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TEKNİ.JC QG RET İM MECMU AS 1 

&ayı: 1 Fiyatı 15 Kuruı. 
Teknik Okullanmızdalıci öiretmenlerle yeti,kin talebeyi yun 

katte ve. dl)mda muhtelif endüstri ve teknik ısahalarmdaki faali
yet ve yeniliklorden haberdar etmek maksatları ile Maarif Ve

·lllifi tarafından vıetredilmektedir. 
~~yın Evleı'ımizden, kitapçılardan ft cazete bayilerinden 

+•'7''"'7 "''A1A 

YENi BiR PROJE 
ayrimenkullerin 

ı Ahm ve Satımı 
Kolaylaştırıhyor 

Bir Gayrimenkulün Yalnız Bir Parçası 

En Basit Bir Muamele ile Satılabilecek 
Ankara, 17 (TAN muhabirinden) - Tapu ve Kadastro Umum 
Udürlüğü, gayri.menkulleria alım ve satımını kolaylaştırmak için 

i bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu projeye göre, gayrimım-
llerin alım ve satımında bir çok formaliteleri icap ettiren mev
t usul ve kaideler değiştirilmekte ve alım satım işlerinin az bir 

da en kısa bir yol ile ikmal edilebilmesi temin olunmakta-

-, dır 
Projede mevcut yeni hüküm-

ler arasında iki mühim esas var- / 
dır. Bunlardan biri, gayrimenkul 
alım ve satım işlerinin verga borç 1 
larının tamamile tahsiline talik 
edilmemesini temin eden madde- 1 
dir Filhakika, şim:liye kadar, ı 
gayrimenkuller alınıp satılırken ' 
bu gayri.menkulün vergisi yü- ' 

ördüklerim 
e Duyduklarım 
..,.,,..,._ np hed 1 B lk 1 zürıden ortaya bir çok zorluklar 
GU...uı m~a e er, a an arın ık kt . b .. d 
hiç olınaua ilkbahara kadar harp- ç .. ma a .~e .. ış U yuz en uzun 
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iNGİLİZLER 
Sidi ·O mer'i 
Zaptettiler 
Bardia Mıntakasında 

Harp Devam Ediyor, 
T obruk Tehlikede 

Capuzzo'dan Sonra 

Üç lngilizler 
ltalyan istihkamını 

Daha Ele Geçirdiler 
Kahire, 17 (A.A.ı - Orta 

Şnrktaki İngiliz umumi karargA 
hının tebliğı: Mısırda, Sollum 
ile Capuzzo'dan sonra kıtalan 
m;z düşmarun huduttakı Musa
ıcı Sidi-Omer ve Shefferzen U. 
lelt-rıni de zaptetmışlerdır Bar
dıa mıntatkasındaki muharebeler 
devam etmekte ve yeni kuvvet
lerin gelmesile düşman iizerinde
k• tazyikimiz tedricen artmakta

len uzak kalabileceğini gösteriyor.' muddet suruncemede kalmakta 
Onun için Ankarada tekrar eski idi. Bu yeni projenin !atbika ko
buzur ve emniyet havasının estiği nulmasından sonra Scttılmakta o
lörülüyor, Fakat, havanın yumu- lan gayrimenkulün şayet vergi 
llınast hilkômeti gevşetmiş değil- borcu varsa alakadar daireler 
tlir, Hükümet daima uyanık ve bunu haciz y

1 

ollarile tahsil edebi-

Rhin havzasındaki i&Dayi mıntakasUL bombaıayan lngiliz hava ku netlerine mensup tayyarelerden bir filo UÇUf halinde 

' dır Dün gece. AvustrA!ya kıtala
n bır düşman kolu 1le mehtap al_. 
tında muvaffakiyetli bir mtJha. 
rebeve tutuşmuşlar ve nakil va
sıtaları ile bir top ;{{tinam •tmi.t
lcrdir Şimali Kenya hudut mın-
takasrnda. yağmur mPvsiminin 
sona ermesi büyük mikyRsta te
cavüzi keşif hareketlerine tPkrar 
baslamamıza imkan vermiştır 
Sudan hududunda vazıyette bir 
ddisiklik voktur. 

Gaima tetıktedlr, Askeri ve iktı- l f 
._dl nıüdafaa tedbirlerin! almakta ecekler, akat satışı durdurarru-
Gevam etmektedir Çünkü huzur yacaklardır. 
~e emniyetin en °büyük garantisi Projenin ikinci mühim noktası 
budur, da, bir gayrimenkulün yalnız bir 

parçasının en basit bir muamele 

L ile en kısa bir zamanda satdabil-
M. Zekeriya SERTE mesini temin eden hükümler: ih-

u defa Ankarayı yine emni
yet ve sükun içinde bul

. İtalyanın Yunanistana ta. 
u üzerine harbin emniyet 
ıza girmiş olmasından do

endişe zail olmuş. Çünkü Yu-
harbinin Balkanların bir kö-

tiva etmesidir. 

lngilizler. lzmirden 
10 Bin Ton 

de mevzü bir harp olarak z ti v Al k 
ağına, ve bu harbin diğer ey nyagı aca 

memleketlerine sirayetL İzmir, 17 (Tan muhabirinden)
lneydan bırakılmıyacağına ka- İngiliz Ticaret Birliği, İzmir
hasıl olmuş. 

llhakika Almanya ile Sovyet- dem 15 bin ton üzüm ve beş bin 
Balkanlarda herhangi bir ton incir mübayaasmdan başka, 

ta meydan vermemekte mu. lO bin ton da zeytinyağı almak 
kaldıkları anlaşılıyor. Yu- üzere faaliyete girişmiştir. Bu 

husustaki anlaşma, yann bura-
ıaferi de harbin diğer Balkan dan İstan bula gidecek olan ihra-
letıerine sirayetine mani ol- cat birlikleri umumi katibi Atıf 

bulunuyor. Hatta bu harbin İnan tarafından imzalanacaktır. 
lara sirayetine mani ol. Bu haber, İzmir piyasasında 

için Almanyanın Mussolini
~avutluğu tahliye etmesini derhal tesirini göstermiş ve zey-
'ye ettiği veya edeceği zan- tinyağ fiyatları kilo başına sekiz 

l kuruş birden artmıştır. 
uyor. Almanyanın Bakan Üzüm fiyatı da bugün 60 para 

!etleri arasında bir sulh ve dah -k ım· t " · h t 1 a yu se ıs ır. 
Yet avası yara mıya ça ış_ L t lOO b. k'l ·· .. 

Sif' .. 1.. H ttA M ·st n e onyaya ın ı o uzum, 
~u~:l~~~- a::ısı~da a~~ı d:st= Almany~!a d~ 600 b~n liralık pa-
teS· · fik · · Alm d ı lamut gonderılecektır. 
ıh ıstahmı . rınıln anya an 1 Tütün piyasası henüz açılma-
.... ın o unuyor. t M.. t h il · ı . d•l"k B. l . ta mıs ır. us a s pıvasanın açı -

anya şun ı ı u gans nı b kl k · ı.....::-ikte · ·· ·· .. masın1 e eme tedır. 

Yunanistan Harbi 

ltalyan Kıtaatı 
Denize Doğru 

Çekiliyor 

L. Halifax, Amansrz 

Darbeler lndirmiye 
Azmettik, Diyor 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter: 
İngilfa - Yunan cemiyetinin ye
me~nde bir nutuk iradeden Ha
riciye Nazırı Lord Halüax de
mistir ki: 

"Garp çölündeki İngiliz taar
ruzu, Arnavutlukta Yunanlıların 
elde ettikleri parlak zaferlerle 
bir kat naha tesirli olmuştur. Mı
sırdaki Yunanlıların kuvvetleri
mizle gönüllü olarak işbirli~i 
yapmaları iki taarruz arasındaki 
kuvvetli rabıtayı göstermekte
dir. Müşterek düşmana amansız-, 
ca darbeler indirmiye azmettik. 
Donanmamız ve hava kuvvetle
rimiz kahraman Yunan müdafi
lerile teşriki mesai ettiklerinden 

(Sonu: Sa 4; Sü 7) 
. ~ n vazgeçmış gorunu-
'l'ürkiye ile de dostluğunu ve ------------------------
ınünasebetlerini arttırmıya 

Yor. Aramızdaki ticaret an
ı mucibince vermeyi taah

etti~ lokomotü, vagon ve dL 
!klalzemeyi teslime başlamış 

uyor. 
tün bu müşahedeler Bal

(Sonu: Sa 4; Sü 6) 

fYcni 

·· cü sayfamızda : 

ün (günün hadıselerini 
il eden çok mühım bir ya
M. Anten 
harbin en büyük dramı 
time çarpanlar 

düncü sayfamızda : 

po 

· ci sayf~_: 

lye: Erkek şapkap .... ~ 

Zelzele Mıntakasında 
Yapılacak Binalara Ait 

Proieler Hazırlandı, 
İnşaata Başlanıyor 

Ankara, (TAN muhahirjn- dilmek üzere 60,000 liray<l ıki ılk 
deıı) - Nafıa Vekileti Erzincan okul, 150,000 liraya bir hükum~t 
ve diğer zelzele mıııtak.'\larında konağı ve Erzincan merkez:. içın 
yapılacak devlet dair~leri ve di- daha sonra yüz yata!drya çıkanl
ğer binalara ait her türlü hazır- mak üzere şimdilik 50 yataklı 
lıklarını ikmal etmiştir. Vekalet 200.000 liralık bir hasta.ne. 
murahhaslarından mürekkep ko- GİRESUN ViLAYE'\'İNDE: 
misyon, bu mıntakalarda yapıla- Vilayet merkezi için 40.000 lirR
cak binalann nev'ini \'e mşa be- lık yeniden vüz kMlik. Alucra, 
delini tayin etmiş. Nafıa Vekile- Şebin Karahisar ve GöMle kaza
ti de bu binaların projelerini, ke- lannda Rltışar bin liralık ve yirmi 
şit evraklarını hazırlamıştır. 1941 beşer kişilik birer hapishıme. A
yılının ilk aylarında hepsinin bir- lucra. Şebin Karahisar ve Yolan
der, ihalesi yapılacak ve bir sene cık kazalarında 50,000 liralık üç 
içinde ikmaline çalışılacaktır. hükümet konağı. 

Bu binaların cinsleri ve jnşa TOKAT VİLAYETİNDE: Vi-
bedelleri hakkında hazırlanan liııyet merkezi için yeniden yüz 
projeyi aynen bildiriyorum: kişilik 40.000 liralık bir hapisa-
ERZİNCAN VİL.\ YETİNDE: ne ve 50,000 liraya Reşadiye nü

Vilayet merkezinde 50.000 liralık kumet konağının inşası. 
20f. kişilik. Tercan. Refahiye Ke- ÖRDU VİLA ~ETİNDE: ft~ats~ 
mah ve İliç kazalannda altışar kazasında 6000 Iıralık ve yınnı 
bir, liralık birer hapisane binası, be~ kişilik bir hapisane, Ünye, 
vi1avet merkezi için veniden 6750 Gölköy ve Fatsa kazahannda 
lıralık bir gazhane 1-)inası ~·hh&t j 50.000 şer bin liralık yeniden bı
Vekaletinin ıtösterdiği lüzum ü- rer hiikiımet konağı . 
zerine 25.000 liralık bir teçhiz- SIV AS VfLA YETlNllE: Su-
hane, ileride sekiz adede ibliğ e- (Sonu; Sa 5; Sü 5) 

Mısırdaki harekata iştirak eden motörize hür Fransız kuvvetleri 

Lloyd Georges 
da Kabineye 
Allnıyor! 

Başvekille Mülakatı 

Tefsirlere Yol Ac;tı 

Lloyd Georges 

Londra, 17 (A.A.) - Lloyd 
Georges'un dün Downing Street
de Churchill'e yaptıjtı ziyaret, 
İngiliz matbuatında büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Müliıkatın 
mt>vzuu hakkında resmi hiçbir 
ma!Umat verilmemiş olmakla 
beraber, muhteü tahminler yü
riitülmı:>ktedir. Bazı gazeteler 
Lloyd Georges'a Vaşington Sefa
rt>t1nin teklif edildiğini zannet

Rhin Sanayi 
Mıntakası 

Bombalandı 

Mannheim Şehri 

Alevler içinde idi 
Londra, 17 (A.A.)-İnriliz Ha. 

va Nezaretinin tebli~: Dün gece 
Almanya üzerine biribiri ardın.. 
dan şiddetli hücumlar yapılmış
tır. Tayyareler yüksek Rhin'in 
başlıca sanayi merkezi olan Man
nheım'daki hedeflere karşı ye
di saat süren devamlı hücumlar 
yapmıştır. Başlıca fabrikalardan 
birine üstüste müteaddit bomba 
salvoları isabet etmiştir. Mann
heim'ın civannda Ludwigshaven
de AlınanyanTn en büvük fahrika 

(Sonu; Sa 5 Sü 3} 

r 
Askeri Vaziyet 

ARNAVUTLUK VE 

MISIR - LiBYA 

HAREKATI 
mekte, di~er bir takım ~azeteler Son on sün zarbnda gerek Ar
ise. Lloyd Georges'un ~eçen harp ı navutluk, ıerek Mwr cephele-
esnasında BaŞVekil sıfatiyle yap- rindekı ukert vaziyet, birdenbire 
tığ1 büyük hizmetleri takdir et- vüsat ve ehemmiyet ke.bedirek 
mckle berab.er. bu sene 78 yaşı- pek milhim neticeler dofurtacak 

sekiller alpnştır, Geçen ayın ilk 
na basacak olan mumaileyhin hattasındanberi Arnavutluk ara-
böylE bir zamanda pek zahmetli zis' içınde İtalyan mukavemetini 
bir mevkiin tahmil edeceği vor- lararak mütemadl bir tıerleme 
gımluklı:ıra (!Üclükle tahammül ve kovalama faaliyetin! gösteren 
cnP'!'>ilecl'~ini kavdPtmekteıiirler. Yunar. kıtalan, Amavutlutun 

Dii?er bazı (!azeteler de Chur- Görice vllAyetinin tamamım ve 
chill'in Llovd Georees'a devlet (Sonu: Sa 4; Sü 7) 
Nazırı sıfat;ul&> kAhinf'vP 11inne- \, ,.J (Sona; .Sa 5 Sü 3) ..._ __ , _______ _ _ 

ltalyada Vaziyet 

K. Ciano • nun 
Yerine Farinaci 
Getirilecekmiş! 

Almanya, Şimali 

ltalyayı_ işgale 

Hazırlanıyormuş! 
Londra, 17 (A.A.> - "New 

Chronicle,. gazetesinin diploma
tik muhabiri, İtalyan vaziyeti 
hakkında şunları yazmaktadır: 

"Bitaraf membalardan Londra-

1 
ya ıelen son malumata 5'Öre. Şi
mali İtalyanın Almanlar tarafın. 
dan aske:i iŞRal altına alınması 
yakındır. Hitlerin böyle bir hare
ketf> 2irismesi icin müfrit Faşist
lerden Farinacci'nin Kont Ciano
nun verinP eetirilmesi bir vesile 
olacaktır. Farinacci son günlf.'r 
de ltalvan generallerine. bilhassa 
Bado~lio'ya. siddetle hücum et. 
mistir. Fasist Partisi Kont Ciano
vu da kabahatli ıörmekte ve 
harpten evvpl VnnAnicıtAnlfAn ~e-

(Sonu; Sa '> Sil 2J 

Başka bir tebli~e ııöre ~onum 
hava meydanında bir <:!Ok İtalyan 
tayyareleri ele c:ı .. çirilmiştir. 

