulkovo sırtları vardır, yağmur 
yağdığı zaman bu mıntaka büsbütün 
başka bir hal alacaktır. Alman hava 
kuvvetleri civardaki kasabalara mer
hametsiz akınlar yaparak münakalatı 
sekteye uğratmak ve Rusların mane
viyatını sarsmak istemişlerse de bu 
usullerin Leningrat müdafileri üze
rinde bir tesir husule getireceğine ih
timal verilmemektedir . ., 

lngiliz yardımınm tesri 
edilmesi isteniyor 

Sovyet cephesi 8 (A.A.) - Ruslar, 
İngiliz yardımının fili ve müessir ol
masını &itı.ide artan bir ısrarla iste
mektedirler. 

Moskova radyosu spikeri John Gib
bons, bundan bir kaç ıün evvel, bu 
yardımın p13tonik mahiyeti aleyhinde 
bulunmuş ve bu yardımın bir takım 
sempati telg'raflariyle kendisini göster 
mekte oldu(unu söylemiştir. 

Ayni spiker, bugün İngiliz Trade 
Union'' !arının mü~terek bir İngi-

Almanlar, Leningrada karşı 
yaptıkları taarruzda cenupta bir 
kaç yeni kasaba almışlardır. Şim 
di de, şehrin takriben kırk kilo
metre cenubundaki Gatzina -
Tosno hattına varmış bulunduk -
!arı söyleniyor. Alınan hava kuv 
vetlerinin, Leningrad şarkında 
henüz işlemekte olan demiryolu 
hatlarını tahribe çalıştığı da bil
dirilmektedir. 

Şehrin cenubundaki hava mu
harebeleri çok kesi! ve öldürücü
dür. 

liz - Rus sendikal komitesi ihdas su
retindeki teklifi üzerine Sovyet sendi
kaları merkezi reisi Chvernikin cu 
martesi akoamı matbuat mümessille
rin~ olan beyanatını ele almış:tır. 

Chernik, bilhassa şöyle diyordu: 
ntngil~:ı Jsçilerinin yardım vadi, cep 

hemizde düşmanın kuvai külliyesini, 
tayyarelerini tutmak ve bu suretle o
nun İngiliz adalarını ve bilhassa Lond 
rayı bombardıman etmesine mini ol
mak suretiyle memleketlerine yapmak 
ta olduğumuz yardımın tabii bir mu-
kabelesid.ir ,11 ' 

Sovyet lideri ili.ve 
söylemiştir: 

olarak şunlar1) 

"Miktarları günden güne artmakta o 
Jan Sovyet vatandaşlarının intibaı, 
Rusyada müthiş bir harp bütlin tahri
batını yapmakta olduğu bir sırada İn
gilizlerin kendilerini sözle vaidlerle 
teşçi etmekte oldukları merkezinde
dir. 

Volga havzasında ikamet 
eden Almanlar 

Hava meydanlaı-ına hücum 
Londra 8 (A.A.) - Hava Nezareti 

istihbarat servisi bildiriyor: 
İngiliz avcı tayyareleri, dün gece 

dü!jmanın tayyare üsleri üzerinde fa..
aliyct göstermi31erdir. 
Amerikalıların imi.l etmi3 oldukları 

Havoc tipindeki tayyareler Holanda
dan Britanyaya kadar imtidat eden 
mıntakada kiin tayyare meydanlarına 
taarruz etmişlerdir. 

Havoe tipınde bir tayyare, bir düş
man tayyaresinin hareket üssünden 
havalanmak üzere olduğunu görmüş
tür. Pilot, havalanma pistinde ilerle
mekte olan tayyarenin önüne yangın 
bombaları atmıştır. Dü~man tayyare
&i, tutuşmuştur. 
Atılan diğer bombalar, tayyare mey 

danının başka bir noktasında yangın 
çıkarmıştır, Mürettebatı münhasıran 
Polonyalılardan mürekkep olan diğer 
bir tayyare, Britanyanın mühim bir 
tayyare meydanında yangın ç1karm1ş
tır. 

Şimali Afrikada 
Hazırhk 
(B•etarafı ı tnclde} 

di.işmanın orta büyüklükte üç ticaret 
gemisine muvaffakıyetle taarruz et
mişlerdir. 

Bunlardan birine üç isabet vaki ol
muş, şiddetli infil~k.lar ve kesif si
yah dumanlar çıkaran gemi durmaya 
mecbur kalmış, ı;;iddetle iskele tara
fına yatmıştır. İki torpil isabet eden 
bir sarn1çlt gemi büyük hasara uğra-

Ankara, 8 (Radyo Gazetesi) mıştır. 
Sovyetlerin, Volga havzasında ikamet Libyada ayni gece fngiJiı bombar-
etmekte olan 600 bin Almanı, Siblrya- dmıan tayyarelerinin Bingazi ilı:erine 
ya nakletmiye karar verdikleri bildi- yaptıkları ağır bir akın esnasında bu
ı-ilmektedir. Almanlar arasında beşin- rada bulunan a~kerl iaı:;e depoları 

ci kolun bulunma~ı bu karara sebep bonıbahınmış ve müteaddit tam iıa-
olarak ıösterilınektedir l betled görülmüştür 

9-9-941 

Bir 
Yazan: Naci Sadullah 

odama gi_ren. bir vatanda-ş. elinde
ki simsıyah nesneyi, mas&lllUl ü

zerine koydu, ve: 
0

- Lıltfen, dedi, bilin bakalım, bu 
nedir?,, 
Masamın üzerine bıraktığı nesne

ye uzun uzun baktım: Onu, çok iyi 
bildiğim bir şeye bir nebze benzeti
yor, fakat bir türlü adını koyamıyor ... 
dum. Muhatabım: 
"- Boşuna kendinizi yormayın; de

di. Müsaadenizle bendeniz arzedeyim: 
Tavşancılda, bunun adı ''ekmet,, t:r. 
Bunu yapan zat, hem fırıncı, hem ek
mekçi, hem muhtar, hem de, harada
ki "Birlik., şirketinde memurdur. O 
zat tarafından yapılan bu ekmei:in bir 
parçasını da, bizim nahiye müdürü 
vasıtasiyle, Gebze kaymakamına yol
ladık. Bir parçasını da size takdim e
diyorum: Bunun yenilip yen.ilemiye -
ceği hakkında bir hüküm verebilmek 
ü:in, mütehassıs olmıya lüzum yoktur 
.!:ıanırım. Bilmem, Tavşancılda yaşıyan 
vatandaşların ekmek namına bu nes
neyi yemeleri için makUl bir sebep var 
mıdır?., 
Eğer.bu nümuneyi size de göstere

bilseydim, bu vakıa üzerinde yalnız 
benim dciil, bütün meşlektaşlarımın, 
ve yalnız bir gün deği11 TavşancıUı
lar hakiki ekmeğe kavuşuncıya kadar 
durmamamızı affolunmaz bir günah 
sayardınız. Bence her hangi bir va ... 
tandaş hem fırmcı, hem ekmekçi, hem 
muhtar, hem de memur olursa, bütün 
bu işlerin hepsini birden üstünkörü 
başarabileceğine değil, bir tekini bile 
1.i.yıkiyle becerebileceğine inanmak 
mümkün değildir. Ve dört karpuzu bir 
koltuia sığdırmıya çalışan o vatanda .. 
şın bu tarzda hareketi hazmolunu.r bir. 
hata saydamaz. 

Bu itibarl:ı, temenni edelim ki, ala. 
kadarlar, halkın ekme~yle bu Gekil· 
de oynanmasına müsaade etmemekte, 
bu hayati vakıanın lüzumlu kıldığı n:, 
bette acele davransınlar! 

Dilencinin 
Mahkum 

·Katili 
Oldu 

Havva isminde 80 yaşında bir dile-
ciyi fazla parası vardır zanniyle alda
tıp SuJtanahmet harabelerine götüren 
ve orada kafasını keserek öldürdüktl!li 
6onra üzerindeki 10 lirayı alıp ka~ 
çan Remzi Hasanoviçin muhakemesi 
dün ikinci ağır ceza mahkemesinde 
bitmiştir. 

Remzi suçu sabit görüldüğünden 
ölüm cezasına mahkQm edilmiş, fakat 
cinayeti yaptığı zaman 21 ya§ını dol
durmadığı için cezası 30 sene ağır hap
se indirilmiştir. 

çalışan . otobüsler kaldırılacaktır. s~ 
hir dahilinde tramvay yolunun bulun
du~u hatlarda çalışan otobüsler çahş
maga _deva:" edecek, bunlara ihtiyaç
ları ntsbetınde benzi nver:lecektir. 

