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Tanzimi için Bir 
Ofis Kurulacak 

slv a c;f 

lTALYAYA 
Yeni Bir 

'>arbeDaho 
lngiliz Donanması, 

Adriyatiğe Girerek 
Avlonyayı Bombaladı 

Londra Diyor le:: 

rk - lngiliz· 
\ caret ve. 

diye 
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Meclis, Örfi idarenin 3 Ay 
Müddetle Uzatılması Hakkında 
Yapılan Teklifi Kabul Etti 

"Akdenizin ltalyan 
Denizi Olmadığı 

Artık lsbat Edilmiıtir ,, 

anlepna, 7G Dlzama pm 
devletlerde oldutu llbl, TOr 

W7l !qUterenlD baricinde u-
memleketlerle iktıadl mQna

r.a.t1m11e bulunmaktan meneıma. 
l'lln.llllYlmm Avrupada, bizi de lel

iatedltl. 7enl D1zamı kur
megul oldutu bir sırada bu 

f'&aıpnımın lmzalanmlf olmuı, bil
fevkalAde ebemmiJ'•U bala-

Namık Kemal Gtinu 
Büyük Şairin Yüzüncü 
Doğum Yıldönümü 

Bugün Tesit Edilecek 
Muvaffak Menemencioğlunun, N. Kemale 

Ait Bazı Hatıralannı Neşrediyoruz 
-

Mütareke 
Arifesinde 

Fransa 

4\ Bugün şair Namık Kemalin do
ğumunun yüzüncü yıl'iönilmü
dür Bu münasebetle bütu"l melr
teplerde bugün ilk dersler Namık 
Kemalin hayatı ve eserleri mev
zuuna tahsis edilecektır. Omver-

~ mtıblm bldbel• o
Lnal De lhreeal Petabı 

IL"'llllllMla bqCln bat«i58tena DıU
lc7QzODG anlamak .. bir 

...,..ıt.ıtt._bert pzetembde 

ll'minci Asrın Dramı,, 

• ' •-·- l1tmda etlı:an ~ 
tar ft&it.tnt 116...t>lUr Don 

IL~lllt!\ı18UDU nefl'ettlltmtzt bildir 
bu mOhJm "5lkl1arın 

kurımlan da dOn ellmlze ıec 
Bu 1enl vestlfalan ' lln· 

.. Wamızda but .. c-ııkınnız 

'-a bahH ıtt dt•er yazılar 28 
lktr.cttetrln ve 2. 1 1. 7. ll 
8tnnctklnun ıuihli aOabala .. 

eılalnl&W. 

sitede de saat 14,30 da büyük btr 
toplantı yapllacakur. Bu mÜ'l•M
betle Namık Kemalin fotoğraflan 
muf1ara ve Üniversite konferans 
;alonuna asılmıştır. 

Omversttedeki toplantm Rek
tor açacalr ve profesôr Halide g. 
dıp. Nıhad Tarlan, Ziy~ttın 
li'mdıkçıoğlu. Ahmet Hamdi Tan-
pınar ayn cephelerden Noamık 

· ~ik edeceklerdır. T.
.. ınn en ltUvvetU ~tr

e ,_aeşhur 'Htntyet.. kd·ae-
t ll~ı.actklardır Oundiız Gu

salaıtfitp; ~~llınde tAce 
-~~ Halkev~~~:ie toplantı
~ echl k\ii Halkev1 .. 

ıwı1tı11• dnsl tıaıt..m• 
unacutır. Radyo

a; Sa; 1 Stl: 1J JI 

Londra, 20 (A.A.) -Amtrallı.k 
ıaıresi teblij ediyor: 

Akdeniz donanmasının alır ve 
1afif cüzütamlan ltalyanlarm A 1 

1avutlukt11 olan bahri muwaaJı.ı 
latİannı zorlamak üzere Adriye 
tik denızinde bazı harekette bu 
unmUŞ}ardır. 18 Birinciklnun 8f' 
*1 Amiral Pridham Wippel"m 
'<Umanda11 altında bulunan IUU· 
vaaör ve torplto muhrtpleril\derı 
tDlirekkep bir kuvvet Adrtyavktt 
Bari ve Ora~ limanlanna kadar 
llan lmmı tamamile tanmııbı 
Hiç bir düşman gemisine teaduf 
t>dilmemiştir. Aynı gece zarfmdıı 
bizzat ~dan tarafuıdan 
•dare «itlen zırhlılardan mO.rf'k· 
kep diler bir kuvvet, Otranto 
">olazmı geçerek cenubt Ama· 
vutluktakt İtalyan kuvvetleri t
~n en hayat! bir tQe ltmanı oları 
~vlon:vaYJ a~ bir bombanbmaf' 
•ltına almrttır \Tük.ek tnf1llklı 
~llelerden 100 ton kadar atıl· 
111~ BOtün bu hareklt P.Snuın· 
ia dil11Danm hiç bir mukavemet; 
"e teadflf fldflm~fstit" ..., .,,. ...... 

ltalyaya Yardım 

Almanyadan 
Asker Sevki 
Bekleniyor 

Nazi Gazetelerinden 
Bazdan ltalyanın 

~ayanacaijıilmidinde 
Cenevre, 20 (A.A.) - "D.N 

B." - Vtchy'den aluwı babl!rle
re ıare, Fransanın meııuı arazi· 
dett mümessili De Brinon. dün 
ôlleüzeri Paristen Vichy'e dön· 
müt ve Petain. Flanden, Devlet 
Nazın Baudouhı. Dahiliye Nuırı 
Peyrouton ve Bahriye Nazın A 
miral Darlan ile 16nı..neterdf' 
bulunduktan sonra Ü'8JD yem 
den PariR hareket fl'tmfırttr 
Yardım itanın oerllmlf I 
Lonclra. 20 f A.A., - Müstakil 

(Sona; Sa; 5 Si: f J 

Bazı ltalyan 
Oenizaltllarına 

YeriJen Emir 
11 lspanyol Ticeret 

Gemilerini Batırınız .. 
Lonclra, 20 <A.A.) - Amtraı· 

lık dairesinden btldirildijtne ıo-
' re. İtalyan denizaltılanndan bu 
IJMIP bul İspanyol ticaret n 
purlanna hücum etmek tein e
nıır almıftlr Bir ltaly-m df-ntzal 
tısına kaf1I Japdan ve muvatfe 
ıe1yetle netıc:elenen bir bücUın 

,. dan 10nra tngtlizler Amtrat M .. 
.no Falangola'nm tmuum _,. 
bu emrin bir surettnt elfı tree•r 
mteler ve fotoATafım çeamtıler 
dtr l!!mirde ŞUnlar yaDlıdır. 

.. 4408'1 numarab ve 2 cart ta
~ titlatz emrtnin Mr IUl"ettnJ 

,.._ .. 581;., ,, 

uevw& Knapjarı lllluauraucwıd.a: 
YlriDdl dotum ~lı mllnuebetf De 

NAMIK KEMAL 
otha AH Ekrem'ln eeerl 

S. eeerte Namık Kemali kendiaiDe m 7akm bir kbuen 
ı,.miJe tmupcabm& '6. SO K. 

Q • TfC Y~Df 

GAZETESl 1 
,......------------------------------------~ 

Sldt Baranl'deki tqllis tamu u saruanda esir edilerek Kahl•eJ• ~etlrilen ltalyan 

Mısırdaki Harekat Yunanistan Harbi 

ardia'daki 
Çember 
Daralıyor 

italyanlar 
TeDedeleni ... 

Yaktılar-

Liman, Şehirden ve Şimalde Yunanhlar. 
Havadan Şiddetle 1 O Köy lıgal Ettiler, 
Bombardıman Edildi Harp Devam Ediyor 
Kahire. 20 (A.A.) - Bu aksam Atina, 20 <A.A.) - Remıf Y• 

uraya ırelen haberlere ıröre. Bu nan sözcüsü dün akısam vazi 
1 ıa etrafmda faali~tte bulunan sövle anlatmıstır: 
.,riJiz motörlü cüzütamlan. tak· Arnavutluk sahtlf mıntat 
iber. 24 kilometre uzunlutunda da ftalvan kıtaatı Palermo k 
ıir kavi' halind@ Umanın etra- lacillaler tuafından esir edilen vanındaki mevzileri terked 
•ını kuıatan ftalvan mildafaala- clJier bir ftalyan ~nU Rimara'ya dolru ıecflmf$lerdtt 
'"l!lın harlc1 muhitine c!olru 1- ''erkez mmtakasında Tepeci 
'"rlemektf'dirler ifhasan edl1 r-----------·-- •vannda valnnda?J sıktstınlan 
utı olan ftal:yan iıosu. ln11 y . s· . 1 alyanlar simdi rleat haltnd 
.. ft İmparator! kuoetJert- enı ıparıı er V'uıwılılar bunla111 takip etn• 
,in bGnımlanna ştdetlt mukave- P.dlr T9*elen'fn ftkmı 
nM 1röstermekte devam etmek· nühlm bir O.s teskH eden Kllllm• 
·ect1r. lnCJDlere 12 ·un cfvannd• cok stddetıt m• 

Deniz luıreluilı remet 1rösterdikten sonra bir I·. 
Londra, 20 CA.AJ - SimaH a· T alyan müfrezesi eert eektl 

\fTfkadaki deniz harekltı hak- in ayyare !!bar edilmistfr Yunan to 
<ında Amirallik dairesinin teb- ' lisura'r dövmektedir. 
'iti: Bardia mıntakastmn 13 kA· ısmarlıyor Simalde 10 köv 1$1l&l edn 
ıunuevvel aksamından 18 kAnu •e civar tepelerde bir cok ttaı.. 
ıuevvel ötle vaktine kadar Ak Vqtngton, 20 (A.A.) - Va lln askeri cesetleri bulunm 
-ıentr filosunun hafif ve atır cO fmgtonda tahmm edildiğine !ifÖre ur. Daha Slmalde btr Yunan d 
·iit..amlan taraından ınk sık bon" ngilız bükiimeti, yemien l2.00U ve kolu kendisine adetce on 
'ardunan «tflmesi düsmanın si<' tayyare. 2000 ilA 2500 ta>ık top vüksek olan 150 er ve bir 
lPtlP tzac edilmesinde ve Bard1· ve mühimmat sipariş veo-meır ü "vdan mürekkeı> bir İtalyan bo 
·ivanndaki düsman kuvvetlel'l zere mUkaveleler akdetmeye ça- ınu sarnn"'h" 
;n hP1imetine büyük bir rol ov lr'1f'aktadrr Tavvarelertn bedelı (Sona; Sa; S Si: IJ 
""'rmr takriben bır milyar 125 milyon 

Askeri Vaziyet 1fJ kAnunuf'Vft1 srQnO ölledPrı dolardır Toplarla mübıınm11tırı 
nıra atır bombardıman cOzü bır mılyar 700 milyona bahğ ola 

amJarmuzdan bfrt torpil ta!lmlr bılecefi tahmm edilmektedır 
'ilSIT'an tavvarelmntn biri tan ''Nevyork Timea,. gazetesimr 
ndan bücu,.,.~ 11ıtrsmuısa da bt t>11dirdijine ıröre. lngıltP.renin A 

fSonu · ~" " · ~fl 4 ı /Sonu: ~" ~ ~o ! 

~~GÖRÜ<;LFR! 

B g .. llllllDC llRl661111111111111 ___ _ 

a an lslahatçı Namık Kema 
Ildm:l sayfada:, 

flfllMlerln G818ne Tanfı: -&h 
tt•1nn hflrhMf •. 
Yau: Aka Glintllh 

Glnh Meeeleli: •Kmlail '9J 
Bir Y av Delfldtr" 

Yazan: N ad s.lllllah 
efıib: Fn1t••Y1 Kemir-" Km• 

Çeviren: Olıına11 
O'çQncO sayfada: 

Nlmık Kemal Rıtklmula 
Yazan: Refik Balltl 

WabıelU Cephelenlea Nbulı 
Kemal 

< M alateUI luıtll'tllar J 

YAZAN: SABiHA SERTEL 
''L igıla.gk tliifinauan. ÜUfUIUI ,,.""" """'" ı.rra. 

bald.en ibaret deöU mülir 1 llaıı ,_,,,., Bır ,.... 
tı ebedi-. Nal nedir1. Bir nete.ı "4~1in- Gerek fal 
ifin, 11erelı eemiuet tfin mazi ,. • ., indf, fGlllı bnlf, ,_. 
qüne ne fal/dal göriilür1 llal rahat İlllif, emin ilıdf, 
Cffl1°Ula ne UUf a /taJ.ır 1. 

<Namık Kemal. 1872 İbret Gazetesi) 
Namık Kemalt yalnn bir hürriyet ve vatan şairi olarak .._ 

'lUI edenler Kemalin en hUytlk vasfını lkfnd pllna bırakanı.,. 
dır. Namık K-emal heı,eyden evvel terakklpener bir tslaha-., 
~ar. Kemalin vasadıtı devri röz inine ıetfrlr Parlde. menfHa. 
ve memlf'ket dahilinde vaptıtı mfkadeleleri rannna konnllk. 
ftemalln llnf hlr Avrupa remfvHI kar,mnda. ırerl bll' qff_..~ 

Bacb: A•Dilnyanm Siyasi ve dneheyllk devri i(inde duydatu layualan kırnetlMdlia 
m11nnra11.. -hllhiz. 
Y CUClll: il. Aıde1t · K~al elyle bh devir lelnde yaeamıetl: 

"ıtlrvlmdea bir Yaprak: "Kili Avnapa bpftallmıi laml inld'8f sevlyet•ne ftrdtfl. A..,... 
hm beyefl mi. 911Tt"tı mi?.. ·mperyall'1ftf Osman la saltanatının temt>Uerinl santllt ita ., 

Yazan: T~i "inle. Ttlrldve. fktıwlen ecnebi sermayesinin. ılyueten eea8'l 
rdlfmanan hlldmlfttf altına ırtrmı, yanın bir m&stemleb l& 

DördllncO sayfada: altanat idaresi derelteylile dayanarak keyfi bir idare ·~ 
"'rt1nsanın Rnimed: •Afrnnı 

Y ...... n r_.n_..w.... .. 
· (Yeni 6lr aerO 

"'df'ltf ,..,frilnt· A'11 ve latikam 
~eşinci sayfada: ______ , 

Blkheı· "Cem nta""'1"f. 
Yazan: R. Slnanollıı 

Tefrika: Cll'ft 
1' aımr: R. Sl1tt11tnllıı 

dinden ırttne trerilerk ..... et-nebi !le'l'lllayesl d•hlldf'ld aJanlan weıı 
~•tulYle yaY1b19 yerleslyorda. To11rak mllldvf'tlne hatlı oı... 
t1na.t ltn.t1nvlf! Avru1t8 .ermaveslnln ka!'Slınnda rekabet edeo 
11lyn ftl'll 1nma,-e. tutunaMIJHk lf'ln ~reler anyorda. Dahdt. 
"°'natsmlata ımtarmak tein istibdat idaresi. her ne.t hftnt. 
vett meneden hll' hale tre1mlstl Dahllcleld ftdvetfn tmkl ....... 
•klan fmDantnTfaltm "lnhı hahnnlan ortan Mithat .._ 
.f1tl Nanuk Kemal llhi b&rrtyet ve teraldd mtlöfilerbd o; ........ 

