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GUNLUK 

Millet Heci sinde 

Korunma Kanunu 
11 T adilitı Müzakere 

Ve Kabul Edildi 

Noel •rlfellnde tnıruz Batvekili 
Churchlll'ill İtalyan mllJeUne hi
taben lradetuti nutuk üzerinde du 
ru1mMı lAzun ı.ı.n milhim bir bl
d1Mdir, Demek ki, İnciltere. tıaı-
7adl. dab1ll thtillfların pnlfledi
llne v. artık halkın cephe alma· 
11UU mQmldln kılacak bir dere«:e19 
pl•Hllne kanldlr. Jılilter Chur
cblll bu nutukla Kral ve milleti 
bu hareketlerinde kuvvet.ıendirmi-
79 çahsauftır, 

M. Zdertıla SEllTEL 

lla1vekil Dr. Refik SAYDAM Ticaret Vekili Milmtas Okmen 

Müzakere Esnasında llerl Sürülen . 
Mütak1alara Cevaben Baıvekil ve 
Ticaret Vekili Beyanatta Bulundular 

Gayrisafi Kar 
Yüzdeleri 

Artmıyacak 

Maddelerinin Fiyatını 
Yakında ilan Edecek 

uzadıya tetkik edildi, encümen
lerden geçti. Şimdi huzurunuz.. 
dadır. Bir senedenberi tatbik sa
hasında ~ördü~müz noksanları. 
müşkülleri ve bo'1uldan doldur
rnıya çaıı.tık. Heyeti ceuteniz tak 
dir bu:vurursuııuz ki. son bir tene 
en buhranlı bir sene olmuetur. 
Harbin devamı. dünya lktisadf 
'-·aziyetinln herj{iln de~ '8rt
lan hatıl bir h.rta evvel verdi~ 
kaı'arların blr hafta .-ra 
Adeta bir sene evvel veril
miş bir karar,a benztyecek kadar 
tahavvüller eöstennesi. bizi bir 

(Sonu. Sa 5. SU I J 

Sabık Romanya 
Kralı ispanyada 
Nezaret Altında 

Carol'un Portekize 
Geçmek için istediği 
Müsaade Verilmedi 

SiYASi HALK 

ITALYADA 
Hoın tsuzluk 
Tezaha··~ri 
Faıist Reiimine Karıı 

Duyulan infial 
Gittikçe Artıyor 

ltalyaya Vaatler 

Amerika, Berlinden 
Ayrılması Şartile 

4ŞKI N TEMiZ i 
Milli. Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GONDUZ 

Y ardrm Edecekmit 
Londra. • (A.A.) - ltalvadam 

ıelen bir eQK raporlar, ftalyan 
milletinin ~t re1imine kal"S1 
~ttık~ artan bir nefret izhar et 
tiıtnt ve bıJ y(lzden bazan arbe
deler e~ı bildirmektedirler 
Hükdmetin .-dnne \llnvan eef· 
lere kUll. bilhaaa Badoılio'ye 
karsı. halk eempatl ıöstermeıtte 
ve Taranto, Amawtluk ve Mısır 
hezimetleri yüzünden bir eok 
menfi tesirler uyanmaktadır. 

Akdenbde bareltitta hulunan 1fr lngili:a destroyerinden torpi: atılıyor 

Yunanistan Harbi Mısırdaki Harek 
Askeri Y aziyet 

Bundan başka Alman alevhtan 
hissiyatın aiJ olmadıtı bildtril. 
mektedir. J'tlhaktka mihver ıiya
aetinl tervte edenler bile. İtalyan 
muvaffakıyet.mzlikleri karıısınd3 
Almanların tamaıniyle llkayt 
kalmalanndan ve ciddi bir yar
dımda bulunmamalanndan $iki 
yet t"tmekt#dirler. 

Lonllradald kanaat 
Londra, 25 (A.A.> - ChurchilJ 

tarafından ttalyan mllletfnt" hı· 
hben söylenen nutuk, buranın 
ceret atyUI mahfillerinde Vf. ıe
rek bitaraf mtlelhftıer muhitin. 

(Se911: Sa 1: Si ' ' 

TiRi 
iN 

BIRMESAJI 

"Zafer Yolundayız ve 
Bu Yolda Sapsağlam 

Avlonya 
Elen Tazyiki 
Altında 

Himara 'nın Şimal 

Mıntakasmda Birçok 
Yeni Mevziler Alındı 
Atına, 25 (A.A.) - Yunanlı

lar, hem.az Itaıyanlann elinde bu
lunan iki Arnavut hmtınınJa:ı b~
n olan Avlonya uzerme tazyık 
bareketlerı yapmaktadır. 

Biilaimet ıwmtıa 10Z IÖ,1ıem&
ye mezun bır zat, bu aece yçıı
tr beyUatta, Italyanlarm Hiına
ra 'nın pma1i garbı ıstikaınetınde 
ncat etmekte olduklarını soyie-
mıştir. ltalyanlann bu mıntaka
da evveldenberı mevcut müsıab
kem mevzilerde mukavemet ni
yetinde oldukları zannedıl."lleKte
dir Himara'run şimali şarkısınde 
A vlo:nyadan 40 kilometre kadar 

A l..ı. O mesafedeki ileri hareketlerine dey a ua UruyorUZu vam eden Yunanlılar, yenı mev· 
Londra, 2ıs <A.A.)-Kral vı ın- ~er !yal etmişlerdir. Daha 1~ 

J j N 1 ·· asebet' le nde sevkulceyş bakımmdo11 bu-
cı or ' oe mun ıy "k b . ı · ha' b' k 
bütün Britanya lmparatorlutu yu e ~~~ye 1 ız ır !10 ta. 
aha1iıine hıtaben radyoda bir me· ~remet ın ~l ve prk cihetle
uj okumUf, Noel Bayramının rmde ~kat~ b~.ı~ Yunan
ıulh ıırünlerinde bütün insanlan hlarm elme duşmuştur. 
huzur ve saadet leinde yuvala· Himara'nm alınmasından evvel 
nnda tophyan ve herkesten ziya vukua gelen ve üc; gün suren 
de eocuklan IM!Vindiren bir bay. muharebe esnasmda, Yunanistanı 
ram oldutunu hatırlattıktan son istili İl,İJlde kullanılan "Sıenna., 
ra, sözlerine şöyle devam etmiş- Italyan fırkası, Yunanlılar tara
tir: "Bir çok ln~ çocuklan bu- fmdan fena halde hırpalanmıştır. 
JlÜn Kanada'da, Avustralyada Himara'dan Borş dağına giden 
Yeni Zelanda veya Cenubi Afrl- yol, ltalyan ölülerile ve her türlü 
k:\da yasıyor. İyi kalbli Amerika- fSona: ~a: ı; Sü: 1 
lılar, çoculdanmızm bir cotunu 

YUNANLILARIN 
YAKIN HEDEFi: 

AVLONYA I 
Evvelki günkü ve hatU dilnkQ 

resmi İtalyan harp teblillerlnde, 
pazartesi ıünündenberi Yunan
lıllır tı.rafmdan ışıaJ edllmlt bu
wıaı. Himara'nın sukutuna dair 
h lçbi: ka;yı' veya telml.he tesa
düı t"dilmemesl ve İtalyan umu
mJ kararılhuun, Görice'nln tab
liyeslr.! Yunan harp tebliifnden 
evveı haber vennlf iken, bu ııe

ferki cephe deiifikllklerini .0-
ktltla. ıeçirme7f terclb etmesi, 
lıaln4aki haleti ruhiye bakımın
da. dikkate fllY&ndır. 