• 
Londra. 17 <A .A.l - K'.ahtre 

tf'bliltindf' fnei'i?:ler tarafından 
ıarte"Jildi~ bildirilf'n üc mü. 
tahkem me·"'lrf 'hPn 'rrAhlus top; 

(Sonu; Sa 5; Si C) 

Romanın itirafı 

Yunanistana Süratle 
Yardıma Gec;ilmesi 
Şaşkmhk Doğurmuıl 
Londra, 17 (A.A.) - Dün P

cek' Roma radyosu. tn~lterenin 
Yu"lanistana vapmıs oldutu ant 
yardımdan dolayı İtalyan yük
sek kumanda hevetinin şaskınlı
b u~amıs oldnltunu itiraf et
mistir Spiker. fbılvanın valnız 
Yunanlılarla ddil. fı:ıkat hem 
Yunanlılar. hem de İnıilizlerle 
ham etmis olduklannı ispata ea
lıstıktan sonra. baro basladılı 
?.~man tnviliılt>rin bu kadar var
dım edecPkleri diic::ünii1meml$ ol• 
dutunu ilave evlemic::tir . 

(~ __ G_O_N_ı_~E_R_G_~_E _C_~_RK_E_N __ ) 

Boğa Yllanı ile Domuz Yavrusu 
Ya7ı!n ~ Refi~ Halid 

~nkçe bir gezetecle, iki sevimsiz hayvana ait olmasma nl· 
r men çok tesirli ve ibret verici bir ufacık dram okudum: 

Avrupa hayvanat bahçeleri için bir vapura Afrikadan iriU ufaldı 
ve eins cins yılanlar yüklemişler; bun lann arasında sekiz metre
lik bir de müthiş bola yılanı varmış. Yol UZUD ve gemide nenle 
mahdut olduğundan, denize açılmadan önce canavara bol bir il• 
da vermişler; karnı şi'8liş, uykuya dalmış. Fakat sefer halinde 
iken hazmını bitirmesi, yeniden acıkması ihtimali var ya... Tom
bul tombol, karnı pembe pembe ve ancak Frenklerce sevimli bir 
domuz yavrusu tedarik ederek yılanm kafesine koymuşlar; ne 
zaman uyanır, iştahı gelirse hemen bu ava saldıracak ve sandviç 
gibi yutacak! Minimini domuz, başında beklevip duran felaketten 
habenis, başlamış tayfaların vakit geçirmek için kafesin önflne 
gelip attıktan kumanya artıklarını seve seve. sevine sevine atıe
tmmya; atıştırdıkça şişmanlamıya; şişmanladıkça da, her endl'9-
den makta ve gayet emniyetli bir yerde bulunuyormuş ~bl, b
yıtsu: pervasız, azametle homurdanıp, böbürlene böbürlene do. 
Iaşmıya! 

Bu zulüm manzarasını ıeyretmediifime ben memnunum. Dtl
şllntintlz hele: Bir gün, bir pce geleeek ki yılan, yavaş yavaş, p.. 
rlne esniye uyanacak. kamım bombnş bulacak, ona misk gibi ttl
ten keskin bir av kokusu duyacak ve kıvılcım gözleriyle arana. 
cak, domuscafısı görecek, birden yerinden fırlıyacak, zavallı '1t
man esiri kıskıvrak yakalayıp listikli midesine yuvarlryacak. .. 
Müthiş şey! Nitekim bir gece tayfalar, hayvanlan sevka memur 
adamın kabinesine koşuyorlar: ''Aman. diyorlar, kafeste bir ta• 
lam sesler. ririlltiiler var! - Muhakkak yılan uyanmı., dommu 
yiyordur!., Gidivorlar, feneri usatıyorlar. bakıyorlar. Ne ı&ne
ler beienirsfnls! Domuz henüz hav~nlıl'ı tamamen geçmemq 
olan bola yılanını yakalamış, afiyetle yutuyor! 

Aferin domuz! Yılana uyanmak. kendisini toplamak. b...
kaldınnak fı"atım vermeden aklını başına aldıfln, tehlikevf a. 
manında önlediiin icin aferin !Ulna! Sen !Ulde inynlardan delil. 
değme devlet ~lrkfillerinden 'hile ıtaba dirayetli, becerikli, açık 
söz, hulisa tam diplomat imipba! 



TAN 18-12-940 

~;:a~rbi 1 PASiF KORUNMA r GoNöN"MEsrusn 
·····-····························~·······.,.,.,,., 

Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 
Kullandmıyacak • • • • 
T.. 1 M 

11 
Yenı Hava Denemesı lt!ın 

uccar ara a arım •• ~ 

Münakalat 
Vekilinin 
Tetkikleri 

Valiye Bir 

Açık Mektup 

Doğum Yok, 
Silah Yok, 
Müttefik Yok. 
Mareşal Petaln, Fransanın hezJ
metinaeki başlıca sebebi bu Uç 
nokt ya atfediyordu. Çunkü, Av
rupa silAhlanıyor, hoş görme his

' Fran yı bundan gerl bırakı
yor, Fr nııa boyuna gerilemekte, 
kurumakta devam ederken, biz 
buna "terakki., dıyoruz. 

-ı-

Tefrikasına başladığımız bu 
eser için Fransız Akademisi 
Azasından Edmond Jaloux şöy. 
le söylüyor: 

"Alfred Fabre • Luce'un bu 
rini okumak için yürek Ja. 
. Zira, mesele ağır hasta

a daha doğrusu can çe. 
emeJere temas ediyor. Ki
pta tetkik edilen cihet o bil
ilmlz Fransanm can çekiş-

i değil, senelerdenheri si. 
i prensiplerinin çokluğu, 
"ben 1887 den beri onu 
sil eden adamların ehliyet

likleri (bundan Poincare \'e 
Jriand ile beş altı tanesi miis
teaaadır) ve bahusus büyük 
llemokrasileri :zehirliyen müt•i• intihabat ihtirasları yü:zün
-'en bir başka türlü Fransamn 
ean çeki mesidir. Bu memle
kette ya amak oburluğunu 
durdurmak mümkün olamıvor 
ve her şahıs icap ettikçe (bir ••k olduğunu iddia ederek) u· 
mumi servet hesabına her is
tediğine nail olmak arzusun. 
41adır .... ,, 

Alfred Fahre Luce'un ese-
7inde dikkate şayan görülen 

Jan~cı nakle~·ledikten son
ra eııerin en canlı safhalarına 
~diz. Edmond Jaloux e.41e
ri tahlil ederken l\filli Meclis 
(timaının son saatlerinden 
ltahı.e, lediği zaman: 

''Eski bir Başvekil, kırık bir 
sesle: 

"- Fransa ölmiiştür! diyor. 
Misyö Fabre Luce: 

- Hayır! diyor, ölen havai 
"nde koşan, menfaatinden 
ka bir şev dli ünmiven, po. 

ikacı bir Fransadır. Bir baş-
Fransa doğacak. Mareşal 
in'ln saf ve samimi sesini 

tiyoruz. 
- Doğum yok! Silah yok! 
llttefik yok! işte hezimeti

·n sebepleri! 

BİRİNCİ FASIL 

1939 Nisanında memleket.i-
ne dönen bir seyyah. hır 

ife ifa ettiğini anlıyor. Çünkü 
di harp mevsimi olan gıizel 
ler mevsimi başlıyacak. Mart 

:yında tehlike işareti ortalığa ak
ti. .. Askerliğe salih olan bu a

am daha hizmete çaıtrılmamış. 
akat diğerleriyle beraber teti~ 

ri}lde bulunmak ve umumı 
alecandan hissesini almak mec

buriyetinde olduğunu anlıyor. 
yahat etmek, okumak. sevmek 

ıle bir nevi asker kacaklığı de. 
ektir. Fiilen hizmet etmiyecek 

olanlar da vazifelerinin başında 
bulunacaklar: bir şeye itikat et

iyenler de ellerini açıp dua ede
eekler. Muhasamat 1939 da mı 

tlıyacak? Buna Dantzig mi se
P olacak? Bu suallere günün 
av.disıne göre kah şöyle kah 
yle cevap veriliyor. Fakat bu 
uhakemeli keşiflerin de artık e-

emmiyeti kalmıyor. Ehemmiye
olan mesele ruhan beklemek ve 

lmeden evvel harbin vukuunu 
abul. .. 
Avrupanın göbeğinde fethe 

memur bir devlet mi var? Ve bu 
devlet zincire vurulmadıkça ya
hut parçalanmadıkca bundan vaz 
ıecmiyor mu? Tarihin bu tefsiri 
ekrar meydana çıkıyor. Sadeliği 
tibariyle bir çok fikirlere miilL 
ım geliyor. Bir cokları Alman 

mılletınin bizden iki asır sonra 
hala milli vahdetini hudutlarını 
tesis eylmiye çalıştığını, bunları 
yaptıktan sonra onun da sakinle
,ece~ini düşünüyorlar. Fakat bu 
hudutlar nerede? Almanya veti

nce onu imtidat ettiren geniş 
Ticliler, istilasını bekler gibi olan 
müteferrik geri kalmış Slavlar. 
kendısine istinat noktalan teşkil 
eden her tarafa dağılmış küçücük 
adalar yüzünden sanki ister iste
mt"z kabaryor, taşıyor. Vaktivle 
Weimar'lılar bu cazibeye kapılı
yorlar; bir gün olup bunu kabule 
mecbur olacaklarını kendi kendi
}erine vadediyorlar, fakat peşin 
olarak bir şey sövlemiye cesaret 
edemiyorlardı. Halbuki Hitler 
daha iktidara gecmeden evvel 
bıle Ukravna'yı iddia etmek cü
ıetinde bulunmuştu. 

Doktrinlere ait sebepler dola-

yısiyle müteessir olan Fransızlar 
coktur. Sulh ve müsavat tabirle
rini kuHanması itibariyle Sovyet 
rejimini bize Nazi rejiminden da· 
ha az uzak RÖrürler. Halbuki bu 
söz karabetinfn o kadar ehemmi
yeti yoktur. Rusya tamamen bi
zim cümle ve inşa tarzımızı ka
bul Pylemiş olaa dahi kendi hu. 
susiyetine ait siyaai ldatını mu
hafaza edecektir. Esaslı fark ko
münıstıerle, antikomünistler ara
sında, hatti sulhperverlerle harp 
taraftarları araındaki fark de~il
dir. Mesele Şark ve Garp arasın. 
daki !arktır. Prusyahlann Slav
ların oldukları yerlere Rirmele
rinden Descartes'e, Musset'ye, 
Brillod Lavarin'e bir zarar gel
mez, hatta fenni medeniyet itiba. 
riyle belki bu bir terakki sayılır. 

Elbe ile Pasifik Okyanusu ara. 
sında bizim ya$8mak sıfatımızın 
kabul edilmedi~ine ve fikirlere 
muhalif bir mıntakanın uzanıp 
gitti~ine inanmıya kendimizi a
lıştırmak mecburiyetindeyiz. O
ralarda geçen şeylerin bizim 
menfaatlerimize dokunacak ma
hiyette olduklarını anlamak la
zımdır. 

Çıkarma ları Bildirildi Luzumlu Hazırhklar 
Tamamlanmak Üzeredir Birçok ithalat tAcirleri, şimdi

ye kadar vapurlarla dış memle
ketlerden getirdikleri mallarını 
aylarca mavnalarda bekletmek
te ve bu suretle liman vasıtala
nm bir depo p;ibi kullanmaktay
dılar. Limanlar Umum Müdür
lükü, işlerin çok arttıkı bir za
manda mavnaların bu suretle a
tıl kalmamasını temin için veni 
bir usul koymuştur Bundan son 
ra ithalit tacirleri mallarını en 
çok üç rün mavnada tutabilecek
lerdir Üç p;ün zarfında cekilmi
yen eşya limanlar idaresi tara
fından bir depoya cıkarılacak ve 
vine üç gün bekletilecektir Bu 
müddet zarfında da malİarını 
çf!k~iyen tüccardan, her p;ün i
çin uç misli masraf istenecektir. 
Bu kar1tnn tatbikine önümüzde
ki pazartesi gününden itibaren 
başlanacaktır. 

Denemenin Devamı Müddetince Günde 

Birkaç Defa 11A1arm11 Verilmesi Muhtemeldir 
Evvelce haber verdi~tm;z v~

hıle İstanbulda hava tehlikesıne 
karşı korunma denemesi yapıla
caktır. Bu denemenin tnrihi ma.
lum değildir. 

Evvelce açılan, dinleme ve ha· 
ber verme, gaz arama ve temız
leme, enkaz kaldırma, yardımcı 
itfaiye, yardımcı polis, sıhhiye, 
can kurtarma, teknik onarma 
kurslarına ilaveten ye'1tden Şl'h
rın uç yerınde Veteriner kurshırı 
açılmıştır. Bu kursları bitirip dıp 
loma alanlar, harp vukuundn ze
hirlenecek ve yaralanacak hny· 
vanlann tednvisile meşgıu ola· 
caklardır. Sıhhiye kurslıırında, 
ılk imdat, muharebe gnzlerı ve 
harp ccrrahisı hnkkındn da ders
ler verilmeye başlanmıştır. Di· 
ğer kurslarda tedrisata muvnUa
kiyetlc devam edılmektedir. Şim

Bütün Liman Vesaiti 

fslah Edilecek 
Birkaç gündenberi İstanbulda 

bulunmakta olan yeni Mi.maka
lat Vekili Cevdet Kerim 1nceda
yı dün de Vekalete bağlı mües
SC'selerdckı tetkiklerine devam 
etmiştir, 

Vekil, Devlet Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünde meş
~ul olmuş. öğle yemeğini, Gala
ta rthtımında bulunan Karade
niz vapurunda yemiştir. Yemek
te, fstanbul Valisi Doktor Lütfi 
Kırdar, Devlet Limanları İşlet
me Umum Müdürü Raufi Man
yns. İstanbul Ticaret Odası Rei
si ve Reis Muavini de bulunmuş
lardır 

Yazan: Naci Sadullafı 

Sayın Bay Lutfi Kırdara, 
Bizler de bu vatan to~ 

raklarmda barınıp çah tığı11'1 

için, perişan vaziyetimize k•~ 
merhamet d Ul acağınızdan, 'e • 
lfıka göstereceğinizden eminiı. ..,e 

Eskiden nisbeten dahn genç. 
nisbeten dnha kalabahktlk. Y•"· 
rulnrımız da bize yardımda bu: 
nuyorlnrdı. Bu snl ede yüklefl.,. 
ğimiz ağır vazife hayatımız•~49 
derece yıpratmı~·ordu. Ara ... -
gazetelerde bize yeni ~ ardnnc•'!! 
lemin olunaca/:rını da okuyor,,; 
bu hnvnlimizin tahakkuk etnı 
ıimidiyle, tükenmez çilemizin •· 
cısını a\•utmn n çabalıyorduk· ıs 

Fakat hu iimide ka\"lışmafl1p 
öyle dursun: Geçenlerde kilC 
ya\rularımızdan mühim bir kd
mım da bize yardımda buluJI' 
maktan men buyurdunuz. il . 

Deniliyor ki: "Hitler. Şarka ya. 
yıldıktan sonra Fransa aleyhine 
dönecek,,. Strasbourg'u almak el
bette onun hoşuna l(ldecektir. Fa
kat bunun için (Sefirimiz Cou
londre'e de itiraf eylemiştir) 
Orada ordusunu feda etmekten 
çekiniyor. Bu büyük realist ne
ticesi daha emin teşebbüsleri' ter. 
cih ediyor. Biz irademizi ve ken
dimızi müdafaa edebilmek sıfa
tını kaybetmedikçe bize taarruz 
etmlyecek. 

Emanuel Beri (Paris Kaldırım
ları) nda $Öyle yazıyor: 
. "Katil tiplerinde maktul tiple

rı .. vardır ... Harp, ölüm gibi bizim 
d~~u.nlülümuzü gözlüyor. Ken. 
dım1zı ne dereceye kadar bırakır
sak o da bize o derece zafer bu
lur.,, Fransa hemen mazlum mev 
kiinde bulunduğunu tercih edi
yor. Acaba tehlikeyi uzaklaştır. 
mak için yapılması lazım gelen 
daimi gayretten mi çekiniyor? 
Halbuki buna muvafakat etse 
derhal Fransız - Alman anlaş
masını kolaylaştıracak. 

