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Çocukların Sayıını 1 

Motörün Mürettebatı' roo!_Bndı 
Şehrimize Geldi ~::~~~:~~ 1 

Bugün Yapılacak 1 

ilk 
için 

Tahsil 
Sayım 

Çağında 

Memurları 

Bulunanların 

Saat 8 de 
Miktarını Tesbit 
işe Başllyacaktır 

Kaptanın Anlattığına Göre, Denizaltı Evvela Motörü 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi, bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında toplan
mıştır. Celsenin açılmasını mü
teakip yeni intihap olunan Ge
neral Kemal Doğan, Memduh 
Sevket Esendağ, Dr. Behçet Uz, 
Genera Ai Rza Artunkal, Halit 
Onaran'ın intihapları tasvip edil
miş ve birbirini mteakip kürsü
ve gelerek and icmislerdir. 

Bu sabah saat 8 den itibaren ilk tahsil mec· bu~ün mektebe devam etmiyorsa belki sayım 
buriyetinde bulunan çocuklann s.ayıınr yapıla- memuru bu malumatı isbat edecek bir vesika 
caktrr. istiyecektir. O vakit memura itiraz etmeyiniz ve 

Sonra Motörde Yangın Çıkarmiş Mahmuzlamış, 
Nihayet Top Ateşine Tutarak Batırmıştır 

ve Bunun icin evinizde beklemek mecburiyetin- verdiğiniz m.alUmatm doğru olduğunu isbat edi
de değilsinii. Yine işinize gider, e·vinizdcn ayn- niz. Sayımın erken bitmesi sizin sü.ratle cevap 
labilir, çocuğunuzu bir yere gönderebilirsiniz. vermenize ve sayım memurları olan lise talebe
Fakat evin boş bırakılmaması lazımdır. Çünkü si ile ilkokul öğretmen ve müfettişlerine gös
evinize uğrayacak olan göğsü rozetli, yahut ko- tereceğiniz kolaylığa bağlıdır. Bu sayım 7-16 yaş 
lu bantlı memurlar orada kaç çocuk bulundu - arasındaki cocuklardan ne kadarının ilk tahsil 
ğunu soracaklardır. Bu suaJJere cevap vermek mecburiyetini ifa ettiğini, ne kadannın okuma
lazımdır. Çocuğunuzun yaşını memurlaT nitfus ılığını ve ne kadarının mektebe devam ettiğini 
cüzdanları ile tevsik etmiyeceklerdir. Fakat on- öğrenrniye yarıyacaktır. Sayımın vergi ve salı 
ların yaşını doğru olarak söylemeniz işi kolay- işleı-le alakası olmadığına emin olunuz ve soru
laştınr. ilkokulu bitiren çocuğunuz varsa ve Jacak suallere doğru cevap veriniz. 

Bundan sonra Meclis encümen
lerine aşağıdaki zevat seçilmiş
lerdir 

Adliy.e encüme1ıi 

Numan Aksoy, Osman Niyazi 
Burcu, Feridun Fikri. Süreyya 
Ör,ı?eevren, Atıf Akgüc. Mü·nir 
Çağıl, Abdülhalik Fırat, Ömer A
sım Aksoy, Bekir Sıtkı Kunt, 
Abidin Binkaya, Rasit Özsoy, Sa
lah Yargı, Fuat Gökbudak, Galip 
Gültekin, Naim Hazım Onat. A-

l sım Tümer, Kenan ürer. Dr. Saim 

1 
Ali Dilemre. Cemil Atav. Sıtkı 
Atanc. Faik Ahmet Barutçu, Şi-
nasi Devrin. 

'\... ............ _ ................. __ .......... -.. _........_. .................... ._ .. __ ............ ____________ ,,/ 
Moskovada 

Merasim 

"Kaynakdere,, motö~ii iin..,. müretteabatı 1imanımızda Kaptan Mehmet Aslan (Sonu; Sa: 2; SU: 1) 

ihtilalin Yıl Dönümü 
Münasebetile Stalin 
Yeni Bir Nutuk Söyledi 

--, İğneada açıklarında bir deniz-j Midyenin 3 mil açığında bir deni- 3 5 A d 86 M•h 
Staıı·n··ın al.~ı tarafından batırılmış olan zaltı ile karşılaşmıştır. Denizaltı. 1 y a 1 ver 

1 
Turk bandıralı "Kaynakdere., evvela hiçbir işaret vermemiş ve G • • "Almanya Yakında 

Y ıkdacaktır .. Nutkundan motörüni.in kaptuniyle 7 kişiden Serviburnu önlerinde motörün emısı Ba+.rddı 

ı ibare;,. olan ~ürett.ebatı d~?. sa- sancak tarafından ve 10 metre İskenderiye, 7 (A.A,) _ 3,5 ay ı-
bah Inayetı bahrı,, motorıyle kadar yakınından geçmiştir. çinde Akdenizde 86 mihver gemisi Moskova, 7 (A.A.) - Moskova 

için yapılan muharebenin bütün Öğrendiklerimiz 
Alman ordusunun, Moskovada ge
çit resmi yapacağım umduğu gün 
Stalinin irat ettiği nutuk, gcçmı-

...._şe, bugtlne ve geleceğe ait bir çok 
hakikatler ifşa etmektedir, Sovyet 
devlet reisinJn nutkundan hasıl o
lan umumi intiba, Sovyet Rusyanın, 
uğradığı zayiata ve mağlubiyetlere 
rağmen sonuna kadar harbe karar 
verdiği ve zaferden ümidini kes
nıediğidir. Staline göre harbi tank 
k~zaı:ıacaktır. Amerika ve İngiltere, 
~mdi Sovyet Rusyaya tank yetiş
tırmekle meşguldür. Maneviyatı 
bozulmamış bir milleti yenmek ko
lay olmıyacaktır, 

M. Zekeriya SERTEL 

7 ikinciteşrin, Sovyetlerin en 
- büyük milli bayramları -

~r. Bu münasebetle her sene 
l foskovada kızıl meydantla Kızı-
li?rd~ geçit resmi yapar ve Sta

n hır nutuk verirdi. 
Hitler 3 İlkteşrinde irat ettiği 

n!ltukta Alman ordusunun şim -
dı;ye k~dar misli görülmemiş büIuk hır taarruz hareketine baş
hadığını haber verdiği zaman, 

edefi Moskovayı almak ve Sov
~etlerin 7 ikinciteşrin bayramın
h \~oskovanın kızıl meydanında 
nıa a ~uzaffe: ~lman o.rduları
}I ~leçıt resmını seyrettırmekti. 
"a a Alman kaynakları, Mosko
b anın 7 ilkteşrlııde işgal edilerek 
e~· bayramın Sovyetlere zehir 

ıleceğini işae etmişlerdi. 
§ı Fakat Hitıerin Moskovaya kar 

18 ~aşladığını bildirdiği taarruz 
bir 1~kteşrin tarihindenberi hiç
~o ıleri hareke.ti kaydedemedi, 
<hı sk.ova zaptedilemedi. Kızılor
ord hır taraftan cephede Alman 
der'llsuna karşı şehri müdafaa e
lll?ı ~n, diğer taraftan Moskova
~Ut ızıl meydanında dün yine 

a at geçit resmini yaptı. 
tanı ll itibarla 7 ikinciteşrin bay 
ett/ llliinasebetiyle Stalinin ırat 
dah gı nutkun ehemmiyeti bir kat 

a artmış oldu. 
da~talin az söz söyliyen bir a -
So dır. Harp başladığı zaman 
ği ~Yet halkına hitaben neşretti
Veik:Yannameden biri dün ve ev
tni t~ akşam ilk defa söz söyle -

Ş ır. 

§e St~~ini~ nutkunu biri geçmi -
ti'. dıgerı bugüne, üçüncusli ile
"' :Ye ~ı~ olmak üzere üç kısma a
,, ltabılıriz. 

ctitSo~yet devlet reisinin geçmişe 
§tı 0 a~?~ verdiği malf.ımattan 
§i nu. ogreniyoruz: Almanların 
l'i~d~y~ kadarki muvaffakıyetle
<i nı ıkı sebebe atfetmek lazım -
h ll'. Bırincisi Almanlar tek cep -

1 ede harp ederek bütün kuvvet
..::ırı He Sovyet Rusyaya yüklen-

ış!erdır. Avrupanın başka bir 
Yerınde ikinci bir cephe açılma
hıış olması, Alman kuvvetlerini 
lefilcst bırakmıştır. !kinci sebep 

(Sonu; Sa: 2; SD: 5) 

limammıza ..,.elmiştir. · b t ılm '51 · d h ~ '"' "Kaynakdere., yoluna devam a ır ış, gemı e asara ugra-
Motör mürettebatının verdiği etmiş, fakat denizaltı biraz sonra tılmıştır. 

malumata göre, Kaynakdete mo- motörün iskele tarafına doğru Bir petrol gemisi battı 
şiddetiyle devam etmekte olma- .. · · İ · · · 
sına rağmen ilkteşrin ihtilalinin Rusyaya gonderilen uzun mesafe} ı n.gıbz bombardıman tayyarelerı 

törü 2 Teşrinisani Pazar günü yaklaşar~ _bir~enbire b~ş tara- -&..vyork, 7 (A.A.) __ İng!ltere be.., 
14 ton halı ve 49 ton pamuk yük- fından bındırmış ve gemıyı zede- sabma işlemekte olan "jjk)rfoın,. 
liyerek limanımızdan hareket et- lemi§tir. petrol gemisi İngiltereye giderken, 

gun Moskovada Kıiılordu mey - \ r~;~:~~nı:ı:e~~e:::tr~~s~z~~ t-MI. L L "'I YA S G u· . N u· . 
miş, Pazartesi gecesi saat 12,45 te (Sonu; Sa: 2; su: 4) Atlantikte torpillenmiştir, danında yapılmıştır. Başta Sov -

yet piyadesi olmak üzere bir işçi 
taburu, süvari, motörlü ve topçu 

Göbbels'in 1 

Bir Yazısı 

kıtalar geçit resmine iştirak et -
mişlerdir. 

Kitle halinde ve her neviden 
tankların geçişi yarım saat sür -
müştür. Bu esnada Sovyet tay -

Pazartesi 
lhtifallere 

Günü Şehrimizde 

Ait Bir Program 
Yapılacak 

Hazırlandı 
yareleı•i hüklı.met merkezini düş Ebedi Şef A~~t.~k.~ fa~i ~a
man tayyarelerine karşı kDru - yata vedamın uçuncu yıldonu -
mak için şehir üzerinde uçmalcla mü münasebetiyle, pazartesi gü-

rinde bir hitabede bulunacaktır. 
Bundan sonra şehir meclisi aza -
sından Meliha Avni Sözen Milli 
Şef İsmet İnönünün, Atatürkün 
aramızdan ayrılışı münasebetiy
le millete söylediği hitabeyi o -
kuyacaktır. Bundan sonra milli 
cenaze merasimıne ait film göste 
rilecektir. Film bitince ihtifale 
iştirak edenler Sarayburnuna gi
derek Atatürk anıtına çelenkler 
koyacaklardır. 

--
"Nihai Zafere Kadar 
Harp Edeceğiz, Yoksa 1 

Herşeyimiz Mahvolur11 

Berlin, 7 (A.A.) - Haftalık 
"D~s Reich,, mecmuasında pro
paganda nazırı Goebbels'in mü
hiın bir makalesi çıkmıştır. Bu 
makalede bilhassa şöyle denil
metedir: 
"Aramızdan hiçbiri için bir ka 

çamak yolu kalmamıştır. Yarma 
hiçbir şey bırakamayız. Bunun 
içindir ki, bu harbin her seferi 
tarihi bakımdan hususi bir harp 
mahiyetindedir. Ve biz bu harbi 
şimdi yapmıyacak olursak ileri
de, büyük bir ihtiınalle, çok da
ha gayri müsait şartlar altında 
yapmak mecburiyetinde kalaca -
ğız. Kıtamızın başlıca meseleleri 
günün hiçbir gecikme kabul et -
miyen meseleleridir. Avrupa iki 
şıktan birini tercih etmek mec -
buriyetindedir: Yaşamak veya 
hercümerç içinde yıkılıp gitmek. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Fin Radyosu --
Harbin Finlanda 
için Sona Erdiğini 

Haber Verdi 
Londra. 7 (A.A.) - Helsinki 

radyosu, dünkü neşriyatında Fin
landa için harbin sona ermis ol
duğunu bildirmistir. Finlanda 
sosyal demokrat partisi takip edi
lecek siyaseti tcsbit etmek üzere 
Fin parlamentosunun ,gizli bir ic 
fima akdetmesini istemistir. Bu 
Jd haber Londrada henüz teyit 
edilmedikleri cihetle esrarlı ma
iıiyet taşımaktadır. Bu hadiseler 
Birlesik Devletlerin Rusya ile 
Finianda arasındaki harbe niha
yet verilmesini Finlandadan is
temesini müteakip zuhur etmis
tir. Birleşik Devletlerle İngiltere 
arasında ayni Z:lmanda yapılan 

1
. ike Finlandada verilen ehem 

ti _gösteren bir delil de Fin 
şeflerinin Stokholma yap

n seyahatlerdir. 

iclfler. 1 nü bütün Halkevlerinde ve okul 
(Sonu: sa: 2: su: 3) larda yapılacak ihtifaller için mil 

li bir yas programı hazırlanmış

CHURCHILL 
DiYOR Ki: 

"Seri ve Ucuz Bir 
Zafer Aramadık Fakat 

tır. 
Bu programa göre; şehrimiz -

de, resmi ihtifaller Beyoğlu ve 
Eminönü Halkevlerinde yapıla -
caktır. Eminönü Halkevindeki me 
rasiınde tam saat 9 u beş geçe ev 

işler 

reisi Yavuz Abadan ihtifalde ha
zır bulunanları kısa bir hitabe 
ile beş dakika sükuta davet ede -
cektir. Saygı sükütundan sonra 
yine Yavuz Abadan "Atatürkün 

Düzelecektir.. .'insanlık cephesi,, mevzuu üze -

Beyoğlu Halkevinde yapılacak 
ihtifalde de parti retBi İzmir me
busu Reşat Mimaroğlu bir hita
be ile ihtifalde bulunanları milli 
sükuta davet edecektir. Bunu 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 2) 

Kareli cephesind eçarpışan Fin kuvvetleri ileri hatlarda 

ALMAN TEBLiGi SOYYET TEBLiGi 

Donetz'de RusMukabil 
Yeni Arazi Hücumları 
Kazanıldı Şiddetlendi 

Merkez Cephesinde 
Çok Müstahkem Olan 
Rus Mevzileri Yarıldı 

Dondurucu Bir Soğuğa 
Rağmen Mücadele 
Hızını Kaybetmedi 

Führerin umumi karargahı, 7 Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet 
(A.A.) - Alman orduları başku- gece tebliği: 
mandanlığr tebliğ ediyor: 6 Sonteşrinde kıtalarımız, bü-

Londra, 7 (A.A.) - İngilterenin 
şiınal doğusunda bir yerde nu
tuk irat eden Mister Churchill, 
bilhassa şunları söylemiştir: 

"İngiliz milletinin azmi yeni
lemez. Ne şiddetli ve ani bir 
darbe, ne de uzun sürecek bir si
nir gerginliği, takip ettiğimiz 
yolu değiştiremez. Bu harbe sü
rüklenmekten kurtulmak için hiç 
bir memleket bizim kadar gayret 
sarfetmemiştir. Fakat bu harbin 
cıkmasına sebebiyet vermiş olan
lardan bir kacı yüksek perdeden 
sulhten bahsedecek olurlarsa bi
zi harbe devam için çok istekli 
bulacaklardır ... 

tSnnu· q~ ?• C:t\ · ~' 

r·---·-............. -................ , 
Sovyet Büyük 

Elçiliğinde 

Dün Gece Bir Çay 
Ziyafeti Verildi Kırımda Alman ve Rumen kı- tün cephelerde düşmanla çarpış

taları, dağlık araziye ve inatla mışlardır. 
müdafaa eden düşmanın geri kuv 5. Sont~şrin~e ~6 ~lm~n tayya- Ankara, 7 ( A.A.) - Rus 
vetlerine rağmen, düşmanı taki- resı tahrıp e~ılmıştır. Bız 17. tay ihtilalinin yıl dönümü miina- • 
be devam ediyorlar. Stuka tay - yare kaybettık. 6 sonteşrınde sebetiyle bu aksam Sov:vet 
yareleri, Sivastopol müstahkem 1 Moskova civarında 34 Alman hüvük elciliğinde bir çav zi· 
arazisindeki düşman mevzilerini tayyaresi tahrip edilmiştir. yafeti verilmistir. Ziyafette 
tahrip etmişler ve müteaddit ba- Cephelerde son vaziyet Başvekil Dr. Refik Saydam, 
taryaları susturmuşlardır. Londra, 7 (A.A.) _ Ruslar bu 1 Hariciye Vekili Siikrii Sara-
. Donetz havzasında Alman ve gün ihtilallerinin 24 üncü yıldö coğlu ve hiltün Vekiller. Ri-
Italy~ birlikleri, .çarpışarak iler nümünü kutlamaktadırlar. vaseticiirnhur Basvaverivle 
lemege devam edıyorlar . Hi•lerin mükerreren yakında • ıl.eniz y~ver, !tordinlomati~ 

Şark cephesinin merkez kesi - muvaffakıyetler vaadetmesine 1 'e y~rli .ecnehı ma!buat mu 
minde, piyade tümenleri, gayet rağmen Alman kıtalarının bu mü f messıllerı ve davetliler hazır 
müstahkem düşman mevzilerini nasebetle "Kızıl meydan,, da ge- hulunrnuslardır. 

