
E Y 1 

18 TELGRAF: TAN, ISTA..~UL 
fELEFON: 24310, 24318, %4311 

ILKTEŞRIN 
1 9 4 1 

ALTINCI YIL - No. ZZ17 

5 I< U R U f 

Yeni Mebus 
Namzetleri 

mekli Korgeneral Afi Rıza Artunkal 
ile lzmir Belediye Reisi Behçet 

Uz da Namzetler Arasındadır 

•111J1ı•·11• Korreneral A.B.Artunkal ·lnnir Belediye Reisi Bebcet Uz 

ark --ı 
~~ephesindeki 1 

arekat 
akkında 

8ar1ı: cephesinde harp bitmemittir; 
falı:at kıttan evvelki kıamı ıona 
ennelı: iisereclir. Almanlar Le
llhlcrat - JI01lı:ova - Harkof -
lto.tov hattına vardıktan. ve ba 
~. blrfucl aafh 71 tamamla
~ M>nr& durarak iıpl ettikleri 
Senit .abadan iatifede için yeni 
tetlı:illt ~la metıal olacak
lardır. 

lll. Zeksrlga SERTEL 

• 

Ankara, 17 (A.A.) - Açık o
lan Ain mebusluiuna emekli 
korgeneral Kemal Doğan, Bile
cik mebusluiuna Kabil büyük 
elçisi Memduh Şevket Esendal, 
Denizli mebusluğuna İzmir Be
lediye Reisi Dr. Behçet Uz, Ma· 
nisa mebus!uğuna emekli kor· 
ıeneral Ali Rıza Artunkal ve 
Mardin mebusluiuna eski Bur
dur mebusu Halit Onaran ~e -
nel başkanlık divanınca parti 
namzedi olarak seçilmişlerdir. 

Sayın ikinci müntehiplere 
bildirir ve ilin ederim. 

C. H. P. Genel Baıkan Veklll 
Baıvekll Dr, Refik Saydam 

Bitaraflık 
Kanunu 

Değiştirildi 

/ ;; ı 
"(/) •C•'A ,1uzu Meldeb"• Gönderlrlce• Bir de 

' ~\JCulci\n~O~JŞi 
Alınız. ço,;._' ~ :::opecll 
on• mektep .ilt.bı kadU' w 
belkl ondın daha zly•de lbımdır. 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi F'lyab ı llradır TAN "'Uesneslnde ve ldtaDCılard• bulunur 

ALMAN TEBLiGi 

Alman Kıtaatı Şehri 
evirmek istiyor 

'MOU::ova. 17 (JL\.) - Sc;Vyet
lerin gece yarısı tebliği: 16 ilk -
teşrin gijnü bütün ce,Phe boyun
ca muharebeler devam etmiştir. 
Bu muharbeler, bilhassa cephe • 
nin garp istikametinde çok şid • 
detli olmuştur. Ve her iki taraf 
ağır zayia uğramıştır. 

15 ilkteP, de 43 Alman tayya
resi düşürü ·· ştür. 28 tayyar• 
kaybettik. 

: Sa: 2: 80: 1) 

L. Gort'un 
Raporu 

Neşredildi 

Gen'eral Flandr Mağ
lubiyetinin Sebeplerini 

izah Ediyor 

Fransa muharebesi esnasında 
Fransadaki İngiliz ku'\ vetlttine 

kumanda eden Lord Gort 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter A
jansının askeri muhabıri bildiri
yor: 

Fransadaki İngiliz kuvvetleri 
başkumandaıu Lord Gort'un neş
redileceği çoktanberi vaadolunan 
harp telgrafları Dünkerque hidi 
sesi ile biten Flandr faziasını 
kuvvetle aydınlatmaktadır. 
Şimdi Büyük Britanyada neşre 

dilen telgraflar lngilterenin mal -
zeme ve mühimmat fıkdanı için
de bulunduğu harbin ilk safhası
na nazaran halihazırda kıyas ka 

(hnır, ea: ı; aa: 1) 

Bir Amerika 
Muhribi 

Torpillendi 
Bu Hadise lzlanda 
Sahili Açıklar1nda 

Vukua Geldi 
Vaşington, 17 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: Amerikanın Kerney muh
ribi bugünkü çarşamba günü, İz. 
landa sahili açıklarında, saat 3,50 
sularında torpillenmiştir . 

• 
Hydpark, 17 (A.A.) - Roose -

velt, Kerney'in torpillenmesi ha
disesinin, sarih surette Amerika 
müdafaa bölgf'sinde vukua gel -
dıgini söylemiştir. 

Amerikadaki aki8'.er 

Fransay 
İnhizam,_~ 

Ankara da Merasimle Diplo il 
Ankara, 17 (A.A.) - Yedek ıu teakip ~ 

bay okulunun 18 ci devresini bi- Genç yeuı 
tiren genç subaylarımıza bugiin leden evve, o 
merasimle diplomalan tevzi edil- rinde bir b'ıımı duAu 
miştir. lus meydanına gelerek A.tdlnl 

Bu münasebetle öğleden sonra anıdma bir çelenk koym 
yedek subay okulunda yapılan hep bir ağızdan istiklal MllliPll
törende okul komutanı yedek su- söylemişlerdir. Genç bir 
baylarımıza bir hitabede bulun- heyecanlı bir hitabesinden 
muş ve buna okuldan çıkanlar a- anıt önünde bir geçıt resmı 
dına cevap verilmiştir. Bunu mü- mııtır. 

"Uydunnasvonculuk" u Ontemek 1 

Bir takım kelimeler vardır ki, onlann arapçasını veya fr 
çesini söylediğimiz zaman, kısa aklımızca, minasım d 

tırdiğimizi, işaret olunan fiilleri bayağı iken kibarlqtımıım 
suç iken mubaha çevirdiğimizi sanırız. Sanki fahi§'e ve k 
bıldiğim.izden başka bir şeydir; helaya gitmek mii7.eye · 
entrigan adam bir fitne fesat kumkuması değildir; ateh 
bunamaktan bir mertebe yükseğini gösterir; dejenere soydaıt 
zuk, dededen illetli minasma gelmez de hafifçe bir hu.Y1n..u1111 
sıfatıdır. Hayır! Bunlar, onlardır; sadece terbiye kaygusıyle 
derece ört bas edilmişidir. "Adaptasyon,, un azıcık al'go 
türkçesi de "uydurmasyon,, dur; adaptasyonculara, tlotruca 
durmasyoncu,, demeliyiz. 

Uudurmasyonculuğu, sakın frenkçesine aldanarak ~terli 
sanat çığırı, makbul bir geçim yolu sanmayını~ fikir~~~ 
ki bu ihtikar salgını - şu sıradaki piyasa ihtikin gibi - pek tlibünı 
\'e yazık ki, koordinasyon karannın da dışınd:t... Bir uyd1ı1 
yoncu ne yapar? Emek mahsulü bir esere, sahıbıni yok 
kolayca konar. Hani, cinayet romanlanndn öldiırdiıgu 
benzeyişten istifade edip benliğine bürünerek o isimle yerine 
çen, küçükken kaybolmuş bir kardeş sıfatı ve suratı 
mirasını yiyen korkunç tipler vardır; iste bir uydurmasyoncµ 
onları hatırlatu. Hatta ''Bu eser telif değildir, uydunnmwa111 
demek de elvermez. Mertçesi "Şu muharrır:n şu isimli kıta 
dilimize ve idetlerimize uydurulmuştur notunu kitabın '1e 
kanın başına geçirmektir. Ta ki, hiç değilse eser sahıbmin 
renilmiş ve istel'ffek bize uydurmasyonculukta ne derece 
gösterildigı hakkında bir fikir elde etmek imkanı verilmif 
Uydunnasyonculuğun, telif eser yazacaklara ve bu yii7.den de 
leketin irfan hayatuıa ne kadar zaran dokunduğunu anla 
zum yok. Halisi yerine, ucuza mal oluyor diye bozuk ve k 
gıda alıyoruz, yerli mahsulün kökünü kurutuyoruz. Bu sal 
savaş lizım; savq sonunda belki de kanunlarımıza f<)yle bir 
de eklendiği güne kavuşuruz: 

"Tek madde - Uydurmasyoncular, eserin ve muh 
adını kitaba ve tefrikaya kayacaklardır. Uydurucu, satır 
kadar kuruşu Basın Birliiine yatırmakla mükelleftir. Aynca 
te idareleri ve kitabi basanlar Yoksullar Evine fU miktarda 
da bulunacaklardır. Uydurmasyonculutu ıtzıeme suçu, celll 
nunundaki hileli ve zararlı gıda satanlar [veya kalpazanlık 
ler] hakkındaki maddelere göre cezalandırılacaktır . ., Btm 
pıldıktan sonra U)'durma&yODCllJU ara da bul! Ffff delili 
akçeye.. 
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Oulıilige Vekiiltıli 
"ahiye Müdürl~rinin Nasıl Tayin Edileceği 
Hakkmda Bir Kanun Layihası Hazırlandı 
kara, 17 (TAN Muhııbinnden) -ı ikisinde hizmetleri bitirenler iki ny- ı 

ıl ye Vekaleti, nahiye mıidürleri- lık bir kurs göreceklerdır. Kurst<. 
tayinleri ve çalıştırmaları hnkkm r.hliyetleri taııdık olunanlar terfi ede
b r kanun projesi hazırlamıştır. bileceklerdir. Nahiye müdürleri, ve-
jeye gore nahiye mıidiıl'ieri lise kaletin merkez ve valilik kııdroların 
unu veyo orta mektep ve bu de- daki diğer memuriyetlerle hususi ida

ede mektebi bitirmiş olacaklardır. re ve belediyelerin kadrolarında maaş 

' ' 

---.. TAN 

·---_ QU!f \. TAN 

daıma e'.lacak imtihanı kazanmış, h memuriyetlere ve oralardan tek
yo dum. :tirmiş, 29 yaşını geçme- rar nahiye müdürlüklerine nakil ve 
d ıgim, evli bulunmaları, vü terfi edilebileceklerdir, Projenin mu 
tap ettigiflam ve yurdun her ye- vakkat madesine göre bugün vekale
flatice te: müdürlüiü yapabilecek tin merkez ve v:ılilikler teşk"ltında ça 
gelıp gelmhi heyet raporlariyle is- lışan memurlar ile nahiye müdürlük-
di enyle \i lazımdır. !erinden lise veya orta mektep mc 
Nihalder .. d .. 

1
..•.. zuııu olup da sıhhi ş:ırtları haiz ol-

::ıı anlarr?.u ur ugune alı?anlıır altı madıkları vilayet merkezlerindeki has 
§"Y söylıgoretekle~. staJı başaran- tahaneler, sıhhi heyetlerince tasdik e
v mer yıl kurs goreceklerdır. dilenler dahi kurs goreceklerdir Kur 
ahiye mudürleri yeni proje ile 7 su muvaffakıyetle bitirenler b~ ka

Günün Resimleri • Simitci ve börekçilere yapılan un 
• tevziatındaki yolsuzluklar iddiQSl 

hak.kında dün belediye iktısat müdürlüğünde her iki taraf müva
cche edilmiştir. Resim bu tetkikat için komisyona giden uncuları 
göstermektedir. 

Fransanın yeni Ankara büyük elçisi ekselans Jean Hellen ::Hin 
öğleden sonra saat 16 da, Istanbuldaki Fransız konsoloshanesi bi
nasında, matbuat mensupları şerefine bir kokteyl ziyafeti vermiş
tir. Ziyafette büyük elçi. rcfiknsı, gazeteciler, Fransa sefaretha
nesi erkanı bulunmuştur. 

a ayrılmaktadır. Maaşl;ır 20, 25, nundan istifade edebileceklerdir. Staj 
35, 40, 45, 50 ve 60 liradır. 35 ve kura proıtramları Dahiliye Vekaleti 
ve daha yutan derecelerin her tarafından yapılacaktır. 

f atilıin Heykeli 
Nereye Dikilmeli 

Odun Narhı 
Davası 

/ Tacirlerin 
Adliyeye 

Evrakı 

Verildi 
Fiyat Mürakabe Komisyonunun o

dun narhını koyarken fazla fiyat ko
nu lmasrnd ılnı il olduklnrı iddiaı;iyle 
odun tacirlerinden Niyazi Yelkenci
oglu, Rnıf Erin, Nafı7. Güneş, Huse
viıı Bayrak, Haydar Dıığyolal, Fık

~i K neni, Mu tnfıı Tuncel. Nihal 
Küven, Ethem Büroğlu ile Beledlyfl 
milrakabe memurlarından Süreyya 
hakkındaki tathkikat evrnkı dun 
milddeiumumilige verilınlştir. 

{Battarafı 1 incide) 
Fatihin heykeli nasıl olmalı -

ve nereye yapılmalıdır sua -
e cevap ararken karşılaştığım 
mci zat, Mimar Sedat Çetintaş 
iu. Onu Maarif Vekaleti ahi -

k eri k~ruma heyeti rülove bti-
- ı<ım1 • Sualimi işitince 

. - Şa ka cana kapıldı: 
bır adam... . . d d dl 1.f Derhal an ınız e, .e. ; a a 
en ust katn1 ~ize i tahd.isı nimet 
arasında otu byey m: 
nedense o b! 
am balkon~ 
ınan, o da r 
d k' mesafe 
!:Ur, hazan 
dıgı ş irleri 
Nıhale de 
- Nasıl? 

- Eveti P 
1( oyle tat 

- Peki! 
ı ·n gcldiğı 

- Sordu 
- Ne d 
- SCJ' .•• 
- Bir m 

ı11ve etti. 
- Dedim 
- Bu sö 
- Sizin 

edi ve ""94 
onbihte ~ 
ızden bah 

rrupaya ilk defa 
ımanı Gazi Süley
ünde Cümhuriyet 
·. Bu kadirşinaslık 

ttnberi ilk defa gö
gı Bu ı;ehamet tablo
d';vel görduğiım va
JE\mdan gözlerim ya
~zden Fatihin hey
::nşıtiyorum. Bu par-

hurlyet külttirünün 
Jarmdan dolayı Va-
1 
l nasıl olmalıdır? 
lk cevap şudur: Bu, 
ıonuman olmalıdır. 