* * Geç kalınmııtı: 

Hitlerizm bizim gibi ihtiyar 
bir kavme uymaz. Fakat 

bu komşuluk bizim için iyi bir 
tecrübe, kendi milli medeniyeti
mizin kaynaklarına doğru bizi 
götüren bir amil olabiHrdi. o za
man iki tarafın da riayet edeceği 
bir nnlaşma nihayet husule gele. 
bilirdi. 

Kurt yenlklcriyle delik deşik 
olmuş koca bir binanın içinde uy
ku ile yakaza arasında uyuşuk 
bir halde oturuyoruz. Bu uyu
ş~klu~u ta temelinden yani ter
bıye meselesinden tetkik edelim: 

Muvazenesiz kültürümüzde (ta
rih) hesabına (halç) büyük bir in. 
idşaf gösterdi; tarihimiz muha
r:beler ve dalaverelerden başka 
?ır şey arzetmiyor; Sosyolojimiz 
tlk talep olarak insanların müsa
vatına ait bir yalanla malul. Biyo 
lojf ahlaka münafi iddiasiyle bir 
tarafa bırakılmış. Hakikate karşı 
,gözlerimizi böyle bağladıktan son 
ra esyay.ı oldukları gibi değil ol· 
maları lazım geldiği gibi görmek 
h_ususunda serbestiz. Avrupa si. 
lahlnnıyor. hoş görme hissi bizi 
bundan geri bırakıyor. Fransa 
boyuna gerilemekte, kurumakta 
devam ederken biz buna "terak
ki,, diyoruz. 

iDEV AMI VAR'\ 

Maarifte : 

Fatih Medreseleri 

Talebe Yurdu Oluyor 
Bütün Fatih medreselerinin 

talebe yurdu haline getirilmesi 
kararlpştınlmıştır. Dün C. H. P. 
merkezinde bir toplantı yapıl
mış bu medreselerde icap eden 
tesisatın vücude getirilmesi için 
nnkden yardım yapılması takar
rür etmiştir. Bugün de Ünlver
sıtf>de bir içtima yapılacaktır. 
Mc-drese'erin bu işe elverişli bir 
hale getirilmesi ile idaresi görü
şiilecektir. 

BOB STİL KILIK - Talebe
ler arasında başlıyan Bob stil kı· 
y:ıfct cereyanile mücadele başla
mış ve mekteplerde talebeye "kı
yafet ve efendilik,, mevzuları Ü· 
zerinde ökütler yapılmıştır. Kı
sa bir müddet zarfında elbise ve 
saç tuvaletlerini normal talebe
ye yakışan bir şekilde tadil et
mivenler hakkında inzibati ceza
lar verilecektir. 
TALEBELERİN HEDİYELF.

Rt - İstanbul mekteplerinde f· 
ki yüz bin parca kışlık giyecek 
toplanmıs ve Kızılay vasıtasfie 
'ıurfutlardaki Türk askerlerine 
RÖnderilmiştir. 

-------Piyasada: . 
lsveçten Bir Ticaret 

Heyeti Geliyor 
İsveçle ticaretimiz artmakta

dır. Yakında İsveçin maruf fab
rikatörlerinden mürekkep bir he
yet memleketimize gelecektir. 
lsveçlilE'.r, Türkiyeden kuzu ve 
keçi derisi ile pamuk istemekte
dirler. Dün İsveçe 30 bin liralık 
kuzu ve keçi derisi gönderilmiş
tir. 

İsveçten mal almak için de, 
İsveç ticaret mümessilimlzin riya 
S<>tlnde bir heyet İsveçe gitmiş
tir. Türk heyeti ile İsvec firma
lan arasındaki müzakereler mü
sait bir safhada cereyan etmek
tedir. fsvecle aramızdaki ticari 
münasebetler Tuna yolu ve Al
manya vasıtasile vapı1m:ıktadır. 

DERİ FABRİKATÖRLERİ 
GELDİLER - Yedikule deri 
fabrikatörleri dün Ankaradan 
gelmiştir. Heyet Ankarada, mu
amele ver,ıisinin tatbik ekilleri 
hakkınd:ı İktisat Vekaletile te
mas etmiştir. 

ET FİYATLARI - Son gün
lerde et fiyatlarında hissedılir 
derecede bir yükseliş görülmüş
tür. Kasaplarda da~lıç 75, kıvır
cık 80, kuzu 90, karaman 60 ku
ruşa satılmaktadır. Belediye İk
tısat Miıdürlüğü bu fiyat yükse
lişini normal görmekle beraber, 
vaziyeti mezbahadan sormuştur. 
Henüz bir cevap gelmemiştir. 
Fakat et fiyatlarının yükselişinin 
bir narh mevzuu olacak kadar 
anormal olmadığı kanaati vardır 

İaşe İşlerinin Tanziminde 
Hükiımete Mutlak 
Salahiyet Veriliyor 

Ankara, I7 {TAN> - Milli ko
runma kanununda yapılacr>k ta
dillere dair olan liy1hanın Mnh
telı t encümende muz.1kcresıne 
diın ve bugün devam edilmiş ve 
bu müzakerelerde Tıcat"et Vekili 
Mümtaz Ökmen de buhtnm1ış
tur. 

İaşe işlerinin tanzimi içln ya
pılacak teşkilata daır hük•iınlcr 
de aynı Iayihaya ekl~nmistir. Bu 
teskilat için hükumete mutlak sa
lahiyet verilmektedir. 

Kanun çıktıktan sonra icap e
den teşkilat derhal kurulacak ve 
Ticaret Vekaleti. İcra Vekilleri 
Heyeti kararile "Ticaret ve ia..,e 
Vekaleti,, adını alacaktır. Bu Ve
kalette bir İaşe Müs~cşarlığı ih
das edilecektir. 

Müteferrik : 

Yunan Askerlerine 

Noel Hediyeleri 
Tanınmış Türk Bayanlan noel 

hf'diyesi olarak aralannda topla
dıklan paralar ve yaptıkları te
şebbüsler neticesinde yarım
şar kiloluk 14 bin paket şeker 
hazırlamışlardır. Bu hediyeler 
Türk kadınlan namına Bayan 
Lütfi Kırdar. Bayan Naile Tev
fil< Sajtlam, Bayan Doktor Semi
ramis, Bayan Hulüsi Behçet ta
rafından Kızılaya verilmiştir. Kı
zılay bu paketlC'rl Yunan Kızıl
h:ıçına gönderecektir. Paketler 
üzerinde. "İstanbul Bayanlarının 
Yunan ordusuna hediyeleri., ya
zısı yazılmıştır. 

KARS VALİLİÔİ - Vali Mu
avini Hiidai Karataban dün An
karava gitn;ıistir. Vekaletten di· 
rektif a1arhk Vali tayin Nlildi~i 
K:ırs vilayetine }.?idecektir. 

Klasik Türk Musikisi 
Ankara, 17 (TANl - Devlet 

Konseı;vatuan programın' kla
sik Türk musikisi ve tatbikatı ad
lı yeni bir ders ilave edilmiştir. 
Bu dersi Mesut Cemil "kutmaya 
başlamıştır. 

Cevdet Kerim İncedayı öğle
d~n sonra Haliçte Limanlar İş
letmesine ait inşaat ve tamir a
tölyelerine giderek, etraflı tct
kjklerde bulunmuştur. Münaka
lat Vekili tetkik ve teftişleri es
nasında bütün memurları toplı
yarak, bir hasbihal yapmış. ve 
kı•ndilerine fevkalade bir zaman 
da bulunduğumuzu, bu ahval ve 

diye kadar bu kursları bitirenle- Diin teslim alınan bUyük alarm 

• şerait içinde çok fazla çalışmak 
lazım gddiğini, iş dolayısile bir
birlerile temaslar yapmak mec
buı iyetinde bulunan daire me
murlarının , faaliyetin aksama· 
ması ve bir an evvel başarılma
sı için birbirlerine yardımda bu
lunmalarını rica ve tavsiye et
miştir. 

rin sayısı 12,563 tür. Halen de- dildiiklerlnden biri 
vam edenlerin sayısı d.ı 3859 clur. ı le 1 t· ·ı 1 b l • • re yer eş ıra meı ne aş l\na-
l PERIT BAKII\l MERKEZLERi caktır. Duduklerle beraber diğer 

Vilayet Seferbçrlik müdürlüğü noksanlar da tamamlandıktan 
bılhassa İperıt bakım merkezleri- sonra harp hali ilin edilecek ve 
le çok yakından alfıkadıır olmuş- gayri muayyen bir gıinde tnyya
tur. Halen muhtelif kazal.ırın reler farazi olarak şehre hü
münasip yerlerınde ı 7 iper1t ba· cum edeceklerdir. Bu deneme ge
kım merkezı tesis edilmıştir. Bu çen seneki gibi bir, lki defaya 
merkezlerin adedi daha da arttı- inhisar etmıyecek, icap ederse 
rılacaktır. İperit, muharebe gaz- bir günde 10 - 15 defa tekrar e
len içinde en tehlik~li ve en tnh- dllecektir. MeselA gece yarısın
rıpkar bir gazdir. lperlt bnkım dan sonra bile alarm verllebıle
mcrkezi olarak kullaıulm;ık üze- cektir. Ve bu hal bir k&ç gün de
re:> hamamlardan da istı~adP edil- vnm edecektir. 
mesi di.ışünülmektedir. Bir kaç Denemeden evvel Vilayet bir 
gün sonra Vilayette toplanacak beyanname neşrederek halkı ten
olan Pnsif korunmff' komisyonu vir edecektir. 
bunu kabul ettiğı takdıra~ bü-
tün hnmamlardn liızım gelen te- IŞIKLARIN KARAR flLl\IASi 
sisat vucude getirilccP-ktir. 

OENEl\IE NASIL YAPlLACAK? 

Seferberlik müdürlüğünün be
herini 160 liraya sipariş edıp yap 
tırdığı altmış adet büyük alarm 
duduğunun otuzu dun tPslim e· 
dilmi~tir Bu düdükleri Turgutlu 
koyu ıden Turgut Mete adlı bir 
vatandac; yapmıştır. Bunların bu
günden itibaren liızım gelen yPr-

Deneme esnasında bütün ışık
lar karartılacak veya mnskelem'
cektir. Bunların talimaU:ı uygun 
bir şekilde karartılıp karartılma
dJğı tayyareler tarafıııdan kon
trol edilecek tir. Onun için hC'r
kesın elindeki ışık karartma mal
zemesini itina ile muhafaza et
mesi ve hiç beklenmedik hfr an· 
da verilecek alfırma irtizar eyle
mesi Inzım gclmckte<li:-. 

Buhran Kazanç ve 
Vergilerinin Bu Ay 
Ödenmesi Lazımdır 
Beyannameye Tabi Mükelleflerin Defterleri 

Hakkmda Yeni Hükümler Tatbik Ediliyor 

Cevdet Kerim İncedayı, son 
ZAmanlarda fevkalade artan U
man faaliyetinin sekteye uğra
madan devamını temin için, el
de mevcut ve tamire muhtaç bu
lunan bütün vesaitin mümkün 
olAn en kısa bir zaman içirıde ıs
lah edi1erek, işler bir hale geti
rilmesi için de, alakalı memur
lara emir vermiştir. Bu arada 
faaliyeti kısmen azalmış olan İz
mir limanından bir römorkörle 
üç mavnanın istanbula getiril
mesi temin edilmistir. 

\İ' ekil, atölyelerdeki işcilerle 
de st.örüsmiiş, ihtiyaclannı tesbit 
ederf'k, derhal ynpılması içın e
mirler vermiştir. 

Dün bir ara, Sirkecideki Dev
let Demirvolları dokuzuncu iş
letme miidürlüi?'üne ~iderek tet
kikler vapan Münakalat Vekili. 
aksam üzeri st.ec vakit İs\anbul 
telefon müdürlü~üne de ~itmi 
ve bir miiddet me~,gul olmuştur 
Vcki! bu arada fstanbulun tele
fon ihtiyacı ve diğer isler hak
kında tetkiklerde bulunmuştur 

Denizde~ 

Yelkenci Vapuru 

Karaya Otur tuldu 
Kömür yüklemek üzere İstan

buidan Zonı;culda~a giden 300 
tonluk yelkenci vapuru, hamu
lesini aldıktan sonra hareket e
deceği sırada sulara kapılarak, 
kııyalara sürüklenmiştir. Gemi
nin kaptanı kavalara çarparak 
parçalanmamak için ambar ka
paklarım açtırmış, su alarak ge

Kazanç ve buhran vergileriııin ı bı kıymetlerin ilk mübayaa ve ın- mivi oturtmuştur. Geminin 0 _ 

ikinci taksitini bu ayın sonuna şa bedellerinin gosterilmesi de turrluğu yer derin olmadığı için, 
k&c!ar ödemek lazımdır. Bu müd- lazımdır. kolayca kurtarılabilecektir. 
det zarfında vergilerini ixlemı- İhtiyat akçesi cetvehne, be- Kaplan vapuru kaptanı da dün 
yen mükelleflerden vergiler yuz- yı:n,namenin taalluk cttığı devre tcl~izle İstanbuldaki acentesine 
de on cezasile alınacaktır. dahil olmak üzere o tarıhe kadar müracaat ederek, suların tesiri-

Dığer taraftan '>eyannnmeye her sene safi karlar:tan ayrılmış le kayalara çarpıp parcalanma
tabı mLikelleflerin defterlerı hak- olar. .ihtiynt akçel~r~nın ~er .sene- mıık için gemiyi oturtacağını 
kında yeni hiıkLimler tatbik c-dıl- Y<' aıt kısmı, vergısı verılmış ve- bildimıis ve kendisine bu rnüsa
mektedir. Beyannam•)ye tabı mu- Y~ ve~ilme~!ş olanlnr ayrı avrı 

1 
adf' verilmiştir. 

kellcfler 3840 numııralı kazanç gosterılmek uzere de:cedilır. ANAQOLU HATTI VAPUR
vergisı kanununda yapılan tadı- Amort~sı:nan ve ıhtıyat akçesi LARI KALDIRILDI _ Deniz
lat daıresınde defterlerını tabı cet:·ellerının ~erine, ~.unlarn de.r- yollan İdaresi. kış münasebetile 
bulundukları varidat daırelerlne cedılecek ~nl~matı gostermek u- Köprü • Anadolu battı seferleri
tasdik ettirmeye mecburdurlar. zere hususı bır defter tutmak lS· ni ıa~vetmiştir. Badema Moda 

Mükellefler beyıınnamelerlııe tiyen mükellefler, bu taleplerinı Kalamıs. Caddebostanı Bostan~ 
bilanço, kar ve zarar hesabından mı: hallin e'!1 bü~ü~ Malmc~urlu- cı. Suadiye ve Malte~e vapur 
maada bır amortisman ve bir de ğuna yazı ıle bıldıreceklerdır. Bu seferleri yapılmıvacaktır. Pf!ndik 
ihtiyat akçesi cetveli bağlayacak· suretle yapılan talepler mükellt>· ve Kartala. Adalara işliyen va
lardır. Bu cetvellerden amortıs- fın bağlı olduğu tahakkuk şcıf- purlari:ı ve aktarma suretile se
man cetvelinde: liğine veya varidat memurluğuna fer yapılacaktır. Baharda Ana-

1 - Beyannameye taalluk et- biic.!irileceğinden bu miıkellefin dolu hattı seferlerinin tekrar 
tiği hesnp devresi içinde amor- beyanname vermesine ihtiyaç kal başlıvacağı umulmaktadır. 
tısmana tabi tutulmuş olan kıy- mıyacaktır. 
metler. Bu formaliteyi tamamlamıyan 

2 - İşbu kıymetlerin aktae mükelleflerin vergilernıe yLizde 
giri~ tarihleri. elli zam yapılacaktır. 

3 - Bu kıymetlerden her bıri-
ne tatbik edilen amortisman nis- Poliste : 
beti. 

4 - O devreye kadar amorti 
edilmiş olan kıymet mıktan. 

5 - O devrede amortı edilen 
kıymet miktarı. 