Tiran ~un, •ordwnm 
:"1llrabdi llhtmda lmp ..... 
olduiunı... bUdlrm91 de QDi -
retle dikkate llyık bir keytlyet-
tir. Bütün bunlar. Himara'nın 
111aJtnden sonra cenup cephele-
rinde basgösteren umumi ve 

(Sonu: Sa 4; Sd 41 

Tabiplerin ihtisas 
Ve Mecburi Hizmet 

Şekl Deiiılyor 

İngilizler 
Bardia'yı 
Dövüyor 

Garp Çölündeki 
Çok Hedeflere Y 

Hücumlar Y apdd 

Kahıre, 25 tA.A.) -
garp cephesı hakkmda gelen 
haberler şayaıu memnunıy 
Dun butun gun ve butun 
sor. derece pddetli bir toPÇU 
ellosundan sonra bu aabab 
lllr bUlunan Bardıa etrafında 

Ankara, 25 CTAN) -Sıhhat ve gıliz ağır toplanmn gok 
l~tımai Muavenet Veklletı, teş- sunu andıran bombardımanı 
kilit kanununun 53 uncu madde- tümekte ıdı. lngılizler çok 
sının tadıli hakkında bır kanun hım takvıye kıtaatı get 
projesi hazırlamıştır. Bu projeye ve Italyan ilen ıstıbkamlar 
gore, eskiden 4 sene devlet hız- ran ılen kllvvetlerinm faal 
meti yapmadan veya serbest t&- ııddetlendirmektedırler. ııaı 
bıblik etmeden miıtehassıslık nız- lar da yeraltında muhkem b 
metlerme tayın olunamaya."l ta- retu bazıriadıklan beton 
biblerin bu vazifelere tayinleı 1 ve 11perJerde tıddetli bır m 
temın edilecek, buna mUkabıJ vemet gösterıyorlar Bardta 
kt>ndileri bir müddet mecburi l Italyan mukavemetınm 
hizmete tabi tutacaklardır. fSonu s. 5 Sİ 

harbin sonuna kadar ihtimamla 

baknıu üzere, yuvalanna kabul p ı • K • •ı 
etmi$1erdir. Yeni senenin bizi za. ar 1 ongresı 1 
::~~~~~ 
i:~~~~ Toplantısını Yap 
esnasında en J(iizide ~nelıl'i.miz 
helik olmuş, kalanlar ise harbi 
ı>ek az tanım1'tu'. Fakat f\UlU u
nutmayınız: Harp, herkesi biri-

tSonu: &a ,, ,:,u tt 

Noel Münasebetlle 

Evvelki Gece Hava 

Alom Y apdmacll 

Encumende Tetkik Edilen Dilekle 
Bugün Heyette Konuşulacak 

1 - idare heJeti bafkanı Reşad Mimarollu nutkuna ll71erkea. 1 - Um .. ı ıw,etten •tr 
tYua. 5 baci sa7faımaW 



Yazan: Alfred Fabre - L'uce - Çeviren: Ulunay 

Reynaud' a ı~i~ yumuşak bir sesle söylenmiş-
y Reynaud üç sol cenaha doğru 

K M h 1 f t elini uzatmı,ştı. 
P arşı U Q e e Halbuki sol cenah sıralarında 
8 yerler bo~bo~tu. Kornı.in_ıst. I?eb-

Federasyonu usların. kı~ı~ı kaçmış, ~ımısı de 
hapsedılmışti. Bu tedhıt yıldırı
mı topu topu on üç komüıust 

Yeni kab'neye karşı birı;ok mu
halefetler meydaı) aldı: "MUnıh,, 
1 1 rln kin!, So yalıstlerin gin§le-

le muh !azakArlarm artan endl-
i Artık i& başında bulunmı

:>' rı R dik l fırkası. Biltiln bunla
ı bir rııyıı toplıyıırak bir muha
l fet f('dernsyonu yapıyordu. Bun-
1 d 11 b a hUkumet kendi dost
! rın daha ziyade kurban oluyor
du. Bu Kııdnr ihtiyata, bu kadar 
gıtll tutulmasına rağmen, Blum'un 
ahs n kabineye girmlyerek, yal

nız onu kontrol etmesi, merkezi 
\ cı ağ cenahı aoğutmuıtu, 

mebusun tepesinde gürlüyordu. 
Komünistler ona itimut reyi 

verdiler. Halbukı radik 1 so ya
lıstler istinkUf .eylediler. 

!Ua11del'ilı teklifi: 

R eyden sonra vükela meclisi 
toplandı. Radikal sosya

list nazırlar ayrı hır ıçhma nk
dettiler. Reynaud 011larm vere
cekleri kararı sabırsızlıkla bekli~ 
yordu. Mondel arnlarmı bulmayı 
teklif ettı. Mandcl'in bir kaç s<ı

.------------- attenberi dudağı daha ziyade snr-

1 
- 9 - kıyar, ayağı titriyor, siynh kostiı-

o mü daha muhteşem bir manzaıa 
3 Çığlıklar, kahkahalarla süsle- arzediyordu. 

en bu ufak duellolar sulh za- Bu alametlerden Mandel'e dü
nındakı eğlenceli içtimaları ğün bayram olduğunu anlayor-

....... .---rlatıyordu. lardı. Butün siyasi hayatında 
Parlamento ürkek bir at gibi böyle entrikalarla dolu bır hava 

orlamaya başlamıştı. Sanki Da- estiği zaman o anda enerji göster
dıer'nın sukutu meclisin zevki- mesini pek severdi. Bu mncera 
bozmuş gıbiydi hükumeti onun pek hoşuna gidi

yor ve Miisadif olacağı mtişkiilfıt 
'ley11aud'ı1m1ı rıutku: onun için bir eğlence teşkil cdi· 

R yenaucl kürsiiyo çıkınca 
vaktile adetlerle oynadı

zaman kendisini saran takdir
r hürmeti artık bulamıyordu. 

uyük içtimaları takip edenler 
, aluation lehine yaptığı müca
lC'den bır hatıra gibi bahsecli
rlardı. O zaman istemıyerek 
ı.ıaffer olmuştu. 

Bu mali mesele için Reynaud 
ı sene uğraştı. Nutuk us:iınc 

utuk söyleye sbyleye nihayet 
ısini perçinledi. Sakin cesare
ve iyi muhnfoza edi.lmiş g<•nç
ı hoşp. gidiyordu. (Rey;ıa~d

m ihtiyarlığı yalnız se~ırtıler 
imde gorülüyordu. l\'Iesela çe

si oynuyor, arada başı tıtriyor
u ı Yarı kapalı zannedilen çekik 

!erile kendi kendini seyrt•di
r nutkunun veznini tartıyor, 
~betinin lezzetini ~dıyor zan .. 
unuyor<lu. 

Lr•un Blum kendisine o zaman 
k olmuştu. Bununla alay e
lere Blum: 

··- Evet~ dıyor, Reynnud biz
degil. .. Fakat arabesk bir ha

\ .:ır!. .. ,, 
Simdi artık arabesk hal bahis 
\.ZUU değıl 

\t1ığı oklar. belki alkrşlanır; 
:ıt kendisine bununla düşman 

a peyda edebilirdi. 
Boyle birbirine muhalif rüz
rlarla tehdit edilen Reyr.aud 
ri.ıst bir surette gemisini yü· 
mev:e mecburdu. Istizah ed"n'" 
e sÖniık, ev'velden yazılımş. ha 
lanm1ş bir cevap verdi. Sanki 

\ ap vermek için onları dinje
m ye luzum görmemiş gibiydı. 

Nutuk boşluğa düştü. 

l ui mulıaliflel' çıkıyor: 

Y eni kabineye karşı bir cok 
muhalefetler mcy:ian al· 

:\'hinih) liierin kiniı sosyalist
lcrın gırışlerıle muhafakarların 
a tan endişeleri .. Artık iş başında 
bulunmayan radikal fırkası bü
t n bunları bir araya toplaynnık 
bır muhalefet federasyonu yapı

ordu. Bunlardan başka hüku
m t kendi dostlarına daha ziyade 
kurban oluyordu. Bu kadar ihtı
yata, bu kadar gizli tutulmasına 
r men Blum'un şahsan kabine
'Y girmıyerek yalnız onu kon
t ol e'mesı merket\ ve sağ cenahı 
ogutmuştu. Boyle olmakla bera

ber sosyalistlerin mü.znhcretleri 
kabıneyı gene mevkıınde tulu
~ ordu. 

Blum'Lin kürsüde soylediği nu
tuk nutuktan ziyade bir ~ınir 
btıhraruna benzıyordu. Kollan 
uzanıyor, sesi kısılıyor, herkes 
nerede ise düşüp bayılacak zan
n dıyordu. 

Meclıs bu nutku rahatsız ol
muş gibi dınledı. Çünku, Blunfün 
b yle fazla heyecan gos~e:::mf'Sı 
~ a tamamen Iakaydiyi ve yarut 
ta muayyen bir maksadı örtü
.} ordu. Mecliste artık mevcut ol
mayan bır şey vardı. Iki sene cv
v ı eger Başvekıl "aranın ittna
k le,, derse bunun manası: "Tho· 
rez'dcn Reynaud'ya kadar ... ,, de
mekti. 

