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TEFRiKA No. 18 

Halbuki ben artık onu e~kiai kadar 
uşunmi.lyorduın. Her ne kadar, mck
uplan bana, onu hatırlatmaya vesıle 
uyorsa da, temiz hava, yakıcı gü
ş, guzel deniz beni başka saadet-

Fırınlara Umumi Baskın Muhtekirler 
Yazan: ocuz ozo~ş K •• 11 • y I Adliyede Bir Ticare 

~~:.~t ~~\:~::·~:·,~~;~.~~~·,,:~; Bir Kadı,;-Tabanca ontro erı apı ıyor Bir Gün"J; 24 ihtikar Grupu Geldi 

Bir Aile 
Faciası 

yorum. Neden mi? Bunu şimdilik ba- e ocasım Vurdu s 1 y k 1 d İtalyan ticaret milcsseselerinln mU-menfaatperest ve hodbın olarak tanı- ,., K 
na sorma. Geldikten sonra her ıeyi Ek k 1 • B .. K t'" Ol k H il ·ı· uç usu a a an 1 mess!llerlnden Uç kişilik bir grup cv-öğreneceksin ... , Bir kaç gün evvel Beyazıtln Ke- me ŞI UCJUn a 1 ara G edi ıyor Meydancıkta Vlllya hanında kırla- \elki gün şehrimize gelmiştır. İtnl-

re doğru sürüklüyordu. O saadet 
ydi? Ba::ılı:a bir vücut mu? Hayırı 

Bundan ıonrakl melııtuplan daha malpaıa mahallcşlndo Defterdar so- 1 1 k k yon tacirleri bcrabc>rlcrinde muhtc-
muilllr ve ılıli idi ~ kajında gece saat 23,30 ııırnlnrında Bir kaç gilndenberl şehrimizde 1 kana::ıtine varılmı.,tır. Zira C\ vclkı 6ıy~c . s~ Horasan, Beyazıtta ır- lif pamuklu, yunlil, sun'i ipek ve kc-

G 

" ilAh 
1 

d bazı mıntakalardnkl fırınların önünde "lİndc>nbcri bu mıntal·,al, .. rd n y"'nl t. sı.y~cı Ibrahim.. Arten kalem ucu 
•• elmene ilr.i a

1 
var ... Bu liri a

1 
ba· s 11 ses eri uyulmuş, mahalle hnl- " · " " ht k" d T ten mamuUHt.:ın nCımuııcler gettrınlş-O, tabiatın bana verdlii ıaadettl. 

Baıımı maıiye çevirdiiim saman, 
deumi k11kanıyor ve ııtıraplanma 

na, ıcni belrlemelrle ıeçlrdifim a11ar- kı telAş ve heyecanla pencerelere Oş- halkın bekle§mesl dUn de devam et- tip ekmek çıkmaktadır ı ı arın an, unel başında s~at ta- !erdir, Bu numuneler alfıkadnr t cir-
dan daha u11n ıel!)'Or Ve uıun ıel- ıUımilıtUr. SllAh seslerine bek"!ler mlıUr. AlAkadarların verdlll izahata Vali bu vaziyeti go~önunde tuta mircisi EdıbE' ile Beyoğlu Ist klfıl lere dıığıtılmı:; ve> sipariş alınnbıleceği 

· " ııöre, bu vaziyetin. sebepleri, iki bay- ' .'. . - 1 Caddesinde Opyeropl saat camı ihtl-
dili içindir kl ıenl belrlemelr beni kosmuş, polisler ıelmlş ve tabanca rak dun sabah vılfıyette borekçl, yuf- ı kA d dl' ilm' 1 d' bıldlrilmlştir, İtıılyan tacirler diln cıyordum, 

Bana ne oluyordu? Saadetimi atmak 
1111 ıstıyordum? Yokaa, yeni bir aaadet 

arıyordum? Bir ıene71 yaklaıan 
uddet zarfında aevılm kendi kendi
n: yemıı ve bıtirmiı miydi? 

lr l 
ram mllnasebetlyle civar mıntakalar- k . arın nn a ıyeye ver ıs er ır. ı;o Uıüyor,, ıes erinin nereden ıeldlillnln araştı- dan gelen halkın çoklutu ve gUnlUk acı ve. pastacılardan, un mc~ le mı Suçlular asliye ikinci cczn mahke- akşam Ankaraya gitmişlerdır. Tica-

Nihalin bu ılıli mektupları, beni rılmasına başlanmıştır, Nihayet si- sormu.ş, ogl.eden sonra da toprak mah- • ts·nce tc\•k.ıf _ .. ıım·ışlerdı'r. ret Vek!ileli ile yapılacak temaslarda 
mera an ırma a ılamııtı .. , m u ıo akta 14 numRrah milte- su erı o sı m urü \e belcdıye ı ,tı- 0 d'b k ildil .. A t M • husu takasla iki memleket arasında 

ki d 1 ba lAh b k 
un mikdarmm bayram g0nler1nde ıı rı ild ""' ı 

Nihale ne oluyordu? Saadeti neden ahhlt Rıdvan Sarıoğlunun oturduAu arttırılmaması, ekmek 'randımanının sat mudurıyle goruıırr.uş \:C vaziyeti 1" ~o~u:1:tpR:da ~unnd:l~r pa:r~rs~= bazı malların mubadelcsı için musa-
blrdenblre ve pek k11a bir saman ı- evden atıldı~ı anlaıılmı tır Memur- arttırlacalı haberi üzerine bir kısım ıncclemışlır. ade istiyeceklerdır. 
çinde ... r .. alanmııtıl, Beni beklemek- lar eve girip yatak oda ınıı' "ıktıkları 1 halkın fazla ekmek alması. fırıncıların Vali dun bir h . 1 • l hlbi Yani Mayer Korunma kanunu- Z t. v k lt . xv 

Ayrılıiımııın birinci ıeneal böylı 
geı;tı. Daha önUmde altı ay ııbi bir 

n vardı. 

.... "' ~ bl ikd ki k ' . mu nrrır 'Tlıze ' ı- na nykırı b:ovul sııtısı yapmak suçiyle ~ey lll//agı ı·e ·o esı 
le du1dutu acılar neden miltevellittU uman feci bir manzara ne kar15ıla5- r m ar un sa rynra gayri mcs- nacak tcdbırler hakkında ~u ızah tı dl' ·ı · · 1 d' s 1 1 h 
Ve dahaaı .. r.. mıılar, Rıch•an Sarıo{tlu lle eşi Ley- ru surette kAr temin etmek istemesi \•ennıştir: ~a ı~:fu~uv:~·ı :I1.ı\~ ~apır~r ~~n~:dlğ~~= 

Zeytin mınt.ak lnrımızdan l:E'len 

N halden artılr pek ae1rılr mektup 
e ·yor ve bu mckt11pları da, elraeri

etle, gilnlulr hayatının notlannı lh
tıva e~iyordu, N4halln bana bildir
mek istediği bir halr!lrat mı vardı? Bu 
rpınmalar, yeralz haykmılar, neden 

Onun mektupları bir facianın mı !Ayı yerde ve birbirine yaslanmış va- ıılbi esaslarda hUltısa e?llmektedlr, baberciıi ldll Yokaa beni mi terlrede- ziyette baygın bir halde bulmuıılar- Valinin Cumartesi ıilnU verdi#i c- ''- Fırınlarda vaziyeti bu gece ya- den, duru~maları başka ı;:Unc bırakıl-
celrtil .. Beni iıtenrtyor muJtdu1.. Ahi dır, Odanın karıslk hali ve kanlı ça- mir üzerine Beyollu ve Emtnönil pılııcak umumi baskın kontrolleri ile mıştır. 
Bunları dilıilndülrçe ılhnlm Jıarıııyor mııırlar memurlarn bir facia ne kar-

1 
mmtakalarma ilAve olarak yüzer çu- tesbit ettireceğim. Bu kontrolleri be- Bunlardan b::ışka Galatadn Ali Sat, 

ve düıUnmelrten aci• bir inaanmııım 
11 

karırya olduklarını anlatmış fakat 11.-al un verlldlll ıibl diler mıntakn- leciiye memurları ve poli ler yapa- şirtıP ihtikiırından, Beşiktaştıı tuha
ıibi, hareketala blı1orum ıerek Rıdvandan. gerekse ı..e'yttıdan !ardaki fırınlara mutattan fazla ve- c3ktır, Butiin gecu devam edecek o- fiy<'ci Öjen dikiş iğnesi ihtlkfırından, 

erı reliyordu1 
Aradan bir ay daha ıeçti Nibalin a{tır yaralı bulunmaları dolayıslyle rllen un mlkdan da 50 çuvalı bul- lan bu kontrolleri yapacak memurlar G.ılntııda Takuhl Burııeryan kalem 

mektupları artık aalrlnlepne
1

e baıla- bir ıey ölrenmek kııbll olnmnmıtıhr muştur. gece nBbet değiştireceklerdir. Memur- ucu ihtikfırından, Asmaaltınrla Yor-
mııtı. Mıantaaaman cevap vermekle Derhal yarahlann her lkl<ıl de ha~~ Belediye iktısat m{idilrlüiünün !ar, fırımcıı1arıı verilen unu11ı tam ı- dan çivi ihtikfırmdan, Beylerbeyinde Ben artılr bu ayrılıta ahımamıı 

mıydım? Onun da alıımaaı lbım de· 
1 miydi1 1ıtırabı nereden ileri ıı

yordul. 
Bu aualler, ıilpheaia benim saadeti

mi de parçalıyordu Ona ıöyle bir 

beraber, melrt11pları ııyet kıaa ve dıı tahaneye kaldırılmşlardrr, BugUne verdlii malumata göre, bu anomı::ıl mlylc sarfcdilip cdllmcdlğıni, .çıkıı- k. srıp Ahmet et ihtikArmdan, Üskii
lleml anlatan ıönUlr ifadelerden Iba- kadar yapılan tahkikata göre, Ley- vaziyetten önce, ıehir fırınlarma her rılan ekmeklerin evsafına uygun olup dard:-ı bakknl Nikolos zahire lhtik!'ı
retti. Vazifemin hitamına dört hafta IAnm, kocası Rıdvnnı kı~kançlık yO- gUn 3555 çuval un verilmekte idi. olmndığm, her çuvaldan koç ekmt>k rmdan adl!yeye verilmişlerdir, Ayrı-
Jıalmııtı, Su mektubu aldım zOnden tabanca ile vurduğu meydana Cumartesi ııilnü fazla olarak 250 çu- çıkarıldığını öğrencceklerdır. No\san ca meyva, zahire, .tuhafiye eşyası, 

"Sevıillm. • çıkm1' ise de, kadınm nasıl vuruldu- val dOn de yine fazla olarak 200 cu- vezinli ekmek yapan, kendi ine veri- makara ihUkftrı yapan 12 kişi daha 
• Sevıili Nihal 

1 
"GöaUm yollarda .. Seni bekliyorum lu anlasılamamıstır. Yalnız vaka ak- val un dafrtılmrstır, Buna ratmen len unun bir kısmını gizleyen fırın- yakalanmış ve adliyeye teslim edil-

' Mektuplann beni ve uadetimi çabuk ıel ve beni bu diyardan ba•- ıamı knrıkoca birlikte bir lokantad:ı Beyollu, Beşiktaş ve Eminönü kay- cılar hnkkınd:ı en ağır cezalar ve- mlşlerdir. 
hırpalıyor, Niçin bu kadar tellı ıöı- b 1erlere ıötilr, Öyle bir dıyar iri, yemek yedikten sonra eye döndük- makamlıkları hududu dahilinde bir rilecektir, Yurın (bug\in) al:ıcallım -----o-----
mektup J&ıdım, 

terıyorsunl tnaanlardan neden nefret !~!~~~~~k ~~ır:m~~ı:~m~~lmbua~~nma- lerl ve az sonra da üç el tabanca a- kısım halkm bazı fırınların Bnilnde kontrol rııporlannn göre yeni karar- Mı.ll"ı Şefin Ko"" ylu""ye 
ett'n? Muhit.ini nlçin ıevmı1oraun1 Xoı. Uç .. Ve bana rel,,, "'·· tıldığı tesblt ed!lmtsUr Tahmin e- hAIA ekmk almak için toplanmas na- lar ıtUhaz edece iz. Halkın hiç bir Anlamıyorum. Yalnız ı;unu hatırından dlldlğlnc g5rc. '-•ntm:ld.an evvel knn zarı dikkati celbetmıı. bu mıntakalar- suretle ekmeksiz kalm:ım::ısrna çnlı- A .... 