Demir Hırsızlığı 

lhtikarla Mücadele 

için Teşkilat 

Bunun netice inde de, bug 11 

kii halimiz ) iirekler acısıdır. 
Herke . her verde bizden Jt'e.o 

det umuyor. Nerede gözükst~ 
insanlar, adeta, linç ohınac•J. 
zenci görmüş gibi iizerimize "'.,. 
dırıyor. insafsız oduncu eli 
düsmii cılız merkeplere döndii)! 
K1 metimize dii en ağır 3 iikltri' 
altında ezile bih:iile, ne kapılafl" 
mızda mandal, ne koltuklarıntıf" 
da yay, ne 15 tiklerimizde h•~ 
ne pnncurlarımızda cam, ne glf 
delerimizde çerçeve kaldı. ,-

E,·et. .. bizler, insanların call 
\'e talihsiz k(;}eleri) iz. Bize bl~ 
mck, herkesin hakkıdır. F•"' 
ıınutulmasın ki, bizim yük t-f, 
ma mecalimizin de bir haddi,!'., 
hududu vardır. Emin olun. eı:;f 
hu hal, bövle de,am ederse, 
riinde mernlimiz gibi sabnmız ~ 
tiikenecek, 'e bir gün hepifll 
diyar diyar kaçacağız. Eskid';; 
ağır ) iiktcn kurtulmak iimidh',. , 
IJize binenlere çıkarılmadık '~· 
luk, ve yapılınndık i kence bır 
mıvorduk: Fnknt mübarekler i 
likten yaratılmış olacaklar : • 
her birini hergün bozuk kal ~ 
rımlardn harsaklarmı deo;erc~; 
ne sallndıihmız halde: "Gık!,, 
mediler. Ve nihavct alı<;tılar .. • 

E\•et ... İnc;nnla~ hiitiin knhtf 
rımıza ahsblnr. Faknt bizler 0 

ların cefalarına bir türlü k•'
1 naınıyoruz. Zira bizler, mala &W 

yağlarla, bozuk gıdalarla ye 
ın.,-liğimiz. sulu siit. "'e mikro .,r • 
u ic:mediğimiz, hnlis makine fi 

ğı ile, nefi Stnndnrd benzini il' 
lıeslencliğimiz için, onlar k• ..... ıt 
dayanıklı deiilil: Nazik atı511-
nnzlı blinl elerim iz, i tanbulhl ir 
rın yıkılmaz bedenleri kadar Jll 
tehnmmil değil. .pi 

Bu itibnrla, tekerleklerftııl. 
dudııklarını, knpınızm e ikletl 
o;lire siire, 'e kornalarımızı, ki•,: d· 
sonlarımızı enin çala yahtafltl 1 

Bizlr.ri artık bu cefadan azat 
yuruıı: İmza: Bedbaht ark11d11~ d 

. bil~" ~ı namına: Bir fo;tanbııl Ot~ 

Parti Grupunun 

Dünkü içtimaı 1, 
p 

Ankara, 17 (A.A.) - C. J{. ~ 
l\foclis Grupu (17 12/1940) ~ 
15 te Trabzon Mebusu }Js 
Saka'nm reisliğinde toplatl 
RuznamC'de deri ithal işinin ~ 
kümeke ele alınması hakl<1 

Denizli MC'busu Tahir Berks1 
rafından verilmiş bir takrir ıı> 
cuttu. 

Takririn okunmasını müte 1'' 
kürsüye aelen Ticaret Ve ıı 
Mümtaz Ökmen'in Milli Ko'l 
ma kanunu tadil proiesi 111tv'" 
tatbıke konduğu zaman bU 
bunrı miimnsil ihtiyaçların te 
ninin hukıimetce derpiş edn ırt 
ği hakkırdnki beynnntı urrı1l 11 
yetl<' tasvip olunmuş ve ruı el' 
ffi(•de müzak re echlecek b9 

mndde olmadıaından rivs~ 
t><:>l eye nihayet verilmiştir. 

Başvekil, Halk PartisiıJ 
Teşrif Etti ~ 

Ankara, 17 <TAN) -BaŞ"ll 
Rdık Saydam, bugün cuoı 
r.yet Halk Pnrtısıni teşrif et 
ve Genel Sekreter Fıkri 'f1l 
tarnfından karşı! nmı tır l3 ~ 
kil bir müddet Partı işlerıle J1l 
gul olmuşmr. 

Tramvay 

Değiştirilecek 
6 - Henüz amorti edilmemiş 

vP. ileriki devrelerde amortı edi
lecek olan kıymet miktarı müf· 
redatlı olarak gösterılecektır. 

Son ı;tünlerde bazı açıkJ(özler 
mezarlıklara musallat olmuşlar, 
d<'mir parmaklık ve zincirleri sö 
kiip çalm1ya başlamışlardır. Za
bıta. bu hırsızları yakalamak i
<;Jn derhal tl'dbir almış ve Niya
zi A tes isminde bir hırsızı da 
suc üı;tiinde vakalamıştır. 

Ticaret Vekaleti. İstanbuldn 
ihtikar işlerile daha esaslı bir 
surette meşgul olmak icin yeni 
bir teskı1at yapmıştır. Bu veni 
teşkilata J(öre, Fiyatları Mura
kabe Komisyonu do~rudan doğ-
ruva Vekalete bağlanmaktadır. Tramvay idaresi, tramva"l~ 
Murakabe Komisyonu bürosu sdt>rc başlayış ve bitiriş sastl 
başına. Vekalet müfetti lerinden ni değı5tirmisti. Son tral1'ed 
eski İstanbul Ticaret Müdürü Beyoğlu cihetind<' Harbi\' 
Muh~in Baç getirilmistir. Bun- 23.~5 de İc;tanbul cıhetındettf 
dan sonra Mıntaka Ticaret Mii- SirkPcidC'n 22 35 dl" kalkıY0 ~ 
dürlü~. ithalat eşvasının tevzii Bu veni tarifC'nin "htivar ce 
ve ihracata ait lisans işlerile a- verıp vermiveceğı tetkik t 
IAkadar olacaktır. mektedır F.ğ<'r muvafık ııt 

Cetvelde, o sene amortıı;mana 
tabı tutulmuş olan kıymetlerle 
defteri kebirde taallfık ettığı he
sabın ismi ve bu kıymetm mukay 
yed olduğu yevmiye maddes·ııın 
tarih ve numarası da irae edile
cektir. Her birinin hizasına, tat
bik olunan amortisman nisbeti, 
bu nisbete göre amorti edilen ve 
kalan miktarlar da işaret oluna
caktır. Cetvelde, amortism.ına ta-

DONMUS ÇOCUK - Diin sa
bah Kocamustafapaşada Süm
bülefendi camiinin avlusunda, 
4 - 5 gün evvel do~du~ anla
sılnn bir erkek çocuk bulunmuş
tur. Soj!uktan yan donmuş bir 
halde olan çocuk, bakımevine 
kaldırılmış, tahkikata başlanmış
tır. 

İthalat mallarını vilavetlerln ahnmaz.ııa. bu tarife venidPrı 
ihtiyaclanna ll?Öre tevzi etmek i- itistirilecektir. Sehrin bir 
çfn, ayf't bir daireye ihtiyaç g&- ile dil'Jer tarafı arasında d 
rülmektedir. Vekalet müfetfü:le-ı dan do~ruya irtibat temin ıı 
ri bu mevzuu tetkik etmektedir- cek yeni hatlann ihdası du 

mektedir. 





ı········.-. ... ·········-························ı 
!GESTAPO~ : .................................................. ! 

Yazan : Philip Walton • Kerr 

30 - j ler yaparak, sadece siyasi saha
larda çalışıyor, Bulgaristanın ık

Almanya, 81ı!g&rl,mn Iti1ar hu- tısadi inkişafiyle o kadar alaka
kumeticrme .ı.\'oyyi r.ıll..ıhedesıle dar oluyordu ki, iktısadPn Al
beslcdikleı ı kınclL'n istifade Lde- manyaya bağlanan Bulgı:ıristamn 
rek, Bulg.ır:stcır:.1 Fransı:.ı: vt: İngı- Berlinin haberi olmadan hıç bir 
lız nüfuzunrlan kurtarnııya Çtılı- r.nlaşmaya girmesine meydan bı
§ıyordu. A (nı :;:ama~d3 Bulg,1- rakmıyordu. 
rl.':)tanda esı<::.ler.b~ri y"rlt•şmı~ B İT T İ 
Rus muha!:Jbeti.1i ko!Jarmhk içııı, 
memlekette Komün•zme k.ı .. şı o-
lan cereyan!3rı kuvvetlNıdırmek S 
lazımdı. Bu hususta Ç;ıııkoff g'.bı por : 

Futbol Aianı Yeni 

Tayin Edildi 

sıyasilerden ı:.t,foı:e etm~k müm
kündü. Bu s<:"b·~pi~ Gcst:ıpo, b•r 
çok devlet ad,ıınl:ırırıı. ordu ku 
mandanlarını r;:e.~dı gayekrme 
taraftar bulu;or. b:.ı.r:lar vasıta~:
lt: Alman :"lraftar1ıııına kuvvd 
verıyordu 5iycı'>ı r~rk<ılar, hatt,• * MP.lihe ve hakeme ceza ve
meclis içinde Alman taraftarı rilme tarzının doğru olmadığım 

iddia <>derek, futbol ajanhi?ından 
gruplar günden güne çalışıyor- cc,kilmiş bulunan Hasan Kamilin 
du. Kral ve memleı<P.tı Hare e-

verine hakem komit<'si azasından 
deıı adamlar, Bulgı:ıristanın Noy- Nuri Bosut tavin edilmistir. Nu-
~·1 muahedesinde u~radığı bak- ri Bosut, cok "eskiclPnberi idare
sızlığt düzeltmeye tnraft~r ol- ciliğe badamıs ve biitün spor iş
n:akla beraber, bunlnrı harpten lerini y;ıkmdan takip etmiş bir 
zıyade sulh yolile halletmeye t:ı- idarecidir. 
raftardılar. Gestapo kendı elde BU HAFTANTN EN MÜHİM 
ettiği adamlar vasıtasıle, daima MAC! _ Bu haft;ı en mühim ı 
J ukıimete karşı bir muhalefet u- m:ıc Gal::ıtasarav ile Fr.nerbahce 
Yalidırıyor, ikidcbır ordu zabitll'.- arasındadır. Sercf stadında va
rı arasında, ve siyasi mahfıllerd~ oılacak olan bu kı:ırsıJ;:ıc;ma. Ga
karışıklıklar çıkarmıya muvaffak la~asaray ve Beşiktaş kliioleri a
oluyordu. r~smda yenidı:>n bir anlasmazlı-

Almanların Balkanl::ırd:.ı CP.nu- ğa sPhf'P olmustur. Böle-f' bu isi 
bu şarki koridorunu ellerine ge- Vf'ni futbol ai::ınına havale et
ÇPmeleri için, Bulgaristanda yap miı:;tir Halledileceği ümit edil
tıkları kw.vvetli propag~ındalar ve ..,..,,_ı,.ı-..,~; ... 
teşkilatlar mtıvaffikeycle yürü- ============== 
yordu. Bulgaristanın bir çok m~
hafili müstakbel menfaallı:rın in 
ancc.k Reich ile anlaşmrık olduğu· 
na inanmışlardı. Alman tnrafbr-

BUG1JNK0 PROC.ftAM 
s.oo Program 

lığı giinden güne artıyordu. Bul- 8.03 Haberler 
garistanda Almanyanın yrırın!d 8.18 l\Tüıık (Pi,) 
<limyanın en büyük kuvveti oln- 8.45 Yemek ııs-

19.15 Çocuk mli-
ziği 

19.30 Haberler 
19.45 Şarkılar 

, 

2 -

iAN 

Bugün Matinelerden itibaren 

ÇEMBERLİT AŞ sinemasında 
Emsali &Örülmemiş 2 şaheser birden 

1 - Yılmaz bir azimle çalışarak hayatını, beşeriyet için bir fe
!Aket olan VEREM MİKROBU mücadelesine feda eden 

ROBERT KOCH 

ÖL ÜME KARŞI SAVAŞ 
Ba~ Rolde: Ölmez eserler yaratan beynelmilel sinemacılığın en 

hüYük San'atkarı olan 

EMİL JANNINGS 

PAR i S DELİLİKLERİ 

Ankarad~ 

Gördüklerim 
Ve Duyduklarım 

(Başı ı incide> 
kanların hiç olmazsa İlkbahara 
kadar harpten uzak kalabilece
ğini göteriyor. Onun için Anka
rada tekraı eski huzur ve emni
vet havasının estiği ,görülüyor. 

Huzur ve emniyet. fakat gev
seme değil. Havanın yumusama
sı hükumeti gevşetmiş de~ildir. 
Hükumet daima uyanık ve daima 
tetiktedir. Askeri ve iktısadi mü-

Kalpleri titreten bir muzik, Sonsuz bir zevk doyulmaz bir saadet dafaa tedbirlerini almakta devam 
Programa ilaveten: Paramunt Jurnal en son harp ve dünya haberleri etmektedir. Cünkü huzur ve em-.... '1111-------ra••·----------··-----... ----------# rııvet.in en büyük garantisi bu-

BU AKŞAM---,. ı dur. * ~ ~-AZAK~ 

Bugün :~~::ı::~:d: itibaren 1 
-Mıh'tesna Zengin bir ' rrogram-

1 • KRAL AŞKI 
PERNANDGRAVEYve 

JOHN BLONDE/,,,L 
Fransızca 

Müzikten ateş.. Neş'eden kud
ret.. Aşktan ilham alan css1z 

şaheser ... 

2 - 4 PARMAKLI 
CASUS 

MADLEINE CARROL 
ve ROCERT DONALD 

Fransızca 

Büyük Casus Filmi 

l - YUNAN ve 
İTALYAN 

H~.rbine aid Türkı;-e sözlü 
En son havadisleri, , .... _____ , 

1 

1 

1 p E K ve ı ngilizlerin Sidi Barrani mu-
zafferiyetini takip eden SARAY 'da büyiik ve devamlı muvaffakı:vet

leri Ankarada büvük bir sevinç. 
Türkçe Nüshası le karsılanmıstır. ·Buradaki kana-

l 
ate göre, Yunan zaferi harbin M E L E K Balkanlara sir ayetine mani ol-
mussa, inııilizler.in Ridi Barrani 
zaferi de harbin Akdenize inme
sine imkan bırakmıyacaktır. 

sinemasında orijinal 
dildeki nüshası 

3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 
SİRKTE 

Dünya komikler kralı 
Arşak Palabıyıkyan'ın 

Hugüne kadar çevirdiği en mü-
• kemmel !ilminde sizi bu akşam 

il hayatınızda gülmediğiniz kadar 
gülmeğe davet ediyor. 4..., ı 

Aşkın Hayat. .. İhtirasın hareket .. , Kinin heyecan.,. 
Müziğin ateş verdiği şaheser 

TÜRKÇE 

Ciınkü bu zaferden sonra: 
1 - İtalya Akdenizde karadan, 

denizden. havadan bütün taarruz 
kabılivetini kaybetmiş olacaktır. 

~ ~ İngiltere Şarki Akdenize 
t.:ı.mnmen hakim olacaktır. Cünkü 
Almanya bir Akdeniz devleti de
ltildır ve donanması Akdenizde 
bır !)ey yapamıyacak vaziyette
dir. 

3 - Akdenizde İn~iliz hakimL 
yeti demek, bu denizde yolların 
açılması demektir. 

4 - Yunan zafer inden sonra 
Mısır zaferi, İtalyayı harp harici 
kalacak bir vaziyete düşürebilir . 
Bunun da harbin mukadderatı ü
zerinde oynıyacağı rol şüphesiz 
mühimdir. 