Komünistlerden bahsederken 
Reynaud bu hatırayı silmek ıs
ter gıbi coşa ak: 
"- Hıyanet ettiler. Onları eze

~ğlm!,, diyordu. 

yor<lu. 
Bir rey ekseriyetle miicadele

dc devam etmek bir ip cambazı 
için oldukça heyecanlı meharete 
mütevakkıftt. Mandel radik:tlle
re: 

- Tereddüt ediyorsunuz. O 
halde meclisin gelecek toplantısı
na kadar kabinede kalını~. On 
günden ne çıkar? O zamana ka
dar meclisteki grupunuz bu te
reddütten ayrılır ve düşündüğü-
nü yapar. (DEVAI\U V:KR) 

Piyasada: 

Romanyadan Bol 

Petrol Alacağız 
Dün Romanyadan gelen pet

rol limited müdtirü Sednt Kaya, 
bir muharririmize verdiği iza
hatta, Romanya ile y.eni bir pet
rol anlaşması yapıldığını, bu an
laşmadan sonra Türkiyede l)et
rol sıkıntısına mahal kalmıyaca
ğını sôy.lemiştir. 
PEYNİR FİYATLARP - Pey

nir tüccarları, Belediye İktısat 
l\füdürlüğüne mür:ıcaat ederek, 
941 vılı peynir fiyatlarının tes
bitini istemiş ve fiyat tesbit e
dilmeden peynir imal edemiye
Cf'k'.erini bildirmişlerdir. Bunun 
üzerine hem Ticaret Odası, hem 
de İktısat Müdürliigü tetkikle
re baslamışlardır. Simdiden ko
nufacak narhtan fena şekilde is
tifade edilmemesi icin, kalite e
sası nazarı itibara alınacak ve 
tüccarlara yeni sene fiyatlac. 
bildirilecektir. ı 

Bükreş Büyük 
Elçimiz Geldi 

Bükreş büyük elçimiz Hamdul
lah Suphi TanrJover, dun Kös
tenc.:eden İstanbuln gelmiştir. 

Bii kreş Di.i;vük Ekimiz, istira
hat' maksadile ve kısa bir müd
d€'t kalmak üzere geldi~ini, se
vahatinin tamamile hususi ma
hiyette bulunduğunu ve Tüı:kiye 
ile Romanya arasındaki ticari 
m5!'asebetlerin tamamen nor
mal olarak devam ettiğini sö,yle
mitc;ir. İki gün sonra Ankaraya 
gidecektir. 

Kazandan Dava 

Bir zat, bir mecmuada çıltan 
bir ya7.Jmdan kuşkulan. 

mı ; ve mahkemeye ha nırmu~. 
Evvelki giin, bu da'\·adan bera
et ettim. Bu da\·a ic;in merınua 
tarafından tutulan a\·ukatı is· 
men biliyor, fakat şah an tnnı
mı:vordum. Ben mahkemenin 
kapısı öniinde, bizim dava sır.a
mızın gelmesini beklerken. mil
ba ir. orta l'aşlı bir zatı göstere
rek: 
"- Bayım. dedi, izin avuka

tınız geldi: İsterseniz, sizi çağı
ralım artık!., 

Miibaısirin, beni hangi avuka
tın müdafaa edeceğini bilmesine 
şaşarak, gösterdiği zata baktım: 

Fakat hemen kendini topluyor. 
l)okt.rınlcrıne muarız olmadıg..ınr 
d ilave edıyordu. Zaten savur
tluiU mahkumiyet kararı c!cı biı·-

Ve göz göze gelince kendi ini se
laınJadım. O da neutketle mu
kabelede bulundu. O zaman, 
müba irin yanılmadığına inan
dım. Ve kendisine sokulduğum 
avukattan, hazır olup olmadığı
nı sordum. O hazır bulunduğu
nu söyleyince, benden cevap 
bekliven müha ire döndüm ve: 

"__:_ 1\JU\'af1k!., dedim. 
Bir kaç dakika onra, mahke. 

meye girdiğiıni:.t zaman, ben, 

Elektrik 
istihlaki 

Arttırdacak 

Bostancıdan istanbula 

Ray ?e~irilecek 
Belediye elektrik idaresi. is

tihlaki arttırmak ve yeni talep
lerı karşılamak için bır proje ha
zırlanu'j ve tatbikına başlamış
tır. Bugüne kadar mevcut elek
trik . ebekesinin genişletilmesi i
çin idare, .Sililhtarağada 35 hın 
voltluk bir cereyan merkezi te
sisme karar vermiştir. 'Bu ilk 
ist..-ısyon Beyazıt, Ayazpaşa ve 
Vaniköydeki 15 bin voltluk mu
havvile istnsyonlarından geçtik
ten sonra, 110 volt cereyan tevzi 
eden son elektrik deposundan _ge
çecek ve binalara sevkedilecek
tir. Bunun için şimdiye kadar, 
4 milyon lira harcanmıştır. Da
ha 10 milyon lirayp. ihtiyaç gö
rülmektedir. Bugünkü elektrik 
fiyatlnrı ve abone şekli de de
~iştirllecek, fazla istihlak eden
ler beher kilovat için bugünkü 
fiyattan daha dun bir para öde-
'(.'Ceklerdir. M~ "huri istihlak 
miktarı arttırılacak ve muay en 
bir miktar sarfiyat yüzde 25 nis
betinde ucuza, bu hadden son
raki sarfiynt ta yüzde 50 noksa
nına kaydedilecektir. Muzaaf e
lektrik saatleri için de ayrı bir 
sistem tatbik edilecektir. Bu hu
sus•ı tetkik eden ve hesabatı ya
pan elektrik komisyonu daha i
ki 3.Y kadar çalıştıktnn sonra, bu 
es:ı;a ilave edecekleri teferri.iatı 
Vekalete bildireceklerdir. 

Tramvay için tedbirler 
Belediyede teşekkül eden tram 

vay. komisyonu şimdilik 17 ihti
yar\ tramvay durağının kaldırıl
masına karar vermiştir. Tram
vay İdaresi de, yeni bilet tari
fe.si projesini dün Nafia Veka
letine göndermiştir. 

Tramvay İdaresi, temin ettiği 
subest dövizle bandaj ve ray 
getirmek için Amerikan firma
larıma müracaat etmiş ve müs
bet cevap almıştır. Hatta firma, 
ppşin döviz de istememiş ve ye
rine Türk malı alabileceğini bil
dirınistir. Ayrıca Bostancıdaki 
rny!a;ın. da söküli.ip, !'iehrimize 
nakli icin Vekaletten emir bek
lP:rımekİ.edir. Bostancıda dn tren 
rayları kullanılacaktır. Çünkü, 
bu hat üzerinde iş!iyen tramvay 
!arın tren rayJarı iızerınde işli
yebild.i~i anlaşılmıştır. 

ikramiye işi 
Elekt!'ik, tramvay ve tünel i

daresinin memur ve müstahde
mini te~vik maksadile ihdas et
tiği. "yararlık ikramiyesi.. ıç:ın 
ayrılan 40 bin liralık tahsisatın 
ou vıla mahsus kısmr gizli ola
rak -ve gayet az mikyasta ancak 
bir kısım memur v.e müstahdem· 
lere tevzi edilmiştir. , 

n 

Basın Birliğinde 

Dünkü Toplantı 
İ<=tanbul Basın Birliği. dün sa

at 15 te. birkaç gündcnberi İs
tanbulda bulunmakta olan Mat
buat Umum Müdürü Selim Sar
pıır şerefine, bir çay ziyafeti 
vermistir. Zivafette İstanbul Va
risi doktor Liıtfi Kırdar, İstanbul 
Emniyet Miidüri.i Muzaffer Aka
lın ve hemen hemen bi.itiin İ:;;
tanbul gaztelerinin sahip, baş· 
muharrir ve muharrirleri bulun
muşlardır. 

Toplantıda, gazetecilerin muh 
telif dilekleri, ihtiyaçları ve 
dertleri uzun uzun görüşülmüş
tür. Toplantı samimi bir hava i
cinrle ~eç vakte kadar devam et
mjştir. 

mübaşirin gösterdiği avukatın 
vamnda :ver alnıı bulunuyor
dum. Fak~t dava ba'jlayınca. he
ni müdafaa etmesini beklediğim 
avukat mahkemeden teczi ·e e
dilmemi istemez mi? Meğer, o 
zat, benim değil, hasmımın a"Vu
kati imi . 

Mahkemeden çıkınca. kapı ö •• 
niinde yakaladığım mübaşire: 
"- G(;rdiiniiz mü yaptığını

zı? dedim. meğer bana. göster
diğiniz avukat. kar ı tarafın ve
kili değil mi imi ? ,. 

Mjjhaşlı' evvela, iikfınetlc ve: 
"-Maalesef yanılın~ım! .. de

di, sonra güliiansiyerek ilftve 
etti: 
"- Maamafih, o avukat. res

men hasmınızın vekili olmasına 
rağmen, sizin sayılır: Çünkü siz 
bu davayı, kendi vekilinizin 
ku\'veti sayesinde değil, lıaı;;ını
mzın "Vekilfııin zaafı sa)ea.iadc 
kaz.ındınız!,, 

TAN 

Kazanç Vergisi 
Müddeti 
Bitiyor 

Vaktinde Vermiyenler 

Ceza Görecek 

26 - 12 - 940 

Nihayet Vermen 
l' azan: Naci Sadullalı 

Kendisini sokakta bekletcr 
gafil uşnğına kızan asab' 

bir efendi öfkesiyle evimin kapı 

l 

Kazanç vergisi son taksitleri- sını ~alan yabancı ,·atnndnı;;ır 
rıin bu ay içinde ödenmPsi lazım kim olduj!ımu öğTenmck istivo 
gPlcceği hususunda mükellefle- rmn. O, Cocuklnrı Esirgeme Ku. 
rin rıazarı dikkatini celbetmiş. rumundnn geldiğini söylediktcı i. 