!lmuhtelif roliyefler 
ı da lokal heykeller 

at dikilmelidir? Ne
~maz ki.. İstanbul 
rmprağı ile Fatih de
UJl)olmabahçe .fetihte 
mar dellğı olmu§tur, 

kurmuı, Harblye
unpaşa deresinden 

Halice indirmiştir. Bı.itün buralara 
bu abide yapılabılır. 

Ayasofyaya gelelim: Fatih, İstan
bula girince, ilk gittiği yer Ayasofya 
ve ilk teslim aldıgı bına yıne Aya
so.fya olmuştur. Hatta, orada Ayasof
yayı tDhribe ugraı;ı:ın bır yeniı;erıyc 

kendi eliyle en ııgır C'ez<ıyı vermış, 

bu cürmü lslemiyc cliret edenlerin 
cezası bu olacağını da illın etmiştir. 

Fatih, bundan evvel de sanat ve 
medeniyet eserlerine saygısının de
recesini göstermiş, Ayasofyayı ilk 
defa Türk eliyle tamir ettirmiştir. 
Bugünkü hayatını Turk killtürüne 
borçlu olan Aynsofyanın ömine Fa
tihin abidesi yakışmaz mı? 

İddia makamı evrakı tetkik ederek 
llizum gördlığü takdirde dm a aça
c.ı k tır Tetkikatın bayram erte~iye 
kadar· tamamlanacağı tahmin olun
maktadır. 

Eşarp ·ihtikarı 
Beyoğlunda Alberto, 140 kuru:;;luk 

eşarbı 450 kuru§a satmış ve yakala
narak adliyeye verılmiştir. Yapılan 
muhakemede suçlunun diikkanınm 
bir hafta kapatılmasına ve 25 lira 
para cezasına m·ıhk(un edilmiştir. 

Fakat, b~ce abidenin ım yakısıklı 
yeri muhakkak ki, F tih '\ ivcrsite
slnin k<ıpısıdır. Her Türk hakanı gi
bi, Fatih de ilme ve sanate çok kıy
met verirdi. Uzaklardan gelmiş çetin 
bir Arııp Alimini huzurunda ılzmn e
den Hızır Deyin ilmi kudretini tak- • 
dir için ona eliyle hıl'al giydiren Fa
tih, tstanbulda dünyanın en muıız
zam ünh ersitesi olan ilk Tilrk Üni
versltesini kurmuı; ve bu Üniversi
tenin ortasına da bir cami yaptırmış
tır. Hakikatte burası Fatih camii de
gil, Fatih Üniversıtesi diye anılma
lıdır. Fatih ıibidesini, bu Üniversite
nin methaline yapmak hem büyük 
bir m~na ifade eder, hem de sanırım 
ki, bu suretle Fatihin büyük hatırası 
taziz edilmiş olur. 

Talebe Yurdunda 
Yangın Çıktı 

Dlln ~ııbnh 10.40 da Beyazıtta 

"Yuksek Tahsıl Kız Talebe Yurdu,. 
binasından yan.ıtın çıkmıştır. 

İtfaiye ateşi, ı:ıenişlemesine meydan 
\•ermeden söndurnıüştlir. Binanın on 
bin llraya sigortalı olduğu anlaşıl

mıştır. 
l3İR EV YIKILDI - Dün sabah 

saat 10 da Tarabyada Dümbelek so
kağmda 7 mım.'lrada Apostol kızı İz. 
maroya alt ahşap ev yağan yağmur
l:ırm tesiriyle birdenbire çökerek 
yıkılmıştır. NUfusı;a zayiat yoktur. Said KESLER 

Gumruk 
Vekilinin 

ve inhisarlar 
Beyanatı 

Memurin Tekaüt Layihası Hazırlandı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 

Karadeniz, şehrimzidekl tetkiklerin[ 
bitirmiştir. Vekil, gazetecilerin sor
dukları suallere cevap olarak şu be
yanatta bulunmuştur: 
"- tııtanbuldaki Vekalete merbut 

müesseselerl ~ezdim. Gümnik ve 
gUmrük muhafa!a teşkilfıtımızı ya
kından gördüm. İşlerimizin normal 
yürüdüğüne kani oldum. İnhisar 
maddelerinin satış bedellerine 7.am 
denilince, iki türlü zam hatıra ~elir. 
Biri inhisar resmi, diğeri de müdafaa 
vergisi olarak maliyet bedelleri üze
rinden lla\leten almakta oldujtumuz 
paralardır ki. bunlar kanun mevzu
udurlar. Diğeri ise. inhisar madde
lerinin maliyet bedelleri yükselip a
:ıalınca yapılan fiyat tenr.11 veya ar
tışlariyle ileri gelmektedir. Birinci 
şekilde zam için şimdilik bir düştin
cemiz yoktur. Diğer kısım arttırma
lara gelince: İptidat madde fiyatla
rının ve diğer masrafların artmasın
dan dolayı maliyet bedelleri kabar
mış ve zaruri neticesi ola.rnk da şa
rap ve bazı av malzemesinin fiyat
ları bir miktar yUk!!eltilmiştir. Tet
klklerimize göre, likör, kanyak, şa
rap ve bira istihlaki artmıştır. 

İşçilere parasız ~mek tevziatmın 
tatbikatına başlanmıştır. Henilz ye
mek tevziatına başlanmıyan bir iki 
mtiessese kalmıştır. Onlara da yakın
da başlanacaktll'. 

Mecidiyeköyündekl likör fabrika
sını kimyahane ve prap enstitusil 
olarak kullanmıya karar verdik. Bu
rada teknik bilgiye sahip ustalar ye
tiştirilecektir, İnhisar memurlarının 
tekaütlülü işinde memurlann arzu-

tarını tatmin için yeni bir kanun lfı
ylhası hazrrlımnııştır. Giımrük nıuha
raza tcsk!liltınria yenilik yapılması 
için bir !araftan memurlar;ı vazife 
talimatı verilecek, diğer trırnftan An
karada acılan kurslarla bu memur
ların d,tha iyi hazırlanma ına çalışı
lacaktır. Avrupa hudvtlariylc mıkli
yatta bıızr yeni tedbirler almmıştır. 
Bu hususta mah111liııde tetlcikat yap
lırmaktaynn, B~ı maksatli1 güıhrük 
bnşmUdüriyle, g<lmrük muhafaza baş 
müdi.lrlinti hududa gönderdim. Onla
rın verecekleri rapor üzerine icap e
den munzam tedbirlere te\·essül e
dilecektir.,, 

Vekil, birkaç gün istirahat ettikten 
sonra Ankaraya dönecektir. 

ADLİYEDE: 

Yalancı Şahit Bir 
Tevkif Edildi 

Silivride Ahmedin taı·lasma Veli
nin koyunları girmiş, Ahmet ele ta
bancıuımı çekerek Veliyi öldürmek 
istemi!ltir. Dlin birinci ağır rczada 
bu hadisenin duruşması yapılırken, 
şahit Yusuf Tok Silivri sorgu hrıklm
liğincie verdiği üadeyi inkar etmiş

tir. Bunun ılzerine mahkeme şahidin 
yıılan yere şahadet ettiğine kanaat 
getirmiş ve Yusufu teYkif etmi~tir. 
YANLIŞ İLAÇ İÇMİŞ - Beyoğ

lunda Kalyoncu Eczacıbaşı sokağında 
oturan 50 yasında Katinn mide ilacı 

zanniyle zararlı bir madde içmiş ve 
tehirlenerek ölmüştür. 

Mallar Elden 
Ele Geçiyor 

--o-

Bu Sebepf e İhracat 
Maddeleri Yükseliyor 

Yeni Alman ticaret anlaşmasının 
hentiz tatbikatına geçilememiştir. 
Fiili ihracat ve ithal&tın ne şelı:ilde 
Latbik mevkiine konulacagına dair 
aliik.ılılara da yeni bir ınalı'.ımat gel
mem iştir. Tı\cil'ler, ithnlfıt ve ihracat 
ic;in ne tarzda muarneleye başlıya
cnklarıııı bilemedikl0 rlnden, yalnız 
ihzari mahiyette mal toplamıya dc
v:ım etmektedirler. A~manyaya gön
derilecek ve oradan getirtilecek mol
larm mahiyet ve miktarlarının bilin
mesine ve sevk yollarının tayin edil
mesine ait resmi maltimrt gelmedik
çe, anlaşmaya alt ciddi faaliyetlere 
başlanması ihtimali yoktur, Fakat 
bu intizar devresinin nihayete erme
sine kadar her nevi ihracat malı da 
elden ele geçmektedir. Mnllarm mü
temadiyen sahip değistirme~i bittabi 
fiyatlarmın da yilk:-elmcsinl int::ıç 
evlemekteciir. Bunun öniiııe geçilmesi 
icin Ticaret Vekfıletinin tedbir'.cr al
ması beklenıneklcdir. İhracal m::ı 1-
larının fi:vnt yül(sclişl nisbetim1e \t
haliit mallarının dn yüksek fiyat:ı 
mal olacağı f\şlkflr görülmektedir. 
Bunu önleınr.k için, i1Jıali'ıt malları- ı 
nın celp ve tevzllnde birltklcr \·e o
fislerin yaptığı işin ihracat mall~rı
na da tatbik edilmesinde alakadar
lar fayda görmektedirler. 

Yataı 
s. o. 
IS.57 

18 10 

Geç Gelen Havale 
Yazan: Naci Sadullah 

"- 5mvri ııeresi?,. 
Dersem, vereceğiniz cevap 

malUmumdur: 
"- Burnumuzun dibi: iki, bileme

diniz, iki buçuk saatlik yer!., Diye
ceksiniz. 

Fakat bana bu cevabı verdiğiniz 
takdirde, bıliniz ki, Sılivriden bu ayın 
dördünciı günü postaya verilen bir 
havale cıimlenizi de yalanCl çıkarabi
lecek bir veslkr-ıdır, Çünku bu havale, 
sizın iki. iki buçuk saatliık sandığınız 
o mesafeyi, tam sekiz günde aşarak, 
kaplumbağılara; 

"- Pes!,. dedirtecek bir rekor kır
mıştır. 

Silivriden. öğretmen bayan "Sabıha 
Dogan,. tarafından postaya verilen 
bu havalenm mahreç numarası 83 tiır. 
Ve uzatılması istenilen bir abonenin 
bedelidir Hiç ş~phe yok ki, gazete
sinı, bu parayı pastahaneye yatın!jın
dan en az on gün sonra alan o oku
yucumuz, bu teehhiıriin vebalıni, 
"TAN,, idarehanesine yüklemiştir. Ve 
bir havalenin Silivriden lstanbula tam 
sekiz günde vnracaiına aala ihtimal 
vcremiyeceği ıçin bu haksızlığı gös
termekte de yerden goke kadar hak 
lıdır. 

Silivri ile İshınbul arasında bir 
vasıta kıtlığı mevcut bulunmadıfına 
gi:ıre bu uzun teehhiıriın mesuliyeti, 
alals,adar memurların sırtındadll', Ma
amltih ben, onları da mazur görebı
liyorum: Zira Sıllvrı yoğ,urdiyle, yo
ğurt ise, uyutucu hassasının kuvve
tıyle meşhurdur. 

Bu satıı-ları yazmaktan maksadım 
da, hiç kimseyi uykusunda rahatsız et 
mek, uykusundan uyandırmak deiil -
dir. Fakat memleketin başka köııele 

rinde de, bayan "Sabiha Dolan,. gıbi 
para gondermiş, ve gazetelerini hala 
alamamı, vatandaşlar bulunabileceğı
n.idüşününce, onlara "TAN., ın maze
retini bildirmekten kendimi alamıyo 
rum. 

Çünkü haksız yere günahımıza gi
rilmemesini istemek de, bizim hakkı 
mızdır, 

Bize gelince, havaleleri geç alışımı 
zm tesellisini de bulduk: 
"- Bir bünyeye "havale,. nln reç 

gelmesi, o bünyenin sıhhatinin sağ • 
lanılığına delilet ederi,, Deyip, avu
nuyoruz! 

RA·DVO 
BUhüNKO PROGRAM 

7.30 Proıram 
7,33 Muzlk (Pi.) 
7.45 Haberler 
a.ıs Müzik (PL) 

o 
ı 3.30 Proıram 
l3.3S Türkçe (Pi.) 
ı 3.45 Haberler 
ı4.00 Türkç CPI.) 
14,30 At yarı§l•rı 
ı4.3D Bandô 

o 
18.00 Proıram 
ıs.03 Fuıl 

11.40 Caz 
ı 9. DO Konuıına 
19.ı5 Cu 
19.SO HaJıerlr 
ıg,45 Konu,ma 
19.55 Türküler 
20 15 Radyo ıaz. 
20.45 Saz eserleri 
21.DD Ziraat ıakvillli 
2ı,ıo lattkler 
2ı.45 Konuşma 
22.00 Salon orkeat ..... 
22.ao Haberler 
22.45 Salon orkeıtraa 

L. Gort'un Raporu 
Neşredildi 

Şark Cephesindeki 
Harekat Hakkında 

Fransayı inhizama 1 Yeni Japon Kabinesi 
(Baıtarafı 1 incide> Götürenler , .. <B•ştırafı ~ incide) 

Alman Tebliği 

ı1n 

Moskova Önünde 
H~rp Şiddetlendi 

(Ba"arafı 1 incide) 
Moskova, 17 (A.A.) - 17 birin· 
teşrin tarihli Sovyet sabah teh
i, merkez cephesinde, muhara· 

ıelerin bütün gece hassaten şıd 
etli olarak devam ettiğini habeı 
ermektedir. 