Bu ne demekti? Merakım büyüktü.. " i i d · li hamur ek rmaganlarl çıkanruımalısın kı cemiyet ı'çınde ya- H koca arasında bir mu"nakaşa olmuş daki izdihamın çesn n n eğismesl i- şacak, noksan vezın ve -
emen ıöyle bir telrraf .. elııtim: • · cd "'i ,ıyorsun ... Onun icap ttirdig"'ı hare • .. kocasının l\ .. ellha ndmda bı'r kndmı le alfık...-ıar olmaması llzım gcldi~i mck çıkmamasını t('mın ece" ı.,, 
"Vaziyetini açıkça bildir, merakta- ' .,-

ketleri yapacak ve daima kuvvetli yımı, sevdiğinden şüphe etmekte oltın Lcy-
bulunacaksın. Düşün ki, bir vakitler, Telgrafı çektikten dört giin sonra JA. yasdığm altmda duran tabancayı ADLİYEDE : 

PiYASADA: 

Kansını Yarabyan Et Meselesi Tetkik daha bUyiık azaplar içinde lnvranı - Nihalden bir mektup aldım Şöyle di~ alarak Rıdvanıı ateş etmiştir. Si~n 
yordun. $imdi ıenin çektigin ııtırabm yordu: patlamasiyle alnmdn bir sızı duyan 
buyuklugiıne hayret etmemek müm- "Sana 0 mektubumu, bir sinir buh- Rıdvan, yaralandığını anlamı$ ve can 
kun değil.. Sonra. yalnızhlı: seni ni- ram eanasında yaımıı olacağım Va- havliyle karısının elinden tabancayı 
ç.ın korkutuyor, Merak edıyorum, ziy~timde hiç bir fevknlidelik ··yok .. ı:ılmak istemiştir. Bu mücadele sıra- " 

"Senden ayrı geçirdığim bu bir se- Senı bekl!yoruın Bunun için merak smda tabancanın namlusunun istika- Feriköyünde karısı Fatmayı öldUr- Fiyat milrakabe komi~yQnU dun et 
neden fazla zamanda, emin ol, ıevgi- etme. Seni kuvvetli bulmata ihtiya- meli Leyltlye dönmÜli ve ikinci kur- mek kasdiyle ağır surette yaralıyan meselesi üzerinde tetkiklerin" devam 
mı takviye etmekle ve seni dü,ün - ~ım var, D~:ımemek ıana dayanmak şun da kadının yaralanmasına sebep ReC<'bin muhakemesine dün ikınci a- etmiştir. Muhtelif mmtııkalardan ge
melde ıııadetimiıi hatırlamakla m~- ıhtiyacı... Hıç bir zaman metanetini olmujitur. ğır cezada devam cdilmiftir. İddia len telgraflarda koyun fıyatları bil
rul oldum. kaybetme. Bir kaç gündur hafif ra- Her ikisinin yar:ılart d:ı bastann- makamı suçu sabit görmO:ı ve Rece- dirilmekte idi. Fnkat bazı villiyeUer-

Adamın Muhakemesi Ediliyor 

, lnaanlar haklııtnda çok tuhaf fikir- hatıızım .• Tabii mühim bir ıey de- dandır, Kurşun Rıdvanın sol kaşının bin 24 sene ağır hapse konulmasını den henüz cevap gelmemiştir. Komis
lerın var. Gunlerinln hep lııarnnhk iil. Seni biraz daha fazla, hasretle üzerinden girerek ba3mm arkasından istemlşUr. Duruöllla karara kalmştır. yon, toptancı kas:ıpl:ın ve koyun tilc-
gHeçbbğ'ni bıldiriyorsun. Niçin Nihal? beklemekteyim. Fakat, sana kavu'3- d!iarı çıkmıştır. T...eyl!lnın sağ kaşı- RAKI ve BİRA HIRSIZLARI - carlarmı davet ederek kendıle.lni 

Antakya, 3 (TAN) - Milli Şef, 
şehrimizde bulundukları sırada Hal
kevi salonlarında verilen çayda ha
zır bulunmuşlardı, KöylUlerlml~ln 
milli oyunlarını seyrcdert!k takdir 
buyuran CUmhurreislmlz 17 klşlllk bu 
koylil gnıpuna birer kat elbise he
diye etmişlerdir, Milli Şefin bu r.91-
kalan Şenköy halkı arasında sonsuz 
bir sevinç uyandırmış ve elbiseler 
köye getirildigi sırada kdyde bayram 
glinlerine mahsus şenlikler başlıımııs
tır. Biiyı.ik Şefin armaganları, önde 
dııvul ve zurnalarla milli havalar 
çalan bir kaCile tarafından kapı kapı 
uoıaşılnrak sahiplerine dasıtılmıştır 

1 uk.i ben öyle aydınlık günler i- cağım gün yaklastık"n, belrlernem be- fsak ve Nesim isminde iki kişi bir dinlemiştir. G<'lecek toplantıda et i•ı' _ 

d 1 b kli 
" nm Ozerlnden giren kursun lçerde "' çın e ıcn e ·yorum ki, tarif ede· ni daha çok Uzüyor ve ldeta Lor- gün Saraybumu gazinosunun buft>sl- nin neticelendiril"""'ğı' ümit cdllmek-N "' kalmıştır. Her iki yanılınm d:ı sıhht ......... 

mem. e tuhaf defli mi., Sen karan- kuyorum... (Arkaıı var) 1 Ue . t hllk r . ne girmitler ve ellerine geçlrdıkleri tcdir. Lalci Aparhmanlarında 
tk, ben de aydınlık eünlerde, birbi- =----------- ™ vaz ye n e e 1 görillmeklcdir. rnkı, bira, bardak vesalr eşynyı çnhp 
r m:zi ayni umitle, ıevgiyle, duyuıla 1 kaçmışlardır. Yakalanan suçlular dün ÇİVİ GELDt - Tüccar namına Ylsuzluk Yapılmamış 
bekliyoruz. Fnkat be1Mm beklediğim Altın Fı·yatlan beşer gUn haptııe mahktl mcdilmişler- Çekoslovakyadnn iki yüz ton ve 1s-bır •ey daha var: l Cı il to . . t 1 • Dünkü akşam gazetelerinden blrln-dir. vcç en ç Y z n çıvı ge iri mıştir. de Türk Ha..,·a Kt1rumuna ait Llıleli 

Saadet!,,, Altm fiyaUarı blrnz yiıkselmiştir, Bu çiviler arasında mutPllf nunlara 
Bu mektubundan sonra Nihalin mek RU(;UNKl' PJ;!Of~f<AM Bir altın 2515 kuruştan munnı.elc Bu Geceki Tarihi Konser çeşitler bulunmaktadır. apartımanlarmda yolsuz işler olduğu 

haberlere gore, bu sene zeytin ynı.:
larınıızın mıkdarı 40 - 43 milyon ki
lo arasında olacaktır. D hili istihl:ık 
için hr se>ne 12 - 15 milyon kilo 
sarfcdılmckte olduğuna gore. yen re
kolte ılı. nc .. tı dıı geniş ölçucle karşı
layacaktır. Almanyaya yeni tıc;ıret 
anlaşması mucibince dört mılyon kılo 
zcytınya 'I göndcrılcceği , nlnsılmıştır. 
Yeni rekoltenln piyasaya çıkması fl
yntlann duşmesine sebep olacııktır. 
Fnkat eski mallnrın kilosu yiiz. kuru
şa fırlnmııtır, 

ESKİ HESAPLARI TASFİYE -
Eski Almnn ticaret anlaşması he
saplarının tasfiyesı y:ıpılmakt dır, Bu 
hesaplara göre yeni açılan akrcdıtif
ler karşılığı olarak birinci parti 30 
ve ikinci parti 60 Q.in linılk kitre 
gönderilecektir, Ayrıca altmış bin 11-
rnlık keçi kılı da gönderilecektir. 

Gıda Maddelerini 
Tophyanlar 

Son gClnlerde bazı kimseler namı
na piyasadan külliyetli mikdarda za
hire ve yağ satın alındığı ve bun
ların depo ve ardiyelere saki ndığı 
alakadarların nazıırı dlkkntlnl celbet
mişUr, Ynpılan ilk tahkikat evelco 
kl5mür, demir ve manifnturıı işi yn
pan ve bunlardan bir hayli para ka
zanan Uç t.iiccarın l~l stokçuluğa dok
tiiklcrlni gö tcrmlş ve zahire borsa
sınca tahkikat açılmasına lilzum go
rillmO tür. 

Bu uç firmanın kısa bir mOddet f
çinde piyasadan 300 bin liralık mal 
topladıkları tahmin olunmaktadır 

-~--o • 
Kablo Getirildi 

Elektrik idaresi İngiltereden bir 
mikdar kablo getirtmiştir, Bu kablo
lar halen İskenderun limanında bu
lunmnktndır. tupları daha seyrekleımiyc ba•ladı 7,30 Proı:ram 1 ıs.03 Orkrstra görmüşUlr. Bazı şlrketlt"rln hisse se- f ve yec1i bin liraya yaptırılıın tamir.ıı-

Dıyor ki

·•• .. · 
7 

33 Müıılc (Pi.) 19.00 Fuıı 
1 

· d d Tarihi konserler serisinin ikincisi KEND R SATIŞLARI - Kc'ldir tın iyi yapılmadığı ve g(inc" gören 
7.41 Haberler net en:: e e yükseliş olmuştur, Şark t ı t t G " "K d · ~-' ı.oo Mnııı. (Pi.) 1' '° Haberler değirmenleri senetl"rı· U" liradan 480 bu geee konservatuvıır icra heyeti sa ış arı or mıı; ır, cçen sene kilo'!l.ı odaların komisyon mukabilinde vc-

en ımı, a, ..... uıla "enniye uırra- e.u E•ln •••ti 19.45 Serbest " ~ 22 kuru"" satılan k"ndlr "lyafm n kı 
F 

L- • 
19 

•• 
6 

1ı: 
1 

k •• nk ı ı.,.. tarafından Fransız tiyatrosunda veri- ,,... '- " 1 
- 1 ıldi"I yolundıı bir ne"riyat yapılrn"'- ı ~-4 SALI~ şıyorum. a ... t sfinlerlm ö1le mü- ı.45 MQdtı: (Pi.) .u ar ı ar uru~a J" sem ;ı•ır. 1 ku k l ., ,, ... • 20 15 Radyl ıaıetul lecektlr. Bu konserde 17 inci ve 18 06U :ruı: ruşa çı mış ır. tır. Yine ayni hnberde Hava Kurumu . . --=-===----zeneaıı 1e(!1or ki, bir stn nvel 

0 
20.u Mı.ılı: ı ncıte rın 1941 H 

Yni hldlae lrarııaında nefret etmit· ı2.sO Proır.m 21.00 Ziraat tat•lml Bir İşçi Kız Sokaia Düştü inci asır Türk musiki üstatlarından genel merkezince bu işlerin tahkiki 1 IZIR: 183 
ken. ertesi liln o hldiıe beni allb- u.u Taruncr 21.10 Muılı. Kapalıçarırda Cubulthanda ıptıtı: boyah • • ZekU Dede ve Dellll ude Jibi ııa- :earti Nahiye Kongreleri le: n bir .müfettiş gönderildiği bildl-ı RUMi: 1357 HİCRi: 1360 
1 ndımuyor. Hlll, 1eraiz heyecanlar, :!:~~ ~~art~r!~r ~::!~ ~:;iu!:~ıtr nesinde çahıın 16 Y•ırnda Bemıhi adında nailclırların 12 muh~ll!. l?ar~ası çalı- Dün Cı.;mh~rireı Halk Partisınln Emintinu r lmektedır. . İlkteşrin: 22 Şevval: 14 
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1 GE;C' G'.L'M H~BERtiR 1 

Basın Kongresi 
Dün Toplandı 

<••ttaraft 1 incide) 
kanun çıkartmak tedbirini aldı. 
Dort sencdcnberı nasıl çalışacağı
mızı ve memlekete nastl daha fay 
dalı olabılect>ğimiz.l tetkık ettik, 
Elde edilen tecrubelere dayana
rak bu sefer de birlik nizamna
mesinı çıkaracagız. 