Namık Kemal hftrrl•et ft vatan sffrlerhd Jntlılı heJeta5 
la "bir tılAm Bankan.. a~lmaıaı. verU .. rketlerln kua•1DM11qıa; 
mldam ~ ~napa _...,.u...- 1ra ... ,erit •fllft 

(9-.; Sa; 1 Si: IJ 



Alfred Fabre - Lıue - Çeviren: 

larında çıkıp gidiyorlar. Sır me
selesine gelınce, mecliste geçen 
şeyden kimseye bir şey söylemi
yecekler. Buna karar vermişl\!r. 

Çocuklar için 
lslahhaneler 
Açdıyor 

Talebeye Yardım 

Genişletilecek 

TAN 

RESiMLERi Kabloları Kesen 
Bir Hırsız 
Yakalandı 

Şimdiye Kadar 120 

Kilo Tel Kesmiş! 

Parlamento 
Hayatının 
Bir Şaheseri 

Mebuslar, Nazırlann verclltl kolu, 
budu kopuk istatistikleri dinledi
ler. Fakat onlar da bu ilte pyet 
edibant: hareket ettiklerinden do
la71 bıraz endişe içınde idıler. Zı
ra, «izli bir komıtanın vücudu 
halkta bır nevı he7ecan uyandır
mıştı Zannedıliyordu ki, milli mu
d.taanın esrarı 600 kişıye ıfşa edı
lecek ve bunlar da bunu tahrikAt 
veailesi ,.aparak duşmana bildire
cekler Meclis, bu endışeyı izale 
etmek istiyor, daha doğrusu, bu 
ilk ıizlı komlte işini vatanı bır 
teşrifat meselesi yapmayı düşüne
rek, daha başka komiteler tqkili 
hakkını kazanm yı tasavvur edi
Yor, yahut ta yıne kendi fhtiras
lann yol verecek bir vasıta te
llkki edı;yor. 

* * Yeni bir kontrat: 

B öyle şey olur mu? 
Hakiki sır, ıuıcak nazırla 

hususi kalemının memurlan ara
sında mevcut olabilir. Bir kere 
mebusların kulağına kadar y-ıyı
Jan şey propaganda mahiyetini 
almış demektır. Daha oturdukları 
yerı terketmeden havadıs lPo
temkin) e kadar UZannuş, hatta 
Alman matbuatı da ışe vikd ol
mll§tur. Hafi celse ışi daha zıya
de ehemmiyetlendirir. Eger me
sele büsbütün başka bir noktadan 
düşünülürse o zaman kimseye 
söylenmemesi ihtarile zikredilen 
adetler sanki düşmanı yanılt
mak için hazırlanmış gibi addo
lunabilir. 

İlk tahsil ça~ında bulunan ço
cuklarla, bu yaşı doldurmıyan
ların ıslaha muhtaç olanlan icin 
Darülaceze müessesesinde kuru
la..'l pavyonlardan başka. Maarıf 
Vekaleti yeni bir müessese kur
mıya karar vennie ve bir nizam
name ihzanna başlamıştır. Ve
kalet muhtelif anormal tipleri 
ayrı ayn binalarda ve ayn re
jim tahtında ıslaha çalışacak ve 
bir teı'bive ve ~lah kadrosu ku
rac~Jrtır. 

yenl 

Bir avdanberi Silivrikapı ha
rıcı ile Merkezefendi tarafların
da elektrikler ı?ece birdenbire 
k<.>sılmektedir. Jandarmalar, ce
rev:ın nakleden havai kabloların 
gecelerı mechul bir sahıs tara
fınrfan cahndıi?:rnı. cerevanın bu
nun icit. kesildiğ'ini tesbit etmis
lf'rdir Hırsızı vakalamak 1cin 
t..edbir alan iandarmalar. hırsızı 
suc üstünde vakalamıva muvaf
fak olmuslardır fsmi Yani Bak
lacıo~Ju o 1 a n ve Topkapı
dn Kökeepmar sokağında 6 No 

B en onun ölüm ha 
bıraz geç aJdım. V• 

yuzdcn hem acı bır memnu 
hem derın bır mahcubıyct d 
yorum. 

Acı bir memnuniyet du 
runı: Çuııku bu sayede, o 
nıuo 1zt1rabın1 nıumkun 

gt:ç tatmış oldum. Oeruı oir 
cubıyet duyu) orunı. Çünll.d 
yuzden, o ôlwııun derin ıs 
nı ızbar ve ifade etmekte ı 
mış oluyorum. 

Ben onu ı.on defa, Ko 

Hükfunet meclisle yeni bir 
- 4 - kontrat akdetti. Bunun ıçin ta-

Dahası var. Sonra "olmadan raftarlannm coşkunlul?Un.ı hu
el bahsedilen,, bu tayyareler dut yok. Mebus Archimbaud yaz

ek ayların ıstatistıklerine gı- dığı bir makalede Daladier'nın 
yecek. Fakat hadıse naw ın memlekette: "Jean d' Arc ve Na-

unla yakından :neşgul olma- poleon'un kendi zamanlarında ka 
ta haklı olduğunu ıspat edı· zandıklan teveccühten fazla se

r: Nesine lazım? Yerine kim vildiğini,, yazıyor. Bergery daha 
lirse bu vade işi ile o meşgul doğru bır fikir söylüyor: "Bir 

ı.un. hükıimeteb~ue.k· ttefikan itimat ver-
Adet üzerine kurulan bu mem- mek ona ır seriyct vermemek 

içindir. Zira ekseriyetle verilen 
uniyeti mucip tezahürattan son- itimadm manası (ya-•ın hukft-

Daladier harikulade bır tezat r-met) demektır. Halbuki, müttefi· 
tı yapıyor: kan verilen itimat yalnız (y~-

Başvekıl kendini partiyi ka- sın Fransa) manasına gelir.,. 
nuş addetmiyor. Bılakis! Tay- Hukıimette yeniden bazı tadf-
mşaatının henüz arzu edilen lat yapmak ve fen heyetlerımn 

iktarda olmadıgmı soylüyor. · ted"kle 
kat bundan dolayı onu tahtıe ıs ı ri gibı bır harp kRbınesi 

tesis etmek ve umumi siyasetm 
ek doğru mu ya? damarlanna daha kuvvetJi bir 

1938 sonbaharında komünizme daraban vermek icap ediyordu. 
şı mucadele etmiyor mu? İs- Fakat çok zamandanberi ctlmhu-
lAtın artması için çalışmıyor · hükfun 1 

u? Hatta bu seferi açtı2ı zaman rıyet . et eri faaliyetten ev· 
...... vel hazırlanılması lizım gelen 

ecliste bir ekseriyetin ve hariç- ktalar 
1 fka uh lefetır.e no için enerjilerini yıpr2tı-

umum e nn m a • yorlardı. Tam çalışılacak zaman-
z kalmadı ~ı? . ~ da da dinlenmeye ihtiyaçlan var· 

Müdafaasını mucrım oldugunu 1 dı. Zaten Daladier cismen eksıl-
ul ederek yapıyor, fakat mu· mişti. 
ef esbab ıstiyor ve kendisini 
eyenleri de müttehe!n isk~- ~ * * 

ine beraber 9t~acağını gız· ·Esrarengiz haltabap 
ve kumazu ıına ederek teh· 
ediyor. 

Mecu.tn böyle teva!U Jrolpola
dauna hoşuna gitm•ştir. Orada 

es günahklr olduğu 1çin böy 
..ıtalara alışıktırlar. Lutu• ve 

amet gostermeye taraftar
br. 

Bele bir nazır: 
-Ben muvaffak olduml de

Herkes guler. Çünku hep 
ler ki muvaffak olmanın im
yoktur. Tefahürcü ısrar e-

rse bu, ona mevkiine mal olur, 
düşer. 

Aksine olarak şöyle söylemeli: 
- Yapılan şey o kadar buyuk 

elil. Fakat kabahat kimde? 
O zaman derhal alkıslamıcsk 
hemen itimat kararını &lacak-

* * fGlıeaer: ( 

E douard Daladier, (hakiki) 
adetlerı gosterdtkten son

irad etmesi lazım gt:len nutku 
zaman soylüyordu. Bunun ıçın 

es ona minnettardı. Zira ber
muphem bir endi'e vardı: 

endimize has olan tabirıle: 
"Gelm pek güzeldi',, 
Kolu budu kopuk istatistikle 
ihtiyatlı neticeler aalaveresi 
1amento hayatının bir şahese-

Mebuslar da bu işte gayet e
e hareket ettıklerinden do

biraz endişe ıçindeydıler. Zi
gizli bir komitenm vucudli 

ta bir nevi heyecan uyan
ıştı. Zannediliyordu ki, mil

müdafaanın esran 600 kışıye 
fa edilecek ve bunlar da bunu 

At vesilesi yaparak düşma-
bildirecekler. Meclis bu t'ndi

tzale etmek istiyor, doha 
oğrusu bu ilk gizli komite işmi 
tanf bir teşrifat meselesi yap-
ayı duşünerek daha başka ko
teler teşkili hakkını kazanrrıa
tasavvur ediyor, yahut ta gene 
dı ihtiraslarına yol verecek 
vasıta telakki Pylevor. 

Muzakereyi bitirmek için - nt!
tlerin muhayyel "düşüri.icü .. 

- Flanden müttehiden bır rey 
an etmek noktasını ileri sürü
. Mebuslar da kendilerinden 

yet memnun bir halde dağılı
rlar: Bakınız nasıl? EvvelA bu 

tle bir hldiseye cıebep olmu-
lar: hük!imetin nfyetfnden de 

pbe etmlş bulunmuyorlar; \'e 
ete itimat reyini de esjr

orlar. Altın madalyaya is
kesbetmek için bu muıi

kızlar gıbı parmaklan ağız-

K inunusanide o e:uarengiz 
haftabaşı tatillerinden bı

rinde attan inerken diışmuş ve 
yaralanmıştı. Profesör Mondor 
namında kalem erbabından bır 
cerrahiye mutehasaısı kınğı teda
vi etti. Daladier ona: 

- Doktor! dedi, bana hakikati 
söyleyin. Eğer altı hafta kımıl~ 
danmamak lazım geliyursa istj(a
mı Cümhurreisine göndcrece
ğım. Fransa yatakta idare etlıle
mez!,, 

Mondor bu işte hem cerrahlık 
hem de diplomat şOhretiru kay
betmek tehlikesini anlayacak ka
dar zekidir. Ne yapsın? lşten yağ
dan kıl sıyrılır gıbi çıkıyor. Baş
vekile: 

- Sekiz günde bir Jeyiniz kal
maz! diyor. Ve dışarıdaki mes
lekdaşlanna da: 

- İki aydan evvel iyileşemez! 
diyor. 

Ne ise Daladier Saint Domi-. ' 
nıque sokağını terketm•yf'Cek. 
Hatta evvelkinden biraz ~tnha SJ

kı surette mahsur bulunacak. 
( Arkaeı V•r) 

Bir ltalyan Fıkra11 

1 talya yalnız edebi;yahn, 
musikinin, resmin, heylı.e

lin, mimariniıı ve ıuUuıevertiğin 
befiii dejildir. İtalya aynı za
manda komedinin, nüktenin, ea 
prinin de kaynafıdır. 

Bir, iki perdelik halk kome
dileri meşhurdur. Bunların ı.a
yısı belki bir çok ileri m•mle
ketlerin mevcudundan üsltin
dür. 

Bir İtalyanla konuştujıınuz 
zaman onda daima çok ince bir 
zeki. zeki mahsulü espri bul
makta güçlük çekmezsiniz. D:ın
te'de nekadar yüksek espri var
sa her İtalyanda da kendine a;ö
re ince nükteler sakhdtr. 

Yalnız halk komedilerinde de 
ğil küçük hikayelerinde v• ro
manlannda da böyledir. Mad11m 
Anna Vivanti'nin r.serleri ne in· 
celiklerle doludur. 

Bu kadar satırlık ôntıö~ se
bep bir dostumla aramda .ıeçen 
konuşmanın tadına daha iyi çı
karmak i~luir. Bu .toetum ede
biyattan ziyade f el.efe ile utn
'811 .e mater,alist felseff!Clen 
hoelanan bir İtalnnclır. Bunun
la beraber nükteleri df' hem bol
dur. hem de felsefe kokması i
tibarile kıymetlidir. Vakit vakit 
Galatasaray kaq11ında -oıı b~ş 

ilkokul takbelerine 
gardım 

İlkokullarda okuyan yoksul 
ÇO('uklara yardım cemiyetleri 
birliğinin muhtelif kaza ve mek 
teplerdeki deleReleri dün Parti
de ilk toplantılannı yapmışlar 
ve yeni .kararlar almışlardır. 
Toplantıyı Parti İdare heyeti re
isi açmıe ve birlilin bir senelik 
mesaisini hul&sa eden idare he
yeti raJ)'Jru okunarak, ittüakla 
k1tb1ıl edilmiştir. 

Birliğin gelecek yıl büt<:esi, 
12250 lira varidat esasına göre 
kabul edilmiştir. Bundan SQnra 
serbest dileklerin konuşulmasına 
bac::Janmıstır. Azalar, cemiyete 
yeni ~elirler teminini istemiş
lerdir Bilhassa Belediye zabıta
sının istirdat etitği noksan ve
zinli ekmeklerin yoksul çocuk
lara verilmesinin temini için te
sebhüslere Ririşilmesi de talep e
dilmiştir. Erzak fiyatlarının yük 
selmesi karşısında Belediyenin 
yardımı ile as~ari fiyatla gıda 
maddelerinin alınması da isten
miştir. Bu dilekler alakadarlara 
bildirilecek ve yardımlar temin 
edilecektir. Bilhassa çorap. kun
dursı ve elbise tedarikinin teber
ru ile teminine çalışılacaktır. 

Belediyede : 

Memba Sularında 

Sıhhi Tesisat 
:Memba sulan talimatnamesi, 

Sıhhat Vekaleti tarafından tas
.<fik edilmiştir. Bütün memba su 
lannın sıhhi tesisatla muhafaza 
altına almmas kararlaştınlmış
tır. Yalnız Beykozdaki Karaku
lak suyu, Dereseki köyü ile ev
kaf arasnda mahkemeye intikal 
etmiş, münazaalı bir mevzu ha
lindedir Bu hüküm. Karakulak 
suyu hakkında muhakemenin ne 
ticesinden sonra tatbik edilecek
tir. 

GIDA MADDESİ FİYATLA
RI - Belediye İktısat Müdürlü
~ü. son dünya harbi kopmadan 
önceki gıda maddeleri fiyatı ile 
bu,günki.ı fiyatları tesbit eden bir 
grafik hazırlamıştır. Grafiğe gö
re, fasulye kilosu 23 iken 30, Ur
fa yağı 120 iken 175, nohut 21 
iken 30, pirinç 30 iken 41, mer
cimek 20 iken 24 kuruşa yüksel
miştir. 

HASTAYA GİTMİYEN DOK
TOR - Beyo~lu belediye dok
torunun bir hastaya telefonla 
çağrıldığı halde gitmedi~i ve bu 
yüzden de hastanın öldüğü vila
yete bildirilmiştir. Bunun üzeri
ne Belediye Sııhhat Müdürlül'ü, 
tahkikata başlamıştır. Vali, bu 
~ibi doktorlar hakkında şiddetle 
takibat yapılmasını alikadarlara 
emretmiştir. 

yıllık yerim olan- Degüta~yoıı lo 
kantasında karşı karşıya oturur, 
dünya ahvalinden, ~undan bun
dan W atam. O benim pek kıt 
olu nilktelerimi utar irin be
ğenir, ben onun pek boİ olan 
esprilerini gerçekten överim. 