'Sonu; Sa: 2; SD: 7) (Sonu; Sa: 2; SU: 7) -· • " -·-

IOünM O~tUn.l 
Apartıman ve Palas da Nedir? 
REFiK 
HALiD 

Gözümü çelen, sinil-lerimi büken, kulağımı 
tırmalayıp içiıne tortusu telve gibi çöken 

oir kelime varsa o da "Apartman,, dır. Allahım, 
bunu kiın bulmuş, ilk önce bu münasebetsizliği 

f 
KARAY kiın yapmış, hangi akla uymuş da frenkçesi bile 
___ __ _. güç hecelenen bir sözü o şekil yapılara ad diye 
takmış? Garp dilinde "Apartman., bir binanın topyekfın değil 
yalnız bir katının veya bir bölmesinin ismidir. Bilmem kaç nu· 
maralı "immeuble,, in, "maison de rapport,, un, türkçesi "akar.,ın 
tek dairesine denir ve asıl apartman keliınesi bir ev içinde, biı 
şahsa ayrılmış, öz odaları gösterir. Mesela: "Bay falan, apartma· 
nına çekildi,, sözü, kendine seçmiş olduğu bölüğe gitti, girdi ma· 
nasınadır. Bizde "apartman,, karşılığı olsa olsa ''bölük,, tür. Bö· 
lüklü yapılara da "akar,, demelidir. 

Hoş, ne denirse densin; işin daha fenası apartmanlara ad koy· 
mak, bunun da fenası sahibinin adını takmaktır. "Bülbül,, , "Ka· 

· r<ınfil,, , "Cici,, , "İnci., , "Anadan Kalma,, veya "Mustafa Kera· 
met Bey,, apartmanları gibi... Bu sonuncusunun başında bir "el· 
haç., veya "Esseyyid,, eksik! A mübarek zat, paran var, isim dt 
yapmak, bırakmak istiyorsun, halka faydalı ve hayırlı bir bina 
bir çeşme, bir okul kursana ... Bir pınardan kasabaya tatlı su akıt 
sana, lüzumlu bir yerde küçücük bir kışla meydana getirsene! Ha· 
yır, adını her ay kesesini dolduracak bir akara veriyor; sonra dr 
karşısına geçip koltuklarını kabarta kabarta seyrine dalıyor. 
Edep yahu! 

Ya "Palas., kelimesi? Utanma pazar, mideyi bozar! Otele ' 
misin, sayın Bay? Hem bu palaslann hepsi de gerçekten pala: 
olabilmek için epeyce büyümek isterler. Şimdilik, sadec~ '.'palaz,, 
dırlar! Şurası da vat ki, kimsenin, hele bir sürü değersız~ akaı
yaptırdım diye sokaklara kocaman kocaman ha~lerle kendı adınr 
yazdırması yalnız ayıp değil, kat!anılm9:sı .zo~ bır şıı:n~r~ıkt~., E
ğer ben yarın - yahutta daha saglam bır ıhtımalle ikıncı gelişım
de - bir apartman veya palas kurabilirsem üzerine sokak numara
sından başka bir şey yazdırmam ve yine eğer üçüncü gelişimde 
belediye reisi olursam çıkaraca~.ım .. bir kararla ap~.rt~an kelime
sinin ve isimlerinin özenti ve suslu papuçlarını kubik damların~ 
atarım! 
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)TrDAF 
Anlamıyt. 'rum. 

-Nihalin ge.be olduğunu farket
mi? 

lb min üzerine müthiş bir darbe 
ış gibi sarsıldım. 

Gebe mı? 
Ne olur? Fena bir\şey mi? 
Haberim yoktu ... 
Yok muydu? Tuhaf .. 

"r kaç saniye karşımCÜ'.kİ kadını 
emez oldum... Sonra hirdenbire 

, dehşetle aydınlandı. 'Ve bülıin 
onune geldi. Daha 

la duramıyarak yukarıya çıktım. 
1 henüz işinden gelmemitti. 
Ahi Ne felaketi Ne felaket!. 

ye kendi kendime sôyleniyordunı. 
faicaya nasıl mukavemet edecek-

1. Nasıl oldu da aklım başcmdan 
edi? Nihalin gebe olduğu baki
mıydı? 

end"mi biraz toparlayıp, harici 
ığı sezmek kabiliyetini tekrar el
edince, ko~a ko,a aaaiı inerek, 
a hanımı buldum. 

Nihal.in gebe oldutu muhakkak 

Tab'i evladım. Ben anlamaz m.ı-
1 

Bana n'çin söylemedi? 
Aldanmaya imkan yok. Son ıün

e kadar inldr ediyor, daha doğrusu 
olmadığını söylüyor ve senin ne 

r çabuk mcr3klandığını bıldiği i
hiç. hiç bir şey söylemememi de 
ediyordu. Fakat ben sana haber 
eyi münasip buldum, 

ukarı çıktım. Adeta hasta:vdım. 
gibi sevd;iim ve ona "anne,, diye 

p ettiğim, Zehra hanımla olan 
ren sakin b:r kaç dakikalık ko

a esnasında, ömriimiin bir 'ok 
geçip gitmişti. 
e yapmalı idim? Uzaklcıra kaçmak, 
ut odama kapanıp felaketle kat"fl 
ıya mı kalmalıydım? 

utün vücudümü kaplı7an titreme 
gidermekten aciz, balkona çıktım, 
ndüm ve karar verdim. 
areket ve duyculanmı hiç kim

e belli etmemek ve faciayı biaaet
emek llzımcb .. 

abiata baktım Etrafımdaki her ıey 
ta dayanılmaz bir sarsıntı ile yı
ş ve toprakla bir olmuıtu. 

xvm 
ece geç vakit eve döııerken, pek 
anlıydım, Yukan çıkmadan önce 

ra h nıma niramayı muvafık iNi
. Beni görünce: 

- Rengin sararm11t 
Dedi Ve ilave etti. 

Nih li gördiın mül' 
Daha gormedim. 
Akşam üzeri gf'ld'. Senin olma
ı öğrenince üzüldü 
Bildiğimi söyledin mi? 

- Evet. bildiğini söyledim. 
emen yukan çıktım. Kapının önü
geldiğim zaman. feliketim beni 
yordu. S şırmıı. içeri girince ne 
'yeceğimi tayin edemiyor ve şöyle 
nüyordum. 

'!:uan: oeuz ÖZDEŞ 
müthiş faciadan bahsetmek mecburi
yetindeyim." 

Kapıyı ağtr ağır açtım. Odanın içi 
karanlıktı ve Nlhal görünmüyordu. 
Karyolanın yanına yaklaşınca, onun 
nefes seSlerini işttim. Yana yatmış 
uyuyordu. 
Sıkıntımdan nefesim kesiliyor ve 

damarlarımdan artık kanlar yürümü
yordu. 
Şu anda uyanıverirse, acaba ne hale 

girecektim? Ona hemen söy!iyebilecek 
miydim? Ve o ne yapacaktı? 

Şaşkın bakışlarımı etrafta dolaştı
rırken pençerenin J'Bnında, evvelce 
baıbaşa çektirdiğimiz resmi gördüm. 
Bu manzaxa, kıskançlık duygularımı o 
kadar şiddetlendirdi ki, Nihali uyan
dırıp da, nasıl haykırmadım bilmem 

Yatak çar~h kadar beyaz olan ;u
züne baktım. Onda hiç bir kinin eseri 
görünm11yordu. Şüphesiz ıstırabı kor
kunç ve ltudutsuzdu. Bnun sonu ne-
reye varacaktı? , 
Çektiğim ceza, onun da cezası değil 

miydi? Acaba en korkunç netiee han
gj.sidir? 

Daha bir c;ok ~yler dü§ündüm. 
Dün geceki çılgınlığı, bu facianın 

bir habercisi miydi? Sabaha karşı u
yandığı zaman, o balkonda ne yapı
yordu? Elinden düşen şey, hakikaten 
bır anabb',r mıydı? Yoksa, bir .. bir 
anahtar mıydı? 

Bakmak için yaklaştnn. Harekets.iz 
uyuyordu ve alnının üı:erinde bir ter 
damlası vardı. Yorgam yüıünden kal
dırarak biraz açtım 

Uyanıverdi. . 
.__ Oh! Sen misin? 
Ona bakmaktan çekinerek, titrek bir 

sesle sordum. 
- Uyuyor muydun? 
- Dalmışım. 
- Öyleyse .afedersin .. Aizın. yor-

ganın altında kalmıştı da, açmak :is
tedim. 

- Vakit ceç mi oldu? 
- Eveti 
- Sen yatmıyacak mısın. 
- Haıtasın .. Bir şey lizı~ olursa 
- Oh!. Hayır! Hayır! ··· 
- Uykum gelirse, kanapeye uzanır 

ntanm. 
Uzun bir 11ükiittan sonra, gayet ya

vaı bir sesle sordum. 
- Doiru mu? Zehra hanımdan iıit

tiklerim hakikat mi? 
Cansu, cevap verdi, 

(Devamı var) 
wo 

,:, 
1 I~~ R.ADVO 

• 
RUG"ONKV PROHF ~M 

7.30 Proıram 1 ıs.40 Müzik 
7.33 Mllzik ı9.00 Konuşma 
7.45 Haberler 19.25 Mllı:ik 
ı.oo Muzik (Pi.) ı9.30 Haberler 

O ı 11.45 Subut 
13.SO Proııram ıg 55 Şarkılar 
ıs.u Sarlıılar 20 ıs Radyo ga.cetcsi 
13.45 Haberler 20 45 Şarkılar 
14.00 Şarkılar 2ı.oo Ziraat takvimi 
ı4.JO At yanılan zı.ıo Istckler 
14.40 Bando 21.45 Konuşma 

o 22.00 Orkestra 
18.00 Program 22.30 Haberler 
18.tU Fasıl 22.45 Orkestra 
18.25 Saz eserleri 22.55 Kapanı~ 

Ek~mek 
Fah,rikaları 

Belediyeye 
Bir J eklif 

Mühim 
Yapıldı 

Bir Alman lirması. İstanbul Bele
diyesine mü.r:acaat ederek, şehrimiz

de mekanik eôİ{mek fırınları kurmak 
istediğini bildi'.rmiştir. Bu firma, fı

rınların ucuza mal olacağını ve sü
ratle yapılabilec:eğini ilave etmekte
dir. Alınan müe;sesesi alakadar ma
kamlarla temasa. geçmek üzere şeh
rimizdeki mümessili Valter Berk
havza salahıyet \>:t'rmi~tir. Bu rn1iı'a

caat tetkik edilmel"iedir. Bu tetkikat 
neticesinde şehrimh·de ekmek fabri
kaları tesisi muvafrl( göri.ılme1<tedir. 
Milsbet cevap verili~~e. mümessil te
sisat hakkında izahat· verecek ve der 
hal işe başlıyabileceldir. 

Haber aldığmııza g.5re, bu teklif 
şehrin ekmek işinin cezri bir suret
te halline yarıyacak şek.ilıie görülür
se, ehemmiyetle naz.arı dikkate alı
nacaktır. 

Samsun Şilebi 

Tahkikatı 
2 Teşrinisanide Galata Kulafat ye

rinde tamir edilirken, muvazenesi 
bozulup batan Samsun şilebi hakkın
daki tahkikat ilerlemiştir, 

Vapur 1600 ton hacminde ve 50 
bin liraya Anadolu Sigorta kumpan
yasına sigortalıydı. Samsun vapuru 
1889 da inşa edilmiş ve sularnmzda 
1923 denberi birçok seferler yapmış
tır. 

ihtikar Suçluları 
Asliye ikinci ceza mahkemesi dün 

bazı ihtikar suçlularının muhakeme
sini bitirmiş ve fazla fiyatla kaput 
bezi satan Beşiktaşta manifaturacı 
Sara ile kundura ihtikarı yapan Zin
cirlikapıda kunduracı Yordan Todo
riyi yirmi beşer lira para cezası ö
demiyc mahkCım ve dükkanlarının 
birer hafta kapahlmasma karar ver
miştir. Ayrıca Büyükadada tütüncü 
ve :-.·ucu Tolya da üç çocuğa fazla fi
yaUa defter sattığından, 75 lira para 
cezasına mahkum edilmiştir. Tolya
nm diikkanı 21 gün kapatılacaktır. 

Fiyat mürakabe memurlan da Mah 
mutpaşada Mihal Keşi~oğlu ile Be
yoğlunda Avrupa pasajında terzi A
simanın kıl teUı ihtlk~n yaptığını 
tesbit ebni:ilerdir. Ayrıca gaz ihtikarı 
yapan Anadolu Fenerinde iki bakkal 
da Üsküdar adliyesince tevkif edil
miştir. 

