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KORUNMA KANUNU MECLiSTE 
Başvekilin İzahat 

ermesi Muhtemel 

Noel Mesaiları 

Papa, Yeni 
Nizamın 
5 Şartını 
Sayıyor 

Çocutunuza verebilecetiniz en k111Detli Yılbaıı bcdiycsı 

Çocuk Ansiklopedisi 
Yeni Yda sirerken cocutanua hediye olarak ne veneniz 

bir Çocuk Amiltlopediıi kadar makbale ıeçmu. Cllnktl b6tiln 
hediyeler anatalabilir, fakat Çocak Amiltlopediai çocatana· 
zan bütün hayatında izini bırakır. 

Talebe lc:in fiYat1 tenr!llth (6) liradır. 

AnJtara, 24 (TAN) - Milli korunma kanunun
da yapılacak tadilata ait kanun layihasının 
Mecliste müzakeresine yann (bugün) başlana
caktır.. Layihanın müstaceliyetle müzakeresi ta
lep edilecektir. Bu münasebetle Başvekil doktor 
Refik Saydamın layiha hakkında umumi heyete 
izahaı vermesi de muhtemeldir. 

sicim mübayaa edip bunlan maliyet fiatına mu
tad ve zaruri masraf ve faizlerle yüzde Z nisbe
tinde bir komisyon ilive eyleyerek Ticaret Ve-

" Kuvveti Haktan 
Üstün Tutanlara Karıı 
Cephe Alınma Ildır .. 

1 - Cephedeki Yunan lutalartn ~"" hir ~p. 2 - Yunan a~kerle..; Göril"e 

(TAN: Milli korunma kanununda yapılmakta 
olan tadilata ait tafsilat ikinci sahifemizdedir.) 

Yeni. alman Koordintı1Jgon kararlan 

Ankara, 24 (TAN) - Hüklimet namına Tica
ret Vekaletince tesbit olunacak esaslar dahilin
de azami iki milyon liralık çuval, kanaviçe ve 

kaletinin direktifleri dairesinde alakadarlara 
tevzi etmek için Ziraat Bankasına mezuniyet 
verilmesi hakkındaki Koordinasyon karan tas
dik edilmiştir. 

Bundan başka doğrudan dotnJya milstahtril
den tütün mübayaası için Ticaret Vekiletl he
sabına ve Yerli Tütünler Türk Anonim .-rketile 
Türk Tiltiln Limited şirketi namına iki milyon, 
zeytlnyaiı mühayaası i~ln Ziraat Bankası namı
na bir milyon liraya kadar kredi tahsisi hakkın
daki kararnameler de tasdik edilmiştir. 

Münakale işleri 
lçinBazi Yeni 

Tedbirler Alındı 

Parti Grupunda 

Saracoğlu 
Beyanatta 

Bulundu 

Vatican, 24 (A.A.) - Stefani: 
Papa. noel bayramı münasebeti
le bul(iln kendisine tebriklerini 
takdim eden Kardinaller Mecli
si lzasmı kabul etmis ve radyo
da bir hitabe okumuştur. 

XII inci Pie, cereyan etmekte 
olan büyük muharebenin feli
ketlerini büyilk bir endişe ile ta
kip etti~ini kaydederek. kilise
nin vazifesi, harbin sebebiyet 
verdi~i aAtr yaralan tedaviye 
inhisar etmesi lizım ~eldi~ini 
söylemiıtir. Bundan sonra Papa. 
kullanılacak herhan~i yeni bir 
nizamın esas .-rtıannın neler
den ibaret olabilecdini anlat
mı~. 

Yenl nizamın prtı 
Vatican. 24 (A.A.) - Noel mü 

nasebetile Papa'nın söyledi~i bü
yük nutkun mühim kısmı, yeni 
nizamm esas sartlanna taallUk 
ede" beş maddelik kısmıdır. 

"Reuter,, Ajansına ~öre. Pa
pa'mn ileri sürdülü esas şartlar 

Cevdet Kerim lncedayı, Şehrimizdeki 

Tetkiklerini Bitirerek Ankaraya Döndü 

Ankara, 24 (A.A.) - C. R. P. şunlardır: 
Meclis Grupu Bugün 24-12-1940 "l - Şimdiki halde milletle
aaat 15 de reis vekili Trabaon Me- ri birbirinden ayırmakta olan 
busu Halan Saka'nın rei8lijinde kine karşı zafer ve binnetice bu 
toplandı: kini mütemadiyen takviye eden 

Yunanistan 

Yunanlıla 
Sahilde d 

ilerliyor 
T epedelen ve Klis 
Civarında Köyler 
Tepeler ZaptedU 
Atina, 24 (A.A.) - Ordu 

kumandanlığının 58 num 
teblıği: Mevzii harekat d 
muvaffakıyetle devam et 
Himara işgal edilmiştir. 
içine alınan 141 inci siyah 
lekli taburu teslim olmUftur, 
tabur 29 subay ve 6T7 erd 
rekkeptir. İkinci Bersaıli 
laymın ikinci tabur kum 
da Kurmavı ile ve bricok 
le birlikte esir alınmıştır. 
ze pek çok harp malzemesi 
miştir 

Münakal&t Vekili Cevdet Ke
lim İncedayı, dün de Liman dti· 
irelerinde me,gul olmuş ve öğle 
lizeri Tırhan vapurunda bir ziya. 
fet vermiştir. Ziyafette Vali dok
tor Uıtfi Kırdar Orıeneral Fah
rettin Altay, örft İdare Komuta
nı Ali Rıza Artunkal, İtanbul ~ 
Merkez Komutanlarile Trakya u
mumi Müfettişi General Ki.zım 
Dirik bulunmuştur. Vekil, ö~le
den sonra tetkiklerine devam et
miş ve akşam trenile de Ankara· 

Ruznamede Hariciye Vekilimiz sistemlerden ve usullerden fe
Şükrü Saracoğlunun izahatından r~at. 
bafka bir şey yoktu. Celse 1tçıhr 2 - Beynelmilel hukuk esas
açılmaz Hariciye Vekili kürsüye 1.aı-ına taalltik eden meselelerde 

Arnavutluktaki son ha rekatı gösterir harita Harek4ta ait tal 

ya dönmüştür. 
VekUin beyanatı 

gelerek IOD izahatındanberi ıe- ,: .. ~ dif!~!I.J .. ~: 
---waua i ··-... ~~ mfzin harici siyasetle allkalı olan rinP. ve zayıf milletlerin emniyet 

bütün siyasi mesele ve vaziyet· içinde yasamalannı imkAnsız kı
ler hakkında bir saat kadar SÜ· lan itimatsızlı~a karşı zafer. 
ren izahatta bulundular. Bazı ha· 3 - Hakka esas olarak men
tipler tarafıtıdan 10rulan sualle- faati telkin eden ve kuvvetin 
re iktiza eden cevapları verdik- haktan üstün olduiunu bildiren 
ten sonra umumi heyetçe beya- teıe karsı zafer. Yalnız ~ebir ve 
natı tasvi~ olunarak ee1leye ni· şiddetle tecavüze uinyan sarih 
bayet verildi. .. hukukun müdafaası için kuvvet 

Trablus.-bp 
Limifll 'Cra 
Bombalandı 

Cevdet Kerim lncedayı, hare
ketinden evvel kendisile görüşen ~ 
bir muharririmize şu beyanatta 

Almanyanm Bükret istimali c~_iı.dir. 

El . . De~~.:ldi 4 - Dunya ekonomisi saha-
ÇiSI 5.aguau suıda mevcut anlaşmazlık nüve-

Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B. : lerine karşı zafer ve her devle
Presbury Sefiri Manfred Killin- te, her sınıftan tebaasına makul 
ıer Bükre, Orta Elçili~ine, ve hayat şartlan temini için lizım 
Bükreş Elçisi Fabricius de Hart- ~elen vasıtalan verebilecek bir 
ciye Nazeretinde başka bir vazi- anlaşmaya varmak üzere. ıaran-

Bardia ve T obruk' a 
da Çok Şiddetli 

Hücumlar Y apıhyor bulunmuştur: 
"- Dünya ahvalindeki fevka· 

lldelilin Türkiye gibi, coğrafi 
vaziyeti ve durumu mühim olan 
bir memlekette akisler yapması 
pek tabüdlr .Bu şerait içinde Mü- Cevdet Kerim lncedayı feye tayin edilmişlerdir (Sonu: Sa 5. Sil IJ 

nakalit Vekaleti hizmetleri fev-r--·------------------------------------
kalide ehemmiyet kesbetmiş bu. 

Londra, 24 (A.A..) - "Teblil., 
20 llkkinunu 21 İlkkinuna bal· 
layan ~ece. donanmaya mensup 
tayyarelerimiz Trablusıarp li
manını bombardıman etmişler
dir. Rıhtıma müteaddit isabetler 
vaki olmuş, antrepolarda yangın
lar çıkarılmış, bunlardan bir ta
nesinin berhava olduğu görüL 
müştür. 

lunmaktadır. Akdenizde müna
kale vaziyetinin inkıta derecesi
ne yaklaşan eksikliğini de hesa
ba katarsanız bir çok sebeplerden 
münakale işlerinin İstanbul li
manındaki kesafeti derecesi ko
layca mütalaa edilebilir. İşte bu
radald servislerimizle buna civar 
mmtakalardaki hizmetleri daha 
süratli ve daha emniyetli yapa
bilmek ve esasen mevcut diler 
müesaeseleri tetkik etmek için 
aayın Başvekilin müsaade ve e
mirlerile lstanbula geldim. Bir 
haftadanıberi ali.kalı arkadaşla
nmla tetkiklerimi yaptım ve bi
tirdim. Uzun gelen idari ve tek
nik tedbirler alınmıştır. Hergün 
semeresi artmaya başlayan bu 
tedbirler en çok bir ay içinde 
ikmal edilmiş ve tam randımanlı 
bir ~ hayatına girmiş olacaktır. 
İnsan elile yapılmakta olan nakil 
işlerimizin mühim bir kısmını 
makineye gördürmek imkanını 
bulduk ve hazırladık. Bu suretle 
limanın tahmil ve tahliye kabili
yeti azami derecede arttırabile
ceği ~bi Denizvollan, Demiryol
lan ve Liman Tahmil ve Tahliye 
Umum Müdürlü.lü daha ileri bir 
tşbirli~i yaparak çalışabilecek· 
lerdir. Size şunu katiyetle söyli
yebilirim ki, memleketin müna
kale ihtiyacı bugünkünün ço'k 
üstüne dahi çıksa bu hususta 
herhangi bir sıkıntıya düşmek 
ihtimali yoktur. Dünyaya şamil 
umumi buhrana rağmen devletin 
her işinde olduku ~ibi Münakalat 
Vekileti servislerini de sıkma. 
dan, tazyik altına sokmadan ya· 
ı>acak tedbirler, hük\lmetçe alın
makta ve vasıtalar her türlü 
aayret ve tedbirlerle arttırıl
maktadır. 

Hülba Münakalat Vekileti 
bu hizmetlerim halk ve milli em
ınyet noktasından her ahval için
de en iyi yapmak tedbir ve im. 

(Sonu: Sa 5j Sil 4) 

Dün Bardia - Tobruk mınta
kası üzerinde yaptıklan taarruzi 
keşif uçuşları esnasında, İngiliz 
avcı tayyareleri, üç defa düşman 
tayyarelerile karşılaşmışlar ve 
dört düşman tayyaresi düşürmüş
lerdir. 

İngiltereye verilmesi istenen Atr erika harp «ftlllJerinden l(tl 

Binıazi civarmda Bennlnaya 21-
22 Kanunuevvel gecesi yapılan 
hücum hakkında alınan mütem
mim malumata göre, Bennina tav 
yare meydanında bir hanıar ta
mamile yanmış ve bir hanıar ci· 
vannda yerde bulunan üç düş
man tavvaresi tahrip edilmiştir. 

· Amerikanın 

Yardımları 

Geniıliyor 

Amerikan Vapurlarının 
Harp Malzemesi 

Götürmesi isteniyor 
Vaşington, (A.A.) - Cümhu

riyteçi liderliğini yapan ayandan 
Austin, dun, gazetecilere demiş- i 
tir ki: "Zarar ve ziyanı İngilte· ı 
reye ait olmak üzere, Amerika 
vapurlarının bu memlekete harp 
malzemesi götürmesini temin e
decek surette bitaraflık kanunu
nun tadilini terviç ediyorum.,, 

İnfiratçılık hissiyatile tanrnmrı 
olan Hamilton Fısh, Amerika'da 
halkın yüzde 90 ının İngiltereye 
karşı sempati beslemekte oldu
ğunu itiraf etmiştir. Almanyada 

(Sonu: SA 5; SU SJ 

Askeri V azlyet 

TEPEDELENIN DE 
YAKINDA SUKUTU 

BEKLENiYOR 
Yunan cephesi : 

Cephenin uhlldeki b61psin
de ve buno merbuı lç kıaımlarm
da yenıder. hızlanan Yunan iler
ıerr.c harekeU, diln ıece aldıtı
mız mütemmim mal6mata ıöre, 

ııek mühim neticeler tevlit ede
ı:-ek. bh eekllde lnklpf etmekte
dir Bu havallde Yunanlıların. 
7alnız yedi köyden ibaret mila
tak!l bir mmtaka olan Hlmara 
merkezinden bqka, bunun pr
lundaki dallık Kurvelet nunta
~ tçlnck Guamar k•71DB
kamlı& merkninl de t11aı etılk
ıerı anlaplmaktadır Himan mın 
takuında. merkez noktası Hirna
ra'daıı maada, Qeparo. PUurt, 
Vuno ve belki en pmaldekt Dbrl-

(Sonu; Sat, Sü 3) 

Alman • Fransız 
Müzakereleri 

Tekrar Baıllyor 

Mrı. Petain Laval'in 
Kabineye Girmesi 
Talebini Reddetti 

Barditida vaziyet 
Kahire, 24 <A.A.) - Trablus

ıarp çölünde Bardia civanndaki 
mevzilerimizi takviye için müte
madiyen gelen yardım kıtalan ile 
topçumuzun fasılalı bombardı· 
manından başka kayda değer bir 
şey yoktur. 

• Bertin, 24 (A.A.) - .. Stefani,. 
"Queen Mary.. ismindeki İn.ıiliı 
transatlantik ~isinin Avustral 
ya ile Mısır arasmda asker taşı
makta olduğu öJrenilmektedir. • 

L-ondra. 24 (A.A.) - "B.B.C.,, ~~dr~, ~4 (A.A.) - Ami~allık 
İsvicre ıazeteleri Paris murah-. daıresı bildıriyor: 21 İlkkanun 
hası De Brinon'u~ .retirdili yeni günü, ö~leden sonı:a .. dona~maya 
Almar. taleplerine Vichy hük\l- men~~p tayya~lenmız, 3 tıcaret 
mP.tinin cevap verdil'f ni ve Fran ~mısınden murekkep bir kafil~
sız • Alman müzakerelerinin ye- ye Trablusg~rp a~klannda torpıl 
nider. başladıAtnı haber vermek atmak suretıle hucum etmişler
tedir Zürich'deki Reuter muha- dlr. 3000 tonluk bi! .. .reTi~in 

berhava oldutu «onılmu,tür 
biri de tunlan bildirmektedir: ROOO tonluk diler bir .remi de ba· 

"Vichv'deki İsvicreli muhabir- tınlmışttr 
ler. Hitlerin son ta1eplerine Ma- /tal. t Lı:ıı 
reşal Petain tarafından verilen l/tlll euu,, 
CP.Vaptan sonra Vichy'de bir ü- Roma, 24 (A.A.) - 200 numa-
mit duyıusu uyandı~mı kayde- ralı resmi tebliğ: Trablus~arp 

(Sona; Sa; S Sü: U (Sonu: Sa 5; Sll 5) 

1 
Atina. 24 (A.A.) - H 

Rh• 'd k• 5 f ciren \"unan lrtaJan. eebdP m e 1 ına mal kuımındaki tepeleri 
denberj işgal etmis bulun 
la!'d&. Topçu kuvvetleri. 
takip eden yolu ateş al 
mıştı. Yunan kuvet1erintn 
~irme!li. f ta lyan kuvvetl 
bazı mevzileri muhafaza 
lerl yüzünden ıeclkmlttlr 
mara, fblvanlar tal"<"fmdan 
kim edilmis bir hattın 
müntehnsında bulunm 

Hedeflere 
Yeni Hücumlar 

Londra, 24 (A.A.) - Hava ve 
Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
Düşmanın hava faaliyeti dün ~e
ce lngilterenin başlıca şimali ıar
bisi üzerinde teksif edilmiştir. 
Müteaddit yerlerde yan~nlar 
cıkmış ve büyük hasarlar olmuş. 
tur. Fakat insanca zayiat ilk ha· 
berlere göre, yüksek olmamıştır 
Londra da dahil olmak üzere di
~er bir takım yerlere de bomba
lar atıllJ\ışsa da hasar azdır. Lon
drada ve cenup sahilindeki bir 

(Sonu: Sa 5: Sü 4J 

Bu hat Ohrl ıölUne kadar 
rnakta ve ttalvanlann ikinct 
-iafaa hattını teskil etme 
Ru hat. bundan birkac cQn 
vel bazı nolrtAlarda va 
Hirrara'nın alınması ttalv 
rııı. volu kapanmıs olan 
nahlannır. davanmas1nı 
ren ve Yuns•... lr11vvf'tl,.l"fn 

(Sonu: Sa 5. Stl 

( GÜNLER GECERKEN) 

Bir Kandile Karşı 
Yazan: Refik Halid 

Meryem Ana Kandili, bu kandilin kullanılması Adet 
iundanberi, dünyanın beş katasında acaba ka( 

·ansına, kaç milyonluk felaket ve zarara sebep olmuştur! 
geçmez ki, cam silme utrunda Museviler arasındaki ko 
kazalar gibi, Ortodokslarda da ~eryem Ana Kandili .....,,._ 
bir tutuşma vakasına .ebebiyet verilmesin. Do,, Mu 
·zararı sırf kendilerine münhasır kalır; halbuki ötekil 
-bili tefriki cins ve mezheb- yedi mahalleye ve mı1U11auaı 
Utrarlıdır.· 
Diin yine gazetelerde okudum: Arnavutköyüncle bir K 
-ha ka nice Sotiri, Hiristo, Eleni ve Marika'lar misali
kandili yakarken perdeleri ve evi tutuşturmuş. Başka 
ketleri bırakalım; fakat lstanbul gibi bir çok mahallesi 
tahtasından, çerden çöpten barakalarla dolu bir şehirde yan 
nfik bir kandilin bir ka( kilometre murabbaı ceni likte bh 
'}f'klini alıvermesi, habbe'nin kubbe. kıvılcımın yanardaiJ 
muı ihtimal dahilindedir. Zaten şehrimizin sayılı iki 
daha vardır: Mangal ile patlıcan! Eskiden her yaz, patlıeaa 
urtması uirunda bir kaç mahalle kor yıitnı ve kıqın idil 
line gelirdi. Büyük yangınlanmız yaza ve patlıcan mt!wllii 
radlar: yahut ta kara kışa, manıal zamanına ... 