K~i kuyruğu ve •• 

G eçende gene böJ Je bir 
karşılaşma oldu. Ben 

ona hiç bir mevzu kaadetmNlen 
- ortaya denilen - Uqıumi Lir 
şey sordum: 

- Ne var ne yok dMtum? 
Hemen ğilliimsedi ve hemen 

şu cevabt vtttdi: 
- K~i kuyrup! 
- Anlayamadun. Keçi kuy-

ruiu mu? 
- Keçi kuyruiu ve çoban 

yamalı! 
- Galiba buaihl mabhemle,

mek bevesindesiniz! 
O gene gülümseyerek ila, e 

ettti: 
- Senin anlayacafın: Islanan 

lı E>vde oturan bu hırsızı yaka
tandıi'ı zaman üzeri aranmış, 5 
bin voltluk ve izole edilmiş bir 
kr>rpeten bulunmuştur. 

Hırsızın şimdiye kadar kesip 
muhtelif yerlere sattığı bakır 
tellerin miktarı 120 kiloyu bul
nıustur Çalınan mallar satıldığı 
verlerder. alınmış, ve suclu ile 
bırlıkte adliyeye teslim edilmış
tır 

Poliste: 

tu,ar bmasının müdiriyet 
smda Yusuf Ziya Demirci 
DUO yanında görmüştüm; 
sıodekı kanserden muztari 
Fakat hodbin davranmaya Is' 
titızce bir korku duvdu'!u 
dir ki, aydınlık yüzÜnii; çi 
rını derinleştiren bu şiddetli 
tıraptan şikayet hiç etmiy 
Yumuşak sesine zorla v ---LY 

nikbin perde altında, mi · 
ki öldürücü illeti, tıpkı .......... . 
ifşakar şeklinden mas~ bit 
cap duyan afif bir hamile l 
sile &'izlemek istiyordu. __ ,. .... 
ki en yakın dostlaruıı bile 
ıztırabına ortak etmekten 
kulade beşeri bir içtlııa~ 
yordu. 

Refi Bayar'ın Cenazesi : Ev:velki gün vefat eden Mlllt Reasü
Tamı eskı umum müdurü Refı Baya

rın cenazesi dün Taksimdeki evinden alına:-nk Merkezefendidekl aile kab
ristanına gömülmuştür. Yukarıki resim, cenm:e merasimini tesbit ediyor. 

Taylasanhlar 

Tekke Apnıılar 
Fatihte Testereci soka~nda 

eski vaızlardan 85 yaşında Sü
leyman Akpınara ait 5 numaralı 

Halbuki o, kendi ıztırabU. 
!mdarcık üzmeye bile kıy 
ınsanlara, ne ödenmez J.,,....~ ....,..._ 
tattırmıştı. Hiç şüphe yok Jd, 
manevi hesabın başında, Ke 
Reşat, bütün dostlannı ve 
hayranlann1 'kendisine boıthl 

=========================~ eve her J{iin birçok kalabalığın 

Bankaların Nezdinde 
Bulunan İngiliz Liraları 
Hakkında Bir Karar 

rakarak öldü._ 
E' et ..• Nihayet o da öldft.. 

7.arlıklarımızın topraklanna 
sık kıymet ekleven talihsiz t..ıNıaı 
seJerden birisi olan bu öl 
can çek.isen musikimiz; acıklı 
Yatını uzatan saYıh uzuv·1•,..._~ 

Türk Parasını 

girıp çıktığını gören zabıta, ev
velid akşam evde ani bir arama 
yapmıştır. Memurlar içeri gir
dikleri zaman, evin Reniş odala
nndan birisinin bir tekke haline 
getirildi~ini J!Örmü$1erdir. Du
varda, üzerinde sarıklar sanlı 
25 - 30 kadar külih ve tayla
san denilen takkeler ile bunla
nn başında beşer yüzlük ve bi-

K o ru m a Kararnamesine Ek nerlik tesbihler bulunduAu RÖ
rülmüştür.Polisler, taylasanlarla 

birisini dalrn kavbetmiştir 
Bir rneslekda5, kemani 

dm öliimiinden ba1'§edet'ken: 
"- Bir yav luntdı!,. diyot• 
Fakat hen de diyonım ki: Yeni Bir Kararname Meriyete Girdi t.ekkede ibadet eden İbrahim 

Karanar. Mehmet Şileotay, Ah
met Develi ve Recep Develi is
minde 4 kişiyi yakalamışlardır 
Bunlar hakkında takibata devam 
olunmaktadır. 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin-ı Bankalar, İngiliz lirası pozis
den) - Türk parasının kıymeti- yanlarını ayrı gösterecek umumi 
ni koruma hakkındaki kararna- pozisyonlan gibi günü gününe 
meye ek olarak hazırlanan 'ka- kapatmıya mecburdurlar. 

YANARAK ÖLDÜ - 'Oskü
darda Tunuslu Mahmutpaşa so

rarnamP. Vekiller Heyetince tas- e 
dik edılerek meriyete girmiştir. 
Bu kararnameyi aynen bildıriyo. 
rum: 

"Bankalar. her ne sekilde olur
sa olsun muhabirleri nezdinde 
bulunan ve bulunacak olan İngi
liz liralarını Cümhuriyet Merkez 
Bankasına tevdi etmive mecbur
durlar. Bankalar. ancak Cümhu
riyet Merkez Bankasiyle mutabık 
kalmak suretiyle muhabirleri nez 
dinde lüzumu kadar İngiliz lırası 
bulundurabilirler. 

Bankalar, muhtaç olduldan İn
.giliz lialarını dış bir piyasada dö
''iz satmak suretiyle temin ede. 
mezler. 

Mekteplerin Yılbaşı ve 
Bayram Tatilleri 

Ankara, 20 {TAN Muhabirin
den) - Maarif Vekaleti, mek
teplerin yılbaşı ve bayram dola
yısıJe yapacakları tatil JZlinlerini 
tayın etmiştir. Yılbaşı tatili bi
rincikanunun 30 ve 31 incı gün
lerıle ikincikanunun birinci gü
nü olacaktır. Kurban bayramı 
tatili ise, hayramın birinci günü 
olan sekizinci çarşamba J{iinün
den başlıyarak, ikincikanunun 
13 üne kadar devam ed,ecektir. 

Ankara, 20 (A,A.) - Haber al- kajtmda 9 numaralı evde oturan 
dığııtı~. Ri>ı:e. ~J?i~~feY~ sevk~ 70 yqında Tahire Ayseven man
dıl'~ek üzere Turkıye Cumhur!- galdan etekleri tutuşarak, ya
' etı Merkez Bankasına 2 Evlul narken, 18 yaşındaki torunu is-
1940 tarıhine kadar tevdi edilen met kendisini kurtarmak istemiş. 
efektif isteklerinin kısmı küllisi fakat o da tutuşmuştur. Feryat
Londraya vasıl olmuş ve muka- larına yetişen komşular. bu iki 
billeri Merkez Bankası matlubU- bedbaht' ~~lükle kurtanmslar
na kaydedilmiştir. Merkez Ban- dır. Tahire Avseven biraz sonra 
n:ası, alikadarlan bir mektupla olmü.stür. İsmet. ağrr yaralı ola
haberdar etmekte ve kendilerine rak Nümune hastanesine kaldı-
tediyatta bulunmaktadır. rıJmL'Ştır. 
Müteakıp tarihlerde tevdi edi- BİR CAMİ ÇÖKTO' - Beyojt-

len efektifler de Londraya vasıl lunda Bereketzade mahallesinde
old nkca Merkez Bankasınca sa- ki cami dun çökmüştür. Nüfusça 
hiplerine malıimat verilecektir. zaviat olmamıştır. 

Cevdet Kerim İncedayının 
Dünkü Tetkikleri 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı dün ö~leden evvel 
Devlet Demiryollan dokuzuncu 
işletme müdürluğüne giderek, 
tetkıklerde bulunmuştur. Cevdet 
Kerim İncedayı, öğleden sonra 
Mıntaka Liman müdürü Refik 
Ayantur'la birlikte İstanbul li
manına bağlı teşkilatı teftiş et
miştir. 

Piyasada Makara 

Bulunamıyormuı 
Fivatlan Murakabe Bürosu, 

dlinden itibaren piyasada maka
ra meselesi ile meşgul olmakta
dır. Komisyon, makara fiyatları
nı ilar. ettiği halde. halk ilanda
ki makaraların nevilerini hiçbır 
dükkanda bulamamaktadır. 

PAMUK KONGRESİ - An
kararla toplanacak olan pamuk 
kongresi, 2 ikincikanuna tehir 
edilmiştir. 

- Öyleyse, dedi. Ava devam! 

GillUNC 
14RAfl 

Herkes atına binsin. 

Derken bir yağmur .. 

B ir müddet gittiler. Dr.rken 
answn bir rüzgar c;1ktı, 

arkadan da ufukta bir kiiçtik 
bulut parçası göründü. Nf' ola 
ki? demeye kalmadan övle bir 
fırtına, öyle bu yağmur, ôy le 

ıı,lanana: Hem sırı.-ıklam. 
- Hiç bir şey :ınlamadıgıma 

yemin ederim. 
- iyi bir fıkra birdenbire 

anlaşılamayan fıbadır. Derhal 
anlaşılanda tat olmaz. 

- Söylerseniz. dnlnmllk için 
zekamı mahmuzlarım. 

- Dinle beni dostum! \'akti· 
le bir hükümdar vardı. Ava pek 
meraklı idi. Dağlarda kek)ik, 
çöllerde ce) lin, ormanlarda sü
itin avına bayıhrdı. Bir giin 
bütiin vezirlerini, adamlarını 
toplayarak ceylan avına gitti. 
İkindiye kadar dola:ştı1ar Rlr 
şev vuramadılar. Hava cok sı
caktı. Tannnın çölüntle tek a
ğaç bile yoktu ki eölgesinde 
biraz serinlesinler. 

- Ne yapalım? 

··~en 11e bilirsin!,, 

H Ukiimdar itiraz etti. Hiç 
bir şey avlayamadan 

dönmesini istemiyordu. 
- Sen bu iklimi ne bilinin! 

dedi. Böyle şeyleri yerlilerden 
iyi bilen bulunmH. Onlar tec
rübeli adamlardır. Bana bir yer· 
li bulup getirin! 

Aradılar, taradılar, ci'V8rda 
beş OD karakeçi otlaf'lD küçük 
bir çoban bulup getirdiler. 

- Oğlum sen ne iş yaparsın? 
- Bizim çobana yamaklık e-

derim. 
- Söyle bakayım. hava boza

cak mı, buzmayacak mı' 
Küçiik çoban kottu, k~il•r

den birini tutup getirdi. Bir ha
vaya baktı, tnr keçinin kuyr11k
sokumUD11. Sonra tnaaeh bir ta
vırla rfedl ki: 

bir sağanak başladı ki.... . 
Koca çölde ne çadu var, ne 

ağaç, ne çökük dam. 
Beş on dakika içinde bbtün 

kafile iliklerine kadar sırsıklıem 
kesildi. 

Peripn bir halde ve doludiz
gin şehre ulaşmava çabalarlar
ken hükümdar. ihtiyu \•eziTine 
yanayalala sordu: 

- Bu ne hal? Hani havn cen· 
net ıtibi olacaktı? 

Vezir davanamadı: 
- Elbette böyle olur. dedi 
- Nasıl olur? Nasıl olttt"" 
Bu sefer general m:ınah hlr 

tavırla: 

"- Hayır ... Kemani R.fı~._,.,,_. 
ö1fimile kınlan sev, vay 1 
kuşa dönmiis olan ta1ihm Jll 
kim izin kanadıdır!,, 

Refi Bayar Dii 
Merasimle 
Defnedildi 

Vefatını teessürle haber 
diJlimız Mı lı Reasürans esıd 
mumi mtidurli Refi Bayar'ı:o 
nazesi dun merasimle kal 
mıstır. Mera ımde Reisicu.-""'.:<t,a.... 
İsmrt fnonlini.ın biraderleri 
san Rıza Temelli. Vali ve 
diye Rei ı Lütfi Kırdar . 
rtitbeli Generaller. sabık 
Jı~e Vekilı $iıkru Kaya, eski_~ _ _, 
caN>t V kilı Sakır Kesebir. 
nıyet Mudtiru Muzaffer Ak 
D .. imi Encümen azalan ve 
humun akraba ve ahbap} 
mur kk p buvük bir k 
hazır bulunmu tur. 

---Dl 
Cena7.e saat 12 30 da T 

dek · apartımandan alınmış f/I 
tornob 11 Bevazıt camiine 
1 di'm ıtr Cenaze otom 
vi.ı.z kadar otomobil takip tJ 
tır Cenazeve yüze yakın çe ___ ._r ... 

crönderilmi tir. Cenaze n 
kılırıdıktan sonra Merkezeı 
kabristanına eidilmis ve mer!I 
Refı Bavar Merkezefendideki 
1E' mı>7;ırhiYına defnt-dilmidi!.....f 

Celal Bayarm te,ekkUTP 
Ankara, 20 (A.A.) -

Başvekil ve İzmir Mebusu 
Bayar Anadolu Ajansına 
daki mektubu ı?Öndermişle 

Btivük o·ıum Refi Ba 
bizım için çok acı olan ö1ftdl 
den ıleri ~E>len elemlerimize flJ 
tPlif suretlerle iştirak ıotf 
bulur:.aruk. beni ve ailemi 
lıvn cahsarı bütün dostları 1t 
ve savın mntbuata teşekkiit 
mizin arzına dclfıletinizi ricl 
derım. 

Civar Limanlar 
Mavna Getiriliyof 
Sonz amanlarda artan 

faa hvetını başarabilmek ici1J 
nan tedhırlPr meyanında f 
den lımanımıza bir rörnO 
C'lırılmic:tir. Avnca üç te ııı 

na ızetırilmC'ktedir. İdare 
dan baska muhk>lif civar Hırt 
lardan beheri 100 ton istiaı> fi 
rnınde 15 büvük dubanın d• 
•anbula eetirilmf'~ini tpmftt 
ııııstir Bunlar da vakmda l 
rıımmı ~etirilPcrktir. 

Diye yanındakilere sordu. En 
ihtiyar, tecrübeli bir general de· 
di ki: 

- Haşmehneab! Bn mc,•sfm 
biraz acaiptir, bu ttavritabii sı
caklar belki bir fırtına "aklıyor. 
Vaktile döasek fena olmH. 

- Han ffllnet ıthl omak. Ne 
ftrtına, ne bora. 

HUkümdar ihtiyar vezirine 
( gördiln mfl cahil!) ıibi sert 
$ert bakarak: 

~ Hasmetmeab! df'di. Bir a· 
damın ~ohan vamatrndıu1 mf'tf'
orolotu. ke~i lmvrutund1t" ba
rometresi oluna işte böyle o
lur! 

V• dMtumun kahkshuı "8· 
tün loakntayı kapladı. 