Amerikanın Yapa .. 
v 

cagı Yardımlar 
(Ba,tarafı 1 incide) 

er,. hadisesinde hangi tarafın ilk 
olarak ateş açmış olduğunu bil • 
mekte bir fayda yoktur. Çünkü, 
harp herhalde bu kabilden ikinci 
veya üçüncü bir hadise yüzün • 
den cıkacaktır . ., 

Londra gazeteleri/ide 
Londra, 8 (A.A.) - Greer Amert .. 

kan muhribine yapılan taarruz hak• 
kında Londra gazeteleri bir çok mü· 
talealar yürütnıektedirJer. Bu arada 

"Yerk Shire Post,, şöyle diyor. 
"Greer,, hadisesi Amerikalılara ıs .. 

tikballeri, hürriyetleri ve emn1yetlerI 
bakımrndan bu harbin muhtemel ne
ticel~rini tebarüz ettirmeye muvaffak 
oldu ise. buna hayırlı bir hadise de· 
nıek lAznndrr 

Amerika h~lkından çok dalia büyült 
bir gayreti sarfetmesini istemek 1aznn 
gelip gelmiyeceğl mesele~ bu aralık 
süratle münakaşa edilmektedir. Bu i
şin Roosevelt'e bırakılması görün~e 
g5re daha münasiptir. Roo~evelt, e
ğer vatandaşlarına topyek<ın bir harp 
gayreti fikrJni 8$tlayamazsa, bu işte 
başka kimı=ıe muvaffak olamaz. LA.zım 
oları. şey Amerikalıların derhal harbe 
girmek için hazırlık yapmaları değil, 
sullrı: zamanlarındaki sosyal itiyatla
rınt değiştirmeleri ve sınai yardım
larmın tamamiyle müessir olmasını 
iı::tlyorlarsa, bu değişmenin zarurt 
oldtığunu kabul etmelidirler. Bu za
ruret bakımından Amerikalıların göz .. 
lerini açacak olan hadise bir muhribe 
karşr münferiden ve belki de arız.i o
larak yapılan bir taarruz değildir. A
merikalıların, İn,Jilizler gibi Ruslarm 
da onları müdafaa için çalıştıkların1 
ve Amerikan yaşayış tarzının Lenin
~ratın etrafmdakl bataklıklar kadar, 
Ukrayna stepleri kadar tehlikede bu
lunduğunu anlamaları liiznndır. Eğer 
bunu anlıyacak olurlarsa Rusyan1n 
yard1ma muhtaç olduğu saatin, i:;ı<;i
lerin yükşek tedbirler almalnrı ve bü
tün hür insanların fedak~rlıkta bu
lunmaları l!\zım geldiği s::ı.::ıt olduğu
nu da anlamış olacaklardır ..• 

Brezilya Cümhurreisi 
Bir Nutuk Söyledi 

Rio - De - Janeiro. t.t (A.A.) 
Brezilya istikliilinin ytldönüınü mü· 
ııasebetiyle büyük bir hazunın kiit
lesi önünde bjr nutuk irat edPn re
isicümhur Varg:'l!:ö, Amerika kıta~mda 
t ... kip edilen siyasetten bah!Llederek de· 
nıiştir ki: 

"Bize karşt hareketP ge~et:"ek her· 
hangi bir mütecaviz karsı~ında ~imdi
ye kadar yapılan tedafüi bir ittifak
ta görülmemiş derecPrlı:o çok nasyo
ııalistlerdcn ınürekkcp bir kütle bu
lacaktır.,. 
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AmerikannT 
lacağı 

Yeni Kararlar 
R oosevE"lt'ln dfin söyl!yeceği ve 14 

lis:ınla radyo vasıtasiyle biltün 
<luny:ıya neşir ve ilan edileceği ~ll
dırilen nutkunun, annesinin ölil 11n
dcn dolayı Perşembeye tehir edildiği 
haber vt>rlliyor. 
Roosevelt'in bu mühim nutkunda nP

lerdcn 'bahsedeceği malOm değilse de 
New-York Times'e göre Roosevelt do
nanmaya, İngiltere sahlllcrine kadar 
butün sahalarda rasgeldlği Alman de
nizaltılarını batırmak emrini verdiği
m bildirecektir. 

Amerika kayn:ıklarmdan ıclen ha
berlere g6re: Grecr hadisesi Ncvyork
ta büyük bir heyecan uyandırmıştır 
ve Amerika efkftrı umumiycsl. artık 
manası kalmam~ olan bltarafiık ka
nununun flgasını. ticaret gemilerinin 
silAhlandırılmasını ve donanmnnın 
himayesine verilmesin! istemektedir. 

New-York Hcrald Trlbune gaıete
si de: Almanyanın, hakikaten Ame
rıka ile sulh halinde yaşamak isti
yorsa bu ımhalard:ın dcnizaıtılarmı 
çekmesi li'ızım olduğunu yazm1ştrr. 

Tokyoda çıkan Nişi - Nişi gazetesi 
bu hadise münasebetiyle şunları yaz
mıştır: "Amerikanın h3rbe girmesi bir 
zaman meselesidir. Amerika artık bi
taraf bir memleket değildir ve harbe 
mil .. ellah bir surette iştirak etmek i
çin elinden gelen her şeyi yapmaktn
clır. Tanrruzun Amerikan veya Al

man harp gemisi tarafından gelmesi
nin ('hernmlyetl yoktur. Harp, bu ne
' iden ikinci veya üçüncü hadiseden 
sonrn tıkacaktır.,, 

Amerikada efkar1 umumiyenln nab
?Jnı nra sıra yoklıyan ve çıkardıfı 
neticeler hemen dalma hııdisclerle 
tecyyut eden me~hur Gallup mUesse
sPS nın: 

"Amerika yeni bir uınrnıt k:ırsmn
d:ı kaldıllı zaman, harbe sebebiyet ve
recek mahiyette dahi olsa. yenl ted
birlt'r almnsına taraftar mısınız?., şek-
1 nd<' sorduğu bir suale, bu ankete iş
tirak edenlerin %70 i evet ve % 18i 
hayır cevabını vermişlerdir. 

Bu netice. Amerika cfk6n umumi
yPsln in Roosevelt :rıolltıkaııma gtttik
çr daha Cazla taraftar olduihJnu gös
termesi itibariyle şayan 1dikkattir. 

Grcer hadiseclnin Amerikayı harbe 
ı;i.ırüklcmlye ktıri gelmlycc~ği umu
miyetle kabul edilmektedir. Fakat 
bilhassa Amerika donanmasına Al
man dcnizalhlarını, rasgeldiği yerler
de tahrip etmek emri verildikten son
rrı muhakkak surctte vukua gelecek 
olan diğer hadiselerin, Amerika ile 
Almanya orasındaki münasebetleri a
~ık bir harbi gayrl kabili iı;tlnap bir 
hale getirecek şekilde bozacağı mu
hakkak sayılmaktadır. 

Hava , Muharebeleri : 
• 

i ngiltere meydan muharebesi is-
mi verilen, bilhassa Londranm 

ı:;ahnc olduğu büyük Alman hava ta
arruzunun en ılddeUlsl Eyltililn ilk 
haftasında vukua geldiği için İngiliz 
ha\ a kuvvetleri bu harbin yıldönümü 
munaS<'betiyle dün aksam Berlin, Ki
ci ve Kolonyayı müthiş bir 15urette 
bombardıman etmi~lerdir, 

tngilterenin bu harekeli ile, hava 
hAklmlyetlni temin ettiğini bilfiil 
ı::östermek istediği anlaşılıyor. 

Uzak Şarkta: 

uzak şarka dair yeni bir haber 
gel~mlştlr. Amerika ile Ja

~onya arasındı;ıkl müzakerelerin de
vam ettiği tahmin olunmaktadır. 
Şanghaydan gelen ye bu müzakere

lerde Japon hOkumetinln vaziyetini 
az çok aydınlatacak mahiyette ol n şu 
haber şayanı dikkattir: 

''Japon sansürUnnn aldığı tedbirler 
neticesi hiçbir Japon gazetesi, VlAdi
vostok'a tayyare benzini getiren A
merikan vapurlarmm muvasalatı ha
berini yazmamıştır. Bu tedbirin Ja
pon hüktimetf t&Tafından, Amerika ile 
müzakere halindeyken bir taknn na
hoş hadiselerin çıkmasına mani oln1a'li: 
maksadlyle alındığı zanlledilmektc-
dir ... 

Münferit Sulh~ 

Finllındanın geçen seneki harpte 
kaybetti~i toprakları tamamen 

geri aldı1ctan sonra, Sovyetlerle mün
ferit bir sulh yapacağı ve Finlcrlc 
Almanl:ırın aroRınclaki mün:ı~ebetler
de bir ı:;erginllk old:ığu şay,ı:ısı çık-

mıştı. 
İki Fin gazetesinde bir kaç rün ev• 

vel çıkan şu mealdeki bir yaz:ı bu 
bakmıdan şayanı dikkattir. "FinUında 
tamamiyle tedafüi bir harp yapmak
tadır FınlAnda gibi kUçük bir n1il
lette~ bundan fazlası istenemez. Fin
tündanın bUtiin arzusu. tstiklfünl ve 
toprak biltünlüğilnü garanti eden bir 
sulhtan başka bir ~ey değildir .. , 

Almıınynnın, bu vaziyet dolııyıııiyle, 
büyük bir iaşe sıkmtıSt içinde olan 
W ,.ıfınd.,va 10,000 ton bu~dny gön
ılıaıdıi:ı hubcr \'erilınrktecl"r. 