Şefkat ve mürüvvet timsali olan Meryem Ana Tas 
kendi önünde ve kendi namına işlenen bu felaketlerden • 
vel müteessir oldutuna, hattı, halim ve selim huyuna 
öfkelendiğine şüphe etmiyorum. Bu kudsl tasvir harııı~ .. 
dile .ıelehilseydi yerinden uzanarak: "-Aman. dikkat et. 
tazi! Gözünü ac Pavli! Dalgınlığa gelmez YorJ[i! İşin u'kan 
tuı Aleko! Hem kendine yazık, hem bana. lıem konakom 
Aynca dinimize de dahlettirinin!,, diye ihtiyatsız din 
ikazdan herhalde ıerl kalmazdL 

Hattı belki de kandilin alevi perdeye, perdeden ta...., 
vandan çatıya dotru a,.ın arşın uzanır ve nemindeki uki 
tif nasiyesini hain kınlbtı ile hoyrat(a yalarken o şövle 
ttintlrdtl: "- Otlumun dopandan 10nraki yirminci 
aınnda artık kandil, eem'L metale. hepsi tarihe 9(imflbn .. 
karanlık hatıradır. Her dine ait ulu mlbetlerin elekhik 
alevsiz ışıkla aydınlabldıtı bir devirde tasvirimin önthae 
mesi, devrilmesi, akması, tütmesi olmıyan bir minimini 
ni(in yakmıyonanuz? Battı takdis ettiiiniz mhı•mu 
mun ucundan yanan kokmut ..,.ılayaia koklllile Allahıa 
nlcin rahatsız edlyonunm!" 



Reynaud, 
Hlllyef 

bineyiKur• 

ph8t bir rabıtalan kalmamıftır. 
Harbın başlangıcında her ikisınin 
de ahbabı olan bir kadın tkiaini 
de aynı zamanda Parla civarında
ki malikinee.in.e davet etmiş. Bir 
çok haftalar bir dam altında ya
jllciıklan halde biı!b.ırlerı!e 4oruş
memifler. Bu auetle barışma ıne
aelesi ıuya dilftükten sonra ara

ı.w;...----------- laıındaki :ufak muharebe gene 
.Kabınede 35 'Aza vardı. Ramt bır 
teblit bu adedi bildırirken, '1917 

Clemanceau kab1De1lnde oldu
Sib ,. kaydını ilave •lnltlU. Bu 

rağmen, adedın ~lutu 
ta ıanp bir h0tnutaualuk u-

7andırml§tı. İstinkı\f edilen rey
lerden sonra bır rey ek.eri.Jet ol
dutu ıınlaıılmlJU. Demek bir na
zır w k olsa kabine düşecekU. 

devam ediyor. 1HO jptidaaında 
Daladier çizmesini uzattı : Pavle
vsky'nin Populaire gazetesine 
ıahaiut verdilini öğrendi. Dik
kat ediyor musunuz, Pavlevsky 
diyorum Reynaud değil. Zaıen 
nazırın dostları da böyle SOlö lü
yorlar. 

---------- ltqa•ıMl it 6a,,,atla: 

-8-

imdi sıra kimın? Petain 
mı? Chau•.emps mi? 

ümhuneısı Paul Reynaud'yo 
tığı zaman bu t:<ı 1.iim ağız
dolaşıyordu. Reynaud'rıun 

şı çoktanberı hazırlanan ba-
liğamının patlama~;ı demektı. 
senedır Daladıer nazırlarına 

garip bir mücadelede tu
UyOJ'dU. Onların muhtelif te
yüllerine karşı bir muvazene 
in etmek için Georges Bonnei 

aPal Reynaud'.,ya karşı matbu
Uwnlar yapılıyordu. aFkat, 
tenberi Georges Bunıı"t J.eh

li bır rak\P olmaktan rık.mı§tı 
dı Daladıer tufeğim Reyru.ud 
doğru çe.virmıştı. 

at bu sefer fırsatı kaçır
tan da korkuyor. Zaten ikti

mevJdine o gttm~or, onu 
suruyorlar.Hazırlanan şeyin 

nektalar.ı fjayet kuvvetii-

lr .taraftan sosyali&tler; di
jer taı:aftan Alınan aleyb-

gına sar.ılaı;ak ''.sonuna .ka
«b,ğı .bayrak gibi kullarum 

.-ki :vatanperverlik mE>kt.ebı
dapnan ~iyetperverler; i

arasında sağlam çimento 
esı.ni de ~udiler &örüyor-

konsorsiyomun avukatı 
ud'dur. Bazıları :t.'tarilsist
bır liberalin böy''e rahat ra

'81'kaamdan yurumelerme hay 
-ediyorlar. Fakat duşünulecEk 

bunda ne kaybetmış olu
? 

~ud Adam Smith'.in for
Pltnıi tekrar etımekıe devam 

. Harp 'taraftarh~ı ona hf'r 
l>ir çok vazifeler emrediyor. 

p fonoullt!r!'! borjuva 
ırluğunda üç '!'enkh btr 1şti-

B ir kaç gün Pariste harp u
nutuldu. Sanki but.un dun

ya bu entrikanın etrafında donül
yordu. iyi düşünenler evvelce: 
"Fırkalar biı:birlerini paralnyor
lar,, derledi. Şimdi ise artık fırka 
meselesi bile bahse mevzu değil
di Fransa politikası bir şahıs, 
bir kabile meselesi olmuştu. 
Reynaud fırl.tnarun kar§ısında rı-

za göstermeye mecbur oldu. Ka
binesinin şefınden ayrıldı. Kendi
sinden Alınacak ıntikamm pek 
yakın olduğunu da biüyord11. 

GöriUüyor ki hunun için plan 
uzun uzad~a razırlanmtŞ ve he
sap edilmiştir. Plan bir kaç saat 
zarfında tatbik edildı . ilk temas
larda Reynaud dayandı; kabineye 
(S. F . 1. 0 .) dan yımi so~alitsler· 
den dahil olacak altı nazırın tay.i
nıni Blum'dan istedi. P.adikal ua
zıdara gelince onları .kendisiı,in 

intihap edeceğini söyledı. Bun
dan alınan Daladier kRbineyi mec 
liste tutmıyacağını bildirdi. Hal
buki -yeni llazırlar kombinezonu 
onsuz yapılamazdı. Bu .mania tk
tibam e«ilinoe başkalsrı çıkıyor
du O halde bu .gibi mukavemet
Jerin hedefini dejiştil'Dlak için 
neıaret mevkilerini ziy:ıdeleştır-
,mek lizım geliyor, hatta Cürn
hWTeisine sonra tamamfanmak 
üzere eksik gedilt hir kabine ar
zetmek icap ediyordu; ancak bu 
s.ııreUe radikal fırkw.mın hasms
ne bir içtimaınm öntine ,geçilebi
ileeekti. Boş '.kalan yeı'lerı tiyatro
larda muz gibi her niyete yeniwn 
artistler gibi bazı şah&iyetleri 
(pnomatik) mektupla davet ede-
rek tıkamak mümkündü. Bu 
(ut.üne) ılemen biri olan Le Cour 
Grarı'!maison biraz tereddüt etti. 
Xendiai,ne: 

- Yann geliniz. Elysee sara
yında izahat verirsiniz! denildi. 

.Bu ise vükela meclisi .demekti. 
Yapacdı şeyde karar veremiycn 
bu adanı ,ister istemez nazır ol
.mll§ bulunuyordu; bundan kur
tulmak için öğleden .sonra usulü 
daireşinde istila etmesi lazun ge
liyordu. 

?Ayıl bir eberiJJft: 

V abinede otuz beş aza vardı. 
A Resmi 'bir tebliğ ıbu adedı 

bildirirken: "191:1 de Cleman
eeau kabiııe.ihde olduğu gibi., 
kaydını ilive etmiştJ. Bu kayda y~pmak SG&y.alıstlerin a

ta 9ulaınac:bklerı şeydı. Za- rajmen adedin Ç<>kluğıı halkta 
artık seçecek vaziyette degil- garip bir hoşnutsuzluk uyandır
• KomunısUer n hapis ve .Oı 

erindenberi Halk cephesi- Yalnız "ka1emen nazır,, olan 
IDtltulan meclilinde eUeıı- f...eon Slum, Populaire guetesin
~ eenahta icli. Mvt.edilleri d~: Harp zamanında işlerin ço

,.eNDek kabil <>lmuyerd\l. ,ğalması itibarile kabuıe •zasını 
WnWbı da ~sı vardı: Bi- tahdit etmenin hükılmet icraatına 

4-ba bağlayarak onu namı- ~ .edecejini yazıyor, fakat bu 
laülluneYlemek... fikri halle tasvip etmiyordu. Hal-

.bu §.ekil i~re 1937 de buki mahdut aı.a bir çok kGmbi
gibi kendi namına bom- nezonlann önüne geçebilecek ve 
lwane ile Aaiına sukuta w am:-etle halkın itiınadıru ael
ıbir .surette idare eunek- beyliyecekti. Arabasın'i oi'IU beş 

Ue daha iyi ıdi. Böyl~ o- müfteri -dolduran Reynaud Cle-
er.tık be:ımeıten korknıay.a manceau'yu, ihtiyar Kaplanı dıli-

Uiıunı var. ııe doJ,.nuftl: 
ud'nun dayanacak tir "Benden bu Kibi şeyleTde me
ihtiyacı vardı. Bu kuv- hMet bek1emeyin!., 

te Blum olabilmli. O halde Bu aözle hem siyıa}ıa, hem de 
te elele yurtimeleri lazım- kırmızıya koymuş oluyordu. Ve 

tabiatile zayıf lbir netice -elde e
dildı. İStinkif edilen reylerden 
sonra bir rey ekseriyet vardı. 

Demek oluyor ki Reynaud ge
ne doğru hesap etmemişti. Bir 
nazır -eksilt olsa kabine düşecek. 
ti. 

Mecliste Femand Laure.nt ber
mutad hukCunet .azasına bir res
roweçit yaptırdı. Her birisi ken
dilerine ait geçmiş zamanlarla 
biraz ulra~lar. Muharip nazır
larc:lan GeorJ{~ Monnet, 1932 de 
AJDst.erdam'da milli müdafaa a
leyhine -rey veren sulhperver h~ 
yeli Georgeş Monnet ile çarpıştı. 
Alancho 1939 da lıer ...,ardılı yer
de terefine ~an l!hitel'wy~ 
tıal tnal'Şlnı bu vesile ile bk da
t.a c:lirıledi. 

f Arkalı Vw ) 

TAN ==================================================~~=== 25-12-940 

Zahire için 
Beyanname 
MüddeJi Bitti -Seb&eciler fiy•tlara 

Zam istiyorlar 
Pirinç, kuru fasulye, yalt tacir

leri Fıyatlan Murakabe Bürosu
na beyannamelerinı vermışlerdır. 
Mühlet dün akşam üzeri bitmiş. 
tir. 

Ya:-ın toplanacak olan Fiyatla
rı Müraka-be Komiyonu pirinç 
fasulye, N fıyatlarını tebit ede. 
cektir. Son zamanlarda kuru fa
sulye fıyeUtırı perakende olarak 
42 kuruea kadar yükselmiştir. El
de bol miktarda stok bulunduğu 
halde, fiyatların bu dereceye ka
dar yükelmesınde makul bir se-
1.>ep görülmemektedir. Anlaşıldı
iına Röre bir kaç tacir, kuru fa
sulyeyı piyasadan toplamışlar
dır. 

Peynircilerin latelderi 
Peynir tacirleri, tekrar Mınta

Jca Ticaret :Müdiırlüğüne müra
cAat ederek, vaktiyle komisyon 
tarafından tesbit edilen fiyatlara 
itiraz.etmi11lerdir. Tacirlerin iddi. 
asına göre, peynir fiyatlarına bir 
zam yapılmadıxı takdirde. Trak
vadaki mandıra sahiplerinin pey
nir yapmasına imkan yoktur. Di
~er taraftan toptan peynir tacir
leri, yarı toptancı ve peı;akende
cilere mal vermek hususunda 
nazlı davranmaktadırlar. Mmta. 
ka Ticaret Müdürlüğü bu suretle 
müşkülat cıkaran peynir tacirleri 
ha!-.kında tahkıkat yapmaktadır. 

Kauçuk istMiyor 
İngiliz Ticaret Birliği tarafın

dan piyasaya verilecek olan yüz 
ton kauQuktan 50 tonu resmi mü
esseselere ayrıldığı için. şehrimiz 
deki lastik fabrikalarına 50 ton 
ham kauçuk kalmaktadır. Bu 
miktar ihtiyacı karşılamadı~ı ıiçin 
lastik fabrikaları, Mıntaka Tica
ret ve İktısat Müdürlüklerine 
müracaat ederek, İngiliz Ticaret 
Birliğinden daha fazla kauçuk a
lınması için teşebbuslere girişil
mesini rica etmişlerdir. 

İJlRiliz Ticaret Birliği, alakadar 
makamların bu teşebbüslerine 
karşı i:ıenüı müsbet bir cevap ver 
memiştir. 

LiaatUJ ifi 
Dıracat yapmak maksadiyle 

Mıntaka Tıioaret Müdiırlüğünden 
liaans .alaDlar ~maktadır. Bu 
Jisanslar, yortular geçtikten son
ra tlqıUanılacaktır. Ay başından 
itibaren yalnız Ticaret Vekaleti 
lisans verecektir. 
I zmi.rtile ihtilcar ıniicatlelesi 

İzmir, (TAN) - Şehrimizde 
ıhtikirla mücadele devam etmek 
tedir. Şimdiye kadar bir çok tı
carethaneler muvakkaten kapa
tılmış ve bazı muhtekirler hak
kında da surgun cezan verilmiş
tir. Son olarak kahveyi (300) ku
rUta satan bakkal Celal Sezer ad. 
!iyeye verilmiş ve Bergamadakı 
Gsı.z.i mahallesinde bakkalltk ya
pan İsmail Acun ve Ömer Bah
rinin de evlerinde petrol sakla
dıkları meydana çıkarılmıştır 
Bunlardan İsmail Acun beraet 
etmi .. , Ömer Bahri de suçu sabit 
olduğundan 500 lira para cezası
na ve ıki sene de Eskişehire sür
~üne mahkiım olmuştur. 

Iteddedilen teklif 
Vi.18yet Fiy.at Mürakabe K0-

misyonu, İzmirdeki un fabrika
törler•nin düz kırma .unlar Jc;in 
çuval başına tayin edılen 12 lira
nın arttırılması teklifini reddet
miş ve satışlara bu fiyat üzerin
den devam edilmesi icap eyledi
Aıni alakadarlara bildirmiştir. 

MaadfH: 

-Miifettipk için 

.Kur.alar Açdacak 
önümüzdeki ders yılından iti

baren Ankaradaki Gazi Terbiye 
Enstitü•ü bu senekinden bir mis
.ti .fazla tale9e kaydedecek,. bu su
NCle munhal ilk tedrisat müfet
'tİfli~ ve orta tedrisat ()kretmen
liAi g~i ihtiyaçları karşılıyabile
cektir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü mezu
nu olmıyan fakat halen ilk ted
risat müfettışlı~ı yapanlar tatil 
devresınde AnJcarada açılacak 
"Müfettişlik kursları,, na devam 
ederek bri>ve alacaklardır. 

RESIMLERD wıayet Parti 
KoncJresi 10 
da Toplanıyor 
Dileklerle Meş9ul 

Olmak Üzere Bir 

Komisyon ·Ayrılacak 
Bt~ sabah saat 10 da Parti mer 

-kerintk Cümhurivet Halk Par
tisi kongresi acılacaktır. Kon~re
de Vali Parti İdare Heyeti Rei
si, kaza Kaymakaml~rı, Şehir 
Mı>-clisi azaları hazır bulunacak
ladır. İdare Heyeti Reisi R şat 
M imarojlu kon~eyi açacak ve 
bir nutuk verdikten sonra, ça

N:imak Kemalin yidMi vı1döniimii rniinasehetile Ankara 
kevinde yapıl~n toplantıdan bir görünüş 

Hal- . lısma raporunun okunmasına 

Milli Korunma 
Kanununda 

Yapılan Tadilô.t 
Hükumete, Lüzum Gördüğü Maddelerin 

lstihlakini Menetmek veya Miktarın~ 

Tahdit Etmek Salahiyeti de Veriliyor 
Milli Korunma Kanununda 

yapılacak tadilata ait kanun pro 
jesi bugün Millet Meclisinde ~ö
rüşülecektir. Bu suretle hükii
met şu yeni salahiyetleri alpıış 
ofacaktır: 

1 - Koordinasyon Heyetine 
ba,ğlı olarak kurulan Koordinas
yon Bürosu, Koordinasyon He
yetıne sevkedilecek işleri hanr
hyRcak, Heyetin verdiği karar
ların tatbik edilip edilmediğini 
takın edecektir. 

2 - Hükumet, verilen ve ve
rilecek olan kararların tamamen 
tatbikı için, gerek Merkezde, ~e
rek Merkez haricinde icap eden 
teşkilatı vücuda getirecek ve i
cabında Milli Müdafaa ve halk 
ihtivaçlannın ıktıza ettirdi~i ti
c~ ri ve sınai işleri ~örmek üze
re, hükmi şahıslar ihdas edecek
tir. Bu meyanda: 

BaşvşekUin .BDl.ahiyeti 

yeni birlik kurulmasına da mü
saade edilmemektedir. 

e - Ofis, memleket için lü
zumlu maddelerden stoklar vü
cude J{etirecektir. Bu sebeple o
fise geniş .mikytsta akreditif te
min edilecektir. 

c - Hükumet, icabında bütün 
un iabrika ve c:teıırmenlerine el 
koyabilecektir. 

7 - Milli Korunma Kanunu
nun tatbikma konulmasından ev 
velki s~eye ait icar mukavele
ırincie yazılı kira bedelleri ve 
mukavele şartlan hiçbir suretle 
arttırılıp değiştirilemiyecektir. 
Mukavele şeraitin:? riayet eden 
kiracılar için tahliye dav.aları 
dinJenmiyecektir. 

8 - Halk ve milli müdafaa 
ihtivacın.dan madut eşyanuı .ko
nulması için lü"ZUmlu yerler, de
.,_ı.,r u bu kanunun tatbik mev 
kime ıli<ıbi'uğu sened~h blr :'ilene 
.evevlki icar bedelerile hükumet 

a - Başvekil lüzuro gördüğü taı:afından iŞl(al ve iat,iınal edile

baslanacaktır. YıRık hesap ve 
bütçe tetkik edildikten sonra, 
ko!lRI'eye gelen dileklerle mcş
"111 olmak ii;in bir komisyon teş
kil edilecek ve vaki olacak di
leklerin müzakeresine başlana
.cakt1r: Dilekler üzerinde yapıla
cak ,qörüşmelerden sonra, vila
yet idare heyetine sekiz asli ve 
sekiz yedek aza secimi yapıla
caktır. Aynca. biiyük kur.ultay 
için de beş asli ve beş yedek il
ıa seçile<:>ektir. 

Partinin d.tweü 
C. H. P. İstanbul VJiiyet ida

re Heyeti Beisliğindeo: 25 12. 
940 çarsamba l(iinü saat 10 da 
yapılacak Parti Vilayet kongre
.sinde nizamnaıınenin 69. uncu 
madde!li mucibince İstanbul U
mumi Meclis azalarının da bu
ı.wun~ları rica olunur. 