Türkeeve C't'vfrf'TI 

Yeniden mavnacı cımael 
kinist vesaire olmak ilzere 
cok tsci hizmete atacaktır. 

Aka Gündilz 
• 

Liman vesaftinin tamirini 
lanmı tır Dün 22 mavna k 
çekılerek tamır altına alınrıı' 



Vichy Buhranı 

Berlinin Niyeti 



Lwal, azlınden önce. Fransa bQkOme tfnln met«U] arazideki mQmeulU 80 Tlk Elçi Fernand de Brtnon ne bir
likte l.igal altuıdaki Fra maya ai' itleri tetkik edi7orlar 

M assilia vapuru Gironde"un Fransanın Hezimeti tünneyi kabul ediyorlar, kaçak-
mansabmda Afrika yo- ları değil. 

lunu tutmak ıçın beklıyor. Ku- Münakaşalar uzadıkça uzu • 
mandan vapurun resmi bir ~·- 1 yor... O zaman CampınchJ söz 
hat yapacağını zannedıyor. Ku- A F R K A alıyor, mürettebata söz anla-
mandanı böyle zannetmekte ma- tıyor. Kendisinin daha dün Bah-
zur gonnelı. Çunkü vapunu.da riye Nazm olduğunu ilen siıre-
valizlerile yer işgal eder. lt"rın y 0 1 undan rek Fransız gemicilerinm hiasıya-
hepsı gazetelerde resimle~ goriı- tını yumuşatabiliyor. Massilıa ru-
len kendılerinden bahsedilen baş ç • hayet demir alabiliyor ve Da-
uekiller, nazırlar, mebuslAr.. evrılenler ladier ile talihsizlilini gecenin 

Yolcular meyanında &svekil zulmetine gömüyor. 
Daladier, dunkü Bahriye Nazın 
Cambinchi, bütün eşyalanndAn Miitareke Şeraiti: 
başka sandıklar dolusu notlarmı Başvekıller, Nazırlar, Mebuslar ... 
be be Heps Afrika yolunu tutmak lcln. 

ra r götüren Mandel, dünkü Gi::onde'un mansabında bekliyen 
Hariciye Nazın Delbos, silah al- M&asil!a vapurundan Lebrun'un 
tında bulunmalan hareketlerine bir telefonıle hepsı ıeri çevrili-
mAnt olmayan Jean Zay, Mendes Yordu Cünkü, Laval'tn bir he-
Fntnce. Je"Je Lebnın'U zlya~lnden son-

İlk planda bulunanlar-fan son- ra, Cümhurreı.ı tereddQtlertne nl-
ra mebuslar ~ltyor: Jose-ph ~ h.,-et vermqtt: Hiçbir Nazır eor-
nais, Grumbach. Delatt~ La de6ux'yu terketmJ:recek. Bundan 
Grondiere, Bastid. Le Troc- l!Oflra, azimet meselesi resmi ma-
ouer, T -- Alphanderv. Thomas hlyetinl tamamen kaybetti. Bu aı-

...... v .Y dış ıietıl. bir kaçıı oldu. 
ınbf en sertlen şimdi tamamen 
yurnU$8mışlardı. 

Ayan mecisinf de T.:>ny RviJ
lon temsil ediyor ..• 

Bu bir teneuüh dP.iil adeta 
sürJFiin kafilpıı;inden ibaret. 

Bütün bu Ali zevatla beraber 
v"pura bir kfst daha biniyor: 
Korku hazretlerir 

Borde11uır'da iki viiz k"""" hü
kömet ricali ve ayan, mebUBan 
var. 

mtlere Haber: 

kamaralannı bıraktılar ve kara
ya çıktılar. Vapurda yalnız Fran
sız toprajmı çok kıquı ve yakı
cı bulanlar kaldı. Artık Mas9Ula 
hareket edebilir._ Gelecek gıde
cek kalmadı._ 

Fakat vapur gene kalkemıyor. 
Mürettebat resmi seyyahlan r,ö-

SPOR: 

2 1 Haziran gece yansı -
Harıcıye Nazırı Pauı Bau

douin telefon sesile uyanıyor: In
giltere sefiri hemen kendısini 
görmek istiyor. Nazır kaJkıyor, 
giyiniyor, nezaret od!lsına ıruyor. 
çeyrek saat beklediği halde Ro
nald Campbell gelmiyor ve bır 
mazeret te serdetmiyor. Nazır 
tekrar soyunuyor, yatagma giri
yor. 

Sabah saat yedide sefir bir 
mektupla ataşemiliterini gônde
riyor. Bu mektupta Sir Ronald 
mütareke şeraitinin kendisine bil 
dirilmemesine hayret ediyor. 

Nazır bundan mütee'ISır olarak 
hoşnutsuzluğunu ıu sözlerle an
latrvor: 

Bu serinin devamını mütttlnp 
yazımızda bulacaksınız. 

L ·~:~ !~are=e .!:~ Askeri Liselerin -Soks 
Cümhurreisi tereddüde nihayet 
veriyor. Saat 17 de hiç bır nazır M • • b k ı B • • 
aon1eaux'yo ıerketmiyecet. USG a a arı UCJUft 

Kalmak karan Verdon'a çabuk 

:E.t-~~;:&ın::.:.~ Halkevinde Yapıhyor 
kaybetti Bu gidiş değil bır kaÇJt Atletizm, hendbol ve basket-
oldu. M. Lebrun'un tereddudü o- bol birinciliklerini bitlnniı olan 
nu yerine mıhlıyordu. Cümhur- askeri mektep talebesi bugün ve 
reısi ylirtimüyor, yerinde sayı- yarın Beyoğlu Halkevinde yapa.
yordu. Ayan reisi Jeannent!y li- caklan müaabakalarla boks ~
mana doğru yola çıkmıştı bıle. piyonlanru tayin edec..-eklerdir. 
Toulose'a gelince bir telefon onu Müsabakalara bugün saat 16 da 
olduğu yerde durdurdu ve tek- başlanacak ve yann sabah ta de-
rar Bordeaux'ya döniü. vam edilecektir. 

Meclis refsı Herriot da eşyasnu Uludağa gülecelder 
Verdon'a göndermişti. Fakat e,. 
ya sahipsiz olarak gidecektir. 

Laval'le mülakattan sonra Leb
run Hltler'e bir telgraf gônderi
yor ve 30 hazirana kıular ordu
sunun Bordeaux kapılanndan il~ 
rıye gitmemesini talep ediyordu. 

Massilia Vapurunda: --------- -B fr çok mebuslar vaziyetin 
bu değişikliği karşısında 

Kurban bayramını ıeçirmek i
çin Uludağa gidecek olan Dağcı
lık klübü aza.sile birlikte beş at
letin de gitmesi aynı kliıp tara
fmdan arzu edilmiştir. Atletizm 
ajanlıit Uludağa, Rıza Maksut, 
Hüseyin, Gören ve Muzafferi 
göndermeyi kararlaştınnıştır. 

Lifi maçları 
Lig maçlarmın ikinci devresi 

Annesi onu dünyaya getirirken ölmü.,, b3bası da 
otlu on beş y~na geldiği vakit diınyaya gözlerini 
bpamıştı. 

yarın Şeref ve Fenerbahçe sta
dında yapılacak maçlarla bafla
yacaktır. Şeref stadında evvf'IA 
Vefa ile Topkapı karşıwşacak, bu 
nu Beşiktaş - Altıntuğ, Galata
saray - Fenerbahçe maçtan tnkip 
edecektir. Fenerbahçe ·stadında 
Beyoğlusporla SüleymaniyP., Bey 
kozla da lstanbulspor .karfıl.ap
caklardır. 

Y ole11bol maçları 

Dün mektepler arasındaki vo
leybol maçlanna deva.-n edilmı~ 

tir Eminönü Halkevi salonunda 
yapılan müsabakalarda lstiklil 
Pertevniyali 7-15, 15-7, 1:5-6 ve 
Şişli Terakki de Ticareti 15-1 ve 
15-3 mailup etmişlerdir. 

TAN 

Askeri Vaziyet 

'2.1 .11... 

Tütün Piyasası Açılmadı 
YUNANLILARIN 

YENi BiR 
HAREKAT PLANI 

AmMvutluk cephesinde, muttasd 

Amerikalıların Aldıkları 
Tütünlerin Basra Y olile 

yaj}dn Karıı rağmen, şiddetli mu hare- s k e ı• e ç 1 1 
!~:ıe ~w:ı~~tib~~:!\enı~:::ı de:: ev 1 & 1 n a 1ş1 1 yor 
rta buy(J.ıt neticeler verecek tekiller 1 1 
ve ınk şatlar almaktadır. Son hare- zmlr tütiln pivasası henüz a ionduJtu i~in. Almanlara ait tü-
.cat saye.unde Yunan kumandanııtı, eılamamıstır. Tütün ahcı1arını tünlerin sevki de imkansız bir 
:ak .. :b.!'L 260 ldlometrellk ilk milsa- fiyat meselesinden ziysıde tütün- 'ıalP re'mektf>dir. 
deme cephesını 180 kilometreye ındir- lerır. ihracı meselesi alakadsır et- Izmir tütün piyasası ac1'rl1ktan 
mıye muvaffak olmuştur. Şimdıki rnektedir. İzmir denolannda A· on"a yPnı bir D"esele daha or
ceı.>t.e n11ı.ı., Adrıyatik deniz.i sanı- m~rikan kumpanyalarile. Alman •a'\'a cıka<"sıktır Bu da dE'DO me
lımıı: ı>ıolermc koyunun takriben 15 Firmalannm satın ald1k1an mal· ;e1esidir Simdiye kadar satın a
ki!ome:ne cenubundan baflıyarak lar ~klemektedir. Yalnız Ame- iman mallar. her seneki ribi sü
Kurveı~ dajlık mıntakası içınden Te rikahlara ait .f milvon kilo tütün ~at~f' dış memleketelere sevkedi
pe"leJQ UP Klisura nın önünden ıe
(170:' n oradan Oawn ve Devot ne- "f Poolard6 bulunmaktadır. lemediti icin. depolarda bekle-
birJc:r arasındaki Oatravtça da&ların- Münakale Vekaleti. Amerikan mektedit" Tütün piyasası acıl
dan en şunaldt. Pocradeç De LlD ko- kumpanyalarının tütünlerini sü- iıktan sonra, zürraın elindeki 
7il anwnda, 7ani Lln - Elbaaan pe ratle sevketmek için büvük ko- m1tllarda tüccara intikal ettiği 
7olunw. '1zerindek1 Qafe • Tban6 bo- laylıklar göstermiş kumpanya- ~aman İzrnirde depo buhranının 
tıwrun tıııkriben 10 kilometre cenu- !ar emrinf: 30 val{~n ayırmıstır 'Jasrösterece~inden bahsediJmek
ou ,...kJalıu, kadar ~or. a· ik. ·· d b ri A ik 1 la tedir Ticaret Vekaleti böyle bir 

s'- cephe ~etine ıöre. Yuna~ ır ı lfl!n en e mer a ı r h 
kuvveılwinin pyelerl, Kliaura kilit bu va2onlar vamtasile Basra vo- '">u rana mevdan vermemek için 
noıuası:u ele PÇtrereJt. Berat latika- !undan tütün sevketmiye başla- ~ımdiden tedbirler ittihaz etmek· 
mcuntt dotru Derleme tıareketln.l ve ınısJardır. tedir 
bu suretle Avl007a Ozeriııe cenahtan İnhisarlar İdaresi tarafından 
kuvveUı bu taZ7ik vazi7etinl 1nkişat Y1lpılan hesaplara ~öre, Basra tz~irde J ,5 milyon lira sarfiyle 
ettirmektec ibarettir. Dilndenberi bu volundar. Aınerikaya sevkedile- vapılmakta olan büyük tütün d@-

ı>llnı mühim bir ııisbette lıtola7lqt1- cek tÜtÜr.lerin beher kilOSU 43 n~u jnçc"e"tm, hbitemrPklitiİa7.P§,-Pd~jr. ı racak 1eni bir lmll orıa:ra kaWmıı- kuruşa mal olacaktır. 
tır ki. o da İngiliz doııanmuuıın Ot- Alman firmaları da, f zmirde 
ranıo ıx.tazını zorh7arak Adrl7attk- c;at1n aldıklan mallan tamamfü , • 
\eki ltaıyan naldl7atını billiln bütün c:pvkedememislerdir. Tun:;ı ""," Sinemasında 
lekıeye utraınu, o&muıdır. lta17an-
lar 800 nm.aıanta celbetmi7• mu- ..,, Fevkalade muvalfakigetlı 

leri, cepbt:Din tlmal b6lpsine 18Vlıteı- ~ e ille e UIClll 
va~ oldukları bQtQn ıue kuvvet- ş A R K J---- t kt -•--
miilerdir Fakat burada ,apbkları EMİL J ANNİNGS 'in 
mukabil taarruzlar birbir netice ver- SİNEMASINDA 
memittir. Şımcü deniz yolunun bils- yarattığı 
biltun kapanmasından sonra, fazla (Baki EKLER) ROBERT KOCH 
mukavemet ed~iyeceklerı ifikArdır. Ö * Mühim Değişiklikler lime Karcı Savaf 

NOT. Dün akşamki "BeYollu., ıa- S-
zeıesı. dünkü aakerl 7UUJ11ZI kısmen , Müstesna şaheseri gtirmett 

koşnnuz. Fnratı kat•rmay.. 

"'·· 

2J 

8.00 Pro ram 
8.03 Haberler 
8.18 Müzık <Pi 
8.4S Yemek lııt-

tes 

• 13.30 Pro~ram 
13."5 Ş rıtılar (Pi 
13.50 H bel'ler 

(Pl.) 
H.05 Şarkılar 

(Pl.) 
14.20 Rlvaset c(lm 

hur bandosu 
15.00 At yarışları 
15.10 Operet 

• 15 10 Rlvasetkfim 
hur bandosu 

Şehnmizln tanınmış 
carlarwdaı Torkum Haç 
b!r hasalıktan sonra v'eftJ 

Cenaze merasimi 22-12-
ne nıl.ı.51ldıt pazar gUnil 
taat tlrdt: Beyoğlu 
Üç Horando ermeni 
kılmıtc.ıktır Cenaze, tl'-lrGP"ll'IQll 

ledılerek &ıtarbaşı erın-' 
ğına defnedilecektir, 

ö L o 
tı ye Reıs ve Gülbane 
bık Başhekimi ve Kadın 
Profe5Ö?"C ve Cemiyeti 1111111111~11 
ledlye lzasmdan General 

zını milteakıp namazı 

ra, E.c:ilıoekapı Sehlllilfıd 
cclctır. tahrif kısmen de - bejenmedijı 7er w••••••----~ 1 lerını. tayyetmek sutetile - noksan , 

olarak terci.ime ve neşretmiştir. Ga- Bugün Matinelerden 1Ubaren •••••••ı•••••ii: •--------~~'dl 
zeıedec gazeteye lktıbaa hakkı, ancak K A D ı K O y 
ıneuıw aslına tam sadakat kaydıyle, O p E R A 
mt:Şru addedilebilir. Muayyen mak
saılar auderek, 7apılan iktıbaslar, 
gazetecılık mesleğinın ahi.Ak ve ana
nesıne yakışmıyan barekeUerdır. 