M. ANTBN 

, 

i kinci cihan harbinin üçüncü yılı 
başında efkarı umumiyenin ve 

onun tercümanı olmağa uğraşan mat
buatın gitgide meşgul olduklnrı esaslı 
mevzu, en genf5 ve en dar manasiyle, 
iktisadiyattır. Avrupanın bazı memle
ketlerinden hayli gedkerek gelmekte 
olan gazetelerde bu mevzua tahsis e
dilen sütunların h:ırpten ve harbin 
askeri ve siyasi hareket ve neticele
rinden bahseden sfitunlar kadar ge
nifi oldufunu görüyoruz. Her yerde 
sanayi şefinden sermaye ve zeka, iş
çiden ceht ve feragat, aile reisinden 
fedak&rlık, ev kadınından tasarruf is
teniyor ve milletin bütün sayi büyük 
imtihandan muvaffak çıkmak hedefine 
tevcih olunuyor. Çtlnkü. harbin ba -
lıca sebebi iktisadi, harbin ldamesin
de kullanılan vasıtaların büyük kıs
mını iktisadi, bizim gibi bitarafların 

• 
rı 

( Yazan: ........... ~ 

j Nasuhi Baydar j . ._.. ..................... -..................... . 
sefer .zaruretlerine intibakını temin e
decek her turlü tedbirleri alabilmek 
"Çalamyeti, Cümhıır Reisine de iktisa
di seferberlik ilan etmek kudreti ve
rilmiştir. Yine o tarihlerde Fransa, 
fngiltere, Polonya, Rusya, Çekoslo -
vakya ve diğer memleketler buna ben 
zer kanun ve nizamlarla kendilerini 
vakit ve zamanında techiz etmeğl va
zife bilmişlerdir. Lakin, bu vazifeyi 
ne dereceye kadar muvaffakıyetle ifa 
etmişlerdir? Bu, bahsimizin dışında
dı,.. 

* * harp tesirlerine tahammülıioü temin ş·· h k ki h b lh 
edecek tedbirlerden çoğu iktisadi, up e YO • ar e ~u zama-
muhariplerin sarahat veya tevil ile J nı.nda!1 h~zı~lan!'"ak lazımdır, ve 
neıırettikleri sulh gayelerinden ekse- her mılletın, ıktısa~~ bak.ı.mdan, sulh 
risi iktisadidir Tanrıların inanılmaz ve harp zamanına gore mutalea olun
masalmdaki ve· J üplter'in iki oğlu, mak ikti.7:~ eden bir ha!p kabiliyeti 
Merklir'le Mars, bugün de, sanki ele- vardır. Yıne Alm~n lktıs?tc;ıla~n_ıda~ 
le vermiş, insanları keyif ve heves- ~.ans .Rohdc , bu ık! nevı kabıhyetı 
lerinin oyuncağı haline getirmişler- şoyle ızah edıyor: 
dir. "Sulh zamanında harp kııblllyetl, 

k * elde bulunan ve harp b.;ı9Jar baılıımaz 
kullanılabilen askeri ı:llllhları ihtiva 

F akat, insanlar ne Tanrıların, ne eder. Bunlar meyanında kara, deniz 
hadiselerin, ne tesadü!lerin oyun ve hava ordularını, bu ordular em

cair olmamak için ıterek harbe ha- rindekl malzemeyi, tamamlyle tallm 
zırlanukcn, gerek harbederken malik görmüı lhtJyatları ve sulh zamıının
oldukları bütün mcnbalan - icabına dan mevcut levazım stoklarını hesaba 
~öre - müdafaa ve taarruz maksatla- katmak mUmkUndilr. 
rrnın emrine vermişlerdir. Bugün ı.i "Fakat, lktlsadf hazırlık noktaıın· 
harplerde birbiriyle karşılaşan ordu- dan e n milhlm vazife ha.rp kııblllyetl
lar deiil, maddi ve manevi kuvvet- nl, yani harp ihtiyaçları için bllva
lerinin heyeti umumiyesiyle milletler- sıta lııtlmal edllebllccek ne tasavvur 
d ir . Ludendorf, bunun içindir ki, meş- edilirse hepsini takviye etmektir. 
hur est'ri ne Topyekun Harp adını Harp kabiliyetinin iktisadi unsurları 
koymuş ve topyekun harbi de "muha- da ıuntardır: 
rip milletlerin her ferdinin hayatına "- ilk m•dde k•ynakları; 
taalluk eden bir dögüş., diye tarif et-
miştir. Ebedi Şefin söziınü k!m ha- "- SrnaT istihsal hacmi; 
tırlamaz? "- İ§çi Hyısı ve bunların verimi. 

- Hattı müdafaa yok, sathı mlida- "iık madde bakımından harp kabl· 
faa var. liyetl, § U Uç ihtiyaç ne kadar iyi kar-

Yine Ludendorf, umumi harpteki §ılanırsa, o derece iyi temin edllmlı 
olur: 

müşahedelerindcn şu neticeleri çıkar-
mıştır: "C~han harbinde düşman or- "1 - Doğrudan doğruya harp lhtl· 
duları uçsuz bucaksız sahalarda mu- yaı;ları (Sllih aanayilne lüzumlu ilk 
harebe e!?nlıılerse, yarının harbi bahse maddeler): 
konulunca, şu hükme varılmak lazım "2 - Bilvasıta harp lhtlyııçtarı (a
r elir ki harp sahnesi, kelimenin ha- sıl harp malzemeal lıtlhsallnden ev
klki minasiyle, muharip milletlerin velkl merhaleye mahsuı ilk madde· 
bütün topraklarına şamil olacaktır... ler); 

Büyük askerlerin bu gibl fikirlerin- "3 - Sivil halkın en müstacel lh· 
den ilham alan Alman lktisadiyatçı- tlyaçları. 
lıırı, harbin ihzar ve icrasında dev- "iaıe huıuıunda ayni mütalealar 
letin lktisadiyata müdahalesini bir za- dermeyan edilerek ilk önce muharip 
rOret o larak mütalea etmişlerdir. Bun kıtalorın, ııonra geri hizmetleri gliren 
!ardan Vaccman diyor ki: "Klavzeviç'e kıtaların, bunu müteakip ılllih sana · 
röre askeri sahada strateji hangi ylnln ve en ıon olarak da ahalll\in 
noktada, hangi anda, hangi kuvvet _ ihtiyaçları dikkatte tutulmak gerek
lerle döiüşü leceiini, yani müdahale- tir ... 
nin .zamanmr, yerini ve kesafetini ta- Görülüyor ki müdafaa iktlsadiyatt· 
yin eder. Askeri müdahale kıtalarla ve nm temellerini ilk madde menbalariy
bunların sili.hlariyle, tıbbi müdahale le sanayi ve bunların miidiır ve lşçi
il~~ ve cerrahi ameliyelerle, iktisadi 

1 

l~riyle aralar~ndaki umumi Ahenk teş: 
mudahale say ve sermaye ile, devlet kıl etmekte dır. 1925 - 1930 senclerı 
müdahalesi ise teıırii, icrai ve adli• arasında büyük devletlerin yıllık is
kuvvetlerle yapılır,,. tihlUk miktariyle bu istihlaki kendi 

Ba mukayese ve teşbihlerin deieri menbrılariyle kar(iı lama nisbetlerl şun
ne o lursa olsun bir hakikati ihtiva et- lardır: 
t ikleri şüphesizdir. Bueünkü vaziyet- Memleketler Milyar Türk Iatlhllke niıbeılc 
te, en liberal iktisadi sistemin asır- lıruiyle htlhllk htihsal yllrdeal 
larca müdafii olmuş olanlar dahi ik- Amerika 24.312 J os 
tisadiyata devlet müdahalesini 'tabii Jnıı:iltere •UDZ 67 

ııörmekktedi rl er: kaldı ki reçen harp- ~::;:Y• ~:~~~ J~ 
ten pe çok dersler ~mış olan mil- Fransa un fiil 

Jetler l!H9 sulh muahedclerini ~mza- Japonya 1.639 40 
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a ı ta n sonra a harp iktisadiyatın-

da hizmet gören müesseselerden bir 
kısmını - kadro halinde - muhafaza 
etmişl erdir. Meselfi, Amerika Birleşik 
Devletlerinde milli müdafaa kanunu 
1920 senesinde neşredilmiş ve o ta
rihtt' is başında bulunan Harbiye Na
zı rına iktisadiyatm hazerden itibaren 

Aynah Konak 

Hlımctçiler işinde de Madam Be -
lıze teatral bir• harekette bulunmak 
mr istedi, bilmiyorum; hu hususta hiç 
bir fikrim 7ok. Şu kadarına akıl er
direblldim ki, Mndam Belızc dünya
nın en dobra dobra insanlarından biri 
olacaktır. LAl~in hlzme+çileri tutabil
mek için de, tabii, bundan d:ıha kur-
nazca bir şey yapamazdı. Hizmetçiler 
bu htıdiseden evvel ona tapıyorlar
mış; hOdiseden sonra ne yapabıte

l'eklerdl. Tabii içlerinden bir ikisi, 
şu veyn bu sebepten, CV\'clce, onun 
yanından ayrılmıştı. Halbuki. hlidlsc 
unında \'eya erteııi glin. bızlın ihti
yar baş1ıı olmak fizere, içlerınden bir 
kaçını murahhas heyeti gibi Mad:ımn 
gönderirler. kendisine ebedi sodo
katlcrlnl bildirirler. Hem o suretle 
ki, anlaşıldığma göre, kadın bundan 
pek ziyade hislenir. Bunun uzerlne, 
dôrtte üçü için bile artık yapacak is 
kalmamış olduğu halde, hepsini hiz
metlerinde alıkoyar. Ve ondan sonra 
yapmış olduğu birçok garip şeyleri 

de, hakikatte, onlara iş icat etmek i
çin yapar. 