Toplanan kongreler 
Ankara, 24 (A.A) - Konya, 

Afyon. Amasya, Kırklareli ve İs
parta C H Partisi Vilayet Kon
greleri toplanmışlar ve idare he
yetlerinin iki yıllık mesaisine :ıit 
raporlara ve intaç edilmiş olan 
işlf'r üzeriRde verilen izahata ıt
tıla peyda eylemişlerdir. Mınta
kalarının ihtiy~ları üzerinde 
dele~eler tarafından ileri sürü
len -dilekler tesbit olunmuş ve 
yeni idare heyetlerile kurultaya 
~idecek murahhasların seçimleri 
yapılmıştır. 

Kongreler, mesailerine başlar
ken. büyüklerimize karşı duy
duktan sarsılmaz bajtlılıkları bir 
def.a daha izhar ve teyit eylemi.ş
lenlir. --------

bir daireyi herhanj(i 'bir dairenin bilecektir. '.()'ç dört ay önee hakkında ih
emrine verebilecek :ve bütün da- HükUmet """'•ma zamanlan mal suçundan tahkikat yapılan 
ire ve mtiesseşeler Milli l,{.orun- )' ... "'JI' "lk 
ma Kanunile alakadar kararla- lıiikimlerlni flenutirebiktek Fatih Beledıye doktorunun ı 

~ tahkikat evrakı Sıhhiye Vekale-
n hemer. tatbik ile mükellef o- tince tetkik edilmiş ve Vekalet 
lacaklardır. 9 - Hükumet ,icabında iş ka- t 

b - Başvekil, memurlara han nununun bazı hükümlerini tat- bir çocuğun ölümune aebebiye 
veren doktoru kaza idare heyetigi müessese veya vekalete men· bik etmiyecek, çalışma zamanını ne .aevke ve mealeki ihtarla teci-

sup olursa olsun, inzibati ceza değwti!'eblleceic. çalqma kolları- yeye karar vernıittir. İhmalleri 
vermf'k ve icabında verilen ce- nı arttıracak, h*ıS&ıhha, hafta aöriiJıen bazı beledi- ve bükıi.. 
zalan hafifletmek ve kaldırabll- ve ulusal tatil kanunlarının ba- "' _,_ 
mek salahiyetini haiz olacaktır. .zı hükümlerini de tatbiık ~me- met tabipleri hakkında başhyan 

tahk "kat ta devam etmektedir. c _ Hükumet. faZla mesai mek salahıyetini haiz olacaktır. Vali hiç bir musamaha göstenl-
yaptırdığı memurlara fazla ~ra Bu. meyanda, memesini alikadarlara bildinnış
verebilecektir. a - İsterse, cJJmartesi ~nü tir. Tahkikat bu hafta sona ere-

3 - Hüklıme,t, sanayi ve maa- hafta tatilini kaldıracak, cektir. 
din müesseselerinin muamelele- b - Bayram tatillerini kısal- MEZBAHA KANL.Aı."ıl SA-
rini, istihsallerini ve ithalat med tabflecektir. TILDI - Dün Mezbahanın bir 
delerini, normal maliyetlerine 10 _ Hük\ımet. herband bir .enelik kanı 1130 liraya satılmış
yüzde muayyen bir kir ilivesi- mala azami satış fiyatı koyabile- tır. Kanı mezbahadan satın alan 
le mübayaa edebilecektir. ceai Ribi, herballJ(i bir malın k• ..ıus. oluklara akan kanı depo-

4 :- !181Jcm ve milli m~dafaa- nulan fiyatın fevkinde bir fiyat- luda tophyacak ve listik, kau
rın ihtıyacı olan her nevı mad- la satı'8 arzını da menedebile- ÇUk, tutkal gıbı maddeler imalin
delere ve yardımcı. ~ye cekıir. Yine hükCımet, tüccatla- de kullanacaktır. Bu yıl belediye 
d~ker fıyatının tMcfıyeaı muka- rın faturasız mal satın alabilme- mezbdla kanlarını ~n seneden 
bilınde el konabll~, bunlar lerini de menıedebilecektir. 530 lira fazlasına satmıştır. 
de.ylet ta1~ ibüy~'-~ile-lan l1 _Bir tüccar, müsteJiaine ttCRETLl HASTA O'l'OMO-
mue5;1ese ere aarsız ven-.r istenilen malın bulunmacbbm BİLİ_ ~lediye Sıhhat Müdür
c~k, ıca~mda satqa da anolıma- eö7lediii takclinle, müeteri 0 ma lüğü hasta nakliye otomobillerin
bilecektır. 1 b ı --.. .1.ır..-.. dair bir vesi den birini Tophane imdadı sıhhi 

5 - HükUmet icDıncla lÜZ1BD ın - \1 u~- · vesi: merkezhacte .erbeat bir aurette 
rdüııo,:; add-1- • ist:1..u.,_• . ka istene tiieea", ilteDllen ad b·-1..-
~ ....... m -=~ IDlllAı_nı kavı vermiye mdur olacaktır. berkesin emrine im e ı.uuuuı-
n_ıenedebilece~ J{lbı, bunlann ıs- 12 _ Muhik sebep olır.adan, ya karar verm~. Arzu eden ve 
t~lak şekil ve ~mı. da ta- b. 1 f la fiyatla sat1"ak ve hususi hastanelere gitmek isti
yın ve tahdıt edebılecektır. ır ma ı az k . yen h..ıJtalar taksi ücreti veT'?lek 

6 - Hükumet, halk ve milli bu maksatla saklama veya. fı- şartiyle bu .otomobili kullana.,ile • 
mildllfaa ihtiyaçannı temin ve vatlan yükseltmek makaacliyJe ceklerdir. 
ıhracah tanzim veya müstahsili propa,.enda yapmak Y~tır. ASILSIZ HABER - Ortaköy
himaye maksadile memleket 13 - Herhangi bir ihtikar su- \len denize cop ve çamur dökiıl
mahsullerini ve mamOllerini mü cunun hükme iktiranı takdirin- dü~ için liman idaresinin bele
b':lyaa etmek ve memleket ihti- de, yalnız üzerinde ihtikar yapı- diyeyi prot.esto ettiğine daiı' olan 
yacını ~in ve ithalatı tanzim lan madde müsadere edilecektir. haber asılsızdır. Liman idaresi 
maksadile, hariçten mal mtiıba- Famri bir sonlayt sabunu üze- böyle bir protestoda bulunmadığı 
yaa eylemek ve stokl8:r yapmak rinde ihtikar yapılmış~a. dük- j{ibi belediye de böyle bir vaka
ve bunlann satış, tevzı, toplama kiı~ k" be it kadak' 1 cian haberdar de~ldir. Maamafih 
ve sevk işlerile işt~al etmek ~- 8 1 .r çeş mar ı sar- belediye Ortaköyde~ denize c:öp 
lahivctlerini haizdir . .Bu maksat- bunlar de~ıl. ya!.nız aonlay~ ma - d""k ··1·· dök' ··ımcd·;;,· · tahk"k t-

kalı sabunlar musadere edılecek- 0 u u~ u ı,.ını ı e 
la, tir. mektedır. 

Bir itluılôl ve llırtınıl 14-Sürgün cezasını iltizam et .. EYttP ~ :RAMf Y~LU :-- E-
ofW kurulac•k miyen suçlarda, su~lunun mev- yup. - Ramı yolu 15 hır~ lıraya. 

23 KÖY MEKTEBİ YAPILI- a _Ticaret Vekaleti, merke-
YOR - Vilayet hudutları dahi. zi ı\nkarada olmak üzere. bir it
linde 23 köyde yeniden ilkokul hala~ ve ihracat ofisi kuracaktır. 
ıW.p edilecek, bunlann bir kısmı Bu ofıs, piyasanın muhtaç oldu-
23 Nisan H&kimıyeti Milliye Bay- ğu maddeleri getirtecek, bütün 
.r.amı ile 19 Mayıs Gençlik Bay- vilivetlerde bulunan ve ~etirti
r.amında merasimle açılacaktır. 

kuf veya gayri mevkuf olarak V alı K~~ karşısındakı .. ~uk 
hak · hAk• · takdirine Bahçesının noksanları 6 yuz lıra-

mu emesı a ımın ya ihale edilmiştir. 

Jlkokul bınaaı ınşa edecek köyler- len maddenin ticaretile me~ 
de faaliyet ba.wlamı§, okul plan- olan tüccarlara tevzi ıe4ecektir. 
lan haz.ırlanmı~ır. Bu ofisin teşkili ihracat ve ittıa-

Y.e.ııideıı inşa edilecek mektep lit ınbisan mahiyetinde olmı
bmalansuo ancak 50 şer metre yacaktır. 
uzaPıda biııa Jrlı9a edilebilecek- b - $im4i1e kadar ithalit ıve 
tir. Mektep binalarına yakın olan tevziat işlerini yapan ticaret bir
inşaat durdurulacak ve evvelce ilklerinin vazifeleri bu ofise dev 
yapılın~ binalar istimlak edile~ redllec~ için mevcut birlikle
rek vıktuılacaktır. rın ilaası muhtemeldir. Esasen 

bırakılmaktadır. ,, 

Fa.acı Hasan Beraet Etti 
Senelerdenberi ıtriyat ve müs

tahzarat sahasında Avrupai bir 
surette 1;alışarak kendini ecnebi 

Ankara 24 (TAN)_ Sıhhat memleketlerde dahi takdirle ta
Vekfileti ' memleketin ~etle nıtan Eczacı Hasan'ın bir bu
muhtaç bulunduğu ~ıyı bul- ç1;1k sene evvel _Bahçekapısında-

k b h ust .. ..1 .. ki depo ve fabrikasının yanma-

Tip Talebe Yurduna Eczacı 
Talebesi de Ahnacak 

ma ve ' u us a J(oru en m1;1ır sından mütevellit ikinci ağır ce
kU~tı bertaraf etm~k makudıy- za maıhkemesinde .cereyan etmek 
le bır kanun projesi hazırlamış- te bulunan mtthakemesinin sona 
tr. Bu liyihaya göre talc?be yur- erdi~ ve masumiyetinin teza
duna eczacı talebesi de kabul o.. hürile beraet etti~ memnurti-
lunacaktır. yetle haber ahnmıstır. 

Tral'i'lvaylarnnm 

Rahat sey:ıhat imkinma ._. 
vuştunılmamız için, traJll' 

vaylardaki oturma yerlerinin bl 
dınlacağını söyledikleri z...,. 
gülmüş, ve; bir turJü eidAliye al ·-
ınak istemediğim hu tedbiri, Sil· 
dece bir mizah me\'zuu olard 
kullanıp geçmiş, ve: 
"- Bari, demi tim, tramftlf 

lardan kaldmlacak ka-peler 
de, tevakkuf mahallerine .,.....,. 
lirsinler: Naılsa rahat seyahate 
demiyoruz, hiç olmazsa, o aytMlt 
rt\hat bekleriz! , 

F11kat, \'esaiti nakliye buhrall 
o derece:ri buldu ki, evvelki gilıı 
ı,:azetclerde Tozkoparan kazasmır 
feci tafsilitını oku) aelar, belkt 
miii kırılarak hastaneye kaldırt 
lan ,oförden evvel uçuruma yu 
'arlanıp işlil emi) ecek hale giren 
taksiyi düşüadüler, , ·e: 
"- Eyvah. dediler, "hir halis· 

-kar .daha .eksildi!,, 
Hiç te mübalağalı sayanuyaca· 

.,iuıız bu vaziyet kar ısuıda, nakil 
v.asıtalarında konfor aramak bey· 
hade, hatta bintz da tuhaf bir ü. 
mit,daha doğr.usu bulyadır.BanUJl 
içindir ki, vat.aıulaşlara nakil va· 
sıtalarında rahat veya rahatsıı 
birer yer bulmak gayesiyle ba!f· 
' urulacak her çarevi hoş görmi· 
ye mahkumuz. Ve bunun içindir 
ki, artık tramvaylanlan oturma 
yerlerinin kaldırılmasım lftilöıaç. 
'e garip bir tedbir saymak mils
külpe~entliiini ı;österemiyorunı. 
Bilakis, bugünkü şartlar içinde, 
bilaistisna bütün tramvaylardan, 
ve bilaistisna bütün oturma yer• 
.&erinin kaldırılmasmı mBS11r, m· 
kul, hatti makbul sayabilirim. 
Hatta bana sorarsanız, tramvay· 
lardan oturulacak yerler gibi kal· 
'tlırılması farzolan ~ylerden biri
:ıi de. mevki farkıdır. Çünkü bu
günkii şartlar i(inde, birinci mev· 
ki arabalar.la, ikinci mevki araba
lar arasmdaki aynlık, renk ve fi
y.at farkından ibarettir. Ben şah
sen, ara yerdeki farbızhğı göre
ıab'ecek kadar pf"ıl sanılmak kor 
kusiyle, kırmızı renkli arabalara 
.binemiyorum: Ve fazla bekle· 
ınekten yorulup ta, ayni şartlar 
içjade yapılacak bir seyaha~ faz
la para ödemek mecburi, etini gö
:ce alınca, bu hareketimin erbabı 
mantık tarafından bir ıı.makat 
sayılmasından utand~ ~inclir 
ki, yüziim i,irute bulunduj:um bi
rinci mevki arahanm ıeqsi .ıiJai 
kıpkırmızı kesiliyor! 

Po1ic;-te: 

Bir OtomobD Gece 
Uçununa Yuvarlandı 

Şoför Halil Gündenin idaresin
d~ki 25€6 numaralı otomobil ev
velkı gece 'I ozkoparan caddesin· 
den nec:erken caddenin sol tara· 
fında 50 metre derınlı indeki u
çuruma yuvarlanmıştır. Muhte
Jıf yerlerinden agır yaralanan ve 
kaburga kemikleri kırılan şoför 
Bcyoglu hastanesine kaldırılmış. 
tır. Otomobil hiç ışe yaramaz bir 
hale gelmiştir. 

ClRILCIPLAK SOYUNMUS
Sehtt ismınde sarhoş bir kadın 
dun Sultanahrnet meydanında 
çırılçıplak soyunarak geleni ~ 
eenı başına toplamıttır. Seher 
yakalanmış, Üçlincti Sulh Ceza 
Mahkemesine verilmiş, yapılan 
duru ması sonunda 12 }{Ün hapse 
mahk.1m ohnu tur. Derhal tev!d: 
ech len Seher hapishane~ ıön.ie 
rilmi·hr. 
ADLİYEYE VERİLDİ - ~ 

velki ~ün yakalanan idam mab
kfunu Rizeli Mustafa Enez düı> 
adliyeye teslim edilmi'1;ir. Kati 
Bırmci Sulh Ceza }Iakimlijince 
tevicı L olunmuştur. 

MAHKUM OLANLAR - N.i-
anlısı Emine Guleri öliimle teıı. 

dit -et ti~ ıcin ~rıd~rilditi bra 
kolda p~.i;!ere tPCMtUz ebnrktl"rı 
suçlu Seratct.tin dun. 7 a:r 20 ~ 
hapse ve 91 lira s{r r pa"'B rf'zası 
na mahkum olmuştur. ~:e .. afcttin 
tevkif edilmiştir. 

Kapalıçarşıda bir Yor.gancıdan 
rüşvet aldığı iddiasiyle ad1iyeyt 
verilen eski Çc.rşı karakolu komi· 
ser muavinlerinden Servet h:ık 
kı11daki duruşma dün neticelen 
miş Servet bir sene hapse mah
kitm edılmiştir. 

Hava Denemesi için 
Pasif Korunm:J KomiByoau -ya.. 

rın oğleden sonra Vali Muavinı 
Ahmet Kınığın rı:.vaııetirw.te top
lanacaktır. To~'ı.ı.tıda onumüz 
dek1 ayın b!rind raftaıu ı<.'ıode 
mutlaka yapılaca't rı!arı pa if lto-' 
runma deneme~ hcakkuuia lEar~ 
lar verilecektir. 

Ayni toplantıd!ı inşaat d:iru"lÜ· 
len yeni ve büyük t·rou-t~ sıf:ı 
naklar meselesi ile de 1Dffaul o
lunacaktır. 

Önümüzdeki tttrabe h""1 ak· 
tü, hem de pasıf koruma kolları
nm .ıetiralti ilt! yapılacaxıu. 
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Amerikanın istikbal!, İnglllz
an harbinin neticesine bağlı 
tu kanaatinin, bugiln AmerJ

gfttikçe daha fazla hAkJm ol
g6rülüyor 
HiUerfn s~n taleplerine kar

areşal Petain tarafından verf
cevaptan sonra, Vlchy'de bir 
ınllk. ve ümit havası esmlye 

ıştır. 
Churchlll'in son hitabesi, İ

n milleti üzerinde büyük t.e
ler yapacak mahiyettedir, 

lberikanın İnciltereye yar
dum, Amerikan efkan 
lyeslni gün geçtikçe daha 

alakadar etmiye başlamış-

eıikada infiratçılık tema
ile tanınmış olan Hamil

da Amerikada halkın yüz
oksanının İngiltereye kar
yük bir sempati beslemek· 
dujıuıu itiraf etmiştir. 

uriyetçi liderlerinden 
lyandım Austin ıazetecile· 
bitaraflık kanununun, za
"e ziyanı İngiltereye alt ol

lizere, Amerika vapurlan-
lngiltereye harp malzemesi 

ek surette. tadilini ter
ettiğini söylemiştir. 

llınmı, muharrirlerden Mc. 
itk, Nevyorkun, bugünkü 

Yetin anahtan olduiunu 
iflerin gözünü Amerikaya 
iğini yazıyor. Bitlerin 

pada tesisini iddia ettiği 
nizamın, Bitlere faydalı o-

)'a('ak çürük bir nizam ve 
nkü A vrupanın, harbin ta· 
ballı SUDİ bir alem oldu· 
ıöyliyerek. ayaklan altın. 
toprağı çıtırdadığını hisse-

llitlerin, Amerikanın İngil
e tam yardımından evvel 
harekete geçmek zarure
bulunduiunu söylüyor ve 

n zaman meselesinin, har
en esaslı unsurlanndan bi
teşkil ettiğini ilave ediyor. 
lnerikanın istikbali, İngiliz-

n harbinin neticesine bai
duiu kanaatinin. bugün A
'kada gittikçe daha fazla 
rn ol.tutu hemen bütün A
'kan gazetelerinin bu endi-
aksettirdikleri görülmek-

man pzetelerinin Ameri
' karşı gittikçe şiddetlenen 
yatı da, Almanyanın şim
kadar inanmak istemetiiği 

l:endi aleyhine (evrileceiine 
olmadığı en büyük bir teh 
karşılaştığını göstermek-

nsa Muamması 

on gelen ajans haberlerin
den de Bitlerin son ta

rine Mareşal Petain tara
n verilen cevaptan sonra, 
y'de bir nikbinlik ve ümit 

'51 esmfve başlamıstır. Bu 
hın hakiki mahiyeti bilin
ekle beraber, geçen hafta 
y'de hüküm süren asabiyet 
sının yatıştığı ve Mareşa-

ordunun ve donanmanın şe
e mugayir sivasi hicbir ta

Ude giri~ek fikrinde olma
anlaşılmıştır. 