TAN 

Et Narhına Hiç Bir 
Kasap Riayet Etmiyor 

"Kurtuluş" 

Çanakkalede 
~ 

Vapur Aym 9 unda 
Pire 'ye Gidecek 

Toptancılar Yüksek Fiyatla Et Veriyor 
. .. . Kızılay tarafından Pireye gıda 

Fıyat Murakabe Komısyonu, Ana-ıiddia edılen toptancılnr, pera - maddelerini götürmekte olan "Kurtu-
dolunun biitün vilfı.yetlerin~en et fi- kendecileı:_e eti ve k 1 z ı l ka- luş,. vapuru süvarisinin gÖrdüğü lü
yatları hakkmfüı ma!Omat ı~t~mlş. ve raman~ 6.,, ~eyaz ~karamanı ve di~i zum üzerine, halen Çımakkaledc bu
gelen cevap~rdan koyun <'tının _yük- kn:_rrcrgr, da lıçı ıO. erkek kıvırcıği, lunmaktadır. Bu vaziyet karıırsında, 
sek oimrıdı"'ı anlaşılmıştır Yalnız daglıç ve uzuyu. 75 kuruşa vermek-, \•npurun hareketi hakkında evvelce 
Erzurum Ye Karstan gelen ~evaplar- te ve bunun nelıce l olarak da ka- ali'ıkalı ecnebi makamlara verilen 
da "arahat görülmedıgind0n. bu vi- saplar eti 75 - 80 kuru a satmakta- maliımat bu surelle degişmiş oldu
layetlerden yeni malumat istenilmiş- dırlar. ğundan, Kurtuluş ancak ayın doku-
tir. Et narhı h kkmda bu malümat Toptancılar bu satışları için ka- zunda Pireye hareket edecektir. 
geldikten sonrn Komisyon kati ka- sapl ra fatura vermemekte ve fatura - -- " 
rarmı verecektir. i~teınektc tsrar edenlere et vermiyc Elmalar Ucuz Fiyatla 

Taşınacak 
Diğer taraftan şehrin her semtinde 

narh fiyatına et satılınamaı;ı bir haf
tayı mütecaviz bir müddettcnberi 
bir teamül halini almıştır. Bütün ka
saplar eti mıntakalnrma göre 75 -
80 kuruşa satmakta ve ~u suretle 
narh mevcut olduğu halde, hiçbir 
dlikkanda narha riayet edilmemekte
dir. Şayet her gün kasaplarda kon
trol yapılsa, bu netl~e varıhcak 
ve bütün kasnpların adliyeye tcslinı'i 
lazım gelecektir. 

Bu vaziyetin neden ileri geldiği 
hakkında yaptığımız inceletieler şu 
ııeticeyi venni~tlr: 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, pera
kende satıslarda karaman etine 57,5, 
kıvır('ığa 62,5. kuzu etine 67,5 kuruş 
narh koymuştur. Bu fiyatlarla ala
cakları eti kasııplnr 57,5, 62,5 ve 67,5 
kuruşa satncaklardrr. 

Halbuki sayıları on beşi geçmiyen 
ve bir tröst halinde birleşerek mü
navebe suretiyle koyun getirdikleri 

PİYASADA: 

Pamuk Çuvalla 
ihracat Y apllacak 
Tacirlerin ihtiyacı olan çuval ve 

kanaviçenin tesbitine başlanmıştrr. 
İhracatçılara verilecek çuval ve ka
naviçe, yolda bulunan ilk partiden 
tevzi edilecektir. Yerli kaput bezle
rinden yapılmakta olan çuvallar pi-
yasada geniş yer tutmuştur. Bu çu
vallara elli kilo mal konulmaktadır. 
Alman tacirleri de pamuk ipliğinden 
yapılan kaput bezinden mamCll çu
vallnrla yapılacak ihracatı kabul e
deceklerini al~kadarlara bildirmişler
dir. Bu suretle Almanyaya pamuk 
gibi kullanılabilecek çuval halinde 
kaput bezi gönderilmiş olacaktrr, 

Altın Fiyatlan 
Altın fi.yatlarmm biraz yükselmesi 

üzerine, satıcılar fa1Jalaşmrştır. Fa
kat dün altın fiyatlarında değişiklik 
olmamış, 2545 kuruştan muamele 
görmüştür. 

24 ayar külçe altın 353 kuruştur. 

ceklt>rini söylemektedirler, Bu iddi -
yı ileri siirenlC'r, perakendeci kasap
larda !otura olmadı~ını ve eğer var
s::ı. bunun hakıld satışını ifaqe et
mediğini ifşa etmektedirler. 

Maamafih bu vaziyetin et narhını 
arttnmakla da öni.inc geçilemiyeceği, 
çünkü narh mevcut olduğu için, hay 
van getinnekten çekinen sürü sahip
leri haY' an getirip piyasada rekabet 
başlnmdıkça, toptancıların yeni nar
hı da az zaman sonra bugünkU va
ziyete düşüreceklerinde ısrar edil
mektedir. 

Et işlerinin iç yiizüne vakıf olan
lann kanaatine göre, ~tin döküm 
mevsimi olan şu günlerde, bugünkü 
hareketler tamamen sunidir ve bir 
derinin 4 liraya satıldığı sırada etin 
daha ucuz olması lAzımdır. Narhın 
dE:vamındtın ise, ne perakendeci ka
sap, ne hayvan müstahsili ve ne de 
halk istifade edememektedir ve bun
dan faydalanan münhasran toptancı
lardrr. 

r ............... - ..................... , 
Benzin Tahdidatı 9 1 

: 
ilk Kanuna Kadar 1 
Devam Edecektir İ 

Ankara, 7 (A.A.) - Başve·E 
kaletten tebliğ edilmiştir: ! 

9 Eylfıl 1941 tarihinden iti- 1 
haren benzin tevziatında tat- i 

5 bik edilmekte olan tahdidat, 5 
: ilkteşrin 1941 tarihinde ilan 5 
e edilmiş olan esaslar dahilinde i 
: 9 ilkkanun 1941 tarihine ka - i 
i dar devam edecektir. i 
:. ,1 

Dün 
Bir 

Baltalimanında 

Fabrika Yandı 
DUn akşam saat 20,15 de Boğazi

çinde Balta limanında bir fab?ikada 

yangın çıh-mış ve bina tamamen yan 
mıştrr. Fabrika müdürü Fuat bina• 

nın üst katmdan atlarken yaralan -
mış ve hastaneye kaldırılmıştrr. 

De\'let Dcmiryollnrı şark vilayet
lerinde çok miktarda yetişen ve mık 
!iye ücretlerinin pah111ılığı yı.izunden 

i!'tihlak merkezlerine getirtilmesi 
mümkün olmıyan elmalnrm naklini 
temin için, çok mlıhim bir karar ver
mi~ ve bir tarife hazırlamıştır. Bu a
yın 11 inden itibaren t::ıtbik edile
cek bu tarifeye göre, Erzurum v~ 
Erzincan arasındaki istasyonlardan 
bütün istasyonlara nakledilecek el
m::ılnnn beher tonuna kilometre ba
şına bir kuruş otuz para ücret alı
nacaktır. 
Dumanlı - Durbey arasındaki is

tasyonlardan bütün istasyonlara nak
ledilecek elmaların beher tonundan 
kilometre başma !ki kuruş alınacak
tır. Asgarl beş ton veya bu sıklet ü
zerinden ücreti ödenen elmalar için 
tam vagon tahsis edilecektir, 

MtITEFERRİK : 

Asker Ailelerine 
Yapdacak Yardım 
Son bir buçuk ay içinde asker ai

lelerine yardım için 230 bin lira tah
sildt yapılmıştrr. Bu tahsilAta Devlet 
Demiryolları, elektrik ve havagazı 
zamları dahil bulunmamaktadır. Be
lediye bundan sonra her aym 15 in
de asker ailelerine maaş verecek ve 
maaş verme işi bir hafta içinde bit
mis olrıcaktır. 

BANDAJ VE T0NEL KAYIŞI -
Romanyadan gelecek 120 bandaj için 
hükOmetten ithal müsaadesi isten
miştir. Basradaki tiinel kayışı da yo
l:ı clkını · bulunmaktadrr. Diğer ta
raftan İzmir Belediyesinin İsveçte 
yaptırdığı 35 tramvay arabasının 
tramvay umum müdürlüğü tarafın
dan satm alınması için teşebbüslere 
girişilmiştir. Temaslar müsbet netice 
verirse, şehrin seyrüsefer işleri bir 
buçuk ay sonra normal hale gelebi
lecektir. 

Sıhhat Vekili Geldi, Gitti 
Sıhhat Vekili Hul6si Alataş d6n !labah 

ıehrimize ıelmiştir. Vekil htanbulda birkaç 
saat tetkiklerde bulunmuş ve dün akşam An· 
karaya dönmll$tür. 