O zamandanberi bu rakamlarda 
- Rusyayı ait olanlar hariç - pek bü
yük de~şiklıkler olmam ı ştır. Rus
yaya gelince; bu memlekette cerek 
istihsalin ve gerek istihlakin gen!ıı 
ölçüde artmış olduğu tereddütsüz ka
bul edilebillı', ve, bu rakamlardan çı-

Yazan: H. G. Dwight 
kim kulak a.:ardı? işte ihtiyardan. 
doğrudan doğruyo, oğ~enemcdiğim 
şeylerden biri bu oldu. Kimbilir, bel
ki gururundan, belki r!c Parls veya 
Romanın mcvcudıyetinC.en bile ha -
beri olmnmasındnn böyle yapmamış
tır. Yahut - başkn ne ye hut olacak? 
Bununla beraber ynpac ğı i~ler vordı, 
ve bunlar kendisine bir mi' guliyet 
tPmln ediyordu. İş için vPyn araba 
ile gezmek maksadiyle dış. rıya çık -
maktan çekinmiyormuş, Bunu baş
kalarınd.m da iş.ttim. Ona Beyoglu 
caddesinde veya rıhtım U7.l'rindc rast 
gelirlermiş: herkes nasıl kendısine e
hemmiyet vermiyorsa, o da kimseye 
aldırmadan geçermis. Modlstlerini bi
le tutmakta devam etmiş, konakta 
- hizmetçilerinden başka kimsenin 
görmiyecctl - en :ık kıyafetlerle ge
zermiş, LAkln zomnnla yavoş yavaş 

Bana gellnce, ben kendisinin de kendisine kopanmıya ba lamış ve ge
niçin çıkıp gitmediğine, doğrusu, zintilerini de konağın bahçesine has
hayret ettim. Pek kolay tasavvur r- retmiş. Sunki bir törene gidiyormuş 
deuiniı: kı. insanın bütlın dostlorı gibi zarif faytonuna bint'r. uniforma
bir gün zarfında ortad:ın çckılıH!rın- 1ı arııbacının yanına uı;ağını oturtur, 
cc; yapılacak en mun:ısip is bir ki'- 'rnmığııı geniş b. hçcslndc turlar ya
şif eynhatlne çıkrrıak olur. Parişe parmış; balıçıvanlarn ra t gelın~c, 
\'eya J!omnya gidrbllir iı, tırtık or.ıda, sanki v"z'rl~rle karıııla Mı ~lbl, cl!l
Br~·oglunıın bu, <'l!Wrl iki P• ra rtıl"ı:Z, l leı l'k seUım Vt> rn ş, n :ı.ının Oo::t 
mnle"7. mıı~lüklarınm clrdJl<ndtılarmıı 1 kııtrrırl:ı'ki h.,1,.,.~ ... ,.,.·vr r•kmaktan dıı 

TAN 

karılacak mana, büyük devletler ara
sında ilk madde kaynakları kendi ih
tiyaçlarına yetıp artan Amerika Bir
leşik Devletleriyle Rusya oldu&udur. 
Digerleri, tık madde ihtiyaçlarını ci
han pazarlarından ve bir de sentetik 
lstıhsal ile temin etmektedirler. İstit
rat olarak zikredelim ki bu vaziyette, 
yirmi beş yıl içinde iki defa cihanı 
birbidne duşürmüş olan harplerin se
beplerim miışahede edebıliriz. 

• • 
f akat, bu vaziyetin ilk neticesi o-

larak milletler iktisadi istik
lilterini temin edecek yolları araş
tırmağa kQyulmuşlar ve bu yolları da 
- ilk madde menbalnrını doğrudan 
doğruya ele gec;irmeğe matuf emper
yalizm harplerine hazırlanmakla be
raber - ziraat, madenler, sanayi, ma
arif, ticnret, ordu, velhasıl kendileri
ni millet halinde ayakta tutan maddi 
ve manevi ne kadar kuvvetleri varsa 
hepsi arasında koordın:ısyon tesısin
de bulmuşlardır. 

Dilimize, milli korunma kanunu mü
nasebetiyle - nasıl ifade edelim -
resmen giren bu kelimeyi "bir kullün 
muhtelif unsurlarını tekli ve tabiatle
rine uygun mesut bir nizam üzere 
tertiplemek., tir, diye izah edeb!liriz. 
Ve filvaki, iktisadi lstiklll bahis 
mevzuu olunca memleketin zlraatini, 
madenlerini, sanayiini, maarifıni, t~ 
.caretini, ordusunıı, idari teşkilfitını, 
velhasıl kendisini millet halinde ayak
ta tutmağa yarayan maddi ve manevi 
bütün kuvvetlerini şekil ve tabiatleri
ne uy~un mesut bir nizam üzere ter
tiplemekten başka çare yoktur. Bu 
reyi de teknik, iktisadiyat ve devlet el
birhği etmekle bulacaklardır 

Teknik, her sahada muht;lif vası
taları kullanma san'atldtr; imkan esa
sına göre iş görür, harekete geçer, 
faaliyette bulunur. 
İktisadiyat, elde mevcut madde ve 

kuvvetler malGm olduğuna göre mu. 
ayyen bir gayeye erlşmek İçin tek
niğin vasıtalarından hangilerini kulla
nacağını tesbit eder. Onun prensibi 
fayda'dır. 

Devlet, en büyük şari' ve hakim 
mevkiindedir. Tt'kniği ve iktisadiyatı 
milletin menfnat'i ile telifte en kat'i 
rolü oynar. 

Geçen cıhan harbinden yepyeni bir 
bünye ile çıkmış olan b1r çok millet
ler kendi kendilerine şöyle sualler tev 
cih etmi !erdir: 

- Sanayileşmek lizım: ba işi nasıl 
yapacağız? 

- Bunun için ziraatı kalkındırmak 
lô.zım; ruısıl baı;aracafız? 

- Madenleri i5lctmek lizım; işlet
meyi nasıl kuracağız? 

- Ziraatte toprak davasını nasıl 
halledeceğiz? 

- Ziraatte, madencilikte, sanayide 
yetişmiş İliçi lazım; nasıl yetiştirece
ğiz? 

- Ziraat, maden, makine ve saire 
mlihendisleri l&zon; maarif sistemimi,.. 
ze ne gibi yenilikler getireceğiz? 

- Ticareti, orduyu, idareyi, mali
yeyi, nafiayı, belediyeleri, kısaca bü .. 
tün varlığımızı vücude getiren bütün 
unsurları lihenkli çalışır hale koya
cağız: nasıl? 

Bu suallere verdikleri cevaplann 
hiil&sası : Koordinasyon olmuştur. 
Makineyi milletin istiklal ve refahı 
ıayesinde ayarlamak, duzenlemek, ter 
tiplemek, fıhenklııtirmek .. . 

Bizde koordinasyon kelimesi yeni 
ise de koordinasyon fikri Cümhuri -
yetle yaşıttır. Avrupadan Rist ve 
Şaht gibi tanmm15 mütehassıslar, A
merikadan bütün bir heyet getirtil -
miş, bunlar uzun zam:ın çalııttırılmış, 
kendilerinden raporlar alınmıs, beşer 

Çeviren: M. ABAŞ 
çok hoşlanırmış. Aşağıya inlm·e ora
dan dunyayr seyrettı~ınl söylermiş, 
Başka hiçbir şeyle altıkası ve hiçbıl' 
tltizligi yokmuş. Konak içinde, ken
di yalıuzlıgmdan başkn, hıçbir baş

kalık olmamı . Bınayı, bahçeyi hep 
ayni halde muhafaza et:ı1is. F.Jı, tnbıi, 
bu bile başlı başına hayi.ı bir f!ı. Pa"
ta ile likörden böyle bir binanın na
sıl ı;ı'tabilec('ğinf' :ıkıl Prdircmezsiniz 
nmına, konnk hemen hemen Beyler
beyi sarayı kudur bir şeymiş. Ve, ih
tiyar dıyor kı, her gece, sanki bir bü
yükelçi veya hı-.nedann mensup bir 
prens gelecekmiş gibi, her tarafı ay
dınl:ıtır, her salonu çiçeklerle dona
lırmış. 