"Beyoglu" gazetesine bu pek ço
cukçaı.ın& kurnazlıklardan vaz ıeç

,~ ........................... . 
1 

Yalau bü,ük Afklara aahne olan._ Damıa heyecanlı A' 

mesın; tavsiye ederiz. 
u 

Gözlükçülük Hakkında 
Rir Talimatname 

Al"kara. 20 (TAN) - Gözlük
çülük hakkındaki talimatname, 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 
Bu liylha ile şlmdiye kadar blç 
bir kayıt ve şarta Ubl tutulmı
yan gözlükçülük sanati, zaptu
rapt altına alınmakta, halkın sıh
hat:ıe alakası olan bu işin, devle
tin murakabesi altında salihiyet
li kımse!er vasıtasile yapılması 
temin olunmaktadır.Llyihada nu 
maralı gözlük satacak ve rözlük
çü unvanını kullanacaklar i~in 
bazı kay?t ve şartlar bulunmakta 
dır. Bunlar ruhsatname ile ~a
lışacaklarsa da, bu ruhsatname
yi alabilmek için kurs ~örecek
ler ve imtihan vereceklerdir. 

ithalat lıl•rl 
..... •nridflt 

Jetinin, Türkiye - Fransa tfcaret, 
kontenjan ve tediye anlaşmalaıri
le merbutlan hükümlerinin tE!m
ditlerine ait kanun 13yıhasırun da 
birinci müzakereleri yapılmıştır. 

Gene bugünkü toplL,ttda bi
rinci müzakereleri yapılan mnd
deler arasında Türkiye - AJ!ıan
ya arasında imzalanmıı olan tıca
ri mübadelelere mütedaır hususi 
anlaşmaya bağlı -B. 1- listesinde 
isim tashihi yapılmasına ait layi
ha da bulunmakta fdi. 

Meclis müteakıp iç•tmamı pa
zartesi günü yapacaktır. 

Sinemasında 
Bu mevsimin en tüzel TOrkçe 
sözlü ve Şark muSJkıli muazzam 

tarihi ntmt. 

BARBAROS 
DEVRiNDE 

YENE DiK 
Ayrıca: Arzuyu umumi üzerine 

KALP SIZILARI 
01nı78nlar : 
CABOL LOJIBARD • 

KAY FRANCIS • 
'-mGARY GRANDBa-1 

tanan... Tuna aahilleri bir çok filmlere mevn ohnutta. Falıat 

Bugün LALE 
ROD SANDOR Methur ÇtOAN ORKESTRASININ 

T tl' R K Ç E 

MAVİ TUNA ŞARKI 
Bunlara hiç benzemi)'ell- Zevkine eı olmayan.., Ateıine 

nn. .. Yepyeni bir taheserdır. 
DİKKAT: Bu filmin evvelce ba fsimde sötıterilmiı olall 

hic bir münasebeti olmayıp memleketimizde ilk defa aöste 
M'UHtM iLAVE: En son aelen dünJra llarbinin miibim 

TÜRKÇE PARAMUNT JURNALDA 
Bugiin .. t 1 de tenzilatlı matine. 

............................ -
BÜTÜN İSTANBUL HALKI GÜLMEKTEN 

LIYOR ÇÜNKÜ DÜNYA KOMİKLER 

AR$AK PALABIYIKYA~ 
T1tRKCE SÖZLÜ 

1 AhbaD Cavuslar 
Şaheserler Şaheseri ile 

Sevircileri 2 saat kahkaha ile güldürm 

TÜRKÇE SÖZLÜ nüshası 

İPEK ve SARA 
Orijinal nüshası yalnız 

M E L E K sinemaları 
Bugtin eaat 1 tle tenzillitlı mati1te _.. .. .,~ 

Fakat Mithat Be)' sözünü kesmiş ve onu sülruta 
davet etmişti. 

- Bıraz evvel sizi isticvap ettiğim sırad, kendi
niz de bunu hıı.tırlamlyordunuz, başkasının ha~ 
lamasında nedf'n ısrar ediyorsunuz? 

Fakr ve !f"falet içinde, koskocaman dünyada 
tek başına kııılıncaı nasıl mücadele ettığın1, orta· 
mektebı bıtınp Sanayı mektebmden ~e büyük fe
dakarlıklarla dır:;loma alabildıjıni hila hayrı..>tle ha· 
tırlıyordu. Çocuk denilecek bır yaşta olmasına rağ· 
men '"mağlütHyet,. kelımesi onun defterinde yazılı ~alEleden: Muazzez Tahsın Berkano A.ti.l'AlhA ..... u. ' 

d ğildi. Çalışan bir insanın aç kalnuyacağıru bih· nurun kendi t'Vmil'\ bahçesinde bir tuğla~ın altın· - Hayır ~im; ben bu portföyü bir kaç gün 

Oıunan o ı.aman. bıraz evvel müdürün sert ve 
mütehakkım sesı karıısmda nasıl şa~rtp cev11p 
vermekte tereddtiı ettıgını tahattur ederek titr~
m.işti. 

Sonradan, paralan çaldıran memurun aklı batı
na geHp soz soy it:yecek kuvveti bulduğu zaman da 
kendıı.i::e t.ecaviız eden adamın Osman mı, youa 
oaşka birisı mi O&duğunu söyleyemeJillf ve bırden
bire karşı~>na C!kan adamın ancak uzun boylu ol
dui}unu farkt:df'bildijinı itırafla iktifa etmlştL Ma-

yordu. k d · 1 k bolan 1 kn ~L .+ı Sanayi ektebinl bitirin tesadüf ''De da, en ıne ait iker. on on beş gun evve ay evve y m1y~m. 
m . ce, ~ 0~u . - bir portföy ıç>nde bulunduğunu haber alınıştı. - Kayıp mı ettuıiz? Ne vakit? 

nızcı,: t~SJnm Gıresundaki imalitwmesme go- Bu, o kadar hayret verıcı bır vaka ıdi kı, ıikın bu- - Geçen pazartesi günü. 
turmuştu. • na gulmuş, bunu cıdden garip ve gülünç bulmuş- - Nerede? 

İlk ıııenelen orade en alelAde ifleri bile büyilk bir tu. Hatta tahkıila! içm mudürun odasına .;ağınldı· _ Evimle fabrika arasında ... 
şevk ve metar.t:tJe yaparak~ bütun ba~t müşJuil- ğı vakıt ıe t-unu pek mühimsememı,ti. 
!erme karşı gele,bılmıştı. Bılhassa vaktinde ıpne Neıat ~eti o giınü, ilk defa miıdıriyete çağını- niz? Bunu ıcı.ybettigını~ Jwnseye söylemiş midi-
g bılmek, ı;teıyede her an hazır olabihnP.k ıçm dıtı gunü hatırlıyordu. O zaman Mithat Beyle kar-
ırruılitJuuıe cıvarında bır oda kiralamıt ve 1'1J1e plaşmışıı. Müdür Mithat Beyle .. Şimdi mecmuada - Hayır efendim. 
dortelle sarılmını Yavaş yav8f yükselec~ğme, resmint gördüğü Mithat Beyle... Yanm sanıye sonra batırlıyarak IÖZÜnÜ dejişür-
brıkada vı ou mevkı alabıleceğine kaııaati var- BınaenaJeyh ona bu Mithat Beyin kim oldujunu m•$U: 

dı Her sene terfı etmekte olması da bunu lsbat öğretmeye !uzum yoktu. o, bunu herkesten ıyi bi- - Evet, e\-et efendim, NWi Beye söylemiştım 
.yor'iu . liyordu. - Bana Nuri Beyı çağırınız. 
Fakat man lest"r tam muvaffakiyet mardh~fnin İşte 0 günkü sahne gene karpsında canlanıyor- Hademe koşmu~ Nun Beyı Çttğırmı,, bir iki da-
ğıne •Y gnu .koyacağı zaman bütün umitlennin du: kika sonra cia çevilt ve çallk adımlarla ve miltebes-
denb1re yıkılıı yerlere serildiğini büyii& bir _ Bu poı1.föyü tanıyor musunuz? ıııim bir yiızle lınırt içeriye ıtrmt4ti. 

t çınd gonr.üetü. Aradan beş SPne geçmiş oldUğu halde Nejet ken- Kı.ybolan portfo) hakkında sorulan IUallere ct--
i 1< ka nıit7.Jsınm o müthiş günlerini aynı daaine bu sua:i seran Mithatın sesinın kul!lklannaa vaben Nuri Bey Osmanın kendisine bundan bah 

.ıı. .t; CAı...ı )a~dl Fabrikadaki .mwle!erın çınladıjını duyuyor ve aralarında 0 giin geçen mu- setmedığını, böyl• bir meseleden ilk defa bah«>r 
başa vtr p fısıldaşmaları, o vakayı munakaşa havereııiı) her kelimesi beyninin tçınde titrıyor- dar edildilıni söylemiş ve bu beyanatında ısrar eı 

k çın atelveJerde, avluda toplan.tn gruplar ••• du. miştl 
Evet vw baluuıen fevka18de beyecan!ı ıdi. - Evet efendim. Zavallı tecrübesi% Osman, biraz evvı!lki !l()zlerını 
~ sefieye aıt parayı bankadan getiren fabrı.ka - Sızin nualuuzdır değil mi? hararetle tekit ederek Nuri Beye ne zaman ve ne 

mu emedıAe lfca\"UZ edilmlf. .elam yaralanarak . - Evet efendım. suretle ka~·bolan çantasından bahsettiğini ııaurlat-
yer ıwnlm ve uzenndeki bmlerce lira ~hnmıştJ. - Bu portfO~un içinde biner liralık bt~ lraç mak ıstennşti: 

\ N -falırikadakı ımule Osman- nasıl oldu- banknotun nasıl bulunduğunu izah ~ebtiır mısı- - Hatırfamıyor musunuz? Pazartesi günü, ye-
lav.ıru.naa bu calınan oaralar.lan bır ıu .. nız• , mek .. tinde st• ... 

lesef Osmarun dn boyu uzundu. 
'i avaş yavaş etrafını .saran çember daralmış, u

mıtlerı bırer bırer mahvolmU§tU. Mesele mahek
!lleye intıknl etmeaen evvel. fabrikanuı umuıni 
mudilr ve sahih: olan Ahmet Muhtar !:leyle goriış
oıek ıçin müsaade istemış, bu hususta ona mektup 
~ a7.mışsa da bundan da bir netice çıkmı1ınıştı. Çun
•iı Muhtar Bey uzun zamandanberi bütı\n tşlPrı 
Mithat Bt"ye bırakmıt. ona vasi salBhiyeı verrr.ıı 
olduğu l~in kt-ııdisıne de ancak Mıthat Beve mü
racaat etmesi lurumu bildirilmişti. '\!Uhtar &ym 
"ekıline o kadar nihayetsiz bır itimadı vardı kı. 
bir ~encin bıa..vat: ve istikbali ~bi milh1m bir :ne
;ele ıcar•usındP but hattı hareketin> del'\tırmemıo 
-ve bu ı.şle meşgııJ olmak ıstememıştı. HattM o lll'8 
da ~ıli &ıailf' bir seyahate çıkmak üzere oldutu 
ıçın böyle alelAde bir it Uğnına kendi proırammda 
fedaklrlık y•pmak külfetine bile kstlanmauu-'ı. 
Öyle ya, maiyPthıdl çalışan bir adam, adi bır •fh
:-aya kurban gidt;r ve bu yüzden hayatı, namusu 
ve iltıkoaiı nıahvolursa ne çıkarmq! 

(Arkası var) 

boldan sağa: l -
2 - lsım - ışık - nota. 
la tabın - okumaktan 
Ehll hayvan - dunya -
Bır sayı - Tannya nir". 
ker - bir sayı - bır no~ 
za - mebzul 8 - Sel 
1ık 9 - Dik hat - bit 

Yukardan aşağı: 1 -
rin işaretı - susam 
2 - Gramer tabırı 
3 - Zamır · ar"o· 
sanlık 5 - Sır ıaınit 
mağaza. 7 - Zamir. 8 
9 - Birer harf 

Evvelki bulmaca • 
1 - Selinik. 2 - a.ıa 
An-kar-şe.4-
•·mi.6-Art· 
Ne - sol. 8 - Re - L 
tane. 
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HiKAYE 

ÇAM DEVRİLDİ! 
Yazan: Rüveyde Sinanoğlu 

•He••--···--•••••• ••••-••••••• 
puzun yüzü, çarpık burnu 
ile Nuriye güzel bir de

lıdır, denemez. Öyle iken 
bir cazibesi olacak ki. ka
kendisini sevimli buluyor-

Onun kadın peşinde geçen 
tı, benim hayatımı da can

yordu. Çünkü, ikide bir de 
a çatar, o zaman bana ko
yardım dilerdi. 

~ün, evime, neşeden uçar gi_ 
idi. Artık su berbat Don Ju
yatından kurtulmıya karar 

'ğini, çünkü büyük ve tek 
ı nihayet bir genç kızda bu
iğini, ömrünün kalan kıs
iyi bir koca olarak onunla 

a acağını söyledi. 
Mesudum, bahtiyarım! diye 
rıyordu. 
gün sonrası için beni evine 
etti. Orada nişanlsmı tanı
ışım ! Nişanlısı annesi ile 

te o gün evine akşam çayı
iye gelecekmiş. 

Nuri. rica ederim dedi; her 
'enin elindedir. Ne yap, yap!. 

, anasının yanında foya. 
~ıkmasına mani ol. Çünkü 
tılı kırk yaran netameli bir 
a benziyor. 

.... * 
uri, yatalak bir halası ile 
yaşıyordu. Hizmetçisi de 

Oyle işe yarar bir mahliik de-

Kuzum. diyordu. Sen eve 
gel! Evi şöyle bir gözden 

. Ortalıkta münasebetsiz bir 
r ktılmasın. Benim aklım b~
değil... Bana kalırsa bır 

devirmekten korkarım. 
candan tuttum. Nurinin ha
ın böyle değişmesinden 
undum. Mühim bir şey da
rdı: O evlenir de ortalıktan 
eteğini çekerse, belki ben, 
• ona delice aşık olmıyan bir 
a rastlıyabilecektim. 
~ün erkence evine gittim. 

•istem dahilinde apartımanı
laştım. Kenarları tüylü bir 
kadın iskarpinini sakladım. 
ın kenarına sıkışmış, kır

dudak boyaları ile lekeli bir 
mendili ortadan yok ettim. 
a, münasebetsizlik olarak 
rsa hepsini yoluna koydum. 
Pının zili çaldığı zaman her-

)erli yerinde idi. Nurinin e
ir meleğin masum yuvasına 
':yordu. 
riye nişanlının annesi gir
zının henüz berberden çıka-

madığmı, şimdi nerede ise gele
ceğini, kendisinin berberde saç 
boyası kokularından ve elektrik 
makinelerinin sıcağından bunaL 
dığı icin kızından evvel geldiğini 
söyledi. 

Hal, hatır soruştuk. Nuri pek 
seviniyor. nasıl güleceğini bile
miyordu. Ben, eski zamanın zırh
lı şovalyeleri kadar sert, hare
ketleri ağır olan bu kadının kar
şısında biraz sıkılıyordum. • • 
Bir aralık, Nuri, odadan çıktı. 

Kaynana, etrafına bakını
yordu ve bu bakışlarında bir nevi 
istihkar vardı. 