• yeni hükümleri de tafsilfıtiyle sonra. suclu istintak eden eski r 
_ yazmıştık. Znııtiye çavuşu edasiyJe soruyor: 

Miikel!eflerin bazıları borçla- "-Siz ııe zamandanberi bura- ~n 
c rını vermek üzere şubelerine da oturu~~orsunuz?,, 

müracaat etmektedirler. Fakat . nen. dort aydır orada oturdu· 

Eski Ticaret Vekili Cezmi Erçinin 
me'rasimindc bulunan 

Ankarada yapılan 
Vekillerimi.: 

cenaze 

Matbuat Umum Müdürü şerefine diin Basın Birliği htanbul Mcı:'kczi 
tarafmdan verilen çav .7,İyaretinden bir görünüş .. 

Et, 1 O Kuruş Ucuzladı 

Fazla Fiyatla Satış 
Yapan 20 Kasap 

Adliyeye Veriliyor 
Et fiyatları dünden itibaren, koyacaktır. Bazt tüccarlar nar

bir };.afta e:vvelıne nazaran 10 ku hın bugünkü yüksek fiyatla sa
ruş düş'füü tür. Fak: { ~mb'nii tışt-ın -nz olacağını he.sap ede
ve Beyazıt mmtaknsında 8, Fa- r<'k. mevcut mallaruu harice çı
tıh , Aksaray ve Be bğlunda 15, k.'lrmayı düşünmüşlerdir. Bu
Kadıköv ve Üsküdarda 2 olmak nun üzerine, Belediye İktısat 
üzere 20 kasap et satış'arında Miidürlüği.i. rsoğuk hava depola
fatura hilafına ihtikar yapmış- rınna mevcut 30 bin teneke yağı 
lar ve kontrol teşkilatı tarafın- haliice çıkarmamıya karar ver
dan haklarında zabıt tutularak, mişti.r. t 
Fivat Murakabe Komisyonuna l Kömürcülerle mücadele 
se\·ked~mişlerdir. .. Beşikt~ ve Beyoğlunda bazı 
. Komısyon bunları,_ bugun ad- perakende kömür satıcılarının 

ltyeye t:sl~ cdcct>ktir. .. .. .. w.. mevcut narhtan fazla para al-
Belediye lktıs~t M~~-tır~ugu, c.lıkl.:ırı ,görülmiiştür. Bunun ü

k~ym~kam.!ara go~~erd1gı bır t~- zerine, kaymakamlara bir tamim 
mım ıle dunden ıtıbnren et fi- ~önderiln.iş ve narhtan fazla sa
yAatlarının -~~ ~~ruş uc~zlaması tış yapanlar hakkında takibat 
lazım geldıgını ızah etmış ve gc- yapılması, kontrol ve teftiş işle
r~k ~optancıhır, g~rek perakende rinde ihmal gösteren memurla
cılerın muayyen f:ıyatlardan . faz. rın da Beledive riyasetine bildi
la:vı:ı sa~·s . ~aptıkla;ı takdırde, rilmesi istenmitşir. Şehirdeki 
derhal ıhtıkar suçıle adlıyeye mevcut kömürün ancak yarısı
sevkle~ini bilôinn.~ştir. 9eçen mnBulgaristandan getirildiği hal 
haftakı satışlara gore dunden d b '" t "' k.. ·· 1 ·· · B l · · · ·. k e. u un omur er uzerıne u -
ıtıb:ı.ren Istanbul sı:-mtınde a- a k "" ·· ·· tik ti" konmasının 

~J 5 r:. ,.,ar omuru e e 
saplarda karaı;ıan 50, dagwıç o, da ihtikar sayılacağı ayrıca bil-
kıvırcı_k 60, sıgır 35, Bevoglu ve dirilmiş, Şile kömürünü 5 buçuk, 
Kachkoy kasaplarında karaman Ru.'lleli kömürünü de 6 buGuk 
55, rt~ğl ç 60, kıvu:~ık .65. kuzu kurıiştan fazla satanlarla etiket 
80, c;ıt{ır 40. ku.ruş uzerındcn sa- ktıllanmıyan kömürcülcl'in adli
tılacaktır. Bu fıyatlardan fazlaya yeye teslimi zarureti hatırlatıl
satış yapanlar derhal polise ih- mı"ştır 
bar <:'dilecek ve hakkında zabıt · 
tutularak mahkemc:ye sev.kcdile- Çavdar Unu Yapılacak 
cektir. Hergün 3 çuval çavdar unu i-

Y ağ fiyatları mali kararlaştırılmıştır. Dununh 
Bugün Fiyat Murakabe Ko hastanelerin ihtiyacı da temin: e

misyonu yağ fiyatlarına narh dilecektir. 

"Kapalı da söz' mii ! ., 

TAN Gazetesinin kapalı ol· 
dıtğu aüıılerdcydi. Ye

mek yediğim lokantanın bir gnr 
sonu yanıma sokularak: 
"- Bayım, dedi, sabahtanbe

ı:i anı..'f:orum, hiç lıir verdc "Tan,, 
l>lllanıadım: Acaba bunun sehe. 
bi ncclir?.1 

Giildüm: 
"- Haberin yok mu? "Tan .• 

kaııalı!,, 
Garson, si;7üme inanmndı~ını 

.mintan hit eda ile gi.iliimscdi 
,·e; gazetelerin rle dii.kkfmlar gi
bi kapandığına kani olacak ki: 
"- Bayııu, dedi, hen bıı sn· 

bah matbaasının öniinden ge~
tim: Kapıları aı·dına kadar a· 
cıktı! .. 
PPR demeli! 

••yatan., refil,imiziu hir mu
harriri. l\lulınıııtı>a!'iıı çar· 

ısını dolasmış, \'e gorup duy
duklarını da gazetesine yazmış. 
Fakat. muharririn bu yazısı. su 
cümleyle sona eriyoı:: 

" - l\Iahmutpaşn caı:sısına Al
laha ısmarladık diyerek çıkar• 
ken, muhatabıma: 
"- Ulan. dedim, siz Ameri

kada dünyaya gelmeli imissiniz: 
Alimallah milyoner olurdu
nuz!,, 

Sakın, dikkatsizlikle yanlı 
anladığıma, veya yani s iktibas 
ettiğime zahip olma ınız .•. "Va
tan,. ın nazik muharriri, Kapalı· 
rar ulaki muhatabına: 
"- Ulan! ... , dive hıtııp et. 

mi~ .•. Hem bu sıfatın. bir :rıürcü 
lisan olarak ai!ızdan kaçmadığı. 
~azete:re yazılma 'ından; hatta 
üstelik o ~·annın seTlnvhasına 
komılmasından da belli ... 

Bugiiııe kadar. bi7.inı meslek
dashır, aralarındaki konu!'iına
Jardan kalma bir ağız alışkanlı-

ba7ı mükelleflerin ayın sonunu 1 ihımu sö~ leyince ... ·~~u~atabnn Pu 
bek ıedikleri anlaşılmıstıı:. Ay ka l~rını. ~atarak . du ınuyor, ve a 
sornında bu yüzden vukua gele- gayrı~ahı!ı . tem:rız. ka~nrlar ~·c· >ah· 
cek izdahama mani olmak ve mü ren hır hiikim katıyetıyle huk· alıı 
kPlleflerin maruz kalacağı mi.iş- m~,nii bildiriyor: . . ıt.~kl 
külatı önlemek üzere Defterdar- - O halde, sız, sekız tane rı 
lı.k subelere tc-bligat yapmış ve makbuz alacak, ve iki lira Yere- .ıı c 

· ' l · · ı • · A simcliden esasb tedbirler almış- cc csınız ... 
tır. ,. - - --- ~. Bu sefer, yerilmesi ihtb·ari bit tı11 c 

Bir vergi kaçakçılığı ianc~in i~te~ili indeki şekil . sa· ı;-:k 
Sirkecide Yeni handa 4 nu

marada nakliyat işleri yapan 
Moreno Algiranti'nin vergi ka-
cakçılığı yaptığı haber alınmış
tır. Dün yazıhanede yapılan a
ramad3 beyannameye tabi olan 
bu müessesenin bir senedenberi 
r~smi defterlerini; kullanmadığı 
görülınü~tür. Defterler ve tah
kikat evrakı Defterdarlığa tes-
1 im edilrnitsir. 

katlıı,rıııı ıına etmek arzusıyle lu; 
hen soı:uyorum: dir. 