şarka doğru Alman kıskacını yar tonla olan muzakerelerı Japonya 
(Baftarıf, 1 tncld@l (Battarafı 1 incide) 1 mrya çalışmaktadırlar. (Baştarıfı 1 incide) nın memnuniyetini m\ıcip bir , 

S B• A d bul etmiyecek kadar kuvvetli ol- Şimdi merkez cephesindeki ha-! Od 
1 

ıl al ndı? haripler~e!l ve .. a~enin. hayı~ ve k~lde neticelendirmek .üzere sem on ır y a duğunu göstermektedir. Bu tel - rekat inkişaf etmiş bulunduğu ı-; esa 1 as l . • . menfa~~ının buyü.k hadımler~n - bır gayret sarfedecektır. 
graflar iyi hazırlanmamış alela - çin bu propagandanın tesirinden 1 Odesa 17 (A,A,) - ~tefanı &Jan~ı: den murekkep olan adalet dıva- s· [ [a d" d 

- - o- cele bir Avrupa istilasından ban- kurtularak hakikati görebiliriz. j n~n .ıureti mahsusada gıden muhabırı nı, Edouard Daladier, Leon Blum . ıyam l r en l§e e 
Muhtelif Sularda 16 seden münekkitlere de cevap ver- Almanların bugünkü iddiası bılFdirıyor:ilk kl 

1 
b b d'· 1 ve general Maurice Gamlin'e tes- Sıngapur, 17 (A.A.) - Bang -

ı l ecrın ı!Jı arıy e era er, or- ı kil. t . k d' , . kok radyosu Si a h r ı'ht· 
• mck: hususunda çok faydalı ola - şudur: Cenupta Mareşal Budien- düncü Rumen ordusu ile Alın.an kıta ı a ı e~asıye an~nun~n ye ıncı Y ma e ıma • 

Gemı Batırlldı caktır. Bu telgraflar Flandr faci- ny orduları imha edilmiştir. Şi - ıarı, Odesa müdafaa hattının şimali 1 ~addesınde derpış edılen ~e en le karşı h~zır b.ul~nma~ını ve ya
asınrn başlıca sebepleri şunlar ol malde Mareşal Voroşilof ordula- garbisinden ve şarkından gelerek, agır ceza ola~ mustahkem hırka- kınd~ va~~~ ~adıselerı? ~ereyan 

as:ee~li~a~a~~~AJğ;:;,i;~;~·B ... bir duğunu göstermektedir: rı Leningrada hapsedilmişlerdir. ş~hre hücum etmişlerdir _D_Uşman, lı:de m~vku~ıyet cezasının t~t~i- edebılecegını !htar etmıştır. 
Alman tayyareleri, ilkteşrinin bi - 1 - Her iki cenahta müttefik Ayakta kalan tek Sovyet ordusu 'ıddetle mukav~et etme~te ıdi ... Sa- kınc muttefıkan ~ara~ v~rmıştır. "Japonya ısterse hazırız,, 

rinden onuna kadar Atlantikte ve yardımının noksanı, merkezde Mareşal Timoçenko or- b~~n onunda agı~ bataı ~alara men Buna binaen bu uç kışinın Porta Londr 17 (AA) M 
1 f ·1 f d k. d . ı d 2 H. b. .. b t . t· d .d. B d f k. t la • zıh uzatınız,. emrı verildı. Rumenler le .. kalesine hapsedı'lmelerinı' L•m- a, . . - e • ngı tere etra rn a ı enız er e ce - - ıç ır mus e esasa ıs ı- usu ı ı. u e a ı aarruz .)U ve Almanlar geçtiler şehrin akıbeti ., . . . ..-. bourne'den Londra gazetelerine 

man 20 bin ton.:ıatoya baliğ olan nat etmiyen sözde "Weygan pla- orduda imha edil~iş olduğu !çin taayyün etmi§ti. • red~yor~~- Mesulıyetlerı da~a gelen habere göre, Uzak Şark İıı-

Bir mevki geri alındı 
Moskova, 17 (A.A.) - Sovyef 

adyosu, bir cüzütamın düşmanın 
gerılerine uzun bir mesafe dahi • 
mde sarkarak üç gün süren hiı 

sekiz düşman gemisi batırmıslar ve nı, artık şark cephesınde Alman or-ı Sut 16 da, Alman ve Rumen piya- ha.~ıf ~orulen Gy Lachambre. ıle giliz kuvvetlerı· ha kumandanı e 
yine o civarda dokuz bin tonilatoluk t d u k p J et h kk d d ş g İngiliz gemisini hasara uğratmışlar- 3 - rtibat noksanı, usuna karşı koyabilecek bir duş ~e.ııi, müdafa~ h~tında açılan . ge1?.iş m ra ı ~com a ın a ı•.Ja~ neral Brooke yaptığı beyanatt~ 

4 _ Gayri kafi teçhizat ve man kuvveti kalmamış ve bura- 1 ıkı gedikten ıı;erı atıldılar. Bır mud nın kanaatı başka surette tecellı ··ıı fikl . k • b k d U 
dır. d t hrin bütün 1 • t . t" B . . G L mu e erın as erı a ım an -

Akdenizde, dört bin tonluk bir ge- gayri kafi ihtiyatlar. da harp bitmemişse bile artık e- e 50?ra. ş~ varoş an ış- P. mış ır. unun ıçın Y a- zak Şarkt k. d u lar k • 
he · +· · ka bet · ı· ıcaı cdılmıştı. chambre ve Jacomet Bourrassol- .. a _ı . ~r m .ın1!1 pe zı 

mi batırılmış ve yirml üç bin ton Bu telgraflardan alınacak bir his- mm~ye~mı yv mış ır. Bütün öğleden sonra •ehrin sokak da o'"z ha sı· altında k lac· kl r yade ıyıleşbğını ve anı hır taar. 
miktarında dört gemide hasar ika e- se vardır ki 0 da, Gort'un dediği gi- Bu ıddıaya ragmen Almanlar lannda sünrü ve el bombası muhare- g p a a a - ruz tehlikesinin uzaklaştığını söy 
dilmiştir. bi, "bir kuvvei seferiye, büyük bir ş~:~ ~e.ph~sinde harbin sona. er - heleri yap~ldı ve pencerelerden ateıı dır. lemiş ve demiştir ki: 

Baltık denizinde veya Karadenizde h t k 11 1 k k d' 1 d dıgını ıddıaya cesaret edemı;yor, eden çetecılr, saklı bulundukları yer Riom mahkemesinde ilk bir istlc- "Bı"z Japonya ı·ıe harp ı·stemı· • • luh rebeden sonra "a" mevkiin1 

tırdat ettigini bildirmiştir. 

1
' Alman lıücumu tiddetli 

a Nevyork, 17 (A.A.) - "Ofi,. Lon-
d n Amerika ajanslarma bildiri· 

r r· H tlerin, Moskova üzerine, bir 
hed fe tevcih edildiği hiçbir za· 

rulmemiş derecede kuvvetı• 
u ile hücum ettıği ve ileri 

Alm n zırhlı birliklerinin, Mos· 
ay takrıben 80 k lometreden I· 

ret bir me afede bulundukları ha· 
i üzerine İngıliz askeri mahfille. 

inde dün yeniden bir bedbinlik ha· 
ı esmişt r. Ayni mahfiller, Sov • 

tlerln, Mo kova önündeki harp sa• 
mub faza şık ı ile şarkta yeni 

rzıl r doğru at şıkkı arasında 
ntıhap yapm zaruretinde ka-

eceklennl ıhsas etmektedirler 
u da, eski payitahtın tahribi mA· 

il mı t zammun edebilir 
Rus çeteleri faaİiyette 

M 

zr 
fa 
ei St kholm, l 7 (A.A.) - "Ofi,. Şim· 

t M kova etrafında başlıyan mu
ümulü ıtıbarlyle, şark cep
ıındıye kadar görülen butiit' 

el ge ide bıı a ·maktadır. 
muharebe, faveçl askeri mute-

ayni milddet zarfmrla 27 40-0 tonluk arp e u amaca sa, en ıs n en bTk' k d Alın sk 
1 

. 1 d ık ld 1 T r 1 k vap knrşısmda kalmış olan Reynaud 
yedi Sovyet gemi!'li batmlmış ve 153500 beklenilen vazife ile mütenasip bir ı a ıs ışın a ana er erq er en t arı .ıar. es ım. 0 ma. ta ile Mandel'e gelince; Meclis ekseri- yoruz Fakat Japonya ısrar eder• 
tonluk 115 gemi hasara u.......,tılmntır. mikyasta teçhiz edilmesi hayatı bir için şark cephesinde büyük işler en geç alan hman mahallesınde şıd- t· . ··ı 1" . t· d 1 se haz'ı ız 

"''a • ., ·ı ed bulundugunv U kabul edı"yorlar. detli muharebeler.cereyan ediyor ... Ge ye ının mu a aasına ıs mat e ere~ r .... • 
Yeldln itibariyle 1 - 10 ilkte•r!n ara zaruret teşki er. h k ~:o. kar· 1 · b ·k· t ·· A k d f l .. Çünk' .. M l V .1... d l ce kararırken ıe ır baştanbaşa mutte c;o usır ıne erın u ı ı za ın mus merı a a te sır er 
sında batırılan düşman gemilerinin Gort'un güvendiği mühimmat ve- U areşa oroşı uır or U a- fiklerin elinde idi Rumen makamatı tahkem bir kalede mevkuf tutulma-
tonillto miktarı 55.400 dür, saire malzemenin sevki geclktiril- n iddia edildiği gibi imha edile- ahaliye tevzii işi~i tanzim etmekte~ !arını muhik g8stcriyordu. Binaena

mlşti. Fransadaki haberler servisi memiştir. Mareşal Budienny or - 1 dirler, Ve mütehassıs ekipler, bolşe- leyh bu tedbirin alınmasını emret
Vaııington, 17 (A.A.) - "Ofl,. DOn 

öğleden sonra Roosevelt'in riyasetin
de yapılan mühim toplantıda Japon
yadaki kabine buhranı ile Rus cep· 

hassıslara göre, milyonlarca ~skerln 
i<:tirak ve bUUin Moskova h:ılkmlt' 
müzaheret ettiği muar.z~m bir vu. 
ruşma manzarası almaktadır. 

Alman kıtalannm Moskovayı $1~ 
mal ve cenuptan çevirmiye çıılrstık

lan anlaıılmaktadır. İsveçli müte
lıassıslara göre, blr haftalık hücum
lardan sonra ordulnrın tekrar toplan
masıııı temin için Alm::ın ileri hare
keti yavaslnmJŞtır. 

Pravda gazetesine göre 
Moskova, 17 (A.A.) - Pravda ga

zetesirun harp muhabirine göre, hü
kümet merkezinin kapılarında tahslt 
edilen Sovyet kıtnları Alman ilerle
yişini bir p:ırca y vaşlatmıştır. Viaz
manm bazı kısımlarında Sovyet kıta
larınm düşmanı durdurmasına rağmen 
bu yerlerde vaziyet gergin bulunu
yor. Pek çok tank ve motörlil piya
de kıtalarını harekete getirmekle 
Almanlar çok bilyük bir sayı üstün
lüğü elde etmi:ılcrdlr. 

Ectrebi sefaret heyetlen. 
M oskovadan ayrıldı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz as
ker! heyeti Moskovadan aynlmıııtır. 
Diplomatik heyetlerin ve Sovyet hü
kiimet dairelerinin de başka bir şeh
re gittikleri bildirilmektedir 

Moskova, Alman kıtaları · tarafın
dan kuvvetle kuşatılmıştır ve hükCı
met merkezının naklı mantıki , e 
sevkulceyş bakımından iyi bir ted
bir olacaktır. Zira, d!ışman tnrafm
dan doğrudan doğruya tehdit nltmdn 
bulundurul n şehrın idaresi tama
men imkansızdır. 

teşkilAll uygunsuzdu, sahra topları- dulan cenupta hala Alınan ordu- vikler tarafından çıkarılan müteaddit tim. 
nm zırhlarını delmiye mahsus o!an !arının Rostof ve Harkof istika - yan&'lnları ıöndürmeğe başlamışlar -
mermiler Almanların Belçika ile HÖ- metinde hareketlerine mani ol - dır. İhanete uğramış olan memleketin hesindeki vaziyet görilşülmüştür. 

hakikate, bütün çıplaklığiyle hakika- Tokyodan gelen haberlere göre, 
te kavuşmıya hakkı vardır. Riom Japon hükumet merkezinde milfrit 
mahkemesinin vereceği karar tama- unsurlar tarafından ileri s{lrfilen 
miyle aleni olmalıdır. Bu karar, yal- nokta! na?.arm hftkim olduğu ve bazı 
nız eshası değil, usulleri, ahlAk ve kimselerin Japonyanın pek yakında 
adfıtı ve rejimi de cezalandıracaktır. Silıiryaya müteveccihen harekete ge
Bu kararın istinafr olmıyacaktır. Ar- çecrl!ini bile idd•a ettikleri siyasi 
tık bu karar hakkında mUııakaşa ya- m hnf"llerdc sôyli'!'nmektedir. 
pılamıyacaktır. Bu knr~r. Fran.;aıım Bu itib:ırla ayni m hfJllerdc Ame
hayatırıda gcçirdıgi en elemli de\ re- rikm1 zimaı ıfüırlr,:·ınm Büyük Okya
lerden bırlnln son nokt~sı olacaJ..tır. r.ıu5urı \.<l~l:o;Pti ıle alfı.kadar askeri 
Bunun için bu iş haklcınd:ıki muh;ı- \'e hnhr! tPılb rll'r :ılmalan beklenil
kemenin süratle Riom mnhkemesinc ı nı ctıx1ir DlınkU toplantıya l§tirak 
intilml etmE>.sini temin eylem,,siııJ eclcnler !ıiçbir scy söylemek i11tcme
Adliye Nuzırmdan rica ettim. Mulıa- diklerinden. bu i"i öı·ten esrar per· 
keme, pek yakında başlıyacııktır. Fa- desinin kııldırılması miimkiln olan·a
kat tarihimizin karma karışık bir mıştır. 

landayı lstllA ettikleri 10 Mayıs tari-
hinde bile henüz verilmemişti, maktadır. Ve Leningrat yalnız 

Bu telgraflar biri 3 EyHH 1939 dan müdafaa ile kalmıyarak mukabil neve gazetesinin Berlin muhabi-
1940 fkincikAnun sonuna, yani İn- taarruzlar yapacak kadar kuvvet ri şu malumatı veriyor: 
giliz kuvve! seferiyesinln siper ar- lidir. Binaenaleyh, Almanların 
k kildP" t "h dl,. f ı ş h t "Şimdi facia sona erdiği için istik-asma çe 6ı arı e, 6er u- i am bulduğunu iddia ettikleri b 1 h kkı d t h . 1 b'l" . 
battan Mayıs sonuna, yani ricat ta- b" · · fh rd.' k · · a a n a a mın er yapa ı ırız. 