Derken, kaşlarını c;atıp bakıştnı 
süzdü. Onun bu bakışını takip e
derek gözlerimi çevirdim. Du
varda asılı bir kadın fotoğrafına 
bakıyordu. Eyvah!. Bu, bir kadın 
fotografı idi. Odaları teftişim sı
rasında aksi gibi onu görüp te 
kaldırmamıştım. 
Oldu,ğum yerde küçüldüğümü 

duydum. Göğsü bağrı açık, cap
kın kadın resimlerinden biri. Nu
rinin beğendiği bir arsız tip. 

Kadın, parmağını resme doğru 
uzatarak: 

- Ne dersiniz? diye sordu. 
Derhal atıldım: 
- Fena, cok fena. dedim. Su 

klasik kadın 'tiplerinden biri. Ben 
doğrusu böylesinden iğrenir~. 
Ama ne yapsın bicare Nuri!. Ö
lüm döşeğinde teyzesine vaat et
miş; onun bu gençlik resmini bu
rada böyle asılı tutmıya mecbur. • • 
Kadının birden gözleri dön-

dü. üzerime atılır gibi yap 
tı. O bağırmıya başlarken ben dı
sarıya fırladım. Mutfakta cay 
fincanlarını kurulamakta olan 
Nurive: 

-·Yahu. dedim. Bir ha1t ettik 
ki. sorma! Senin eski belalılardan 
birinin fotoğrafını kaldırmayı u
nutmuşuz. 

Odadan, homurdanan kayınva
lidenin sesi geliyordu. Nuri telaş
la sordu: 

- Ne oldu yahu? .. Hangi fo.. 
toğraftan bahsediyorsun? 

- Canım şu divanın üstündeki 
duvarda asılı duran fotoğraftan. 
Cakılmasın diye kaynanana yata
lak teyzenin fotoğrafı dedim. 

Nurinin eli ayağı titredi; elin
den fincanı düsürdü. Sonra üze
rime doğru yürüdü. 

- Allah belanı versin! Diye 
bal?'ırdı.- O nisanlımın resmi be! 

amık Kemal Günü 
f8aŞ"t 1 incide) 

şairin kızı Feridenin en 
çocuğu olan Haricıye Ve

ı Umumi Katibi Numan Ri
enemencioğlu bir konuşma 
aktır. 

llvaffak.Menemencioğlu 
atıralannı Anlatıyor 
ık Kemalin doğumunun 

ııcü yıldönümü münasebeti
İiyük vatanperverin kızının 
olan Anadolu Ajansı Umum 
İirü Muvaffak l\Ienemenci
büyük babasına ait bazı ha
rını Ankara muhabirimize 

etle anlatmıştır: 
Namık Kemali §ahsan pek 

attur ederim. O, öldüğu va
llek küçüktüm. Yalnız ismıni 
t intihap ettiği hafidini çok 
iğini şu kıtasmdan ben de 
)orum: 
lışettiğln saadeti kalbi hazinime 

muvaffak, eyler idin sen de 
iftihar 

, ıuu Afiyetle hafidi hafidini 
7\izden ol büyük pederinden 

de bahtiyar! 
t ben eKmali sekiz yaşıma 

ğnn tarihten itibar'?n tanı-

Sabam Vanda defterdarken 
bir kaç gece merhumun e
. · okumak için bizi etrafı

'hrdı. Celfilettin Harzemşah 
daki eserin bellibaşlı par

okudukça kaç defalar ağ-
nu hatırlarım. 
ük babamın mektupları 

faydalı bir iş olacaktır. Bilhassa 
mektupların üslübu daha çok sa
de olduğu için bugiinü:ı 1isanına 
da matbu kitaplanndaıd üadeden 
daha uygun düşer. 

I killci hatıra 
İkinci bir hatıram da merhu

mun mezarına aittir. 
Babamla Geliboluya gittiğimiz 

vakit, kabrin tamamile kı:ıyboldu
ğunu ve o yerde bir soğan tarla
sı vücude getirildiğini bize söyle
mişlerdi. O vakit Istanbu1da Ab
dülhamit hükümrandı. Ondan fer 
man çıkmadıkça hiç bir harekette 
bulunmaya imkan mevcut değll
di. Abdülhamit ise Kemah, gü
nahı' kadar bile, sevmecligi için 
tabii mezarile de alakadar almaz
dı. Fakat, bu tarla hik:iyesini Ke
malzade Ekrem Abdülharr..ide bil
direrek kabri yaptırmak üzere e
serin tabına müsaade edilmesini 
istida ettiği vakit Abd;ilhamit ha
rekete geçti ve derhal çıkım!ığı 
bir irade ile Kemalin şanına la
yık bir kabir yapılmasını ve mas
rafının "Hazinei Hassa,, dan ve
rilmesini bildirdi 

Bu suretle, Kemalin kabri sırf 
eserlerini ne§rettirmemek gayesi
Le istibdat devrinde yaptırılmrş 
ve fakat bilahare zelzeleden gıme 
harap olmuştur. Bunu söylerken 
merhumun şu beyitini tahattur 
etmemek kabil olmuyor: 

Gelir bir gün ki, derler sayei feyzi 

-Şnı ilerledikçe bu eser oku- Kem.alin 
daha ziyade genişler ve ~e: 

h amiyette 
senkl kabri kalmadıysa 

namı lr•lmıştır. 

Cezmi gibi, Osmanlı Tarıh~ 
eserlerinden başka her bırı y . s· . 1 
bir cepheden kıymet göste- enı ıparış er 

hUsusi mektuplarına kadar (Başı ı incide) 
l peyda ederdi. Babam bu 

tupları, hiç birisini kaybet- merikaya sipariş ettiği 60 tic~ret 
en, büyük bir itina ile sakla- gemisi hakkındaki mukav~le ım
\1e tasnü etmisti. Bunların a- zalanmıştır. Morgenthau, Im;ilız-

~ Ab lerin bu gemiler için, peşin. para da Recaizade Ekr<!m ve - • . 
Hamitle olan bir çok mu- vereceklerini söylemiştir. <.ıemı-

teler ve münak~şaları da var terin hacmi 9,500 tondur. 
b h" Johnso.n Kanunu ~n kücük olduğum için ıç 

e' el dokundurmak hakkını Nevyork, 20 (A.A.) - Efkarı 
değildim. Yalnız, merhumun umumiyeyi yoklamak maksadile 
ltıecesi büyük bir itina ile a-1 "Gallup,, enstitüsü tarafından 
b vakit hemen yanına koşar, tertip edilen bir anket hakkında 

ve içinden çıkacak h1'lZine- "Nevyork Times,, gazetesınde bu 
\, Yiyecekmiş gibi, gözlerimi gür: neşrolUhan son neticeler, re-

dim. ye iştirak edenlerin yüzde 55inin, 
lesef Kemalin bu muhabe- lngilterenin Birleşik Amerjka 

~fkarı umumiyenin tamami- devletlerinden istikraz akdede
~hulüdür. Bunları tasnif et- bilmesi için, Johnson kanununun 
, içinden neşri muvafık olan- tadili lehinde olduğunu göster
kitap şeklinde basmak çok miştir. 

TAN ===~·::=::::::==========~==============-=============================::..;==-

Türk - lngiliz Ticaret 

Ve Tediye ~· 

Anlaşması 

(Başı 1 incide) 

ihracat mallarına başka pazarlar 
aramıya, ve ithalat eşyası için de 
yeni piyasalar bulmı:ya çalıştılar. 
Almanya ile ancak Ingiltere re
kabet edebilirdi. Halbuki İngil
tere harp başlayıncaya kadar Bal 
kan memleketlerinin iktısaden 
Alman nüfuzuna düşmesinin va-
hametini kavramadı. Yakın Şark 
devletlerinin .bu çırpınmasına e. 
hemmiyet .vermedi. Orta Avrupa 
ve Balkan devletleri çaresiz kal
dılar ve günden güne Almanya
nın kucağına atıldılar. 

* * 
I• ngiltere ancak harp başla

dıktan sonra vaziyetin cid
diyetini anladı, ve Yakın Şark 
devletleri ile olan iktısadi müna
sebetleri arttırarak bu devletle
ri Alman nüfuzundan kurtarmak 
i.izere tesebbüsata girişti. Fakat 
İngiltere Yakın Şarkta Almanya 
ile ayni iktısadi silahlarla müca
dele 'edemiyordu. İngiltere, an'a
nevi liberal iktısat sisteminden 
ayrılamıyor, ticari an'anelerini 
b~rakamıyordu. İlk teşebbüsler 
bu yüzden muvaffakıyetsizliğe 
uğrayınca, Almanyanın bu mem
leketlerde takip ettiği metotlara 
ayni metotlarla mukabele etmek 
üzere 500 bin İngiliz lira serma
yeli bir "İngiliz Ticaret Korpo
rasyonu,, vücude getirildi. Devlet 
ve bütün büyük sanayi bu teşek
kül etrafında birleşerek Yakın 
Sarkta Almanya ile iktısaden mü
cadele edecekti. 

Bu korporasyon teşekkül ettik
ten sonra Türkiye ile İngiltere 
orasında ticari münasebetlerin 
inkişafını temine çalışıldı. Bu 
korporasyon Balkan devletlerine-
de murahhaslar ve heyetler gön.. 
dererek faaliyete ge<;mek istedi 
ise de muvaffak olamadı. Roman
ya, Macaristan, Yugoslavya, Bul
garistan, hatta Yunanistan iktı
saden tamamile Almanyanın ku
cağına düştüler. Şimdi Almanya 
hu muvaffakıyetini, bu memle
ketleri yeni Avrupa nizamı içine 
sokmakla tetviç etmekle meşgul
dür. Ve bu küçük devletler Al
manyaya iktısadi bağlılıklarının 
na girmek mecburiyetinde kal
makla ödemek tehlikesine ma
mükafatmı, yeni Avrupa nizamı
ruzdurlar. 

Bu mecburiyetten kenaisini 
kurtaran ve iktısadi istiklalini 
muhafaz~ya muvaffak olan yega
ne memleket Türkiye olmuştur. 
Harp başladıktan sonr~ Tü;kiy~
nin Almanya ile olan tıcarı mu
nasebeti % 50 den % 10 a düş
müştür, İngiltere ile münasebet
lerimiz arzu edildiği nisbette in
kişaf edememiştir, fakat Türkiye 
kendisine başka mahreçler ve 
başka pazarlar bulmak suretiyle 
Almanyanın kucağına düşmekten 
kendisini kurtarmıya muvaffak 
olmuştur. 

MISlrdakİ Harekat ltalyaya Darbe 
rR11<:· 1 ıncidt"' fBas1 l incideı 

hücum düşmana hiçbir muvaffa- benin indirilmiş bulunması de
kıyct temin etmemiştir. mektir. Harp, bu suretl~, İtalya-

17 kanunuevvel günü erken- nın eşiğine kadar götürülmüş ve 
den hafif harp gemilerimizden İtalyanın Arnavutlukla bütün 
biri Bardia limanını çok yakın- münakalat yollannm taarruza 
dan topa tutmuş ve ağır mitral- uğratılabileceği halen sabıt ol
yöz ateşi atlında i~ limana gire-\ muştur. İngiliz deniz kuvvetleri 
rf'k üç iase ı{emisini bııtırmıştır. düşmanın hiç bir mukavemetıle 

Şiddetli hava hücumu karşılaşmamıştır. Bundan şu ne-
Kahire. 20 (A.A.) _Orta Şark ti~e ~~k~rılabilir ki, d~~man, de

taki İn~iliz hava kuvvetleri u- n_ız cuzutamlarmdan b_ır kaçı bu 
mumi karargahının tebliği: cıvarda bulunuyordu ıse, mnha-

18/19 kanunuevvel gecesi, rebe vermekten bir kere daha ka-
Bardia ve Derne. İngiliz bom- çınmıştır. Deniz hava kuvvetle
bardıman tayyareleri tarafından rinin Tarantoya yaptığı hücum
şiddetle bombardıman edilmiş- dan sonra, Adriyatikte Ital:van 
tir. Dernede büyük hasar vukua zıhlılarına raslanması . hekle~!
getfrilmiştir. Askeri binalarda yor, fakat bazı hafif Italy:m cu
van~ınlar çıkarılmış ve kıs1alara. zütamlan ile karşılanma~ı mtm
polis karakollarına, otomobil ga- kün görülüyordu. Diğer taraftan. 
rajlarına ve parklarına tam isa- Akdeniz filosu başkwnand:ınmm 
betler kaydolunarak, şiddetli in- cüzütamlarını hiç bir zayi.at ver
fila.klar tesbit olunmuştur. Son meden Avlonyayı ağır bir bom
tayyarelerimiz hedef üzerinden bardımana tabi tutacak bir vazi
uzaklaşırken, hemen bütün kamp yete koyabilmiş olması çok s::ıva
alevler icinde bulunuyordu. ru dikkattir. Sanıldığına görP., Ta-

Bardia'nın şimali garbisinde rantodan kovulan ve Napolide 
düşman kıtaları ve otomobil nak yeniden bombalanan İtalyanlar, 
liye kolları tahşidatı üzerine de filolarını barındırmak için yeni 
ayni derecede şiddetli hücumlar üsler aramıslardır. Simdi, Adri
yapılmıstır. Bombaların hepsi he yatik denizi 'tngiliz deniz kuvvet
def dahiline _di.~:ı:nüş!. fakat has~- lerine açılmış bulunmaktadır. Bu 
rın tam genışlıgı muşahede edı- sebepten dolayı mühim inkişaflar 
lememistir. beklenebilir. 

/tal,yan tebliği 3 gemi batırıldı 
Roma, 20 (A.A.) - 196 numa- Londra 20 (A.A.) -Amiralllk 

li resmi tebliğ: Trablu_sgarp hu- dairesinid tebliği: İngil~z Friant 
dut mıntakasının B~r~ıa k.~smın- denizaltı gemisi cenubi ItaJya sa
da topçu kuvve~lerımız:. d~şman hilleri açıklarında İtalyan deniz 
topçu kuvvetlerıle motorlu va: münakalatına karşı muvaffaki
sı.talanna ~arşı muvaffakıye~lı yette bulunmaktadır. l:J-14 kanu
bır mukabil ta~rr~za geçmı~tır. nuevvel gecesi, Friant denjzaltı
Hava. kuv".'~tlerımız, bombal~r sı, Spartivento burnu açıkbrmda 
ve mıtralyozlerle :V:~ptıkları hu- ağır yüklü iaşe gemilerinden mü
cunı!ar esnasında duşman ta~a- rekkep bir kafileye hücum et
re fılolarmın taarruzuna ugra- miştir. Düşmanın bir iaşe 3emisi 
mışlardır. muhakkak. diğer birisi de muh-

Londra. 20 (A.A.) - . R:euter: temel surette batınlmı.mr. 
İ~~l.yaya Alman. askerlerının ge~- 15_ 16 kanunuevvel gecesi, Fri-
d1gıne ve 30 hın Alman askerı- . 1 h"l1 · 

· · d'd Af "k d b l d ant denızaltısı, Ka abra sa ı erı 
nın şım ı en rı a a u un u- kl d y ··kı·· ı k 
ğuna dair bir Amerikan gazetesi aç arın ya, agır yu u 0 ar:ı ce-
tarafından verilen haberler hak- n~b~ do~ru sevretmekte bulunan 
kında, Londra mahfillerinde hiç- buY1:1~ ~ır İt<ı;lvan _petrol sarnıç 
bir teyit mevcut değildir. Sala- gemısını torpıllemış ve batımuş-
hiyettar mahfiller. bu haberlerin tır. 
büyük bir ihtiyatla telakki o1un
ması icap ettiği fikrindedir. Bazı 
resmi raporlardan anlaşıldığına 
göre, Alman hava kuvvetleri İ
taly.•mlara yardım etmek tasav
vurundadir. 

ltalyan Denizaltlları 

Sigortaya başlanıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Buradaki 

salahivettar mehafilin kanaatme 
göre. Akdenizin bir İtalyan deni
zi olmadığı artık isbat edilmi"tir. 
Bu denizde elde edilen askeri 
muvaffakiyetler sayesinde ticari 
vazivette büyük bir <;olah kesbet
mi$Ür. Bunun neticesi clarak 

" fR11oıı1 ı inridPı "Lloyds., sigorta kumpanyası, 
ilişik olarak gönderiyorum. im- ı Yunanistan tarikile Türkiye ve 
:ıa: Korvet kaptanı Sausto Sesti- Hindistana giden ticaret gemile-
ni . ., rini harp tehlikelerine karşı si-

Suret: gorta etmeye başlamaştır. 
"Kasablanka'dan hareket eden 

ve Lizbon'a gitmekte olan ''Ybar
ra,, ve "Pinillos,, kumpanyaları· 
na ait İspanyol bandıralı vapur
ların hepsine ihbarsız hüeum e
dilmesini kumandanız altındaki 
cüzütamlara emrediniz.,, 

Emrin altında bu iki kumpan
yaya ait vapurların evsafı ve hu
susi işaretleri kaydedilmektedir. 