Artık o da hakikati biliyor Ara
da sakhyacak hiç bir şey yok .. 
ı karııya celdiiimiı zaman, o 

~~~----~~------~----~--~~~~~~~~~~~~--~ 

Moskovada Merasim 
.-

Karadenizde Batan Stalin'in Nutkundan Goebbels'in 

G&CE GE.LE.M H•BERlER 

M ~clis 1 oplandı 
(Basta rafı 1 incide) ı Klrım Gilr~I. Mahmut Nedim Zabcı, Nuuhi 

ARZUHAL ENCUMENI Baydar, Faık Kurtoilu, Dr. Abravaya Mar· 
lam il Hakkı Mumcu. Feyzi SönMr, Ha,..\ ma~alı, Kemalettin Ka~ü, Cem•! Kovalı, Ib· 

n Karan. L6tfı Goren, Mustara Fehmi ral11m Arvaa, Yusuf Zıyl Oıençı. 
ktr, Nurı Kayaalp, Mehmet Şahin. Ab- MECLiS H!'SAPLARININ 

ah Nunaloilu. Etem Iı.ıet Benice lbra- TETKiKi ENCUMENI . 
Tolon, Naim Erem, Hamdi Sarl~n. la· Haydar .Ç~r,el, Rlfat A;ru, Mehı..-:t Eınır, 
Çama., Raif Dınç, Naıit Fırat, Rcaaam Mazhar Mufıt. Kansu, Şakır Baran, D_r. Hilmi 

et Dağ, Cemal Ali• GI Ak f 0 t it' Oytaç: Hllseyın Ekıi, Ali Zırh, lbrahım Metı 
1 

Y• • ı • e ın Huhbı Orucoğlu. 
mıı;ı. Zıya Baıara, Muammer Devletli, MllLI MUDAFAA ENCUMENI 
ip Boya. " G T · UTÇE ENCOMENI GI. Kem~I Doıı;an, 1. ~acl ınaz, Dr. Akıf 

e ket Re it Hatıpoglu Nurullah Eut SU· Arkan, Eyüp Bıl~atı, Aııı. Akyllrek. Şevket 
, Celal Sa it Siren, Dr. Zihni Ulcen, Dr. Enloğan, Yusuf. Zıya Zarb~n. 6 krü A:Iı 011el 
ı K nuk. Fazlı Güleç, Nevzat Ayn, Js. Hilarev Kr.zıld?g~n, Nazmı Toker, Salıh Tur-

E er. R tll Bekit, Jl'etbi .ı\ıtay, Mtlair ııar. Vehbı Bılıın. GI. Osman Kapıaıı;el, GI. 
aya, Durak Sakarya. Mükerrem Karaa• Alı Rıza Anunkal._ Kiaım !"•mi _Duru, Sa· 
Remıl Until, Fakihe o,.men, Sadettin dullah ~ney, Amı~al Fahrı Enııın. Ru~enl 

Ta1'•in Coşbn, Fallr Bay.al Sad ttin Barkın, Sınan Tekelıoflu, Gl. Ahmet Yazııan, 
S H · U kil Iü G B' h c · CelAI Arat. m, uat ayrı r p . 1. ur anettın NAFIA ENCUMENl 

!cer, Alı Rıza Tnrel, Ali.attln Tiritoilu, . ur Bozdofan, Riza Erten, HOsnU Kitap· lılebı;ure Gönenç, Arır .Bayt.ın, Eşref J_:>eml· 
krQ Ataman, Hamdi Yalman, Mehmet r•!• Ah Rıu Erem, Cahıt Çubukçu, Azır. Sa 

YörOker, Salahaddin Çam, Renızi Çiner, mı llter, lzzet ~rıka": Osman lşın, Hllsnü 
t Yene! Ahmet Sunırur, lırn lı;öz. Ozdamar, Sadettın Epı~men, Mehmıt Şev • 

DAHILtYE BNCUMENI ket Orpuarba~ı. lfuttalıp Oker, Vasıf Çınay 
rem Erııun, Fevıl Dıldal, Jbalh 1Cap1uı, O~an E~çin. Halit Mengl, A~durrahınan 

fur Sökmen. Ya~a Sezai Uzay, Fatin Nacı Demırağ, Sami Eftman, Rarı So1er, Şe 
endıren. Hilmi E&neli. Atıf Tü•lln, Ts· ref Uluj. 
1 Kemal Alpsar, . Behçet Uz. Ol. Zeki SIHHAT VE iÇTiMAI MUAVENET 
d m r Nakive Ela n, Abdurrahman Me· ENCUMENl 
AbdOlıani Türkmen, Turhan Cınnal Be· Dr. HQsamettln Kural, Dr. TaptH, Dr. Sa 

(Battarafı 1 incide) 

Stalin'in yeni nutku 
Moskova, 7 (A.A.) - Stalin, 

cuma günü sabahı Moskovada ya 
pılan askeri geçit resmi münase
betiyle söylediği nutukta demiş
tir ki: 

"Yoldaşlar, 24 üncü yıldönü -
mümüzü, mü~icül şartlar içinde 
kutluyoruz, Alınan haydutlarının 
alçakça taarruzu, memleketimiz 
için bir tehdit vücude getirmiş
tir. Erkeklerin ve kadınların teş
kil ettikleri şerefli çetelerimiz, 
Alınan müstevlilerin geri hatla -
rını bozuyorlar. 

Motörün Mürette- Öğrendiklerimiz 
t aaıtaratı ! ınoıcıe) 

de Alınan tanklarının adetçe Sov 
yet tanklarına üstünlüğüdür. Mos batı Şehrimize Geldi 

(Battarafr 1 incide) kovaya giden İngiliz heyeti Lort 
Motör kaptanı anlatıyor Beaverbrook'a da Stalin ayni 

Motörün kaptanı Mehmet As- şeyleri söylemiş: 
1 

"Bu harp bir tank harbidir de-
an, hadisenin müteakip safhala- mişti, harbi tankı rok olan ka _ 
rını şöyle anlatmaktadır: ~ "Denizaltı, bu yara neticesinde zanacaktır. Tayyare ve topumuz 
motörün batacağını zannetti ve vardır, bize tank, külliyetli tank 

b
. akl t n~ d h 1 yetiştiriniz.,, 
ıraz uz aş ı. =n er a motö- Stalin A vrupada ikinci bir 

rün başını karaya çevirdim. Sa- cephe açılacağını umuyor ve 
hile doğru ilerlediğimizi ve bat- müttefiklerinin kendisine muhtaç 
madığımızı gören denizaltı tek- olduğu nisbette tank yetiştire -
rar peşimize düştü, 10 metre ka- ceklerinden emin olduğunu söylü 
dar yaklaştı. ·ı 

Bu sırada motörümüze denizaltı- ~or.d~lı habkikat şa:.kb cdephesinde tel 
dan tutuşturucu bir madde attılar. ~ e ı en u ec~u e en S?nra. n 
Bunun neticesi olarak motörde bulu- gıltere ve Amerika tank ımalme 
nan pamuklar alev aldı ve yangın j ehemmiyet vermişlerdir. Bilhas
çıktı. Sonra da birkaç top attılar. sa Amerika ilkbahara kadar en 
Pamukların alevi rnotöriln diı '•ine aşağı ;30 bin tank yetiştirmiye 
kadar yükseliyordu. Biz yine yolu - karar vermiştir. 
muza dev.anı ettik. Bu esnada mürct- Stalinin dört buçuk aylık harp 
tebatın hır kısmı baş tarafta bulun- ten sonraki vaziyet hakkında ver 
maktaydı. Kıç tarafta bulunanlar da diği malılmat da şudur· 
motörün sandalmı indiriyorlardL Baş . • 

Bir Yazısı 
( Baftarafı 1 lneldel 

Almanya, İtalya ve müttefik dev
letlerin elinde, haklın bir rol oynı
yarak, yeni Avrupa nizamını yürüt
mek için tek bir fırsat vardrr. Mese
lenin esası bu harbin ne zaman bi
teceği değil, nasıl biteceğidir. Bu 
harbi kazanmakla her şeyi kazanmış 
olacağız: Hürriyet, iptidai maddeler
den, hububattan, hayatı sahadan dev
letimizin içtimai nizamı için lAznn 
olan üslerden istifade etmek kabili
yetini, müttefik devletler için milll 
bir hayat temini imkıi.nı, her şey e
limizde olacak Fakat harbi kaybe
decek olursak · her şeyi, hatta milli 
varlığımızı kaybedeceğiz ki, bu daha 
vahimdir.,. 

Makalede netice olarak zafer is
tihsa 1 edillnciye kadar çarpışmak ve 
çalışmak !azım geldiği tebarüz etti
riimektedir. 

Churchill Diyor ki 
(Baftarafı 1 lnelde) 

Churchill, daha sonra geçen har
bin nasıl kaz.anddığmı anlatın!§ ve 
demiştir ki: 
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Yazan: Naci Sadullalı 
size, bütün vntandıı. ları a15.kalan-

dırab'lecek .,,"übt tıf af h tın
dan a~ b::ıhsedeceğıı .... k \gr miz, dıin, 
basladığı kadar sır.ak hır b v · inde 
sona erdi 
Aldığn~ız neticelel'in b.ep0 inden t·ı 

mamiyle memnun k:ıldıgı ızı 'dd'a 
edecek derecede nıkbın d vr n cak 
d ğihm. Zaten. bu kon reye gitmeden 
evvel, çarpı. an b r çok menf tleri 
hiç piırüzsiız bir ş kılde telif etmen·n 
mümkün olabil"ceğinı umm:ıdı ımız 
için, içimizde bayat sukutunun acısın
dan eser yoktur B ıaı·· , hepimiz An
karadan, umduğ mu d n ço a~h kıy
metı.i neticeler alın n•n, b t n yo -
gunluklarımızı gideren mem uniyetile 
ayrıldık. 

Basın kongre i b· h ni sade kendi
mizi alfikalandıran bir mevzu sanma
manızı dilerim. 

Çünkü bu kongrenin münakaşa ve 
müzakere olunan en ehemmiyetli mev
zuları arasında. h kiM bir gazeteci, ve 
mütekamil bir gazete evsafının tayi
ni de vardı. 
Eğer bu hususta, kongreden veri

len bütün kararlnr, tatbikat sah sına 
aynen intikal ettirileb'lirse, yarın eli
nize alacağınız gazeteler, bugünkü 
kusurlarının bir çoklarından kurtul
muş olacaktır. 
Nizamnamesinin ve kanununun bütün 

eksiklerinden, ve fazlahklanndan 
meslek lehine kurtarılmasına uğraşı• 
lan Türk matbuatı, bu kongrenin ka
pısınd n, uzun bir uykud n sonra, bü
yük temizliğini, ve tuv Jetini itinayla 
yapmış bir insan h f m~iyle çıkıyor, 
Bunun ic;.in, vatandaşlarıma sam'mi
yetle müjdeleyebilirim ki, kapılarını 
dün kapayan ik1nci basın kongre i, 
sade gazeteciliği bir meslek h l"ne 
sokmakla kalmamış. ayni zam nda 
yurt efkarı umumiyesine bugünkünden 
çok daha mükemmel gazeteler hediye 
edebilmenin esaıılı imkanlanru da 
-en bedbin dimağlara bile- kuvvetli 
ümit tohumları serpebilecek kadar ti
tizce bir itinayla hazırlamış bulunu
yor. Bugün kendimizd n bahsedişi.
min hikmeti de, size. kendinize ait ~ 
lan bu müjdeyi vermek içindi! 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisinin açılış günü Vali 

tarat'mdan şehir adma büyükleıim.i~ 
ze çekilen telgraflara Büydk Millet 
Meclisi Reisi, Başvekil. Parti Genel 
Sekreteri ve Dahiliye Vekili tarnfın
dan tcsekklıı;- telgrafl:ın gönderilm ş
tir. Bu tclf!l'aflar Şehir Mecli 'nin 
diinkü toplantısınd::ı okunmuş, bun
dan sonra ru:mamedeki evrak encü• 
menlere havale edilerek toplantıya 
son verilmiştir. 

8 Cumartesi ı 
2 'nc:iteşrin 1941 -KA--S-IM-:--1-

RUMİ: 1357 HlCRI: 1360 
İlkteşrin: 26 Şevval: 18 

GUne~ Oğho ikindi Aksam Yanı im 
6.40 11.58 ı4.40 ı&.58 18.92 4.59 

llfil ! ; 1'!1~1 i # :J ucım 
( Baıtarafr 1 incide) 

yarmışlar ve müteaddit esir al -
mışlar, toplar ığtınam etmişler .. 
dir. 

Peterkof açığında, ordu batar
yaları bır düşman posta gemisı .. 
ni batırmışlardır. Leningrat, gece 
ve gündüz ağır ve gayet ağır bom 
balarla bombalanmıştır. 

teeyyüt etmiyen haber 
Ankara, 7 (Radyo gazetesi) 

Rumen radyosu, Moskova ôni.mdeki 
Sovyet cephesinin yarıldığını bıldir

mişse de, bu haber başka hiçbir kay
naktan teyit edilmeml~tir. Bu itibarla 
kaydı ihtiyatla karşılamak kap eder, 

( Battat-ııfı 1 incide) 
çit resmi yapmaları ihtimali yok 
tur. 

Bununla beraber Almanlar 
Moskovaya yaptıkları taarruzda 
neticeyi bir an evvel istisal ıçın 
hiçbir fedakarlıktan çekinme
mektedirler. 

er, Mehmet Aldemır, Esat Ozofuz, Şevki kir Şener, Dr. Muhlis Suner, Dr. Ahmet Ru· 
un, Sadri Ertem. Emrullah Barkan, Ziya hi Yegilyurt. Dr. Refik Güran, Dr. Hamdi 
ran. Edip Ercin. Halit Onaran, Milat Berkman, Dr. Şükrü Med, Dr. Fatma ile -
rQ Bleda, Cemil Uybadın, Galip Pekel, mik, Dr. Mehmet Ali Afakay,. Dr. Tevfik 
e Abanozoflu, lalim ltorlcmu, n.rabim Aslan, Rlra Saltuf, Dr. HQseyın UlkU, Dr. 

nı B., !curt. Rifat Vardar. Fuat Sorafman, Dr. Oıman Sevkı Uludağ, 
DtVAN: MUHASEBAT ENCUMENI OT. Ali Siiha Dellba,ı, Dr. Kemali Bayi.ri. 
Aka Günd a, Hilmi Şeremetli, Tevfik Tc· TEŞKiLATI ESASlYE ENCUMENI 

C mil O çaflar, Emin Yerlikaya lb· GL Kazım Oıalp, Muhittin Baha Para, 
m Necmi Dilmenı 'Rnuhf Bulay{rll: Sa· Fuıl Na.rtni Rükiln, H uyin C~lüt Yalçın, 

N hı Dumlu, Ol Refet Bele Nuri Ta· Yuıuf Ziya özer, Hasan Fehmı Ataç, GI. 
Hazım Borek(I. Mihri Pekt~'- Mehmet Khım ıtarabekir, Ziya Karamürsel. Celil 

ten Faik Soylu, Merıubı Gü.rlet'11k, Haırdar Bayar, Mahmut Esat Boltıurt, Rauf Orbay, 
t ' Oktem. Or. Fuat Umay, Tevfik Fikret Sılay, Recep 

GUMRUK VE iNHiSARLAR ENCUMENJ Peker, Refik ince, Orııl. in.ettin .Calışlar, 
Nafiz Aktın, Memduh Şevket Escadal, Va· Yunuı N.adl,. Hilınll Çakır, Alı 1ıılllnü Yeııe· 
Kamçıl, Sule:rman Köatekcloihı, Fabri na, Recaı Erışkan. 

ocaakca, Münir H!lsrev Gale, lstamat ZiRAAT ENCUMENI 
amRI' AH Dikmen hıet Erdal Muıtafa Nuri G61ctcpe, Rahmi Setcuk, Emin Aslın, 
k Osman Taner,' Hasan Reıi; Tankut, Yusuf BaıkaJ'a, Faik Kaltakkıran._ ~abit Sa· 
Seyfı D gören, Meliha Ulae. Sl!Ie:rman fıroflu, Fikret Atlı, Mehmet Tecırlı, Ah,,,et 
ı Selm n, Semse 1 çen, Nanıi Tırak, Ovacık, Rahmi Köken, Omer Kllntay, ZOht~ 
Eyıpoflu. Ekrem Pekel. Akın, lbrahım Dlbtan, Hllsnll Yaman. K_lru 

"ı:ıtrrvı:: ENCUMENl Karaoıman, Yaıar Oıey, Damar Arıkoglu, 
Falıh Rılkı Atar. Dr. Cemal Tunca. Fethi Tevfik Tarman, Ali Rıza Esen, Naki 1Bek .-1 r Hasan Cemıl Çambel, Aarm Uı, Dr. men, Şefik Ozdemir, Atıf Eıenbcl, amaı 
raht;,, Tali Onııoren, Zeki Meıut Alsan, Mehmet Uiur, Şerif Bilgen. 

ı Ahmet Aytaç, GI. Pertev Demirhan. E- Meclis gelecek toplantısını ı;ar§amba cUnll 

Muvakkat talihsizliklere rağmen, 
ordumuz ve donanmamız, düşmanın 
taarruzlarını, cephenin biıtün boyun
ca püskürtüyorlar. Muvakkaten bazı 
bölgeleri kaybettik ve düşman Mos
kova ile Leningradın kapıları önün
de gözüktii. Memleketimiz şimdi bun 
dan 2 veya 3 sene evvelkine naza
ran daha iyi vaziyettedir. Şimdi, Al
man müstevlllere karşı müttehit bir 
cephe teşkil eden müttefiklerimiz 
var. İhtiyat insan kuvvetimiz tüken
mez derecededir. Düşman, dehşete 
kapılan, zayıf bazı entelektüellerin 
zannettiği kadar kU\'Vetli değildir. 
Kızılordumuz, bundan çok daha ka
labahk Alman kıtalarım, paniğe tu
tulup firara kalkmış kıtalar haline 
birçok defalar getirmiştir. Almanya
nm damarlarında kan kalmıyor. İs
yan fikri, yalnız işgal edilen ıpemle
ketleri değil, bizzat Almanyayı kap
lamıştrr. Alman milleti, harbin sonu-
nu tahayyül edemiyor. Almanyanm, 
halihazırdaki vaziyeti gözonüne geti
rilecek olursa, bir felaket karşısında 
bulunduğu kolayca görillur. Aiman
yanın, böyle bir gayreti uzun zaman 
sarfedemiyeceğine şüphe yoktur.,, 

Stalin düşmanın, ilk harpten son
ra Kızılordunun dağılacağını, mem
lekette ihtilfıl çıkacağını zannettigi
ni, fakat bunda çok aldandığını. 1918 
de Rusyanın bugünkünden daha fe
na bir vaziyete düştüğünü, fakat ne-

taraftaki tayfalar kendilerini denize .. Alman ord1:1su şımdiye kadar 
attılar. Kıçtakiler filikaya bindiler. do_rt .buçuk mılyon insan kaybet
Denizaltı motörümüzün batmakta ve mıştır. Alrnanyamn Macar Ru -
yanmakta olduğunu görünce ayrıldı. men ve Italyan orduların; kul -
Ve ufukta ka>:boldu. lanmıya mecbur oluşu da zayıf -

Bu _esnada .. lğneadaya v gitmekte o- lamakta olduğunun en büyük 
lan bır ı:ıotor, bulundugumuz. yere delilidir. Buna mukabil Sovyet 
doğru gelıyordu, Sandalını deruze in-
direrek bizi aldı. Sabaha doğru İğ- ordu~u. yalnız k~n~ı kaynakların 
neadaya çıktık. Bu motörün sahibi dan ıstıfade etmıştır. Bu kayna~
Niyazi kaptan, bize elinden gelen lar hudutsuzdur. Almanyanın za
bütün yardrmı yaptı... fı yalnız ~rdusunun yıpranmasın-

Kaynnkdere motöri.i, armatör ye da değil, cephe arkasındadır. İş -
miıte;ıhhlt Yakup Yıldırnna aittir. gal edilen Sovyet toprklarında 
85 .. beygir . kuyve~l~de bir motörle çete harpleri devam etmektedir. 
mu~ehhczdır. Içerısınde _radyosu ~a Avrupamn her tarafında, hatta 
~ahıl ,olduğu hald.e s~n sıstem t.eçhı- Almanyada isyanlar başlamıştır. 
;!:atı \ardır 50 bın bra krymetındc- H lb k" h S · · · · 
dlr 1936 d·a denize indirilmiş olup a u ı arp ovyet reJımını za-

"Şimdi bütün bunlara yeniden baş 
lamak mecburiyetindeyiz. Bazan bu 
zarurete neden dolayı katlanmak 111.
zım geldiğini kendi kendime soruyo
rum. Almanların korkunç ve şeytani 
militarizmini zincire vurduguınuz 
halde bugün onun yeniden dirildiği
ni ve Nazi istipdadı şeklinde ve da
ha çirkin bir vaziyette ansızın kar
şımıza çıktığını görüyoruz. Acı feda
karlıklarla dolu uzun bir savaşa bir 
kere daha karşı koymak mecburıye
tindeyiz. Bu mticndelede üzüntüye 
kapılarak cesaretimizi kil'mamalıyız. 
Y.~ğer biraz basiret ve sebat sahibi 
olsaydık, bugün bu vaziyetle karşı
laşm:ık mecburiyetinde asla kalmıya

Lozovski'ye göre, Rus cephesine 
100 Alınan tiimeni sevked~ir. En 
~iddetli muharebeler Katinin ve Mo
jaislc kesimlerinde cereyan etmekte
dir. Ruslar kar :ı'ırtmalan ve dondu
rucu bir soğuk içinde birkaç kere 
mukabil taarruza geçmi lerdir. 

Hava şartlarına rağmen Rus tay
yareleri faaliyetlerine devam etmek
te ve ceheye sevkedllen Alman taıc
viye kıtrıları üzerine bomb 1 rmı 
yagclırmaktadırlar. 

Nara nehrini geçı-..ek 
hır tarafından yapılan 
geri püskurtulmh •ür. Bur d 
ınanlar şimdi müdafaa h l!nd d l 

Rostof cephe nde Alın n il rı 1 -
rcketl Rusların kUV\ etll bir m -
kavemeti karşısında durmu tur. 
Kırım'da vaziyet iyi değil Servet T6r, Ahmet $Ukril Jtsmer, Salih yapacaktıt. 

co..,, Hdlt Menteıe, Ibrahim Süreyya Yi ----------
Afi Muzaffer G6ker, Hikmet Ba:vur, Gl. 

i Eldeniz, Necmettin Sadak, Yahya Ke;aal 
atlı, Nazmı Poroy. 

iKTiSAT ENCUMENt 
Bere Türker, Hamza Erkan, tuet Akoı -
ın. Ahmet Ulus, Muammer Eriı Nazmi 
pçuoğlu, Kasım Olllek, Tahir Berkall, Veli 
cdet Silnldtay, Temel G6kul, Salih Baıo 
. Emin Sauk. Nuri Paıarbaıı. Ismall Sa· 

~ncu, Dr. Mulltar Berker, Abldln Daver, 
met Hamdi Denizmen, Benal Arıman, 
hraman Arıklı, Muharrem Celll Bayar, 

6hmet Hamdi Dikmııı. Klzıın Okay, Bnim 
A alay. Dr. Rasim Ferit Tılay, Flat Sinnen, 

an Cavit, Yusuf Kemal Tenırlrpnlı, HQ. 
ee ın Samı, Hasan Karabacak, Muıtafa Boz· 
.. ı 

KUTUPHANB KNCUMENI 
Dr Mustafa Cantekın, Ol. Ihsan Sllkmen, 

llaıı m Tepeyaran, Ahmet Ihsan Tokıös. 
MAARI FENCUMENI 
Bel ıı Baykan, Türkln On, hmıil Ha~ 
Uzuncar••lı, Avni Yukaru" Rept Nuro 
ntekın, Ziya Gevher Etıll, Talıt Onay, lz. 

Ulvi Aykurt. Emin Jrıınkur, Ali .Kimi 
, lbnh!m Alhttin Gövea. Naımı llk· 
Şehime Yunus. Fuat Koprillll. Rıdvan Na 
Edguer Ati Canip Yöntem, Selim Sırrı 
an. H~lıt Nıhaı Boıtepe, Hamdi Ulkü 

n Refet Ul en 
MALiYE ENCOMENl . 

a Menderes, Hacim Carokh, Dr. Galıp 
Atıf Ba ındır, Ki 

Milli Yas Günü 
CBattarafr 1 incide) 

Baro reisi Mekki Hikmet Gelen
beğ'in Atatürkün kahramanlığı -
nı tebarüz ettiren bir hitabesi 
takip edecek ve İnönünün mille
te beyannamesi okunduktan son 
ra kalabalık bir kütle halinde 
Taksim Cürnburiyet abidesine gi 
dilerek çelenk koyacaktır. 

O gün, üniversitede de büyük 
bir ihtüal yapılacak, gençler en 
temiz hislerini ihtüal münasebe
tiyle belirteceklerdir. 

Bütün Halkevlerinde yapıla -
cak hususi toplantılarda parti, 
reisleri ve gençler Ebedi Şefe 
karşı duyulan sonsuz sevgiyi te
barüz ettirerek hatırasını taziz 

ticede zaferi kazanarak kaybettiği 
bütün yerleri kazandığını, bu sefer 
de yine öyle olacağını anlatmıştır . 
Sovyet Başvekili, sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

"Birkaç ay daha geçsin, altı ay 
belki bir sene daha geçsin, Hitler 
Almanyası kendi cinayetlerinin yükü 
altında yıkılacaktır.,, 

"Yoldaşlar, Kızılordu erleri, Kızıl
donanma denizcileri, kumandanlar ve 
siyasi milrebbller, kadın ve erkek çe
teciler, bütün dünya size Alman müs 
tevlilerin teşkil ettikleri haydut sü
rulerini imhaya kadir bir kuvvet na
zariyle bakıyor .. , 

Eden'in telgrafı 

145 hamule tonuna maliktiı:. Motörü~ yıflatacak yerde kuvvetlendir -
kaptanı İnebolulu Mehmet Aslandır. miştir. 
Mürettebatın isimleri şudur; Maki- Gelecek hakkında Stalinin sö
nlst Fikri Yetim, Cideli Y~kup K~- zu kat'idir: Sovyet Rusya işgal 
lıç,. İneı;olul~ Mehmet Demırbaş, c;:ı- edilen topraklarında bir Alman 
deh Alı Ekın, İnebolulu Osman Şıs- kalmayıncaya kadar harp edecek-
man, İnebolulu Mustafa Aslan · l b' · h · 

Bunlar, dün zaruri ihtlyaçlar;nı te- tı.r ·. A m~nya ır ım a harbıne 
minle meşgul olmuşlar ve nüfus cUz- gırışmı~~ır ve bu~a. kavuşacaktır. 
danı ile liman tayfa cüzdanlarını te- Bu sozler Stalının sonuna ka-
mine koyulmuşlardır. dar harp etmiye karar verdiğini 

Motördeki malların sigortasız ol- gösteren bir azmin ifadesidır. 
dugu anlaşdmı5tır. Dün Goebels'de neşrettiği bir 

makalede tam zafere kadar Al -
manyanın harp etmiye mecbur 
olduğunu bildirmiştir. Demek ki, 
şark cephesinde harp iki taraftan 
bırinin imhasına kadar devam e
decektir. 

grafta, Sovyet mukavemeti karşısın
da duyduğu hayranlığı bildirmiş ve 
Büyük Britanyanın azami yardım 
vaadini yerine getireceğini ve Al
manyanm böylece müşterek gayret
lerle ma~l(ıp edileceğini blld!rmi tir. 

Bir milyarlık kredı 
Londra, 7 (A.A.) - Hariciye Na- Vaşington, 7 (A.A.) - Roosevelt, 

zırı Eden, Sovyet milli bayramı mil- Rıısyaya bir milyar dolar ikraz edil

Stalinin beyanatından çıkan 
umumi intiba, Sovyet Rusyanın 
uğradığı mağlubiyetlere ve za -
yiata rağmen yılmadığı ve harp üsaade etmiştir, 

caktık.11 
İngiliz Başvekili, İngilterenin artık 

yalnız olmadıgını, Rusya ve Ameri- Londra, 7 (A. A.) - Rus cep 
kanın da ayni safta yer aldıklarını sinde Kırım kesiminden el n h. er
sBylemlş, sözlerini şöyle bitirmiştir: ler endişe verici mahiyetlerınl mu-

"Yolumuz ne kader uzun olursa hafa7.a etmektedirler. Dı rr cihett n 
olsun sebat ederek daima ileri gide- bu haberlerden Rusların Mosl ova ô
ceğiz.' Kolayı seri ve ucuz bir zafer 1 nünde mukavemet ettikleri ô r n -
elde edeceğimiz hakkında hiçbir za- ı mektedir. Dünkü Alman tebli nde 
man teminat vermedik. Ve asla vait- Sovyet hükfunet merkezi önünde 
lerde de bulunmadık. Bilakis bildi- reyan eden muharebelerden b hse-
ğiniz gibi çetin şartlar, büyük hayal dilmemiş olması dikkate ş yandı 
mkisarları ve hatalarla karşılaşma- Son uç gün içınd c rey n n 
mak için hiçbir şey vaadetmedim. detti muharçbelcr netice Jnde A n 
Nihayet adamızda her şeyin lehimize lar hiçbir .i ! oktada Mo ov ya 
döneceğine eminim. Dünya için her milden cra!la az bir mes feye Y 
şey daha iyi olacak ve tarih hiç e- laşmıya muvaffak olamamışlardrr. 
ğilmcden bu tun beııeriyete ör:nek o- J ngiliz tayyarelerinin 
lanlara ve zahmet çekenlere şeref f 1. ti 
tacı givdirecektir... aa ıye 

-
kabiliyetine inandığıdır. M.ane 
viyatı bozulmamış, bilakis yük -
selmiş bir milleti matlup etmek 
ise kolay değildir. 

Lôndra, 7 (A. A.) -
harekata ı tırak eden t 
releri şimd ye k d r 15 dlı 
yareslni dütürmü le dlr 
tayyaresi kaybedllmı tir 
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5ovyet ihtilaJinin 24 üncü yıldö-

nüm milnasebet.iyle Moskovada 
her sene oldu u gıbi, mutat resmi ge
çıt mera imi y pılmı3 ve buna piyade, 
s v ri, topçu kıtaları, tanklar ve tay
yareler ı tırak etmıı;tir, Stalin Kızıl
orduya bit ben kısa bir nutuk söyli
yerck b ı ssa ı;u noktaları tebanız 
c tirmı t"r: 

Sovyet Rusyn, eskisinden çok daha 
kuvveti d r; ins nca ve ham madde 
b kımlarınd n hudutsuz kaynaklara 
ın kt r. Buna mukabil Almanya git
t kçe zayıf! maktadır. Sadece i!ıgal 
a undakı memleketlerde degil, bizzat 
A y da isyanlar başlamıştır. Altı 
y veya. b r seneye kad r Almanya 

' cndı L .. y k ytikıi !tında çokecektir. 
D 1ı b rpte ordumuzun hiç bir şeyi 
Y u, -ş mdı her ı yimiz vardır, fab
r k anmı munt z man işlemekted:r. 
M ttcf klerim z b'ze yardım etmekte
dirler Z fer bizımdlr.,, 

St:ılinin bir gi.ln ara ile "· •!ediği 
lk nutuk, nihai zafere kat'i itımadmı 
ifade etmektedir, Birinci nutkunun so
nun 1 u cumle bu bakımdan bilhas
r ş yanı dılckattlr: "Almanlar bir tab
rıp harbi 'stiyorlar, pek yalunda bu
nu göreceklerdir,,. 

Almanların be:; haftadanberi muaz
:zam kuvvetlerle yaptıkları taarruza 
t ğmen, ihtilfilin yJ!dönümünün Mos
kovada merasimle kuUulanması kcy
f Y• ~ n; bu taarruzun llk. haftnlarınd:ı 
ln .. tere ve Amerika mahafilinde hasıl 
o' n bedbinlik ve panik havasını si
l p süpürduğü ve Sovyet mukavemeti
ne itilnadı arttırdı •ı hissedilmektedir, 

Amen1canrn Sovyetlere :ı milyar do
larlık bir lcrc:dl açması ve orta şarkn, 
Sovyetlere yardnn işlerini süratlendir
hleyi temin maksadiy}e iki heyet gön
dermesi bunun en bariz bir deli.lidir. 
İ'lgilız gazetelerinin son günlerdeki 
ne riyatı da bu hissi teyit etmektedir. 
Bir çok gazeteler: Sovyetlerln Alman
' ıdan daha geniı arazi kaybettiğini ve 
belki de daha kaybedeceğini, fakat 
&alıp geleceğini yazmaktadırlar. Ti
ın~ gazete i, ihtilalin yıldönümü mü
~ ebetiyle kızılordunun kahramanca 
""'ult vcmetinden takdir ve hayranlıkla 

hsettıkten sonra, bu harpten sonra 
Sovyet - İngıliz ittifakının bir zaruret 
olaca ~mı yazmıştır. 

Goebbefs'e Göre: 
5talinin nutkunu söylediği glin 

Almanya propaganda nazın Dr 
Goebbels'ın bir makalesi intişar etmi:ı
t r. Bu y, zının esas noktaları şöyle 
h I' a ed lebılir: 
"Ehcmmıyctll olan mesele, harbin ne 

za n değil, n;ısıl biteceğldor. Şüphe
z Almanya bu harp yüzünden ıstırap 

ı; ı.'llckt ir Önfimfizde daha. sıkıntılı 

1 
1 r ol cak
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tır, Fakat bizim sıkıntı ve 
1 ıp b ~n:, ic:rral oltındaki mem1e1ret
lc r nk ne n:ız:ıran ço!ı: azdır. Bu harbi 

anırrk, he rşeyi kazanacağız. Kay
b de "k ohırsak her şeyi, hattli mini 
" rlığımu:ı bile k:ıybedeccğiz.,, 

l lemı altı hafta kadar evvel kr
"1 o c.. "lun tam m'yle imha edilmek iı
z~ e o d unu ılan eden nutku ile 
C.t.~bb 1 'ın bu sözleri arasında bır 
t t h ısedilmektedir. 

litvinof'un Vaziyeti : 
fanslnr Utvinof'un, Sovyetlerin 
Va ington sefirliğine tayinini 

~-bcr verd ler. lngiliz kaynaklan bu 
"ilrarın StaJ nin Amerika De sıkı bir 
1 birlı yapmaya biiyvk bir ehem-· -
~et vcrd gtnı isbat ettiğini söylen e' te 
"e dcnıotcrımıertc ittifukm her a., .ctB 

Inudafıi olan Litvinofun 1933 tc h:ni
RYe komıseri 6lfatiylc Vaiingtonda 

ooscvelt tle SovycUerin Amerika tı:ı
~arnıdan tanınması meselesini miıza. 
ere (!ttı "ni h tırlatm:ıktadırlar 

h MaıUnı olduğu üzere Sovy~lerln 
1Jletler Cemiyetinde d:ıimi murahha&1 
~~ Litvinof, dünya poliUkasmda 
ç· rn bir rol oynamıştır. Japonların 
t ıne, ltaıyanlarm Habeşistana br.şı 
tı~lanna kar§l, Milletler cemiyeti 
b: ~u devletlere karşı en ı;iddetli tcd
~ er nlınayn davet ctm!şti, Mütecavi
b tarıH ve tes'Iihatm kaldırılmaıı 
b~ndald teklifleri bütun dünyad3 
h ~ aki;'lcr uyandırmı:;tı. Litvjnof, 
le ; e tak ddüın eden aylarda, Sovyet
~~~ İngiltere arasında Alman teca~ 
illa une k~şı tedafüi bir ittifak yap.. 
besiYa, f 'zme ka11ı demokrasiler cep
)'eti:lir ktırm117• tal~an Sovyet ııahs~ 
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Muharrir bu yazısında Ankara da görü len mesken buhranı için birkaç misal 
vermekte ve bu işin "Devlet eli" ile halli lüzumuna işaret etmektedir. 
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ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 