ırı~cı sa ayı ~ona e ırme ıçın Bu hususta herkes ıahıi duygusuna 
rıhlne kadar olan iki devreye aittir. dahı daha haylı zaman meşgul ol l röre hiıkümler vermektedir Alman 

General Gort kendi kesimini işgal · 
ettıgi zaman, maiyetindeki kıtaat, maları lazım gelecektir. 1 ordu kalabalı~nın arkasında kalan 
ceman 222,200 mevcutlu iki koldan Şunu da unutmamak lazımdır ı Rusyanı~ teşkilitl~ndırılması başla -
miıtec:ekklldi. Genera1 Gort, krtaln- ki Sovyet Rusya Çin gibi geniş mıştı_ M~k:arı ~alum ol~ı~an Alman 

" ' ' . orduları, bır setır perdesı ıle ıerbe~t 
rınm, 1940 bidayetinde, bir üçUncU toprak~arı ve .zengın kaynakları kalınca, ba teıkilit devam edecektir. 
kol tarafından, Mayısta bir zırhlı fır- olan hır yerd.ır. Moskova, Har - O vakit Almanya, Avrupanın yardımı 
kn tarafından ve yazın ikinci kıs- kof ve Rostovdan çekilecek Sov - da esirıenmiyecek olan büyük bir 
mında, birinci Kanada fırkasınm da yot kuvvetleri bu defa Volga ü • iş karıısında kalacaktır. Bu ıuretle 
dahil bulunduğu dördilncil bir kol zerinde yeni bir cephe tesis ede _ Rus ıtepler~ Avrupa~ı.n ~er t.arafın
tarafmdan takviye edileceğini öğren- rek harbe devam edebilir ve Çin rian ıelen ınıanlar ıçın bır bırleşme 
mişti. Üçüncü kolun ki.ilJi kuvveti, nasıl beş senedenberi Japonya ; sahası olacaktır. Çünkü ist.ikba~in işi 
bilahare Fransaya gönderilmiş ise d,e Y bu parçalanmıı Avrupanm teıkılitlan 
bir ~ırka Sarre cephesine sevkedil- yorup yıpratryo~, Sovyetler de maııdır. Avrupaya verilecek ıekil 
mis ve bu itibarla Gort'un kontrolü Almanyayı genış steplerde yıl - şimdiden münakata edilmek llzımdır. 
haricinde kalmış, Almanyanm, Da- larca meşgul edebilirler. Avrupanın mukadderatı da bu tetki -
nlmarkayı ve Norveçi istilfı etmesi Binaenaleyh şark cephesinde litm kıymetine bailıdır.,. 
neticesinde de. beşinci frrka, Norveçe harp bitmemiştir; fakat kıştan ev İsviçre gazetesinin Berlin mu
gönderilmek üzere İngiltereye iade velki kısmı sona ermek üzeredır. habiri demek istiyor ki, Alman 
edılmlştir... Almanlar Leningrat - MoskÖva, orduları şark cephesinde setir va 

Büyük ricate tekaddilm eden bu Harkof ve Rostof hattına vardık- zifesini görecek bir miktar kuv
üç haftalık büyük meydan muhare- tan ve bu suretle birinci safhayı vet bıraktıktan sonra, Almanya 
besinin tarihi, yalnız aç ve bizzarur tamamladıktan sonra durarak iş- Rusya steplerine Avrupa millet -
yorgun olmakla kalmayıp, ayni za- gal ettikleri geniş sahadan istifa- lerinden birçoklarını tehcir edıp 
manda, zırhlı savaş arabaları bakı- d 
mrndan ezici bir i.ıstünlüge .. nhip Vf! e için yeni teşkilat yapmakla birle§tirmek suretiyle burasını 
hava hftkimlyetınl elinde tutan bir meşgul olacaklardır. istismar edecek, ayni zamanda 
diişmanla ı;arpıştıklarmı müdrik düm Harbin bu birinci safhası bit - da Avrupada bir birlik tesisi icin 
dar kuvvetlerin n, hemen hemen mil tikten sonra Almanyanın ne ya- lazungelen teşkilatı vücude geti-
temadi harekatını anlatır. pacağı hakkında Journal de Ge - recektir. 

devrede rüyet edilmekte olan en bü-
yük davası, tehlilaesiz olmıyacaktır. 
Bunu bilmiyor değilim, 

Fakat milleti gözönünde tutarak, 
menfaatleri ve mahzurları tarttım. 

Ve kararımı verdim. Başka türlü ve
rilecek bir hüküm, memleket için el
den kaçırılmış bir hüküm olacaktl

4 
Bu suretle ilk merhale, millete· med
yun olduğumuz adalet yolunda atıl

mıııtır. Hiç jiÜphesiz adli muhakemat 
usulünün tabii cereyanı, teşkilatı e
sasiye kanununun 7 inci maddesini 
işin içine karıştırmaktan beni mUs
t· ğnl kılabilirdi. Çıinkii nasıl oll!a 
bugün ilk cezaya çarpılmış olan ba'
lıca mesullerın dava sonunda bu ~
zanm belki de daha agır bir cezaya 
tahavvül ede<·eğine şahit olmaları 
tabiidir. Faknt bu yaşadığımır. dev
rede herkesin kendisine ait mesuli-

yeti deruhte etmesi icap eder, Ben., 
örnek oluyorum. Bana düşen mesu
liyeti üzerime alıyorum. Ağustos a
yında kazal usulün ihtiyatlı hareketi, 
betaeti ve hesaplı adrmlariyle mem· 
leketi tazyik etmekte olan huzursuz
luğu arttınnakta olduğunu hissettim. 
Bu huzursuzluğu bugünkü ağır ka
rarlarımla hafifletmek istiyorum, 
Böyle hareket etmekle size katlyetle 
temin ediyorum: İhanete uğradınız 
amma, bundan böyle aldatıl.mıyacıık
smız. Bana olan itimndınızı mQhafaza 
edınlz, Memleketin muk dder t n.ı 
olan sarsılmaz mnnnıı?.ı koruyu uz . ., 

* VJchy, 17 (A.A.) - Gen~ l Wey-
gand. dün lftleden sonra Vichy"ye 
gelmiştir. 
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Rusyadaki Harekat 
Şark cephesinde harekatın Sov

Yetlerin aleyhine devam etmesi 
ve dol::ıyisiyle İngiliz siyasi mahafili
ne hakim olan endişenin ve buhra 
nın henüz zail olmadığı hissedilmek
tedir. 

Churchill, şark cephesindeki hare
kat hakkında bugünlerd1t Avam kama 
ı·asında aleni veya gizli müzakerele
rın faydndan ziyade zarar vereceği ka 
naatinde olduğunu söylemiş, amele 
mebusları da Başvekilin bu noktai 
nazarmı tasvip ederek, bu hususta 
hukumetten iııahat istemekten vazgeç 
tiklerinı bildirmişlerdir. 

Bir kaç gün evvel bir Stokholm a~ 
j nsı, Polonya Başvcıkili General 
~lkcırski'nin "İngilizlerin harbi kaza
nabilmesi için Avrupaya asker çıkar 
malan lazımdır; fakat böyle bir te
sebbus için uzun bir h::ızırlığa ihti
yaç vardır. Halbuki bövle bir hazır 
lığa başlanmış bile defildir .. , 

Seklinde beyanatta bulunduğunu 
h" ber vermişti, 

Böyle bir beyanat: Hakikaten ha
zırlanmakta olan bir ihraç hareketini 
ortmek ve saklamak için yahut böyle 
b,r teşebbüs yapmak i~temiyen İngi
liz hıikumetini mazur göstermek 
maksadiyle yapılabilirdi: aksi takdir 
de, İngilterenin aczini göstermek için 
propaganda maksadiyle uydurulmuş 

olduğunu kabul etmek icap ediyordu. 
Evvelisi gün Pat aj;ınsı bu beyanat 

hakkında bir tekzip ne!irederek. Ge
rıer.ıl Sikorski'nin bu beyanatının ta
mamiyle yanlış ve hakiki manası tah 
rif edilerek verildiğini bildirmiıitir. 

Bir Vaşington telgrafına göre: "Al 
mantıır Rusyada kıırı siper harbi ile 
geçirecekler ve ilkbaharda İran pet
rollerine Kafkasyndan başka bir yol 
ile gideceklerdir. İngilierenin, Sovyet 
!ere Yardım maksadlyle ikinci bir cep
he tesis• etmemesi Amel'İkada bir ha 
yal inkisarı tevlit etmiştir. Fakat 
boyle bir teşebbüsiin, muvaffakıyet -
sizlıkle neticelendiği takcl.irde, tehlike 
1i İhlitatlara sebebiyet vereceği ka
bul edilmektedir,,, 

Alman kuvvetlerinin müstakbel ta
arruz istikametler.i, büyük mikyasta, 
Moskova etrafında cereyan eden har
bin mukadderatı ile alakadard ı r Al 
manl;ır ancak kızılorduyu inhilal ·ettir 
meğe muvaffak oldukları takdirde 
bu cepheden mühim miktard3 kara ve 
hava kuvvetleri çekerek Rostof ve 
Kafkasya istikametinde büyük bir ta
arruza geçmeleri yahut - Churchill'in 
nutkunda işaret ettiği veçhile - O rta 
Şark ve Libyada Mısırı ve İranı, İs
panyada şimali ve garbi Afrikayı is
ti~daf eden geniş hareketler yapma
ları ve ufak bir ihtimal He de İngil
tereyi istilaya teşebbüs etmeleri im 
k"n dahilinde görünmektedir, Fakat 
sadece Moskovanın zaptı Almanlara 
bu imkanları veremez. 
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DEN- ·n Bir 

\..._ ....................................... , ................................. ..1 :'Es~ af 1 n ·MU ;+;;i 1:r1! 11':~ı~:'"1YAPRAIC ~ÜB Son Harplerde Hava 
Kuvvetlerinin Rolleri 

1 
• Münasebetiyle ~J ~:!~~0 

T e k c e va b 1: y o k Yazan: ULUNAY~~~e ~!~~ 
Edebi bir gazetede Orhan Ra ı 

imzasiyle bir şiir okudum ve beiiiiiiiiiiiiiiiil 
ğendim, İki bin senesine hitap eden İ ki senedenberi devam ~den hava 

muharebeleri, Sovyet Alman 
harbi başladıktan sonra son derece 
şiddetlendi. Almanlara göre geçen se
ne 10 mayıs 1940 tarihinden 4 hazi
rana kadar geçen 24 gıinde mıhvere 

karşı harbeden devletler, 3500 tayya
re ve o tarihten 25 hazirana kadar 
daha 792 ki ceman 4292 tayyare k;ıy 
bettiler. Yine onlarn göre, bu sene 
şarkta harp başladığındnn Hç gün son 
ra Almanlar, 2582 tayyare, yedi r.'lirı 
sonra cemaıı 4107 tayyare ve t tem
muz güniıne kadar 4725 tayyare rlü
llÜrdüler, Bunun üzerıne bu suretle 
Sovyet hava kuvvetlednin mahvoldu 
ğunu sananlar bulundu; halbuki lıu 
rakkamlar henüz mevcut harp ve av 
tayynrelerinin bir kısmını bile teşkil 
etmiyordu 

Çünkü, 'sovyetler harp için ve bil
hassa hava harbi iç'.n u;:un hazırlıl:Jar 
yapmışlardı. Esasen tayynrelerinin za 
ferinden o kadar emin olmamış olsa
lardı, hücum planlarını ona göre ter
tip etmezlerdi. Sovyetler daha ilk giın 
lerde büyük bir darbeye maruz krı
lınca bunn tııhammlil eder gibi göriin
düler. Diinaburg civarında 40 yerde'1 
birden hareket eden Rus tayyarele -
rindeıı - Almanlarca büyük bir şans 
eseri olarak - pek çoğunun düşürül 
mesi ve bundan sonrak: hnva harple 
rinde buna benzer hareketlerle' miit~
addit tayyarelerin ana vntanına döne
memiş olması Sovyetlerin maneviya
tına tesir yaptı. 

Fakat, Rusıarın ilk harplere giı·en 
tayyareleri eski modellerdi. Yenil~ri 
ve modern silahları taşıyanlar sonrası 
ic;in saklanmıştı. 

Sovyetlerln 8 - 10 bin savaş tayya
resi olduğundan bahsedilmişti Bolşe
viklerin hnva endüstrisi 74 • büyuk 
fabrikadan ibaret olduğuna göre, her 
ay yeniden imal etmekte oldukları 
makine adedi 1000 taneyi buluyordu. 
Bu fabrikalardan 28 tanesi zlraat, 32 
tanesi sanayi vı-. tayyare ve, on dördü 
de molör imalinde çalışmaktadır. 

Niifusa nisbetle adetçe personel nok 
sanı da mevzuubahs değildi. Buna 
rağmen, Almanların h'lva kuvvetleri
nin tarzı idaresinde gösterdikleri tür
lü maharete karşı koyamadılar, 9 a
ğustos günü akşam Rusların 7.ayiatı
nın on bini gectiği ve 22 ağustosta bu 
rakkamııı 11.250 ye vardığı iddia edil 
di. İşte bu rakkamlar. Rus ordusunun 
çarpışma azJm ve kabiliyetini göster
mek için kafidir. 

Bütün bu zayiat meyanında insnnca 
zayiat her iki taraf için müthiştir. 

Bir işçi ile bir kapıcı araswda - Herkes ay11i metızuu 

konuşuyor • ıHürakabe komisyonumm rolii nedir? 
bu manzume çok canlı ve orH;naldır;•••• 
ihtiva et! iği fikirlerin genişli&i her 
ne kad:.ır iki b"nınci seneye bile sığmı-

- Geçim ııüı;;lclti, Her ,ey ate$ pa 
ha11na. E&naf burnundan kıl kopartmıyor. 
milıtcrinin yilzQnc bakmıyor Ne sorar • 
san tek cevap: Yok. 

Bir yoktur gidiyor. Halbuki her ,ey 
var, dükkln rafları bombo\ amn:ıa ev 
hodrumları tıklım tıklım. Kulaktan kula 
4• konu~mııunı bilir, keıeni de sat11;rnı.n 
avucuna hoş•ltır.an ku~sıidıi bile buı~bı 
lirsin. Gel 1rör ki, bi:ıde hu takat vok. 
Akşam çolutun cocujiun önune okkalılı 
zor kırıyoru~. O ıı:ün karıya bir de cora~ 
alırsak eğer, ekmrk parası da kalınıvor, 
bir c;orabın kıymeti, benim bır &unluk 
emeğimin tutarından çok yüksek. 