Joumal gazetesi, yalan
tı'ransaya 2elecek olan Ami
leahy hakkında yazdığı bir 
alede: Amiralin lbık oldu-
~kilde büyük bir hfü;nü ka

mazhar nJacRğından bah
rek. hu hidi!lenin ayni za
da Frnn!llanın , bili cok kıv 
li dodlukları mnhRfaza et
e clelilet eylediğini söyle-
tedir. 

\tichv've relmi olan Fas U
i Valisi Gf"neral No!?ues'in 

let reiıdne. Fa!llın milli İRne-
)ardımı olan 20 milvon fran 
tevdi ettiği. Cezavirin de 16 
)on frankla hf"ntber 75 non 
miktannda f"1hiııe topladığı 

adi!lli. mHct""'\ 1rP1Prin ""a· 
tn11 ""~,J.lrt .. .,.,., rrn'"ff' .. Pn 
._n•n, ı. .. ,.,.1r ... t .. p"i" 

•akat yine son ajans haher
bden, Almanlann Fransanın 
lnsmını tefrik eden hudut 
ını, 20 ilk kanundan 1 O son-
una kadar kapayacaklannı 
irdiJderini ötreniyoruz. 

karana, Mareşal Petain'i 

IOO 
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Churchill'in Nutku 

G ünün hiç şüphesiz en mü
him hadisesi. Churchil

l'in İtalyan milletine hltabesi-
dir. Churchill'in bu nutkunda 
hususi bir itina ile tebarüz eı: 
tirdlfi altı esaslı nokta vardır. 

1 - Churchill, f talvanın, kı
fada birinci derecede büyük 
devletlerden birisi. Avrupa ve 
hıristiyanhk ailesinin parlak 
bir uzuv nlarak şerefli yerini 
t\lmasını, İn~ilterenin samimi 
ol,.rak istemiş olduğunu söyle
mi tir. 

2 - İngilterenin İtalyaya 
karşı harbe girmemek icin elin
dPn a-elen btitiin rayretleri sar
fettiğini ve ltalvan milletinin 
k:1bul ettiti rejimin, İnriltere
nin rejiminden ayrı olmasına 

ralmen, İtalya ile sulh halin· 
de ya~manın mümkün olabile
ceğini tebarüz ettirmiştir. 

3 - Bu harbin tek mesulü 
l\fussolini olduiunu ve onun, İ
talyan milletinin, Kralın, or-
dunun, hiç kimsenin fikrini al
maksızın memleketi U('Uruma 
siirüldediğini göstermiştir. 

4 - Ordunun bir~ok fınat
larda kahramanca harhetmis 
olduğunu ve şimdi vazifesini 
istekle yapmamakta olduiunu 
söyliyerek, İtalyan ordusuna 
kRrsı hürmetkar bir lisan kul
lanmıştır. 

5 - İngiliz diliyle konuşan 
dünyanın simdi ytirüvü, ha
linde bulundutunu, modern te
rakkinin ve eski kültürün bü
tün k u v v e t 1 e r l n i n bu 
kuvvetin arkHında yer aldık· 
lannı ve mukadder yolunda i
lerlemek için, •imdi ancak ha
rt"kete Je(mis olan bir çıian ö
nünde dunılmıyaratını, ve İn
giliz ordusunun İtalyan Afrika 
f mparatorluiunu parca par('a 
ettiiini ve edeceğini katiyetle 
ifade etmiştir. 

6 - Harekf't.e srecmediiH tak
dirde. bu(iln İtalvan millf!tini 
iki akıhf'ttf'n birinin 1w-ı1f1f'difi. 

ni. hunlardan birinin, lnlfilizle
rin karada. df"ni7:de ve hı1Vada 
indireceklt!ri kati darbeler al
fıl'da ezilmesi. diferinin de 
~·n-tıcı ve rkiil dive tavsif ettiii 
Alman ordulanm., ''e G.-"tRl>O 
mf'mtır1annın istilasına. ve La
tin ırkına kııır~ı en acık hir is
tihfaf hi!llsi ile mütehassis hulu
nar. Bitlerin tazvik ve esareti
ne katlanmak olduiunu söyle
muıtir. 

Ve en nihavet. lt11lvan mille
ti kin tek bi" kurtnlu volu bu
lunduğunu. İtalvan ot"dnııunun 
1talyanın havatı ve iııtikha1i ile 
mP!'lnll otmaoı1 inp .-ttliinf ve 
ftıı1v"n nııt•,.+;,.;" ""'"'''"" mu
hnlrlrıtlc ""rpt+p kenefi mnkad
deratını bir kere daha eline a
lacı.in kanaatini izhar etmistir. 

Ciddi buhranlar ıe-:innekte 
olduğu ZRnnedilen İtalyan mil
leti üzerinde bu nutkun bilyük 
tesirler yapacağı gayet tabiidir. 

il. ANTEN 

-
istenen Yeni 
Avrupa 
Nizamı Niçin 
Kurulamaz 7 

Hasta Otomobili Ekipi 

St. John hasta otomobili e
kibi lntrtlterede sulh a· 

manmda RÖnüllü olarak çah· 
şan, yaralılara hastalara ilk sıh
hi imdat vasıtalannı yetiştiren 
bir ekiptir. B~ 121,000 den 
fazla azası olan bu müesaese tn-
j(ilterenin mücadele lçuvvetleri
ne ve bastalanna muavenette 
büyük bir rol oynamaktadır. 
Yaptığı itin heyeti umumiyesi 
sivil halkla allkadardır. Yollar
da, fabrikalardaki ıörülmez ka-
za kurbanları St. John ırupuna 
dahil olanların elinden ıeçmek
tedir. 

Alayın; yara. bereleri ilk da
kikada yumuşatmıya ve hafif
letmiye yanyan malzemeyi havi 
tam 663 tane ilk imdadı sıhhi 
dolaptan vardır. Tam 867 tane 
de şubesi vardır. Burada tecrü-
be ııörmüş azalar herhan~ bir 
dakikada herhanJfi bir verde w
ku bulacak hAdi~lere umanın. 
da vettsebtlmek için tetikw 
beklerler. 
Buıünkü harbin doturdutu 

faciada memleketlerine başka 

tarzlarda yardım imkinını bula
mıyan yüzlerce vatandaş iste bu 
RÖnüllü yardım alayına yazıl. 
"'alrt.a hP.mevamdır. 
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CDZUMf CADPAMLiD 
' Y aıan: Sevım SERTEL 

Sarayın Damındaki 

Nöbetilçer: 

K ral ailesinin ikametgahı 
olan Buckineham sara

yında yeni bir tedbir alın
mıştır Şimdiye kadar her j(Ün 
alarmlar çalar çalmaz, en mü
him i$lerin ıörüldüA'ü bu müs
tePna binada da faaliyete niha
yet verilmekteydi. 

Simdi saravın hususi posta
lıanesi ve telefon bürosu, bina
nır. alt kısmında hususi sıitı
naklara verlestlrilmistir Diiter 
yüksek memurlar da ayni vazi
vctt.: çalışm._ırtadırlar. 

Bütön bunlara rdmen. isle
ri" hfebtr tnlntaa n~11mamas1 
nı temin icin veni htr dam nö 
betcileri ekibi kunılmustur. A
larmlar calmıya basladJ mı. sa
ravda ıörülen yeeine faalivet. 
bn nöbetcilerin damlara tırma
narak, havalan kollamıya bae
lamalandır. Dilerlerl işlerine 
devam etmektedirler. 

Bombardıman tayyareleri ne 
za:nan saray civannda 2özü
kurlerse. o zaman bu dam nö
bctcileri hemen aşalıya hususi 
bir isaretle vaziyeti bildirivor
lar f c:te ancak bundan sonra
dır ki saray halkı sı~ınaklara 
iltir::ı Pdivor RnvlP('1> lütum~uz 
telaşın önüne geçiliyor. ayni u
manda zamandan istüade edi
lh•or Bombardıman tavvarele
rı saray civanna 2elmedi~i 
tllkdirde. hiçbir şey olmamıs 
gibi eeçirilen hücumlar pek 
coktur. 

* * 
Asker lzdivaçlannı 

Koruyanlar: 

1 ngiltere harbe girdikten 
sonra. birçok acele ev

lenmeler olmustu. Fakat bu ni
kah lann üzerinden hirkac ırün 
J(ccince, ne kadar mlnasız ol
duklan meydana çıkıyor ve ba• 
hy&L izdivaç hayatı en ııayri 

fındakı emperyalıst deVlt!tlerın
lunden tamamen !arklı olan bir 
Sovyet Rusya vardır. Sovyet 
Rusya diınya ıçinde fi&ık coğ
rafya bakımından gerçekten bır 
çok kıymetlen intivn eder. Or&ıda 
Amerika kadar miıtenevvi ma
denler, ve tabıat imJrinlnn var
dır. Hatta denebilir ki 21 milyon 
kilometre murabbaı arazi üze
rindeki imklnlar Amerıkadan 
daha boldur. Fakat insanların ta· 
bıatle münasebe~lerlrıi tayın e
den bir takım sosyal .uddeler. ni· 
zamlar, fikir. prens!pJ~~ vardır. 
A vruparun nizamı dendi~i zaman 
akla gelecek nokta. her şeyden 
evvel tabiatin bu sosyal prensip
lere göre istismarıdır. 

Taksi Avı 

En 6ilzeJ yaban lnlek aYJ 
mevsimindeyiz. Fakat bu 

avdan yemek itibariyle değil he
yecan itibariyle daha lezzetlisi 
var: Taksi avı ... 

Dün akşam EminönUnde hu· 
nun sportif heyecanını yaşadık 

Nakil vasıtaları bir ph·anr• 
meselesi olduğıı için taksi anyo
ruz. Ta uzaktan bir araba sesi 
111itince meyilaiz yapılan asfaltır 
su birikintilerine dalarak, etrafa 
~açma taneleri gibi sifoslu saça· 
rak bir koşuşma oluyor. 

.. . 

tahil şerait tRhtında kendini 
eösterivordu. Erkek askere ri
divor. kadın evde üzüntü ve 
hııcret icinde bekliyordu. 

Bu vaziveti rören Aldershat
daki ordunun maslahatrüzarı, 
şöyle bir care buldu: Onun bil
diO'i RÖnüllb bir cemivf"t vardı: 
Asker. eemici ve tayyareci ai
leleri cemiyeti. Gitti ve onlarla 
anlastı· 

- Benim dedi vazifem. si
zin de bildieiniz ribi. ordudaki 
askPrlerir: rahatını . istirahatini 
ve saadetini temin etmektir. 
Son zamanlarda kumandanlar 
bana sinirleri bozuk asker isim 
krf J!'etirivorlar. Bunlann co
~t... aile hayatlanndan müşteki
dir Ben askerlerle konusup. 
onlann derdini anhyacatım. 
Siz de kanlarile konusma~ ü
zere Azamz olan Bayanlardan 
birer kisi st'CiD «önderin. Böv
lect> iki tarafın da derdini anla
m1 c olur ve ona ıöre çare ara
nz 

Bu sistem hakikaten ç0k iyi 
vürlimüstür Ceohe rerisinde 
cal1ıııf:1nlAn hu ıtoık,.rl.-m'"'' J.ıiri-

nin ismı ellerine ırecti mi. ka
dınlar cemiveti de hemen faa
Jiv'"t"' v.-rmPktf'dir 

Böylelllde harp bashvalıberl 
recen bu bir sene zarfında tam 
50C asker evinin yıkılmasına 
mani olmuşlardır. 

-Taksi! Dur ••. 
- Ben evvel geldim ... Yanım-

da kadın var .•. 
Kim dinler? Kimin gözfl a(ık 

ayağı (abuba taksiyi o kapıyor 
Hazan arabanın ayn kapılann. 
dan saldıranlar içeri de tos vunı 
suyorlar. Ondan sonra i(eride U · 

fak bir diplomatlık imtihanı baş 
byor: 

- Müsaade edin birader has
tam var. Yetişmiye mecburum. 

- Benimki daha mühim. Refi 
ka cariyenizin eli kulağında ... İn
şallah baba olacatım ••• 

Hangi taraf yalanı fazla lovı
rırsa o kazanıyor. 

Arabalann uzaktan dolu ol
duldan da belli olmadıtı için 
Bahçekapısından yahut Gümrük 
tarafından iJd aydınlık göz görü
nür rörünmez avcılar tınsa kal
kıyorlar. 

Gazete satan çocuklar bizden 
daha mesut. Taksi hansl semte 
giderse gitsin şoföre dehalet edi
yorlar ve yanına yerleşiyorlar. 
Dün aqam Beşiktaşa giden bir 
arabaya saldıranlardan biri elin. 
deki gazete tomariyle çamunm 
ıçine yuvarlandı. 

Yatmur alullılan da ıılatmıya 
baf)adığı i(in Allahın hikmetiıa
den sual edilmez, nasılsa birden
bire önümüze bir otobüs aeldl. 
Derhal bindik. Artık otobüste 
kusur aramak kimin haddine dii•· 
ınüş? Çoktanberi cezaya (arpıl· 
mamış, yahut yolda bozulmamı, 
olacak ki içerideki lambanın ya
nına mavi boncuklu (aynel ha. 
kar) lı bir nazarlık asmışlar! O
tobüsün kendi nazar boncup 
M ... llah! Buna kimin nazarı de
ler? 

Yanımızda bir hıçkınk! Biru 
evvel ıazetelerile çamurlara yu. 
varlanan sekiz on yaşında bir (0-

('Uk .. Babacan bir zatın geni' 
.ıöisünden bir ~t nefesi tafta: 

- Neye atlıyorsun otlum! 
- Düştüm, gazetelerim (&mm 

içinde. Kimseye satamam. Geri 
de almazlar ... Hi, hl, hl .... 

Herkes bu kınk vazodan 11san 
Z(Özyaşını dindirmek için yardım 
etti. 

Taksimde inerken sular ve ça. 
murta~ içinde debelenen bu yav
runun gözlerine baktım ve bu na
zarlarda zarannın telifi edildlil· 
ni görmek memnuniyetini ara• 
dun. 

Hayat avında en acı lnı11mı• 
yiyen yine bunlar, bu biçare yav. 
rucaldardır! 

Takvlmr.i 

Geliboluda Odun 

Sıkınhsı Kalmıyor 
Gelibolu, (TAN) - Kazamız· 

da odun darlıA'ı vardır. Beledıye 
odun fiyatlarına - çekisi 250 
kuru.ıı olmak uzere - narh kcy 
muştur .. ;u fiyattan fazlaya o
dun satmak istiyenler para ceza 
sile ct-zalandırılmaktadırlar. 

Halkın odun sıkıntısından kur 
tulması için. Belediye Anadolu 
yakasında makta almış ve kes 
tırmiye de başlamıştır. Bu suret 
le halkın önumuzdcki uzun ku 
avlannda yakacak ihtiyacı da 
beledivPCP temin edilmis oluwr 
İZMİRDE MANGAL KÖM"O 

RO BUHRANI - t z m i r 
(TAN) - Son ~nlerde. soluk 
tarın artmasını takiben şehn 
mizde man2al kömürü buhran 
baı;~östermistir Maneal kömu 
riıntin kilosu. 12 - 15 kuru 
kad~r vükselmiştir. 

UzttM VE İNCİR FİYATLA 
RI - İzmir. <TAN) - İnjlllı 
Tit•1tret Korporasyonunun piy 
sadan ü2üm ve incir mübava 
e•mesi. fiyatlar üzerinde müsbet 
tes;rini J(östermiş ve her iki mah 
sul fiyAtlan da istıkrar kesbet
mıstir 

.GELİBOLUDA TAYfNI.ER -
Cehbolu. (TAN) - Kazamu 
kaVJl"akamı Kemal Özalp Avva 
cık kaymAkamhbna KeSRn kay 
makamı Sabri Barkan da ka 
mıı kavmakamlı~ına tayin olun 
mı.slArdır 

fZMIRDF EKİM t~T nt 
fzmu <TAN) - Havalann ~ 
!!Ün val!'ısh ~itmesı bu sene vf 
lAyetimizin ekım islerini ıecfk 
tirmiştir Toprak silrülüo ek 1 
miye müsait btr hale 1relin 
bu ft'lle daha ~nts mikyasta e
kim için çalışılacaktır. 



SPOR: 

"Atatürk Koşusu" 
için Yapılan 

Hazırlıklar Bitti 
Başta Rıza Maksut Olduğu Halde İstanbulJu 

Beş Atlet Bugün Ankaraya Gidiyor 
Ebedi Şef Atatüıkun Ankara

Y· .. yak bastıgı gun olan 27 Ka
m• ıuevvelde, butun memlck~tte 
At.1turk koşusu yapılacaktır. 

Bu koşuların en muhım ve en 
buyuğu Anknrada "lacaktır. Mem 
lekctın en tanınmış ve en kıy 
metli mukavemetçilcrı bu ~ar Ş"I 
ı~tırake davet edilmışlerdır. Is
tanbuldan Rıza Maks\.ıdun kap
Uınhğı ve riyaseti altında gıde
cekler şunlardır: Huseyın, Ar-
1'.n, Habıp, Mafidis. 

lstanbul takımı bugün Anka
rnya hareket edec~ktır. 

Kocaeli ve Ankarn ckipleriııin 
çok kuvvetli olması lstanbullu 
koşuculan düşündürmekte ve ga
lıbiyet ıhtımallcrınin yarı yanya 
olmasını icap ettirmektedir. An· 
karadaki koşunun mesafesi 12200 
mc.:tredir. 

i stanbulda yapılacak 
koşular 

Atatürk koşusu ı:ehrimizde de 
yapılacaktır. MckteJ?l.!le~ cuma 
gimü Ticaret mektebı onunde top 
1 narak koşuya başlayacııklar ve 
Gulhane om.inden gererek tekrar 
'l'icaret mektebi önün\'! avdet e
deceklerdir. 

Eski Yolcu Salonu 

Tanzim Edilecek 
rnnakalat Vekaleti, Galatada

ki eski yolcu salonunu tamamen 
:1:lah ederek modern bir yolcu sa
lonu haline koymıya karar ver
mi tir. 

JANDARMA KOMUTANININ 
TEFTİŞLERİ - Viliıvet Jandar
ma Alay Kumandatıı Z~ya ~mur 
Belediye hududu harıcındekı ka-
7.aları teftiş etmive baslnmıştır. 
kumandan diin $ile.ye gitmiştir. 
VALİNİN ZİYAFETİ - Vali 

ve Beledıye Reisi Doktor Lutfi 
Kırdar Cumartesi gunü saat 17 
de Vilayet Konağı~da konso~os. 
lara bir çay ziyafetı vereccktır. 

Cezmi Erç.in'in Cenazesi 
l\ferasimle Kaldırıldı 

Bütün mekteplilerin i~tırak e· 
dcccgı bu yarışın çok knlaualık 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Ajanlık Istanbuldakı Atntürk 
ko~usu mesafcsıru 4500 m<'tre o
larak tayin etmıştir. Cuma gunu 
butun atletler saat 16,30 d ls
tanbul bölge bin.ısınrla ropl;ına· 
cnklar ve Atatürk koşusu tam 
saat 17 de Taksim abidesı onün
den başlayacaktır. Bir çok kliıp 
ve teşekküller bu büyük kosuya 
lazım gelen alakayı göstermekte 
ve çok kalabalık kadrolarla iştı
rak etmektedirler. 