•• a Bugü 
MESKE • 

esı 

Osmanlı Saraylarmın 
tı n Mucevherleri 

"Ankarn,, deyince akla der- y 
hal "ev bulma mesele- r·- azan! .. ·-·-·, 

si~, ve "ev klra~ı,, gelir. Neden? e EMİN KARAKUŞ : 
Dıyc sormıya luzum yok çünkü : : ' . . 
Anknrada, ıki uç ay oturan va- 5 ... -..w wwwE 
tandaşlar, bu memleket halkı - : 
nın, bu bakımdan, ne btiyı.ik bir .Ba~. avu~at, ev arnya dursun. 
dert ıçınde kıvrar dıklarını ya _ B.ır: !!Wl eiıı:ıc gelen davalardan 
kinen muşahcde etmişlerdir. Bu b~rının tahlıy:. davası olduğunu 
vazıyette olmıyan yaln z b gorunce yurcgı hopluyor; npart-

Jl lr SI- h'b' d h l teklif' nıf hnlk vardır. o da ikı uç odalı man sa ı ıne er a §U ı 
bir ev veyn apartman sahibi o- yaP.1y.?r: . • • 
lanlar. Ayda bin lira kazancınız ~ger b~ daıreyı bana verır-
dahi olsn, üç odalı bir eve sahi s~_nız, tahlı~e davasını . ~erhal 
değil mısiniz? Haliniz duman~ suratle takıp eder ve lehınıze ka 
dır. rar almıya çalışırım.,, 
Kiranın fazlalığı bir tarafa, Ev sahibi ki.rac~ı?dan gayri 

bir defa Ankarada oturacak ev memn1;111. Btı tek.lifı derhnl ka
yoktur. Durup dururken günde bul edı?'or,. sayı~ nvukat a~lar -
birkaç defa kapınızı çala~lar: danberı evıne ~gramıyan kıracı-

- Efendim derler. ı ittim ki yı, h~r nerede ıse, bulduruyor. 
bu daireyi bo§altıyor m~şsunuz. Teblıgat yaptırıy?r, ~~ ~u?ake
Biz taşradan geldik. Üç nydnn _ :r:ıe de .nvukatm. ıst~gı gıbı .ne : 
beri otelde oturuyoruz Eae tıcelenıyor. Eski kıracı daıreyı 
mümkünse bu daıreyi b~e d:v~ ancnk bu ~uretle boşaltıyor. A.y
redin. lardanberı otel odalarında çile 

Hayret eder ve şu cevabı ve- d.olduran Bay avukat eve yerle-
rirsiniz: şıyor. 

- Bir yanlışlık var galiba e
fendim, biz evden çıkmıyoruz. *** Du, benim işittiğim liinletta-

1&11 yin bir hadisedir. Et.rnf -
tan sorup soruşturacak olursam, 

t 

Kapıyı çalan adam, bu cevabı 
daha evvel alncağım bildiği için, 
rahatsız ettim, der ve gider. Bu lr 
hal, Ankarada ev arama usulle- •111'11 .. ,..,..,.. .. 
rindcn biridir. +.. . 