Hasan Resıt Tangut, daha sonra, 
Cumhuriyet Halk Partısı ni%<ım~me
nın muznkere usulune esas ıttıhaz 

edılmeslnl tcklıf ııtmis ve söyle de
vam etm15tlr: 

'"Arkada~lar, devletin malüm olan 
uç kudret unsur~ gözden geçirilirken 
B sın için de dördıincil uD1Ur denl
i r. Bu kudret :çınde bulunduğu iç
t mal heyetin bağdaşık ve karmaşık 

e elelerln yaratılrnaııqıda ve durul
mda dalma başlıca Amil olmuş

t r. Bu her yerde böyle olmuştur. 
zde dı böyle olmaktadır Ancak 

Turk Cumhurlyetının butun dünyaya 
rn k olm k üzere meydana koyup 
nl ndırd ı d re rejımınde tek par

e tekkuvvet e tıı ltt haz cdilmiğ 
ldu u ıçın, yanı ıçtımııl nizamda 

de\ let kuv\ etler ni birbirine karşı 
yrr, ayrı un urlar olarak degil, bir

bı ine b rle mı , kaynaşmış ve bag
o şml$ t mamlıyıcı bir bırlık halin
de tutmakta as!I bır ustunluk gördü-

muz !çın mntbuatm dorduncü kuv
"' t olarak telllkk!sınde de bu cihet
leri gözönilııde tutınar11ız faydalı o
lur, Turk de\ leli tek parlıli bir heyet 
ol rak kcnd~lnln kudret unsurlarını 
b rbirlnde mUndemıc gorOyor. Teşrıi, 
kral ve kaz 1 kudretten sonra mnt
buatı d ı devletımızln kuvveUerl ı
rasında aaydıgunrı gun mııtbuatm hiz
meti her vakltkındcn yuksek olur Ve 
konıremlz. nizamnamesini çıkarrı;kcn 
bu kudret unsurunun bu yolda ça
lı ma lmkfınlarmı hazırlarsa memle
kete azami hi:ımet etmiı olur.,, 

Hasan Reşit Tankut. bunu miltea
kıp dU meselesine temas etmlı ve 
"Matbuatın memleketin killtür hare
keUerinde kendısine düşen yüksek 
\ zifeyi hi.ısnu suretle ita etmesi ve 
nıhayet memlekette okuma kudret ve 
ze\ kim arttırmaya ve ıışılamaya ça
lı ma ını bütUn kuvvetimizle temenni 
edıyonız ... demiştir, 

re bu nutku takıben program, 
\ e n z l""n me men uplarmı 
ve mcı1 ::ı 'iare heyeUni 

b rl ~ nın fk yıll k ç lı ın:ıla-
rm t raporuna ıttıla ke-;betmlştlr. 

!1 Ilı Şef I et J •önu, BUyu < Mil-
let Me 1 re ı Abdülhalık Rendo'yn, 

Başvekil Dr. Refik Saydam'a ve Par
ti Genel sekreteri Dr, Fıkri Ti.ızer'e 
kongrenin ta:ı::imlerinin bıldirilmcsi 

hakkındaki takrlrlcrin ittifakla tas
vibinden sonra konıre azaları ayakta 
iki dakika siıkCıt etmek suretıyle ö
luın netic~ arolarından ayrılmış bu
lunan meıılek arkııdıışlannın hatırala
rını taziz eylemişlerdir. Bundan son
ra kongre umumi heyeti endlmen
ll'rin çalışmal:ırmn valut bırakmıık ü
zere bu ilk toplantısına ııon vermlstlr. 

Kongrenin buııunkü toplantısında 
komisyonlara seçmiıı olduğu murah
haslar şunlardır: 

Program komisyonu: Mümtaz Faik 
Fenik, Etem İzzet Benice, Doğan Na
di, Refik Ahmet SevengU, Orhan 
Rahmi Gökçe. Mecdi S.ıyman, Naci 
Sadullah, Balkara; 

Hesap komisyonu: Hıydar Ruıtü 
Öktem, Cihat Baban, Selım Çelenk, 
Emin Kılıççıoglu, Bilal Göyden, Ri
fat YOce, Basri Erkmen; 

Nizamname komi yonu: Burhan 
Felek. Zçyad EbUzzıyn, Peynmı Safa, 
Cnvit Ural, Hikmet Tuna, Seldml SC
des. 

* Merkez idare heyeti re.ısı Falih 
Rıfkı Atay, kongre bası terefine Gar 
gazinosunda bir ziyafet vermiştir. 
Kongre iz111 yarın radyo evini ııez
meie davet edilmişlerdir, Matbuat 
umum müdürii Selim Sarper de yann 
ba şerefine bir akşam ziyafeti vere
cektir. 

Rusyanın Talebi 
( Batt•rafı 1 incide) 

Times'e göre 
Londra, 3 (A.A.) - Jnglltcrenin 

Romanya, Macaristan ve Finlindaya 
harp ilin etmesi hakkmdaki Sovyel 
talebine alt mütalea serdeden Tımes 
ıazeteıti, bu t.nlebın bflşlıcn sebebinin, 
her Uç memleketin Almanyaya sev
killceyş bııkımından menfaat temin 
ederek en az otuz Alman tumenlnln 
muharebe haricinde kalmasına sebep 
olmalarından ileri geldığı kanaatini 
izhar edıyor. 

Maamlflh, Tımesln du~tindıi.itune 
göre, Londra ıle Budapeşte \ e Bu k
reş arıısmrlıı munıı ebetler ~asen ke
s;lm iş ve Fınliındava d t~ı;n men Ru 
toprakbrı l!St lA etnıe'!I itibariyle ba
rıştın ııonra uıırıyacRiı tehlikeyi bil
diren ş ddetli hır iht:ır yapılmııı bu
lunnıaktadır. 

Milli Şefin Nutkuna 
Dair Tefsirler 

(Baıtarafı 1 incide) 
fakat sulh yapılmasını teklif edi
yorlar,, 

Times şunlarr yazmaktadır: 
"Türkiyenin şimdi bulunduğu 

nazik vaziyetin icabet.tirdiği hi -
tabet ihtiyatına rağmen Cumhur 
reisinin nutku kuvvetli ve cesu -
rane olmuştur. Türkiye Cümhur
rcisi, Turkiyenin bitaraf olduğu
nu, mlıstakıl kalmak ve haysiyet 
ve şerefini muhafaza etmek az • 
minde bulunduğunu bir ihtilata 
meydan vermiyecck diplomatik 
bir tarzda söylemiştir. 

Nutkun muhtemel bir sulh tavas
sutuna a:t kısmına gelince, 1n6nunun 
beyanatı kat'i bir lekliften zıyade a
kademik bir temenniden ibaret sayıl
mak lazımgelir.,. 

Times, Balkan memleketlerinin is
t•klillerine ve Türkiyenin hiç bir va
kit zor kabul etmiyeceiine dntr olan 
fıkraların ehemmiyetine iıaret etmek 
tedir Bu gazeteye göre, bu ıözler 
bütün Türk milletinin hislerini ifade 
etmektedir, 

/Jt ihreri11 Balkan siyaseti 
Daıly Tclegraph diyor ki: 
"Cumhurreisl lnonu, iktıdar mev

kıine ıeldiiinden beri soyledıği mı
tukların en enteresanını ve muhakkak 
olarak en miı~mmini söylemiştir. 
Mebuslar nutkun her noktasını tasvip 
ettiklerini izhar etmişlerdır. 

Turkiyenin sulh lehinde tavassut
ta bulunması imklnı hakkındaki fık
ra ve Cümhurrelıi tnrafından kullanı
lan "bır ıun,. tibiri boyle bir hare
ket için vaktin henüz gelmedıltini bil
diğini açıkça göstermektedir Cilm
hurreisinin nutkunu bıtirirk~n söyle
diii sözler Almanyaya knrşı bir ihtar 
gıbi telikki edilebilir, Mihver tara
fından Balkanlar hık.kında tatbik edi· 
len siyaseti Turkiycnin tasvip etme
diğini ve bizzat kendi toprak bütün
lüğü hakkında ise hiç bir teklif k:ı
bul etmiyeceitni anlatmaktadır ... 

Times ıazete1i, İnonünün nutkuna 
dlier bir makale daha tahsis etmİt· 
tir. Bu yazıda deniliyor ki: 

"Cümhurreisi İnöniıniın, nutkunda 
Türkiyenin dıt ıiyasetinden de yani 
bitaraf, tecrit edi!mit ve kunetli mu
bariplerle çevrllmit bir memleketin 
siyasetinden bahsetmesi icap etmi,tir. 

CUmhurreisi, Tiırkiyeye kom:su olan 
memleketlerin hiç birlni masün bı· 
rakmıyan harbin müstakbel inklşahn
dan endişe ettığini tabii olarak söy
lemiştir. Ciımhurreisınin Almanya -
Türkiye milnasebetlcrın.in şimdiki du
rumundan memnuniyetle bahsetmeklt
beraber miınhaııran tedafui mah'y.!t
te olan İngiltere ltt fakına s dık kal
tr.3k hususunda Türkiye hiik<lmetı
nin kararını ve bitaraflıJını ihlal e
debilecek tavizlere muvafakıt edilmi 
:veceğinl açıkc;a belirtmıt olması mi· 

11!1!wrn:ıii:Jwtım 
(Battarafı ı lneldel 

5İminde mühim bir vilayet merkezi. 
demiryolu telaki noktası ve sanayi 
merkezi olan Kursk zırhlı ve piyade 
teşekküllerim1ı tarafınd<ln ele ııeçiril
miııtir, 

Tula'daki muharebeler 
Atıkara, 3 (Radyo Oa7.etcsl) 

Moskovaya ker~ı yapılan Alman ta
arnızu son günlerde biraz yavnşlanıış 
ise de bunun yeni ve şiddetlı bir ta
arruza ha1Jrlık olması dn muhtemel
dir. 

!'Jio k~vanın cenubundn Tııla muha
rcbelerı bütun şiddctıyle devıım et
mcktE'dir. Alm:ınlar burtıyrı motemıı
dıycn molörlU vnsıta \ c tank sevket
mektcdirler. 
Kırımdaki Alman basnrıları artık 

a;)'ciınlanmıştır, Almanlar Kırım ber
zahını cenuba doğru açmış. Kırımın 

f Bııtarafı 1 incide) 

JJI oskovaya vannak için 
Londra 3 (A.A,) - Sovyetler Bir

liiindeki Reuter ajansı daim[ muha
birinin Kulbişef'den b!ldırdifıne gö
re, alınan son telııraflardnn Alınan
ların Moskova istıhklmlarım yarmak 
için yeni bir ea)'t'et sarfetmeleri bek
lenilmekte oJduğu anlatılmaktadır. 
Volokolanılr bblgesinde Koko -

sovskı kuvvetler!ne kaı·ıı yapılan taz 
yikın hafta ııonunda inki11afı umum[ 
taarruzdan evvel Sovyet cenahlarını 
Earsmak ıçin ııirlısilen bir teıebbüs ma 
hiyetinde tcllkkı edilınekted' r 

Sovyct1er1n mudaCaa uıullerl daha 
esaslı bir şekıl almı~tır. Çunlı:u ge
c:en ay cereyan eden muharc~ler es· 
nasında büyiık tccnibeler elde edil -
mıştir. 

Rus tebliği11e ilave 
merkezini işgal erlerck, Karndenizde Moskova, 3 (A,A,) - Sovyet o;le 
biricik Sovyet denlz hssU olan Sivııs- tebliilne ek: Düşmana insıın ve mal· 
topol önlerine varmı3lardır. Cenup ıcmece ağır kayıplar verdirilmiştir. 
cephesinde de bir çok Sovyet mev- Dün KaUnin cephesinde faaliyette bu 
zilerinin yarıldığı blldirilmi~tir, lunan bır Sovyet hava birliği büyiik * bir düşman motörlü piyade kolunu 

Berlin 3 ( A.A.) - Sovyet kıtalaıı- dağıtmışı 200 den fazla Alman ol
nın Nevor nehrini geçmek üzere yap- d~r"fuş ve_ bir c:ok kamy~n tahrip et
tıkları yeni teşebbüaler, aiır zayiatla mıştır. Dün gece Tala ıstıklmetinde 
zayıflamaktadır. Bu teşebbüsler iı;in Sovyet kıtalan asgari 500 dü•man su
kullanılan onlarca tekne neh:rd- bat- 1 bay ve eri oldürmüş 4-00 kadar tank 
mıt ve hiç bir tanesi kanıı. kıyıya tahrip etmiştir. 
geçmeie muvlffak olamamıstır. . Cenup bölııestnde çarpışmalarda da 

ıllurmansk önleriı."4J ıkı Alman piyade taburu imha edılmış 
ve 16 tank ve 10 top alınmıstır 

,.Stokholm 3 ( A.A:) Stokholm Ankara, 3 (Radyo Ga7.etesl) _:_ Rus 
1 ıdnıngen gazetesinın harp muhabiri- yada yapıldığı bildirilen kumanda 
nin bildirdiğine göre, Alman kuvvet- deııişıkligi son şeklini almıştır Bi.I a
leri Rus mevzilerinı bombardıman c- rada, vaktiyle genel kurmay başkanı 
den tayyarelerin h!mayesinde süratle 1 olan Zukof şimal orduları kumandan
ıarka, Murınansk ~.i~anına ve Kol~ yal lıiınn tayln cdilmiştır. Yerine Mn
rım adasındaki muhım Sovyet lstıh - rcşal Şapo~nlkof getirilmi1'tir 
kamlarına doiru süı·atle ilerlemekte- ' 
dirler, 8 1 • t it 1 

Muhabir, Alman kuvvetler.inin Mur- U garlS an ye a • 
mnnsk ıehrine bir kaç kilometrelik d k• Ak• 1 
bir mesafeye kadar yaklasmııı olduk- ya a 1 ıs er 
lannı bildirmektedir. 

Rusya, buğday istiyor 
Roma 3 (A.A,) - "Stefani,, Stn-

1.in Rus milletinin ihtiyaçları için ln
giltereden buğday istemiştir, nu hal, 
Rusyanın maruz lı:aldılı arazi kayıpla 
rının vehametini rösteren en belit 
alimettir. 