Lord Halifax 
f8as1 1 incidel 

derse, bittabi kabinede bazı de
ğişiklikler olacak ve Llvyd 
George'un Devlet Naztrı sıfatile 
harp kabinesine girmesi de siyasi 
mahfillerde fazla sürprizle karşı
lanmıyacaktır. 

~-••Doğumunun Yüzüncü Yılı Miinasebetile41_,. 

KEMAL •• ın 
ROMANLARI 

Hazırlıyan : Baha Dürder 

Bir sene süren uzun bir tecrü
be devresinden sonra nihayet İn
giltere ile Türkiye arasındaki ik
tısadi münasebetlerin normal bir 
tarzda inkişafını temin edecek 
yollar bulunmuştur. Şimdiye k~
dar tediye güçlükleri, ve fevkala
de zamanların tevlit ettiği bazı 
gayritabii hadiseler, iki mef!11~ ÇICIR 
~et iktısadi münasebetlennın ' 
süratle inkişafına mani oluyordu. ... ......... . 

K i T A B E V İ - Fiyatı 30 Kuruş 
Ankara Caddesi No. 153 .,... ........ 1 

Son anlaşma bütün bu manileri ------------------
kaldıran ve İngiltere ile Türkiye 
nrasındaki iş hacmini genişlete
~ek o1an mühim ve büyük bir a
dımdır. İki hükumet tediye şart
larını pratik bir hale koymuşlar
dır. Bu anlaşma mucibince İngil
tere Türkiyenin muhtaç olduğu 
lokomotif, vagon, liman, sanayi 
ve maden malzemesi ve yün eş
yayı verecektir. Bütün İngiliz 
Imparatorluğu Türkiyenin ihraç 
mallarının müşterisi olacaktır, 
Bu suretle şimdiye kadar İngilte. 
re ile yaptığımız harici ticaret 
% 10 nisbetini gecmezken, bu 
nisbet belki birdenbire yüzde el
liyi bulacaktır. 

Görülüyor ki bu anlaşma ile 
Türkiye harici ticareti. hatta ik
•tısadiyatı yeni bir istikamet al
mak istidadını haizdir. Bu yeni 
istikamet Türkiyenin yeni A vru
pa nizamına arka cevirmesini, ve 
beynelmilel iktısadi münasebet
le~de istikial ve hürrivetini ko
rumasını temin edecektir. 

, DEV 1 R-
Ali Faiz İşcan ve İhsan Ahmet 
Gökç;ıy Kollektif Şirketi Unva
nı altında icrayı Ticaret eden 
mü<'Ssesenin 16/12/940 tari.htnde 
Ali Faiz İşcan'a tamamen dev
redilmiş olduğunu ve İşbu ta-
rihten itibaren İhsan Ahmet 
Gökçay'ın müessese ile hiçbir a
lakası kalmadığı ilAn olunur. 

Ali Faiz lşean 

İstanbul İkinci İflas 
Memurluğundan : 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 

Işık apartmanın 4 No. sunda mu
kim Itriyat ve boş şişe vesaire tica
retile iştigal eden Refael Amonun 
yaptığı konkurdato mahkemece tas
dik ve k~tileşmesi üzerine iflasın kal
dırılmasına 19-12-940 tarihinde mah
kunect: karar verildiği ilan olunur. 

(1312) 

latanbul 4 llneU icra MemurluOun
dan: 939/459 numaralı dosyada mah
cuz olup, paraya çevrilmesine karar 
verilen % 70 şi ödenen 100 zer lira
lık TUrkiye Cümburlyeti Merkez Ban 
kasıtJn 16828 - 16832 numaralı beş 
adet hisse senetleri açık arttırma su
retile 4 üncü icra dairesinde 26-12-
940 perşf'.mbe günü saat 14 ili 16 a
rasır.dı. birinci arttırması yapılacağı 
ve teklif olunan bedel kıymetinin % 
75 şin. bulmadığı takdirde o günkü 
satıı &eri bırak.ılarak 30-12-940 pa
zartesı günü ayni saatte ikinci arttır
ma suretile satılacağı llAn olunur. 

1 
İstanbul Levazım Anili- ı 
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı Ilanlan 

BL yatakhanenin noksan işleri mil
teahhi~ nam ve hesabına pazarlıkla 
tamamlattırılacakbr. Tahmin bedeli 
10,334 lira 6 kuruş, katı teminatı 1551 
liradır. Pıızarlığı 24-12-940 salı günü 
saat l.i.,30 da An.karada M. M. V. 
Hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnamesi 52 ku
rı.;şa komisyondan alınır. (1656-11900 ı 

Türk Hava Kurumu 
İzmit Şubesinden : 

Kurban bayramında şube çevresin
de topl3nacak deri ve bagırsaklar a
çık arttırmaya konmuştur. 3 Kanu
nusı:nı 941 cuma günü saat 14 de i
halesi yapılacaktır. Taliplerin arttır

maya girmek için İzmit şubesine ve 
şartnameyi görmek için de her gün 
İstanbul :ıubesine müracaatları. 

(12001) ---
T. Hava Kurumu 
Bursa Şubesinden: 

Bu yıl kurban bayramında Kuru
mumuz t;ırafından toplanacak olan 
kurban derilerile bağırsak ve boynuz
larının 21 gün müddetle açık arttır
maya çıkarıldığı, 

isteklilerin şartnamesini görmek ü
zere her ıiln İstanbul ve Bursa şu
belP.rine ve pey sürmk istiyen alıcı
larm da son ihale günü olan 2 İkln
cikanun 1941 tarihine rastlıyan per
şembe günü saat 15 de Bursa vilayeti 
Hava Kurumu şubesine müracaat et-
rııelen llfın olunur. (11935) 

GÖRÜŞLER: --·-.. ·-········--··--.. 
lslahatçı NC.mık Kemal 

e 

kurmıya çalışıyordu. Namık Kemalin istediği bu ikboııaiU kmtu
luşu meydana getirmek için herşeyden evvel siyasi bir hakimi· 
yete sahip olmak gerekti. Ziya Paşa de beraber ilk Kanunu Esa· 
si~·i yazan, hiirriyet şiarlarını ıniidaiaa eden Kemal. afaki bir 
vatan ve hürrİ.) et şairi değil, ecnebi tahakkiimü kar.;ısında, milli 
\'Brlığı kurtaracak iktısadi temeller kurmak istiyen, sosyal bir 
ıslahatın planlarını çizen bir mütect>dditti. 

Fakat geri ve cılız ticaret serma vesinin, mem lcketin iktısadi 
ve içtimai geri şartları içinde dcmok ratik bir inkılap yapmasına 
imkan ~·oktu. Bu sebeple N aınık Kemal de mevcut siyasi sistem 
içinde "bir fırkai mümtazenin hakkı nezareti altında bir Meşru
tiyet İdaresinin., teessüsünii istiyor. hakiıni;\·et hakkını biitün 
halka teşmil edemiyor, "Her eyalet mebuslarını kendi mutebe
ranından seçecektir,. kaydi~·le mevcut sistem icinde dar bir züm
reye hak vermekten ileriye gecemi.) ordu. O zaman için istenen 
hu ıslahat cok mahdut olmakla beraher, de,·rin şartlan gtiz önü
ne getirilirse çok ileri bir adımdı. Avrupa emper~alizmi karşı
sında za;vıflamış bir Osmanlı devletinin içinde hu Kanunu Esa
si bile ancak kısa bir zaman yasıyabılmiş. saltanat idaresi biitün 
bu ıslahatcıları tarümar ettiği gibi. Avrupa serma~·csinin uşak
lıiını kabul etmi!Sti. 

Bütün hu şartlan göz önüne getirirsek Namık Kemalin oy
nadığı biiyiik miiteceddit ve ıslahatçı rolünü kıymetlendirebilir, 
onun terakkiye, istikbale_ ,,e insan haklarına karşı duyduğu bil· 
~·iik ~evgi ve istivakı kuvvetle anhyahiliriz. 

"Öliirsem görmeden millette ümit ettiğim feyzi,,. 
yazılsuı senki kabı·imde vatan malızun, ben mahzull ,, 

NAMIK KEMAL 

Yunanistan Harbi ltalyaya Yardım 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

Yunan sözcüsü. düşmanın bü- Fransız ajansı bildiriyor: "DaılJ 
tün mukabil taarruz teşebbüsle. 1 Telegraph., gazetesinin eski Paric 
rini kıran ve müstahkem mevki- muhabirine göre, Almanya, İta1 
!erde taze kqvvetler alma 1arımı yaya yardım etmeye karar ve!i 
~ağmen müessir bir surette mu- miştir. Zannedildiğine göre, Hıf4 
kavemetine mani olan Yunan kı- ler, Fransadaki Alman kıtaatınıı 
taatının tesebbüs fikrini ve kuv- bir kısmını, Fransız !ıükiınıet~n i 
vei mal!evivesini tebarüz ettir. müsaadesi alınmadan, işgal altın 
mistir. Italyanların şiddetli so- da bulunmayan Fransız topraki 
ğuklar yüzünden de zayiatı çok !arından geçirtmek sureti!e İta1 
mühim olmuc;tur. yaya gönderecektir. -

İtalyanlar. Tepedelen ile Kli- Nazi matbuatında 
sura'yı tahliye etmeden evvel Londra, 20 (A.A.) - Siya' 
vakmışlardır. Himara yolunda Cf' mahfillerde söylendiğine göre, i 
reyan etmekte olan muharebele- talyan askeri hezimetlerinin Al 
rin. ıhu şehri almaktan fa7Ja. Av- manyada yaptığı aksülamel1er, 1 
ionyava ~iden büvük sahil yolu- talyaya yardım hususunda 1'ı 
na hakim tepelerin isgaline ma- kararsızlık hüküm sürdüğüne de 
tuf bulunduğu zannedilmektedir }alet edecek mahiyettedir. Maa 

Şimal böl_gesinde iki mühim te- mafih Alman gazeteleri, şek) 
pe daha işı:?al edilmistir. Bu tepe_ tasrih etmeksizin, müdahale za 
terden biri Ostraviça silsilesinin ruretini ileri sürmektedirlet 
0teki vüziinde bulunmaktadır. "Frankfurter Zeitung,, şunları yı 

Papagosun orduya emri zıyor: "İngiliz taarruzunun nihıj 

Atina, 20 (A.A.) - Başkuman
dan General Papagos, orduya şu 
emrivevmi:vi göndermiştir: 

"Bütün Yunanistan sizden ifti
har duymaktadır ve size minnet
tar bulunmaktadır. Herkes sizi 
takdir etmektedir. Mütecavizi 
durmadan tardettiniz, müstah
kem mevzilerinden muvaffakıyet 
le attınız ve sonra da fasılasız 
dinlenmeden kovaladınız. İndir
diğiniz darbeler düşmanı çok 
müskül bir vaziyete koymustur. 
Düşman sizin önünüzde ve Afri
kada İngilizlerin önünde ricat edi 
yor. Düşmanın denize dökülece
~ine eminim. Zafer bizimdir ve 
bu zafer tarihimizin en sanlı za_ 
reri olacaktır. Asker, ileri!... Za
fer sizindir.,, 

neticesinin ne olabileceği cayi sUı 
aldir. İtalya farzımuhal olarat 
süraUe çökecek olursa, lngil~ 
planlarının isabetini kabul etme) 
lazım gelecektir. Fakat İtalyanı1 
mukavemet edeceğini ümit edit 
yoruz. Almanya, İngiltere üzeri 
ne yapacağı fasılasız hücumla1' 
la İtalyanın yükünü hafıflctm~ 
olacaktır.,, 

Yeni Amerika Sefiri 
Vaşington, 20 (A.A.) - Amert, 

kanın Fransa büyük elçili.ğine taı 
yin edilen Amiral Leahy, ağıı 
Tuscaloosa kruvazörü ile Atlanc 
tiği geçecektir. Amiral Vichy'yt 
bir an evvel varması için kendi. 
sine bir kruvazör verildiğini v4 
bundan başka bir sebep bulun. 
madığını söylemiştir. " v ~ ... ..................................... _ 