"- Tstediğiniz para, mutlaka 
ödemek mecburiyetinde bulun-
rluğum bi'I"' borç mudur?,, ~a 

O. ciihe!Uya hitfen ders '\:ercıt 
nksi bir hoca ta\'.r.il·Ie beni ten"'~ 
''ir (!) bu~•uruyor: f 8 

"- Evet: Bir ''atan l>orcu• h.'' 
d ' ı ur.,, '1ı 

Ren, en cömert vatandaşlarııa a 
tediye arzularını bile- kurutan bd l>ıı 
garip taleı> ~ekli karsısında, eli•~ 

Hava Denemesi 1·9 me uzatııan makthızıarı satın at· ~ b 
maktan imtina ettiğim i(iiııdir ki •• ay 
mnhatnhım, kapımı cekip gider• ka 
ken. aşikar bir hiddet icindeydi. nı 
O kadar ki, bu hiddetini bir neh·~iis 
zc dnlıa arttırmak cüı:ct ve gaf• &'in 
Jetini g<isterseydlın, ihtimal beni, dii 
biitiin bir apartıman. hatta bet•tıiın 
ki de lıiitün bir mahalle halkınıı,ları 
"'·atan borcu,. nu ödemekte11'1-. 
knçnn bir '·vatan haini,, hüvi~·e-kııa 
liylc te~hir etmekten çekinmiyc•~tlc 

İkincikCinun 

Arasında Vapdacak 
aPsif kor.uruna komisyonu bU'

gün saat 2,30 da Vali ınuavını 
A:bmet Kmıkın riyasetin:le top
lanacaktır H<.ıva tehlikesin~ kar
şı denemenin ayın biri ile dokuzu 
arasmda yaprlacnğr anlaşılmakta
d;r. Deneme hem pasif, hem nk· 
tif olarak yapılacağı, için tecri.ibe 
esnasında bazr binaların civarın 
da sis bombaları patlatılmak su
r(tile bunlar görünmez hale ge
tirilecek, mefruz yangml::ı:ın r.ön
durülmesi için itfaiye teşkilatı 
faaliyete geçirilecektir. 

Hava haber verme kurslarıııın 
beşinci devresınf' devam edenler 
diin kursu ikmal etmişlerdir. De
nemede bunlar da vazife ~ıacak
lardır. Bu büvük. denemenin bü
tün safhalarının filme- alınması 
kru'ar laştrrılmı~tır. 

Erzincan, Gümüşane 

Ve Orduda Zelze e 

rckti. lı.ı 
Fakat, hergün. kimbilil'ı ka(~lc 

kapıyı dolasan, ve bir hayır ku· ınc 
rumnnn iane ödenmesini, müsbct la 
bir tesir y:ıpmıy:ın, nıiisbct bitlıt 
'lPtice vermiyen nahoş biT emri-faşa 
vaki haline sokmıya çaluıan bll\t;. 
·d:varet. gerek ınfına, gerek şeld~, d 
itihariyle yadırgannu:vaeak ka·~ re 
dar tabii savılamaz. Vakıa hun• ten 
<!an C\'\'Cl bir çok \•esilelerle yaı:• ola 
dığım gibi, Cocukları EsirgPme·· ) 

• J k·ı A • f ti · h · n a mn ıa ı u çaresı. er erın aını• 

t . l · l d ~ "ld' ır ve ınc en sızan ıane er egı ır• . 
aknt hu der~in hakiki devasınıı gı 

1 w •• k d k" e rnnışacagımız guııe ~ ar, llll' ra~ 

sc i2 ya,•rıılara, .el uzatan her te-~ş 
st'kkiilii. her tesebhüsü takdirle eıı·~ 
k:ırsılamıık vazifemizdir.. Ancak• 1 

ne gaye inin dürüstlüğiinden. nt \·a 
de lıüsnüniyetinin temizlii:..jndc1' et~ 

Er · 25 (AA) B hiç k:imscıtlo siiphelenemi ·ece~lıebı 
zıncan. . . - u sa- ç kJ E . !le 

b h t 1 35 te e 2 30 d b d ocu :ırı • sırg_enıe Kurumu, vtı'" . 
a saa · v ' a ura a ı:idat temin etmenin cnrelerini ıı•"nı 

oldukça şiddetli iki zelzele ol- et 
muştur. Hasar yoktur. rurJ,en, kendisini, cehri tahsilfıttlh 

+ bcnzemivcn bir ekil hnlmak1'~k 
Gümüşan"' 25, (A.A.) _ Bu- mükellef sayuıalıdn:!: Çünkü 8~~ lfı 

_, si takdirde, çorukların mehına"'rc 
gün saat ikiyi 25 geçe burad'l beş ık · j 
saniye süren bir zelzele olmuş- en ·f'n esırgenmesi karsısında dıı• l'lf 

acağımız yarım zevk. iane talı !.....: 
tur. Hasar yoktur. siline verilen nalıos şekille bit 

Ordu, 25 (A.A.) - Bu sabah dal 
2,25 te burada bir zelzele vuku ~arca ıı.ı ·a~anJa ac:nkb.r. ap 
bulmuştur. Hasar yoktur. 

"' 
Sovyet Rusyadan Çay 
Tohumu Getirtilecek 

Ankara, 25 (TAN) - M"m.le
kPtimfain çay ihtiyacını tama.mile 
yt·rli mahsullerle karşılamak 
ın:ıksadile bugün 10 bin dekarı 
aşmakta olan çay fidanlıklaı ının 
mühim mikyasta tevsii. düşüııül
mektedir. Ziraat Vekaleti (,nü
vıüz.deki yıl içinde yeniden tesis 
olunacak fidanlıklar için iyi cins 
çay tohumlarından Sovvet n us
yadan 10 ton getirtilmesi için fa
alıyete geçmiştir. 

Poliste: 

Dün Kalamışta 

iki Kişi Boğuldu mi 
nu 

Dl.in sabahı Kalamış açıkların' r n 
da bir sandal devrilmiş, içind 1 
bulunan ve hüviyetleri hcniıS k · 
anla~ılamıyan 2 kişi boğulmuS' Pa' 
larc!ır. in 

KAZAYA UGR!YANLAR ...,; rdı 
Taksimde Mete caddesinde b.it \>e 
binanın hedmi iŞ,inde çalı~afl uı 
Huseyin Çütçi, Nazım Karntıı· in 
ban ve Ethem Uzun adında 3 s· lıss 
mele ani olarak çbken tavanıll itte 

~ı ile, hemen bütiin bildikleri- altında kalmıslar, muhtelif yet" ~v 
lcrınden varalanmıslardır. ~r ne: 

"-Üstat!., diye hıtap eder
lerdi. 

ı\c'lha. mesleğe ~·eni girenler. 
herkese usanr veren "iistat .. la· 
rın yerine "ulan., tarı mı getire
cekler? Eğer biiyleyse, maazal
lah. "üstat .. !ardan kurtulalım 
derken. beterine catacait1z d('
mrktir! Ve eğer me lekdasların 
dHlerini di.izeltnıive çabalı •nn: 
"Ne demeli. ne denıemeli?., ii. 

tununun sevimli ve maruf mu
harririne, bu "ulan,, lı makale 
hakkındaki fikrini orarsanız 
\ereceği cevap olsa olsa udur: 

"-Pes demeli!,, 

I yi işi 6 ayda 

Arnavutköydc 40 numaral ~ili 
ev. dün ani olarak çökmüştuf r ist 
Ev bos olduğnndan, ni.ifus~a ıır~

1
l>a 

yiat olmamıştır. et 
l\Iaarif l\fatbaası k 

1\nkaraya Naklediliyor .,,~·~s 
Ankara, 25 (TAN ı - :\laarı ~~1.~ 

matbaasının Ankaraya nakledi}• ku 
mesı hakkındak1 Hiyiha Bütçe etı ~~2 cıiırıcnınce kabul edilmi~ bunlll'~· 
içın 25 bin liralık tahsisat verıl· :;1' 
ınes kararlaştırılmıştır. ~· a 

•te 
Tohumluk Tevzii İşi ~ i 

Ankara, 25 tTANı - .t.ua'' de 
Vekaleti bu sene dolu ve scf t)" 
lfıptao ve geçen seneki yer sarsıı1 kı 
tısından zarar güren vilayet çift 93 
çı!erıne yardJmda bu!urıınıı~ ~·o 

Vesaiti nakliye buhranı alını<= mnksndile Zıraat Bankcıs.w:a ı.;l ~t 
yürümüsken. eazetelerd<' lan beş milyon liralık krcd'nl ı 

okuduğum bir havadis, yüreği , uıtı milyon 750 bin liraya çtkM11 

me c;u ~eı:pti: ır.&Sı hakkındakı kanunun taıl.ı• 
· kına geçmiş bulunmaktadır. 