Yıldız Sarayındaki yağmalar - Elmas albümü - :At 
daha enteresan birçok şeyler bu göğüslüğü - Kadınlara ait elmaslar ortada yok .• 
lup anlatabilirim. Bir seneliği • • stat Refik Halid geçen milsaha- nınm mücevherlerini s3tın almak Uze-
peşin istiyen ev sahibine, nncak belerinden birinde blr Çin- re dünyanın dört köşesinden kalkıp 
o~ ay~~ . .I?fŞin vercbilece~ini ~ li balıkçının kurn-ızlığını hikaye edi· Parise giden mücevher alıcıları, bu 
soyledıgı ıçın kapı dışarı edilen yor. Hıkiyenin hfilasası şn: meşguliyeti fırsat bilmişler, birbirle
kiracılar, olduğu gibi, her ay me "Bir Çinli balıkçı, 4000 kusur dolar rini arayıp bulmuşlar, tanışmışlar, ko
sela, altmış lira vcrdıği halde, vererek Çın saraylannın bahçe- nusmu"lar, aralarında bir sendika kur
kontratta elli lira verdiği hak _ terindeki ha~uzlardan balık. avl.a~ muşlar ve hepsi bir tek alıcı vaziye
kında kayıt bulunan kiracılar da ~k . ruhsatıyesi nlmı5, bır, ıkı tinde müzayedeye iştirak ederek mli-

V d h k . . gunluk avcılıktan sonra da, ver- cevherleri yok pahasına kapatmı§lar. 
vnr. . <: a .a ~bilir, ev .b!-11 - diği 4 bin küsur liraya muknbil Ortada başka alıcı olmadığı için me
mak ıçın kırac~ ıle ev sahı~ı a- tam yüz bin lira para kazanmıı. Çün- zadr arttıran bulunmamış ve canım 
rasında ŞU dakikada ne hfıdısc - kti bu balıkçı, Çin saraylarının havuz- mücevherler böylece besbedava yad el-
ler cereyan ediyor. lnrmdaki balıkların boyunlarında bi- !ere geçmiş, gitmi3. * * * rer altın pllika takılı olduğu~u ve bu )(. >1-

pl&kalarda balıkların isimleriyle o ba-

Dava, büyük, şUmullü ve ağ 
dalı bir davadrr. Bu hu -

susta çok şeyler söylendi, yazıl
dı, çizildi ve maalesef fiili hiçbir 
netice elde edilemedi ve bu şart 
lar altında edilemez de. "Bahçe
li evler yapı kooperatifi,, , "kü
çük evler yapı kooperatifi,, yok 
"bilmem ne kooperatifi,, diye 
türlü teşekküller hep beraber 
bu davanın halline çnlıştılıır. Fa 
kat muvaffak olamadılar ve ola
mazlar da. 

Biz, şahsen bu işin bir "devlet 
işi,, olduğuna kaniiz. Ve bu işe 
başlamanın da sırasının geldiği
ni :zannediyoruz. 

lıklan hediye edenlerin kimler oldu
ğunun yazılı bulunduğunu biliyormuş, 
Çinli b:ıh'kçı, avladığı balıklardan bu 
pliikaları çıkarmış, balıklan tekrar 
havuza atmış,,, 

Refik Halid, yazının sonunu ııöyle 
bitiriyor: 

'·Yıldız sarayı bavuzlarınd:ı plakalı 
bahkl:ır bulunsaydı, elbette bizde de 
o zamanki hiirriyet kahramanlarından 
bir açık göz çıkar, altın halkal:ın ce
be, sazanlan da mideye indirirdi,., 

Ustnt, meslekte bizden d:ıha yaşlı 
bulunduğu için o zamanki ham yağma
yı hatırlamamasına imkan verilemez, 
Tahmin ederim ki, o zaman Yıldız 
sarayını basanlar ceplerine avuç avuç 
pırlanta doldururlarken bulanık ısuda 
balık avlayıp nltm plika ı;ıkarmak 
külfetine katlanmazlardı, 

Yıldız sarayındaki milccvherler hzır 
vurulup harman savurulurcasına yağ
ma edildikten sonra, Yıldız yolların
da ve Yıldız bahçesinde giinlerce ve 
haftalarca pırlanta toplandı. 

sugün Topkapı müzesinde ne at 
başlığı, ne at göğüslüğü gibi 

mücevherler, ne de kadınlara ait bir 
tek mücevher vardır 

Altı yüz yıllık ma~isl olan Osmanlı 
hanedanının kadınlarının gıyınııı ve 
siisleniş tarzlannı, o zamanlara ait 
mücevher şekillerini gösteren elde hiç 
bir şey yok. 

Sebep? .• 
Devlet el koyup mevcudu tesbit et

tirmeden evvel sarayı basıp Yıldız 
yağm:ısını yapanların blitün bu kıy
metli eşyayı dercep etmi5, ellerine ge
çenleri de bilahare tanınmaması için 
kırdınp bozdurmu$ olmalan 
Şlmdi sorarım Ustad Refik Halide: 
Yıldız aarnyı yağmasına iştirak e

denler, bu vaziyet karşısında havuz
dan balık avlayıp altın plaka çıkarmak 
içln 2ahmet çekerler, vakit kaybeder
ler miydi? 

Said KESLER 

Bu memlekette en ~ok iti -
bar gören bir sınıf var -

dır; kim diye düşünmiye kalk - HALSiZLiK NEDEN GELiR? 
Nihayet, işe devlet d koyunca ge

ri kalan mücevhernt kalem kalem tes
bit edilerek bir kısmı tarihi kıymet
lt-rine ve muhafazası lüzumuna binaen 
Topkapı sarayındaki h:ızine dafresinc 
nakledildi, bir kısmı da satılıp p3-
rası donanma cemiyetine verilmek ü
zere Parise. 

lstanbul Halkı 
mayın, imkanı yok bulamazsı - Halsiz kalmış olmalarından !iik&yet 
nız: Kapıcılar. Evet, şu apart -, eden erkeklerin en çoüu, hemen hepsi 
man knpıcılan. Çimini bir n- buna, küçuk yaştayktn erkek çocuk
partmanda ne znman ve hangi larm sık sık y~ne ~et!rdikle~. çir
daircnin bosalncağını ancak on ı ~n ll~ete pek zıyade ınhi~k goster-
1 b .lir Bıı · :t h dıklerıne hamlederler... Bir taraftan 
~r. ı · ızım apar mana er halsizliklerine derman ararken, bir ta
gırıp çıktığımda, kapının onun- raftan da en büyük kabahat diye itiraf 
de kadın, erkek, genç, ihtiynr ettikleri o çirkin huydan dolayı ne
birçok vatandaşlar gorürüm. damet gösterirler. 
Bunlnrdan biri kapıcının önün - B_ir aralık, V!yana ~e.hrinde bazı 
de adeta dize gelmış ynlvarı - hekımler çocukluk lidetırun ıonrad:ın 

or· halsizlik getirip getirmediğin! merak 
y • İk - .. . . etmişler ve şehrin orta mekteplerinde, 

- . i gozum k~rdcşıın, dıyor, yam o adeti en ziyade yerine getiren 
bu işı ancnk sız yaparsınız. çocuklar arasında büyük bir tetkik 
Ben şu otelde oturuyorum. Ba - yapmışlardı ... 
'lln btı npartmanda veya bu ci - O hekimlerin tetkiklerine göre, orta 
Yarda bir dairenin boşaldığım mekte~lcrde bulunan . e~kek çocuklar 
veya boşnlacağını haber verir_ da~ ?'11zde doksnn sekızı ço_c:u~luk .a: 
sen seni istedig~ in kadar mcm _ ~tını sık sıı: yer!ne. getırdıkl?rı?ı 

. soylemişlcr, yuzde ıkisı de o adetı hıç 
nun etmıye hazırım. bilmediklerini haber vermi5lerdir Hc-

Knpıeı, tazallümti hal eden bu kimler ilkin o yüzde iki nisb~tinde 
adamı, bnştnn aşağı bir süzer, ve çocukların utandıklarından yalan söy-
daha sonra şu cevabı verir: lediiderine hükmetmişlerdi. 

- Kontratların sona ermesi- Fakat, sonradan çocukların büyü-
ne daha altı ay var. Hem kiracı- difkçc, erkeklik. balm~undan ne halde 
ların hiçbirisi de çıkmak niye _ olduklannı tahkık ettıklerl vakit, yllz
tinde değiller efendim. d~ dok~a~ sekizde h!11sizlik olmadığını, 

yüzde ıkısinde, yanı çocuklukta yolan * * * söyledikleri zannedilen erkeklerde, 

Sizi 4emin ederim ki, Anka aksine, halsizlik olduğunu anlamıı;
rada "ev meselesi,, bu an- !ardır ... 

Vakıa, çocukluk lldetinl yerine ge
tirmek, sonradnn halsizlife sebep o
labilir, Fakat aonrndan meydan:ı çı-

kan bu halsizliğe aSil sebep, o &deü 
yerine getirmi;ı olm:ık değil, o !idet-
ten dolayı hats:zlik geleceğinden kork 
maktır. Ası} sebep korkudur, 

Habrrmda pek .iyi knlmamış, gali
ba ba mücevheratı satmak ii

Çocukluk Adetini yetine getirmekte rerc Parise cötürcn heyette slmdiki 
ifrnta gitmekten viicude vakıa zarar- Milli saraylar mtidilrii Bay Sezai de 
lar gelebilir. Fakat o &detin, sonra
dan hnlsizllk getirmesine bir sebep 
yoktur, Halsizlikten ş:kll.yet eden bir 
erkek, çocuklukta o adeti yerine ge-
tirmekte ifrat dereceye gitmiş bulu
nursa bu, bir tesadüftür,., Bütün dün-
yada erkek çocukların hemen hepsi o 
ideti yerine getirirler. Bundan halsiz-
lik ileri gelseydi, dünyad1 halsiz kal
mamış erkek bulunamazdı ... 

föhll bulunuyordu. Bu iı;in tefcrriiatını 
-b::ına anlatan zattan- çok daha iyi 
bildiğini tahmin ediyorum. 

Heyet, bu mücevheratın yok paha
sına. elden çıkmamasını temin için her 
mücevherin ayn ayrı fotoğrafını al
dırmış, gayet güzel ve mahirane şe
kilde bastırarak biT albilm yaptırmış 
ve satılacak mficevherata reklli.m ol
ması için bu albümleri mücevher müı
terilerinc bedava dağıtnu;ı. Simdi el
de bir tek nushası bulunmryan bu al

==============:-::- l ümün bugünkü kıymeti galibe 25 li-

l_A_s_ke_r_li_k _l.:_şle_r .... i _I 
Şubeye Davet 

Rmfnl!nn Yerli Aa. Şubesinden: 
P, Tfm. Ali Raif of. Mehmet Muhfü sıg 

(89335) Vetrmu Uıttefm. lbyrl of. Meb • 
met SOheyl (2406) T•bip Tltın. Abdcrllzb of. 
Cevdet (3648ı) J•ndarma Y&b. Cemal of 
S•llhaddin 808 (2ı47) Vrtcrner Tfm. ?deh 
met Nahat of. Ali Safi 321 (3UD6) 

ra imiş. 

Bilyuk, küçilk bilhassa okul müdn
vfmlerf hazırlanınız. Pek ynkında 
ALKAZAR sinemasında gösterllCCC'k 
olan Dünya Sincmacılı~mın en büyUk 
Harikası 

BAY TEKİN 
Ölümler Diyannda 

Baı Rolde: BUSTER CRAB 
Filmini görecek biltün Hnlk Hnfta

lnrca fılmln tesiri altmdn kalacak ve 
tekrar tekrar bu §ahescri görmiye 
çalışacak, 

ÖLÜM 
Saffet Armnnm eşi ve eczacı tale

belerinden Necmettin ve Seyfettin 
Armanın babaları ve Ziraat Bankası 
muhasebecisi Cemal Alpman ile Fah
rettin Alpmnnın enişteleri ve Boğaz
lar Kurmay Başkanı Nt!jat Atkay'm 
kaym. biraderi Çorlu Halk eczanesi 
sahibi eczacı Şahabetün Arımın ve
fat etmiştir, Öğleyin namazı Teşvi
kfye camiinde kılındıktan sonra Fe
rik5y mezarlığma gömülecektir. 

Allah rahmet eyliye, 

Bugün---. 

lattrkl:arımdan çok daha fena - ========================== 
drr. Bu hususta dclln iyi bk fi- ,-----··---------------1~ 

Tertip edı1en albümde mücevherle
rin vasıflan, prrlan!çlann büyüklük, 
parlaklık, ve berraklıkları, nltrn ve 
pl!tinlerin ayorları ve mücevherin 
nemene şey, (gerdanlık mı, taç mı, 
yilzük mü, küpe mi, kolye mi, broı 
mu, plaka mı, dal ıru) oldufu yazılı 
imiıı. Fakat, gerdanlığa benzer koca
man ve olur olmaz mahfazaya aığ
m z bir mücevher varmış ki, ihtiva et. 
tlği prılantalar, elmaslar, zümrüt ve MELEK'te 
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"Gayr-i - Me'nusf 
Ne Kelime? 

Yazan: ULUNAY 

"Gayr -i- Me'nus" denilen keli-
melere alışılması bir fed:ıkarhk 

gibi tellikkt ediliyor. Bazı meslektaı
lnrım tam Turk dili ile yazmak için 
bu alıı;ılrnıyan sözlerden korkmamak 
lazım geldiğini ileri süruyorlar. B n 
bu dilı;Unceye karşıyım. Bir söztın 
"Gayr -i- me'nus.. olması onun di
limizde kullanıımamasmı icap ettir
mez. 

Turk dili zengin bir vecize dilidir. 
Onunla her düştinceyi, her duyguyu 
anlatabiliriz, Tam Türkçe yazmak is
teyenlerin her şeyin karşılığım bula
mamaları, aramak zorluğuna lmUan
madıklonndan Heri geliyor. 
Yazı yazanların bence ressamlar

dan farkı yoktur. Renkleri nzlaııtır
masını bilmeyenler onları birbirlerine 
kanııtırnrnk bir "bulama,, yaparlnr. 
İsin ustası renkleri kaynaştırır, orta
ya bir sanat işi çıkarır. Yazı da boy
led:r. Kelimeleri yerinde kullanmasını 
bilmeyenler hiç bir düşünceyi oku
yana anlatacak surette duzen veremez
ler. Bunu başaramayınca duygularım 
anlatmak için baıka dıllcrden yardım 
dilenmek zonında kalıyorlar. Bu 611-

retle Türk dıline ecnebi kelimeler yer
leşiyor, dışardan gelen fçerdek:in! ko
vuyor ve asıl duıunceyi anlatacak aöı: 
unutuluyor gidiyor, Yalnız unutulmu
yor, hem de "Gayr -i- me'nas" oluyor 
Halbuki asıl "Gayr -1- me'nuı., 01: 
ması lazım gel'"n ilk önce dilimize so
kulan o yabancı kelimedir, ve biz o 
kelimeden zamanla bu "Gayr -i- me'• 
nus,, luk damgasını kaldırıyoruz, ken
di öz malımıza veriyoruz, 

Biltün bize "me'nus" gelen tabirlCl' 
dilimize böyle girmiş, böyle yerici" 
ml;ıtlr, 

Dlin aksam Yüksek kaldırımı tır
manırken konuşuyorduk. Likırdı ara ... 
ııında "vewt -1- nakliye,. terkibi geç.o 
ti, Buna şimdi "nakil vasıtalan,, de
niliyor. Arndaki fark terkibin kaldı
trlm:ısından ibarettir. Ben bu tabirin 
de kaldınlmasını diliyorum. Arkadao1 
ıım: 

- Nakil vasıtalarının tam Türkçe 
kaqıl~ı taıııt olduğunu bir yerde 
&ördüm. Dedi. 