Böyle bir yalnızlığın nnsıl bir hnl 
olacagını tasavvur etmek gtiçlür. Ma
damın zaten klmsc.'i. yoktu. Belizc'
ln akrabası varsa bile başkaları gi
bi, onlar da kodmla münasebetlerini 
kcsml ler. Öğrendiğime göre, yalnız
Jıgın kas\ etini tahammül cdılir hale 
r,ctirmek ic;-111 bazı ııcyler yapıldığı o
lm·mlı-. Me!<el.ı: Mııd. m arasıra - ta
hıl k('ııdl kendisine - bUyi.ık partiler 
tertip cdcrmi~, orkc tra, bomboş sa
ıomfa, valsler çrılar dururmuş. Her 
h l:le bu kndınd:ı pek ince bir göruş 
',. t">ln••••l\1 ı,,.,.:ı "' nln Rk k hıı-

..... 

Es i Fülb 
Portre l r • 

Yeniden 
Okulu 

183 s a at 
Açıhvoı 

(Baştarah 1 ıncıde) 

okullarına, 103,000 lırası erk k 
gececi kurslarınn, 82,500 l.ra 
kadın gecccı kurslarına ' 
ı ,000,000 !ırası da st J 'e ders 
Lctlcri fabrikasına ayrılmış bu -
lunınaktadır. 

Sait Salahaddin (Fenerb e 
Futbol, hokey, denızcilik, dağ 

cilik, hinıcilik, avcılık ve nıhayct. 
tenıs sporlarında, şöyle böyle 
değil de tam miınasiyle muvaf -
fak olmuş, maruf bir spor üsta -
dımız. vardır: Sait Saliıhattin. 

Bilhassa futbol, av ve teniste
ki mahareti bütün bir nesil spor 
cularını kendisine hayran bırak
tırmıştır. Afrika onnanlarında 
yaptığı av turnelermdcn ve diğer 
sporlardakı muvaffakıyetlerın -
den bahsetmiye salfıhiyetım yok
tur. Ben size burada meşhur 
futbolcü Saidi kısaca anlatmıya 
çalışacağım. 

Bu uç sene içındc muhte ıf 
mıntnkalardn bu tahs satı l;, 
erkek sanat okulu, 5 yatı okulu 
5 ticaret hscsı, 12 tıcaret oku u 
23 kız enstıtusu, 43 Akşam o, 
okulu, 30 koy marangozculu u 
ve demırciliğı okulu ve 50 ko~ 
kadın kursu açılacaktır. Bunlar 
dan başka Ankarada bır yuks 
teknik okulu tesıs cdılecek, İ 
tanbuldnki yüksek muhendıs oku 
lunun laboratuarları bugunun ıh 
tiyaçlarına uygun bır hale ge ·
rilecektir. 

300 - 1000 mevcutlu erkek sa· 
rınt okulları şu vifayctlcrdc açı· 
lacaktır: 

Adana, Eskisehir, Knyseri, İL· 
mir, Ankara, fstanbul, İstanbu. 
inşaatı bahrıyc şubesı ve mnd n 
sanatları şubesi, Gaziantep, 'fr,}' 
zon, Samsun, İzmıt, Erzurum, 
Malatya ve Antalya. 

vv 

Fenerbahçcnin bır zamanlar 
tesanüt, arkadaşlık, samimıyet, 
hakiki amatör klüpçülük mczi -
yetlerinden maada futboldaki ma 
baretleri ile de hala anılmakta 
olan Arifli, Galipli, Hikmetli, 
Nurili, Aslanyanlı meşhur birin
ci futbol takımı vardı. İşte bu 
seçme takımın sol iç oyuncusu da 
kıvrak ve teknik oyuniyle meş -
hur Sait idi. 

Sait Sali'ıhattin Fcncrbahçl'nin 
birinci 1akınmıdn futbol oynadı- SOO - 400 mevcutlu yapı usta okul-

ları şu 0.layetlerde nçılacakur: 

Sol açık Hikmet ile Sait Saliı
hattin kombinezonu o devirde 
pek nam salmıştı. <Tıpkı bir ne
sil sonra gelen Alaaddin - Zeki 
kombinezonu gibi.) Hikmetle Sa
idin ta santr çizgisinden başlıya 
rak, zikzak ve şaşırtıcı paslarla 
kaleye doğru akınlarına değme 
müdafi ve muavin hasım oyuncu 
lan dayanamazlardı. O kadar 
müessir, o kadar işlek, o kadar 
teknik idi ... 

Pasları ölçülü, şiltleri isa -
betli ve sıkr idi. Çalımları kıv -
rak ve şaşırtıcı olurdu. Kafa vu
ruşları, eşapcleri, mükemmeldi. 
En büyük meziyeti gelişi güzel 
değil, bilgi ile, kafa ile, tam mfı
nasiylc teknik futbol oynaması 
ıdi. Kat'iyyen şahsi oyun oyna -
mazdı. Demarke olan arkadaşla
rına çok ölçiılti paslar verirdi. 

* * Sait Saliıhattin memleketimiz
de parmakla göstereceğimiz de
recede nadir bulunan ve yetişen 
komple bir sporcu tipi ve sporun 
muhtelif yollarında senelerce di
dinmiş, yorulmuş, emek sarfet -
miş tam manasiyle muvaffak ol
muş kıymetli bir sporcu örneği
dir. 

Klübünü çok sever. Fütbolü 
bıraktıktan sonra b u h usustaki 
merakı bugüne gelinciye kadar 
bir an olsun eksilmemiştir. Mem
leketimizde futboldcn hakkiyle 

yıllık iktisadi pllnlar yaptınlmış, bun
ların tatbikatına geçilmiş, devamlı uğ 
raşmalarla bugünkü refah seviyesine 
çıkılmıştır. 

Fakat, on dokuz senede herşeyin 
tamamlanması elbette imkansızdı. Ve, 
ne yazık ltl bu sahada yeni hamleler
le tekrar büyük terakkiler kaydedil
mek üzere iken iki senedenberi dün
yayı kasıp kavu rmaia başlamış olan 
ikinci cihan harbi ile karşılaşılmıştır. 
Buna rağmen koordinasyon teıebbüı
leri adeta olgunlaşıp ciddileşmiştfr: 
hem bu buhran devirlerini kabil ol
duğu kadar az sıkıntılı geçirmek, 
hem de sulh günlerine daha iyi ha
zırlanmak davası nzimle takip edilmek 
tedir. Zamanımız Tiirkiyeslnde dev
let mekanizmasının en mütevazi vida
sı dahi kendi hissesine düşen vazi
fenin ehemmiyetini idrak ederek c;a· 
hşmaktadır. Zira, miidafaa ıuuru ge
niş topraklarımızın en uzak kö5ea.ine 
kadar sine sine, işliye işliye yayıl
mıştır. Milli birliğin en bariz teza
hürlerinden biri de bu değil midir? 

Tefrika No. 41 
yatırım b;:ışlangıcındanberi hep bek
lenmedık şeyler yapıyormus. iste ay
nalar da bu halinin tezahürlerinden 
biri oluyor; bunlara melankolik bir 
ruhun kaprisi mi. yoksa trajık hoya
tınm tesiri ahında b~ı:rmiyc bııshyan 
bir d<.'lıliğin eseri mi demelı. bilmem, 
ilkin buyuk merdivenden b:ışlamış, 
Konoktn ins:ın knlabalı.ğını son gör
duğü yer ora 1 olduğunu hatırlarsınız. 

Sonrn holleri ve nlh:ıyet odaları ay
nalarla kaplntmış. Bıı ııyn:ıların ken
disine arkadaşlık ettiğini söylermiş! 

İhtiyardan yeşil Damnsko doşemel 
iki odayı sordum. Bana, sanki en has
sas bir noktaya dokunmu.um gibi. 
baktı. Bir "Ah!,. çektikten sonra şoy-
le dedi: 1 

"Onlar kendi hususi odalanydı ... 
İhtiyor. herhalde, her şeyi pekôlA 

tasvir etmişti . Hepsini; bo~ konaCı. 
tek başına yıı§ıyan kadını, çoğaltnn 
aynaları :'ln!omış oluverdiniz. Lfıkm 
Modamın böyle bir hayalet gibi ya
şamaya na ıl tahammi.il ettiğini, hiz
ınetçilcrın bu hale nasıl dayandıkla
rını nnhyamndım. Onlar, fldcta ken
disine tapnrtarmıs - ne diye taptık
larını bilmiyorum. 

l!ı sıralarda İzmir, Adana, Samsun, Kay&eri, Ri· 

anhyanlann arasında Sait Snlil -
hattinin mühim bir yeri vardır. 
Esasen Saidin sporun birçok 
bronşlarındaki etütleri ve dünya 
spor cereyanlarını daima takip 
etmesi de onu tanıyanların maltı
mudur. Bizde yetışen futbol ha
kemlerimizin en dürüst, en cen
tilmcnlerindendir. 

Bu üstat sporcu ağabeyimizle 
hepimizin iftihar etmesi ise pek 
tabiidir . 