1 -

Kaymaklı Lokum.130,.Kestane şekeri 120, 
1 

ı Tahin helvası 50, Saray baklavası 110, 

j
i Şam baklavası 90 

~~~~~~~~~~~~ı 

ALI MUHiDDİN HACI BEKiR 
Ticarethaneleri 

Merkezi: Bahçekapı Hamidiye Caddesi. 

--- ~ııhcJ,.ri · Bevoğlu, Kııraköv. Kadrköv. Kalı;rc Mrsrr. 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
ENSULiN GELDİ 

Cemiyetimiz tarafından celbedilerek 
Gümrükten çıkarılan 

Ensulin Miitsah7.an Piyasaya Çıkanlmıştır. 
Halkımızın eczanelerden reçete ile tedariki illin olunur. Çünkü bu anlaşma, yeni niza

ma giren küçük devlet1erde oldu
jiu gibi, Türkiyeyi İnı;rilterenin 
haricinde kalan memleketlerle 
iktısadi münasebetlerde bulun. 
maktan menetmez. Biz vine Al
manya ile de, Amerika ile de, di
ğer memleketlerle de serbestce iş 
vapmakta devam edece~iz. Bal
kan devletleri S(ibi, iktısadi ba~
lılığımız dolayısiyle, şu veya bt1 

büyük devletin esiri olmıyaca~ız 
Bilhassa Almanyanın A vrupada 
bizi de içine almak istediği, yeni 
nizamı kurmakla mesgul o1dujtu 
bir sırada bu anlaşmanın imza e
dilmis olmas1, bu itibarla fevka

KAYIP; Kam1onetlmln 3410 nu
maralı plAkasını kaybettim. Yenisini 
ala<"ağımdan eeld•lnin hükmü kalma
mıştır. Nihat Ahmet Kutman 

&lanıı.ı vt: "94.:IJfl.)'•• tııuduru . twruı. JLMAl\i 

O.-Dik n lte~at T.L.a. •TAN Mar.Naa 

lade mühimdir. 
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lstanbuı tseşinci Noterliğine. 
Ayvalıkta kAln fabrikamızda imal 

eylemekte olduğumuz sabttnlarımızın 
11.sUerine marka olmak üzere kılişesl 
7Ukarıya vazedilmiş bulunan alAmeU 
farikayı zirde muharrer imzalarımız
da olduğu gibi Abdülkerim Dllman 
oııuııan İsmail Dllman ve Haydar 
DIJman ve K a z ı m Dilman 
umma 23.10.940 tarihinden itibaren 
9037 adliye numarası ile kayıt ve 
tescll edilmiş olduğuna dair İktısat 
VekAletinden 6783 numara ve 28 11 
140 tarihli marka ilmühaberi ahz~y~ 
lemlş olduğumuz ve bu tescilin bah
teYlediği kft!lel hukuku kanun daire
ılnde istimal eyliyeceğlmiz Ammece 
ınalılm olmak üzere iki gazete vasıta
mla ve daireniz marifetiyle keyfiyetin 1 

r ve ilftnı zımnında dört nllsha 
rak tanzim kılınan işbu llanname
en birer nllshasının neşri emrin

musaddakan berv~hlarz iki gaze
e irsali ve bir nüshasının badet

lasdik tarııfımıza iadesiyle aslının dai
'zde hıfzı talep olunur. 

*·---~---, 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra aluna daima 

KREM 
PERTEV 
Pudrayı sımsıkı 

tutar ve akmasına manı 

olur. Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vazoları vardır. __ : ... ---~ 
- Gm Doktoru -

Kemal Tarkan 
ra1ts1m: Tramvay durağı karp-

8JD~ Kamerpalas No. l. 
Tel : 49313 

OZELBOYOK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

Beyaz renkte (yağsız) Tok:ılon 
eminin ihzan için 20 seneden. 

· kullanılmakta olan meşhur 
rmülde mevcut gizli diğer cev. 
erler meyanında takim ve tas. 
ye edilmiş süt kaymağı ve zey. 

'1Jıyağı da vardır. Bu krem cildi. 
;JJizi serian besler ve gençleştirir. 

enin gayri saf maddelerini ve 
uruşukluklannı izale eder. Cil

. · taze, nermin ve genç göste. 
. Ayni zamanda nefis bir koku 
titir eder. Siyah benlerin zu. 

uruna mani olur. 
Mütehassısların beyanatına gö
ciltte görülen bu şayanı hay. 

t tebeddül ve tekemmül. sırf 
okalon kreminin muntazaman 

maline medyundur. Hemen siz 
e bugünden kullanmaya başla. 
ız ve her sabah daha genç gö
ürsün üz. 

KAVIP. Tilrklye İş Bankasının na
ıma mukayyet (51049 - 51051 ve 
1184) No. lu hisse seneUeriı\l zayi 

İkinci nilshalarını alaca~ım
rı, Zayi eski nilshalarının bükmil 
adıtın1 ilAn eylerim. 
Galata Agopyan han No, 2 Ahm.t 

...._..._; GENERAL ELECTRIC A t.. M A "' A z As l HYOGLU, IST IKLAL CADDESi .... - T&L' .,.,. Q 
Birleşik Amerikanın mamulatıdır. ~ Birleşik Amerikanın mamulatıdır. 

,, T 0RK1 YE ,l 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Maskelere mahsus bu~ulanmaz levhalann muhafazası için 

100,000 ADET ZARF . 
~.ipariş veriltt~ktir •. Alakadarlaırn Zarf niimunesini görmek 
uzere İstanbul da Mımar Vedat Caddesinde (Kızılay) Hanında) 
Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri ve teklif 
mektuplarım 27 /12/940 Cuma günü saat ona kadar bu Direk
törlü~e tevdi etmi~ bulunmaları 1ii7.11mu ilin olunur. _llr, 

MUAMELE VERGISINe 
Tibi müesseselerin 1941 den itibaren tutacaklan 

( 1 M A L1 A Tüf une. üzeri(nMTJaAqM E L E ) 
(EMTiA, iTHALAT ve iHRACAT> 

(SATIŞ) defterlerlle (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla ıahifelileri mevcuttur 

Yuka~daki defterlerin naı~ kullanılacafma dair izabname. Fi. 25 Kr. 
Umumı satrs yeri : İNKILAP KİTABEVİ. İıtanbul Ankara Cad. 155 

41 No. lu İlan 

lstanbul Fiyat Mürakabe 

Komisyonundan : 
. 3!80 Namarah Mi~~i Korunma Kanununa ve 13628 Nwnarah 31/5/940 

tanhb Kararnameye ııore teıekkill eden komiıyonumuz aıaiıda cinsleri 
yazılı makaraların azami perakende satı• fiyatlarını tU suretle tesb;t et
miıtir. Mezkılr fiyatlardan fazla satıı yapanlar hakkmda Milli Korunma 
Kanununa söre takibat yapılacaktır. 

Markanın Evsafı 'ô· No: aı Perakende tane 
clnıl utıı fiyatı 

• .. .. 
Zincirli 

.. 
" Tilfenkli 

.. 
" Zincirli 

Keçill 

Eldiven 

.. 

,• 

Abacı ... 

.. .. 
Kürkç{l 

MerslSme nakış 
çapa marka .. 

" .. 
.. .. .. 
" .. 
" 
" 
" Zincirli yahut ça-

pa markalı yu
mak halinde .. .. .. 
Kotonperle 
Çapa marka 

Zincirli yahut ça
palı 
Kotonperle 
Çapa marka 

Rokoko çile 
Çapa marka .. .. 
Çapalı pamuk bA
kl çile 

Uç katlı 155 metrelik 
beyaz ve s iyah 

n • 
Renkli,. 

• 
" 

.. 
" 

" " " " Altı kallı 183 metrelik 
beyaz ve siyah 

" " . " 
Renkli" ' ,, " 
Üç katlı 915 metrelik 
renkli .. " ,, beyaz. si

yah 

,, " " " " Dört katlı 915 metrelik 
beyaz, siyah 
Üç kaUı 183 metre be
yaz, siyah ve renkli 
tlç katlı 183 metrelik 
beyaz ve siyah 

,. ,. ,, (Renkli) 
Dokuz katlı 183 metrelik 
beyaz ve siyah .. • .. .. 

" " " " Mukavva Qzerlne sarıl-

10 
40/50 
24 
40 

16/20 
24/50 
50 

40 

24 
40 

30/50 

16/24 kadar 
120 

120 

1 
2 
3 

Kuruı 

13 
8,5 

12 
8,5 

20 
18 
18 

39 

45 
39 

82 

16 
11 

11 

44 
41 
38 

" ,, 
" 
" 
.. 
" .. 
,, 

.. 
" .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 

mış iki katlı 10972 met
relik beyaz, siyah 80/150 (317) adedi 350 .. 
İki katlı 92 metrelik be
yaz ve renkli 

" ,. ,. ebrul(l 
renkte 

,, ,, 40 gramlık nakış 
beyaz 

" .. 10 
yaz 

.. .. " 
" " .. 
" .. .. 

,, 
,. .. .. 

,. be 

.. .. 
" 

" " n 
n " 25 

n renkli 

...... .... " ...... 
" .. .. .. 

" • .. .. 
Yirmi gramlık beyaz 

n .. .. .. .. .. .. .. .. 
10 gramlık beyaz 
renkli yumak 

ve 

50 

50 

30 

40 
50 
60 
80/50 
50 
40 
50 
60 
80 

25/40 
50 
70 
80 

8/10 

20 gramlık beyaz yumak 60 
10 ıramlık Ebrulu yu- 8 
mak 

8 metrelik 
ve renkli .. .. 
Beyaz çile 

çile beyaz 

• Ebruli 
25 
25 

16/35 

9 

9,5 

20 

21,5 
23,5 
27 
33 
27 
52 
57 
65 
80 

24 
27 
31 
33 

17 

29 
20 

5 
5,5 

8 

" .. 
.. 
.. 
" .. 
" .. .. .. .. .. 
• 
• .. 
,, .. 
.. 

" .. 

.. .. 

.. 
Satllık Çam ve Köknar Tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 
l - Bolu Tanyeri deposunda istifte mevcut 4 adet muadili 1,272 M 3 

çam tomruiu, 3291 adet muadili 1036/ 662 M 3 köknar tomrukları açılı: arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklarm aynca baş kesme payları mevcut ve kabuklan ıoyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinde-n hesaplanmı,tır. 

3 - Tomruklara ait satq prtnamesi Bolu Orman dairesinden ve Boh. 
Devlet İşletmesi Revir Amirlitinden istenilebılir. 

4 - Çam tomruldarmın beher M 3 nün muhammen bedeli 12 lira 84 
nru,tar. Köknar tomrulı:larmın beher M 3 muhammen bedeli 11 lira 56 n· 
ru,tar. 

5 - İsteklilerin ~ 75 mavalrbt teminatla 30.12.940 Pazartesi stbtl aaat 
15 de Boludaki Devlet 1ılctmcai Revir Amirliii binaıına milracaatlan 

(8837) (11997) 

SATIŞ ILANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

Halil tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23795 ikraz No, aile borç 
dman paraya mukabil birinci derecede ipotek sösterilmiı olup borcun öden
memeıinden dolayı ayrı ayrı satılmalarına karar verilen ve ehlivukuf tara
fından her birine ayrı ayrı olarak (720) ,er lira kıymet takdir edilmi• olan 
Balatta Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinin Yoiurthane ve Sö
ğütlü Bakkal sokafında eski ve yeni 1 No. h satı Keresteci Artin hanesi, so
lu kısmen 22 kısmen 24 No. lı haneler ve tarafı diieri yol ile çevrili ve yine 
ayni mahalle ve sokakta eıki 22 yeni 20 No. lı sağı 1 solu 24 No. 1ı haneler, 
tki tarafı yol ile çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 24 yeni 22 No. h 
ağı 22 solu 26 No. lı haneler, bir tarafı Artin hanesi ve difer tarafı yol 

ile çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 26 yeni 24 No. lı ıağı 24 ıo· 
lu 28 No. lı haneler ile bahçeleri, bir tarafı Artin bahçesi ve diğer tarafı 
yol ile çevrili ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 28 yeni 26 No. lı ıaiı 
Z6 No. lı hane ile bahçe, solu Salamon menzili ve bahçesi ve bir tarafı keza 
.\rtin bahçesi ve tarafı rabii yol ile çevrili cem'an beı bap hanenin evsaf 
ve mesahası aıaiıda yazılıdır: 

20 No. lı hane: Ki&ir olup iki katlıdır. 
Zemin Kat: Zemini karesimen ta,lık yük ve dolaplı bir oda ve bu oda

nın altında kuyusu olan bir bodrum, zemini malta döıeli bir mutfak merdi
ven altı ve helidır. 

Birinci Kat: Bir sofa üzerinde dö,eme ve çatı11 harap bir odadır. 
Çatı Katı: Bir oda. zemini çinko ve önü demir parmaklıklı taraı olup 

odada yük ve dolap vardır. 
22 No. lı hane: Zemin Kat: Zemini kırık malta dö,eli bir taılık altı bod

rum olan bir oda, arkadaki bahçede mü,terek bir kuyu vardır. 
Birinci Kat: Dolabı olan bir ıofa ve bir odadır. 
İkinci Kat: Bir sofa ve dolap ve önünde demir parmaklıklı bir tarutan 

barettir. 
24 No. b hane: 22 No. h evin aynidir. 
26 No. h hane: Bu da 24 No. lı evin aynidir. 
İşbu binaların zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve beden du

ıarları kipr olup içerleri haraptır. 
1 No. lı Hane: 
Zemin Kat: Zemini malta döşeli taşlık. altı boduram olan bir oda, zemi

ni malta döşeli ve bahçeye kapısı olan bir mutfak olup üıt kısmı diierleri
n;n aynıdır. Dahilen ve haricen tamire muhtaçtır. 

Meaahaları: 1 No. h evin mesahası 30 metre murabbaıdır, 
20 No. lı evin mesahası 31,5 metre murabbaıdır • 
22 No. h evin mesahası 30 metre murabbaıdır. 
24 No. b evin mesahası 29,5 metre murabbaıdır. 
26 No. lı evin mesahası 32 metre murabbaıdır. 
Bahçenin mesahası 20 metre murabbaıdır. 9 
İşbu be, evin taınammm mesahaları (173) metre mufallbaıdır. · "t 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahaları yazılı be' bap hane ayn ayn ola-

rak açık arttırmaya konmuıtur. 
1 - t,bu sayrimenkulün arttırma şartnamesi 25/12/940 tarihinden iti

baren 936/542 No. ile İıtanbul Dördüncü İcra Dairninin muayyen nmnara
sında hekesrin görebilmesi için açıktır. İlinda yazılı olanlardan fazla maUl· 
mat almak istiyenler işbu şartnameye ve 936/ 542 dosya No. sile memuriye
tiınize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek· 
tir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlann ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını husuıile faiz ve maırafa dair 
olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren on be' &iln içinde evrakı müı
biteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakla 
n tapu sicili ile sabit olmadıkça sat1' bedelinin paylaımasından hariç kalırlar 

4 - Gösterilen ıünde arttırmaya iştirak edenler arttırma ıartnamesiı 
okumuı ve lüzumlu malumat almak ve bunlan tamamen kabul etıniı ad vt 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 13/1/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den U5 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluiunda üç defa baiınldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ,ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diier ala
caklılar bulunup ta bedel bunların bu sayrimenkul ile temin edilmi, olacak
larının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranrn taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 10 sün daha temdit edilerek 23/1 / 941 tarihinde Per,em
be &\inil saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluiu oda
sında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diier alacaklıla
rın bu sayrimenkul ile temin ed"lmi' alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satıı talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi, olduiu bedelle almaia razı olur
sa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi sün müddetle arttırmaya çı· 
karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve seçen sün· 
ler için yüzde S den hesap olunacak faiz ve difer zararlar ayrıca hükme ha-
cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapa feraf harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecburdur 
Müterakim verıiler tenvirat ve tanzifat ve delliliye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icareıi alıcıya ait olmayıp arttırma be
delinden tenzil olunur . 

t,bu ııayrimenkul yukarıda sösterilen tarihte İıtanbul Dördüncü İcra 
Memurluğu odaıında iıbu ilin ve söıterilen arttırma ıartnameıi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (11991) 
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Seb.ir dahilinde iıliyen otobüslerde kullanılmak üzere bastmlacak 411 
cilt otobilı bileti açık eksiltmeye konulmu,tur. Tahmin bedeli 1640 lifi 
ilk teminatı 123 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelit Müdürliliü kal 
de ıörülebilir. İhale 6/1/941 Pazarteıi ıünü aaat 14 de daimi encüıO 
yapılacaktır. Talipl~rin ilk teminat makbuz veya mektuplan, bu i,i ya 
lecek matbaa ve teıııatı olduklarına dair vesaik ve 940 yılına ait Ticaret 
dar.ı veaikalarile ihale &ünü muayyen saatte daimi encümende bul 
lan. (12016) 
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