Yunanistan 
(Başı l io'1 

dolayı, büyük bir gurur dil. 
tadırlar. Bu türlü yar~ r 
beraber mümklin olan dı~~ 
nevi mali yardımı da ni.bB1 

fert kadar yapmakta devaıtl 
ccğiz. Yunanistanla Rotn8 
sınrlaki mücadelenin, fen•1, herler tarafından yanlış yo 
kedilen İtalyada n.ihayet 
ı;:üzel sanatlarla isti,gale b;e 
ca.ğın• ümit etmek her hal ~ 
la bir nikbinlik olmasa gere 

Lord Halifax. bugün c~ 
etınekte olan muharebel~9 
vük bi.- maharetle hanrl8 ıa 
bik eden General Metaksa5 · 
neral Papagos'u takdirle 
mi~ ve EÖzlerine devamla 
tir ki: 

"Yunanistanla müttefik\ 
en sonunda. hür kalmak 1 
milletleri pençeleri altına 
va calısı:ın ser ve zulmet Jctl "! 
!erine galebe çalacağına .. ı' b 
bulunmaktavız ... Lord. yo n 
rumca olarak. "yaşasın ·~i 
tan ve zaferimiz!., diye bı 

tir. "'le d 
Resmi harp tebliU 

Ati na, 17 ( A.A.) - Ordıl6 ıı 
kumand:ınlığı t:ırafmdan ;ı a 
kanun aksamı nc>sredilen !\ 
m:ıralı 1·esmi tebliğ: 18 k 

Ceoherıin bazı nokt3 
mahdut mikvasta cerevan 10 mPvzii harekat muvaffa. ıı 
inkişaf ederek hatlanmıı1

1 m<>n ileri alınması ile net 
mıştir. 

• t1 
Roma, 17 fA.A.) - rt1 e 

ordu karargahının 193 rı~ e ' 
tehli~inin Yunan cephesııı 1\ 
kısmtndD deniliyor ki: ts~ 

"Dokuzuncu ordu mı~ 'ıe 
da sükCııı vardır. Son gUT1 ti 
muharebeler Psnasında ?ı9 ıo 
racı a•ay' ile Milano mıı\ in 
layı kayda değer bir sure 
maVÜ"' ~·f:mjc;)Prdir.,. of j 

/ talyanlar çekil~U 
11 cağı kanaati kuvvetleniyord'l. \ tesi 

* * • Gestaponun Gayesi : 12.30 Progratn 

20.15 Radyo ga-

zetesi ,. ...... ----------.-
20.45 Saz 1 Bugun matinelerden itibaren 

M AVİ TUNA 
Onun kin İngilizlerin Mısır za

feri burada büyük alaka ve se
vinc uyandırmıştır. Akdeniz yol
ları acılırsa, İngiltere ile ticari 
münasebetlerimizin inkisafı im
kanları a-rtacaktır. Bu da ayrıca 
memnuniyeti mucip olan bir ha
disedir. 

Atina. 17 (A.A.) - Bır 
resmi sözcüsü. dün akşa~et 
vutluk cephesindeki va~1'tr i 
kında şu sözleri sövlernısdt o _ __ _ _ 12.33 Şarkılar 

Biitün bunlardan başka, G<.sta
pcı tarafından ileri stirüJerı bu 
müphem nazariye, tüccarlar ara
sında o kadar kuvvet bulmuştu 
kı. Avrupanrn cenubu şarki tica
retinin Akdeniz yolunrl<.111 ziyeıdı:, 
Alınanyaya bagll oldugu, ı.:n ta
bıi bir kanal olan Tuııadwı Kara-

12.50 Haberler 
13.05 Turküler 
13.20 Orkestra 

21.10 Konuşma K A o ı K ö y 
21.25 Oyun bava_, 

• 18.00 Program 
18,03 Mi.ızik (Pi.) 
18.30 Konuşma 
18.45 Çocuk ~aati 

ları 

21,45 Riyasetlcilm 
hur bandosu 1 

22,30 Hııberlı-r 
22.45 Cı-ızband 

23.25 Kapanış 

cenize kadar olan tıc.ırcti.1 anc.ık r:wr--~-_;v•..,·' 
Almanya ile mlimkün olnc;:ığı ;n- ~~~ 

OPERA 
S!rıemasmıfa 

Bu mevsimin en giizel Iilmi olan 

KALP SIZILARI 
Oyıııvrı nl nr ; 

CAROL LOJlll1ARD -
f(AY FRANCİS -
GARY GRANDE 

ŞA RKISI 
JJI argurite JJI oreno - .! ean Galland - J ose N oguero 

Her telinde Çılgın bir Aşk ... Her sazında bin• bir istırap inliyen meşhur 

RODE SANDOR 
Çiğan Orke;;trası bu filmi süsledi. 

İn!lanı a~ktan ihtirasa ... İhtirastan kine.,, Kinden 
Iıycn vahşı bir zevk. bu filmi yarattı ..... 

Size daima en ı;üzel filmler seyrettiren ... 
Cinayete sürük-

A L E 

• e 
"Arnavutluk cephesırı d 

yet, umumiyet itibarile 1 in 
sayanı memnuniyettir.. tt s· 
kıtaları, denize doğru :ıcııft r 
vam etmektedir. Bütun le 

Ankara, harp içinde imiş gi- mukabi~ hücumları, bt.1 ~B r 
bi. hummalı bir faaliyet hücumların mümtaz krt9 

8 
halindedir. • rafndan yapılmts olma~1r 

1ar edilemez bir haki:<at olduğu ı 2 3 4 5 6 7 8 9 
soyleniyordu. Bu suretle Alman- r - \ \ 1 ~.-1 
yayı Tuna yolile KarC!denize çı- 1 • 1 1 1 Ayrıca ; Yarın akşam bu filmi gösterecektır. ••m.ı'~• 

Bilhassa iktısadiyatımızı harp men, tardedilmistir. t.t:l ~ 
ekonomisine uydurmak için etüt- ağır zayiat vermislerd11::. 
ler yapılmakta, tedbirler düsü- r~belerin en siddetWerı 
nülmektr. kararlar alınmaktadır metre irtifada Skivoviç 
Beynelmilel dünva vaziyetinin a- dnde vukua gelmiştir. tj'IJ 

knrmıya vasıta olduklnnnı. bun- j j • • • 1 1 f Pompei'nin Son Günleri ÖLÜM 
normal sartlan karsısında mem- vadisinde Yunanlılar, dı' 

acın kendilerine gelecek zararlurı 1 . -,-, -
1 
-, 1 1 I~ a... Tıirkçe sôzlü 

Rusya geniş nüfusu, harikula-
dusünmüyorlardı. 

1
1 I I I I l• I •I ~ı ______ llB __ , 

,_ . A 1 INCILDEN SONR Emekli Süvari G~neraJi.Dağıs-
tanlı Mehmet Teymur Ilısu ve
fat etmiştir. Cenazesi dün askeri 
merasimle kaldırılmıs ve Kara
caahmette-ki aile ~ezarlığına 
defnedilmiştir. 

leketin ithalat ve ihracatı. istih- almışlardır. .h. U 
.;al ve istihlaki arasında veni mu- Bari bombaları~ fst 
vazeneler vücude getirmek. dahi-
li istihsali memleketin bütün ih- Londra, 17 (A.A.) ~ ?ı 

de istihsal ve istihlakı ıle kendı , 1 ı•ı l• I • [ 1 , 
k<'ndine kifayet eden bir devlet - . ı•ı 1 r 1 1 h b 
olduğu, Tuna yolunu kullanın•- n ı 1 Yunanistanın ar c gi-
ya ihtiyacı olmadığı söyle myor, ı ii[ 1 1 1 1 1 1 • rişini ~ös~~ı:~n sin~ı~a 

Bütün dünyada en 
çok okutlan ·kitap 

A !manya ile müttefik d~ğilsc bi-

1 
1 1 l• i• .• I I_ 1 ( gazetesı bu tun tafsıla-

lc>, Bulgaristanın Almanyuya tc- 1 ] g 
vccclihünı..i memnuniyeth! karşı- • 1 1 1 1 -==ı tile bugünden itibaren 
lıyacağı ileri sürülüyordu. Gesta- - ·Beyoğlunda yalnız 

ROBENSON 
A DAS 1 

po Bulgar efkarı umumiyesıni Soldan ı;ağ,· 1 - Bır arz kıt- K S • M 
C'İde etmek icin, bu gihi iktısrıdi ası. 2 - re!:': ıyı - böcek. 3 - I- T A 1 
\ E: siyasi. kan~llardan yurüyordu. talyan milli ycınegı. 4 - Çat<tl 

Filme çekilmiştir. _____ ........ -. 
Bulgaristanda ask~ri casusl.ık değil. 5 - Ummnktarı emir - b!r 

tP~kilatına lüzum yo~tu. Çünkü renk. 6 - Çöl 7 - Kayırm-.k 
Alman yüksek kumanda he: yeti 8 - Bir U?;vı ds im · bır mcv

Sinemasında 
Programa iltfoeteJı 
bir kaç gün daha 

gösterilecektir. 
Programda: 

Kızll Rakkase 

ı 

ı 
lııtanbı.ıl Dördüncü icra Memurlu· 

ğundan: Paraya ı:evrilmesine karar 
ver lt!?l hane eşya~ının birinci acık 

1 arttırması 21 / 12/940 tarihine tesadüf 

ı eden Cumartesi günü saat 10 da Be
yoı!lunda Hamalbaşı Korneşçi soka-

1 ğıncta 24 numarada ynpılııcak ve kıy
ı metlerıni:ı % 75 şini bulmadığı sur~t
, te :kinci açık arttırması 24/12/940 
l tarıhine tesadüf eden Snlı gıınu ayni 

geçen harpte bu memleketi teşki- sim. 9 - Bır millet. 
latlandırdığı için, as!<:cri kuvvet- Yukarıd~n ::ışağ~: 1 - Kanadı 
lerini yakından biliyordu. Bulga- var. 2 - B!r mıll<:t - ~üsseli. ~· -
ristanın haritası en ince tefcrru- Aylık - Yü.nan. •l - Kı) mnkt,•n 
atına kadar çizili bir halde Al- emir. 5 -- Bir ı-enı~ - bir nota. 
man crkanıharbiyesinın doı::ya- 6 - Olmarr.·ş. 'j - InanmIŞ - top· 
sında mahfuzdu. Bu scbeplı! Gf's- rak rengi. 3 -- Fastb - hnyasız 
t::ıpo, usullerinde bnı.! değışiklik- ı 9 - Yükse<tmek. 

'Jl., ( S A L O M E ) .,.., mahalde \"e ayni saatte yapılacagı i-
l l J;"ın olunur. 

Kopan Gerdanhk 
- 1 -

Sermin neşeli '\'C çevik adımlarla Beyoğlundan Taksime doğru 
yürüyordu. Bugiin bütün i~lcri yolunda gitmişti: Terzide çok bek
lemeden elbisesini prova edebilmiş. berberde saclarını ve tırnakla
rını istediği gibi yaptırmış. ufak tefe~ alış verişler ~tmiş ve bütün 
bunları bir kaç saat içinde ikmal . ettıkte~ sonr.a bır. p~stahaneye 
uğravarak kendisine mükemmel hır çay zıyafetı çekmıştı. 

Simdi yürüyerek Maçkadaki evine gidiyordu. 
Taksimde, karşı kaldırıma geç:rken ~i:,denbire onun~ mavi 

renkte, bi.ıyük bir otomobilin çıktıgını gorunce: b~ tehlıkeden 
kacmak için gerisin geriye bir kaç adı~. at~ak ı~tedı. !~kat mu
vazenesini kaybederek yaya kaldırımın u~erıne duş.er .gıbı otur~u. 
Bu esnada parmakları telaşla boynundakı kıymet.h çın kolyesı~.e 
tcıkılmıştı. Gayri şuuri denecek bir çabuklukla elın.i b~y.n:ma go: 
ttlrerek. kopan ipliğin iki ucunu yakalamışsa da r~.l dışı. ışlcmel~ 
mavi mine yuvarlaklardan bir kaç tanesinin yere duşmcsıne manı 
olamamıştı. 

Hususi otomobilin sahibi derhal arabasını kenara çekerek ye-
re atlamıs, gene kıza yaklaşmıştı: . 

- Affedersiniz efendim, istemiyerek bir kazaya sebebıyet 
verdiğime pek teessüf ettim. Bir tarafınız acıdı mı? 

Şermin bir elile elbisesinin tozlannı silerek yerinde': fırladı, 
sesin sahibine baktı ve bir saniye için gözleri karşısındakı adamın 
gözlPrindeki cazibeye takıldı. . . . 

İki insanın bakışları tesadüfen birbirini cekebilir ve ıkı çıft 
vabancı göz tesadüfen birbirine bağlanıp kalabilirler; fakal ?u ~
damda nazarı dikkati celbeden öyle bir hal vardı ki Şermın hır 
saniye hayretle hareketsiz kaldı, karşısında bası açık duran bu y~
ban~ıvı tetkik etti. Ayni sanive içinde zihninden, bir şimşek su
ratile bir cok düşünceler l(ecmişti ... 

Tab1iden daha uzun boylu, çok geniş omuzlu olan ve her ha
lile bir kuvvet ve metanet üade eden b u yabancının birdenbire 
v<> bövle ı?arip bir te!adüf neticesinde kar$Isına dikilmesi onun 1-
cin acnio ve şaş1rtıcı bir hadise idi amma Serminin derhal alaka
sını celbe-den sey onun bu kudretli tavrı değil, tebessüm e~m~yen 
sol.ıtun vüzi.i. ağzının iki tarafındaki meyus cizgiler ve irı gozle
rındekı mahzun mana oldu. Bu gözler koyu kurşuni mi, voksa 
!livah mı idiler? Gene kız bunu tayin edemedi, onların kendisine, 
fırtınadan cvvet ~ökte biriken koyu ve karanlık bulutları hatır
latmakla olduğunu dfü~ündü. 

...................................... . . ........................... i Edebi Tefrika Tefrika N o. 1 j 
• • 
i i 
! i i Yazan: JJJuazzez Tahsin Berkand İ 
~ ..................... .... . ......................... .......... 

Karşısınd~i adamın yüzüne bakmak icin ka~an ?u gözlerle. 
yanında duran genç kıza doğru eğilen ~azarlar garıp bır tez~t .teş. 
kil ediyordu. Çünkü erkek fırtınalı bır havayı. andırıyo~. ı~ı:ıı:~e 
genç kız bilakis parlak altın ışıklarını saçan bır mayıs gununun 
canlı bir sembolü idi. Orta bovu, narin vücudü, cok canlı bir ma
na ifade eden yüzü. :vesile c;:ılan mavi gözleri, etrafma güneş sa-
çan sarı saçları ve valnız gülmek icin yaratılmış olı:ın dudaklarilc 
gençligin. sevimliliğin ve nr:scnin bir timsali gibiydi. 

- İki tarafıma bakmadan arabayı süratle yürütüyordum; 
bütün kabahat bende ... Bir tarafınız acıdı mı? Size yardım edebilir 
miyim? 

Şermin, ayni suali ikinci defa tekrarlayan bu adamın sesini 
duyunca kendini biraz toplamaya muvaffak oldu ve bir yabancıyı 
böyle tetkik etmekte olmasından utanarak kızardı. 

- Hayır. bana bir şey olmadı. fakat boynumdaki kolye koptu. 
Bunu söylerken göğsünün üzerine basarak büsbütün dajtılma

sına mani olmak istediği gerdanlığını parmakları arasında sıkı
yordu. 

- Karşıma birdenbire bir otomobil cıkınca korktum. Geri 
creri vüriirken. telaşla parmaklarımı gerdanhğıma takıvermişim. 
'"' ~ Kaza yalnız bundan ibaret kalmışsa, şayanı ehemmiyet 
değil; ben sizi yaraladığımı zannederek üzülüyordum. Rizi ancak 
0nüme cıktığınız zaman gördüğüm için otomobili güçlükle dur
-iurabildim. 

Adamın sözleri çok terbiyeli ve nazik idi amma sesinde hu
c:unet ve yüzünde acı bir mana vardı. 

- Müsterih olunuz, otomobil bana çarpmadı ve düşerken bir 
tarafım incinmedi. 