Fransada 5 Dakikalık Grev 
Londra, 3 (A.A ) - Londran ille l!elen 

tı~bcrler ıı:eneral de Gaulle'On bUıün halk tA· 
~dından riayet edilmuinı btedıili be1 dıkl· 
hlik ucvln Franunın her tarafındı tatbik 
.ılilmlı oldufunu tahmin eıtlrecek mahiyette· 
dir. Amerikan Aıınalan, teıahUratın Nancv, 
Epınal Lonııvy, Montbctlard ve Vıchy'de dr 
cereyan emi, oldufıınu kaydediyorlar. Orevln 
Fran11nın difer bölrel•rındelıl ıatbikaıi hık 
kında peyderpey malOmat verllec•kıır. .. 
nalı görülm•ktedir. 

Cümhurreisl tnonü, Balkan memle
ketlerinin istikbali hakkında me:sru 
cnd:şesini ifade etml,tir GörilnUte 

tBaıtaratı ı ıncıdel 

miş olan mihver devletlerinin, 
şımdi Türkiyenin ayni bitaraflık 
yolunu takipte devam ettigini 
zevkle müşahede ettiklerini ilave 
ederek şunları yazıyor: 

"Bütün milletler Turkiyenin misa
lini takip etmiş olıydı harp burunlrü 
kadar genlılemiyecek, bu da insanlık 
için büyiik bir kazanı; olacaktı Har
bin tahrip edemedii1 her ıey barıı 
olduğu gün, yeniden kurulma faaliye
tinde daha az işe sebep olacaktır. 
Ciımhur Reisi İnonü'nün, Turklyenin 
biltün devletlerle anlaşma ve Ahenk 
iı,;lnde ya,amak istediiinl bildiren sdz 
leri, müstakil ve muhtar siyasetini idi 
me yolunda gayret sarfeden Turkiye 
hükumeti için ciddi bir sempati du
yulmakta olan ltalyad , haklı ve tam 
yerinde olarak karşılanmıştır , 

Bulgaristatıda tefsirler 
gcire, bu cıhet Turk - Alman milnase- Sofya 3 (A.A.) - Ofi: "Cü ıhur 
betlerini tayin eden kati bir amil o- Reisi İsmet 1nönil aklıselime hıtap C• 

lacaktır.. \den çok güzel sözler sciylem'ştir Re-

Milli Şefin iç Siya
setimiz Hakkındaki 

Beyanatı 
( Battarafı 1 incide) 

Milli Şef bu hususta vatandaş 
lan da vazifeye davet etmekte ve 
yalnız hükumetin alacağı tedbir
lerle iktifa etmiyerek halkın da 
ıstihlakini idare etmek, istihsali
nı arttırmak, ihtikara meydan 
vermemek suretiyle hükümete 
yardım etmesini istemektedir. 

Dünya harbi yi.izunden yolların 
knpanmış olmasına rağmen, hü -
kümct ithalat ve ihracatın deva· 
mını temin için icabeden çare -
lcrc başvurmaktan geri durma -
mıştır. Hariç devletlerle akdctti
~imiz ticaret muahedeleri saye -
sınde, ihraç maddelerimizi değer 
fiyatlarla harice gönderebilmekte 
ve çok muhtaç olduğumuz mad
deleri getirtmiye devam etmek· 
tcyiz. Bu hususta harp icabı eş
ya mübadelesi sistemini tatbik et 
mckteyız. Harice gönderdiğimiz 
malların değerini yıne mal ola· 
rak almaktayız. 

Bi.ıtiln bu malumat, Türkiye -
nin eriştigi refah derecesinı gös· 
tennek itibariyle dikkate şayan
dır. 

Hülasa iç ve dış siyasetinin mt.ı 
vaffokıyeti neticesi olarak "l\fos
takil, hareketlerine hakim ve kuv 
vetlı Türkiye, kimseyi tehdit et· 
miyen bir sulh yuvası halinde 
kendini gösteriyor.,, - o-----

Kahire'de Yeni Bir 
Konferans Toplanacak 

Londra, 3 (A.A.) - Alı: Son hldiuler 
Kahlrtdc pelı: yakında bütün Arap memleket 
krı mllmcssıllerlndtn mDrelrlıep bir tı:oııle . 
unsın toplanmasını mllmkDn kıt.,ııtır. 

Afıran11ıan ve Hindistan mQmeulllerlııi de 
aratın• alacalı: olan bu lıonleran11n hedefı, 
Kahıre, Klbll ve Pcıanrdc tamamrn temılll 
mahiyette maıterelı bir cephe lııırmak ve bu 
cephenin nlıerl ve diplomatik bakımdan mQt 
ıcfıklere ııe ıelıilde yardım edebllectllni ka• 
rartanı.pnalıtrr. 

Ingiliz Kabinesinde 
Londra, a (A..A.) - "Jleuter .. Jnclll• lı:a· 

blneslnde aene aonıından evvel delltllılilı: Y•· 
pılmı)'actlıtır. Buna lntlnren tılr latlbaaı auır 
lılı ihdas! muhtemeldir. 

ia lnönU, kemal ve aklın timaalldlr,,, 
Tiırk Devlet Reiılnln nutkunu din

ledikten sonra bütün Bulıar ılyaai 
mahfellerinin ilk dilıllnceai '1\llrarıdıl 
yazılanlar olmuıtur. 
Reiı lamet tnönünün Tiirlriyenin 

ihtilafın haricinde kalmak u:minde bu 
lunduiu noktasında bilhaau ıarar et
miş olması Bulcar mahafilinde • em
nunlyetle müşahede edilmıı ve Cilm· 
hurıyct Türkiyesi tarafından takip e
cilen ana siyasetin Balkan milletleri
nın istıklillcrini muhafaza etmeleri 
olduı:u hakkındaki beyanatı da buyuk 
ır memnuniyetle karşılanmıştır. 

Uzak Şarkta Mühim 
Bir Konferans 

( Ba§tarafı 1 incide) 
ğazı ile Karadenizif'şimal doğu .. 
sunda bulunan hedefleri bomba .. 
lamrştır. 
Çankayşekin Amerikalı siyasi 
müşaviri olup Yunnanfudan av • 
det eden Owen Lattimor1e beya
natta bulunarak Hindiçini hudu .. 
dunda vaziyeti bizzat tetkik et • 
m~iğlni, fakat Japonyanın bu ke 
simde harekete geçmiye hazırlan 
dığını öğrendiğini söyle(lliştir. 

Mumaileyh Çınin bu taarruıa 
karşı koymak için btitün tedbir
leri aldığını ilave etmiştir. 

Japo11ya11m hedefi 
Vichy, 3 (A,A.) - Tokyodan bll

dlrlUyor: General Tojo tırııı:md n 
t\\klp cdllc>n ı;lyaseUn hlll!ba51, Va
şFııglonda sulhil nrıyan Japon murah
haslarının vaziyetini kuv\'etlendirmek 
oyni zamanda uzlaşma tcşcbbU lerl 
tıkim kaldığı takdirde orciu servisle
rini yıldırım silratlyle hııreketc ı~ 
çccck bir hale ı:ctirmektir, 

Blturaf mu :ıhıtlerln kanaatine gö
re, vnziyetı iyıye veya fenayn götü
recek olan k.ıt't !'imlllerden biri Mos
kova muh:ırebco:ılnin netıcesldir. Se
ne . onundan f.'\' el Mo~kova dU cek 
olursa bu had c Almnnyaya ileride 
kendı lylc Japonya ar inda sıkı b r 
hareket bırlıgl temin etmek imkanmı 
verccrktir, F. er bilakis sene sonu a 
kadar kııt'i mahiyE'tt<> bır hadise.cere
yan etmiyecelt olursa Tokyo il~ Vp
ı.;iııgton arasınc'ln da·ma me\•ctıt ofnn 
anlm~mo tlmltlerl baki kalacaktır. 

c 

Milli Korunma Kanununda 
Yapılacak Tadilat 

•Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) -
Milli korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve yeni mad
deler eklenmesi hakkında hazırlanan 
kanun layihası Başvekalete gl:inderil
miştir, Başvekalet lbıhayı kısa bir 
tetkike tabi tuttuktan sonra Meclise 
sevkedecektir. Diğer taraftan Tica· 
ret Vekileti, ihtilı:irla mücadele mev
zııunda daha ceniı; bir tekilde faa
liyette bulunmak için bilhassa İstan
daki ve diğer büyük şehirlerdeki fiyat 
mürakabe teşk!lltını tevsi etmefe k 
rar venn!ştir, 

İzmirin ___ y __ e_n_i o-B-e-le-d-iy-e-Reisi 
Izınir, 3 (TAN Muhabirinden) -

Belediye meclisi bugıin toplanarak 
Behçet Uz'un Denizli mebusluğuna 
intıhnblyle açılmııı bulunan İzmir be· 
lcdıye rclsllğine tilccard:ın Rcsat Lcb· 
leblci oglunu seçmiştir. 

Amerikadaki Grevleı 
Nevyorlı, 3 (A A.) - Pazar alı a ne 

rcdılen harbıyc ne areti teblifı, Amerika m 
il m11dılaa aanaınınıle çalı n 4 nulyon 
le ltind~n 8500 UnOıı ittirak cttı · z~ ere 

vln bır lıstuını vermelıtedır 

dl 
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ha 
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BUGüN 
Japonya Harekete 

( FiKiR VE SANAT ) ('"'ANKARADAN RÖPORTAJLAR .. "' 
\. ·-- "' 

Köylüye Göri Eski ve "Şlrket-1- Hayriyen 
Edebiyat, 

...... .... ........................ "\ 
Efsaneler kuru akla değil, coşkun gönüllere söylerler. Efsane, milli idealizmin mis- J 
ti~ ~e~h~e.si~i~. l\~ıl~i ruhu rüyalarda sez~n bir edebiyat hocası bana ne anlatb? J 
Dırilen gıbı olülerın1 de seferber eden mıllet hangi millettir? Efsane babında kuru t 
akıl, mantık, ~syonalizm ve materyalizm efendilerle de bir mülakat yapıyorum. f 
Bak· Şah İsmaıl, Aşık Kerem, Köroğlu, Karagöz, Nasrettin Hoca ... Bunlara hurafe ı 

Yeni Devrin Farkları Yazan! ULUNAY 
9en, divan edebl1aum Sınası • 

tin Jal>onyayı tehdit eden büyük teh
like karşısında hazır bulunması lı\zım 
leldltinJ. soylemiliU. 

Dün Domel ajansı nejt'ettili bir f 
beyannamede: Amerıka ile Japonya 
araatndakt münasebeUerin fenalqma
llııdan dolayı ciddl bır tehlikenin baş • 
löat.eb muş oldufunu ve etralındak 

Ankarada Cümhuriyet bayı·amı - Ateıe ttz~ süren bir 

kocakan gibi_ - Bizim gözlerimizi Cümhuryet açmadı 1111 

mua11rlannclan sonralrı t.anal 
mat edebiyatını dtiitnıem Divan e
debiyaunda ve Sinasi mekteb n4e bl 
sadelik bir fillır aamimlyyetı, bir 
lıaan dıirıistliltü •ar ki bunu Mualliııı 
Naci battl P' .kret melcteb nln "ta n
nu'" a bofulan tiirleti de bulamıyo
rum. O saman SÖJ'lenmek isten 
fikirle Usl6p. ~. ne kadar ayn ıe 
lennlıl 

a loka kaldırılmadıtı takdlrde Ja
t:7anm bunu zorla yaracajmı söy-

Ur. 
Diğer aj m haberlerine göre: Ge

tıeraı Wavell Singapura vararak 1n
lillz uu.k şark kuvveUerı baş ku
m ndaru General Broock Popham ile 
lllüzakerelerde bulunmuttur 

"• ••••••••••••••••••••• ••• ••• Diyebilir misin ? 
cumhuriJ'et Halk Partisi günün 

birinde bizim Abidin Dlno'yu 
Balılteslre memleket re11mleri yapmı
ya ıonderdı. Ve iyi etti de onu da 
gönderdi. Dino'nun yıne canı ııkıl
mıt olacak: Balıkesirde bir kaç ıun 
apteshane ibrll:i resımleri yaptıktan 
ıonra bir ökllz arabasına binip B::ılı· 
mirden üç dort saat uzakta bir koye 
varır. Köyü dolatıp dururken derenin 
içinde kocaman kocaman tatlı su ke
falları ıörUr ve ıaşakabr. Yanındaki 
köylüye dönüp: 

- Ne Cil%el ltefallar bunlar böy
le, der. 

Abidin Dino ba ,a, cam o aralık 
balık Jemek iatemiıtir, 7anındalr• köy 
llbe sorar ı 

r- Yazan: ·' 
1 ISMA YIL HAKKI 1 
i BAL TACIOGLU 
: ·-··-··------ ··- il 

Balık efsanesinin bu ıenitlili onan 
milli mahiyetini göatenniyor mu? l"le
mekTürk bir ıe:ve "haktır., deyinc., bu 
hakkı kiinatla birlikte kabul ediyor. 
Yarabbi, kendine inanmanın bu son
suzluğu ne siizeldirl 

* * 
Afyon edebiyat ötretmeninl - tiSJ 

O. - Biltiln buntn batıl inant1ar, 
hurafelerdir. 

Ben. - Hurafelerle efsaneleri bir
birine ltanıtırmayın. 