* 

-, Hayırola, hazret, dedim, ne yazı- yacak kadar sumullü ise de in..anlar 
yorsun? bu intibah! görmek üm'dıni hayalen o m 1 

- Kasaba et derdi, keçiye can derdi sun okşaması ıt:bariyle dikkate şa -
derler, yandır. Şair şöyle temennı t'dlyor: 

• Ne zevkli ,ey olurdu seyreımclt tor\!ıı ıın t • • 
Sorma: dedı, malzeme bulamıyo- Van ünıver iıcsindeki kız arkada ları.vla • ' u 

ruz, işler ı;lurdu. Fivat mürakabe lro- Kuıbu şimalıde kırak kaydığını 

misyonuna müracnnt eli ik, Eski fiyat Ondan sonra temenniler semaya a-
larla yeni fıyatları gostenr b.ir isti- tılan bir ziya d1hmesinln serplntilerr
da yazıp gltirin eledi. O istld.ıyı ya- gibi bütiın dünyayı ihata edıyor: T 
zıyorum. "Vaşıngtonda (Kapitol) b hçe indl ag 

- Nasıl komisyon faydalı oluyor Ren şarabı içip Çinli dostu Sın - Foy "d 
mu baı i? la beraber $anghaydan haber bekl • Şı 

yopkapı trıımvııyının son sahanlı- _ Yok canım, ne gezer Hem bu yor Adanada gençlik aşısını yaptıra-
ğınan giyiminrlen i..'!çi olduğu an işe komisyon ne yapsın. İş kilc;ük es- rak Hind:standa ııerdeğe giriyor .• Ve l' Q 

)aşılan ellilik bir adam. yine gıvimin nafta. Esnaf malı saklıyor. gizli sa- "Bundan duyduğu sevincin radyogra
den bir müesse~ede odacı. yııhut ka- tış yapıyor. Tabii gizli satış dıı fa- fisini gösterip Hintli karısına: "Sev- ~ 

K afi ha\'a iistiinlliğüni.i temin icin h·i yeti~mi!j pilot kad a r rnuha
rebe kabiliyeti üstün , ·c ı.iiratli tayyareye de ihtiyaç vardır. 

pıcı olduiu anla~ı!an muhııtabma dert h~ş fiyatla yapılıvol", gılim bak!., diror. ' .b. 
yanıyor. Bahis çorap meselesine ge- Ha. bak .. Komısyonda işten anlı- Şiirde bu mevzun, okuyana "hoş VI 1 
lince: muhatabı hayretinden donnkal- yan, esn·ıftan tiıccard n ad~mlar olsa, göriicü bır tebessüm verdirmeyerek 
mış vaziyette ve çıkışır bir eda ile: 0 zaman iş deilşir. Evvela mııl mev idare etmek hayli müşküldür, Bu itı- 'f ifdİ 

r Ç 
. .. ...... ....... 

. ·-·- evıren : l 
~Tahsin A. GökşinCJÖI ~ 
: ................................................ . 
liye ve mühlmmat trenleri, Sovyet 
motosikletleri her kalibrede top, zırh 
lı ve yük otomobilleri. 

nı mühlmmatiyle birlikte yoketmek - Ne? Dedi Çorap mı? Senin ka- cudu tesbit edilir, sonra narh konnr, barla ben bilhassa şairin kendini mü 
zorundadır. rın da haddini bilsin. Öyle zen- o vakit biıyük tüccar mal gizliye'Dez tekebbir bir "benlik., ten tecrit ede-

Alman erkim harbiyesi, hava kuv- gin harcı ipekli c;orap giyeceğine şöy- fakat kücük esnafla başa cıkmanın tek pek lehine olmak şartiyle kull n 
vetlerinin galebesini temin maksadiyle le kalınca, ayaklarını sıcacık tutan. imkanı yoktur Onun m;:ılı nasıl sar- dığı tevazuunu memnuniyetle ~ayde-
liizumlu tayyare bombalarını havacı- derli toplu kadınlarR yaraı;an bir ço fettlgi, satıp, satmaılığı kontrol erli- diyorum, ı 
lann arayacağı yedek tayyare mey- ı·ap al~m. Ne bu? Bir yevmiyeye bir lemez ki ... Rüyük esnafın defterine, Manzumede aykırı görünen fikirler, 
danlarına dakıkası dakikasına yetiş - corap, faturasına falan hrıkar. işi nıeyrl; na muhakemeyi sarsacak mahiyette de
tirmektedir Bu sayede düşmanın hıı- - Yok be ... Ne ipekli çorabı. Hani ı:-ıkarırsın. Gel ı:relelim kıiçtik esnafın ğildir. Bunu belk: zamanın tesirıne 
rekatına meydan verilmeden hareket j ş~ harpten evvel 50 kuruşR ı:ıldığmm: ne ıicfleri var, ne faturası. Ne y;,pı- de bağıilamak zarureti var, Mesela, 
noktaları tle birlikte imha edilmekte- tıre çoraplar yok mu?. İşte onlar. l.abillr. muhal görünen pek çok ttsavvurları~ 

Muharebe olan şehirlere yahut ka- dirler. Llkin bunlara esas yardımı ya Tııneııi 160 kuruta çık!'°ış. Ben al~- _ Çaresı?. hakikat şeklini aldığı bu asırda soy 
sahalara bir göz gezdiril"nce feci pan yine erkanı harbiyenin planı da- yorum 110 kuruş yevmıye. Gel de ı- - Çaresi fiyat mürakabe komisyo- !enen her şeye: 
manzaralara şııhit olunuyor. Bir yere hllinde motorlü kuvvetler fılak top- ~n icinden çık b~alım. Karıya ~e nu mudur, nedir, bu işlere karı~ma.- Dime o mazi olmaz. olmaı.. 
b k d

.. d lar n • "f d 1 ., Buna alcm-i ımkAn derler 
a ryorsunuz , uşmanın or u ın,. c;uları ve bunların asıl yardımcısı 0 _ nede bır çıt corap a a maz mı~ın. malı Bir mala narh kondu mu o mal 

havai bir hücum yapılmıştır; ~rta.da lan ana vatanın her torna tezgahı bu- Bütün y~z çıplak ayak ~ezer fıkara, ortadan kalkıyor. Tecrübeler mey - Reytiyle mukabele edebiliriz. Insat 
stuka bombaları koskocaman bır ıs- lunan fabrik;ısmda ve bilhassa motör Karın agrıl11rına, romatızmalara tu- danda. En iyiı;i satıt1ı serbest btr::ık- lığın terakki yolunda <>tuz sene içinde 
tihkamı uçurmuştur. Beriyanda el 1 ve tayyare fabrikalarında çalışan en tuldu. nıalı. O zaman esnaf rekabet ya~ar, :ıttıiı adım baş döndürecek bir sü-
hombalariyle düşmanın zırhlı otomo - basit amele ve usta başılardır. Bun- * * * mal ortaya c;ıkar, biraz pahalı da ol- ratle ilerliyor. Bu makine terakk:si 

b'll · t ki aldırılmı" ol ı 1 1 1 b' k sa h•rkes isteclig"ini bulur. Hiç o!maz nereye kadar gidecek, Bilmiyoruz 
ı erme ve an arına s ~ - ar ça ışmamış o sa ar, ıiyü ve ta- H erkes ayni mevzu üzerinde ko- ~ • kA duğundan 'nihayetsiz insan kütleleri rihe geçecek muharebeler meydana sa fahiş fiyatla satış yapılmaz. Yalnız şairin insanlığın minevı te a-l nuşuyor, tramvaydan indim. mülü namına ileri sürdüğü temenni 

ormanlara sığınmıştır. Uzaklarda, mu ge emezdi. k h d' * * * acaba kuvveden fı'ile çıkacak mı? 0-
azz:ım bir bomba herhangi bir kaç . .. a veye gir ım, orada da ayni mev-köşe ağzına tesadüf eden bir noktaya . ~imanların lddıalarına gore, şa;.k 1uun bir ba,.ka tarafı: Nıırh konun- Ayakkabıcılar kooperatif miidurü rası şupheli Çünkü bu kadar terak • 
rastlamıştır Bunun neticesi olarak takı mu~arebe meydanlarında s~n gun ca kasap diikkanlArı bomboş kalmı~ Ahdullah Arman da başka türlü içinde ins nlar ruhan tas ve tunç de-
bir köprü ~çmuştur ve yanıba~ında l~~·de yuılerce Sovyet tayyaresı kırık Mürakabe komisyonu neve el uzattı söylüyor: virlerinıie ne iseler yine Ö>'" Jt 
btiyük blr tank harabesi kalmıştır. dokük bir halde duruyor. Bu sayede İse hikmeti hüda o, ortadan srr olu- - Mürakabe komisyonunun tesbh !ardır. İki bıninci sene dei 15 

meydanı boş bulacağını ümit eden Al- yormuş, ettiği kar haddi yalnız miişterileri binıııcl ı;ene ols::ı yine deği la ek 
Böyle bir vaziyet karşıııındıı bile man tayyareleri, Sovyet Rusyanın Evde bir başka terane: Bayram yak Cleğil. bir kı;am esnafı d:.ı tatmin et- Ibibik kuşu ile yavruları :tı il sı 

hav'~ kuv"•tlerı"nı"n ounıyacag·ı rol da 1 ı · ıL • ı b k 1 menıiııtir. Filvaki, halk bu kar hadle- f:ızla kirletmışler. Bir güı lnirlı' ordulan k " •... ; tayyare gizli yen en uzak noktalarına aşmı$, ço.uı:ıa ÇOCUKR gıy m, e c; ye 
ha bitmemiştir. Düşmana bu bıiyük varabileceklerini söyliıyorlar Esason sakaya mendil. (eskive ait her o;ev rlni çok buluyor amma, Beyoğlu es- dan biri: Pılac Timoçe 
zayiat vcrdirildikten sonra, öç almak Almanlar şimdiye kadar ya,ptrkları kalktı da $U bekçi denilen ve hiç hir nah azlığından şikllyet ediyorlar. MU. - Annel Demiş. Bu ye lillilr ( 
için gelecek mukabil hava filolarının hava hıırplerinde maneviyat üstünlüğü işe yaramadığına siiphe olmıyan• ne"- rakabe te~kilatı eksiktir. İyi kontrol lendi. Ba ka bir yuvaya ht ii~ A. A.) -
bir arayn gelmesine mani olmak la- nü muhafaza ettiklerini söylemekte ne ile mahalle sakası hala y~rinde yapılnmıyor, Bu sebeple de halk mü- Tecriıbekir ana: li saatiği: 
zımdır Bundan başka ka7.'aya uğrı- ve şimdi en kuvvetli düşmanlarını da duruyor) Ele ıtiine rezil ofocak de- rakabe komisyonunun kanırlarmdan, - Evladım 1 Demi:ş G e bütün cep 
yıın arkadaşlarına yard ım etmek, hii- Yere serdikten sonra istikbalde ken- ğiller ya, kendileri için de birer maıı fiyat ve kar haddi tesbit edişinden bu mübalatsızhk bizde~ devam e 
cumo geçen kara kuvvetlerinin iaşe dilerine seı·best yaşama yollannı te- to, birer rop, birer iskarpin. bi,.er.. faydalanamıyor. gitsek böyle olur! aroslavetes 
işlerine yetİ1$mek; icap ederse mühim min edeceklerine kani bulunmaktadır• Gel gelelim. hic biı·inin yanın:ı vak Murrıkahe kom!syonunun mesaısı - D etl · d · matı çabuk bitenlere yeni mühimmııt !ar. laşılmıyor. Mendil denilen sev. Hint nin miismir olması ic;.in işe en baş- İ: ı erın ekı 
yetiştirmek, alınan yeni kuvvetlerle kumaşındanmıs gibi ortııdan kıılkmıs t 1o n başl:ımak lazım. Mesela, bizim kuruşa alıyorum. Olu~ :> 1!1~ştur. 
düşmanın en derin noktalarda bulu- Çocuk giyeceğine verilecek para ile i i ele alalını Komisyon kunduralara - Cıınım 0 

azami .13 P ıstıkametin 
nan sanayi mıntakalarma kadar nüfuz -~ eskiden bir cocuk yirmi yaşına ka- kir haddi tesbit e•ti. Halka faydası tılabilir. . . ' eiiyük tank 
etmek de hava kuvvetlerinin esas va- WJJ!JT? ~..:,~ , .....,, dar beslenir de cvleneceiti zaman l:ız ne? Deri lOO kurust"n 460 kuruşa, kö - Hadı, h~dı. -~81 ~ilerimize k 

Şimdi. Sovyet Rusya toprakların- zifeler.i arasındadır. Diğer taraftan ~./ tarafına ağırlık bile verilirmis. sele 600 kuruııa yiıkseldi. 30 kuruşa ~~n?, gdazetecı deııdl nılkr.>'ı•~kl .il.. - • • • Itılllll 
P r K O k b

. · · · t"f da g·· " ) 1 d N aldıg·ımız çı"viyi 300 kuruşn yalvara- ışıruz e :zamane a nvu Uau,., ~ 
ens on ye a ınesının ıs ı ası oru en man7.'ara ar su ur: gal ip taraf soluk nldrrmaksızın bütün e olmuş. ne varmış !<anki. esnaf 
mihvere düşman cepheye dahil Surada burada kalan yıkı k, dökük n;~k bu saydığımız harp alat ve edevatı- denilen fırsat düşkiinleri bayram us- rak alıyoruz. Tesbit edilen hadde gö * * * ır 

** * Uzak Şark Meselesi 

olan bilhassa Uzak Sarkla yakmd·m tü fak:ir fıkarayı soyup soğana çev;- re malzeme yükseıa:kçe kar da yiik- yortancı tüccar Ahmet Fahri Ak- edfun 
nlakalı bulunan memleketlerde heye- riy.orlar, scliyor, bu isin neresi halkın lehine yalçının ticarethanes!ndeyim, 

can uyandırmış ve hangi istikamette -~ llUHllllllllll l l l!ll l l l l l l lllJllllllJllllllllJllJIJllllll( ll llllll~ * * * oluyor. Eskiden 300 kuruşa mal olan J müşteri sıfntlyle girdim, dizi d'zı ın-yapılacağı sarahaten bilinmiyen bir .,,. ·ı bir kundura için h:ılk 90 kuruş kar ralanmış, mesl hevenklerinden birin 
Japon taarruzuna karşı müdafaa ted C.ormağa lüzum yok. Kim, bir i- veriyordu ise, bugün bu mal bin ku tutarak soruyorum: 

bırlerin.i arttırmağa sebep olmt•ştur. §Paranızı harcanmaktan, çarçur edilmekten kurtarınız.~ Buyük bir muvaffakıyetle d ~k k~ci insana rastlarsa derdini ruşa çıkıyor, halk da 300 kuruş kar - Kaça bunl:.ır? 
Japon matbuatı: Uzak Şark mese- = ............................................................................................... - ş A R K 6 ece bir rehakar bulmuş gibi bu veriyor. Bu vaziyette kar haddi tes- - Çifti 470 kuruş. 