Belediye, altı aya kadar. Is- Tohumluk tevzii işine süıatlt 
tanbuht bir sürü otobiis getirte. devam edilmekte ve koyliını.JI 
cekmis: zcıriyat bakımından muhtaç b1' t 

Tevekkeli: "İyi iş altı ayda ~·- lunduğu diğer malzeme, iptıd.1 ~ 
kar!,, dememhıler! • madde ve sair ihtiyaçlarının te' 

Naci Sadullah mıııl için temaslar yaptlnıafttl' 
dır. 
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~rAN 
A B O N E. 
Türkiye 

e E o E L , 1 Hava 1-Jarbinin 
Ecnebi 

man tayyarelerini düşürmiye 
muvaffak olmuşlardır. Bu düşü
rüler, duşman tayyareleri meva
nında Almanların en kuvvetli 
h:ı•.·a silahı olan Messerschmitt 
makineler• de vardır. Almanla
rın İngiliz hava cephesini ynr
mak maksadile sarfettikleri bü
ti.i:-ı gayretler bosa cıkmıc:;tır. İn
gilizle.· bu parlak muvaffakıyet
lerıni bi1hassa av tayyarecileri
nin yüksek meziyetlerine borç
ludıır Fakat is yalnız müdafaa
da., ibaret kalmamıstır. Bir ta
raft:m tngiliz avcıları düşman 
taarruzuna muvaffakıvetle mu
kabele ederken. dij!er taraftan 
da İngiliz bombardıman tayya
re1eri düşmanın taarruz hatt•nın 
arkasında hazırladı~ı istila ordu
sum1r. üslerine karsı mütı>madi 
akınlar vapmışlar ve bunlar da 
ıayet sarih ve müsbet neticeler 
._rmislerdir. 

75~ .. ~ ~:ne ~:~~ Kr 1 Geçirdiği 
400 ,. 8 Ay 800 1 

140<. Kr. 

~-----15ü_ .. -1-Ay-SO-O ~,,/ s AF HALA R 
h 

il 

·: nyanı 
A 

ası 

nzarcası ,u- L ... __ 

~rn Pup:'nın hitabesi, sarahaten 
ll''e ısa dahı, ırk faikiyetı ve ha
~·e· ahı.sı gibı esaslardan kuv
'ik· alım ve kuçuk milletlere 

•akil Ya~ama hakkını tnnı
ne ~~ naziune ve faşizme karşı 
re• "" edilmiş sözlerdir. 

Ansaldo, Churchill'in nut
·r ~ t-evap vererek, Mussolini 
1 lııindeki ithamları reddetıniş

sa1- takat, asıl müh!m nokta, bu 
' e ~ İtalyan milleti üzerindeki 

dir. 

kaL~------------
anın Hitabesi 

1 apa Xll inci Pie'nin bu 
u• "ene noel hediyesi ola-

bir sulh teklifinde bulun
• !na intizar ediliyordu. Fa

'btl l>apa, silahların giirültüsü 
li• ~ ettikçe, sulh i~in her

at .. ~ bir hareket ve teşcbbü
kitı faydasızlığına. imkansızlı
er•, kani olarak. böyle bir tek
di. nıuharip de,·Ietler nezdin-
eb·~Üsbet akisler uyandıramı-
af-~nı düşünerek sadece. ya
ni, dün~·ada kurulacak yeni 
l•~ın Vatikana göre esas 
a~~rını bildirmekle jktifa et· 
ıı r. 

~·c hakika, bu yeni nizam, 
yeA,tlcri birbirlerinden ayıran 

u ayrdıklan takvi~·e eden 
·a~lerden ,.e usullerden vaz 

esi, her tiirlü samimi an· 
ları, sulhün teessüsü, 

k milletlerin emniyet kin
şamalarını imkansız kılan 
tstzhğın ortadan kaldırıl. 
devletlere \'e de\'Jetler i
f ertlere makul hayat şart 

ın• temin edilmesi ile müm-
aı• olacaktır. 

~·"11ar, sarahaten olmasa 
• 1·t-~rk faikiveti ve hayat sa-
ır• ·b· 1· d k t 

1 
gı ı esa~ ar an uvve a-

ın e küçiik milletlere miista-
n1• t taşama hakkını tanımıyan 
~bnr ve f asizme karşı te\';k. ~dilmiş sözlerdir. 
nf~anı dikkattir ki, hakkın 
eti ete ga1ebesini istiyen Pa
eği bir ve şiddetle haklan te
va'~e uğrıyan milletlerin ken
i 11.~ni miidafaa etmek için 
;1ı- et kullanılmasını mesru 
k ektedir ki bu, hıristivan· 
nWı lakkisine pek uymıyan 

rensiptir. 

memleket içinde biiyük karga
şalı~ar ~ıkmaksız.ın, İtalyanın 
lngıltere ile miinferit bir sulh 
;t.·:ıpmasile miimkiin olabi1ece
ğ"inin diişünebilir. 

Nutkun Tesirleri 

C hurchill'in nutkunun Al
manyadaki akisleri hak

kında henüz bir haber gelme· 
mic;tir. Yalnız İtal:van mahafi
Jinin. fac:;ist riiesac;;nın bu nu
tuk hakkındaki diic:iint'eleri şu 
·l'~ilde hulasa edilebilir: 
T~al;yanın kurtuluş harcketi

le Ingilizler arasında mevrut 
o1du~u söylenen tesaniit, tari
hi hakikate uy~un de~ihlir. Ge
~<'n harpte İnırilizferlc heraher 
harp eılcn İtalya, ~·nptıkları fc
dnkarhklarln miitenasip olarak 
miikafatlandırılmamıstır. Zecri 
tedbirlerin de ilk defa ital:rnva 
karşı tatbikı, ve hnlyanın ·ke"n
di denizlerinde bi1e serbest ol
mama~ı, İngiltereye karsı hu
:rnmetin esas sehepleridir. 

Diğer cihetten. faşi.c;t . efleri, 
Churchilf'in. hircok Ttah-anlar 
tarafından din!Pnmis ol~ac;ın
dan endişe ettikleri . bu nutku· 
nun efkarı umumiye iizerinde 
:yapacağı tesiri a7.altmak mak
sadiyle hemen harekete geç
mislerdir. 

Sinyor Ansaldo. bu me!llele 
hakkında radyoda bir nutuk 
VP.rmiş ve bunda Churchill'in 
nutkunu istediği sekilde hula
sa ederek, Churchill'in Musso
Jini aleyhindeki ithamlarını 
rt!dd<'tmiye cahc;mıstır. 

Fakat asıl · miihim olan, bu 
nutkun bizzat İtah·an milleti 
iizerinde yaptığı • tesirdir ki, 
hunu ancak hadiseler göstere
cektir. 

Hareket Serbestisi 

L ondra gazeteleri bu nut-
kun. İng'iliz sb·asi maha

f ilinde olduğu kadar, bitaraf 
diplomRtik mahafilide de <'Ok 
takdir edildiğini söylemektedir
ler. Bu gazetelerin aksettirdik
fori umumi kanaate l?Öre, Chur
ch ill'in. İtalyanın Şark hudu
dunda km"·etli bir Alman kom
ı:usu bulundukca, birinci sınıf 
llir de\·let olamıyncağı hakika
tini tebari.iz ettiren nutku, 
tnm zamanında söylenmiştir. 
Cünkii halkın İtalvada fasizme 
kıtl'sı itimatsızhi!ı ·gittikçe. co
ğalmakta ve hiiki'ımetin gadri
ne uğrıyan scflcrc hilha<>sa Ba
doırlio'~·a karşı scpmatisi art
m.1ktadır. 

Diğer cih<'tten, İtalyada Al
man aJeyhtarh.ih da c:oğalmnk
ta ve hatta mih,·er sh·asctine 
taraftar olanlar bile. İtalyanın 
askeri mağlUhiyctleri krm51sın· 
da Alman~·anın tamamile la
kavt kalmasından ve ci<ldi bir 
~·ardımda bulunmamasından şi-

apa'nın bu nutku, Chur- kiivet etmektedirler. 
chill'in İtalyan milleti- Yine İnıdliz gazetelerine gö-

'tabesine bir karşılık ola- rr, Amerikanın Romaya gön· 
telakki edilehileccği gibi, derdiği William Philiprıc;'in va
rip memleketlerin devlet zifesi. Fransızların ve İtalyanın 
larını, yeni sene miinase- Alman tahnkkiimiinden kı>ndi
, harp ve sulh gayelerini ]erini kurtardıkları takdirde. 
ıniye, bir "prensip dekta- Amerikanın daha doğrusu An
nu,, yapmıya ve bu suret- J?lo- Sakson milletlerinin kendi· 

ne\•i anla ma zemini ha- )erine ellerinden l!(•len biitün 
ıya teşvik mahiyetinde yardımları yapacaklarını anlat-

k kabul edilebilir. ınllktır. 
ı»a'nın. Vatik:ı'nın, fasist ingiliz ''e Yunan muvaffnkı-
inden memnun olmadığı yetlerinin. hu vazifeyi kolaylaş