Parkur şöyledir: Abide, Taş
k1şla önü, Küçükçıftlık, Muhabe
re okulu. Taşlık, Gnzhane gerisı, 
Ta kı la altı, Oağclu~ klubü, 
Taksım. 

Koşucular Taksime avdet et
tikleri vakıt merasim tribününü 
sollarına alarak bir tur yapacak
lar ve abide önünde yansı bitire
ceklerdir. Takım ve fert tnsnifi 
yapılacak, kazanan takıma bir 
kupa hediye edilecek, derece a
lanlara da madalyaları verilecek
tir. Ancak birinci kosı1cudnn on 
dakika sonra muvaıtal~t edecek
ler derece alamıyacaklRrdır. 

Bursada Yüzbinlerce 

F'dan Y etiştiri~di 
Bursa, 24 (A.A.) - Bu sene vi

layet numune fidanlı~nda mey. 
vah, meyvasız olmak üzere 22300 
ndet fıdan yetiştirilmi tir. Bun
ların atışına İkincikanunun ilk 
ı:ünlerinde baslanacaktır. Bun
lardan başka 36 bin a!':ısız kök
lü Amerikan asma cubuğu da ye· 
ti tirılmi tir. Bu fidanlıkta ayn
ca Zıraat Vckilctinin emir ve 
tahsisatı ile 30 binden fazla dut 
fidanı da yetiştirilmiştir. Bu dut 
fidanları, ipekböceği yetiştiren 
iı:ozacılara parasız olarak dağttı. 
!acaktır. 

l\lühc.ndis Talebesinin 
Teberrülcri 

Mühendis Mektebi talebele
ri aralarında topladıklnn 162 
lira 34 kuruşu sınırlanmız
da bekleyen Mehmetciklere kış
lık hediye alınmak üzere Kı
zılnya vermişlerdir. Kızılay da 
bu para ile yun çorap, vün eldi-

Askeri Vaziyet 
fBa 1 ı ıncideı 

maı!hö köyü de, ileri Yunan kıtaları
n ., elın1:: geçmıştır. Buradaki Yunan 
cephe hattından Avlonya merkcune 
ıınc.-a,: 4C - 50 kılomctrellk bır me
s fe ltcılmıştır Dıfcr uıra!tan Kurve
le~ ha11alısinde Gurmar'ın ötelerine 
d tru 11.,rlıyen iki Yunan kolundan 
biı si, Grıba d ğının patıkaları için
den Tepedclcn'ı eımal garbl cenahın
dan sarmıya çalışırken, d ğen daha 
şınınh: doğru ve Kuç - Vranlşt - Vclç 
pattkuınJan yürüyerek. Avlonya ~ 
se jcl..ınu bu merkeze en yakın Vay
uı noktaSJnda kesmlye uğrasıyor. 

Dı.ğlık bir havalı içinde ve yanm 
metreye yakın kar yığınları arasın
da yapılmakta olan bu hareketın 
bır ikı günde ikmal edilemiyeceğl 
tab tdir Jo'akat, taarruz istikametlerl
nw aldı!• icltll ve ınkışafa bakılır
sa. bu cephe bölgesinin ımğında bit 
ç ıKur..ın tçınde kalan Tepedelen'in 
m ld .. faımna artık mıktın kalmıyaca
ğı \'c: oı.u anın nihayet hafta .sonuna 
ı:. daı sukutuna mtlznr cdUebllcccğl 
soylent!bıllr, 

Afrika Cephesi : 
Barclıa ısUhkfımlarına sıfman Gene 

rtıJ 6erU kuvvetleri, mukavemetleri
ne duı. de: oe~am etrnııteıdır. Her ta
r .. ftan muvasalaları kcsllmiı olan 
nıucıatılerın uzun z.aman mukaveme
te cıe~ an. edemlyccekleriru tahmin 
edt>n 1ngıllz kumandanlığı, lStihkAmı 
mubaiaro altına alarak, bir taraftan 
Scı\J çölilrıı.. doğru, dıgcr taraftan da 
sahil boyunca Tobruk ve Dcma is
tikıımctkrine doğru ileri hareketin 
dev .. m:n• emretmıştlr. Son rnalüma-
ta göre, motörllı İngiliz kıtaları, Bar
d•a'nın Uıkrıbcn 70 kılometre kodnr 
cen:.ıbur.d doğru ilerlemışlerdlr. Kuv
vetlerınin mühim bir kısmını, sahO 
ısUhkAmlarının muhafazasına ayır
mak mceoı.urlyetinde knlnn İtalyan 
kumaı.danlığı ise, lnglliz tazyiktnı 
hnfıflctmek gayesilc çöl içinde gcnış 
hı.rckfıtta isUhdam edılccek kA!i kuv
vct:ı:r lıulmak hususunda mOşkillllta 

u 1 1 amakUıdır. Bu vaziyete gtıre, bu
rnrta~ muharebeler, elde mevcut 
m~stahkem mevkilerin müdafansıno 
hl'.sı edıltccktir kı, İngiliz motôrlu 
kuvvct.cnnln clns lUbarlyle üstun
lüf.11 gozoniıne alınırsa, bunun !tal
yonlar:ıı ancak zaman ka:ı:andırmak
tan bcııika bır fayda tcmın edemıye
ceğini kabul etmek icap eder. Fakat 
bu kauırulacak zaman dahi hıçblr 
işlerim. yaramıyacnktır. Çünkü Gra
:r.tanı ordusunı.. takviye edecek kıtaat, 
nercd"'t. gelecektir? Habeşistandaki 

1t lynn oıdusunun Bingaz.ı \eya Trab 
ıu_garba alınmasına im}t n yoktur, 
Bu ordu Kenya ve Sudan cepheleri 
aracında zaten sıkışık bir vaçiyet ı
çını:ıedlr. Denizaşırı sevkiyatn gelin
ce, bunun sözü bUe olamaz. 

TAN Gazetesı 

ilan Fiyatları 
1( •• 
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Ankara 24 (TAN) - Antalya 
Mebuu C~.zmi Erçfain cenazesi 
bugun merasımle kaldınl~ıs ye 
Cebeci Mezarlığına defnedılmış
tır. Mera imde, Basvekil. Vekıl
ler, Parti Umumi Katıbi, mebus
lnr ve hukumet erkanı da bulun
muşlardır. 

ven ve kazak almı , makbuzlarını ••••••••••••11111 
mektebe J?ondenniştir. 

llALKEVLERtNDE: 
---- -----

Fatih Halkevlnden: Fotograf ve rc
·m ıııerğlmiz, E\ imiz salonunda açıl

tır. Her gün saat 10 don 19 30 a 
::!ar ziyareı cdılcbılır. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

* BeyoOlu Hılkevlnden: 26.12,940 per 
be gUnU saat 17,30 da Evimizin 

T n IQ Merkez bln:ısında Ba
y n Me ek Cchıl Sofu tarnhndan 
• Tu k Elı lc>rı,, mevzuundıı muh m 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usul1eri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitablJ!lda size bu sanatı öğretiyorum.,: 

r korıkr ns verıleccktlr. 

Ancak Se:-ınin Mithata vermiş '>ldlJğU crvapt; 
o gurıl.u macerasının bır dahli olduğunu .akl'lla 
hıl0 gf'tmr.i:-ordu. Hatta bırisi o dak•kada bUı'l.U 
oylt•mıs ~Isa sam; mi bir hayret gostermekten ken

d1sıni ınencdemtyecckti. 
O, sadece. o aflkıkada Mithata: .... 
- E\et, diığimümüzü fılan gıbi ynpabılirız 

ş klınrle ı..~·i bir cevap verecek olurs.~. b~ ce.v bı· 
ı •ı· ~ok mtithis bir taahhüt olacağını d·ı~urımı:ş ve 
r tac~gı L"dın:dt~n korkarak geri çckilmiş:.i. Bu hissi-
tll IJC sonr.tdan şöyle tefsir etti: . _ 

- Baboımın )arıında sakin ve mesut htı-. _cmur 
~'ll'ı r.~en hu ttıtlı günleri kendi arzumla acgıştır
nıek bana cok ocı geldi. 

Anc;ık. Mithattn öyle sabırsız ve lıcvecanıı bir 
h ı v .. rdı ki hu düşüncelerini ona anlat:na1'ta!'l çe
knun · ~ \'C on tın gozlcrinin ateşinden ~~rt~lmrık 
\ÇI 1 sklına ıık l)t:len şeyi söylemış, yıldonwnu ge
cl"c; onU!ıla konuf:acağını vadetmişti. 

1 tc bunun 1çır: bu balo gecesi onun için alelfıde 
bır vıld;.ınıımü eğlencesı değildi; işte bıınun içın 
bu ğecc bu kD.:ıar heyecanlı ve sinirli ıdL 

Salona rırince, aralarına çöken sükut~aı_ı kork
t g'l lClll ". cıZ•) eti gevezelikle kurtarmar; 1StOOJ ve 
buyuk bir ı 1:şc ılc sordu: . . 

- !-.asıl, eLmle hazırladığım §ahescn beğeıııyor 
nıusur•? 

Sa1 ın t-.etlı bir ışık içindeydi. Lambal~ ocmbe 
tı.ı den &ba ur .. rla orti.ılmuştu. Ka~dan gırer gır
r. ~ hdif bır gül ve karanfil kokusu iruar.a tatl1 
b•r öarho luk \ c:rıyordu. Salonun bır ucunda. Cm 
f 'lC:rlcrıl hatifçe aydınlatılmış bir veranda jçerı
~ < .ıtı rP ız tır manzara gonderıyorct:ı. Bu ve
r•nd:tnın ı r. ı de mehtabın aydınlatt.I~ı bahcede. 
ı ı, d.-lh .ı ı:çJnr farkedıliyordu. 

MıthJt k. yıtsı7 gozlcrle bır dakika k.1a'}r etrafı-

Fiatı 50 Kuruı. 

aKleaen: Muaz.zez 'J'ahsin Berkanu 

nı süzdükten sonr~ tekrar $ermine baktı \'C boğuk 
bır s-;:sle: 

- Butun t:unlaı çok güzel, fakat benım nouı
nmda dunyada mevcut şeylerin en cıizeli sensin 
Şermin, c'c di. 

Gcrrç kız bu sözlerin hakiki mannsmı anlıımıyor
muş gibı gülerek· 
- Komplımanın bıraz fazla mübalagalı kaçh. 

Ot'\likTen sonra lafı degıştirdi ve g:.ıya soyleôığı 
s~zlere çok ehemmiyet veriyormuş gtbi heyec-.mla 
konu<:nıaya bı:~ladı 

- Bu get'e burası çok kalabalık olacak; hatta ta
n.madıj'ttm tır çok insanlar da gele..:ek. D:>stbrımı
z.n dostlnrı tmım de dostlanmız degıl mi: Eğlm
ceyi çok seven tazı ahbap ve arkadaşların hatırını 
k1rmndım, ıfendi istcdıkleri kimselere ve.:-iJmek 
uzere onl;ıra hır kaç davetiye yolladım. Fakat ~n 
de habam g.ibi hayretle gozlerıni açma. bu arbap
lıır•m çaj!1racakları kimselerin isimlerini bana 60y
l~Uer. Bu suretle yenı bir çok çehreJerin, bu me
yil.f.d;t o:ı, f'eride Hanımın davetlisi oıar ... ıc meşhur 
m•lyoner 7'1Jsırh Nejat Beyin geleceğini h:ıiJt.ı'.' a1-
dırn. BJımem sen onu tanıyor muımn: Hanı eski 
S::ıdraznmlardnn Münir Paşanın oglu Reik Beyi 
kendısinc bt:SUS'i katıp olarak elan adam .. J< eride 
lbırnI!!denc.i~ e bakarsanız bu l\tıstrh Ç'>k k.IMr, 
malümatlı, f;tızel H. alicenap bir ada'Tlmtş YnJruz 
çok soz soylemeyi sevmez ve gulmcktcn ho~'an-

TA .. 

( Sinema Dünvasında J 

Hollywood'da Meşhur 
Olan Artistlerin 

Bir Ço9u Avrupalıdır 
Bu Sene En Çok Şöhret Kazanacaklara 

Tahmin Edilen Artistler de isvec;lidir 
Holliwood'un, insanın kalbini 

çalan, ~özlerini kamastıran dil
ber, sevimli ve cazibeli kızlar 
bulmakta zahmet çekmedii!i mey 
dandadır. Fakat Amerikalılar, 
on zamanlarda ~u hakikatin far 
kına varmışlardır:Holliwood'da 
ohret yapan. filmlerde en mü

him esaslı rolleri oynıyan artist
lerin co~u Amerikalı dei!i1dir ve 
A vrupadan ithal edilmiştir. 

Askerlerimize Kışlık 
Hediye Teberrüü 
Gittikçe Artıyor 

Ankara, 24 (A.A.) - Askerle
rimize kış hediyesi olnrak hnlkı
mız tarafından yapılmat>.:ta olan 
teberrular etrafında bu~ün aldı
~ımız hnberlcr Erzurum vilaveti 
halkı tarafından bugiine kndnr 
1537 si vün fanila ve kazak ol. 
mak üzer~ 7081 parça yunlü es· 
yn verdikleri İsparta halkının da 
3250 parça eşya teberru etmiı> 
olduğunu bıldirmektedir. 

Artvin merke7.İ ve Sıray nahi
ye halkının da 122 pnrca vünlü 
ve pamuklu eşya ile 788 çıft ço
rap 131 çift yün eldiven vermiş· 
!erdir. 

Basın Birliği Azasını Davet 
Bıısın Birlıği Mıntakı.t r<eıslı

ğmden: Şehrımızde bulundrı 
Matbuat Umum Mudurü Eay Se
lim Snrper şerefıne bir çay tcrtıp 
edilmiştır. 

B•1 tonl;ıntı mı>1:Jekt hıısbıhnl 
lerde bulunmaya tia :fırsat vere
ccğınden bütun birlı!.C azasının 
bugün saat 15 te rnıntakn merke
zine gelmelerini rica ederiz 

Sor. 7.amanlarda çevrilen bir 
fılmde baş rollerin hangi sinema 
kahramanları tarafından oyna
naca~ı. adeta bir mese'e olmuş· 
tu. Roman, Amcrikalılann sivil 
harbine aitti ve butün Amerika
lılar en mühim olan Scarlet ro
lüniin kendi memleketlerinden 
ı?e'rn bir artiste verilmesini is- m1~tır Bu fe,·kaliıde kuvvetli o 
tiyorlardı. lan bir kom \ endir. Son C<'Vir 

Fakat filmi çevirmekte olan di,".:ı "Ninnçka.. filminde Garbo-
Vagner stüdyosu, milliyet his- vu mühim ve siyasi bir vazife 
c:inderı ziyade, sanat kabiliyetine, ıle Rusvadan Parise gönderilen 
ehemmiyet verdi. Artistler ara-l GRETA GARBO ~~vük ~C':kii o1an bir yoldaş ro· 
sında ik; sene süren bir müsaba- h H 11 . ood'd k' p mıde Poruyoruz. 

· . 1 t emen o ıw a 1 ara- İC!<>allerine baltlı olan Bavan 
kn yaptılar. Netıcede Scar e ro mont sirketi namına anı;::ajc et- y ld p · t h' B · B 

lü:ıü bir lnRi'iz artisti olan " . . 

1 
o ns. arıs e ır urıuva e-

v .' . 1 . h k · d miş ve sonra da Intcmetz fılmı· vaz Rusa asık oluyor ve film 
ıvtPr ,f"lg azan ı b' def d · ·ı· ı k · ' 
B . ·ı ı d lı ı · l\IJ m ır a a ıngı ızcc o ara birbirini takip edPn komik tesa-

ır r an a o an avreen ı<>vırtmistir d ! d p . t R 
o·ı ara. bu senenin filmlerinde . • •• ı u ~er. arasm. a arıs en usya-
ı>n cok itibar kazananlardan bi- /kıncı bır Greta Garbo v:ı ''!tıkal edıv?r ve en nıhavl't 
.. idir. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, İkir.ci İsveçli artiste gelince. ~ı~a~ı hava.tı bır tarafa bıraka~ 
t"f'lavi gözlü lan bu İrfanda güze· :k1 ~"!kın lstanbulda buluşması-
ıinir. de yakında çok büyük bir l:>u henimizin tanı •ıp. havranı e hıtı ·or. . 
şöhret yapacağı sanılıyor. olduj!umuz Grda Garbo'dur. . G~rb~: bu fı1mde sad: .kendl-
Ma .. ~aret Lackwood ile Ge- Yine İsvecin tiyatro mektebin- c;ı ~ulmuvor. fakat ke?dısıni sev 

raldin Fitz~erald istikballeri den mezun olan Garbo. ekseri- ~cdr>nlerı de klnP Reçıriyor. İşte 
P k parlak görülen iki İngiliz VR ciddi fi1..mlerde rol alırdı hu komC'dven Garbo. ortaya cı-
a;tisti~ir Son zamanlarda ise ortadan lrnn yeni bir şahsiyettir ki. Hol-

/k: J . l' t' t knvbolmuştu. 1iwood onun VC'rini tutabilet'ck 
l Sl eç 1 ar 18 $ımdi ise ml'ydana ikinci bir "'ıir diğerini bulamnmaktaki aczi-

Maamafih Holliwood' da bu Garıbo. adeta Vf'ni hlr artit:t cık- ı ... , jtirnf ... rıivnr. 
senenin en meşhur artistleri o-
'aca~ına film dünyasının kanaat ~--~ 
~etfrdiği iki artist vardır. Fev· , İstanbul sayın halkına: Açık davetiye 4m-"&• 
kaladc kabiliyetli olan bu iki 
-ichanın tesadüfen her ikisi de 
lsv~liriir. 
Bunların birinci ·i Leslie Ho-

v. srd ile birlikte oynadığı lnter
nıetzo filminde ~onmt ' bir şöh· 
ret yapan Ingrid Ilergmnn'dır 

Sehzndebaşı 

FERAH • ÇEMBERLİTAŞ 
Sinemalarında aynı zamanda İstanbulda ilk defa olaral 

Hissi. ictimai. Ahlaki Cinni btiviık süper Film. 

GÜNAHSIZ KATİLLER (Türkçe) Bu ~cnç artısı Holliwood'da ye 
nj ise de film ve sahne hayatına SILVIA SlDNEY HENR/ FONDA' mn 
v"l-.;ıncı dr>Pildir. En büvük eserleri. 
Hcniiz yirmi iki ya ındn olnn Programa Uaı elen: 

bu genç artist uzun hazırlık sl"-
n ... e:-! yaşRmıştır. Isveçte devam 1 ÇEMBERLITA C'da a 
l'ttıf!i lisede bir ~ün piyes yaz-, · ~ FERAH 'da 
mış ve bunu mektep arkadasla- ESRARENGiZ 
rile beraber temsil etmiş1erdir. 'ı KARDECLERIN 

Ma keli 12 Jer t,ilminin kah· 
ranınnı DİL ELİOT'un em al· 

Bu piveste kendi rolünü o kadar ~ 

muvaffakıyetle oynamıştır ki; j K Ö Ş K U" 
siz eseri.. 

arkadaşları Stokholm tivatro ve 
drama mektebi müdürünü zorla '9 -'•••••••"9•-.ııı••••lllll~ 
bu kızı!1 oyna.vısını ,gidip ~ormi· ı, -. .. • TEKSAS KANUNU 

VP teşvık ctmıslerrlır. ~ 
Kızın kabıliyetin~ ihayran o-ı İki Bliyük Yıldrzm Yarattığı J\1iistesna Hir San'at Giinc ı 

lan müdür. hemen Ingrid'in ba- ,.. ., 
bacını kandırmı~ ve bu J)Pk m.uk yarın akşam LALE semasına dogacak. .. 
•ech yavruyu tıyatro mektebıne 
rı'mıştır Daha burada ikinci se
ncsını doldurmadan, Ingrid 
SvPnk Filmondustri namındaki 
bir sinema şirketi tarafından ke· 
ı;if ve ufak rollPrde oynamak Ü· 
.,ere arıgaje edilmişti. 