O. - Neden? Hepsi bir ıe1' <!etil 
miP 

Ben. - Detti :n. hurafe mü:ıbet 
bir teknilin yerini alan yanht bir tek
niktir, 

O. - Ne gibi? 
Ben - t,te bak: Sıtma rec;sln dl

ye tUrbmln pannakhfma iplik bal-
lamak ıibf: veremi nefeste lyileıtir
miJ'e kalkı,mak clbl, Halbuki efsa
ne böyle bir •e1 delildir. O. mUsbet 
hiç bir 'eyin yerini do1duramı,.aca· 
iı bir idealizm semboUldür 

Bu duşünceyı hatınm getiren d~ 
lru Bofadtl gednris oldu 

Sırlıet vaparlannın ıs mler n 41l-
tündum: "Asayı-. Neveser Hile, Be7• 
yale. Tatz-ı- Nevin inşirah lnblaat, 
Kamer .... 

Sanki Saltan Ham.dm 9barem dal 
reaınde canyelerin nufas tahriri ya 
pılı10r Bir •apara "İnşirah. İnbiaat" 
ıanıini vermek nereden batıra gelir? 
Halbukı Sirketin ilk cet: diğı .apa• 
ran adı "Galeta.. dır Bu, olsa olsa 
Sinasfden IOnra relenlenn yaptıklan 
cibl lluru mllmkün oıdutu kadar an• 
laıdmu bale lı:oyaralı bir "lucu .. 
telrline ı•lirmelıı. ıüraJahiından ileri 
geli,.or Silt emerken kuzunun 1nty. 
rak aallamaaını clünbelek calar gib!: 

ı..r.İk.i buçuk aene içinde on° defa hll
"'umet degiıiklljine sahne o n .Ja
t°llyanın, General Tojo'nun pe" hak
ı.,._,_olarak söyledıği ılbi, bil7ük bir 
.. ıuıran geçınnekte olduğu muhalt• 
kaktır. Bu buhranın sebebini, Japon 
~>:~aliaUerinln bütün uzak prkı 
~ nüfuz ve bAklmı:yetleri altına 
""'llalarııu .ı.Uhdat eden Ultra - em
~alist plı\nları ile Japonyanm bu 
-ar nıuuum bir dava71 tahakkuk 
~ek 1çın Jdfi imkı\nlara malik 
0&111amuı ke)'fiyet1 arasındaki tezatta 
lraınalıdır. Fılhaklka Japonya, sana-

- Bunları J'Henlze, yahu 1 
Köylü kısaca cevap verir: 
- Onlar yenmez, efendi! 
Abidin I>ino yine ıaıaltahr 

le böyle bir adam sanmayın 

sakın! Bir Abidin Dino da odur Ba
kın, bu 6tretmen de bana neler an
lattı: 

O. - iyi amma, bu cıbi batıl inanç 
!ara uplananlann hali nice olur? 

Ben - Bir pragmatist gibi soru
yorsun. itimi ko1ay1attırdın Cevabı-

Ankarada halk Milli Şefiıl yanında ~eçit resmini takip ediyor DGablle iM bemt, .. ctlnbaa 

~ ic n zaruri olan mahsullerin 'JGı 70 
OQl Amerfkadan, ınıwz imparatorlu
~ ve Holanda mndlstanmdan 
""Qilrik etmekted!r. Bundan dola)'l
:ır ki, iktisadi mahfiller, iş adamları, 
il' netice alınmakaı.zm UZ871P Cidm 

Cin ııe1erinln Japo117a içln kAfi dere
Cede atır bir yuk tl!lkil ettili kana
~tinı beslemekte ve harekı\tm geniş-
tilıneaJ Analo • Saluıon men1aatl_. 

ruıe dokunması dolayısiyle memleke
~--bllyük feliketlere sllrilkliyceği için 
"'411a mani olma~ çalıpnalctadırlar. 
Prena Konoye ıeçen Temmuzda ayni 
laınanda üçler paktını ve Sov7etlerle 
'deını tecavüz paktnu Jmtalayan 
'«ataııokayı barit bırakarak kabine.i
lli nniledikten sonra Amerika ile 
~aya teşebbüs etti, 28 Atustos
d ltoolevelt e phst bir mesaj ıön-
erdf ve müzakerelere bqlıyarak lk! 

lrlenıJeket aruındakJ fhtllAllı nıese
~ halllne ve Japonyaya karşı 
d nan iktısadl ve mall ablokayı kal
.... ırtınb aya tefebbila etti; fakat bu ıe
""' büsUnde muvaffak olamadı 

kararsızlığın Seb~bi: 
yenı kab.lMnln, Prwıl Konwe 

Ce kabinesinde harbiye nazırı olan 
neraı Toja ara1ından tefkil edil

esi. llk IOnltrde Japon1a!U!l hare-
ete ıeçecetı Hissini vermişti. Ve 

it &>hesıa Almanhtnn ~ark cephesinde 
)' llıaııdlklan muvafiakJ.YeUer Japon-

acta derin intibalar uyımdJmnf \'! 
ftıüıver taraftarlarına ııealetini Jilk· 

ek imkı\nmı vermişti, 1'akat, bu 
U f1akı;yeUer beklenen 19kllde in-

it etmedi. Diler cihetten Ameri
,.:• Jaııonyanm uzak prkta statuko
.,,_~c k mahiyette 7eni bir taar
--." kartıamda, 1naıltere ve Hollan
lt Hind.ı.tanı ile milftereken ba.re-

te leçeceiinl kat'l ve yilklek sesle 
n etti 

b t te. iaııonyanm hAlA devam eden 
d u tereddi ve karar.Wıjı. mülritıer
... ~. aayılmıyan General Tojo'nun. \)u 
....... uar alımda )'eni bir taarnıZUD 

liy t ni üzenne almaktan ÇC' ı...ı
lle aah edllebllir. 

- Yenmes olar mu, tatlı ıu ke-
fılı buPI. 

Kö,.lii 1'İD• cevap verir: 
- Onlar yenmez dedik a, efendi, 
Abidin titizlenir: 
- Yenmez, 7enmez, diyorsun: ne

den 1emnezmtı, sen söyle bakalım? 
Der, 

Köylü içini celter ve atır altr söy
ler: 

- Efendi, biz fstllrtlt Sav şına git
tlftmlz ıaman bıı balıklar da aittiler. 
Savaıtan döndükten ıonra onlar da 
geri döndüler. Gazidir bu batıklar. 
Anladın mı 1lm4l, biçin 7enmeiler
mi1 i' 

Abidin Dino bllıbütün şaşakalır A
bidin Dino deyip ıeçmeyin; on~ i
çin ada arkadatları dııkoratordür 
derler amma, benim kanaatim hiç bu 
~ildirı öz Tiırk ressamıdır, O bey
nı mucerret mefhumlar, canau bilai
ler 71iım tatunaktan çokmu,. kupku
na in•nlanlu deiildir. Onun lçin 
Balıkesir ldSJ'lilaünUD anla:vıtına kı
sıp ta: 

- Anıma da geri herJFsiniz ha, hic; 
ba1-_k harbe ılder mlP Vaaıec:ln bu 
ıaaltat lnaıaçlardan, 'fugeçinl Deme -
mittir. 

O tarlbte bir lıonferans vermek ve 
benim And&Yal Palas ile Kafa Tamir-
clıi'nln temsilinde bulunmak iızere 
Balıltnir Halltevi tarafından c;ağırıt
mıtttm; orada idim. Abidın Dino ba
lık ha11adisini bana yetiştirdi: 

- len ne dftmn Hoca, ba baht 
~ine? 

Decli. 
Dino'ya tu cevabı verdim: 

- Burada bir ihtiyar kadıncafJı 
var. Her akpm lider, evllnnın tllr
be1ini ziyaret eder, blr elham oltaı• 
muı. O günlerde a•ııdan alız• do
laııyordu: "Türltl1'e ba harbe ırirdl, 
ha alrecek,. diJ'e. Bir gece evliya ih
tiyar kadının rU,.aaına clrmlt: 

- A kadınım, kabrime ne ıellp il· 
diyorsun, saltın bir daha zahmet edip 
gelme 1 Biz artık orada delillı, cep
hedeyiz, demiı. 

Hamdolaan, harbe marbe ıimıedik. 
Sulh içinde kaldık. Eter gUnUn birin
de harbe girersek, ahdettim, bir ma
kale ya:ıacatım: "li:vJl,.alarım sefer
ber eden millet .. diJ'e .•• 

Afyon edebiyat hocası bu ilattabfat 
efsaneyi anlatırken tü,.lerim Urperdl: 
haşyet duydum. HIJI kendi kendime 
soruyorum: Bu ne cotlnın, ne ıenıin 
ruhlu bir millet; ordusu ite birlikte 
bütün kJ1•4tl da seferber etmealnJ 
biliyor 

* * Mabtemln hllcbe .,. naktt kısmı 
burııda bitti. Simdi akıl, man

tık, rasyonalizm, mate1711lım efendi• 
!erle pek ırüzel konapbllirlm: 

nı vereyim. itte: Senin "sakat !nane;" onlar, timdi renk renk ıtıklarla 
benlm ise "efsane" dedilim ıeye ina- donanmıı olan mes'ut Anltara-
nanlann hayattaki durumu inanını- 1a, bu ıehrin kara aünlerinde de, yi
yanlardan bamba•ka otur: İnananlar ne bö,.le k<>JR kop celmit1erdl .•. O 
öJUmden korkmazlar, ateşe saldırır- zaman onların nasırlı ellerinde, düı· 
lar. tuttukları işi batanrlar. manın sırtına Yarmak lçjn kavranıl-

0 . - Bu hızı ilimle verenm. aut birer sopa vardı. Simdi ise, el-
Ben. - film insana kanan ölretlr, lerinde )'ine birer sopa ırörUyoraz; 

fen insana 101 ıösterir, teknik insana fakat ba sefer, ba rece yapılacak bay 
llet verir: fakat hiçbiri hıı, yani f- ram alayına birer parça ııılt katmak 
man veremu. iman mistik bir teY- için, o sopanın ucana birer de fener 
dlr; Usttabiat k11111altlardan ıelir. Ef- bailamıılar .• 
ıane de bö1ledir, yaratıcı bir ıey- Çunkü bapn: 
dir. "Habızhim envamı ı&r4ült ... 

O. - Bnmem tıU ba mu kanun? 
Ben, - Efsanesiz mlltet yoktur •En ıamh sefaletlere düt • .ık ... 

Efsaneyi bwamalt tc;ln ıu atasözünü bu ma devlet? 
hatırla: "SCSyliyene bakma, söyletene 'Devletse de, kanunsa da, artık 
bak". Efsanenin anası halktır Mitli yeter olsun; 
savatt yapan da halktır. Colt ıükür k. 'Artık yeter olsan bu deni 
o. bla mUnnverler sibl. efsanesir. de- nlüm ve cehaleti, 
ilidir. Harafe1e dn,man ot: fakat Dıyen Filtretin isyanını duy n mıl-
efsaneye bymal Bak: Şah tama.il letln. "hakaızlıim envaım" •• en g~mlı 
Atık Kerem, Körolla, Karagöz, Nas- sefalet'' lerf ve onların müaebbıbı o-
rettin Hoca I lan devletin, bu milletin ihtiyaçlarına 

O _ Bu · ·İ uymıyan kanunlanm, zulmü, cehaleti 
• nar yetmez mJ? Yenileri- yılana 1'0landa en büyük adımı attıiı 

ne ne J&zum var, artıkP büyült bayramın tam on aelüalnd ,..ı-
Den. - Ltizum var mı, yok mu, ona d · .. dil da sen ce 1 onumu r •.. 

vap ver BUyük gec;lt rHml pelt u .,,.el ao-
Çamhca, 1-11-1941 na erdi. Hipodromdan muhtelif isti· 

kametlere ayrılan bütün yollar, yer• 
lerıne dönen tanklarla, motosikletler
le, askeri kamyonlarla, askerlerle, 

SÜMER SINEMASI 
taksıierle hususi arabalarla tıkalı Ve 
inubalannı dınlemek içın aralanna 
karıştığım koyluler, yerlerine da· 
ldalallmet iç D caddelerin bıl nefet 
darlıtından lnırtalat'ak rahat birer 
soluk almasını beldıyorlar ... 