Taşıt, kellmesinl "me'nus.. yahut 
"Gayr -1- me'nus,, bakımından bir ele.. 
me yapmıyacağım Taşımaktan geldi
ğine göre doğrudur. Yalnız dil dtizeni 
durumundan uygun gelmediğini dıi .. 
şiinüyorum. Buna dıl kadromuzd.ln 
t'lı:ı:ırı çıkmamnk kavliyle daha gw:el 
bir kelime bulmak mümkuııdür Ba 
yançizme (itiraz) yi dinleyen 2kinci 
arkadaıım, dil köklerimize dayanarak 
"yolıç,, kelimesini ileri surdu Yine dil 
ynsağınca buna çanak, nacak, tarak, 
yalak gibi "yoldak,, demelcle yanlış 
bir kelime kullanmı:; olmayız 

Nakil vasıtaları ekslk bir ~atıştır 
Çünkü at, arnba, tramvay, tren, vapu; 
da bu ıl:Szlin içindedir Nakil vasıta
ları denildiği zaman b·unlann hangisi 
olduğunu anlatmak llzım gelir 

Buna "Gayr -i- me'nus,, diyeceklere 
karı;ı "munis,, gelecek bir kelime daha 
vardır ki, eskiden beri dilimizde kul
lanagclmlşizdir: 

Binek. Bu kelime bizde yanlı:; ola.o 
rak yalnız hayvanlar hakkında kul
lanılırdı. Bunu binilen ııeyin cinsıni 
katmak suretiyle daha anlatıılı bir 
ııekle sokabiliriz. Atlı binek, motörlii 
binek, buharlı binek, ilfilı .•• 

kir vercbıhnek için dikkate şa -1 Saym İstnnbul sinema meraklılarına bfiy\lk bıQjdelcr: 
yan bulduğum şu hadıseyi size 1 
kısaca anlatacağım: Bu Salı TAKSIM Sinemasında 

yakutlar itib:ıriyle Parise götürülen 
mucevheratm en kıymetlisi imi:ı. He
yetten hiç kimse bu mefret mücevheri 
ısimlcndirip albiime yazamomıı, s._,de
ce ihtiva ettiği taılann vasıflarını 

llAhT bir seı Şahıne bir kıdın 
Nefis Bir Mevzu 

ALTIN 
YILDIZ 

Ve buglin "Gayr -i- me'nus,, sıını
lnnların kısa blr zamandan sonra 
"me'nus., oluverdiğini görür ve bu 
"Gayr -i- me'nus,, sanışımıza kendi
miz de şaıanz 

j Yeni Neşriyat : 
1 

YENi ADAM - Haftalık fikir ıazttuld~ 
'51 nd Hnıu htanbulda n•Jl'edilmııtır. ' 

Yazıhanesini Ankaraya nakle
derek, çahşmıya boşlıyan bir a
vukat katiplerini, odacılarını se_ 
ferber ediyor, günlerce ev aratı 
yor, bir "kiralık,, levha bile gör
mek mümkün olmuyor. 

"Nerede o güzel günler ... Bu 
dairenin havagazi teşkilatı, bu 
evin banyosu yok diye kapıyı 
ev sahibinin suratına çarparnk 
çıktığımız günler nerede? •. Şim 
di her şeyden vazgeçtik. Yalnız 
başımızı sokacak bir delik, önü -
müzdeki şu soğuk kış günlerin -
de' perişan olmıyacak, bir dam 
altı arıyor ve maalesef bulamı -
yoruz.,, 

Cihan~mul romaninnn şerefzan (DEMiRHANE M000R0) 
rlnden adapte edilen, şark sinemacılık aleminin 

2 • 
ncı BÜYÜK ZAFER TACI 

ADIN K 
(Türkçe Sözlü Arabca 

Butün kalblerde askın nteşini, bütün gönilllcrde sevginin kudsiyct ve 
ulviyetini tcrennilm edecek 

Büyük Aşk ve lstırap Destanı -

1 
kayıtla iktifa etmişler. 

Mücevherleri satın almak değil de, 
görmek bahtiyarlığına bile mazhar o
lamıyan antika meraklısı ve mütehas
sısı bir zat, nasılsa bu mücevherlerin 
resimlerini ihtiva eden albiimlerden bir 
tanesini beş liraya satın olabilmek 
mazhariyetine kavuşmu:ı ve anlatılan 
kocaman mücevherin resmini gömıüı. 
Görür görmez de tanımış, Bu kıymet
li ve glrnnbaha mücevher bir "At 
göğüslliğü .. imis. 

Neyse uzatmıyalrm, Paristeki heyet 
hüsnü niyetle uğraşıp didinerek mU
ccvherleri yok pahasına elden çıkar
mamaya çalışırken, Osmanlı Haneda-

(LİLYAN RUSSEL) 

ALiCE FAY 
DON Al\fECHE -
HENRİ FONDA 

Bugün seanslar: 12,30 - 2,30 
4,30 - 6,30 ve 9 da, , _______ , 

Sinemanın En İdool Çift Artisti 

PERDE VE SAH~ Aylık aıncma v• 
tıyatro mecmuurdr. B tnci sayın, htanbulde 
cıkmaıtır. -YUCEL - Aylık Hnat ve fikir mecmua• 
ııdır, 10 inci HJ'tsı latanbulda ntırtdılmiıtlr. 

i VARLIK - Mallı= ve mtmlekct,I !•kir 

1 

mecmuuıdrr. 200 Uncu aayuı Ankarada r;ılı:· 
mıttır. -1 SiYASI iLiMLER MECMUASI - 125 ve 
ı26 ncı Alvatoa E.YIQI sayılan Ankarada neli' 
rcdllmlıtlr, 

1 ORTA OKUL - °';Irk talebe mecmuası-
dır ıo uncu aayaıı hmlrde cıknu trr. -F?1:0 MAGAZJN - Ruimh mccn::'1adn. 
45 ancı la)'1aı htanbulda ne~rcdıımııtır. -M. T. A. - Maden Tetkik ve Arama cııs-

U.MA LI 
azrcık para ile geçiıunlyor, o tahsi
sata. bankaların ilfl.ve ettikler! dol
gunca parala.n d:ı katıyordu. 
Oğlunu s::ı.racak olan agm ana ip

lerinden biri bu Rccder değil miydi? 
Onu bulup, şimdi erkenden yoln ge
tirmeliydi, İ§tc bundan dolayı Ema
nuel, o gün Recder'ln oturdugu eve 

IRENE DUNE ve 
GRANT CRAY 

tltQıQ mttmuasıdrr, Uç ayda bir Ankaradıı 
neıredalir. 6 ncı aenuanın 4 /25 Cwnhunyctın 
IS inci 71ıdısnıımu sayısı cıkmrıtır. Bu sayı 
ile benbcr M. T. A. Enıtitiilll Niide ve A· 
dana vlll:vetl<ri dahilindeki Toroalann J<O
lojlalne alt umumi bar baktı ilimli bır eser de 
neırctmlıtlr. -

ı 
TURiZM ISTATISTJKLERt - btatistık 

U. M, Ital,ya Turizm te~kllltı istatistik ıelı 
Marco Avanclnl'nln 35 sayfadan ibaret uennı 
tercüme ettirerek neıreyıcmiıtir. Eter, bu vA-ıAN: .€4 ~ w.aıza.ce 

gücünün ne olduj;ru belirsiz bir adam 
oturuyol'du. Boyu yüksek, ya ı iler
lemiş, ben1J uçuk ad:ımrn biriydi. 
Günduzleri çokluk chşarıda görün
mezdi, Gece kuşuydu. Bu adamın ne 
yaptığmı, ne ile ~.:rastı on merak 
edenler, oturdu.,'U binanın sözü krt 
kapıcısınd:m hiç sndrc ~fa verir bir 
cevnp nlarnnzlnrdı. Gece, nokta bck
liyen polisler \ cya C'\'<:' donmekte ge-
cikmiş olanlar bazan Jl('k geç, hnttıl 
baznn !:ıbaha yaJ,m saatlerde ona ~o
ka!ttn r:::::t gelirkİ-di. O, Mi ter J. G. 
Rccdcr diye tanmırdı. Portadakl m~ 
murla.r, sık sık resmi bnslılth uırf
lnrla mektuplar alı mdnn, re~i bir 
vazifesi oldufunu tahmin ediyorlardı, 

Mnhalli polis hiç onunla mcşm,ıl 
olm'lr.dı. Kendisi hnkkmda sorula11 
suallt'ri hoş görmezdi, Ona uğrıyan 
olm:ızdı. Yalnız b r nk nm F..ınanucl 
Lcgge gidip de bu adnmı görmeyi 
aklına kurdu, 

Emanuel'in bazı şeyler hakkında 
pe ~ pratik dUşilnCC'leri vardı. Hayale 
kapılmıyacak kndar e kimlş, ka:;:ır
lanmış bir cani idi. Ergcç ka.nun a-

m h:ıllclC"Tinin j1ınm Jcff ·ry'ı saraca mı t hmln e
Brocklcy soka- diyordu, Bu ıtıba.rla, bu ağı lC' kil e

Qnl.ı- dC'n iplcrı ırd 1 n bır r b'r r kır
ı nin, malıydı. 

32 
Emanucl'in en büyiık marifeti, rüş

vetin ne znman verileceğini ve ver
mesini bılmcsiydi, O, yıllnrdanberi 
rüşvet vere vere birçok beliilarm ö
nünü almış, Sürli si.mi dete'ttifi ken
di tabirince, (yola gctırmiş), hatt!ı 
bazan yaşlılarını da ayartmıştı, Rüş
vete dayanan, reddeden. ömrilnde 
nncak dört beş kişiye rast gelcbil
mi§ti. Koca hırsız, vaktiyle sa.ğn knp
tm l:ın yiiz liranın, sola sıkışhrılnn 
iki yüz lirann ~ok f:ıydr-;ınr gönn'Uş
tü. Önce, adalet füıha harekete ~et
meden evvel verilen bin lira in am 
pek fena vaziyctlerden kurtnrnbilir
di, Adalet bir kcre harckcte geldi 
miydi, bir mllyon lira da verilse, ha
rekete gelmezd<m evvel verilen bin 
liranın i ini göremezdi, Emanuel iş
te, oğlu için bu gibi <'mniyet terti
batını alarak işi saglama bağlamayı 
münasip gormü:;til. 

Yaptığı tahklknta göre polis, ken
disinin gençliğindenberi pek o kadar 
dcfüşmemişti. Yeni tnharrl memurln
rmm hiçbirini tanımıyordu. Butçedc 
g,zlf t kihıt için ayrılan koca koca 
yck\ınl ra rugmC'n o, gizli tc: ,ııatı 

daha ziyade hayalpere t romanC'ılarm 
bir kadı f r7edl:vordu. O emindi ki, 
Mister Rceder gı li tc ' Battan aldıı;:ı 

uğradı, 
·Kapıyı, ihtiyar bir kndın açtı: 

- Reeder mcşguldur ve ziyaret i 
knbul etmez, dedi. E:nonucl ona: 

- "Siz Dcvonshire'li Lc-gge'nln çok 
ehemmiyetli bir ıs için kcndl ini gbr
miye geldiğini lütfen söyleyiniz,, der
ken; dudnklnrmı gı.iliimsemclerin 
tatlısını tercüme edecek surC'tte ka-
sıp yayıyordu, ı 

J.\meriikada 6 'Ay Gösterilmiş Olan 

GÖZ AGRISI 
2 Saatlik Neş'e ve Kahkaha Filmini Yarattılar. 

Bu Salı Akşamı 

ER Sinemasında , Kadm ses çıkarmadan kapıyı yU
zOne kapadı. Emanucl be dcdi, ha ı 
bre bekledi, kadmm gelip kapıyı nç-

mndığmı görünce, adını vermiş ol- Ajl•••••••••••••••••••-•••••••ı-.ıı 
masına rağmen kt'nd;sinln knbul edil-
mediğini sandı. Fakat yanılmıştı. 
Çiinkü kapı yine açıldı. İçerl alındı, 
Ardındnn kapı kapandı, kilitlenip 
si.irgülendi, Kndın önüne ı;eçti, Vc o
nu odadan odaya geçirdi. Nih::ıyet 

Reeder'in yanma vardılar. 
Odanın e:ıyası sade idi, orta yerde 

koca bir mns:ı vardı. Onqn önünde, 
elli, altmış yaşlarında blr adam otu
ruyordu. Toparlak gözlilklcriru bur
nunun tA ucuna oturtmu tu. S çl n 
kırmızıydı, amma armıya b 
mıştr, Kulakl:ln p k kocamondı. 

- Hoş r,eldınlz Mı ter Le e, d -
di ve ziyaretçiye cansz ve r:o •ul~ bir 
el uzattı: (Arkası var) 

JOAN CRAWFORD 
FREDERIC MARCH 

Nefis Bir Filminde ve Şahane Bir Rolde 

KORKUSUZ KADIN 
Yakmda: MELEK Sinemasında 

........ __ ! _________ .......... .. 

lstathtlklerln mev&u ve ıraycleriyle dahili ha 
rict turbm, otel htatistikleri ve turzımde i • 
idili istulıtilı: bahlılerlnl lhıin C>lcımcktc • 
dır. -PıYAT lSTATISTIKLl:RI - lata•I tllt 
U. M. Fıyat lltaııatlklcnne ait ncirıyat ndan 

ç cildini ıntlıar aahauna l<oyaıuıtur. fiu 
cılıelrdcn blrm 1933·40 aenelcrlndc 20 vi.I • 
yet mcrlı:ulnde 26 lı:alem eıyanın !ıyatl1.nnı, 
dıfcr bir dit borsalar ~ boraa har.el baıh· 
ca maddelerin toptan fiyatlarıyle, htanbulun 
emt ltıboriyır perakende C"rrak fıyaıla"Tnı. (&. 

ncQ cıh ısc ba h a eı..nc..> pa alarının çek 
ve cffekuf fıyaılar n ı uva ey rmektcdır. 

1 NUFUSDA VE ü"ü-iUMDA ClNSIYET 
MESELESi - hutıatik U. M. Macar llım· 
terinden Bela Foldes'in bu Unvanlı uenııl 
Ştfık Jnan'a tercfune ettirerek neı;re;yleml& 
bulunmaktadır. 

Eserin. do~uınlarda dnslyrt muelulne. bu 
bnıustaki mubtclil nuariyelcrin mQnakaıuı· 
Dil alt ıayanı dakk•!..,,:•IQmau bavidır. 

HAVACILIK VB SPOR - 2117 /291 saın· 
11 Ankarada neırcdılmlştlr. 

1 iLK OORETIM - Maarif Vtkillilı tara· 
1 fındaa ncıredılir haftalık ı::aretcdır 91 ıncl 
~ sayıaı çıkmııtır. _ 

1 YARIMAY - Aile ve ı::enclik mec ua •· 
1 dır. htanbulda IS ıOndc bır çıkar U n 1 

l aayıaı neırcdUmiıur. YB:Nı ADAY -=•hk lıkir ıareır ır, 
358 inci aayıaı latanbulda neıredılml tir 

' .................... ...... 
ŞEHiR TiYATROSU 

RucDn uat ııı,so da Tllrk Tıntro u ı r 
Matınrl rı 

DltAM KISMI: Sut 20 lO da HAM 
KOMEDi KlSMJ: Sut 20 30 da K r D 

BuEiln ıaat 14 de Cocuk Oyunu 

··················~-~ .... 
. . ... . .,.. . -- .~~·"'· . -~ 

' . . . .., ~. 



TAN 

BAŞ.. DIŞ. 4 NEZLE, İGRIP. ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAtJ(ES.ER 

~. 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla tSteyiniz. 
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8 - 11 - 941 

YAP ı· 
Bir Zümrenin, Bk Neslin Değil> 

Yaşayan Kıymetlerin Dergisidir 
, ......................................... f' 

. -Askeri Fabrikalar. 'satın~ .Komisyonu -İlanlarİ 
" . - - ' ~ ·'. '( ,,.' .. ... ,. ·- ~ . . 