Burada çalıstığl üç sene zar
rında Ingrid. tam on bir fılmde 
rol almtş ve üçünde fevkalade 
rnuvaff ak olmuştur. 

Senelerin hatta asırlann eşini yaratamıyacağı 

DÜŞES PETROVNA 
( T-0 VAR İÇ) Şaheserini 

CHARLES BOYER: Kudretile yarattı. 
CLAUDETT~; COLBERT: Rus Muziğj ve şarkılarile süsledi 
SAYISIZ MiLYONLAR:: Bu Filme ihtişam ve azamet verdı. 
ISTANBULda: ZEVKLE Seyretmek icin şimdiden yerlerını 

Kapatmıya boşladı TELEFON· 43595 

f~veçte çevrilen Intennetzo 
filminde bu İsveçli yıldızın em
salsiz kabiliyetini J?Ören Amcri· ..._ 
kalı reHsor Selznick: Jngrid'ı ,.•••••••••••••••-••••••••' 
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mnzmış. Bu tipte bir adam pek iç sıkıcı olur değil 
rrıi? 

Şerminın kendi maksadını anlamRmakta devam 
etme5ı Mithatın gururuna dokunmuştu; soğUk· 
kanlılığını IJulmaya çalışarak, fakat kıskandığını 
tamamıle pzlenırye muvaffak olam.ıdan, sa.km f!,Q
ri.inmeye cnlıı;an bir sesle cevap ver.:ii.: 

- Refik Rey gibi sevimli bir salon adami!e gö
ru.ı;me:k ~en hıtim kadınlar hoşlanır. 
Scrmuı bur.u da anlamamazlıktan gelmeyi mu

vaf:k tuldu: 
- Evet, :Feride Hanımefendilerde ona her za

man tesadüf ediyorum. Hoş adam. Galıba patror.u
nıı da pelr- sev.yormuş. 

Kuzum M·that Refik Bey gibi mem'eltetin en 
ns·! hır aılcs;nt mer{sUp olan bir genem bir Mısır· 
lınm katıpliğıni kvbuletmesı senintuhafına gitme
di mi"1 Büti.ın cmrünü babasının parıısm1 yemekle 
gcçre:n bu gencin şimdi tıcari mektupl::ır yazabıle
ceğıne ve bır disıplin altında çalışabiJeceğ;..-ıe pe'.k 
nk!ım ermiyor benim. 

Bu sczlPrıni mtaealup neşe ile güldü. Fakat Mıt
hatm artık c1ddrn sabrı tükenmişti. Onıı yaııma.a 
bu kr-ıdar çıldırtıcı bir güzellikle güzel go:Urk n 
daha fozla tahnmmül etmesine imkun yoktu. bir 
adım iler!eyettk Şermine yaklaştı, genç kızın ıkı 
clını elleri arasına alarak titreyen hır sesle: sordu: 

-- Şermm. 'adıni unutmadın degil mi? 

Ge .. ,ç k1zıı1 tıc:.lecandan nefesi tutulm'll§tU. KPsık 
kchmclcrle cernp verdi: 

- Tubiı .. 'l ~bii hatırln;)'Orum .. Ve bunu isteyo
rum Mıthat .. Fn.k11t .. Bana bıraz daha rr.iısaadc et .. 
Bu oyle buyuk bır karar ki ... 

Mitlwt ısrar etti: 
-- F'ak.ıt s~vgilım, bir gün olup evleneceğimizi 

ikimız de bıliyornz değil mı? 
- Evet bunu, bildıgımızı zannediyorum .. Hayır, 

bunu emınım .. Otedenberi malüm olan bir şeydir 
bu ... 

- O holde gfinü tayin etmek neden bu cerece 
g•J;; (l!U~·or? 

- Bılınıyorum Mithat ... Faknt bu b )yledu- işte ... 
Bana bu kararı \'Ermek pek güç geliyor ... 

- Halbuk: ben senı o kadar uzun zıımandoııbe
ri scvıyoruın, sem o kadar buyük bir hasret ve sa
bırsızlıkla bcl-leyorum ki... Senı sonsuz bır sada
katle butun omrumce bekledım. Kalb1me hıç bır 
kaaın girmedı. 

Şermın bu sozlere fevkalade müteessir oldu ve 
Mıthatın .madetı namına ona bu meyus tnvrını gı
derecck, EC inde.ki bu hey~canı bastıracak bu kaç 
kelime S(Jylemc:k istedi. Ancak genç adam onun bu 
düşuncesmı anlamı~ p,ibi sözünde devı:ım edıyordu: 

- · .Benden doha genç bir adam belkı de değışe
bilir, fakat benım sane karşı olan hıslerimde her
hangı bn ı-.bt1cidi!1 olmasına ımkan yoktur Seu be
nım kalbımı kuçtcük ellerın arasına aldın ve onu 
oylece m ~hnfuza edeceksın. 
Şermm eıi~lükle nefes alabiliyordu . .Böyle bır a

damın uz<>rind~ki büyük nüfuzu onu korkutuyor, 
hır tek kclımesile onun saadet veya felheti:u ha
zırhıy:ıh•leeeğı di.i~iıncesı ona dehşet vcrıyr rt:ıu. 
l\litnata o k~dar acımıştı ki onun heyPCanıru teskı.1 
ıçin nemen "evet!., diyecekti. Fnkat tam agı.tnı a
çacağı s:rada lıabasırun kendisinı cai!ırdığını duy-
du. ( Arkası Var ) 

25 . 12 • 010 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 

• 12.30 Pro ram 
12.33 Şarkılar 

12.50 Haberkr 
13.05 Şarkılar 

13.20 Orke tra 

21,10 
21,25 
21,45 

• bur -
22 3() H bt' bet 
22,45 di 
23.25 Ko~nı 

18.00 Program 
18.03 Oda muzı ı 

18.30 Konuşma -
TEŞEKKüRd" 

Çok SPVl."!ili annemiz J11~ iki 
General S, ıt haremi H t ~ rn~ 
bal'in vefatı münasebetıl~ ka 
teri tcslıyet lUtfunda b~ k 
muhterem zevata, ayrı a ... ~zel 
c:ekkürc buyuk acımız lll ı,:cek 
du~undan derin sük.ranlart~ -
rz ve iblağına savın gaz ~e 

rl(>liılf'tinı rica ederiz. ~ at 
Oğulları: Avulcnt ~rt ~ -

Cevat S. Beh~r. Dnmntln~le? 
7.lm Okn'to ve Alhny ıfj _ 
~nlnv K•.,1:n·ı "" fnnn-.~ ,..... -

Dünyanın en meşhı;ı:
Y ıldızı: 

DEANNA DURB~ · 
en son ve en güzel filı\ıt -

İLK AŞKt~ 
dün akşam )in 

SÜMEll·B: 
SİNEMASINDA ~ 

Emsalsiz bir muvaff~ s 
yet kazanmış Ye bil1Meı 
seyircileri gaşyetmiŞ~ -. 

• #k! 
_...Ik. 

ı--------ıbrd 
Bu,J.!un Matinelerden iti -

rC'n Kadıkoy bı? 

OPERAğra 
SinC'masında ~i 

SHJRLEY TEJJIPLCPJ.ru 
En güzel fılmi "1li 

Sokak Kızı~~~ 
Ayrıca: 

BARBAROS T 

Devrinde ışl 

VENEDll;-
1 ............... ~~ut 

,._ #iiy 

POLA NEG-.~= 
nin bir şaheseri 

0 

MADAM BOVA~lı: 
1 

Gustave Flaubert 1 

Me hur 

ş ARK 
SİNEMASI 

(Eski E/(LER) 1 R 
İSTANBUL HALK~'hb 
Fevkaliıde bir ü~ 

' hazırlıyor ün 
on 

rI!I !1 ~ !ii!i1~ 
~ 

1 2 3 4 5 6 31· et. 

\ ~·- 1 1 1 1 1 I__.., Üz 

(.. - ' 1 1 1 1 ı 
.: ıDI 1 l l ıl 
4 1 ,., 1 ,., 

1 1 il il 
R J 1 

.. ~ 
~ı .. ~ ·------·- tç~ 

" Soldan Sa~a: 1 - Basb9' ~ 
2 .- Kony:ı t;:~rafır.dadır. ıı'~1Y 
Sınem:ıdn gorulur. 4 - Bıt ~ 
van - Damardrd·r - Dır notB itıa 
Dolao ~özü - Gi•:ncş 6 .,......r-f ~ı 
mek • Basmakt:ın <'mir • ~a 
7 - Et satar 8 - Ermcnı liü 
9 - Bir istasyon. 

Yukandan asa~ı· 1 - ~ f tir< 
lfivet 2 - Bir renk - Kaya • ~ E 
okur.ursa· Bır renk 3 - L Jı ~1j 
Kışın bulunur 4 - MrY"' tan 
talvadndır - 03dının C'rkd!1 • te 
erkPk ismı 6 - Dua onund ~ 
l<'nir - Y edıncJ 7 - Evın 
Arka 8 - Arz - Bir h yv rı 
okunursi.1: Bır gıda 9 - .A 
di{!ı. 
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Fiyatı lwY== Münakalat işleri \ııı .. ı.::~:.- &=-=~~ HiKAYE 

Pırlantanın ı..taran bir Amil olmaetur. lçı·n Ba 9l ven,· ru faaliyet. lD Vichy muhabiri ya.11yar: 
Yazan: Ulunag Te,.edelm mtibmettm 41oAru 6- ,,L ~ 5 - So~ hotbinli~e ka"1 Alman taleplerinin ve 

R 
n ... lr burunlanna _ __.__ Yunan harelç~ti devam etmekte- zafer. Bu hodbinlik zihniyeti ye- hükilmeti tarafından bu 
-. uıı:ı~ Muhat• ........ kaldıı-dı: dir. Dün Tepedelen'e Pim ,.,ı ~ db • l A l d rine. hukuki ve ekonomik aami- re verileıı cevabın hakDd 

ıeldiii befü olmayan bir - Evet. az biliyar. ...? Ülleriade iki mühim köy üha q.. e ır er ın l mi bir tesanüt ve muhtariyetle- yctı hakkında bir ~ 
, bir .kebap kokusu getirdi. - Si.- bir fe1 M"aCaktım. ,..ı edihnit. KliMlra etrafmda da ri w t.tllrJtDeri temin edilm'ı ,__ da. .-om hafta 

burun deliklerini oynata- - Ne Ml'lak? veni tepeler .ıwm aıeemQtir. mtJ...,_ ~ illhl bama- bitim sll9l hmnmalı 1u19a 
gozlerıni süzerek derin derin Bemzl etnfma fflphelf bir na- f'll-.. 1 incide> tindedir. Bu kesafet, mikrofe11u laN .,.- olarat. brcletoe bir laiaet balmuttm. Suna a 

~lllWadı. Arked•11na: sar attat.n llOftl'a eliJcli. Se.uıi Y~ ~ kAnım bir an ıözünden ayırma- elinize aldı~ız zaman karşılqtı- ........ •-··h•hr. iaall .mı,w ki. 1ıl.a:n.I 
- Hümu! dedi, lmblıp kokıl- Jaftflattı: dan ~şmakta ve emniyetli 111- aı- b ıtan 'M&Mrn«1c'tlec!ir. Ba....,. mAuk ha1dbti ldn ....._.nın w ordanan 
un farkında mısın? Dizlen- -Fmdık bdar bir pırlanta ne Atina, 24 (A.A.) - Nazırlar rette bu yolun içinde bulwmıs- Bunun izalesi için mıntakalan is- de ........ lirültüli cte.uı m __.,.. siyaaf hlcbir 
balı çözüldü... I eder? Mecliai iı:ti.ma halintie iken Bq- tadar. Milli müdafaa me.elesimn 1asyon1ara 'baıtayan lrtibatlarta 4llt"'m ....._. J"'"d..- her de ..,, ... + ~ 

- Bunımna tlbç wrm.dım ı. Muhatabı diifündil. Remziyi vekil Metakw. hökbıet erki- bütün rubu, bütün milli takat.la- baza tlıdiDiır ,.,_.ak k:•11ıen Mı ıwı:i ~ bir &esist -;;ıanc1a ~;;.:. r:= 
tte farkındayım... Ben de süzdü. J;ri bir " y ...... k iımidile DlnA Himara'mn zaptını 1ıMıer ıı ve bdretıert h~ bir aerreslDi y4WM tedllıir ucajaz. Bariee ....... ihtimal ftriJeme&. ... ne ,.... bir lltimatambi .. iD!l'ldlııll•ll• 

.._ ... k&nürcü devcsl libi oklu- gözleri parladı. v~. Bütün Yunanistan. ne ~ ~ talll .bir ahenk vaktile aipariı edüen takvi.Fe d- tr.at. lla luklum tanmw ı.- dair Çlbn. haberleri VW. 
,ere çökecelim. - Çabuk bir ;,e1 söylemez. 0- te ieındecilr. Kral. Metakm ve JQDde .. yurutülmektedir. . hazlarmm peyderpey Jtelmekte- hmct. bir preml1) dek1'ruyena a,, ~-

- Kemeri sıkıştır.... tur kanuphm. •rdu alla,J...-aktadır. MilU . ~ u k 6 m e t, ~~~ - dir. Bwalardu aeJenleriıı mon· vuw'!maun temenni Jet"inde o- • 
- Son kertesine ıetirdim. Bir- _ Yalnız clejilim. Dıpncla ar- (90Cuklar cephede çarpışan asker- =~..a.!~- bu husustaki u. tajlan batl•=ıştar. Bil suretle ele hır. Tl ki, bizzat wneudl,.U.. e+work. 24 <A.A.l _ 
Q11a sıkMlll • Cenan çtll:acô klldapm var. lar töyli,.nk ~ ıeç- -.u-.me.dayaw'ak 1Ma ielei'i t..a...., dfWjlwe bile yakm sa- rini veyahut faaliyetlerinin..._ ..tr Tlmes .. ~ Bl!l"De 
iki U'luıdat dündmberi bır te'1 Çailr' 

0 
ark.adap ... Gel bunla... mi~. Ymtaniatan, itil' taraf- tanzim etmiş W1llllllaktac:hr. m.nda kmlleıı M -.kmtı izale e- bfıı9tee lnktsafmı yok edRmiı tıe- '-Mı bide& .ı.,. bl.- t~..,.,_ 

lıtl!ll'ibMmıi"ille•nli. Lokantalann c-a- tan da noel yortusu için hazır- Memurlanmız da bu ruhu iFi dilmi• olacKtlr.,, lülti eden ~eyüut tehdit altm- t"e. Almanlar ı..nı .. m 
yutkunarak MJK· • • lanmaktadır. kanayarak ~ahşmaktadır. Bu a.. DcııU Tlaıret Meldebl•lia da aören bunca insanın 11ıeyea- ~ .umea idn 

ken kendilerinde bütün bu R eau.t fır.laclı. Hüsnüyü de Her Yun~ ailes_t, eebhede çar ~li mesaı bbıe her işimize nı ve acı hissi•a't1 teskin oluna- l>Pt.ain'i ikna Ptmi•P '"81uaru• 
1 le)'leri bir uıda silip süpü- getirdi. Masay"' çoktüler. 'Pış:uı askerin n~lini dü~- =- :uv~~lyet bahşetmek- Cevdet ~ mcedayı Denlz bilsin . dırlar Fakat MaJ'eql hu 

lrlll~ bir iftiha biuecfiyorWdı. _ Ne içecek" te ve ona t1aketinl hauriamakta- . : u aon~ . rahat11*ı ietncle T1caret mektebı ve f.abrikalarda- lfoowmf'fn meaaJı istif~ •o'hAVnvıo -""•tmı.ur. 
_ Hüsnü Levrele bak! Canı- _ Bugun g~nç kaldık. Daha dır. Bu paketin içinde n~l pas- :limızden geldiğı kadar çalıta~ k.~ faali~ hakkında da eunlan Vastartoıı, 24 (A.A.) _ Boo- PlllÜ -1rıaltlanlttı 
le9eyim. Yaradan özenmif te biz yemek yemedik! ~a~ ~ 1~· ~m ~ uz.,, sor.ıemiştır: RVelt. Noel münuebetile Ame-lmıf. Ksz gibi alimallah! - a ... ı ll:fendtler yemek ... TÜDli l.eııili vewıe aibi.. bir J'Mi .... _,......, - Deniz ~ mekt.ebi rikan beDnna radyo ile yaptıb ~ W' ____ _ 
- u.&andeki arı JOl'IM' nedir iki ............... -+i..iJen t.ıtw!da hedıve bulunmaktadır. Atınalı 'HAu'--'*t Ve'-Ili bava -Jerle-~ olecab_r __.. b- bir hiıabed demistir ti· fwn- Y-..11- 14 (A.A.) -T Wı -~ ~-.. n çocuklar cephede .ç81"P'811 asker- .ı.•.ı.wuuuu• ,.. ~, ralD:uaf iyi eeı·..- ve iJi ,,..U- e · ....,_., _ 

w:la siler ıupur..ırlarken ma- lerir. cocuklanna Wi,.eler al- ri n tıelefoa işimi batır.ta da ıen 't*' • 'rHeaeclir. Aaeü mem- lann ekserisi. futuh~t ve kıbcla kil ll'_!"ansız Ata_!l81Dlll öll~lll 
- Buna ınan,.ones derler. liltda oturan zat lakırdı a~lı\aya maktadırlar clemv,tir ki: Wtetill lllilltakbe1 ihUJ9CI idlı mecburen tahmil edilmis olarak ne .,re. 80n 1UDlerde Parls 
- T~ .. ~ ~ ana ~. fakat Remzi her suale: · "- Memleketin muatelif yer- Jdie(iktür. 1'"91 etleoek. daha ile. deiil. fabt. kendi anularile db kalduına bir takun ._.'"'_. 

pter~ beo... - Yemelt )'l,etun de konUJU· ltalgan tdllif !erindeki hava iatuJ'Olllanmn lııir ri -6türeeek tedbirler almak tçtn yayı ivtlestırmek tein kendileri- ler yepqtınlma.stır. 
- ~ badi yürül O kadar rm! CÜJ'! cevap verıyord..ı. • ~ modem tekilde tanwnlan- ıdika1ı1ara hazırlık d1rektlf1eri ne sulh temde bir - wrllaae- c.o.tantlnt imzatftn• tQıyaa 