Bedri Giirsoy 

TEŞEKKÜR 
So·a-ll; babamız cmdıli blnbaıı BEHCET 

TAVLAN'ın ebedıycn aramırdan fulil dola· 
yııiyle ı:crel; tah•en, ı::erckıo c.ıcnk, mcktuı;ı 
•cra tcl~rafla tlriyctte bulunan acvaıa ve 
bı ut mctlenlnc kadar ıı:elmek ıun1lrle acı· 
mıza lıtirak eden kıymetli do11larrmrza, eyn 
ayrı tcıckkUrc tcnıurOmüz minı oldu&ıından 
mınncttarlık duyı;ularıınızın muhterem ı:aze· 
ttnirlc kcndiltrfne U>lleını rica ederu. 
Validesi : l::mlac Taylaa 
7.c•cul ı Nalmt1 Taylan 
Ojull:arı : Edip v.. Vrhlp Taylan 
Gcllnl•rl : Leyli ve Jalo Taylan ve torunları 

'fEŞEKKÜR 
Vefat eden eşim ve babamız 

CURO OBRADOVİÇ'in 
ı:crcl: ccnuulncı ıdmek ve rerck tclaraf ve 
mektupla tccsailrltrımize iııırak ile bulerı 
tnelli eden. ve ccnaıcslnc çelenk 1:8ndcnnek 
lıltfunda bulunan akraba ve doaılarımııa ayn 
ayn cevap vcrmiyc tccnllrllmUz mini bulun· 
dul!undan kendilerine a-arctenlz ~ nıtasiylc te
orkkUrler cdcrız. EŞi VE ÇOCUKLARI 

Sümer Sinemasının 
Kış mevsimi hazırlıkları 

Sümer ılncmuı mlıdUrllil!ü, bu sene de ren· 
ırin ve muhtcıcm bir proı.::ram huırlamalrta• 
dır. Okuyucularımııa bir fikir edmmck bere 
ı;ıroırramın baıı lnaımlarını bıldırlyorur : 

MARLENE DJETRICH'ın yedi ırunahkGr
ları; CHARLES BOYER u ll&ARGARET 
SLLlVAN•ın Baclc Strcn; ,irin DEANNA 
DURBJN'in iki filmi: Bahar rumlEtçıdi Ye 
a,k ticdl: CHARLES LAUOHTON'un Vic· 
tor Huıı:odan Notre Dam'ın kanburu: SJCRJD 
OURIR'i.n unutulmuı kadın; GARI ORANT 
ve IRENNE DUNNE'in ilk eliz atnıı; LES· 
LlE HOWARD'ın bir !tadın yarattım; AL
LAN JONES ve orkestrasının mavi rumba: 
JACK MıLTON ve orkutruının Arja:ıtin 
ccccclri; CAROLE LOMBARD•ın ıı:cco na. 
beıçial; KAY FRANC1S'in maskeli Urltlerl; 
LILIAN HARVEY VE WJLLY FRlTCH'in 
modern hayat; BENJAMINO OIOLJ':ıln ya· 
nan kalbler; \'C ıalre daha birçok &Uzel fi. 
Jimler. 

f _A_s_k_e r_li_k _l_şl_er_i _ I 

ze. 
500 - 1000 mevcutlu ticaret liseler. 

şu viliyetlerde açılacakur: 
İstanbul, BuTSa, Konya, Kayserı, F.s

kişehir. 

300 mevcutlu ticaret okulları §U vı 
layetlcrde açılncaktır: 

Balıkesir, Mersin, Antakya, Gar tını 
antep, Edirne, Malatya, Adapazarı, :rr hte 
ıurum, Giresun, Ordu, Aydın, Zongul ılu 
dak. yett 

250 - 300 mevcutlu kız enstitule nızı 
şu vitayet merkezleri ile kazalar<!.: \arı 
çılacaktır: 

Gaziantep, Konya, Balıkesir, Mala• 
ya, Maraş, Menin, Urfa, Samsun, Er• drıci 
:ımrum, Diyarbakır, Eskişehir, Çorum \'CSİ. 
Tckirdai. Ödemi~. Kırklareli, Aklı 
Tokat. Turgutlu, Mardın, Kılıs, A 
dapazarı, Tanus, Denizli. 

200. - 300 mevcutlu akşam erhk sa 
nat okulları şu vilayet merkezler! 
kazaJarda açılacaktır: 

Balıkesir, Maraş, Çankırı, Elizı 
:Manisa, Mı:rsin, Tokat, Urfa, Ad p 
zan, Afyon, Akhisar, Amasya, Anta 
yn, ~yvalık, Burdur, Bilecık, Bolu, Ç 
nakkale, Çoruh, Çorum, Denı li r 
zincan, Giresun, Gumuşhane, 1spa1 
Kars, Mardın, Muğla, Niğde, Sino 
Siverek, Ödemiş, Ordu, Siirt, Tarsu 
Tekirdağ, Tire, Turgutlu, U~ak. Rız< 
Yozgat. 

300 - 600 mevcatlu akşam sanat o 
kulları da şu vlliyet ve kazalarda 
çılacaktır: 

İstanbul, İzmir, Ankara, Ordu, Mu.• 
la, Çanakkale, Amuya, Niğde, Kır c• 
hir, Giresun, Çoruh, Rize, Aydın, Sı 
irt, Erzincan, Tire, Burdur: Yozga 
Tosya, Develi, Seyhan, Bafra, Adı)"il .. 
man, Akşehir, Bayburt, Iskilip, Seke 
Lüleburgaz, Çorlu, Nazilli, Edrem 
Merzifon. İnegol, Ayvalık, Band r 
Menemen, Nevşehir, Mustafaktmal 
fa, Bergama, Siverek, Zile •• 

Sonbahar Ve Kış iç: 
Y apllan Hazırhklcu 

(Batta rafı 1 incide) 

ve havadan Batum havalisin-e a 
ker çıkararak Bakiı petroller 
elde etmektir. Hatta lngilızle·..ı..it'!m 
tahminlerine göre Almanların 
defleri İrana kadar sarkarak 

Şubeye Davet gilizlerle Sovyetler nrasınd ~ 
Emln5nU Vull Askerlik ş brnnden: Deni& irtibatı kesmek ve oradnn Ira~ Ji a 

makine yüzbatı Şakır ot. Hasan Settar 303 11 h 
(114·324) n.. Ma Yıb. Mehmet ot. Kadri inerek bütün petro ere sa ıp za ü 
S03 (1328) Dı. Ma Yzb. Zul!ikar ,, '· Ali kt O · · kı a kadar ha ·· Hamlı 303 (1534) S. ?. TUfet.çl ustu• Bekir ma ır. nun l~ln. ~ . O ":/ 
ot Giyascttln (31S·~l7) ııa .. yct cllıdanla - bin Orta Şark ıstıkametındc- sat 
rlrle birlikte acele tubeye m!iracaadarı llln • 'h . \' d a 
olunur. kişaf etmesı ı tımn 1 c " re. giy ,____________ \Z, 

PİYANGO f.\ MİLLİ 
v ..ıcuk 

Eylulde De • tsizu 
şu gı 

. s 
Bu Se er 7 
15 EylAlde İzmirde Çekiliyorf. ~çek 

Bn sefer piynngo 7 Eyhildc değil 15 Eyliıldcdir. Bundan fşd~ 
mnksnt Zafer Bayramı Piynn g o iyle 2 nci çckilisin nrnsınl ~ za 

biraz açmaktır. Fakat siz yin e piyango biletini almakta acele thn_e 
edin iz. Çünkii biiyük ikramiyeler belki bu t cahh iirUn farkına .ına 
\'armnzlar dnh a e~vcl keşide 7 Eyli1l d cdir diye ba kasına kaç1• fı: 
ver irler. qnutınayınız ki, biiyiik ikram iye bu sefer (25.000) lı~~tsi 
ı·ı:ı d ır. Ayrıca 3 t a n e (10.000) lira, 5 tane (5.000) lirn, 40 tan\ ip1 
(2.000) lira. 80 tane (1.000) li r a vnrdır. fUYa. 
~ ................................. ..a_...~gncı 

fena 

SOMER Sirtt\ 
Bu Akşam Yeni 1~_]_ 

Mevsimini A<'.Q 
İLK PROG Jo!dan 

.h rda 
ndn 

- Jolltır. 

J irtn 
e bi sn 

1 1 bize 
2 - • d 

"'crı SuTı ve Parlak ıldı rn~ 
" ' ... l bır 

Ve Seksapel Kraliçesi ; tü 

M A E 

ehvet 
W ES T 

A , İhü'"r ot, M era \ (' Ltııt 
mındc ı;&rkı söyllyec ktir. Ru 
pm ıctn yerler e\"V iden 1 

Edil bilir. 
,... ______ _.. ________ .,_..~--...... IPlll!I .... ~ ...... -----------



li R K 1 Y E C 0 M H U R 1 Y E T i 
ZİR A AT BANKASI 

Kuroluş Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lirr 
iKRAM 1 YE VERiYOR 

ı Ziraat Bınkaınnd• kumbar•h ve lhb•raz tasarruf heaapl•rınd• en az 80 
llra11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •ıağıdakl pllna gl5 · 

r,e lkra mJye dağ ıtılıeaktıı:. • 
4 ~del ~.000 I..iraW 4.000 o:,tra 
4 • 500 • Z.OO'l • 
4 .. !50 • l.000 " 

40 ' Loo • ı.ooo • 
ıoo ' so • ;.ooo • 
120 '° • uoo • 
160 ~ 20 • 3.200 • 

Dl K KAT: Hesaplarmdald paralar bir sene içinde 50 liradan qağı dtışmt
g t enlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 

senede 4 defa, 11 Eyltll, 11 BfrfnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 
• tarihlerinde cekilecektlr. ı 

-- - - - -- -- - - -- -- - - -- - - - -~......-.......- ?<Pv' 1 ~ ~ ....... M...&Jl.Sfi---~--- --- ............. zı --- ---

nhisarlar Umum Müdürlüğünden 
imtihanla Memur Ahnacak 

15 1 - Teşkilll.tmwzdaki münhal memuriyeiler için müsabaka imtihanı 
-yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 25.9.941 Perşembe günü fstanbulda Sirkecide Ha
midiye caddesinde memurin kursu binasmda saat 13 te yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı milsbite ve iki fotoğrafla bir
likte umum müdürlük zat işleri şubesine müracaat etmelidirler. 