Bütfln dtıııyada flmdiye kadar görillmemif derecede muazzam 
ve enısalsiz 

NOTR DAM'ın KAN BURU 
NOTRE DAME de PARİS) 

SÜPER FİLMİNİN 2 nci ZAFER HAFTASİNA 
BUGCN BAŞLIYOR 

Bas Rollerde: CHARLES LAUGHTON 
Tekrar tekrar görülen bu çok güzel filmi siz de muhakkak 
gidip görünüz. Suareler için yerlerinizi evvelden tenıin ediniz. 
~ ................................ ,, 

En yeni esvaplarını aiymiı lan 
kö1lulerin miaum süslerinde, bagun 
Hıpodroma frak giyerek ıelenlerin 
kısvelerindeki resmiyette tezat teşkil 
eden sıcak bir samimiyet var 
Baıün Ankara,.., n bu merasimi 

göreb!lmek için, kimisi otuz, kimisi 
40 kilometre uz ktakl lto,Unden Yt 
kimsi atla, kimisi yaylı ile, kimisi 
kaim ile, kimisi de... yaya ıelm!ı .. . 

Faıtat buna ratmen .t•pon)antb. 
fında ıtttfkce darlatan cemberl 

ltere ;yolu fle kaldırmaya mu
alt oıam dılt takdirde, nevmtdane 
hare etle bunu 20rla yarrn17a tıt-

- Abidin Dlno: bu bir efsanedır 
Gllzel mevzuunun akla ıoyllyen tara
frıu bir tarafa bırak. Oonüle söyli
yen tarafına dikkat et ve gör: Türk 
milleti !ıtJklll Savaıı'na eidlyor. Bu. 
JUrt Ye •atan aavaııdır. Balıkesir köy 
IUleri cephe~ 1•1nız rövdeleri ve 
lpU tUfelderlyle &itmiyorlar; ıöril}"or 
sun, kiinat ile birlikte ı!diynrlar 
Xtınatın içinde derenin balıkları d~ 
lleferbet oluyor. İdealini bütün nr -
hklara yayıftak, blltUn lleml kendi di
leii için seferber olmuş gonnelı:, bu 
be ulu bir can aıçra7111ıdır. Goruyor 
ma1111n, Türk ltoyliısunun ruhunu; 
ftıllH blr panteizmin ateıiyle yanıyor .. 

Abidin Dino: 4(J yaşındaki kadın... 20 yapndaki kadın ... Bunlardan hangısı 
- Dotnı ıoylli:voraun Hoca, be! \ daha iyi HVmesini bilir? ... 

Fakat yuzlerinde, gelirken aıtıklan 
uzan yolun yorgunluiu, •• dönerken 
katlanacaklan yorcunluiun dil$Un
ceal yok Bilakis hepsi de, o sırada. 
hususi otomobilinin tab i izd:ham yü
dnden bir parça ıec:.ıkmesine oflı:ele
nen fraklı bir ıerurlinin manasını an
layamad klan asabiyetine. misum bı
rer çocuk keyfiyle cülümseyerek 
bakıyorlar 

~~ ebrıesf ihtimali ~q,k detlldlr. 
uu karar, Japonyanm banıkete 

esı şe llnde tecelll ettıtl takdir• 
ta rruz istikameti ne olaealttır! 
a;v kadar evvel bunun JılaftCUri 

.,. catını zannett·ren emareler vardı 
QUltln •-- • t d -= taarruzun cenup istikame-

Dedi. * * j 1 K 1 A Ş K... I K 1 K 1 N .. : 
Geçen ar Aftadolu'da hır kısım o LBGun4lan; .... Ttkicmü1cHemEmCel rakoiWlanA ve 

Hallcevlerimizi müşahede ve tet 

Beı altı ltl,ililt bir anıpun ortasın
da bulanan uzun boylu, temiz, yaiız, 
ve aydınlık J'liıılü bır kö,.tuye dılı:kat 
ediyorumı Miitemadı,.en onun lronuş
maundan, arkadatlan tarafından biir 
met ve alakayla dinlenilmesinden, ~·
telik de muhataplarını ıkide birde u
zun usun aüldiırmesinden belli ki, iı
lek, dofutgan bir rekbı var. 

~k i~n ıe)'lhat yapıYordum. Afyon 
Hllmlnde oturıtfOrum Vali de ,.,ra- B R 1 G 1 T T E H O R N E Y 
da, Balık efsanesini anlattım Edebi- J8 

te e vukua eelecellnl tanmlh ettıre.. 
e k Bebepler mevcuttur, Bir kail pa 
ıaa:ı Sov7eUerle Japon1a arumda 
,,~ene.ınde Japon ve SoV7tt kuv. 
tebeı, arennda kanh carp_.ı.ra 
dudu 17et nren Dit Moıoıı.tu hu
rrı.n nıeaeı..t hakkında bir anlat· 
f!de 111 bmalanmuı bu \.ıunlnl '-'t 

~at öiretmenl de can kulıfiyle dinli- Fevkalide bir tarzda yarattıklan 

)'Ordu, B!ri: lk• A k A d - Aman, bu efune buralarda da 1 c ra s n 
::::, dedi .. aörine be7ecanJa devam y 1 a Bu itibarla, terdhen, o 1111119 ıolhı 

tarak, ona bitap edlyoramı 
"- Merhaba bemıerim... Nasıl 

- lllllm •a,.ıııer balıkların istik· Mük el uh 111 laftflna sittilrlerinf delil 7alnu, emm vem tefem filnı.iJıde gözleriniz önünde 
k •Yatta 1'Ullandılrlarım da .a,.. B canlanc:IJracaldardır. 

baldtın meramiml? 
O, bu aualime, seyrettiklerine ita· 

namadıiım anlatan samimi bir cevap 
verdi: r nıab1Jette teWtJd edllmektldlr. 

M, ANTIN 

••rler_ Tatlı n ltefauarırun ilzırlerin 1 U Cuma Akıamı S I! S Sinemasında 
deki clalilerln U•qta ahnmıı nra- '••••••••••••••••••••••••·.M 1ar oldQana iddia ederler ., •- Çot ıuıel amma, cot teı blttll 

A::rnl hİHİn benlf~ d~ bnhmı'lu.;.,,,. 

QDA 
VA2AN: ,,..~d 'ar Jif.allace 

Tefrika No. 29 
dJ ~ Siı buluncın kadar, bana ken

lhtannızı ödün; ver'1 mialnlzT 
ld::_ ~iade anahtar :voktuı-. Yalnıa 
ğ~ ventır. Şlındi lider, latedi· 

fçerfden Marner. "Bent yalnız bı- delisin, dedf. Bu kadar aceleye iM Ul· 
rakmıye, bana dokunmamıya söz ve- zum vardı. Geceyi bekllyebillrdl.n a.,, 
rir nılsin?,, diye sordu. 

11 ıetlririml - Ne f.tenen ona aısz veririm. 
d erıt blrkac dakika aonra lft'i içeride klliW durma, Çık be Marney. 

Yana 71kda attedllmeelni. BOtün IOn o odada oturamuam al 
idarede çift anahtar mevcut Yemek yemen lAzun. 

-·-caıa•~-ı aOyle)'lp çıktı, kapa kapa• - Rfzmetçl kan yeınettmı odama 
ltı: Jett yıne karwnm kapmma getirecek. 

1ı;- lfarney!I Marneır!I dl7e tallrdı. - PekAIA latedftin lfbl yap. U
bu lefer cevap verdi, Herif: "Yahu, kin şunu sana söyllyeylm ki, eğer bu 
dJye~r be,ecanlanına, ·~ bakalım,, ıece cıınnazaan, senin o mesut aile-

- vardı. clllnJn ansında ak•illk zuhur ede-
itap,_ !nç heyecanlandıtım 10k. rant eet. Balt, bili 

...,. ela açmıyacatnn. 
Jet! artık Mamey'in babasına tele-

1~ c.t de konUf&lım yahu! Dar- fon etml7ecefinden, yahut daha dot-
rnı\nası ne? nısu o ıan. eeceye kadar telefon et-14;- Ttıtekkllr ederbn! Darımlık ft- miyecellnden emindi. O geceden son

hat ~· Burada yapayalnız daha ra- ra fse, ister telefon etsin, ister etme-
li Yorum! sin, artık ehemmiyet! kalmazdı. Bi· 

b b erit biraz durdu. Bcnra: "'l:ler rtstne telefon edecek oldu. Fakat •
lidersen onu 81d0r0r0m. Con radoıtı adamı bulamadı Be• altı da-

• na.eı • • '" d leci Y em s olduflm teYlerl kfka sonra tam ikinci ıampanya şl-
e 8lll ten ra, evvelA benlm atee 19Sfne yeni dadandığı aırad , telefon 

lbu:ncr,. cltıcU. ıdU taldı. Babuı l&nıan".ı Leae te-
Bu8u fer !çer den cevap ıelmedl. lefon ediyordu. Jetf: "Kız bana fa-

- Pekı\lA amma, nasıl oı.. anlat· 
tnryacak mıydın? Neyse, beni burada 
korumanız lAzun, çilnkil Peter'e, 7a
hut John'a telefon ellene, kl.)'ametler 
kopacağa benziyor. 

- J<>hnny için merak etme, onu 
düzelttık. Sen Jcapmın anahtar deıt
ğıne bak. Anahtar delikte mi, delil 
mi «6r, bana aGyle, be nsana hemen 
ıı·mdl kapryı acrverecek kOcQk bir i-
let g6ndereceflm. Kapf.11 şipln 1şl a
çıverirsln, yalnsz acele etme, ıece 
ortasmı bekle, uyusun da ondan son
ra kapıyı açarsm. 

(Devamı var) 

MEYLOD 

Bütün kalblerde afkm ateıini •.. Bütün gonüllerde buselerın he
yecanını... Bütün varlıklarda inkisann tstırabını canlandıran 

MEMNU AŞK ........ 
"Dispudet Pasage" 

Şaheserinin cenneti bu perşembe aqarm 

LALE SINEMASI 
olacaktır. Amerikanın üç parlak güne~ olan 

DOROTHY LAMOUF 
AKIM TAMİROFF - JOHN HOWARD'm 

ton hfhrillr "'"~•el# tp,.. •I olan bu film ınn'at•n dşı Pn Mrlak bı _. 
ı::ıferdir • 

Senenin En Mükemmel Casusluk Filmi ••• 

Esrar Dolu Büyük Bir Macera ... 

11ARİS'in SON GÜNLER; 
Bat ltoDertle: 

IEX HARRISON ve KAREN YERNF 
Pek Yakında TAKSIM Sinemasında 

ancak onan bu ceTabmı alınca far
kettim: Yalan delil, hakıbten tea 
bitmlıtl: lstikllt marınıın, ,Urekl•ri· 
mizi tiirlü tiirlü bltıralarla ilrperten 
bestesınl hiç olmassa bir kaç defa da
ha tatmalıydılt. ismet ln6nünlln, bir 
zafer martı gibi göfıü kabartan .Ur 
sesi, o kadar çabak dlnmem•llydi Ve 
izciler, askerler, harekete ıelmtş ta· 
ze ille tarlalarım andıran ba1t'ak iri! 
meleri, rönilltere iman bereketi qıb
yan tılımnlı bir nehir ıibi, ı&z1eri
mlzin önünden hiç charmaden akmalı, 
altmahJ'dı ••• 
Muhatabımın adı ömermiı... Mi

t'llkiye lt61'111, Hacı lbtahtm ofla 0-

m~!:rpkaya, .. """'l•I 
•- Sence, cJi1onım. ta. bayramını 

J'&tadıtımız Cümhuriyetle, eöi idare 
atasında ne fark var1,. 