ımıııııı--. dide~ m\deıı bozulur. Y~, içtiler, .bu-er de sigara t'..a1yada bir mahal, 24 CA. mıftw. Bir kımu da ikmal ettL veribniıtir. aini istiyor. Daha iyi bir ctiiaya beylllllWl?eleıde tıa.ilten.. 
Büaııu e~ tersJle alzuım tellendirdiler. GOzlııklu wbım ~J - Umami ordu kererdha- met üııeredir. Bwılar da bittik- Fabrika ve imalithanelerdeki elde etmek tein c•hsmalrta de- sanın tanhl bir dnmıam 

armda biriken a17alarııu sil- garsona remelt muraluua Jıııendi nın 200 numaralı teblilinde Yu- ten.,.... nruntezam basa sefer- mühendislerim" tabası1anm v .. «aı:ııeliyia. Buwmwa 'dit- ~lmekte ve Pramaz 
hC1abma geçirilmesini .Oyk:di. nan cephesi hakkında eu ma!~- leri ba'1ayacaktır. ve bütün ~:tzn~ hAklm :: niyeti tasımak. bir zeki atAme:- TecıJeri _ A!n'an hava Jtuvveı 

- T&mbe1det HaeJ11 bulamaz- Ondan sonra dirseıderini masaya mat verilılu!itt.edi: ~ ~ Muhtelif şehirlerimizle olan lan ruhun, üzerleriae alchklan • tı detildir. Buhl"l'alar WrWriai • .anuDü olarak iltihaka 
kebap gibi yandık. dayadı:. m~n -~~ cet! ~ü11ldirtül- eehfrler araaı telefon lrtibatuıı lerin bir memleket " millet iti takın edebilir. Fakat Wrilann Mflmelrtedir. Bu Dln_lar 
-.~ alanl Alam -~ eç. - Şimdi konU§aealc pırumta... muştur. Dü~~· buyük kayıp.. daha aeniş bir bale getirmek ve olduiuna inencfiklwııu perek altındaa teraJdd ule durnuunak- o tfl'!Ce duvula~ söldllh 
Köprii)'ii pçW.. Al'Uk bir tef Bema siıh!tini 9Uze si.ize si- ı.. ka'4Mtatıftw .. Keeil h....ut- ~e ~ir içindeki telefon tesi- memnun cNdum. İmalMlaaneleri- ta ve !'1~ ~ektedir. mıstl1' Ertesi (Un ayni 
Upn117arlardı. Remzi• ,.,...,111 çekü. s;.e,.ı;aı ..._, .._ lerı esnasında esırler alınmııtır. satını daha muntazam bir h le mizin, fabrikalmunıan tamir ~ Bu,Unku neel. oltuı yqta ba ı ~ veni be'Yannam~ler 

- ~ llÇ. YübekbNI- ti Ganeim arasmda bir miktar mit koymak için M hl teıt.:.., imal kabiliyetler artt k i lwumlar icin. mesut noel ola- m15 ve bunlar da evvelki 
"'acwtm' kumenda•nı ~ - Evet, dedi, ııu-nıa'e• .... ıa1yoz ve tufek te vardır. "Ju- alınmıştır. Elimizde mevcut mal- çin esaslı ~"' aımı. ı:':UW: ™· l"akat saadet bizim lcln lan yırtıp atanlara bJ11 

cbk kadar bir pırlanta ue eder? lia .. 
1 

da~ fır~ası, b~ harekit es- zeme ile bunlann yapılmasın. yonız. suohe1er1 at~. kor~uvu ~- batta ~ulul!ulecaiı hakkıftda 
BeJQlluna çıkblar. Taksime - U.. pırlanta bir olmuyor. ~s!hda .Ye.nıden bılhuaa teı.na- yakında baılanacaktır. Daha ili. Deniz Ticaret mektebi mezun.. raf etmek ve ~~yetıe itimat ~ ~icl eör.er bulunduh 

.pakten whof afbi 1811 ma Kavi v•, u an var. ~ nnk- JU7. etmıstır. tiyec.vnu olan .. ıeemey1 ıiirat- lannın istikballerinin daha inki- etmek ile. burinku wl lllMUt nllnmllt6r Bu ikinci UAaler-
yüriidWer. Saruervıleıdt ta var tirli var nat tleğifiyor /n iUz t Wllf le t.emin t~ de her fmklndan 19- ..nı bir '9kle Jro 1cin icap bir ...-1 ~1•"'""' - üd a.ttm fltz'.a ~~ 

80kak içinde tütüncülük eda - Ben k111ur~ pu-lantayı ~ g e ttı.deye çahıpnaktayız. • eden bııwı proje-::' bazın.- Wavdl'in maa}ı tamam..ar. Bo,.~ar Almatl 
_ _,_41i"Wıı+M JOktu. Çınk . ra.yonmı. Kahire, 34 (A.A.) - Orta İstanbul tehrinbı telefon mu- m..ı.ır. Yakanda Büyük Millet x.blre. . 2' CA.A.). - Orta stft"' ~ 6nünde srftDd 

- ~gitti. Mal tıahtbı- -Buna (mavi beyuı diyorlar. Sark Ordusu Ba~antııı- haberestne Relince: tstasyonlan- Meclisine HTkedilecektir. Diye- Sark İnclliz kuve&ıven Bnku- ~c Pransmar taraflJld• 
kira ıMfirdu. BqtiD ıelmi,e- Piyasada beplindeo iyi para y~ mn tebliii: Cenubi Arnavutluk- mız ve muhabere makinelerimiz. bilirim ki bu mekteptek" talebe nwıdml Geaenl Wawll ~ 'kulim ıtılmıı ve bu ba ... @t 
! . pıyor. ta. ~ri üzerinde, İn.elliz hava hacminin air bç milli iiltüade !ıııer noktadan c:ıok ivl birı mestelı: c:Wd bt..t• bir --j ..,., me- le ballade ~lıtn~" IWk 

lldli de duraklııdılar. Remıı - lfte ö71e dediji!ı &iW mavJ k&ıvetlenne mensup dokuz avcı muhabere işi «örmek mecburiye. eeemle ltuhınmllktadtrlaT Nk. aoel müzaa!betDe tmrit" dan tasvip edilmqtır. 
: beyaz. Kıl kadar kusursuz... Ne ı.y:ıresi, ile 50 clu81D8Jl tayyaresi ... temetmılerinl btlcffrmflttr Gene- • • 

_Bizim tçin bir ıe1 bnkmadı leke -rar, ae da bene& var. N• •asında çok 11ddeW bir hava Rllln'e Hicu-lar 1 Am-..n.amn Yardonı rat 1ne1atmcta ~ demektıedir: Bertin. fl <A A.l -
? ...., auharebesi olmuştur. Adetçe Hı sna "Bu Hftevt tsttkbale @mniyet, f»llm soJraklannda Franauı 
- lld delikanlı gelecek. Yam Gözlüklü fazla bir fiat söyle- beee brtl bir nM:>etMe ~ (Bell l hadde) ,._ 1 lımd.W maziye ve hale de iftiharla ba-

1
itin! Atman hava kuvve 

11'.ımlıll', cleclL memek için: olmanma ra~. mu dfiıman ._... tarak b!tin.lblllrlz. Xezalik 1n- röııunü olarak vazılmrn 
Btr anda ttWtnlD dl bnDlann- _ Şhn41 piyua dilpijf. Çok ~yyaresi muhakkak ıurette dü- tehircle pek az Jdmle ölrnA1. Wr ıöNrüea wbi,et bu teldkle lrıo- cziliz mt!ieönla ~ .... 1MıH m '• daitdd ... 

atı1tf 8iDmöf Wr ....... -1bi pon yapmıyor. Teınız t.f.- Belki şuriHralıtt6ı. Dilet' 9e dttaıman ~ ki$i yaralanmqtır. layoe iıllıia MjlebiJk AimmJa 1- lftrler ItarıuındaJd cesaret ve se- dair Lonclraduı verilen 
llnlıJ&uılar llbettl. Ac6Ja bir ta- bin lira yapıyor! tayyaresinin de tahrip edildi~ Mercy mıntakasında iki Almm çin enc1ife wr6ef ...tner ~ •tı. ve lıGda ı.,.ratınrlula ~ela .. wmıe 

l,eda ~ Wktiler, Bemz1 erkadaşma döndü: tahmin olunmaktadır. Tayyare- tayyaresi, tayyare elifi toplan- artmaktacllr. Ba me1'8ftda ıı.t1& hürriyetimizi ve ananel~rimizi m11• 'hh· hahf-rt1ir 
~~ılüllB'. Rmml Bğwııjj1e çala- _Gördün mu Hüsnü? dedi lerimizdcn ikisi kayıptır. Bu tay mız taraündan düşüülmüştür. '()' demokrasisine yardım hususunda t.ehdit eden tıecavfiz ft tıetaıiQ- Yed ~ Sdllt 

- B.ı .... .,._. IMryri lir! = ... -ı:zı-:7~rC~ . ;:U~;..~oı para- .~ün::.ıbir•=•t:nt:.C: ~~Amerikan~ ~:nı:~~iı' = Norıolk. 24 <A.A > -
im. itte dediltn Çlktı- - Stzin taş 'lJ: •;örebilirl tarafından mitTa1'6z atıellae tll· '8n Warip "°""*· .,,.._ Muaollnrnbı Libya~ ve Ama- ta ifH1',.,. PlfPbittrl7. .. devletlerm yeni Vichy 

Taam ç P' r' • Galine tel- _Hangi taı'! · ~uhrıkuştu~U..~~~ ~~ ri•~11bki ak.-ına daiJıı .. vuttulrta hezimtelert; Hltleri Brwlıı.ela fli110r ld: ~~!: t~~~:'°T· 
imli: - Sizin pırlanta. m~ eıa_ - .. ::r--r ----- aap ....... ~~ u~ bir Al- m~. eaaek• - um olen Berlin 24 (A.A.l - "D.N B... bal'eket ebıaiıtır. 

- Atzını muslula ver. iki ıu - Bizde pırlanta tnş ne gezer? de ~~iilt'ÜI'· J9lll tayy~ının yoluma blmif, V:ıchy hükfımetiııiıı tanı ltareketi Alman °'1!1,alan Baskumandanı 
elu tlE ,_;ni tmaımaf. ~ t,.. bile yok DıüB bornbaı*man &ay§•ele liwk1e hueum ederek tim Wr i- zikredilebittr. llareal Von Braucbıecb noe1 • 

Bot midelerini au ile doldur- G'lölliikliqıün bfları ·çahJdı: n• Meıbzi Amav ıllWkta Ka -~ kaydııbrııiı ve bun1111 net:l- • llayramım aüıerleri er~e aıe- Vieby. 24 f A.A. l -
..... ın.... T11ftt 1ft'lll cadde)l taktp - Niçin sordu fındık pır1anta ~ kiln petrol Jaıyulanna eande ditmm ~e b6- V...-cton, 24 (AA.) - Rooae- etrmınir. Maresal Von Brau- t'u Umumt Valisi Gewa1 

yorlardı. kaç para! bir hücum yaPalll...tır. A*1h• rlk bir WiJAt oa....tur. .elt'in önlm\bıdeJd pazar geeest ehilCh. K.aa.t aahiliacle bir ma- fllH De\'let relslne 20 
HUIDu kendi ....._ IDJlair - Bizim arkadaş pırlantanın boaıl>alann ~pal • W t&ti- Dh _,. faeiliz 1*nbM'dnnlll Gııeenvic11. -~ ile 2.30 da radyo t.lden Aı,n.n ukıederme Wr tnnMık bir celi tevdi e 
i: fmdsk bdan be bin lira eder, h.~z edl1en muAkaya llfttmd.. ~leri Beu.Jo,rne, n......_ Be nepedfJeeU bir nutuk ICSy1i- lııltabe iraUtmis w nıQo iJe Det l3u para Faaın mllll lanete 

- llemzl! dt;Jordu, dqanaııu- ben etmez ~e<lim Bahis tu- ~ur. Bir elektrik fabı9r • da • Oltı le't 41ombar>ka • .._, 1eeeli ~. NdOer. bu hitabesinde demiettr dım• olarak verllmilttr 
rum. içimden allımilar aeli- ~ı. Be d b 

1
. ·i W 1 ısabetler vlld ol~ştur. Bombar lerdtr. Ke.ıaI• Ludvi•aven * ~•-.J-- ki. dP 18 mflvon frantı. 71 

• ... .,..._. .1\ . ~ . a mız.'. en ~ e dnmm tayyarelerimiz dlipnan dahl1 olmak bere. Rhtn haz-.- ~ t:erHlll "~ •• .,.Jinl 11..-.& ~r11kta tı1blse toolenmum 
- Patlama. Bir dalavere düşü- feyleri bildığinıze hükmettim. BVCI tayyuelerile dıll!l tooblrmın smdaki sınai hecleller de tayja- Lo dr 24 A uıtı 6a6Bde ırtr ~ Bil 

oraat Girdim. sordum. Bende pulanta kesif ate.il hücumlarına muuz relerimizin bücwlUlna utramat- , n a, < .A.) - Boote- hAt Pnıns ztan bhn:e edecekti. kazanmak vamesı kalıyor 
1 * * var dedim mi? Bize yemek ikram kaJmJ(lanbr. "Macctıi 200,, ti- tır. Bir tayyaremız .... dit- ft1t in y.rdmı plAmna tarp Al· Fakat etm~ Bu noeJ bayrama- bin a)Wi ~ 

H 
imdl ile Remsi atak wı- ettin. .Jldmıı.4en de çok çok mer- P!_ılde Mr dil ...... 1aoa~iB miiştür. Miırettıebatı er. bulll- ; ~~ ='ın 1:: m, deniz seddi önünde ~- raflı hiklmiyetmi 1anut. 

l'JDlarla geçinen .,.. ai! dutiı'üWQll ziıımaetilmekWir. n mamlltır. kum ıünf" . ~ ye& 'YOn!l1l Bu set te. fqiltereyt terenin eıkermak Adeti ola 
tenelile:riıMılen bir bırllZ kum~ iki _.... lokM\Waa cıktı- T~ı~aa:ıvelerimizdm ldai donme- Alnlan Yeni ~ g~kteda: Alrr.anyanm müsaade edeceti ıqalıkları ve tazyiki IEAMID'I 

idi. Aza bn3at eıtikleri ıçin Jar. Büsaii biraz kemeri gevıetti. mittir ,,.,,,,_ fire tmm ibdall ._ü.:eebeWe ~- dak1kaye kadar, himave edecek- ve Avnıpada yeni ninlftl! 
ıb dOIJ81arı yüldil delildi. Remziye: Yıaan 11azdeleriıule Berlin, 24 (A.A.) _ flmm .en tarafuadan Amerika MllPna tir. Almanyanın latadalri muha- he varmaktır. Harp. simdi '* 4lefa. b91üa'l CiM. 9t _ 'Haclya btr claha nJrasak resmi tebliğiade hilema ootı..ı yçılaı:ı beyanat, Amerikabuı tar- sım:an ma~lftp edi1mistir. Kıta- men hemen kazanılmıs 
vaztyetı.ı. clfp"itlr fakat 1111! eledi. Rami: Atina, 24 (A..A.) - ."Atina A- t.rafmdu ild htalliz eiJ,epinbı zı hareketi hakkında beyanatı. da İnJriltere emrinde Bitik 111r fthıw. lulbi Almanyuua 
Jaqmblı ile q1an feYlere _.Nuh gidelim. Ndll olsa tama .. : Gazeteler Türk kadm- batınldıb 23-24 tikkinun Jıect9i buluoan Almanya IWlcl.Je x.zı. tek kıhc yoktur Simdl en .W- tdlllıl emni9'etilli _..ntt 

~'l'ldlıımaı,uıak .zaD1'llZ tedbirler- .-..n cioWarduk. lanaın. Yunan askJ!ı1eriae » Mı .. .; .,. Londraya Jlieua- rma blr cevap 'ttlkD edecek ma- rfptt ı. ~ - --~' ·""" , ... '-~'-
ifirı iciDdm çıkmak guninl -Yann Haelyı "'1ı.ma-k diy.ter.,,pMermekte old~~lana- 1ar Fapıldığı kaydedilerek ..a- Jılyettedlr. Xnudma demlfUr ~; 

e ,, daa bahlek ektedir~er. Eatla,. yer ld: "Bu tefldllt, dileya vazi7eti-
Bemzi ile Hilmi upt-ıle n ~· ı..+1."'"""' kıra lrme- ıa•tesi. ertrie eovle demlk- 23 htkinuncla ·~ ntft fevbYıde vatı.met _.._,, 

oıauı.... Ondan IOJlra u- - ı~ _.......,.. n lkadar ~: "Kadua w erkek b6tıfta tayyarelerimiz. -t.llıc~ «ISP iinln .,,ı.._,1mnr ör.erine. bahrıt 
daha ardu .. 1Pr. a.aı- ~!~~~da JUIDU~ Tüıklerin Y- orduıuna S.. salliHnde Loch ı t ,_... --- na sebep otan ihtDlfm 11Zlqm.o 

blru tabsil.l ftllllL B11pn, ,;; ı;uıw .... 6&& tmı soranz. 11 .• •Jdaldan m~abbet tea- JDll bulw • r ds • hlclm il-~ha~ "hiçbir 
tl yararak biraz ---• hürleriDe 1"att 11 ılta~ Tu- 1*Jllldir. 12 bin &adak 1* ti-1~ metodu tJe aıa enır 
utt$ itin lt1l ld kifiiik naabler hiebir .._ DMSk&-lik lepe orta ~--- .......,..... .. ~il bnutilıi teTUd ~ tçm 

11mımı,.ınmı.B,et pltnllınm e~mlı1f 6. ~-... aelinee, defa tam isabet vaki ohnuttw. ih4lll edDmif\tr.,, 
8lleNi. ..-11ıbd~ U?ımıet~ıunm isbat etmesini Diler ild buyük filepe dl oıtıa 

ümit dedi, bugGn için yapı- bıleeeiız- ~ bir bomba ile tabet Mi 
py bape,ı bymtıktw tı.- .-...-. Arnea dirt -'1eP 4le 

... Dit taraflm llOlll'8 dlfÜBÜ- pek yekınlanna d'*n bombala
rın infllkı aeticıelllnde haNra 9".ISA HABERLE 
ujramıftır. 