Hem konuşuyor, hem de ayni zamanda şöyle düşünüyordu: 
- Ömründe yüzü gülmemi;j bir adam. Bana öyle geliyor ki, 

Kederli ailesine taziyetlerimi-

tiyaclarını karşılıyacak tarzda radyosunun verdiği b~r 8tı bi 
org~nize etmek. ihtikara mani o- göre, Arnavutluk sevkı~ 1t lıp 
lacak tedbirler bulmak. fivatları İta )yanların en mühim ır rl 1çi 
kont.rol icin yeni sa tıs sistem teri manlarından biri olan ~~- ea 
tesbit etmek, hulasa ekonomimi- gC'ce tngiliz tayyareıerı ·st ış 

dan bombardıman edi1J111 İitr zi sunarız. 
HA,LKEVLERİNDE: 

zi harp ihtiyaclarına uydurmak 0 -

ıçin devlet mekenizmasının her Askeri Yazi"' "b 
Fatilı Halkevlnden: Pazartesi günü 

arn;;lör fotograf ve resim sergisi açı
lacaktır. Sergiye istirak edeceklerin 
eserleri kabul edilmiye başlanmıştır. 

şubesinde ayn bir faaliyet görü- J " 

lüyor. (Başı ı .. j-JJ~ b~ 
Ankaradaki huzur ve emrıive- F.rgiri vlli\yetlnin de buyu" tı 

M üftla manifaturacı Hacı M ehmet 
Evrim İflb idaresinden: Müflisin va
zıyı:d edilip istihkak iddia edilen at
lar hakkı .. da müstehik tarafından a
lacakluara karşı vaki olan bir tekli
fin müzakeresi için alacaklıların 23 / 
12/940 Pazartesi günü saat 13.30 da 
İ!lac: Dai:-esinde hazır bulunmaları 1-
\ön olunur. irtAs idaı·e azaları: 

tin belki blr sebebi de budur. Her ınını, İtalyan işgalinden .ıeıııtd bd 
seyin evvelden p;örülmesi. ona ıerdir Bu cephede tahaddüs 
göre evvelden tedbir alınması, vaziy~ti 6<)ylece hulAsa edeb ~a 
elbettf> ki insana huzur ve emni- ı - Yunanlılar, sahil ce l' 
yet telkin eder. yan! Snrnnda 'nm §İmalindeıı l' i'i 

istiırnmetıne doğru ileri bııre ıJ1 o 
dt!V&m etmektedirler. Mııll\ n. 

Avukat Alkivyadi, Reşad Atabek, 
Marko İşm~I. 

İnhisarlar Teşkilatı 
Ankara, 17 (TANı - Meclis 

Bütçe encümeni, İnhisarlar U
mum Müdürlüğü teşkilat kanUtJ\l 
projesini tetkike başlamıştır. 

hafif bir tebessüm etmek için çabalayacak olsa b una m uvaffak o-
lamıyacak, derin bir ıztırap duyacak. . .. 

Bu düşünce dudaklarına hafif bir neşe verdı, gulerek kar-
şısındaki adama baktı: . . 

- Bana bir şey olmadı amma kolyemin tanelerinı kaybettı
ğime üzülüyorum. 

- Bunları beliti buluruz. Arayalım. 
Ve hemen basını önüne eğerek abidenin etrafındaki asfalt Ü· 

zerine dağılan yuvarlakları aramaya başladı. 
Genç· kız yavaş yavaş şaşkınlıktan kurtulı:?uştu. $imdi o d~ 

gözlerile etrafı arayor, ayni zamanda, kalabalıga rağmen yerdekı 
kıymetli taslan toplamaya çalışan bu adama bakarak eğleniyor~ 
du. Bu abus yüzlü ~enç kimdi? Bütün insanların kalplerine neşe 
saçan bu güzel p:ünde niçin bu kadar surat ediyordu? Gene ve 
zengin olduğu halde d ünyaya küskün olmasının. sebebi neydi? 

E~er o dakikada birisi jitelip Şerminin kula~ına on un "Ne
iat Çınar,, olduğunu söylemiş olsa büsbütün h ayret edecekti. Fil
hakika onu yakından tanıma:vordu amma, herkes gibi o da bu a
damın serveti ve hayatı hakkında efsanavi denecek kadar müba
lağalı rivayetleri duymuştu. 

Genç kız biraz iler ide, iki kat olmuş, yerden bir ~yler top
layarak ~elenih gecenin nazarı dikkatini celbeden bu adamın kim 
olduğunu bilmiyordu, nitekim o da bir kaç dakika evvel otomobi. 
linin tekerlekleri altından canını zor kurtaran bu ~zel kızın kim 
oldu~undan haberdar değildi. Belki de bu ismi işitse o da hayret
lere düsecekti. 

Otomobilli adam işini bitirmiş, Şermine yaklaşmıştı. 
- On iki tane bulabildim. Acaba daha fazla mıydı? 
- Hayır. zannetmiyorum. Lutfen çan tama koyar mısınız? 
Elindeki kırmızı portföyü açmıştı. Genç adam kıymetli taş-

ları ötekiler in yanına koydu. 
- Teşekkür ederim efendim, size zahmet vardim. 
- Estdfunıllah, bilikis ben sizden af dilemeliyim. 
- Kolyenizi bir kuyumcuya götürüp taşları geçirtmemr 

müsaade eder misiniz? ' 
Beklemedi~ bu teklife Şermin. gülerek itiraz etti: 
- Öyle şey olur mu ? Kazada sizin h iç bir kabahatiniz yok 

tu· bunun cezasını sizin cekmenize bir sebep olamaz. Esasen bun
la;ı bizzat ben de bir ipli~e gecirebilirim . 

- Siz bilirsiniz efendim. Yalnız bana kalırsa böyle kıymet· 
li bir kolyeyi daha sağlam bir iplikle bağlamak münasip olur . 

· (Arkası var) 

yete göre. Yunan kumaııd11 l\ 
marh'nın işgaline hLI;susi . bit ~ 
yet atfedı::ı gibi görilnuY0~·11 
Yurıanlılar şimdiye kadar ıı 
rı müstahkem mevzilerirıdt 
tein , cepheden hüeumlar >'~ 
lıır; bililkııı askerlerinin ~ıığ eti 
ratıı hareket kabiliyetlerınd 
de etmek suretile qüşmafll 
rındıu. çevirerek, çekil.rnİYe 
edçcek şekilde bir tabıye .it 
lıırdır. d 

B:.ıı.a nazaran Himara';Yl 
1 bo..,unca mevcut mükemrned' 

luncları değil, takat arknsırı 
veleş v.,, Cikr. dağlarında~ 
,.ureuı~ işgalt: te~ebbüS 
zannedıyoruz. Bu hareket 
mM ~Wr il 

2 - Klisura ve Tepedele i 
rint: karş. Yunan ilerıeınes 
dım inkışaf etmektedir. ~e 

3 - C~phenin PogradeÇ ııJI 
ra'run şimaline doğru uı~.~ 
sinde, kar ytizünden, kil<:l1 

meicrdcı başka bir faaliyet 
ur. 

* ·de Şımalt Afrika ccphesırı 1'i 
Gre;> 'irı kumandası aıtırı.dll · 
kuvvetler•, Mısırın tıaıya~et 
iti aksamını istırdat etmiS c!S 
denberi Blngazı sancağı &1 
İta•yaıı arazısı ic!nde ııef ~ l'ıt-" 
la'llışlardır . Şuradaki ~ O}~ 
met',. tamırı imkôn.sız ~Aeı1' l~ 
mıstır, Dünyaıun en !JlOU • na 
ıtll\kırııı layık olan Mısır 111 ~i 
deı(I İngiliz fırkaları, eUeftı'ltl6 lhbj 
cuı bol ..-~ mükemmel rn~ ti!' l\t 
vasıtalarındarı tamamile iS ııı ı;:·· 
reli. sahi boyunca İtalyan f)f ~ \.11 
leriniL senelerce evvel 1'11\J•~ CI! 
a'!fıdt yolu takiben Bardill iö:ı 
Toorul·: lımanına doğru ys ~ıl: 
ıe.-ıo buhıruyor. __,., 

1 
'it 

o c;e ~lar 
Romanyadan ~tcL 

Göçmenlet i)tl tı u 
Sıvas, 17 (A.A.) -.~ !r. 

.komanyadan şehri:rn1"" şi ':1r 
partide 23 hanelik 90 ~~ tıcı.eı 
ci partide de 26 haen J.ı1l'f !()ter 
cem'an 195 göçmen ge tıı ı 

lira 
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lııflKAVE .._ -~-~-

ERKEK ŞAPKASI 
§ 

P. Laval'in 
istifasındaki 

Sebepler 

lngilizler 
Sidi • Ömer'i 

Yağmurlardan 
Gediz Nehri 
de Yükseldi 

G. E. C. lfldllF..._ ____ Yazan: Rüveyde Sinanoğlu ·-·--· .. 
Yar noter, gözltiklerini al

llına kaldırarak, delikanlı
ı: 

ayan Ayşenin yeğeni ile 
e! 
birine devretmek istedi

rliği başkatibinin üzerine 
kurduğunu biliyordu. Hal 

Parası yoktu. Tabii bu 
bulrr.anın çaresi de yok
atibi, hukuk fakÜltt>sı

da stajını bıtirir bitir-
• küçük vilayet merkezi
ış o gün bugün yanında 

rdu. 1 
rın de bundan fazla bir 

lli>zü olamazdı. Bayan Ay
)Pğenini tanımıyordu, am
le küçük yerlerde dün 
gün giden yolcu bile bü

ldd_.&aba halkını tanır da öyle 

ln Ayşe daha pek taze i
l kalmış, çiftlik, çubuk 
bir kadındı. Kasabanın 
da, oranın en güzel evi 
ğh boyalı evinde, kızkar
daha üç yaşında iken kim 
lrruş kızı ile birlikte ya-
. Bayan Ayşe bu kızı, i
kocasının yalnız hasretini 

ı analık duyusunun bü
hlı~ ile büyütmüş, gelin

a eriştirmişti. 
Rüzeldi; iyi yetişti~inde 

nin şüphesi yoktu. Yal
zesi için ... Öyle ya, yirmi 
ndan beri dul olan bir 
bunca yılı tesellisiz ıce
nasıl akla sığabilirdi. Vi

\aşıtatibe, soruşturdukla-
biç biri "bu böyledir", ya
yle olmuştur,. gibi açık 
bir kanaat söyliyeme

\' alnız, hepsi de, omuzla-
dırarak ve kaşlarını ka

rek, "Vallahi... Kimbi
i..,, Diye mırıldanmıştı. 

n, karasakallı ve gözlük
ihtiyar noterle uzun uza
nuştu. O akşam noter, bu 

noterlik dairesini aL 
müracaat ettiğini başka

aöyleyince, başkatip, he
rarını verdi. Gidip bir ke

teyze ile yeğeni görecekti. 
a olsun, elin dedikodu
kıp kendi istikbalini kö
e çiğneyip geçemezdi. 

• • 
ev 1 temiz, güzel, ılık bir 
~di. Bayan Ayşe, kocası 
da öldükten sonra, onun 
inin de doğmuş olduktan 

vilayet merkezinde, kaç 
tanbulda edindı~i ileri fi
ile birlikte yerleşmişti. 

t saydıran bir hali vardı. 
J:> kendisine. satılık bir ar
ın geldiğini söylediği za
yan Ayşe, onu kibar bir 

salonuna almış, kah-
m etmiş, hatta, tarla i

başka şuradan buradan 
uştu. 

atip, kendisine, fakir 
ın çocuğu olduğunu, 

bin güçlükle bitirmesi 
e şimdi hayatını ferah fe
ndı~nı, ancak, otuz ya

)'apayalnız, aşçı dükkanla
MYip sojuk, bakımsız bir 
~umanın acısı onu pek 

ü söylerken, hiç te, bu 
karşısında bir yabancılık 

)ordu. Bu evde bir ana 
vası samimtliği vardı. 
P Rideceği sırada, Bayan 

la işini açtı; kendisine 
Riln sonra uğramasını ri
Sofadan geeerken, yejteni 
ek için gizlice sağ kapı 
sonra da soldakine ba

ltiımeler göremedi. Yal-
dibindeki esvap asacak

bolis kasketi gözüne ilişti. 
tibin birdenbire yüzü 
~ayan Ayşeyi karmaka. 

iki kelime ile selimla
a fırladı. 

de bir polls'vardı da -di
lendi,- bana görünmedi. 

kız için mükemmel bir 

•• bir daha uğramamayı 
kararlaştırmıştı. Fakat, 
Yanına giren o sakallı a
~en sonra iki gecedir 
lrkasına, cıgara dumanın.. 

ı-•~·- ış tırnaklarını bo~azı

'yordu. (Tabii rüyasın-

.. günü sabahı, başki
O)is belki akrabasıdır,, di

dü. Bu düşünce bir ışık 
aydınlattı ve bir zin

bi kara sakallı adamın 
kele~ye vurdu. J{e

t6n, bayan Ayşeye J{ltti. 
an J(irer Rirmez, esvap a

löz attı. Bu aefer ıki fötr 
h idi. Yine başı dôn

at sabretti. Yine salonda 
. Başkltibi yine o ılık 
; şapkalan unuttu. Yi

lızun ve tatlı tatlı ko-
. Tarla işinin de sözü 
nıa aml başkatıp note
n çekileceğini, parası 
rlili kendinin üzerine 

l si>yledi. 
'ra, kapı, önce ürkek, a-

Hikayelerimiz 
TAN'ın bu sütununda 

her gün bir hikaye bula
cakslnız. Bu maksatla ga
zetemiz Ulunay, Halikar
nas balık(ısı, Muazzez Tah
sin Berkand ve Rüveyde 
Sinanoğlu'nun yardımını 
temin etmiştir. 

Her giln bu muharrir
lerden biri size telif, adap
te, veya tercüme bir hika
ye verecektir. 

rcılandı; sonra iyice açılıp elin
de kahve tepsisi He bir genç kız 
içeri _ılirdi. Hizmetçileri bir ye
re gitmi~ te ... Bu, bayan yeğendi; 
güzel, esmer bir kızdı. Akşam 
loşluğu kadar manalı, koyu ka
dire gözleri vardı. 

Başkatibin kanının damarla
rında nasıl sellendiği yüzünden 
belli idi. Ah, bu evde, bu cana 
yakın kızla ne güzel bir yuva ku
rulabilirdi! Fakat ah, o şapka
lar! ... 

Bayan Ayşe, yeğenine başki
tibin emellerini ve hasretlerini 
anlatırken, o, az daha, ayağa fır
layıp, 

- Fakat bu şapkalar kimin?. 
O J(eçen günkü polis kimdi? -di
ye haykıracaktı. 

* * 
Fakat haykırmadı, haykıra

madı. Buna hakkı olma
dı~nı aklına getirmişti. Hakkı 
olmasını da istemiyordu. Noter 
o1aca4ım diye böyle karışık bir 
ailenin içinde bütün ömrünü des
t~reliyemezdi ya! 

Kaderine küstü ve kalkıncaya 
kadar sakin ve tutkun kaldı. 