4 - İmtihana girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şartları haiz 

;
olmaları lfızımdır: I 

A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
B - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. " 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmama·:. 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı de referans olarak göstermek. 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhaaaa 

' h~ iki halde de son yoklamalarını ni.ı!us cüzdanına kaydetürmis olmak 
5 - İmtihan mevzuu şunlardır; 
A - Hesap ve hendese, 
B - Yazı , ..__ 
C - Umumi malfunat ''h:ıyat bilgisi, coğrafya,,: 
6 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine gö- : 

re baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sırasiyle tayin
leri yapılır, 

7 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebellüğ tarihinden itibaren 
15 gün zarfmda kabul ile vazifesi başma gitmeyenlerin t ayin ve lınti-

a 'tan hakları iptal edilir. 
• 8 - Yukardaki şartlar dairesinde 10.9.941 de Erzurumda, 15.9.941 

BU c Samsun, Tokat, Bursada 20.9,941 de Zonguldak, Kayseri ve İzmirde 
e 25,9.941 de İstanbuldan mnada Malatya ve Konyada ve 30.9.941 de 
ıyarbakır ve Adanada da memuriyet lıntihanları yapılacaktır. (7680) 

Ahşap Elektrik Sayacı 
Mahfazası Yaptırllacaktır 

Tasfiye Halinde Ankara Elektrik T.A.Ş. 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her uerde 
Pullu Kutuları ısrarla i3teymiz. 

1• BU AKŞAM .._.., Tel: 42690 •------------, 
TEPEBAŞI 
KANUNi AHMET 'in 

Belediye BAHÇESİ 
San'at Hayatının Yıld<V--ümü 

Bütün Müzisyen Arkadaşlarının İştirak.ile 

BÜYÜK BiR GALA ile Ku,tlanacaktır. 

SAFİYE Ve Bahçenin Saz Heyeti 

BİR MEHTAP GECESİ 
30 Kişilik Büyük Tarihi REVÜ 

nde 

Karadeniz ve Anadolu Milli oyunları, bütün müzisyenlerin iştirakiyle KÜME SAZI. Bu büyük programın 
tatbiki için müsamereye tam saat 6,30 da başlanacaktır, Fiyatlara zam yoktur. Masalannmz:ı evvelden 

'9t.em•ın .... ew•·ruz.· ................................................................ , 

,_,, BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimiıf n Nazarı Dikkattne ••' 

Pırl•ntah ve elmHh eHt demek. bir kellme il• 8 1 N Q E A 8 A A T 1 demektir. ÇOnkO: 
Pırlantalı ve elm83lı aaatlerin lsıütun h akild evsaıı meşhuru llem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. terl:!ddütsü.ı 8 1 N G E R saati alma.l.ı.s.ınız ve saatin üze
r indeki 8 1 N G E R markaııma. müessesemizin adresine dikkat etmeniz IA:zınıdır. 

Modayı takip eden her asrt kadın için kıymeili taslarlyle ve nefts i=ılemesiyle hakikaten nazarı dik
kati celbeden böyle bir harilruJAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir, 

SiNGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Mc.kbul ve En Güzel HEDiYELiKTİR 

No, 82 • A. Elm11h ve 11 pırlantıb 500 Lira, EMSALLERi GiBi tft SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saatleri i stanbulda yalnız Emin5nü merkezindeki mağazamızda satılır , 1staobulda ŞUbeınl:z ~ 

yoktur. Adres: SİNGER SAAT Matazaları. İstanbul Emin5nü, No. 8 ------· 

Satılık Apartman• 

1940 yapısı 5 katlı, ayda 147,5 
Ura kira getirir, 15 metrelik cad
de üzerinde ve Fatih'in en ha
vadar yerindeki daireleri ü ç o
da ve bir hol, banyo ve sairesi 
olan bu şık apartman satılıktrr. 

Görmek ve gö~mek için her 
gün 12 den 15 e kadar İstanbul 
Ankara Caddesi 66 No. <ia Rauf 
Yazar'a müracaat. Telefon: 20310 

, .. -İmi ..... ___________ __ 

Tasfiye Heyetinden: JI-• Dr. İHSAN SAMİ • 
1 _ 1000 (bhı) adet Ahşap Elektrik sayacı mahfazası yaptırılacaktır. 1 GONOKOK AŞISI 
2 - Bu işe ait resim ve şartnamesini para!lız olarak almak ve 22.9. 

941 tarihine kadar teklif mektubu vermek istiyenlerin yazı ile Belsoğukluğu ve iht ilAtlanna 
Şirket Müdürlüğüne müracatlan ilAn olunur. karşı pek tesirli ve taze aıııdır. 

1 
ı.. ......... _ , Dlvınyolu S ultan mahmut t Or· 

' beat No. 113 ,._,I Memur Ah nacak 
f Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden: 

ru Müdürlüğümüzün muhasebe servisi ile taşra yaymevlerlnde satış me-
beenuru yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 

a el' En az orta okul derecesinde tahsil görmüş ve filll askerlik vazife
tekıini yşpmış olmak ve halen askerlikle bir ilişiği bulunmamak şarttır. 

ezkılı Taliplerin trıhsil vesik<ısı, hüsnü hal kfığıdı ve şimdiye kadar çalış-
Yf tıkları yerlerden aldıkları hizmet vesikaları ile birlikte l 1~9-941 Per-

R ş mbe günü akşamına kadar AyaS<>fyada kAin Maarif Mtabaası dahi
lındekl mülürlük binasına müracaatları ve yapılacak seçme müsabakasına 
gırmek üzere 12-9-941 Cuma günü saat 14 te müdürlükte bulunmaları. 

(7071) 

----------------------------------..;....~ ! 
BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~i= - ---·~ 
t;J===·=-=-= sfic--•.---· 
1000 ·ı*··. = =-~--- ,- j 

saj!a : ı - Biri diierini tutmi· 
Üşümenin akıl 3 - Fırka -

,
n - Bir hıtap edatı - Bir kaaabı 

/ı Ver ekten emir - Bir ay 6 - Go-
7 - Babanın yart11 - Yoktan mey
çı~atınd: g - Tutınak, tutturmak 

- "Ilır tıare: zamiri 9 - Neticesi olmıyan 
Yukarıda apfı : 1 - Tevuiln halinde 

~ Uıurnekıen fail - Şart edatı 3 -
f'rr a - Bı.r tehir 4 - Emmekten emir -
fl r dıvan Uirı s - ille har( defiılrıe : Mu-

addes bir thir - Ecdaıfın yarısı 6 - Pra
ı 'Ter bir T urk devleti 7 Tersi : 
R • re lo ofu s - Dir sayı - Sinirli 9-

ak Yemece ko nur. 
EVVELKi BULMACA - SOLDAN SACA : 

ı - Amazon - Bır nota 2 - !ltilh -
rut 3 E,u - Musa 4 - Rivayet 5 -

Fidyns 6 - Ki - Orak 7 - Aplt 
pal - la 8 - ı. - Aside !I - O -

it eılca. 

Dükkan Arıyorum 1 

Piyasanın işlek b ir yerinde beş j 
veya on beş bin lira kıymetinde 
kantariye, hırdavat. kırtasiye ve 
ya tuhafiye ticarethanesi eşyası 
ile devren satın almak istiyoru m. 
Böyle bir satılık ticarethanesi bu 
lunanların Sirkecide Turan ote
line müracaatları. 

Beyojflu UçUndl Sulh Hukuk Hlklmlifln· 
deo: 941 / 2091 - Ismail Alemdar tarafından 
Galatada BilUlr hanında 9 No. da mühendis 
HaYTi Ercin aleyhine açrlan 250 lira .alacak 
d~va11nın muhakemesinde-: 

Müddealnhe rönderilen dava ar:ruhall ile 
davetiye blla tebliğ iade edilmiı oldufundan 
20 giln mOddetel il;inen t•blint icrasına ka· 
rar verilmiı; muhakeme ailnil olan 29 / 9/ 94 1 
puarıcıi ııünil saat ıo da mahkemeye hinat 
ııelmenir veya vekil ıöndermeniz aksi takdir
de davanın ırryabınrıda ıörOlecefi iaveti7e 
ıııakamrna kaim olmak ilure ilin olunur. 