les"nin sulh yolu ile halli ve kaybo = = işi konuşuyor. bit etmi" olmak halkın lehinde m~? - Neeee .. Aman ne kadar ncuz ya 
lan Japon ticaretinin iadesi Konoye = T = Çarşı esnafı reisi Seyfettin Terca- - Çaresi? hu Hemen blr çift veı.ı:ı bana, 4Z nu~ 
k binesi s!yas~tinin esas gayesini teş = asarruf Bonosuna Yatırınız = Sinemasında 1 nın yazıhanesindeyim, önünde bir dak - Çaresi dediğim gibi, isi baştnn m~ra olsun. 

k
'l 'ğ · = . = tilo makinesi. yazıp duruyor: ele alıp karar vermf"ktir Deriye d11- - Bız toptancıyız beyim Bir çift •ette 
ı ettı inı, fakat nasyonalist unsur- = _ Devam ediyor A marka yay. E~ki fiyat• ··~ni fiyatı lıa mezbahada iken fiy~t tesbı"t •dı·ı:r. s~tamayız. • Alına 

ların faaliyetlerinin ve Jopon donan - T f - a.. 1•••••••••••• , Kabara çivi. Eski fiv•'r v-.,; fivatı " " • u ması ı;eflerinde son günlerd~ hakim - asarru Bonosuna yatırılan para eksilmez, artar·, = 1 .,. - Somya demiri. F.ıki fiyat• ·ı~.,; fiv.ıt Bıı deri kö~ele olunca su kadara. glase - Demeyin yahu. Ben bunu bir = . b - yUz ~; sa: olmağa başlıyan müfrit temayüllerin = sıze ir yılda '.ıc 6 peşin faiz getirir. E 1 -••••••••••••••• .. ı olunca bu kadara. vidala olunca o ka- başka kavafta sordum, tam altı 
bu siyasetin devamına imkan bırak- = _ ' ~ dara satılır denir Malzeme fiyatı sa- otuz kunı~ istediler. 
madığını, kabinenin istifasının Ameri = = bit tutulur. Esnaf satacağını, halk da - Öyledir beyım, altıyüz o tuza ııa 
kan - Jııpon müzakerelerinin kesil = A = s·ınemasının L."k .. al:ıcağını bilir. Ne esnaf halkı alda- tarlar. Narh böyle, .8 
mesi demek olduğunu ve Japonyanın = V = U SU... tabilir. ne halk esnaftı dis biler. - Neden? ~ l!I 
kati bir karar alarak harekete geç- = = * * * - Efendim, mürakabe komisyonü 
mesi zamanı geldığini yazmaktadır- = Tasarru. f_ Bo.nolorr, bi.itün bank alarla su b e ve aJ·anslan nda = Sinemasının Konforu v aktiyle bu kabil kontrol işlerinde bu mallar için toptancılara yüzde on 
lar. = 1\I 

11
_ P k ~ = ••• çalışmış, halen de nim resmi perakendecilere de yüzde 25 kar kabul •Jnl 

Amerikan a azeteleri ise: Bu istifa- : H' 1 1 ıyan onun resmi satış gişelerinde bank a = etmiştir Bizim bunun bir çiftini 506 '" - b l - bir müessesede müfettişlik yapan ve • Edet nın Sovyet Rusyada askeri vaziyetin - u unmıvan yerlerde malsandrklarında - Ve Go" 'sterdigı"' " · b kuruşa satmamız 18.znn. Çünkü 460 _ .; - eskı lr devlet memuru olan Şevket 

~~~a:~e~:~ett~~ip:~~a~~m~~ir~:~~ SJ • ........ sat 
1 

l makta d 
1 

r • § WİLL Y FRİTSCH MARTE HARELL Akko~:f~{e. diyor, bütiin mesai, sa- ~~;1J~e a~g~:· 6~0n~~ru~~ !:~!~l::. ;:: 
harekete ıcçece~inin alameti olarak C +• • '-•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • •• ;::: 1 kat toptancıya yüzde on klr çok 
tellikki edilebileceği, ve Amerika do- ;:: • Hiçbir vergi ve meraaim yoktur. Her keseye elveriş - • = tarafından fevkalade bir surette t emsil e di len ŞA HANE atlerce oturup kafa pııtlatmalar, kı ı hem de pek çoktur. Biz eskıdcn bun 

C •ildir . Paran ızı lstedi~inlz a nda gene paraya çevirmeniz t .- kırk yararak karar vermeler bo,a gi- 1 "f. d b k k" 1 dk nanmasının J apon donanmasiyle m u .... • .,. - E B E D 1 A ş K f NIÇEVO) diyor. Bu iş böyle olmaz. Mürakabe arı çıtın e eş uruş ..r as.atar ı vaffakıyetle böy ölçüşecek bir kud- - • kabildir, Arttırma vo eksiltmelerde satış kıymeti üzerin · t = simdi on kuruş karla satıyoruı. B • 
::;: • den teminat olıırak kullanılı r • - komisyonunda her sıın:ıt ve meslekten, b" "f 

rette olduğunu ve Amenkamn Alecıu- - t • • • •• •• • . t -- ticaretin her !"'tbesı"nden '·'rer kı"ş'ı bu her gün ın çı te yakın mal sa tarı 6,55 
d 1 d P Tk d" ::::ıı: • • • • • ••-..••• • • •• • • ••••• • • • •-f ,,, ıı< eğer mürokabe komisyonunun koydıı-sıyon a a arın a ve nsı ı 'in ığer _ ;::: Filmi. bu hafta bu güzel sinemaya büyUk bir Halk eelbetmektedl r lunılurmah. Eğer bu mümkün olmaz- JC 

adnlarındaki hava üslerine, hava hii - = B T ;:: İLAVETEN : TÜ R KÇE SÖZ LÜ H A Y A T 1 N E S R A R 1. sa hangi mevzu tetkik ediliyorsa o ğu kar haddine göre mal satsak, __ .. _., 

cumlarına karşı çok tehlikeli bir vazi = ı·r asarruf Bonosu Alınız == , H. - Her akşam lstal)bul ve şı,11 için Otobü~s temin edi lmiştir. mevz Uzerinde i!I yapan en bıiyük run oluruz alimallah .. Slz bir dola3'!1 ---
yette bulunan Japon~ için ciddi bir = ı tüccardan en küc;ük esnafa kadar bir ı;.iftini 25 - 30 kuruş karla satan vıO 
tehdit te~kil eyliyeceğini yazmakta- - Telefon : 49369 ~ danlı bir esnafa rastlarsınız elbet, iİİıı.. - · kaç kişi bulundurmalı, İşi uzun ezki. 

du-·ıa_r· ____ M_. _A_N_TE_N __ ... ı_ll_ll_lf_llllllllllllllllllllnUJrllllllllllllllllllllrllllllllllll f~_ J' TAK S 
1
. M SINEMASIN 1 da ~1~!ik!ö~a~:~!~~e~~:ili.işi ~:1~~:ıa~~ ~~ıg~[~!~:::i ç~::1::e::

11

:u::::~·---ı 
rakmah. Bir insan ne kadar bilgiç o- reden sonra da mürakabe komisyonıi" 

- 1 lursa olsua herşeyden anl:ıma7. On kararlarının halk için faydalı mr, za7 

Bu
··yu"k Muvaffakıyet klar, kaşalr pebynirinel lk45 kuru~ .fiyat rarlı mı olduğunu araştırmıya artılı • 

oyuyor ar, en Ba ı rıazarınd:m on lüzum görmedtm, Ji 
!arın markasını rla 1esbit edeı"ek 145 • K ER NUMARALI ODA 

1

. '-"'-'"-'~---.~-...... (~'""'-''- . ...._ . ...._ '- ı ı· ~k·u~ru:ş:f:iy:a;t:;:k;o:y;d:u:k:la:r:ı :p:e:y:n:i:ri;.~l;·~;o;;-~·~;;~ - ;;:;S;a;ül:;~E=S:;L:.: ;t Milletler arası şöhrete malik ' BÜYÜ K SANAT KAR _ ·~ 
M ısırlı Artist ~ SUU RİV E LI VILDIZ 

YA'ZAN: @-.d ıar W.allace 

Krz ötkeli öfkeli: "Ne bileyim? .. di
.;t!rek ı;alkandı. "Senin de Jeff'inin 
clı:> Allah belasmı versin. Bu işin böy
le olacnğını ilkinceı: bibydim, Allah 
saklasın, hir; kanşmazdını. Hem de 
sana söyliyeyim mi Johnny Grny yok 
mu, her ~eyi bilıvor! 

- Ne, Johnn;- Gray burada mı? 
Drnıek ki, geldi, 

- Eveti 
- Her şeyi bl!iyor diyorsun, bu 

her F.cy ne demek- Neyi biliyor? 
- Jrfri tanıyor, Ona göz atar at

maz tanıdı, Her halde hapishaneye 
girmezden evvel bh yerde görmiiş -
tür ... Bunu duyan Emanu~l'ln dudak 
larmdan bir h;:ıy;:oet ıslığı çıktı: 

- Sen gidip de J!!fl'c tanııunış ol
duğunu söyledin nıi? 

edilecek bir mataiı değil. 
- Bu fena. Drr:ıek lti, gürilllli o

lacak, Jeffe söyle hcnwn gelip be
ni görsiin. 

- Sen burada bekl•yip durnıa. 
Belki Gray seni turada goı·ür. E\•in 
arkaınndnki bahçeye glt, oradn bek
le, bcccrcbilin;cm Jcff'j oraya gön
deririm. 

Emanuel kızın söylediği gibi yaptı. 
Liln yemek oda~ına gitti. Jcff ile 

onun nrasındR bir işaretleşınedir baş
ladı. Nihayet Jeff bir fırsat ve ba
hane bulnrak dışarı çıktı. Babasının 
bahçede beklediğ'•ıi duydu ve -:ıraya 
gitti. 

- J eff biliyor musun! Senin kim 
olduğunu Gray bl.r:yor. 

• Teff kısa bir hayret ahı çektikten 
- Bana ne soruyorsun? Ben bura- sonra: 

ya geldi geleli Jeff ile iki liıf konus- - Reni göcünce, kirpikleri bile 
modıgrmı iddia erlerscm yalan ı:;öye- titremedi. Nasıl ohır? dedi 
mlş olmam. O solgun gelinine o kıı · - O Allnhın oeı~sı. bir knyn par-
d r vurgun ki.. çası gibi soğuk kıır,,ıdır. Tchlil<eli bir 

- • Bırak onu şi•ndi. Johnny Gray adamdır ha! Onu t:en hapishaneden 
ne dıyor? Onu bıma söyle. tnnn-rm. Hl!m gözU hlçbfr şeyden yıl-

J eff'i tanıdl!~ıJTlı gıd!p k!!nd!sine maz. Gider de reter·e soylerse ıs 
ıl:iyleıncmi tcnbıh ettı. Yakım boğa- fPna. Beklemiye gelmez, llköncc se
eakmış. Heın her.!ııı elleri çelik gl- nin a!Pş etmen J;"ızımclır ITcrhıılde 
bl, bir aralık bo •azımı ı etrnfındn 1 Pcler'ın evde bir tuf<'ltl, tabnncası 
"7dua. Herhald~ kolay kolay alt vıırdır. Dikkat ha. Pet~r çok çevik 

Tefrika No. 22 
bir .ııdaın.dır. Şiiphelendi miydi. bck
lcımye hıç gelıncr.. Renim buradıı iki 
kişim var, Seni onlarla koruyacağım. 
Sen de Gray'a, dil\:J,at et, lnknt Gray'ı 
ben kendi üstüme alırun, Ar:ıdıgı 
varsa, bulacağı rla var. 

- Yani ne yapaca~ım? 
- Kızı mümkü:ı mert"be çabuk al 1 

ve uza.ğa götiir. :;:imdi nerccleyse o
tomobılle harck.:-t edec~ksiniz, değil 
mi? Doğru Charlton H'ltl'l'e göllir 
Niyetiniz oradıı bır hafta knlmakt; 
değil mi? Hayır b•• ha~ta kalma, o
telde ancak bir ge 'e kaim Yarm doğ 
ru isviçreye yollan, Di!<kat et, kız 
mektup ya:ımasın. Ben der ile bu
rada kozumu paylaşmm. Paraları 

bayılmalı: İki bir yok. 

- Nir;ip para verecek" 
- 1Kızı geri almak için, kırk bin 

lira; belki daha !.ızla. 

(Arkası vaı·) 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR T TYATROS U 

Bu a kşam saat 20,30 da 
Dra m Kısmı: HA 1\1 L E T 

Giiııd iiz 14 ele COCUK OYUNU 
Akıı::ım saat 20,30 da 

Komedi Kısmı: Kibarlık Budalası 

, 

Bedia Musabeni ile) 
..... """ ..... ,,._, ..... ~· .~ l,_~!~ı, ... ~~!~ 

tarafından ibda edilen 

Türkçe Sözlü Arabca Şarkılı ve Sözlü 

KIZIM DUYMASIN 
G ülünecek ve ağlanacak ib retimız sahneler ve hayatı lıaklkiyeyi 

gösteren bir , a heser 

Bugiln Mati ne ler : 11,45 - 2 - 4.15 - 6.30 ve Suare 9 da 

' ======' ~------.. --ARABACIN IN KIZI., ıı da n daha heyecan lı .•. Büt ün Aşk romın lal'ln· 

dan da ha can lı •.• 

CHRiSTiNA SöDERBAUM 
ın temsıı ettiğ i 

BALIKÇININ KARiSi 
(Die Reise Naclr Tilsitt) 

Yakın da 

( Açtlmamış Gonca) Filminin unutulmaz yıldızı 

Yeni Deanna Durbin GLORIA JEAN 
; 

Şarkı Kralı ve BJ.NG GRQSBY İle İlk Defa Olarak "-1 

Radyo Yıldızı Yara{tıklan 

YILDIZLAR ŞARKiSi 
Filmi İle Biiiiin Dünyayı Zaptetmişlerdir. 

Bu Salı Akşamı SÜMER Sinemasında 

k 
a: 

~ .......................................... mt1 ..... jrn· ':t istanbulun İhtişamlı Gecelerine Karşı 
Beyazıtta MARMARA Sineması Ustü nde ı. 

MARMARA GAZiNOSU 
s 

TÜRK.MUSiKi SANAT KARLAR INI DiNL EYiNİZ , TÜRK Musl- ai•SD 

ş 
ı KiSİNiN iNCE NAGME LE RINI HER GECE ~J 

A R K Sinemasının j 7 den 12 ye Kadar Terennüm Etmektedirler. l\ad 

Gllz yaşları döktUrecek filmi ol.ııcaktır, ----·ı··" ..... Gii11diizleri açıktır, Tir11akilerc halis kalıre .. 1 .l 

, 



1 • ~~--======::-_,___._~___:__ ___ _ A 
TAN 18 - 10 - ~J41 

:, . • ,. ) · ..• ~. . .,t j. '';.. ' • : " • : • ' • • • • 
" . . . ·, : .· 

aNİTA BEST 
FevkalAde caz şarkıcıst 

SHORT AND LONG 
Yeni gelen Amerikan Komikleri 

4.ncy ve Zo/,y Li.nder 
Oue Eksantrll< 

..,UKY ve arkadaşı\ 
Numara Komik 

Ayni Müzik ve Varyete 
Programı İle 

Cumartesi ve Pazar 
Saat 17 Matineler 

PAVIYONDA 

J\NİTA BEST . 
Ve .ıeıhur FRED GARDEN 

Orkestrası ______ !_, 
f$ta"bul Levazım Amirliiji 

Satınalma Komisyonu İfônlan 

25,0C J metre kadar boz elbiselik 
aş kahve rengi olarak boyattı

cakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 
/941 Pazartesi gilnü saat 14 30 da 
ophnnede Lv. Amirliği satm' alma 
misyonunda yapılacaktır Tahmin 

eli 11,250 Ura, katt te~inatı 1687 
50 kuruştur. Taliplerin belli va

~ kop:l!cyona gelmeleri. 
.:tl (296 - 9067) tuk _ 

im ~el\ıosuna 175 kuruş tahmin 
Şu dılenon kadar sade yağı alına
dar8ktır ,rhkla eksiltmesi 20-10-941 

bal Pazartlinil saat 15 te Tophanede 
t k st. ;v rliği satın alma komisyo
da cıun a acaktır. Kat'i teminatı 
se 0937 li' kurUştur. İsteklilerin 
alko~ll va komisyona gelmeleri. 
o d (31.0 - 8179) -lç alınacaktır. Pazarlık-

mtt20/10/941 Pazartesi gü
gün de Tophanede Lv A
de?\lma komisyonunda· ya
lebiıııunesi komisyonda gö
lantrirı teklif edecekleri fi
yon kati teminatlariyle bel

1 
1 
1 
l 

ı 

lsyona gelmeleri. 
(312 - 9225) _____ , 
~~~~r~·ı 