2000-3000 metre mikabı ceviz tomruğu alınacak 
Beher metre mikabına 54 lira bedel tahmin edilen 2000-3000 met

re mikabı ceviz tomruğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 11-11-941 Salı günü saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname 8 lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin 18700 lira kat'l teminatla mezk'llr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (9567) 

~ 

Boludan Adapazan 'istasyonuna 3150 metre mikabı kereste 
naklettirileeck 

Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahflinde 
teslim şartile naldettirilecek 3150 metre mik§.bı kereste nakliyatı Askert 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalrna komisyonunca 18-11-941 
Salı günü saat 15 tc kapalı zarfla ihale edilecektir, Naklettirl.lecek 
keresteden çamın beher metre mik8.bına 11 lira ve köknarın beher 
metre mlk5bma da 10 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 lira 
74 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminat "2598" 
lira "75" kuruştur. Taliplerin mezkfır günde saat 14 e kadar teklif
lerini mezkıir komisyona vermeleri. (9488) 

ÇOC_U,G,UNUZA VERECE&iNiZ 
.EN GOZEL HEDl.YE \ .........-. ............ ~~ 

~ 

Başlık maktu-olarak 750 

1
1 inci sayf P ııantimi 500 

1 
2 ,, ff . il • 400 
.lJ n n ,, 150 

' 

1 

50 ., ,, , j,. 
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KAV 1 P: Vakıflar idaresinden al
makta olduğum tekaüt aybğun:ın tat
bik mühürilnü takriben iki ay mu
kaddem zayi ettim. Yenisini yapt:ıra
cağundan, eskisinin de hükmü kal
mamıştır. Sabık Vakıflar Hukuk mil· 
tavlrl Senlyettrn. 

KAKYIP: 933 - 934 senelerinde 
Boğaziçi lisesi orta kısun son sllllf
tan aldiğnn tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. sarıyel' Ortaçeıme No, 
12 de RANA ERAY. 

. 'larcir HülGsasıdır: _ ~ 
J 941/642 - \Milll Korunma Kanununa muhalefetten· suçlu Beyazrt

f.a Ok!;uıarbaşı caddesinde mukim Trikotajcılık ticaretiyle meşgul İbra
hiın oğlu Hüseyin Ersu hakkında İsanbul AsliYe 2 nci ceza mahkeme
Wıde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlw:ıun ·fiili sabit oldu
ğUlıdan Milll Korunma Kanununun 32 ve 59 ncu znaddeleri m'ticibince 
romi beş lira para ceı.ast ödemesine ve 7 gün ,müddetle dükk3nmm ka
patılmasına ve hüküm katlleştlğinde ücreti suÇluya ait olmak üzere ka
ı:ar hillfu>asmm Tan gazetesinde nesr~i~ '115/941 tarihinde karar 

verildi. ,.iiilJii . (9725) . __ , 

I .. .. 

' . . . 

Ço-cukAnsiklopedisi 
Her ÇocuJibabaSı, çocuğuna kIY!lletli bir hediye vermek ister. Fakat llu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve .cocuhınuza __ bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Cünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte 1 bütün dünya çocukla -
mektep dışmda, hatta rına yılbaşı ve bfy-
Jllektepten sonra muh- ram hediyesi olarak 
taç olduğu en kıy - _en ..cok yerilen eser~ir. 
melli eserdir, 

C.ünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir veyahut u-

l Cünkü: Çocuk An;fklopedisi • 

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü • 
.tün hayatmca iz bıra
kacak bir eserdir. 

- - -

·TAN Neşrıy·at·._:: ·E:v1-
- · · . -~ l s ta n b iti ?'r. -.~---- -: .... · · -- · ~ 

. ,;: 

Adres:- lstanblilda TAN Matbaası 

çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür. Ona boş 
saatlerinde hocalık_ ve 
~~daşl~ eder., 

.... 

' Çocuk "Ansiklopedisi iki 
cllttir. Mükemmel şekilde 
teclit edllmiş olarak iki cU. 
di birden (7) lira.dırı 

Tal.ebe ve mualli1İılere 
tenzilatlı ( 6) liraya verüir. -

~. islanbul . -~e_v.azıin ;. Amirliği . 
· Satınalma·. Komisyogu · · İlania~ ·: · · 

··) 
Belierine 15 lira t~min edilen 500 / Beher kilosuna 8"30 kuruş tahmin 1 Topbanede Sanıçevi ktindura kts-

1 adet avcı borusu alınacaktır. Pazar- edilen 6 ton kadar çanklık ham derl mı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 
l Iıkla eksiltmesi 11-11-941 Salı günll almacaltttr. Pazarlıkla eksfitmesl 13· eksiltmesi 10,11.941 Paı.artesi günü 

1 
saat 14 te Tophanede Lv. Amlrliğl 11-941 Per.,embe güncı saat 14,30 da saat 15 de Tophanede Levazım A
satm alma komisyonunda yapıla<:ak- Tophanede !st. ı.v. Amirliği satm al- mirliği satm alına komisyonunda ya
tır. Taliplerin belli vakitte Uk temi- ma komisyonunda yapılacaktır. İlk ptlacaktır. Keşif bedeli 2441 lira 41 
nab olan 562 lira 50 kuruşla komis- teminatl 1485 liradır. 'Nümunesi ko- kuruştur. İlk teminatı 183 lira 11 
)'Ona gelmeleri. (327) (9-135) misyonda görlllür. Taliplerin belli kuruştur. isteklilerin ihale gününden 

• - vakitte komisyona gelmeleri. üç gün evevl sttanbul Komutanlığı 
~ehenne bir kuruş fl.y:t ~min . (348-9664) ~be 9 dan bir ehliyet vesikası alma-

edilen on ik1 milyon beş yuz bın a- - lan şarttır Keşif ve şartnamesi ko-
det al~m çadır düğmesi mü- Kartal kazası Maltepe istasyonun- misyonda görülür. /!MO _ .9555) 
teab'hit nam ve hesabına alınacaktır. da eski Maltepe pilade atı:i okulu bi-
Puarlıkla eksiltmesi 11/11/941 Salı nasına 16 vagon askeri eşya naklet- ·- (. 
günü saat 14,30 da Tophanede İst. tirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 10. Kilo • 
Lv. Amirliği satın alına komisyonun- 11.941 Pazartesi günü saat 11 de Top-
da yapılacaktır. İlk teminatı 7500 li- hanede Levaznn Amirliği satm alma 
radır. Nüınune ve şartnamesi komis- komisyonunda yapılacaktır. İsteklile
yonda görülür. Taliplerin belli vakit- rin teklif' edecekleri fiyat üzerinden 
te komisyona gelmeleri. (330-9467) % 15 kati teminatıariyle belli saatte 

- komisyona gelmeleri. (356 - 9760) 

Beher kilosuna 168 kurus 80 santim 
fiyat tahmin edilen 12,000 kilo pamuk 
çorap ipliği alınacaktır. Pazarlıkla ek 
siltmesi 12-11-941 Çarşamba günü 
sa'at 15,45 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktv. İlk teminatı 1519 lira 20 
kuruştur. Nümunesi ~omlsyonda gö
rülilr. İsteklilerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri (345-9661) -Eyiipte Bahariyede buİunan amba-
rın dahJll yangın teslsatı , :yaptırılacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 10-11-941 
Pazartesi günll saat 15,30 da Topha
nede. Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeJi 

-9 kalem evrakı matbua tabettiri
lecek.tir. Pazarlıkla eksiltmesi 12/11/ 
941 Çarşamba günü saat 16 da Top
hanede Lv. Amirliği satm alına ko
misyonupda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 125 lira, kati teminatı 18 lira 
75 kuruı?tur. Nümvtnelerl komisyon
da görülür. İsteklilerin belli !;aatte 
komisyona gelmeleri. (354- 9743) -

7600 Çavaarn cııız. 
540 Buğday kırpıntısı. · • 

Ayvansaray çeltik fabrikasında 
toplanmış olan yukarıda mikdarı ya
zılı buğday bakiyeleri satılacaktır. 
Pazarlık.la arttırması 13--11-941 · Per
şembe günü saat 15 te,Tophancde Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yaptlacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
320 lira 20 kuruştur. İstekliler mal
ları fabrikada görebilirler. Arttırma
ya talip olanların mal bedeliyle bel
li Jt.ı>lciftQ ko~isyona gelmeleri. 

' (346-9662) 

1
3337 • lira 90- kuruş, ilk teminatı 250 
lira 35 kUruştur. Keşlf ve şartnamesi 
komisyonda göriililr. İsteklilerin befü 
saatte komisyona gelmeleri. (342-

9571) -

Beşiktaşta hayvan hastahanesi nal
banthane ocak ve bacaları tamir etti
rilecektir Pazarlıkla ebiltmesl 10-
11-941 P~esi günü saat 14,30 da 
Topban~ Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif be
del! 620 lira 40 kuruş ilk temin:ıtı 46 
lira 58 kuruştur. Ke~fl komisyonda 
görülür. İsteklilerin İ5t, K. 9. Şube
den alacakları vesaik ile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (347-9663) 

De:!terdardn bir No. lu dikim evi
nin tamirat ve inşaatının açık eksilt
mesi 24/11/941 Pazartesi günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktrr. 
Keşif bedeli 5810 lira 97 kuruştur. 
ilk teminatı 435 lira 82 kuruştur. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin İst. K. S. 9 dan a
lacakları ehliyet vesikasiyle belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(355 - 9744) 
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TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Kesideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşriD 
.. tarihlerinde yaprlır • 

1942 lkr~miyeleri 
... 

40 .. 100 

50 .. 50 
200 •• 25 
200 .. 10 

\ 

Beherine 90 santim fiyat tahmin 
edilen sek.iz milyon adet Okside e
dilmiş bakır düğme alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 13/11/941 Per~
be gl}.nü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 4850 li
radır. Nümunesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin belli saatte komis -
yona gelmeleri. (343 - 9619) -

Beyazıtta Askeri Tıbbiye okuluna 
teslim şartiyle 16 ton karaman koyun 
eti almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10.11.941 Pazartesi günü saat_ 14 de 
Tophanede İstanbul Levazım Amirli
ği Satınalma komisyonunda yapıla
caktır, Şartnamesi komisyonda görü
lür. Fiyat tereffü ettiği takdirde mü
teahhit et verip vermemekte serbest
tir İsteklilerin teklif edecekleri fiyat 
ü~rinden % 7,5 temlnatlariyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(353) (9723) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
ı _ Aşağıda cins ve mikdan yazılı 14 kalem erzak nüınunesine gö

re pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - İsteklilerin 1800 lira kat'! teminatlarını Bakırköy mal müdür· 

lüklerine yatırarak makbuzlariyle 14-11-941 Cuma günü saat 11 de Ye
şilköy hava mmtaka depo Amirli.iti satm alma komisyonuna müracaat
~. (~U 

5 Ton Kuru fasulye 
2 ,, Şeker 
2 ,. Yeşil mercimek 
3 ., Bulgur 
1 n K:ırmızı mercimek 
2 • Nohut 
2 ,, Sadeyağ· 

1 ,. Kuru üzüni 
1 " Makarna 

500 Kilo Zeytinyağı 
500 ,. Beyaz peynir 
500 ,. Zeytin 
500 ,. Şehriye 

500 • Kuru incir 

TPRKIYE COMHURIYETI 
r ZİRAAT BANKASl 

Kuraluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası.:ı 

Şube ve Ajans adedi : 265 • 
Zh-u ve ticari her nevi banka muameleled 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

ZYraat Bankasında kum?aralr ve ihbarsız tasarruf heeaplarında ett a:r 50 
ıır ... bulunanlara senede 4 defa çeldteeek kur'a ile a§a~ıdakS planı gll• 

.-; re ikramiye dağıtılacaktır_ 
4 -Adet 1.000 Liralılr 4,001) tJra 
4 .. 500 .. 2,000 • 
4 .. 250 .. 1,00() .. 

40 • \00 .. 4,000 .. 
100 • 50 ~ 5,000 • 
120 • ' 40 • 4,800 • 
160 • 20 " S,200 " 

ol KKAT: Heııaı>lanndıkY paralar bir sene içinde 50 llrıdan ••altı dOşml.
yenlere ikramiye çıkttOı takdlf'de % 20 fazlaalylc ve.rlleeektll'. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclk.tnun, : 11 Mırt ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir. 

Devlet .Detniryoilan ve· ijmantan. işletme idar_esi jl~ları . -
Muhammen bedeli (176~ lira ( 80) kuruıp olan muhtelif şekil ve 

eb'atta 3508 add. kuru pil (12.11.1941) Çarşamba günü saat (14) on 
dörtte Haydarpaşada Ga rbinası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usuliyle ' satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (282) lira (51) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatin,. 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9359) 

- . 
Devlet Demiryolları 10. İşletme mmtakası "Erzurum - Kars,, için 

kuvvet .ve ışık tesisatlarından garaj elektrik işlerinden ve katar tenviratı
na ait teçhizatı ve akümülatör bakımından anlar ustaba~n veya ~ 
montör derecesinde bir elektrikçi lazımdır. Taliplerin Sirkecide D. D. 
9. İşletme müdürlüğü elektrik i:ıleri §elliğine müracaatları ilAn olunur. 

(9650) 

J)eniz Levazım Satınaİma Komisyonu İlanları . ' . . . . - ~ . . . 

Litograf Makine Ustası Alınacak \ 
Deniz matbaasında ist!hdam edilmek üzere ve göstereceği kabiliyete 

göre azami 100 lira ii,rretli bir litoğra:t makine ustası alınacaktır. 15/2. 
Teşrin 1941 tarihine kadar Kasımpaşadaki Deniz matbaasına müracaat-
ları. (9717) ,.,.,.,,_ 

İhtiyacnnız olan muhtelif ebatta 123 kalem demir perçin, demir cı
vata, demir saplama, demir çubuk, grafikli salmastra, bakır pul. demir 
vida, pirinç vida, maske camı renkli kaynak için, çelik saplama, bakır 
boru, pirinç şamata, teneke şamata, pirinç tel kaynak için, pirinç çubuk, 
pomza taşı, gliserjn, kösele, lehim ve sairenin 10.11.941 tarihine rast

byan Pazartesi günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım 
Satın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gür 
ve saatte mezkür komisyona müracaatları ilan olunur. '9733) ,.,.,.,,_ 

60 Metre Bakır boru iç kutru 80 mim dış kutru 82 - 83 m/m 
30 " " " " ., 58 " ' " 60 m/m 
20 Levha Bakır 1 - 1,5 m/m kalınlığında 1 X 2 metre eb'adında 

400 Metre Bnkır boru iç 0 12 dış fl) 14 m/m 
70 " Muhabere borusu ı. 1/2 dış (pirinç) 

175 " Boru 1. 1/2 " " bakır r 
5 MZ Bakır levha 6 - 8 rn/m 

30 M2 Bakır levha 1.5 - 2 mim 
8 Adet Kurbağa el tulumbası No. 3 (pirinç) 
Yukarıda y~mlı 9 kalem muhtelif cins malzemenin 10/11/941 Pazar

tesi günü saat 11,30 da Kaı<ımpasada bulunan Deniz Levazım satın alma 
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte mez-
kı'.ir komisyona müracaatları ilan olunur, (9732} 

~ 

1000 metl'e kıl veya keten teli 
Bir ıdet yazı maklneal, 

Yukarda cins ve mikdarı yazdı iki kalem eşya 10/2. tesrln/941 Sa
h günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır . 

İsteklllerin belli gün ve saatte Kasnnpaııada bulunan komisyonda ha-
zır bulunmalan. (9656) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emm Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matbaas1 