Artık giderken, S(ÖZÜ yine şap
kalara ilişti; bu sefer iyice dönüp 
baktı. Bayan Ayşe yanında yü
rüyordu. Başkatihin iç sızısını 
yüzünde gördü. Birdenbire bir 
kahkah~ attı: 

- Şapkalara bakıyorsunuz .. 
Anladım ... 
BaşkAtip atıldı; şüphesini bel

li etmekte ne mini vardı? 
- Hayır, hayır, bayan . 
- Şüphe ettiniz, biliyorum. A-

ma sakın fena düşünmeyin. Ma
lum ya, evimiz kasabanın cok 
kenarında. Dünyada türlüsü var: 
Biz burada hep kadın kişi yalnız 
olunca evi soymaya cesaret eden 
bulunur. Rahat etmek icin bu 
çareyi buldum. Buraya erkek 
şapkası koyuyorum. Tabii hırsız, 
kapıyı acmadan önce bir defa i
çeriyi jlözetler. Bunlan görünce. 
evde erkek var sanır: cesareti 
kınbr. İyi bir buluş değil mi? 

ltalyada Vaziyet 
(Başı l incide) 

lendiplomatik raporlardaki yan
lış malümattan dolayı kendisini 
mesul görmektedir. Mussolini za
hiren bile olsa iktidar mevkiinde 
bulunduğu esnada Hitlerin böyle 
bir teşebbüse girişmeğe ciddi sU
rette niyet ettiği zannedilmekte
dir. Cünkü Hitler bu müdahale
yi kan dökülm'eden yapmak iste
mektedir. Ordu ile Faşist Partisi 
arasında ihtilaf başgösterdiği za
man ve halkın hoşnutsuzluğu 
şiddetli ve fiili bir raddeye J(eliıı.. 
ce, Mussolininin vaziyeti o kadar 
!'l1üşkül olacaktır ki, dahili harbin 
başlamasiyle Alman askeri işgali 
kolaylaşmış bulunacaktır.,, 

"Daily Mail,, gazetesi yazıyor: 
''İtalyan denizaltılarının mü

rettebatı arasında cıkan ciddi bir 
memnuniyetsizlik İtalyan donan
m:ıı:ının bütün kısımlarına sira
yet etmiştir. Bu memnuniyetsiz
liğin ilk emareleri Sicilyada VU
kua ~elen hidiselerle kendini ıös 
termiştir. Sicilyada iki denizaltı
nın mürettebatı Jremilerine bin
mek istememişlerdir. Bu hadise 
sükut ile geçiştirilmiş ve bu bah
riyeliler hemen başka -bir yere 
J{Önderilmistir. İki .rün sonra bu 
gemilerin mürettebatı tamamile 
dE"=ğiştirilmiştir. Brendizi'de bjr 
denizaltı mürettebatından bir 
kaç kişi harp aleyhinde ba~p 
c-a~ırdıklan için hapsedilmişler
dir. 

Almanlara göre 

Almanyanın Fransa 

Sefiri Abetz Dün 
Petain'le Görüştü 

Londra, 17 {A.A.) - Hür Fran
sız ajansı, bitaraf membalara at
fen Laval'in azli hakkında şu taf
silatı vermektedir: 
"Almanyanın Paristeki mümPs 

sili Otto Abetz, Fransanırı P.:ıds 
mümessili De Brinon vasıtasilE' 
Mareşal Petain'in, Napoleon'un 
oğlunun kemiklerinin Parise nak 
li vesilesile Parise gelmesı ve 
Vichy'ye dönmiyerek VersaılJes
da yerleşmesi hususunda Laval'i 
ikna etmiş bulunmakta idi. Bu 
bir tuzaktı. Aynı günün akşamın
da Pariste Laval ile Abetz'nin 
yakın dostlanndan mürekkep bir 
hükumet teşkil olunllcaktı Bu 
hükümet Hitler'le sulh müzake· 
relerini tacil edecek ve f talyanm 
askeri hezimetleri neticesinde 
mihverde inhilal edP.n mevkje 
Fransayı gecirecektl Hür Franstz 
ajansı, bu planın polis prefui 
Langeron'un Dahilive Nazırı Pey 
routon'u, onun da Mareşalı hP
berdar etmesi neticeıdnde suya 
düştüğünü bildirmektedir. 

• 
Nevyork, 17 (A.A.) - .,Tnıns-

radio,, ajansından alınan bir tel
grafa göre, Almanyan:n Fransa 
büyük elçisi Abetz, Vichy'de bu
gün Mareşal Petain'le üç saat ~ü
ren bir mülakat yapmcstır. Müla
katı müteakıp Abetz öğle yeme
ğini kabine azaları ile birlikte ye
mi~tir. "La Suisse., gazetesine 
göre Abetz'in bu ziyaretinin mu
mnilevhin Almanyanın Vichy bü
yük elçiliğine tayini ile neticelen
mesi ihtimal dahilindedir. 

Lloyd Georges 
{Bafı l incide) 

sım tekJif ettilfni zannetmekte
dirler. Tecrübeli bir devlet ada
mı olmak dolayısile Lloyd Ge
or~es' dan çok istifade edilece~i 
,üphesiz,dV. :l'abine bumdan 
bir zat~el'ika:va Sefir olarak 
J{Önderilmesi takdirinde, Lloyd 
Georges'un bu zatı istihlaf etme
si de muhtemP.1 ılddedilmektedir. 

C hurchilrin sözleri 
Londra, 17 (A.A.) - Avam 

Kamarasında bir mebus, Chur
chHl'e bir sual iradederek, hü
kumetin başlıca diplomatik mil
şaviri <>lan Sir Robert Wansit
tart tarafından radyoda söylenen 
nutuklann tn~iliz hükumetinin 
siyasetinde bir delişiklik üade 
edip etmediğini sormuştur. Bu 
nutukJardan İngilterenin Alman 
milletini tezlil etmek istemidili 
manası çıkmaktadır. Churchill 
şu cev:ıbı vermiştir: 
"Meml~ketimizde arasıra. hil

kumeti hiçbir veçhi'e taahhüt 
altına sokmıyan, dikkate şavan 
noktai nazarlar izhar edilmiştir. 
Kanuni hudutlar dahilinde yapı
lan bu serbest münakaşalar. val
nız hükumet tarafından de~il, 
ayni zamanda Parlamento tara
fıncian da tasvip edilmektedir.,. 

Muhafazakir mebuslardan 
Strauss da şunlan sormuştur: 

"Almanların matlup olarak 
kücük düşmeleri ve bir zillet his
si duymaları arzuya şavan ve 
hatta elzem bir şey değil mi
dir? .. 

Churchill bu suale şu cevabı 
vermiştir: 

"Almanlann ma~lılp olmasm
dan her halde memnun olacağız.,, 

Rhin Bombalandı 
<Batı 1 incide) 

Zaptettiler 
(Başı l incide) 

raklarmdadır. Sidi - Omer'e, hu
duttan takriben 8 kilometre öte
de bulunmaktadır. 

Gnrp çölündeki harekat 
Londra, 17 (A.A.) - Burada.ltı 

salihiyettar mebafile gelen ma· 
lumata göre, İngiliz kuvveuerı 
şımdi Mısır demıryolundan 240 
kilometre açılmışlardır. A vustruJ 
ya ve Yeni Zelanda kuvvetlerı 
de batı çölündeki harekata işti
rak etmekte, Tuğgeneral Noel 
Peirse'in kumandası altında bu
lunan bir Hintli fırka da bar
betmektedir. 

• • Kahire, 17 (A.A.) - BBC: Ya-
n resmi bir habere göre İtalysm 
kıtalan Bardia istikametine doğ· 
ru ricate icbar edilm\ştir. lngıliz 
ordusunun ileri kollan, şimdı 
Tobruk'un 20 mil vakınınn yak
laşmışlardır. Capuzzo istihkamı
nın zaptı, İtalyaya aıt Libiya ara
zisı üzerinde ilk İngiliz zaferini 
teşkil etmektedir. Bu mevkiin iş· 
gali Mısırda büyük bir sevinç u
yandırmıştır. 

Esir /talyan Generali 
neler anlatıyor? 

Kahire, 17 (A.A.) - İtalyan 
motörlü fırkasının başında öl<'n 
General Mario Maletti ile bera
ber bulunan General Cerio, b;r 
subay kampına yerleştırilmek ü
zere bir destroyerle İskenderiyfr 
ye ve oradan Kahireye getirilmis
tir. General "Daily Mail,. gazete
sınin muhabirine ani baskın do
layısile düştükleri hayretten bah· 
settikten sonra ŞUtilan soylemış
tir. 

"Kanaatimce İtalyanların Sidi 
Barrani üzerine ileri hareketleri 
bir hata olmuştur. Bu mevki e
min bir mevzi değildı. Bun11 bi
zim bildiğimiz gibi siz de bihyor
sunuz. Fakat bilmedi~imiz bir 
şey varsa o da kuvvetlerımzin bu 
derece motörize olması ıdi. As
kerlerimiz iyi harbetti. 17 sant 

Birkaç Köyün Arazisini 
Sular Kapladı, 

Zayiat Yoktur 
İzmir, 17 {A.A.) - Son gün· 

lerde yağan yaA"murlardan sonra 
bu sabah şehrimize hafif hafif 
kar yağma~a başlamıştır. 

Buraya gelen haberlere göre 
Gediz nehri sürekli ydmurlar 
netıcesi 65 santim yükselmistir 
Sulnr Emiralem civanndaki köp. 
rünün üstünden aşarak ovaya ya 
vlmaktadır. Bir kaç köyiin ekili 
arazisini sular istila etmiştir. 

Bayındır kazası dahilinde dr 
Küçük Menderes nehrinin sular 

Meşhur lngiliz Radyolar 
Akümülatör ve Anodlanmıı 

GELMİŞTİR. 
SATIŞ VE TEŞHiR SALONU~ 

Galata Karaköy Palas 3 üncü kat 
No. 16. Tel: 42023 

, Mevsim Münasebetile ., 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Elifli ve Kurunlu köylerinin tar Ticarethanelerinde 
Jalarını kaplamış bulunuyor. KAYMAKLI LOKUM 

İnsan ve hayvan zayiatı yok 

tu~ydın'dan alınan haberlerde K E S TA N E Ş E K E R 1 
de bir haftadır fasılasız bir suret . ~) M E Y V A L 1 N U G A 
te vağan şiddPtli vdmurlardan T A H I N H E L V A S I 
taşmış olan Menderes ııehdrıin 
d"' Aydın ve Nazilli ovalannı is- ' tılaya başladıb bildiriliyor. ------~ SARA y AKLA v ASI 

* Bursa. 17 <A.A.> - Mustafa 

FOSFARSOL 
Kan, 

EN 
Kuvvet 

BiRiNCi 

ve iştah Şurubudur. 

Kemal Paşada dündenberi tedri
cen azalmıya başlıyan suların teh 
didi altında bulunan bazı köyle
rin g~n seneki gibi baskına ujt
ramaması icin her türlü tedbirler 
alınmıştır. Çeltikçi köyü ile Hay_ 
dar geçidi mevkiinde nafiaca yap 
tırılmış olan bendin bir kısmı tah 
ribata uğradığından bu suretk ' '-••••••• 
mecrasını delfştiren sular Du· Her Eczanede bul.unur. -----•• 
rumbey köyünü tamamen istili ~--•••••••••••••••••••••••• etmiş ve halk civardaki çiftlik bı J ._ 
nalanna yerleştirilmiştir. K 1 ş M Ey S ı M ı G E L D ı 

Azaltı ve Çeltikçi köyleri mez- • • 
ruatı su altındadır ve Azaltı köyü 
mahsur bir vaziyettedir. İnsan ve 
hayvan zayiatı yoktur. Bu sabah
tan itibaren Kirmasti çayının da 
vükselmiye başladığı haber alın
mıştır. 

Kürk Mantolanmzı veresiye \'e uzun vade ile 

ARJANTı Ti L Ki 
M•ğaze11nd•n ılınız. 

A vrupanın 1941 son modelleri gelmiştir. 
tanldannıza mukavemet ettiler. l z iz 1 M f k 
Fakat mitralyöz ve el bomballl- e e 8 lft a aSI 
rile 12 tonluk tanklarının karıjI (8 ı · 'd ) 

Mabmutpap 137 No. ARJANTE TlLKJ Matazası. Telefon: 2255' 

Maliye Vekaletinden: ne yapabilirlerdi?,, ••ı ıneı e 
Muhabir, görüşme hakkındaki şehri kazasında 6000 lıral:k ve 

yazısını şöyle bitirmektedir· yırmi beş kişilik bır hapısane, 
Bu sözlerden sonra Reneı'al de- Suşehri, Koyulhisar, Zat'n kıw&· 
n bir teessüre kaptldı ve ga- lannda 50,000 liralık birer h~

ne$ ten yanmış olan yüzünden göz kumet konağı. 

Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 
Kaldınlması Hakkında İlin 

yaşları8n.km/Ava hRslarh.. SAMSUN VİLAYETİNDE: 
ır nglliz f Uos11 Çarşamba ve Terme kazalarında 

GUmUt 7fls k1v'atlaklarm yenne cttmuı bir liralıklar darp ve ,.78 .. 78 
klfi mıktarda çıkardmıı oldutundan cümilıs yilz lruruşluklann 31 lkincitt
DUD 1941 tarihinden ıonra tedavülden kaldırılması kararlaıttınlmqtır. 

Gümü, yuz kuruıluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artılr tedrrill 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıkları ıle Cumhuriyet Merkez Banka• 
ıubelerince kabul edilebılecektir. Elcezire. 17 (A.A.) - "D.N.B ... altışar bin liralık birer hapisant, 

Muhtelif sınıflara mensup 14 Çarşambada 50,000 lirı:tlık bir hu
harp J?emfsindPn mürekkep bir kumet konağı. 
tnJ?iliz filosu Cebelitanktan ay- YOZGAT VİLAYETİNDE: Ak 

Elinde ıümüı yüz lruruılulrlar bulunanların bunfan mal aandıklarlle 
Cumhuriyet Merkez Bankası ıubelerine tebdil ettirmeleri illn olunur. 

"70025,. "102111" 

rılarak. Atlas denizine aeılmıs-
tır. Müteaddit bvvareler hava
lanarak bir müddet h;ırp ~emi
'<>rine ref;ıkcıt f>tmic;lt>rcfir. 

dağmadeni kazasında 50,000 lira
ya hükümet konağının yenid~n 
inşası. 

Beyotlunda Takılm Valdeçeımeel ı mı şah iye hfıklmllğinde 937/230 sa 
92 No. da mukim iken lkametglhı ;ı;ıl• terekt do Y smda mevcut alaca 
meçhul bulunan Kozma Sarıarılana: ğı uzdar. yuk rıd mıktarı yazılı meb-

IAt haczedılerek d !remiz veznesini 
letanbul Birinci lcrı Dılreılnden: A- ya•ırılmı'J olup, ı cakhya tedıye • 

GVMVŞANE vtL.\YETİNDE: 

SIN GER 
Kelkit ve Şiran kazalarmd;:ı 6000 
lıralık ve yirmi beşer kışilik bı
rer hapisane binası. 

gatı:.nlkl Yasef kızı tarafından istihsal dılmek uzeredlr. Bu bapta bir dl7-
edıle • bı kıtF ilim ıle borcunuz olan ce .mz varı; , bıldır lmek üzere lce 
39 lir3 9l> kuruşun tahsılını temlnen flytıt lcrı. lflAs kanununun 103 et 
SuU.anatme Sulh Mahkemesi ahkA· mcıı:ldeı;ınf:> tevfıkan tebliğ olunur. 

TELEMETR · "HONOGRAF 
Hassas - Saf lam - Zarif ve 

15 sene garanUlldir. 
ÇELiKTEN FIATI 16 LiRA, 
Altın 18 ayn, flatı 135 llra 

DiKKAT : Singer saatleri İstanbulda 
yal uz Eminönü merkezindeki maja
zamızda aat.Wr. lıtanbulda f\lbemiz 

yoktur. 

SINGER SAATLERi 
Ma~azası İstanbul EmlnGnQ caddesi 8 

Bayraml9 Aallye Hukuk Mahkeme• 
ılnden: 

Dava olunan: latanbul Eminönü 
KUçUkpazar Demlrtaı mahallesi Mu. 
radlye ıokı6ında Mehmet Faik kızı 

Sıdıka GUlere: 
Davacı: Bayramiçin Türkmenli kö

yünden eşıniz Hüaeyiıı oğlu Halil Gü
ler tarafından aleyhinize ayrılık ıe
beb•le ttçtılı bofanma davasının cari 
muhakemesinde namının çıkarılan 
davetiyeleı bulunanamadığınızdan bi
lA tebllt geri çevrilmtı ve yeni ad
resiniz de meçhul bulunduğundan 
rnahkeme<-e ilAnen tebugat ifa
sına karar verilmlı olduiundan, 
mahkemenin bırakıldılı 7/1/941 salı 
saat 13 te Bayramiç Asliye Hukuk 
mankemesinde hazır bulunmanız ve
yahut bir vekili kanuni göndermeniz · 
r.kai takdırde hakkındaki davanın gı
yaben bakılacatı davetiye tebliğ ma
kamına kaim olmak iızere llAnen teb
lil ol\mur. 