ömer, evveli biç tereddiltsilz, sa· 
mimi kanaatini iki lı:ellme içinde bU· 
lisa etti: 

.. _ Çok fark var, eoltl .• n 

Söflettnek arzusuna yenemezdim: 
"- Meseli, ne ıribi farklar var?. 
Yainıs o cletit atltaclaılan da all-

ka uyandırıcı bir bilmeceyi halletml· 
ye phpn birer eocuk alfi1'9ti1'1e dil· 
tilnc•1• clalmıılardı •.• 

Çok seçmeden ilk crnıbt, tahmin 
ettıllm clbt "Ötner llaJ1)ka1a,, verdi: 
"- Eskiden, dedi. biz dt\rlet he

sabına çalıtırdık, likin timdi, de-t"let 
hızım besabnnıza çahtı10rl .. n 

...... Bana nereden anlı,.or1tm? 
O ""11 7fq, samimi kanaauni. ild 

ktlımeyle lriillaa etti: 
"- H•r ı~ydcnl_. 
Sonra: 
" - Ne bileyim beni .... Diyerek, 

dimağında, ha kanaatini isbat edecek 
en lnıvvetll cevap aradı. Ve nihaJ'et: 
•- Meseli, dedi, paditablık deT

rinde, bütan dilnya aulhe lı:avuımuı
ken. biz bili harp ediyordak Hal
bultl, Ciimhuriyet •1'eainde, ılıbcll, 
bütUn diınya barp ederken. bb ıulh 
iı;inde bayram yapı:voru •• , Bter. 
timdi eski 4n1et olaa1'Ch. biat çok
tan ateşe ubmıtı... Çlinlril onlar, 
- tize temin ederim ld. ba nefla tet 
bib. aynen Omer larplrayanmdır • 
koca mllletl atep ailrerken. atete 
cene aOren bir kocalran kadar bile 
dutilnmüyorlatdı 1 .... 
"- Peki batka 1 

* * 
Omer Sarpkaya, • ld. ltendlı ni 

dinledılrten aonra, o bam kal 
mıı ince ıeklnm IDkieaf fınatı bala
manıııı olmulaa aC11118111ek ellinden 
ıelmedi -, ba nallm•, eneli,. bir 
1Ual sorarak mukabele ettlı 

.._ Sen. blalm k61'leri ıezdln, .Or 
dün mü? 
•- Biraa ... 
•- Oralanıı uld lıaliyle, ılmcliki 

hallnl bilir mlaln? 
'"- Pelt bilmem ... 
•- Bilmesaen, bea cl",.tm 1111a: 

ltald devlet. •erci veraıedilhnls lcfn, 
bi2e kah•• ortaaında ldStelt ~ 
CilmhuriJet hnl1dah dndeııberi 
kabvelerimlade, kfSJfU:re. ldh• 1'erl
ne.. racboo callDl:rorl •• 
·- Bqka1 .. 
lllıuld,..U Öıneı' larsıka18t badi· 

sini haytam ltbıl sora 10laataına ar
kelenir li1'I lc1i Palrat hlr cevap daha 
vererek )'ab71 tathbltla lmrtarma1ı 
illnldini ka1'betmemlt olacak iri, b· 
hn siyah kaııtannı eatatalt dütündü 
•eı 

•-Blr de, de&. bdınlanıma dil 
tflnCin... Mllbartltler, ealı:I samanda 
hırsızlar ırtbl mratlanm Brterlerd 
Onların ,Ualerl de, Cllmbari7et H 

rellnde açıldı... Hem de sade onla 
nn )'iizleri mi ya? B!elm rlSsterlmlP 
de Cümhuriyet ac;macb au1" ,.,,,,., ~,,,, .. , 

Dl7e lfade etmek sofutdutu bep ba 
raden çıkı1'Qr, 

Ben bunları diltünilrkeo npar 
mirdna geldi. İskelenin glSze ırlSrtl 
nen J'erindekı levhaya rozilm ırttti 
"Mirıun 
Yam~;ımızdald blSlmede uclan 

11fır numara De ltdllmf,, ki• bo~ 
tıknuca ıenc bir adam otanlJ'Or 
flall. tavn ıalrln: 

NHd ki cepleri olau ... acile meJl •d 
VOcuılQ orle ıanlı canca. okkaca, luı 

BeJtlndı oldup 11bi zemrtnlltlld 
IÖJ'liı1'0I' 
Kareınnda otaran ve bayam old 

ta anlqılan ıu.eı. unn bo7la, 
gı7fnmit bir bdm sonla: 

- Emirsln'ı niçin lıl rpn yuıyor 
lar1 

Paraca zengin olan zat ilimce ol 
san faJdrlife tenezzul edemedi 

- Kelimenin aslı böyledir de 
dan .•• 

Muı:ip kadın tekrar sordu: 
- Mirıun fte demek? 
Cevap adaptaı1oncutan uydnrma 

yoncuları hayrete duşu ecelr bır 

l1etle !metada 1etlıtl: 
- •Mır,, güzel demektir M 

lllımdl araaında "siiıelim., mln 
oıan "'mirim,, derna miJ'ia 1 "0 
de malflm. Bura ının da gflnleri 
ıel oldata itin "Mırıun" deni 
1'inl "0Un gttaeU,., 

As c:ok bilgi denilen nesnenin 
rtn cabUlere (aspirin) rıbt lı:om 
halinde yattaralma11 icin feftlain da 
ba o ........... etınedlthd fiili 
net•lu 

- Efendim. baralan eeldM 
hur •Münpat" sahibi Feridun 
malı olup adına (Feridun BeJ Mil 
çelerl) denilirdi l>önlüncl Mllra 
"Revan.. ı l•thettill saman o 
frenai ,.anı emin otan llirırlltıe o 
1111111 de beraber ıetlrdi Ye bara 
ona bahtetti Tan1lla».de Y1tnf P 
.. nlmiyle aaı seçen ba ••ta illafet 
buraya Mırrun derler Halk arasın 
Emirıio denmesine rafmefl Sirke 
HayriJ'e iktisada rilyet etmek fJk 
ri11a u.beliya bir harf illve etmem 
lclıı ismi oJdutu gibi muhafaza edi 
1'0!'. 

Demek istedim Fakat yazge 
Cahiller, kenclllerıne I~ nı1etle otr 
tilen ..,.ıerı teçh 1 sanırlar Ye 
tar. 

Nasrettin Hoca. cer ıdn b r ltlS 
s'tmlı K6rin cahil imamı Hoca 
lnskanaralı lr6•lünü .,, n und lmti 
hana de•et etm • vr -f anı elı 
b r kliıt lra1en Yererek 

- 9araya bir 61rtlr ' ı • Demfı 
Hoca ruau• imam • 1' dr ben 
••1'1m .. dem • tt ki dı st!ine bo7 
nulu lraJ'Mrldu b ~ 6k • ,.Hmı UJ'da 
ıfulrt.n sonn lrö•IUJrro ttönerelı: 

- Babn e1 ahalll O mlş Sunlana 
'ııın~I• .ın,q • ., ı. ... ı.,,.,., 

Ş A K 
Sinemasında 

,ALIKCINI~ 

ICARISI 
EmNlıla bir muvaffaınvetıe 

-t~v•- .... y,. .. 

BU AKŞAM 

I P E K 
Dünya edebiyatının oldup ka· 
dar Türk Dubllj filmi.mm 

Wıeterl 
SfNEM.&SINDA 

lA DAM K ELY 
'Kamelyah Kadın) • Türk(e S&zlü. Baş Rollerde : 

GRETA GARBO • ROIERT TAYLOR 
Büy(lk bir a$km emsaı.tı romam 

Marıueritte Gothier: Seniye Sonkur. Annand Duval · 
Sani TedO a... dl Vanll: Ferdi Tayfur 

'vnt'a: MATBUAT UMUM MBdftrlfftfl Yrnf M""1,.1r ... •· ~ tu zlerlnln tesir ettığlne sarya çıkarıyor,. dedi. Odaan du-
tYlce ne d v m ettl: "DilfOnl YUlm mak için, yav s yav ko u -

d d dl. rak her şeyi nlııttı. B b sı; 

Aziz aile retalmfz merhum Denizlf 
Mebusu Necip Ali XOçQka'tlm ruhu 

in 8 fk nclteşrfn 941 ~reembe ,O· 
ü 6 le namazmı mlltealnp Beyazıt 

C mU Şerifınde MevlQdü Nebevi kı
r t ed lecelt ndcn, bflcOmle hemıcr 

e do tl nm~la arzu eden zevatm 
rıner n1 rı yl rız. KDçOka alleal ~ .............. , .................. ı ................................... ~-..1 
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"Bira imalinde genç buketlerin 
ayrılması içiıı usul ve filet,, h a.kk.mda 
almmış olıın , 2:;.6.1932 günlü ve 1385 
saytlı llitl.ra beratı bu defa mevkü 

SO L D AN SAGA: 1 - DD$111anl;klıtr ı - il1 • 
.Bir ııa•cte _ Ketide 3 _ .ıı.:a.ulı _ Deniz f ' e konmak üzere ahere devri.11!-rağ 
nakit vasıt a..ı 4 - Müessir - Boş 5 - veya i<::ar edileceğinden talip olanların 
Nam, ıöhret - Tersi: Tapmmak 6 - :S:~ Galata.da İktısat hanında, Robert 
peğiııin yapıl&? §ey 7 - A:vnhk 8 - Ar~n· 
maktan emir - Bir nota 9 - &ııraıak _. .Ferri'ye m.üracaaUarı . il~n olunur.<& 
Yt111cı:!e konur ,, .,..4~.,,.... . ''>\~ 

Y UKARIDAN AŞA Öl: 1 - DU')JnRsıhklar KAYIP: Aakert Tıbbiye olru'hr aihhi:ve ıı:e • 
2 - Ha:rranm çtkanlıl';ı oes - Orada bulu- d Dcll ill~nden 30.6.945 tarihinde alcorı ol· 
nan uzvi bir madde 3 - Kanlı - Afrikad.ı duğu!" sıhhiye diıılomımır :.a:vi ettii!imde.ıı ye
bir mtlstemleke 4 - KibJr, aristokrat - ni~cr çıkaracağım• için cski•ini~ hilkmil kal-
lllr Rum iı;mi 5 - Çalıı:ı 6 - Bir renk - marnrşttr. Nacı Bayk&rılD 
Hora,.,.. d•v il 'i - Yarrı 8 - Fasıla vermek . . 
g - Direktif. "ri; ~,, . , 11 , KAYIP: 2409 numaralr temınnt meltttt • 

<f t ;r.: ~ .<. buna karııhk bloke olarak Tilrkiye imar 
EVVELJ;:I BULMACA - SOLDAN SAOA: bankas•rıa yamdıiım dört 7llz liraya ai~ 

l - Nalı (ilan) Sah 2 - Ela - Kar l - , 21 .6.40 tarihli 6413 nomanılı makbuzumu &ayı 
Zi (i•) - Acı - Fa 4 - Amulu (uluma) , ct"tim.. Hü.k.ınü olına.dığını il~n ederim. 
5 - Him:ılaya 6 - Bal - Kura 7 - Kaza- • ~· ..-'f - · fJ.. Jllırrrdıç Toşyan 
Amak 8 - Asor - L&mi 9 - Bana - A- - -....::.:......:....;;;.......;..;;;_.:.;..;;.. ___ _ 
kat (taka). ,r; ~· ....,. KAYIP: Be~ikta, nllfus memıırlu~ndan 

.,:~1$i..,.,~-"""*'~ ~ aldrfım ve içinde Beµı.tas aslterlilt şubesini:> 
YUKARIDAN' AŞAGt: 1 - Ne~ih - Kap askerlik mu~me:em kavrth bulunan bUvl1tt 

2 - Ail - (tersi) Aeabl 3 - La - Ama• cihdannnt kaybettim. Yeoiai.ti alacaiiımdao 
~on 4 - (Tersi) Aralama 5 - Acul 6 - eskisinin hllkmU katmamııırr. Be~ktaf t ram· 
Alilt~lr ll - Ak - Uymnak 8 - L;a - A• vay caddesi Haklı Pa,a han No. 11 Metımet 
rarna. 11 -trak - Akit. ·~ ~~;s47, ~ o&lo , Hu.eyin Zen&iooğlu 1309 doeumJu ~ 

' v ~ J. --..~-" l ' • ' 

( 

OSMANLl 1 fS.ANKA SJ 
~- J • 

Umumi -Heyet içtimai 
•. 

··--
.homlte r:ıporu ile 31 İlkkanun 1940 tarihinde nih·ayet bulan sene 

hczabatına ittilA hasıl' etmek ve umumt komiteden çıkan azaların yerihe 
dit,cr lerini intihap eylemek üzere hissedarlar senelik umuml heyetinin 
26 Sonteşrin 1941 tarihine müsadif Çahamba günü smıt on üı;:te Londra
da {E. c. 2) Old B,roa.d Street'de W i!)-chester Hous'da içtima edeceği. 
Statünün 29 uncu maddesine tev!ilı::an ilan olunur. >- ~ ~ ,, • ...-.. 

Statünün 27 inci maddesi mucibince Umumi Heyet en asağı otuz 
hisse senedine riuı1lk olan hissedarlardan mürekkep olduğundan hisse
darlar içtimaa iştirak edebilmek için hisse senetlerini içtima için tesbit 
edilen tarihten Hiakal on gtin evvel Baokanın İstanbuldaki Mel"kezine 
veya Bankanın hariçteki Merkez veya ıubelerinden herhangi birine 
-L<ındrada (E. C. 2) 26 Throgmorton Street'e tevdi etmelidirler. ~ 

2000-:1000 me:tre mikiibı ceviz tomruğu alınacak ~~*. 