izin, ••••••ı-I e • s :Aake 

Güzel Sanatlar Akademm 
Neşriyatından 

Sanat Şaheserleri 

"Burhan Toprak" 
Birinci dldi evvelce neşredilen bu 
erin ikinci "llcli ilci .kııam olarak 
tl"ar etrn!şt1r. 
irinci cildin fiyatı 310 

ci cilt birinci kısmm fiyatı 260 
· el cilt ikinci kısmın fiyatı 200 

ştur. Satı, Yerleri : 
Beyoğfunda Haşet, lstanbulda ik-

aı ve Üniversite Kütüphanelerlyle 
emduh Aygün Ticarethanesi. 

(9253) 

9SMANLI BANKASI 
İLAN 

Osmanh Banlı:nınıa Galata •erlı:erfylo Ye· 
ıcaml ve Beyoflu tabtilerinin Şelıer Bıyu
ı mOnasebetiylc, 22, 23, 24 ft 2S ilkteşrin 

!141, ve Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 
e, 28 (lljtleden sonra), 211 -Ye 30 lllıtetr!n 
941 tarihlerinde kapılı bulunacaft illn olu· 
u~ • 

KAYIP: htanbal Liman tılımneıll m6d6rl6 
:ıt:ıGn 54530 sayı 21/8/1140 ,ılnlil 95219 sayı 
/1/941 ~nl!I 115520 aayr 30/7/940 aunlü 
1908 sayı ıı /6 /941 aanıa dört adet mak
uıu Zayi olmuwtur. Yenilerini alacai!ımdan 
ük!lmlcri yoktur. Yani Papadopulos Galata 
l&V7•r Han 22 /3. 

KAYIP: Bakttld!y lıuaeı nıalmlldllrlllfUn • 
len alınalıta olduğum eytam maaşında kul • 
n~ıfrm tatbik milhllrüm(l kaybettim. Yeni· 

,nı yaptıracıf"ımdan eskisinin hülı:mil kalma• 
ıışttt'. Nebin Cerke~H 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SACA: 1 - Bir iç deniz - Ya-
1lama ileti 2 - Ter..i: Hamız - Umit eder 

,...... Taharri eder - ı._tirham 4 - Bir mem 
auyU S - lnsan! 6 - Bır kıta - Bır çıl 
' - Serbest bırakmak - Tersi: Bir u•uv 

T rol: Korkunç hayvan g - Tersi: Ke· 
• ı.le B<r erkek ismi 

• .!ll<ANfDAN ASACI: 1 - Sair solu bel 
., deflldır - Ustünde yazı yuılır 2 - Cün 
~il - Eser, alimet 3 - Eserler - Teni: 
" syada bir daf silsilesi 4 - Bir bıyvan 5-
T.'umekten ımir 6 - 40 para - Bir vil4yet 

- Pntik olauk - Tersi: Ekmek J'&PQııya 
hrar 8 - Baıtan ıcçen ıeyler 9 - Usküdar 
da bir mahalle 
EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAOA: 

1 - Omcr - Mau. 2 - Luzuciyct 3 - U 
llm - Lahi 4 - Met - Tarak 5 - Sıı._ 

- Sivas - Tas 7 - Acem - Hala 8 -
~ıdi Avam 9 - Irak - Mani. 

YUKARIDAN AŞACI: 1 - Olüm, sahi 
- Müze, lcu 3 - Tersi T!l.re, veda 4 -

um. Samı S - e hırlı Tus 6 - Milas, 1ı~m 
s Aynr, tava 8 - Saha; alan 9 - Atik, 
4mı' 

n \ahip ve Neşriyat müdürü Emin 
r UZMAN, Gazetecilik ve Neşrivat 

T. L. S. TAN matbaısı 

•• 
~ - ~ 1. . ~ 1 
.,,~,~~• •A 
BAŞ - DIŞ • GRiP - NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATİZMA • NEVRALJi 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 ~ 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
J • .... • • • • ' ••• ~ ' .- •... • • ~.... - •••• • '- ' • • 

· Deni7: L.evazırri ·-satın.alma K9Ôıisyomi İlanları 
•' . . ·. \ 

1 - Tahmin edilen mecmuu bedeli (11650) lira olan (50) ton kur•J 
fasulyenin 27/1. Teşrin/941 Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (873) llra (75) kuruş olup şartnamesi her gün pa-
rasız olarak komisyondıın ıılınabillr. 3 - İsteklilerin 24!JO sayılı kan 
una uygun olarak hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarım havi kapalı 
zarflarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa
;>ada bulunan komisyon bnşkanltğm.a makbuz mukabilinde vermelerl 

(8949' 
_,,.,, 

Adet Dizer dinamo gurubu "65: 70 beygir kuvvetinde 220 voltluk" 
veya "50 beygir kuvvetinde 110 voftluk": 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı gurup i?azarlıkla almacaktır. Bu gu
rubu verebilecek isteklilerın acele komisyona müracaatla diğer vası:f ve 
şartları öğrenmeleri ve en geç tekliflerini 20 1.Teşrln 941 Pazartesi ak
şamına kadar Kasımpaşada bulunan komisyona vermeleri. (9165) _,,.,, 

85 adet malmukaddar damacanaıımm ağrzlarmın çimento ile doldu-
, rulmuş vidalı kapak yaptırılacağından, 20.10.941 Pazartesi günü saat ıı 
de Kasrmpaşada bulunan Deniz Levazım Satm alma komisyonunda pa
zarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte me~kur komisyona 
müracaatları ilin olunur. (9255/ 

~ 

200 metre demir boru 1/2 pus Galvanizli Kres 
200 " .. .. 3/4 " 
250 .. " .. 1 ,, 
250 " ,, ,, 3 .. 

Yukarıda yazılı muhtelif ölçüde 900 metre demir borunun yeni ve
ya yeniden farkedilmiyecek kadar a1 kullanılmış olmak üzere 20.10.941 
Pazartesi günü saat 14 de Kasmıpaşada bulun::ın Deniz Levazım Satı
nalma komisyonunda pazarlığı yapılaca)ctır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte mezk1lr komisyona müracaatlıırı ilıin olunur. (9212) 

~ 

600 Adet l\Iakkap 2, 2,5, 3, 3,5. 4: 5: 5.5; 6,5; 8, 10; 10,5; 11 behe

50 Kilo 
2 Roda 
~ " 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

" .. 
n 

,, 
" 

rinden 50 şer adet 
4 ila 6 mi m kösele 
Çelik tel halat 4 m/m dümen tellerine 

,.. ,, " 6 " 
ı. " " 1 Burgatso •• . 
b .. .. 1,25 .. 

.. " 1.50 " 
.. .. 1.75 N, 

• n » 2 H 

cif halat 6 m/m 
5 " 1 Burgata 
5 • " 1,25 
5 " .. .. 1.50 .. 
4" ,.,,, 2,, 
4 .. .. 2.50 .. 
1 " Çelik tel ha!at 1.5 " 
2 " " " 1, 3/4 veya 2 burgata' 
1 ., .. .. .. o. 3/4 
1 • Lif halat " 2. 1/2 " 
1 .. " 3 " 
9 Adet Projekt.ör 35 s/m kutrunda asgari 800 metreyi gösterecek 

18 .. 
• 

150 vat 110 volt Hi.mbalı. 
Vantil!lt& 110 volt mntemadt cereyanla çalışır· 200 il& 
250 m/m pervane kuturlu 
Aspleratör şakuli vaziyette çalışacak 
cereyan, pervane kutru takriben 100 

. 
110 volt 
mim 

mütemadi 

10 Ton Dökük koku 
Yukarıda yazılı 24 kalem muhtelif cins malzemenin 20.10.941 Pa

-rtesi günUnün saat 11.30 Kasımpaşada bulunan Deniz Lcvazrm Satın 

alına komisyonunda pazarlığı yaptlılcaktır. İsteklilerin belli gün V'E! sa-
atte mezkur komisyona milracaatlan ilan olunur. (9213) 

~ 

300 Metre Yumuşak örgü çelik tel halat. Kutru 2,5 .ilA 3,5 mm. ve 
en az 100 Kg, }raldırabilEcek kabiliyette 

300 "' Yumuşak örgü çelik tel halat. Kutru 1,5 ilA 2 mm, ve 
en az 40 Kg. kaldırabilecek kabiliyette 

60 " Bakır boru iç kutru 80 m/m . dış kutru 82 - 83 m/m 
30 " Bakır boru " " 58 " 60 m/m 
20 Levha Baktr lehva 1 - 1,5 m/m kalınlığında 1 x 2 metre eb'a

dmda 
Yukarıda yazılı 5 kalem muhtelif cins malzemenin 20.10.941 Pa

zarte~i günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satmalma 
komisyonunda pazarlıi,11 yapılacaktrr. İsteklilerin belli gün ve saatte 
rnerıkür komisyona müracaatırn ilan olunur. (9254) 

I - (32,602) Kg. Iskarta kanaviçe kapalı zarf usullyle satılacaktır. 
II - Muhammen bedeli (21.191,30) lira olup teminatı (3178,70.) li

radır. 
Ill - Nümuneler İstanbulda Ahırkapı deposunda görülebilir. 
iV - Arttırma 31/X/941 Cwna günü saat 10,40 da Kabataijlta Leva

zım Şubesinde müteşekkil ahın komisyonunda yapılacaktır. 
V - Arttırmaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını, kanuni 

vesaikinl llıtiva edecek olan kapalı zarfiannı ihale sı:atlnden bir saat 
evveline kadar adı ge~n komisyon riyasetlne makbuz mukabilinde ver-
meleri Hizımdır. (9066) 

Devlet pemiryolları . ye limanları işletme idaresi ılanlan 
Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsal ma

halli gösterilmiş olan 1 kalem taş kapah zarf usullyle satın alınacaktır. 
Münakasa 3.11.941 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 

binasında A. E . komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin teminat 
ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 
na kadar komsiyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler _parasız olarak komisyondan verilmektedir. (9188) 
Ocak Miktan Muhammen bede Teminat 

Sırtköy 8500 23375 1753,13 L. 

Karar Hülasasıdır 

Mi11t Korunma kanununa muhalefetten suçlu Vefa Kovacılar cad
desi Kemani Çelebi 16 No. da mukim bozacılık ticaretiyle meşgul 
Mahmut oğlu Taha hakkmda İstanbul Asliye 2 inci Ceza mahkemesin
de cereyan eden muhokergesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğun
dan Milli Korunma Kanununun 32/1 59/3 maddeleri mucibince 25 lira 
para cezası ödemesine ve 7 gün müddetle dilkkanınm kapatılmasma ve 
hüküm katileştiğinden ücreti suçluya alt olmak üzere karar hlililsasmm 
T<Ul gazetesinde ne:ıredilmeı;ine 17~5/941 tarihinde karar verildi 

'9248) 

1.-.----&• Orfa <lkul Yardımcı Kitapları 

AL~t;ANCA DERS KİTABI 
Y almz başma çalışma usulleri ve temriııleri 

Yasan: TAHSiN ABDI GÖKŞINGÖL 
Satıı Yeri : 1NK1 LAP Kitabevi. (Her kısmın fiyatı (50) Kuruştur, 

\a İstanbul Ankara Caddesi No. 155 1 

Üniversite A. E. P. Komisyo_nundan 
Tıp Fakültesi kliniklerine (1840)lira muhammen bedelli (40) kar

yola 27.10.941 Pazaı;-tesi günü saat 16 da Rektörlükte pazarlıkla alına
caktır. İstekliler (276) lira teminat ve Ticaret Odası kağıtlariyle gel-
meleri. Liste ve şartname Rektörlükte görülür. (9.2fl8) 
~t ........................................ .. 