KA YJP - Riıe 11lıerlik tubeslnden aldr
flm tuhiı tezkeremi kaybettim. Yenisini ala
cıi!ımdan hükmü kalmamıetır. Riıenln De'1lir
hisar köyUnden Köse Osmı n oğullarırıc.lan 
Mehmet oiilu Mustafa 3 ı 6 doğumlu. 

KAYIP - htanbul limanından aldığım 
3/ 7 / 941 tuihli liman cüzdanımı zql ettim. 
\'enisini çrkaracağırndan eskisinin bOkmil 
yoktur. Kuımpa$& Bahriye C.ıddcıi 15 nu· 
maradı SEVIU PEC' 

KAYIP - llıç ••kertik tubesinden aldı&..;,,, 1 
terhis tczkertmi kaybettim. Yenisini alaca · 
ğımdan hilkmU kalmamııtır. Kuruçayrn Kuı- ı 
kııla köyünden Yavulc ofullanndan 518 do-

1 

i!umla Dursun oflu Vusul Bahçe -,. 
TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ttre. 

Ba§lık maktu olarak 150 
l inci sayf o stantimi 500 
2 n ,, ,, 100 

!J " " ,, 150 
' ,, ,, ,, 50 .. ______ .il 

YENi NEŞRiYAT: 

Ek ve değiıikliklerlle blrlike kannç verıl 
si kanunu ve bununla alakadar idari ahkam 
- Sabık maliye hesap mUtehauıaı, Ticaret 
Ofisi muhasebe şefi Ismail Otar tarafından 
bu namda bir eser neırolunmuıtur. 36 kanu
nun kazanç vercisi ile alakadar hllkllrnlerini 
bir araya toplayan bu kitap milkelleflerin 
ve mali milu•esatrn bu sahada karşılaştrkla 
rr gilçlUkleri berıarar edebilecek bir ıelıilde 
tanzim olunmuttur. 

VAZO - KuvıfCık Sami Onat tarafından 
yazılmış tiirleri havi bir uerdir. Iata nbulda 
nttredilmiıtir. 

i DARE - Dahiliye Veklletlnln Aylrk mec 
mu•srd.Jr. Nisan ~4 ı aayııı Ankan.da çıkmıt• 
tr~ •• 

ICEL - Menin !:ıkevl der&lıldlr. 4ı • ı 
43 ünçü 1&y111 ;ıknıııtıl'.· 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesoplar1 1941 

iKRAMiYE PLANI 
!.jİdelcr 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Ai u•

,s. S l !rincitqrin tanhlerindc ya-
11 lı r 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Liralık = 2000.-Llr • 
s • 1000 • =3000.-
2 • 750 • =1500.- • 
.. • 500 • c::2000.- -
8 • 250 • c2000. 

3~ • 100 • = 3500.-
80 so • = 4000.-

30() 10 = 6000.-_ ...................................... .. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (2300) lira olan muhtelif cin ve evsafta (14100) 

kilo toz boya (26.9.1941) Cuma günü saat (11) on birde Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (172) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona milrac<ıatları lAznndır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7952) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Hocapaııa Maliye şube binasında yaptırılacak (1433,35, lira keşifli 

tamir işi; 15-9-941 Pazartesi günü saat 15 te Milli EmlAk müdürlüğün
de toplanacak olan komisyonda açık eksiltme !le ihale edilecektir. Mü
nakasa evrakı Milli Emlfı.k idaresinde göriileblllnir. Muvakkat teminat 
(107,51) liradır. isteklilerin en az bir taahhlitte (1000) liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul vilAyet lne müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç üç 
gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yıllına ait Ticaret Odası vesikası ibraz 
etmeleri muktezidir (7564) 

,_------------------~~-----~l 

v _ 

ISTANBUL ŞUBES\-. 

3ALATA: KARAKÖY PALAS 

ıuANs..ı ~ MF'vn.ıu11cıK,.. ALALEMCI HAf ... 
BUTUN BANKA MUAM~.L&;l.~Rf 

' ' &.<-ASA.. .J CAR-. 

~"'t 
1 M ERKEZI 1 K ORASAO 

' ŞUBELERi ı AMSTEROAM - AOTTERDAM - BU! NOS AIR,. J 
l,.. caaıcu: . • MARACAIBO - HAJFA - WILLEMSTAO - O~lAD" 

8 10 DE JANElRO • SAJ\l~QS • SAO P.lULO, 
J 

,..ılllll ____ ..... A NA - iLK - ORTA - LiSE '\ 

BOGAZIÇI LiSELERi ::~:;.;· Er kek 

Kız v e 

Ara nv utköy • Tra mvay c•ddesl: Çlfteaaraylar 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe mtira::aat edilebilir. 
İlk kısım 29 Eylfilde, Orta ve Lise kısunları 25 Eyltllde derslere baş-

l ı -- lanacaktır. İsteyenlere tarifname gönderilir, Telefo n: 36 - 210 •' 

-~Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Iİônları 
Semti 

Beyoğlu .. 
Taksim 

Mahallesi Sokağı No.su Cinsi 

Şahkulu Erkanıharp 13 Dükkan, 
., Galip dede 20 ,. 

Aylığı 

ao.oo 
15,00 

Şchitmuhtar Cilmhuriyet 9 Kırıstal hanın~ 
meydanı da oda 25 .. 00 

Yukarda yazdı gayri menkuller 31-5- 912 günü sonuna kadar k.ir~ya 
verilecektir. İhaleleri 19-9-941 günü saat 14 te yapılacağından isteklile
rin Beyoğlu Vakı:flar Müdürlüğü Akarat Kalemine müracaaUan (7942) 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres : İstanbul Çakmakçılar....I 
' Ö mer Ba lı olj lu Kuı T tly U F•brlkaeı. Telefon : 23027 . ..ııı-• 

Tahmin B. İlk T. 

5287, 94 396, 60 naseKı ve t;erranpnşa nastananeıerıyıe .ı:.e;rm::p .tCa-
mil doğum evi ve ıarl hastalıkları mücadele merkez
leri için alınacak arpa, saman, ot ve kepek, 

13937, 90 1045, 35 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar 
hastahaneleri ile Zeynep Kamil doğum evinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak pirinç, patates, soğan ':e!laire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı ışleT ayrı 
ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartna'(l"leleri Zabıt ve Muamelat Mildürl~ğü 
kaleminde görülebilir. İhale 15-9-941 Pazartesi günü saat U te Daıml 
Encümenre yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve ya mektupları 
ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalarlyle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. ( 7968) 

İstanbul Nafı Müdürlüğünden: 
12-9-941 Cuma günü saat 15 de İstanbulda Naf Müdilrlfilfl ek-

siltme komisyonu odasında (2796) lira muhammen bedelli muhtelü eb'at
ta (46,600) metre mikap çırasız beyaz çam kerestesi Pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, baymdırhk işleri genel, hususi ve fenni prtna
meleriyle buna mütefcrrl diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (210) liradrr. . 
İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikaları ile gelmeleri. (7809) 

BANKA Si 
r 'ORJC ANONİM ~fRKETi 
TESİS TARİHİ 1863 

~tatilleri ve Türkiye CiimhuriYeti ile münaklt mukavelm amesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kan~a tasdik edilınlllir. 
(24/6/1933 tarihli 243!5 Numıırnlı Resm! Gazete} 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türk.iyenin Başlıca Şehirlerind< 
P ARİS, MARSİL YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'de 

KIBRİS. YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, FİLİS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDttN'dl 

MeTkez ve $ubeleri 
"'UGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LftBNAN. 

Filyallerl ve bütün nn ..... ,,,..;:ı A ,..."•"' v,. Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yap~ 
Rcsabı cari ve mevduat hesapları kil.şadı. 
Ticari krediler ve vesaikJi krediler küşadı. 
Tiirkive ve Ecn~hi memleketler üzerine keside senedat 
ic;kontosu. 
Rorsa emirleri. 
"'.c;ham ve tahvilat . altln ve emtaa üzerine avans, 
c: .. nednt t ahsi18h ··~ r ~: .... 

!!!i.!!!~!!i!!!!!!!!!!!i!!~~A 

l!:rı vüksek emnıvet şartlarını haiz kiralık 
"'<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsait şartlarile (kumbaralı 'Oega 
kumbarasız) tasarruf he1111plan tı(ılır 

Sahıp ve Neşrıyat mudurü Emın Uzman. Gazetecilik ve .Neşrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

KAYlP - 1933 de Galatasaray ı·,.esi tica· 
ret kısmrndan nldıj!ım 438 numaralı 'ahadet• 
nameyi kaybettim. Yenisini alacaiiımdan eski· 
sinin bUkmU 7oktur. Hariciye Vektle(ı Roma 
Büyük Elçilik Kltibi SADUN TEREM. 

KAYIP - Iatınbul askeri tıbbiye mekı. 

binden aldıfım askerlik terhis tezkeremi kaı 
bettim. Yenisini alacafımdan hükmO J'oktu 
Bcyofl u yabancı askerlik ıubesinde kayrt 
Bursa daire 4 de Y alıup oflu llyu 3 l 6 dı 