TA N 

'E. •her metre mikabına 54 lira bedel tahmin edilen 2000-3000 met
re mb.alıı ceviz tomruğu askeri fab ı-ikalıır umum müdürlüğü merkez 
s:ıtm a!ma komisyonunca 11-11- 941 Salı günü saat 15 te pazarlıkla i
hale ed ilecektir. Şartname 8 lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan 
\'erilir. Taliplerin ıpoo lira kat'l teminatla mezkClr gün ve saatte ko-
~nisyona müracaatıarr. ~r (9567), { 

t)ı,.. • ,-. ,.,,,,.,,,, l -;-po-n-· -. • • '"c::;-.- +/" 
•' ' · 

lJoludan Adapazan istasyonuna 3150 metre mika~ı keres.te 
-:L r. naklettiri1ecck • -1 " • ~ 

Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilinde 
teslim şartile naklettirile<:ek 3150 metre mikabı kereste nakliyatı Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satmalrnıa komisyorı:um:a 18-11-941 
Salı günü saat 15 te kapalı zatfla thaloe edilecektir. Naklettirileeek 
kere,,teden çamın beher metre mikabma 11 lira ve köknarm beher 
metre mikabına da 10 Ura bedel tahinin edilmiştir. Şartname 1 lira 
74 kuruş mukııbilin::le komisyondan verilir. Muvakkat teminat " 2!!.98" 
lira "75" kuruştur. Taliplerin mezk\İ.r gü.nqe saa_t 14 e :._~~r teklif
lerini mezkur komisyona vermeleri, )1ı'~~: 1~~ ~9438) 

.. 
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T ü R Ki t E 1 Ş - D A
1N K A S 1 

Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Planı 
Kcşideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İlüncitesrlr 
-- -· -·- -- tarihlerinde yapılır • 

,1942 lkramiyel~ri 

1 adet 2000 Urnlik- 2000,- Lira 40 .. 100 .. _:-4000,...::..- ,, 
3 .. 1000 " 

- 3000,- .. 50 50 -2500,-
2 750 - 1500,- i .. ,, " .. " " 
3 500 -1500,- 1 200 •• 25 • • -5000,- ,. 

" n .. 
10 250 -2500,-

., 
200 10 -2000.-.. ,. .. ,. .. " "-

.. 

1.__, BAŞı _ Diş, NEZLE. 'GitiP~" ROMATiZMA 1 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL.KESER 
1ca6mda Günde 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lqarJa isteyiniz. 

, ... "B!R HAKiKAT ! Müıterilerimlztn Nazarı Dikkatine ••' 

... : 

l» 

.- Pift.~r.~ ~e elmHh ... , demek. bir kellm e ile 8 1 N o E R 8 A " T t demekttr. Ç~n1<n.· 
.Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün haklld 'evsafı meşhuru Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

~tır. Bunun için: Saat alacağınıı: zaman, tereddütsüz 8 1 N G E R saati atmalısınız ve saatin Q.ıe
rlndeki 8 1 N G E R rnarkaa.ma, mOesseseınizliı adresine dik.kat etmen iz lhımdır. 
Modayı takip eden her asrl kadm fçin krymetll taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazarı dik· 

1 kati celbeden böyle bir harikul.Ade 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adetıı bir saadettir. ... 

! ~--~NGEll SAAJ'I_ ,·~ ~Tbu1C::::~n~ HEDiYELiKTiR 
~ No. 82 • A. • Eımadi vıı 11 pırTantalı 500 Li ra, ·EMSALL ERi GiBi 115 S EN,! GA'R,o\NT,L!D fR;. V 

Dncb..t S lnger saatlert İstanbulda yalnız EınlnônQ merkez1ndek1 mağazamızda satılır. İstanbulda fUb em.h 

' :f'Oktur+ Adres: SİNGER ' SAM.': ~ İstanbul Eminönü. No. ·a .iM* ,, 

"l'eneroah°'çe aktarma ambarının e
lektrik tesisatı yaptxrrlncaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 7-11-941 Cuma günü 
saat 15 te Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma kom isyooonda yapılacak
tır. Keşif bedeli 1999 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 150 liradır. Keşfi komis
yonda g5ri1Hir. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeler.L /341-9570) 

... ) - ... ·-. 
Beher a'dedi 600 gratndap. aŞa~ı ol

mam ak sartile 40,000 adet balye ipi 
almacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 
7-11-941 Cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 
komisYonunda yapılacaktrr. Tahmin 
bedeli 38,000 lira ilk teminatr 2850 
liradır Nilmunesi komisyonda görü
lür. ı;teklilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (334-9509) 

...~ ........, "-..~ .... 
Belier metresine 17,5 Ktmış tahmin 

edilen 200,000 metre çadrr kolan 
şeridi alınacaktrr. Müteahhit nam ve 
hesabına pazarlıkla eksiltmesi 11-11-
941 Salı gilnU saat 15,30 da Topha
nede İst. Lv. A.ınlrliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temina
tı 2625 liradır. Nümunesi k omisyonda 
görülür. İsteklilerin belli vakitte ko• 
i:lı.ls;Yona ıebnelEıP' ~9546) 

Beher kilosuna 50 kuruş tahmin 
edilen 2500 kilo salça pazarlıkla sa
tm alınacaktır. ,İhalesi 5/11/941 Çar
şamba günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alın'a komisyonun
da yapılaca!ctır. Katı teminatı 187 li
ra 50 kuruŞtur. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda görülür, (335 - 9510) 

20,000 adet soba b'oriısu ve 8000 a 
det dirsek yaptırmak üzere saç lev
ha almacaktrr. Pazarhkla eksiltmesi 
5/11/ 941 Çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin teklif edecekleri nümurıe 
\·e teminatlariyle belli vakitte komis
yona J?elıneleri . . - (336 - 9511) 

,m:mı-~mml•ı~ . i '.Beher kilosuna 175 kur'l.l~ tatfmin TAN Gazetesı edilen 15 ton kadar sade yağr alma-
• .._ -------- . . caktır. Pazarlıkla eksiltmesi · 7-11-941 

llaA n F·ıyatları . «;:uma gül'!Ü ~a~t 15,30 de Tophane_de 
Ist. Lv. Amırlıği satın alma komıs-

, ·· · f• .. K yonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 
__!!. 3937 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 

Baolık maktu olarak 'l 50 belli vakitte komisyona gelmelert. 
)/ L340 - 9569) 

1 inci pıyf a santimi 500 
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Sahip ve Ne$riyat mlidüril Emin 
(JZMAN, Gazetecilik ve Neıs!iyat 

T. ı,.~. TAN J118.tbaaaı 

·-Eyiipte Bahariyede bulunan amba
rın dahill' yangın tesisatı yaptırılacak
tır. Pazarlıkla eksfümesi 10-11-941 
Pazartesi ~nü saat 15,30 da Tq17h a
nede Lv. AmirUği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
3337 lira 90 kuruş, ilk temin at• 250 
lira 35 kuruştur, Keşif ve şartnamesi 
komisyonda görillür. l steklllerin belli 
saatte komisyona _ gelmelen. (342-

'5'71> 

4. 11 - 941 

' · ... ' 

, fllirÇoli G1

enç ~ Kızlar 
~.Ye Genç Kadınlar, 
~likleıine f'llağrur olarak gQııelliklermin temadı~ııJ 
nıtlmkün kllacak olan yüz tuvaletine blgAne kalmışlardır. 
Kacbnda dikkat edilınesi pek milhi.m olan nokt a: Cil· 
din incelik Ye taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç ka· 
dmların biQmım dü~manıdırlar. Bedeni ve dimağt yor
gunlukların neticesi guddeler, elflstikiyetlni kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarı.zı (Rüzgar ve 
güneşin de ıesiriyle) hılS'ıle getirirler. İste bu gibi hıılatta 
v e bu gibi avarıza karsı Krem Pertev; ' te-rkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harab1den kurtarır, 

'lUz blnlerce kadının tecr Obe ettiği ve aevdlklerlne tavalyeden ttall 
i<almadıfıı K R EM P !'.RT EV ile gUnde yapılacak 3 - 6 daklkalık ttlr 
masajın ne gibi harikalar yarattı~ını pek krıııa bir zamanda ııt ı de 
.n uterff ol a.cakıınız. K RE M P ERTEV 'ln yarım :ıaırlı.k beynelmilel 
ıtJhı:etl asılsız deQlldlr. Ondan latlfade ediniz. 

SiNE FiLM 
·!aı~..ı;~ 

LiMiTED Şil~CJ:TI 
. Tasfiye Memurluğundan 

; .;>..~ O çüncü i liin .. 
S~e Fi}m Limited Şirketinin his_sedarlar heyetince fesih vı 

tasfiyesine karar verilerek keyfiyet Istanbul Adliye Sicilli Ticareı 
tj:ı.emuduğunca tescil ve sicilli Ticaret gazetesinin 26 Eylül 194: 
t,a.rihli nüshasiyle ilan olunmuştur. • 

Sine Film Limited Şirketinden alacaklı olanların işbu ilat 
farihinden itibaren bir sene :7..arfında, tatil ·günlerinden maada heı 
gün saaıt 1,4 den 18 e kadar İstiklal caddesir.ıde Saray Sineması 

.dahilinde kain yazıhaneye müracaat ederek alacaklarını kaydet
tirmeleri lüzumu ilan olunur. _. Tasfiye Memwu: Sıtkı 'Oncr 

J .. lsta11~ul ·~rman _1 ~~~~rlüğ~nder. · 
1 - Eskişehir ornian fidanlığr için asgari 35 metre yüksekliğe sa• 

atte 40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli 
elektrik jeneratörü ile birlikte bir tane D.iziyel tipi motör açık eksilt-
me stU"etiyle satm . alınacaktır. . il'., " • ·• 'ı.( 

2 - Fenn!, idari şartnameleri ve mukavele örneği İstanbul Or .. 
man Müdüriyetinde gör ülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
~;;,t· ıod.-; t~ı Onnan 

(9342) 
4 - Eksiltme 8.11.941 Cumartesi günü 

MüCüriyetinde yapılacaktır. 

IF Anadoıud• l!U~:. .. !:~:·!ı~.~::._: .. ,_~, 
benin incelikleı·ine vakJ.f bir muha~ip aranıyor. Ecı;ıebi lisanına vuku-

•

fu olıinlar tercih olunur. (MUHASiP) rümuzile Istanbul 176 Posta. 
l=ID•mBAKEl:*~'Mall+ kutusu adresine yazı ile müracaatları. -~ 

Muhammen bedeli (3766) füa (80) kuruş olan muh~lif sekil ve 
eb'a\ta 3508 adet kuru pil (12.11.1941) Çarşamba gunu saat (14) on 
dörtte Haydarpaşada Ga rbinası dahilindeki komisyon tarafından ;.lçık 
eksiltme US\ıllyle satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (282) lira (51) kuruşluk muvakkıı.t te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle .birlikte eksiltme günü ııaatine 
kadar komisyona müracaatıarr lazımdır. 

_ Bu i§e ait .şartnameler k,om.isyaı:ıdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
.... ...,. -..J . (9359) 

Karar HülCisasıdır · 
· C. 941İ1306. Milli Koruma Kanununa muhalefetten suçlu Vettıeci· 

ıd'de Letafet apartunanı altmda 90 No. da rtriyat t icaretiyle meşgul 
Mardik oğlu A.gop hakkında İstanbul asliye 3 üncü ceza mahkeme· 
sinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun fiili sabit oldu
ğundan Milli Koruma Kanununun 32 ve 59 uncu maddeleri mucibince 
yirmi beş lira para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle de dükka
nının kapattl.masına ve hükmün kat'ileştiğinde ücreti suçluya ait olmak 
fuere k arar hülA.sasmm T an gazetesinde neşredilmesine 27-9-941 tari
hinde karar verildi. .ı .... • •~· · (9591) 

Siyasal BHcıiler Okulu Müdürlüğünden 
Müesseseye mall ve iktısadi i)imler ve sosyoloji için 35 şer lira asli 

maasla iki asistan alınacaktır. Talip olanların kabuJ şera_itil"i ve imtihan 
tarihini öğrenmek üzere müdürlüğümüze müracaat etmeleri lfı.zım.dxr • 

(8009 - 9599) 
............... -..ıı .......... _........._...___........ ____ 

Tü'RK'IYE ·cOMHURIYETI J 
'>" ., ·z İ R. A A"T ' BANKA S >-

Kurcıluş Tarihi : 1888 
~ımı..av.esi: 100,000, 000 Türk LiraS"J. 

Şube ve Ajans adedi : 265 
ZiTai ve ticari: her nevi banka muameıeıerı 

Para Biriktirenlere 28,8~0 Lira 

,. , t ıK RAM 1 YE- VERiYOR 
1 

Ziraat l!!ankasında kuml,arah ve ihbarsız t asarruf tıeaaplırrnda en n 60 
ıır .... sı bı.ı l un~l'llara ıenede 4 defa çeıdleoek kur'a ile .acaj)ıdald p lAn• g:ıl • 

re lk raml,.Ye dağıtılacakt''"-
4 ·M~ 1 ,000 .Liralık 4,001) t.irı 
4 ' .. 500 ' .. 2,000 .. 
" .. 250 • 1,000 .. 

40 • J.O() ,. 4 ,000 " 
.oo • 50 JI 5,000 .. 
[20 ııı : 40 ~ • 4,ŞOO " 
160 • 20 • 3,200 • 

Dl KKAT: Heaaı:ılanrıifakt !)aralar btr .efte içinde 110 liradan •Pr dtl,mı~ 
yentııre ikramiye ç-ıt<tıOı takdirde % 20 fazla1ly le verilecektir. K ur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EyfOl, ı 11 BlrlnclkJnun, 11 Mart ve 1l Hoazlra n 

Url h lerln de çekilecektir. 

wcr~~~.......,......., . ... .. . 