' 

, 

•, 

1 
• 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 1941 İkramiye Plam 

Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İk.tncitesıin 
tarihlerinde yapdır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira 8 adet 250 liralık - 2000,- Lira 1 
3 • 1000 • - 3000,- • 35 .. 100 .. - 3500.- • 
2 • 750 • 1500,- • 80 .. 60 • - 4000,- • 
4 • 500 • - 2000.- • 300 • 20 • - 6000.- • 

, .............................. 1 ..... , 

_Talebe Tramvay Kartları 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Geçen sene İlk, Orta ve Lise talebesine verilmiş olan mavi renkli 

talebe kartlan yerine bu sene turuncu renkte kartlar tev-r.i edildiğinden 
mavi renkli kartların 6 İkincitcşrin 1941 tarihinden itibaren muteber 
obımıyacağı ve bunlıır istimal edildiği takdirde memurlarımız tarafın-
dan müsadere edileceği sayın yolculara ilan olunur. (9263) 

Haseki, Cerrahpaşa ve Zührevi hastalıklar hastahan-eleriyle Zey
nepkA.m.il Doğumevinde 942 Mayıs sonuna kadar vefat edecek fakir 
hastalara ait cenazelerin defni işi açık eksiltmeye konulmuştur.' Tah
min bedeli 2040 lira ve ilk teminatı 153 liradır. Şartname Zabıt ve Mu
amelAt Mildtlrlüğü kaleminde görülebilir. İhale 3/11/941 Pazartesi günü 
saat 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası veslkalariyle ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9258) ,.,.,.,,. 

Beyazıt nahiyesi sınırı içinde başıboş olarak bulunan iki kuzu hak
kında yapılan incelemede sahibi bulunmadtğı anlaşılmıştır. 

Sahibi zuhur ettiği takdirde işbu tarihten on beş gU.n zarfında E
minönll kaymakamlık binasınm Ust katıın.da tem.l.tlik jşleri memurlu-
ğuna .ınilracatlan ilAn olwıul, W2.59) 

İnhisarlar 

Fabrikası 

İstanbul Bira 
Müdürlüğünden 

Koşum Havvanı Satın Alanacaktır 
Yük arabası için dört, beş yaş arasmda jkl hayvan alınacaktır. Ta· 

tiplerin Şişlide İnhisarlar bira fabrikası Miidürl{iğüne müracastları 
(Eski Bomonti) (9237) 

lzmir Vilayeti Daimi Encümenii!den 
İ7.mir - Bergama yolunun Hl2 + 450 - 106 + "350 kilometr.eleri 

arasındaki 3900 metrelik şosenin tamiri 3 Sonteşrin Pazartesi saat il 
de Vilayet Daimi Encümen odasında ihale edilmek ilzere 5,10,941 den 
itibaren 29593 lira 91 kuruş bedelle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Keşif evrakı 150 kuruş bedelle Turistik Yolla: Mıntaka 
Müdürlüğünden tedarik olunabilir. Muvakkat teminatı 2220 lıradrr. Ek
siltmeye iştirak edecekler ihaleden bir hafta evvel Turistik Yollar 
Mmtaka Müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikası alacaklardır. Talip
lerin 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacakları 'lcklif mektuplarını 
ihale ·günü saat 10 a kadar Vilayet Daimi Encümenine vermeleri. 

(4252) (9170) ' 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanla_rı _, . . 

45 ton Arap sabunu alınacak 
Tahmin edlien bedeli (29250) lira olan 45 ton Arap sabunu J\~lı.~ı 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca pazar
lıkla 31,10,941 Cuma günü saat 14 de ihale edilecektir. Şartname l li
ra 47 kuruştur. 

Katı teminat ( 4387) Ura (50) kuruştuı:- (9139 

MN'I( 

' ôOOO Çift Erat Fotlnl alınaca, 

Tahmin edilen bedeli (46,500) lira olan yukarıda yazdt 5000 çift 
erat fotini Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez Satınalına Ko~ 
misyonunca 4/ 11/941 Salt gilnü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (33) kuruştur. Katı teminat {6975) liradır. (9201) 

~ 

loc.o metre küp kereste ahnacatı. 
Eb'atları ıartnameslnde yazılıdır. 

Tahmin ediJen bedeli (272,000) lira olan yukarıda yazılı 4000 metre 
küp kereste Askerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 27/10/941 Pazartesi günü saat 10,30 da pazarlıkla ihale 
edllecektir. Şartname (13) lira (60) kuruştur. Kati teminat (29260) li
radır. 

Çıralı çam bulunmadığı takdirde nısfı çam diğer nısfı köknar bun-
lar da bulunmazsa hepsi köknar olabilir. (9137) 

~.~:,;~:: {3.::..:-. ı r;~-~~~~i·-·;~~~;" 
1 İstafilokoklardan mütevellit ; llADhal Mliftil!Ufündenı 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk al- ' En iyi l,,t Son • ı. Kr. Kr. Xr. 
tı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt ! ......._ 
hastalıklarına karşı pek tesirli : ~~:~·,.. !~ ~: !~ 
bir aşıdır. Oivanyolu No. 113 $ Udlm 234 170 117 

1 Uıküdar lcra Memurluğunda.n 941~: A· 
hilya Leıı:otet'ln Hollanııe Bınkuına olan 

1 3000 lira borcundan dolayı hacıedilmiı olan 
Kadıköy Cafer ata mahallesinde Bahoriye cad 

• desinde eski 3 ı yeni 69 / 6 numaralı Selimi ka· 
dim vakf1ndan 296 mure murabbaı miktarın
da "Ye tamamma a, yeminli ehlivukuf tardın· 
dan 4310 lira kıymet takdir edllmiı olan nlt 
S aolu 1 harita numaralı mOfrez arsalar c.rk•· 
u 1 O harito numaralı mQfru mahal cephesi 
Babari,ye eaddeaiyle mahdut lrayden mukataalı 
milfreı bir e•İn üçte bir hissesi elyevm ır<a 
olan bu ıı:ayri meakuldelıi borçluya ait ılçte 
bir hisıe•inin 2280 numaralı kanuna tevfikın 
açık arttırma ile 11tılmasına karar verilml)tlr. 

1 

VAZlYETI HAZIRASl: 
MezkOr ıı;ayrimcnkul bilen aru halin<le • 

dlr. Bahariye caddesi üzerinde olup araanın 
iki tarafı apartıman ve arkaaı telle tahJit 

ı 
edilmiştir. Caddeye nuır olan kısım da Ju • 
varla tahdit edilmiıtir. 

ı - Iıbu ıı;ayri menlnıllhı anırma oartna -
mesi 31/10/ 941 tarihinden itibaren 41/ 187 
no: Ue Uskildar icra dairesinin muayyen nu· 
rurasındı ~erkelin ıı:örebilmesl için açılı:tır. 
fllndı yazılı olnnlardan !ula malümat el -
mak isti.yenler iıbu ıartnaıneye ve 941/187 
dosya numaraaiyle nıemuriyetimizc mil'"acaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için yukarıdı yuılı 
kıymetin yüzde 7,S niabetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu uvdl edilecek· 
tir. (Madde 124) , 

l - 1p0tek aahibi aheakhlarla dl(er all
kadarlarm ve irtHak bakk.r sahiplerinin .ıayri 

:.· Fıtra ve zelclt ltuiyle mükellef olan 
• muhterem ahallmbe, milletlmisfn en bı· 
: yat! ihtiyaçlarını karoılıyan ve elde t't· 
: tifi teberrüaıı kendisiyle Kızılay n Co
:. cuk Esirıeme Kurumlan ara!iıında pay· 

laıan Türlı: Ha•• Kurumuna ber YCçhl-l. le yardımda bulunmaları lüzumu ebem· 
mbetle ar.rolunur. . ' ; ........... __........_._ ... ___ ........... . 

Xadıklly Kadastro Htklmlifinrlen 941 /78-
Röno Novotni. Vera Novotni, Aliı Novotnl, 
Anna Mikonio, Helen Kontentin, Alper Mar, 
Alun Mar, vekiller! avukat luk Saıea tara
fından: Kadıköyilnde Caferah mahıleblnde 
etki Lorandi, yeni: Şair Nefi sokak 14 no: 
it ıayri menkul için muteveffa Corç cı. nel'in 
evllılarr: 1'3i.lteveHa Cari varisleri: Karısı 
Etel, evlltlan: Firt, Corc, Con, Corc Allred, 
Müteveffa Eviine varisleri: Isteven, Gvdena, 
müteveffa Eclite vari•leri: Neli Bradfor, Kla
ri9, müteveffa Atis varisleri: Visant, Corc, 
Lilyan aleyhlerine ıçılan tashih kayıt .Java
ıı;ında: milteveffa Carl'ın varislerinden kansı 
Eıcl, Firt, Corc, Con. müteveffa Eviine va
riılerinden: Gvdena, müteveffa Edlt'e varı•lc· 
rl: Neli, Klariı, Müteveffa Alia varisleri Vin· 
sanı, Corc, Lilyan ccncbt memleketlerinde bu· 
lundulılanndan mahkemece yapılacalı: teblu:at1n 
ahvali hazıra dcılayuliyle imklnsız oldujiunrl.ın 
ve esaıen yukarıda isimleri yazılı olan şahıs
ların halihanrda ecnebi memleketlerindeki ika 
metalhları da meçhul oldufundan tcbliııat ya
pılmuına imkln bulunmadıf;ından te'>llıı:at ma 
kımına kaim olmak Uure duruıma ıı:Unil olan 
28/ 11/941 Cuma ııünü ıut onda mahkemede 
harrr bulunmanız iline ı tebliğ olunur. 

menkul llıerindcki haklarını hususiyle faiz ve ' '---------------
murafa dahil olan iddialarını iıbu illn tari· 
binden itibaren 15 ııi.ln ıçinre evrakı mı.labi· 1 A k l 'k ı ı • 1 
tclenyle bırlikte mcmuriyetimlrc btldlrmclcri l s er 1 ş e rı 
icap eder. Akai halde baklan tlPU ıicili ile u-bit olmadıkçı ıanı bedelinin paylaımuınd&n _______ ,__ _____ _ 

hariç kalırlar. 

4 - Gö5terilcn ıünde artırmaya !ıtirak e• 
denler anrrma ~artııamesini okumuı ve IU • 
zumlu mal<lmat alma ve bunları tamamen ka 
bul etmiı ad ve itibar olunur. 

S - Gayri menkul 14/ 11/ 941 tarihinde 
Cuma ıı;ünil aaat 14 den 16 ya kada.- Uıkü· 
dar icra memurluıiunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak ar
tırma bedelı muhammen kıymetin yuıde 7 S ini 
bulmaz veya satış iıtiycnin alacafına • rüçham 
olan diğer alacaklılar bulunup dı bedel bun
ların bu &'•ııri menkul ile temin edilmiı ala· 
cak.lılarınJn mccmuundan fulaya çr\ı:amazıa 
en çok arttıranın taahhüdü balti kalmak Ü•e
re arttırma ı O ııiJn daha temdit edilerek 
24/ 11 / 941 tarihin4e Pazartesi sUnü uıat 14 
den 16 ya kadar Usküdar icra memurluğu 
odasında •t'ttırma bedeli utıı isteyenin ala· 
ca&ına r(.!çharu olan dijj:er alatakhların bu ıı:ay 
ri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan Eazlaya çıkmak ıartiyle en çok arttırana 
ihale edilir. Bilye! bir bedel elde edilmezse 
ibate yapılmaz ve uuı talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendi.ine ihale c-iunan 
kimse derhal veya verilen mühlet içinde para
yı vermezse ihale kararı fesholunarak ıı:,ndi
•inden evvel en yüksek teklifte buluna.n kimu 
arntmit · olduğu bedelle alıruya raıı olursa , 
ona: razı olmaz veya bulunmana . hemen 7 
ıı:iln mUrldetle arttrrmaya çıkınhp en çok art
tıran& ihale edilir. Ik! ihale arasındaki fark 
ve ıı:etcn ııilnler için yQzde beşten hesap olu 
nacak faiz ve dii!er zararlar ayrıca hillı:me 
hacet kalmak:sı.zın memuriy~timitce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Ahcı arttırma bedell haricinde '>larak 
yalnu tapu (erat harcını 20 acnelik vakıf ta· 
vlı lxodelini ve ihale karar pullarını vcrmiye 
mecburdur. Müterakim var,ıı.r tenvlrat n 
taıııUat ve delltlbe rHmlnden mtlteVlllllt be
lccUFe ı1laam11 H mCltcnlWıı nlı:d iUto'1 ah· 

ŞUBEYE DAVET 
Uaküdar Aakerlik Şubeainden: Şubemlıd, 

kayıtlı yedek topçu Tıı:m . 42140 kayıt No. b 
NeJ'et oflu Mehmet Ekrem. yedek J)iya<le 
Tıl;m.42597 kayıt numaralı Şevki oğlu Mehmet, 
yedek piyade Astcırm. 12885 kayıt numaralı 
Mehmet, Tevfik oflu Mehmet Faik yedek sı 
nrf 6. Mu. Me. Sevki oıilu Mu~tafanın 320 
A-4 derhal şubeye müraca,atları. 

,----~--, 
ı TAN Gazetesi ' 

' ilan Fivatla~ 1 
1 Başlık maktu olarak 7 50 

1 inci 8ayio. santimi 500 
2 " » ,, 100 
3 " ~ " 150 

50 ··------· ,, , ,, 

cıya ait olmayıp arttırma Dedelinden ıenıil 
olunur. Iıbu ıı:ayrimenltul yukarıda ıı:ostcrılen 
tarlhto Uskildar lcra memurlıııiu oduında it
bıı lllA ve shterilen arttırma ı&rtııamelli da· 
it .. IAd. nulac.:ağı iU.ıı ol11Dur, 