._ G& Doktoru -

temal Tarkan 

Aşatıdıa yazııt mevadın pazarlıkla ıtK ıtn e:: nı aıarında y zııı gün, saat ve mah:ıllcrdekl askert satın alm 
konılsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte ait oldugu komisyona gelmeleri. Ş rtnameleri komisyon 
larıııda ıörulür, 

Tutarı Teminatı 

Clnıl Miktarı Lira Lira ltıaıe gUrı. uat ve mahalll 

Arasta tıımı{i 
•• 

Saman 

Nohud. 

Zeytin yağı 

110 Toıı 

86 .. 
14,400 K.lc 

Y~llya kiremidi \0,000 Adt"t ) 
Mahy& 3000 ,. ) 
Cam 600 M2 ) 
Cam macunu 300 Kilo ) 
5. lil: pencere menteşesi 1700 Adet ) 
On ikili! kapı menteşesi 400 " ) 
Kapı kilidi • 100 ) 
Kok kömüril • 150 Ton 
Kuru ot 200 ,. ) 
Sarr.&n 200 ,. ) 

894,34 135 23/ 12/940 

3300 515 23 .. .. 
20,640 3096 30 

" .. 
10,080 1512 30 ,, • 

14.20:_0-.---~2130,90 21/12/ 940 
4,800. 720 23 " " 

19 " .. 

" . " 
Arpa 150 " ) ,. ,, .. 
Yula.' 150 ,. >---------·-19/12/ 940 
Yulaı 50 • 4000 600 30 ,. ,, 
Yulaf 100 • 8000 . 1200 .. ,, ., 
Butday 250 ., 26,250 3937 • • • 
Tavla halatı 200 Ad•t ) 
Yem torbası yerli 2000 ,, ) 
Yular başlığı yerli 2000 .. ) 
İp yular sapı 2000 ., ) 
Çul yerL 1500 ., ) 
Belleme yerli 1500 1 

10 Edirne eski mo,l. 
nyet dairesi 

10,30 Edirne eski mOll-
rlyet dalreııt 

14 Edırne eski müsl-
rlyet dairesi 

16 Ed rne eski mllfl-
riyeı dıireai 

• 

9 30 CanAkkale 
14 
14 
14,3( 
15 
15.30 
9 
9,30 

10 

Çorlu 

Cerkesk8y 
Çanakkale 

" • 

Kolar. 1500 " ) ~ _20112/940 1,30 ltonya 
Bir hr.ıtahane tnııaatının noksan kısmı müteahhit nam ve hesabına tamamlattırılacaktır. Muhammen bedeli 

.fl3.082 lira 6 kuruş, ılk temınatı 20.274 liradır Pazarııtı 24/12/ 940 Salı ııün ı saat Hı da Ank r d M M. V. 
Hava ıatın alma komisyonunda )>'apılacakur. Keşif ve şartnamesi 2066 kuru~a kllmısyonda" alınır . ~~-~~----~~-
Bir kilosuna tahmin edilen flat al-ı 

tı lwrul olan konuD. muamele ver- ~- Emniy~f t •. 
'-' 8il 

(1654 - 11898) 

ve Gazinosu 

Londra, 17 <A.A.> - ''Reuter., 
Alman matbuatı İtalyanın Afri. 
kada ve Arnavutlukta uğradık
lan muvaffakıyetsizlikleirn ehem 
miy~ini azaltmakta ve mihver 
nrta~nın endi.esini J{idermtve 
~ayret etmektedir. "Börsen Zei
tun~ .. d:yor ki: "İtalyan milleti
nin ve askerlerinin harp kabiltye_ 
tini kırmak ve iyi günlerde oldu
~u J{ibi fena günlerde de Alman
va ile İtalya arasında tam bir iş
hirlili vaoılmasına mani olmak 
istiyen İngilizlerin bu arzusu ye
rine ıelmiyecektir. İtalyan mil
leti Alman milletinin ve Alman 
müsellih kuvvetlerinin İtalyanın 
vanmda bulundutunu bilmekte
dir.,. 

lanndan biri olan Anilin bomba 
fabrikası da yakılmıştır. Rhin sa 
hillerinde bir limanın emtia garı
na da bombalar isabet etmiştir. 
Mannheim'ın civannda Neckarı
tadt'da bilhassa şiddetli bir İnfi
lak vukua geldiği görülmüştür. 
Saat 3.30 da bombaların atıldı~ı 
!:>ütün sahanın baştanbaşa alevler 
içinde kaldılb görülmüştür. Man
nheim'ın Cenubunda bir şehir o
lan Speyer'de tayyare inşa eden 
bir fabrikaya isabetler vaki ol
muştur. Neckar şehri üzerinde 
Heillronn'daki hedefier yakılmış
tır. Bir kısım tayyarelerimiz de 
Bordeaux'da denizalblara tahlis 
edilen üslerden biri üzerine bü
yük çapta bombalar atmışlardır 
İngiliz hava kuvvetleri dün ~n 
düz müteaddit tayyare meydan 
!arına ve Fransız sahilleri a~ıkla 
nnda düşmanın 6 ticaret gemisi· rakslm: Tramvay duratı kU'll-
ne hücum etmiştir. Tayyareleri- aınd11 Kamerpalas No. ı. 

gisi bütün rüsum " nakliye detir- 1 
ma•cly-. ait olmak il&ere iki yüz eW 1 
ton bulday pazarlıkla kırdınlacaktır. 
İıttldllerın yüzde on beş teminatlarile 
birlikte 23/12/940 günü aaat 15/ 10 
da Kal'ICla Askeri satın alma koml:;
yeınun• ıelmelerl. (1644 - 11859) 

< a)orifer - Sıcak su - Banyo ve bütün konforu ha 
Mefruşat ve yataklar yenidir. Telefon: 1164 

Ankara - Yenişehir Atatürk Bulvan~da Ordu Fvf lrar" 

mlzden dördü üslerine dönme. .. ••••T•el•:lll4•9•11•3••• .. 
miştir, 

~------·TELEFON: llH -------ıt.I 



T A N 10 ~., n•n 

ÇOK MüHIW. ~/ 
Erkek ve kadın farkı yok 

lDEMI iKTiDAR, 
lEL GEYŞEKLIGI 
ve ufiyet! umumtyeye u.rıı 

Hormona fabrikasının 

~LANDOKRATIN 
Hablan çaredir. 

fieı eczahanede kutusu 
200 kuruştur. 

Reçete ile saulır. , 
l2tanbul Aallye Mahkemesi 9 uncu 

ıiukuk Hlklmllı:ilnden: Beyoğlunda 
'.\'{is sokağında 14 No da mukim Bur
han Aksoyer tarafı~dan Kadıköyün
de İbrahlmağada Koşu yolunda Fua ı 
bey sokı>ğında 6 No. da Nergis Melli 
hat aleyhine açmış olduğu tescili ta
lılk davasının yapılmakta olnn muha 
lcerr.esinde. 

M, o.kyhln fkametg!lhı meçhul 
•ltluğundan dava arzuhali, dftvctiy 

ve gıyap kararı mahkeme divanhn 
nesıne tfılik ve gazetelerle de ilônıı 
cra edildiğ. halde gelmediğinden gı
yabında icra kılınan muhakeme netl
e~inde: 

En dar zan:anınızda bile KO:\'IPRİME ık tcliı$ etmtden mısafirlerinizi ağırlıyabilirs;niz 
l\IBRC.11\IEK, BEZELYE, BUGDAY vesair ÇORBALIK K0~1PRİME

Davacı Burhanın karısı M. aleyh 
Nergis MelflhaU 335 senesinde Hay
dıırpaşada Koşu yolunda kain hanede 
şahitler huzurunda üç talik ile tııUik 
eylediği vt: o tarihten IUbaren karı 
kocu bir daha birleşmedikleri şahit
lerin şahadetleri ile sabit bulunmuş 
ol:r.asın& binaen :rneı:klır tarihten itl
barc>::. talakın subutuna ve bu suretle 
mezbure Nergis Mel.'ıhatin davacı 
Burhanm karısı olduğu hakkında nü
fus kaydının kaldırılmasına kabili 

LERİ1\1İZİ HER YERDE BULABİLİRSİNİZ. 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri 
~~ Kuruluş Tari i: 1915 

1 
temyiz olmak üzere 15/11/940 tarL 
hfnc!e karar verildiği nlltık naınname 

ı:f§#/11$11$#'$#~$,?'~§$~ 

Oo cazip renk .. hepsi de ' 

1 Parleıa ao• moda11. Kutu
aoo orta11ndalr.i rleliktea 
fÖrebilıuialı.' 

• Ewelce mümkün ·oldup 

2 tauvvur odilemiyen daha 
baflf daha iece bir pudra 
(bavalandırılmı~) : dır. 

Yeni H ncfia koku adcı. 

3 Praaaanıa Mıdı bavalcsıo· deki çiçeklen lıoltlamı, 

laiHiol bulacaktıaıı. 

4 
Bütün ,V• aabit durur 
çünkl •• Knıme köpiıgü"' 
ıle karı,tınlmıttır. 

Güı:el " f"ıalmat •• 

5 rÜıiir n J•imUr• 
daıt veya terleme· 
rlca kattıyca aıüte· 

) '.ir olma&. Satın almazdan -evvel 

6 Buyülı modelde 
yeol ya .,u.ip kutu. - ... ~ 

HAKiKi RENGiNi 
GOREBILIRSIN°I. 

--~W61////P'Jll.'////1$1!//1/$'//1$///////lll///~ 
Kutunun ortuındakl delikten bılıınıa 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş ı'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi ~ 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zfraat lhnk11•nde kumbarelı ve lhb• raız tH•rruf heuplerınd• en .. 50 

llruı bulunanlara aenede • defa c;eı<llecek kura ile apQıdakl pllna gOre 
ikramiye daCıtııacaktır. 

4 ~det t.000 Liralık 4.000 LI"' 

• • 600 • 2.000 • 
4 • 2!10 • t.ooo • 

40 • 100 • • 000 • 
100 • 50 • & 00(' • 
120 • 40 • 4 800 • 
160 • 20 • a 200 • 

DiKKAT Aes plarındaltl par tar tıtr sene içinde 50 liradan •satı dOsmı
Jenlere ıkr mıye çııcuaı takdırde 4Jl, 20 lazlaaıyle verilecektir. Kuralar 
91aede t deta. 1 .Eylfll. 1 Blrtnd klnun. 1 Mart ve 1 Baz1raD 

t.rlhlmnde cekflecelrttr • .... --..........._. . ...-....-..... ~ 

,~ 
MUAMEL ~RGiSINE 

Tabi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 
l - 7 numune üzerine hazırlanm~ 

<iMALAT> • <MUAMELE> 
C EMTiA, iTHALAT ve iHRACAT > 

(SATIŞ) defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sah"felileri mevcuttur. 

Taşra siparişleri siır'atle gönderilir. 
Umumi satış yeri: İNKILAP KİTABEVİ. İstanbul Ankara Cad. 155 

~-
;Al ATA VI 
?ER~EMBE PAZARI 

YOGUATÇU HAN 5 • 
"=BANKALAR CAD 47 59ISVIÇRENIN PRESIZYON SAATi 

---
'ta~l•r-n Vil&u,:.+ı"'.-tl"' 4ePnte Ar~n,vo.-. 

Tasarruf elmek 
isleyen biri ••• 

Kunduraların tabanlarmı korumak l ç 1 n 
çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su· 
retile ayni şekilde hareket edenler az 
değirdir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğınde tezahhür eder. 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUN G S RAM ampullarım 
almalısınız. 

TIJNGSRA 
EN AZ PARAYA·EN BOL AYDINLIK 

--BOURLA 1 BiRADERLER 
laTA,..aUL ANKAllllA 12.Mıllll 

AGA AD 
PfllAKENOE sarış YElll : 

ODEON MAGAZASI 

•AGA. • 141 

KUVVETLi VE SEDA!! 

MÜK"MMEL BiR CİHAZ 

5 Uimbıılı süperhelerodin + hu11u11i •,,_alı• 
düOmesi 11ııyesınde kısa dargıı Ozerlnd' 
fevkall!de ıyi randıman+ gayet mü•••" 
antifadıng tertibatı+ pıköo ıle plak çııtıPa~ 
içın priz t ve saire ve saıre.,. 

.. AGA" - 151 
HER KES BÖYLE BiR CiHAZ 

SAHiBi OLMAÖI ARZU EDER 

6 lfimbalı süperheıerodln •göz müş'irl ıı• 
ıstıısyon ~yarı~ gayet kuvvetıı elektro 6fttl' 
mlk oparlör+ sanıyesındo milli ıstasy0""11 

. ""''' netrıyatını dınlemek ıçin tıususi düw 
Hındiya ukalto a!)acından mamul zarif 'fi 
lüks muhal azası+ ve saire ve saire • ._. 

IST ANBUL • BEYO~LU ISTIKLA.L CADDESi llo. 48 / 1 
TOl'UN suış Yf.RI : 

SULTAN HAMAM, HAMDI a. GEÇiDi No. 48. se 

1 - GENÇLİK 
2 - GÜZELLİK 

3 - SIHHAT 
Işte yüksek bir kr~mde ara. 
nan bu meziyetlerın hepsırıı 

size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV rl:r 
tualet musta!ızarıdır fr,. 
ce bir itina .re yapıiışıı• 
dakı hususiyeti ıtıbarı!c 
yuzdekı çizgı ve buru 
şukluklarm •eS<:kkülune 
mani olur. Deriyı genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PER'l'EV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Ge. 
nişlemiş mesamatı sı
kıştırarak ciltteki pıir 
tük ve kabarcıkla:-ı gi-

derir. Çil ve lekeleri ıza· 
le eder. Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirır. 

3 - KREM PERTEV Bır 
cilt devasıdır Derı gud 
delerinin ifrazııtım dü
zeltir. Sivilce ve s yah 
noktaların tezahürüne 
mani olur. Cilt adalesıni 
besliyerek ltuvvetlendi
rir. Kuru cntler ıçin 
yağlı, ve vağlı ciltler 
için yağsız hususi tüp 
ve vazoları 1Tardır 

1 ~ ilRKEl'I al 
··.ıı.n o ' ~aJIL.lmso5 .. t emtrlı.apı 

Karyola fabrikasındakJ 
Sergiyı ziyaret edınız 'r _, 

l ll&lup •• Jit•l"17AI MlıGı&rU• -..ı U'-.l&4UI 
OuetttOI• - Neerint T L.8. •TAN llatlNıa• 

1 

Alaturka kısmında - Her Akşam . 

20 kişilik s SAFiYE Büyük Varye 
CUMA AKŞAMI 

HAVAYDA BiR 
Büyük Revü - Yazan: Ziya Şakir - Beste: Şefik GurmeriÇ..,,, 

jisör: S. Atilla - Havay Kitaristleri - Orkestra - Yeni Rakı& .,e 
kılar - Büyük Mizansen - Muhteşem Dekor. 

DİKKAT: Fiatlara hiç bir zam yoktur. Telefon: 4263S 

YILBAŞI G E C E 
~abaha kadar eğlence - O geceye mahsus yeni . 
yete - Dans ve Caz - JJlasalarlJl şimdiden te"'' r 

~2/12/940 PAZAR GÜNÜ saat 14 de Büyük ~9 ~ 
ı;;;AFİYE istirakile okuyucu AGYAZAR JÜB. 

'91 ... -- ----------~] 

Lıra 

1 2000 - 2000.-

3 ıocw - 3000. 

2 750 - 1500.-

4 500 - ZOOO.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

.IOO ZU - iUOU 

Türkiye lş Bank0S1na para 
valnıı para biriktirmiş olmaz. ayni ti 

manda taliinizi de denemiş olursunuı 

Ke•ldeler 4 Subat 2 Ma ~ ~umb•ral ve kumb•'-:' 
P\Hapıarında en az ellt 

yıe. 1 AOu8t0& 1 lktncıtet- ,_ ttuıunanıar tt.urr'f' 

rl11 tarUılerlnde ye~ı.r .... 11 edlllrı .... 