---: tdır. Bu rejimin değisme- tırdığı muhakkaktır. 
b.iJ' \>e İngiltere ile ıniinferit /Jl. ANTEN 
aıJ Ulh yapılmasını istediği --------------
tı:ı 'n edilebilir. ı .............................................. 
8 ssolini iktidnr mcvkiine : • 
l kten sonra, İtalyan kato- L ... ~~~!!!!~~-~! ... !!.~~~~~~-~! .. J 

et" vvetini devlq• lehine is
lJ t etmek maksadiyle, Ro

ilisesi ile devleti uzlaştır
ü~ istemişti. 
zŞ' na da, antiı;osyalist bir 

et olan fa izmden istifade 
,it \'e İtalyan gençliğinin 
l'esinde katolik kilisesinin 

,.jf ııir bir rol ovnaınasına 
0

jl- kün kılmak ar7.usilc. hıma 
el"' l)lmm;tu. Ru suretle 11 Su
ırt' 1929 da Lntran itilafı im
ıl' rnıc;ta. 

kat hizzanırc Atlıee olan 
iter devletlerle kilise ara
ihtilıif cıkmaması müm

a:ı' değildi. Nit.-kim höyle ol
) l)uce, kendini kafi dere-
1ıı kuvvetli hissl'ttikten son
·ft 931 senesi, fac;ist partisine 
s) , olmıyan hiitiin genelik 
çİ !atlarını \'e bu mevanda 
ıJl lik gençleri) tec;kilatım 

"tti. Bu harlise, Vatikan'ın 
lik iizerindeki manevi nü
a knrc:ı inıfiri'en i!k mii-
dnrhPv.ıfi Ve h11n-':m son

mahi;)•l'tte darbeler teva
i. 
e XIl inci Pie'nin, hu ~e-
tden dolayı italynrla fa. 

İtı. hir komiinist ihtilaline 
er olmaksızın, sona erme
İstemesi, gayet tahii oldu
tibi, bu sureti hallin df':. 

Amerikaya Tütün 

Sevkine Başlandı 
lzmir, (T ı\N) - Şehrimızdeki 

Amerikan kumpanyaları tar .ıfın
daıı geçen sene mubayaa edilen 
v~ burada i~lenen tütünlerden 
bir kısmı Basreı yolile se,•kolun
maktadır. Bunlardan bir kısmı 
da, Yunanistruı harbe girmeden 
e\'vel Yunan vapurlarile sevke
dilmiş bulunduğundan, mütebaki 
tütünlerin hem kara ve hem de 
deniz yolile gönderilmesi temin 
edilmiştir. Amerikan kumpanya
lan, bu sene de her sene aldık
ları kadar tutün rnubavaasma 
kati olarak karar vermiş· bulun
maktadırlar. Hatta Bul~aristan
dan alınan tütünlerden hır kıs
rr:ının da Türkiyeden temini mt.ı.
tasavverdir. 

Amerikan kumpanyalarının ~a
lfıhivettar memurları, alacakbrı 
tı..tÜnlerin nevı ve miktarın tcs
bıt için bütün Ege mıntakasuıda 
faaliyete €,<"'<'r,-:ışler ve tesbi: ışmi 
hayli de ilcrletmişlerdir. Kum
pa"lyalarrn, bu sene alınacak tü
ti.m mahsulti içm depo temin et
rr'eleri de umum müdurli.iı<.11.!rin· 
den bilıdirilrniştir. 

lngiliz Hava Cephesini 

Yarmak için Yapılan 
Gayretler Boşa Çık+. 

Alman karargahının ikide 
bir usul değiştirmiş olması 
hadisesi bile İngiliz müdafaa 
kuvvetlerinin vazifelerini 
mükemmel bir surette ifaya 
muvaffak olduklarının en 
sarih delilidir. İngilizler bu 
ınuvaffakıyeti bilhassa av 
tayyarelerinin yüksek mezi• 

yetlerine borçludurlar. 

Son zamanlara kadar daimi 
hareket ha!inde tutulan bu is
tila ordusu. arkası kesilmiyen ve 
tnm zamanında vap1lı:tn hava a
kınlarını!' isabetli darbeleri al
tında kımıldanamıyacak bir va-

A ğustostanberi fasılasız bir :r:iycte düşürülmüş; Manşın Fran 
surette devam edip giden sız sahiPerinde aylarca birikti-

İn,giliz - Alman hava harbinin ril<>'1 malzeme ve mühimmatın 

!Askeri Mütehassısımız yazıyor) 

SPvk ·nkı· f k'll · h kk U h la t yüzde altmışını. daha düşmanla - ve ı şa şe ı erı a ın- çuşa azır uon bir n~iliz pilotu hava deği~ikliklerini tl'ftişe 
da, ancak şimdi az, çok sarih bir yarayan aleıi nıuayene edi-..or tt"masa geçmek fırsatını bulma-
le h · b'l k b' k " cian kavhetmiştir. 

v a çı:ze ı ece ır mev ideyiz. ÜÇÜNCÜ SAFHA: Aşağıda i- bombalarile yıpratmaktan iba-
İki tarafın harp tebliğleri ara- h ed Ku·· tle Halı.nde Akınlar·. sında 0 kadar büyük farklar ve za eceğimiz sebeplerden do- rc·ttir. 

~;ıka~:::!larb vahrdıbr. ki, bunlara ~~yı;k~~c~~~l~e:~fe~~e~iri~~tf~e~~ İngiliz Müdafaası H ava harbinin c:imdiki üçün-
• Y • u ar ın cereyan vermedi. Vakıa. tatbik edilmek '$ 

Sl'kli etrafında doğru bir müta- istenilen stratejik esas, nazariye Alman taarruzunun sık sık u- cü safhasından Alman 
laa ve hüküm yürütmek bir harp nazariyesi temelinden de-
türlü mümkün olamıyord~. Ni- ve tecrübelere tamamile uygun- sul değiştirmesine karşı İn- ğişrr.istir. Büyük gruplarla yapı-
hayet şimdi bu hususta da haki- du. Bunur. maksat ve gayesi. giliz müdafaa taktii!i pek az de- lan gündüz akınlarından hemen 
kate az, çok yakın bir fikir edi- düşman müdafaasının hafif nok- ğismiştir. Her üc safhada da İn- hemen tamamile vaz geçmişler
n bT .. k" b''t talcı.rını aramak, taarruzun taz- giliz avcılarına, hava harplerin- dir Yalnız arasıra mu"saı·t hava 

e 1 ıyoruz; çun u u ün ysz yikini bunlar üzerine teksif et- ı de esasen pek güc bir is olan "a· devRm Pdip giden ·bu muharebe- "' c;artlarından istifade ederek ve 
ler ilk müsbet ve menfi netice- mek ve bunu temin icin de sal- V<'t ağı-r bir vazife verilmistir: kalır sis tabakalarının himaye-
lerini vermiş bulunmaktadır. Bu dmsı bütün cephe boyunca in- ! Diişman hava grupları içinden sine sığınarak ağır kütle akınla
ncticelere göre. hava harbinin kis~f ettirmekti. Fakat karşı ta- bombardıman tayarelerini ayık- rına genebiliyorlar. Ağır bom
b .. k d .. f raf ta ona göre tedbir almıs. ha· lıyarak, bunları düşürrniye ça- bardıman tayyarelerile "Stuka,, 

ugune a ar uç ayrı ayrı sa - zır!~nmış. müdafaasını mertce- lısmak .. 
hadan ge<:tiğini görüyoruz. Bun- inis tayyarelerinin istirak hisse-
l k .. d . 

1
. sine yapmış, cephesinde cürük Zaten askerlik bakımından a- leri, ascrari hadde indirı'lmı'.,tir. 

arı ısaca goz en geçıre ım: hiC'bir r.oktamn bulunmadığını sıl tehlikeyi bunlar teşkil edi- ,.., ., 
BİRİNCİ SAFHA: Geçen A· gfüterm;stir. Bunun neticesi 0 _ vorctu. Bunların yerine hafif çaplı bom-

E{ustosta İngiltereye karşı Al- larak Alman hava karargahı tek- Almar. kararr.rahının ikide bir- balarla mücehhez av tayareleri-
man hava taaruzu ı'le baslamış ni kullanmıya bas1amıslardır. • rar usul değiştirmek mecburive- de usul değistirmis olması hadi-
tır. Bu, hiç şüphe yok ki, Büyük tind<: kaldı ve bu suretle taarru- sesi bile. İngiliz müdafaa kuv- Ucuş kabiliyet ve süratleri ol-
Brı'tanya adasına karşı k't duk"a v_ iiksek olan bu tayyare-o va ı zun üçüncü safhası başladı. Şim- \·etlerinin vazifelerini mükem- " tasarlanmış olan ihraç ve istila tt f ler stratosfer tabaklarına kadar 
. ~eHbüsünün ilk tatbik adımı di icinde bulunduğumuz bu saf- mel bir sure e i a etmiye mu- cıkıyor ve oranın emniyetine sı-
'd' D ~ d d x. M 