..... - '+• ••. ~ 
~~olar 
cl6...-ı mtab .............. ., 
llicam anllalılnM bl1I •tee w 

e aern., M (A,A., - O.Odu ... 
nel Kur"'ayının --.Hlt: ft 1ftckltlun 
1U"9 uat 21 • dolru Garp ı.tllcam•· 

H le' .. 
" 

__.. •-•• ı n ta,,,,..elır 
tin,_ ..... ._ ııtı 1 taJ&t .. • raıe rimiz dn- "- obil'__.__ 
Y n. 1 d ... ,_ H•ftJd ' .. , ' "'4'1Uan o""m ec:r- ..., ura _.,. n en - ve en• Wr ._.... tlert aıevzlt11e tıe.kll 
dolru uçınuflardır. aıenne. •ıe~.... Be1Dat, 24 (A.4-) - "I>.N.B." tide muvaffatiyetli bir büeurr 

----------- ve Bil_.. ..,... ••• ....._ '*'" · Y .. ıaw,a llal'llıl19 Kamı Cin- mQbr n.. aııblırebel 
. .------..... ----~-~• EcMbl tanareler .. rk ı.tlkaınetlnde car Kark-..ı .. ,,._p'de 1n..ı .... yap · eT' 

T&~ll•Atı DRAM K1a1111,.DA .... rd vY..,., ~&"" ·~ esm•nda. a·-1
--·· ~ ---_._._.... ,. __ -- da llfnl-r• ır. _._ ,.___.. ___.__._ Y mw-. .- ~-• 

_ _ _ - n~ ..---..e, u- rica.ne&.. tQyeresi ~-
A a DAL JAPOftADA: ,...lavyamn baricl 117'..eti bak- dir. TayyuelerimJzdea bir &.-e 

KOlllDt ·-•NOA kallııia beyw&t.a Wuaank. -- si. bir~ 11ÇUf1 .. aD diııııN' 
Gllıtll " .. fOCUK OYUNV • Tokyo, 14 (A.A.) - •Dofnel" cümle, Yu«mlaVJIUllll - türlü mletir 

Mllm ... ao.ıo ,. J.....,.a ... .._ •••• 11 ...... ...W fhtiMte m6ai olmak iein a- · 
PAfA HAZ!15!Ulll randa IMUI•- -....C ..,.....,.... tim ve ııet.tıa ~1-nakta old•- ~,.,_._ _.._,,. 

"'' .............. 40• ........... tun11 söylemittfr. Markovtç, 
t .. tı edlhnlftlr. Muahede..,_ ........ YuRoslavyenın bOttin komıula- Kahire, 24 (A.A.) - Akdeniz. 

~ b .. IMledlr. rne s~ane ve pyet doa- teki .....,.... ~ 8urtJedr 
~ s. BUSYADA: tane münasebetler idameal ve eek yalandan takip e4ibnettedir 
r: BAırı • miinreMderia tua bir em- lwı&m bir taç 11n evvel ~ 
(!'Ntto • Mı11c--. M (A.A.t - 91'...., nltıet mwıa JdlMle anyanı ldlı 4'bilin4e bir otomobll antntı 
lrvHA .. Ne~ ,.,..,. .-ı•ıllnlft "nı· de "8yretler aarfetm'l!kte oldu- ,.,._ •t ..... 1118111

- ..._ 

, • ttay ınutıablrlne ılN. Çin ordw &tmu illve etmiltir. bir c:M ktm-to hrv''"" dl 
Ilı M• /ladlvo.tok yollle MUtılm mlktard• Y~V7· Hariciye Num, ret ve kou.rma 1IA&arü ll1Ar 
nÜ$flD n•rp ın••-llL lllf ve dllw _.... Al:maaJ'a, Italya Sovyet Busya venUltnl &6rmllt ft bu teftıaeü 

1 
aat aı .. ıcta ve ~e "-' maı..n• .. ___ _._. __ ._ ~ ~- hn- -beb•-• la ~ 1-'- --
ılndarllmeelnl .. ltukllllırınak a..... W .-....-- ._AND - .. - uıa .... ou.u •lhmaa "™ VllU" 

ear1w1 adılMI• bir 4•erlkH _..•YJ • mherleGer _. etUAt t. mobilden tnmift'r. Komo1ol, bu 
u Vladw..tok'• ıW.O.ktlr "T.., t.ediAinl ve 1'andan iyi neticeler eamda otomobruntıı ubsma btl
AJ•nee. baftanbap uydurm; elu bu afuıdıaım ifaite ederek iöz1ertni ytık bir Yunan bayralı resmecın-
lıaberl tak&llt• maundur h1bnnıatir mis oldulunu srormustur. 

1113 ................................... _ .. 
t;• ~ ..,.,... ........ 
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Benim 
mamam 

Yavrularınızı mut1ak Ç A P A M A R K A müstahza. 
ratiyle besleyiniz. En müşkülpesentleri dahi yegane tatmin 
eden ve bu uğura hayatını ,·akfeden bir Türk eseridir. Ancak 
bilgi ile yetiştirilen her varlığın verim kudreti nisbetinde Da· 
ima yüksek netice verir. İşte bu sebepledir ki Doktorunuzun 
her bünyeye göre ölçülü vesayasım almayı ihmal etmeyi. 
niz. İsrarla: 

ÇAPAMARKA 
l\1ÜSTAHZARATINI İSTEYİNİZ. 

Her yerde vardır. 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç snufma l Mart 941 

Cle ba~hyaca'k olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil ıuretile 
tlebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin öz Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sai
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seç
me sınavında kazanması ve kendi okullarında bı; sene aldıkları ilk kanaat 
notlarının derecesi iyi olması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkcdenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bü
:yütmüıı veya küçültmüş olanlar, yaşlan, boylan ve ağırlıkları askeri liseler 
talimatında yazılı hadlere uyg-un olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik şu
belerinden diğer kaydukabul şartlarile müracaat yollannı öğrenmeleri ve 
bı;na göre de kaydukabul kliğıtlarmı hazırlıyarak 20/II.Kinun/941 den iti
baren askerlik şubeleri yoluyla bu kaiıtlan &'İrmek istedikleri okullara 
gclndermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20/ Il.Kanun/941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. "1679 - "12114,. 

ifa .................................... , 

lstanbulda Havagazi ve Elektrik ve 

Teşebbüsatı Sınaiye Türk A. Şirketi 

MÜH i 
!stanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüaat1 Sınaiye Türk A

nonim Şirketi, Memurlarmm 194() Senesine ait "Sarı., renkli hüviyet kart
lannın 1 İkincikanun 1941 den itibaren iptal edilerek 1941 Senesi için 
muteber olmak üzere "Pembe,, renkte kartlarla değiştirilcceiini sayın 
muşterilerine arzeyler. 

Bu kartların bat tarafmda Şirketin unvanı olan "İstanbulda Hava
cazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi., yazılıdır. 

Yukarıda röıterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte 1.ddedilmeli 
ve hlmilleri Polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterilerinio bu illna riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

MODORIYET4 

z RA T B N KAS 1 

Kurulu~ ı.'arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja os adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muaınelelerf 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka.•nda kumbaralı ve lhba raı:ı tasarruf hesaplarında en n 10 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecelc kura ile apı)ıdakl pllna gtlr• 

ikramiye daı)ıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 Llrahk 4.000 Lira 
4 .. 600 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 60 • 6.00t' • 
120 • 40 • 4 800 • 
160 • eo • 8.200 • 

DiKKAT: Re5aplarındakt paralar blr sene içinde 50 liradan aııatı dO~ı
yenlere ikramiye çıktıı'n takdırde ~ 20 fa:tlasiyle verilecektir. KuraJaı 

senede 4 deta. 1 EylOl, t Birinci klnun. l Mar1 ve l Bazirarı 
tarihlerinde çekilecektir. 

, '\ 

• 
ı Hepsine tahmin edilen fiyab 17,000 

Ura olar. listesine göre Rulman pa-
1 <:arlıkta satın alınacaktır. Pazarlığı 
26/12/940 Cumartesi günü aaat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Kail temi
natı 225(, liradır. Listesi komisyonda 
ıı:örülür. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (1666 - 12011) 

•• 
40,000 kilo koyun eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 10/1/ 
941 Cuma günü saat 15 de İzmir Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 li
ra ılk teminatı 1500 llradır. Taliple
rin kanuni vesikalarile tekli! mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(1674 - 12107) 

• 
1000 ton Un alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmeai 8/1/941 Çarşamba 1 
günü saat 16,30 da Kayseride askeri 
satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 175,000 lira ilk 
teminatı 13,125 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikala.rile teklif mektuplarını 
!hale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (1676 - 12111) 

• 
Beherine 80 lira tahmin edilen 500 

takım çift atlı nakliye arabası koşu
mu müteahhit nam ve hesabına pa
zarlıkla 30/12/940 Pazartesi günü sa
at 15 de İzmir Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tu
t.ın 40.000 lira ille teminatı 3000 lira
dır. Nümune ve şartnamesi komis
yonda görülilr. Taliplerin kanuni ve
si!talarile belli vakitte komisyona gel-
meleri. (1678 - 12113) 

İzmir Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Felemenk tebaasından Alfred Han
ri vt. Vilyam Elizabit'in müterakim 
ıırazi v~rıisi borcundan dolayı haciz 
edilmiş olan 768 sehim itibarile 327256 
Ura kıymeti Bulatirca çittlijindeki 
72 seh1.m hlss~erlnin 21 ıiln müd
detle ten Jalınan milzayedesinde sil
rillen pey haddi lAyık görülmediğin
df'n müzayede 10 gün müddetle tem
dit edilm!;ıUr. 

30.12.940 günü ihale! kat'iyesl icra 
edileceğinden taliplerin yevmi mez
kürdlt vilAyet idare heyeUne müra
caatları ilAıı olunur. (5569) (12079) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: Mahmutpa
şada Yeşildirek Hoca han No. 10 
Minas Sahakyan'ın Şel şirketi 
ve Maraş oğlu Dimitri aleyhleri
ne ikame eylediği istihkak dava
sını>ı cari muhakemesinde: 

Müddei Minas Sahakyan da
vasını takip etmemiş, ikametga
hı da belli olmadığından, Sel şir
ketinin verdiği dava istidasının 
15 gün müddetle ilanen tebli~
ne karar verilmiş ve usulen ilan 
dahi yapılmış olduğu halde müd
dei Minas Sahakyan gelip dava
~ını takjp etmemiş oldu~undan, 
15 gür müddetle ilanen gıyap 
kararının tebliğine ve muhake
menin de 21-1-941 Salı günü sa· 
at l O a talikine karar verilmiş 
olduğundan, tarihi ilandan itiba
ren 5 gün zarfında itiraz edilme
diği ve mahkemede hazır bulun
mad1~1 takdirde, .ırıyaben hüküm 
ve karar verileceği ilanen tebliğ 
olunur. 

lı Arıyorum 
Elektrik mühendisiyim. Şebe

ke üzerinde ihtisa!nm vardır. 
İhtiyacı olanların ııu adrese mü
racaattan: Sirkeci, Demirkapı 
No. 22 Alaattin. 

- Göz Doktoru -

Kemal Tarkan 
raltsim.; Tramvay duratı karlı-

11nd• Kamerpalas No. ı. 
Tel 49313 

Kaloriferli 2 Oda Aranıyor 
Mobilya şart değildir. İstanbul 

posta kutusu (406) ya müracaat. 

Sahip ve Norlyu MlldllrQ: Emlıı IJZMAN 
G~ıctcciüt vo Ne~rlyat T.L.~. •TAN ldatbauı 

Pırlantalı ve eımasıı saat aemek bır kelime ile S i N G E R 
SAATİ demektir. Çünkü: Pırlantalı ve el.maslı saatlerin bü. 
tün hakiki evsafı meşhuru filem olan S t N G E R saatlerinde 
toplanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman SİNGER Saati 
almalısıntz ve saatin üzerindeki SİN GER Markasına; Mü
essesemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve 
nefis işlemesile hakikaten nazan dikkati celbeden böyle bir ha
rikulade S İ N G E R S A A T t N E sahip olmak adeta bir 
saadettir. 

SIN GER Saati hoşa giden en HEDiYELiKTiR. 
makbul ve en güzel 

No. 82 - A 200 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 Lira 
Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

DİKKAT: S i N G E R Saatleri İstanbul'da yalnız E
minönü Merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbul'da Şube
miz yoktur. 
Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul Eminönü No. 8 
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Nafıa Vekaletinden: . 
13.1.941 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa V~lleti binaar için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun
da 131,000 lira muhammen bedelli 800 adet d~ ve 1000 adet iç kamyon las
tiğinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 755 yt'di yüz elli be~ kuruş bedelle 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 8800 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve ıartnameıinde yazılı vesaik ile birlik

te ayni gün saat on altıda mezkUr komisyonda hazır bulunınaları lbım-
dır. (8892 - 12069) 

, TrIDRKOYE 
KIZILAY CEMiYET 

UMUMI MERKEZİNDEN: 

Büyük bir Parls terzihanesinin ni ve cazip renkler ..• 
müşterek mesaisile bir Fransız Tokalon pudrası "havalnndırıl· 
güzeUik mütehassısının vücude mış" tır. Bu sayede cildde henıeJI 

· •• · . • gayrimer'idir ve adeta tabii gıl:>I 
~etırdıgı yenı pudra hahtası: .. .. .. B dr · tim ıı·ıe gorunut'. u pu anın ıs a 

"Rachel": Gayet beyaz bir cild artık "makyajlanmış" manzars· 
için ş< ffaf ve saf bir güzellik te- lara nihayet verilmiştir. Fazla o
min e:der. "Peche": Açık tenli es.. ı ıank terkibinde"Krcma knpüğü' ~ 
mer ve sarışınlann ekserisine uy· bulunduğundan bütün gün sabit 
g;.ın olarak pembe bir parlaklık: kalmasına medar olur. Hemetl 
verır. ! bugünden Pariste en fazla rağbet 

"Brun Soleil": Esmerlere ca- bulan renklerdeki Tokalon pud· r 
zip bir sevimlilik temin eder .. Ve rasıru tecrübe ediniz. Temi.-ı ede
yalnız Tokalon pudrası serisinde cegmiz şık ve cazip tesirind&. 
bul.ıbL.eceğiniz diğer bir çok ye- cidden hayrette kalacaksınız. 

.S:Jivri Sıfat İstasyonu binasının ikmali inşaatı 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesinin son hkrasma göre pazarlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 
999 lir'I. 66 kuruş ve ilk teminatı 75 liradır. Keşif ve şartname Zabıt ve Mu• 
amclat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. 

İhale 2/1/941 Perşembe a-ünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacak• 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, Vilayet Nafıa Müdür
lüğüııe müracaatla alacakları fennı ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Oda&J 

sipariş verilecektir. Alakadarlaırn Zarf nümunesini görmek 

1
. vesikalarile ihale rünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. 

üzere İstanbul'da Mimar Vedat Caddesinde (Kızılay) Hanında) ' (12117) 
Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri ve teklif ı•••••••••••••••••n••••••• .. lıı 

Maskelere mahsus buğulanmaz levhaların muhafazası için 

100,000 ADET ZARF 

mektuplarım 27 /12/940 Cuma ıünü saat ona kadar bu Direk- I 
törlii~e tevdi etmis huJnnmRlArı liizumu Han olunur~ # 

J 

1 

a 
z 

• 
8 

35 

80 

300 

Lıra 

2000.-

- 3000.-
2000 -
1000 

750 - 1500.-

- 2000.-500 

250 - 2000.-

100 - 3500-

50 - 4000.-

20 = ~000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 

yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za. 
manda tallinizi de denemiş olursunuz. 

Ketldeler ı 4 fŞub•t. t Ma· ıı Kumb•rah ve kumbaraaı 
lleaaptarında en u eııt il• 

rıa. 1 AOuatoa. • lklncftq. r•• bulun•ntar kur•Y• 
rln ~hlerlnd• yapılır dahil edlllrter. 

Satıhk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 

ı - Bolu Tanyeri deposanda istifte mevcut 4 adet muadili 1,272 M 3 
çam tomruğu, 3291 adet muadili 1036/662 M 3 köknar tomrukları açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca ba• keıme payları mevcut ve kabuklan aoyul
:nuı olup h•cim kabuk!!U'Z orta kutur üzerinden hesaplanınıttır. 

3 - Tomruklara 1.it satış ~artnamesi Bolu Orman dairesinden ve Bolu 
Devlet İtletmesi Revir Amirliiinden istenilebilir. 

4 - Çam tomruklarmın beher M 3 nün muhammen bedeli 12 lira 84 
kuruştur. Kökn.ar tomruklarının beher M 3 muhammen bedeli 11 lira 56 ku
ruıtur. 

5 - İsteklilerin % 7,S muvakkat teminatla 30.12.940 Pazartesi günü ıaat 
ıs de Boludaki Devlet İıletmesi Revir Amirliii binasına nıüracaatlarL 

* * İlan Tashihi 

(8837) (11997) 

Tan razete!Iİnin 21,23/12/940 tarihli nüshalarında inti,ar eden Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinin satıhlı: çam ve köknar tomruğu hakkın
daki ilanın birinci maddesinde Bolu han yeri deposu denecek iken sehven 
Bolu Tan yeri deposu şeklinde yanlış neşredildiği görülmüştür. Keyfiyet 
tashihen ilin oldunur. 

• • 
ıçın Bayanlar 

Sayın bayanlanmızdan gördüğü

miiz teveccüh ve rağbete karııı şük
ran borcumuz.u ödemek i~in bu de
fa Amerlkadan getirttiğimi<: en bü

pek mühim 

yük makineler sayesinde F E • f iııijjiiiiiiiiıiıııııır.ıllıl•jııı 
M 1 L ' i sıkıştırıcı silindirlerle ga
yet k•Jllanışlı. ufak mikropsuz bir 
şekilde yeni şmbııltıjlarla piyasaya 
çıltardıı? ımızı saygılarımızla arzey
leriz. F E M 1 L bayanları birçok 
rahim rahatsızlıklarından koruyan 
ve üzüntı.ilü işlerden kurtaran en l!!!!!!!!!!~!!!!~;?!!~~~ 
birinci Adet bezleridir. 

-Her ticarethanede FE1\1İL ve BAGI bulunur. 
, ......................................... ı~ 

' ..~. 
VE KATIYEN RADYODAN MUTEE5SIR OL.4.MA7-
15 5ENE GARANTİLİ 6AY TAKSİTLE 5ATILIR .. 

Q.~4~~N ŞAKARvE~~ 
Galata Bonlcc;ılor cod . 41-59 •KadikôlJ İskele coci ~·Bey.u,,fUnivmihud 28 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - İki 11det binek otomobil: alınacaktır. 
2 - Pa;,,arlıkla ihalesi 30/ 12/940 Pazartesi günü saat 11 de Ye1ilkôY 

Hava Mıntaka Depo Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin evrakı müsbiteleı:ile ve teminatı muvakkatelerile mez• 

kO.r günde komisyona müracaatları. "12122., 

MUAMELE VERGİSİNE 
Tabi müesseselerin 1941 den itibaren ıutacaklan 

1 - 7 nümune üzerine hazırlanmış 

<iMALAT> • (MUAMELE) 
<EMTiA, iTHALAT ve iHRACAT> 

(SATIŞ) defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuttar. 

Yukardaki defterlerin nasıl kullanılacağına dair izahname. Fi. 25 Kr. 
'IJmumı '<atı~ veri · İNKILAP KİTABEVİ İ<1tanbul Ankara Cad 1~5

1 
, TÜRKİYE · 

1 Ki~~~~ ~E~~z~!!N~Tİ 1 
Afyonkarahisar Madensuvu ııiselerinin n~'IZları için knp· 

ıil sipariş verileceğinden alakadarlarm niimunesini ,:?Örmek 
"e izahat almak üzere İstanbul'da '.\"limar Vedat cnddeııinde 
Kızılay) Hanında Kızılay Deposu Direktörliiğiine miiracaat 
•tmeleri ve teklif mektuplarını 27 /12/940 Cuma giinü saat on 
'1ire kadar bu direktörlüğe tevdi etmiş bulunmaları lüzumu 
ilan olnnnr. · 

~--------------------------
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- Milli. Hissi ve Aşki Roman § e -
: Yazan: Aka Gündüz ~ = . , 
S Satış yeri: TAN - Istanbul. Fiatı: 100 Kr. :::: 
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