1 
han~n. doğrudan do~uya askeri vRffı:ık olduklarının en sarih de- rrın:ırak. bombalarını "'elisi"Ü-

ı 1• ogru an °~ruya areşa vasfına layık bir mahiyeti yok· liliciir. Sekiz nıakineli tüfekle "' "' "' 
Go .. rı·n,,.,•ı·n emrı'ne ta· bı· Al zcl atı.vor. Bu tavvarelerı· ı'ltica 

"" man tur. Bu, basit bir imha harbidir; miicehhez. süratli Spitfire ve hava ka .. ar,n::.Lı bu taarr k Pttikleri sis tabakalarının ıcın-
• ,.,cuı uzu en- hedefi, harp haricinde kalan se- Hurricane tayyareleri, şimdiye 

disine has metodik bir çalısma hi.- 1ı:llkını v::lnstın vf' infil~k lc:-~::ıı· hinlPrrr> ::ıP-lr homhı:ırciı- den serip ayıklamanın ve onlar-
ile .hazır1amış; daha evvel Belçi- - - la harbe tutu~manın imkann 
ka, Flar.der ve Fransa hava harp <;Üphe yok. hayli azalmıstır. Fa-
1€·rinde muvaffakıyetle tatbik kat buna mukabil askeri kı:v-
ettiği usulün hemen hemen ay- ı metleri de hemen hemen sıfıra 
nını ku11anımıştır. İlk safhada inmistir. Çünkü bu harp usulü-
kıılIRnılan bu taarruz usulü şöyle BURUNLARA ~A.-...LIK nün ne hava üstünlü~nü temin 
hulasa edilebi1.ir: Adetleri gittik- ~ ~ ••• gavesine bir hizmeti vardır. ne 
çe arttırılan bombardıman tav- Burun her vakit önemli bir ı ret olsa gene iyi denilemeı. hal- oe harp sanavi merkezlerile mü-
varelerinden mürekkep büyük uzvumuzdur: Bir kere, yüz gii- huki ondan baska bir çok mikrop-1

1 daf~a ı:nevzi.le.rine karsı ehP~mi
hava gruplarile İngiliz müdafaa zelliğinin temel taşı burun sayı. lar d:ı gene o yoldan girerler: Bu ye~lı bır k~ırı. Bununla takıp ve 
cephesinin bütün satıh ve derin- lır. Carpık bir burun en giizel o- mevsimde en ziyade can sıkacak l ıstıhdaf edılen tek gave. tayyare 
li.ğine saldırmak: evvela liman- Iabileceği bir yüzü bozar ... Son- mikroplardan biri, grip mikro. l?İh~ müthic; bir h~rp sil~h~m. as
ları, sonra sahil~erdeki hava üs- ra burun. en devamlı gıdamız o- bu... kPrı hed<'fler verme. dogrudan 
lerini. rlaha sonra da memleket lan oksijenin akciğerlere gitme- Ham riitubetli olunca. mikrop- doğruva halk k'.!tle

1
erine karşı 

icindeki mühim askeri fabrikala- sine yol verir, teneffüs işinin bası ların keyiflenerek verdikleri za- kullanma~t~n ıbare~ kalı~or. 
rı tahrip etmek.. burundadır. Burunun sa~lığı :vo- rarları da azıttıklarını bilirsiniz: I~o~dra gıbı. ucsuz bır s~ha uze

lunda olmayıp ta teneffiis i~i bo. Havanın riitubetinden mikroplar rınoe kurulmuş koca bır şehre 
Zayiat Karşısında 

iKİNCİ SAFHA: Bu taarruz u
~ulü uzun müddet idame edile 

medi.Çünkü bunlara iştirak eden 
ağır bombardıman tayyarelerile 
"Sturz ~ Pique = hız1a ınış,. 
tayvareleri, İngiliz avcıları tara
fırıdan kolayca düşürülüyor ve üs 
lerine dönmiyen tayyarelerin a
dedi günden güne artıyO!"du. 
Günde 100 ile, 200 tayyare ara
sında oynıyan bu zayiat artışı, 
Alman hava karargahını baska 
bir taktik kullanmıya mecbur 
etti ve bu suretle yeni bir usul 
vazedilerek, harbin ikinci safha
sına geçildi. Bu ikinci safhada 
tatbik edilen usul şuydu: Büyük 
tayyare grupları yerine müte
ferrik küçük gruplar teşkil et
mı:>k ve bunların etrafında avcı 
tay:varelerinden. mürekkep, kuv
vetli himaye halkalarını vücude 
getirerek, zayiat rakamını indir
mek .. 

Dunkerque Kahramanları 
- ----
İngilterede Ne Yapıyor? 

B elçika ordusunun ansızın 
harp sahnesinden çekil

mesi dolayısile Ingilizle.rin 
Dunkerk'te uğradıkları sarsmtı 
ve felaket akıllardadır. Bu ba
direden canlarını kurtarabilen 
binlerle asker kendilerini güç· 
bela Ingiltereye atmışlardı. 

Fena halde yorulan bu kah
ramanlar şimdi Ingilterede bu
yük meydanlarda kriket, ok at
ma gibi sporlar yapmakla meş
guldürler. Şimalde büyük bır 
kız mektebini onlara istirahat 
yeri yapmışlardır. Buraya yer
leştirilen 500 asker şimdi hem 
dınlenmek hem de eğlenmekte
dir. 

Doktorların kanaatine göre 
burada bir aylık bir istirahat 
ve tecrübeden sonra bir adam 
tekrar alayına iştirak edebile
cek hale gelebilir. 

+ + 
Meçhul Kalan Hazine: 

E buhasan, Kahirenin tenha 
bir mahallesinde uf ak 

bir kulübede tek başına otu-

1 h f
'f b' k d h kendilerine küdicük hirer su hah karşı strat.osfer tabakasından ıte-

zu unca, en a ı ır uy u a o- ı· · .. 1 h 1 - 1 ·1 h. ld kla d ·k E hesi yanarak onların irericine gi- ısıe:uze os 'lga sa ıverı Pn ır 
ru 8da b mey a:ad ç~ ahr... t n re~le~ Ru hahheler sudan olmak- bomba. elh('tte sehrin sokakla
son~a f~ uru~, ~ot b e a ;Y~ ı; la bcr~her mikronlar kin heton rıncfan birisine diişer.ektir. Bu 
al cıt aafl arını, ha ha a~an ak ak - dan vamlmıc; kaleler kad~r kuv: usu!P karsı, ne avcı tavvarelcri, 
ı ara arını a er 'eren o u 1. • 1 . d h d r· b · ·· 

almak duygusunun merkezidir. ~et~ ."e" er<lır. ~nlardan hirinin n~ e. a.va .. a ı atarv~arı mu-
. 1cerısıne VPl'lec;mıs olan mikrop- hım bır ıs goremez. Yegane çare 

Fak~t ":1ş gelınce h.ur?nun .e- ların kuruluktan telef olmak pel'- sığınak t~şkilatını umurni1estir
::~m~~e~;:z ,... 1m:v:•:;ııre ~ıs. vası kalmaz. Riituhetli hava<la mekten ibaret \-alıyor ki. İnı?il-

e ır e,.ı ·. ~ a ~r ar. tonrak ta e-evsiverek mesamatı tere Hava Nezareti bu işe çok-
Yalız, burun nezlesının en zıyade daha ı?e , ed·- 'ndP 'k 1 tan ,girişmistir 
soğuk ve rütubetli mevsimlerde t rnkta' ş b 

1
:ied·.:i' ~ı rop a;ın · 

çoğalması bile burun sağlığının laorpı da ... nhae . r.1' e erı1.e-a
7 t 1(1 a- Yeni Safha Başlıyor . . na zı:va. ıre ır. nı;an. 

lıu mevsımde ne kadar ehemmı- lnra 7ehir demek olan bıı tonrak 
yetli oldu~nu göstermiye Y~- gazları mikropların en nefis j?'ıda
ter. Halbukı _b~runun kış .. ~~vsı- ılarıdır. Onun icin. kıs mevsimi

Bur?n .saglıgının en huyu~ e- nin rütnhetli giinlel'inde hac;tahk 
hemmıyeti, hastalık seheplerı o- mikroplarının keyfine payan ol-
tan mikroplardan pek çoğunun maz. · 
vücude burun yolundan girme- Onların ke,·fini kıracak birind 
sinden ileri gelir. Verem hastalığı tedbirlerden biri kış mevsiminde 
mikroplannm hemen daima bu- hurun saf-lığına daha zh·ade dik
run yolundan girdiğini, geçenler. kat edert'k hastalık mikropları
de canınızı sıkacak kadar uzun ı nın burunlardan kendilerine vol 
uzadıya yazmıştım. Burundan gi- hulmalal'ma meydan ''ermemiye 
ren mikroplar yalnız bundan iba- (.'alışmaktır. 

Tu~COZUM[ [ADPANLAU 
Yazan: 

rurdu. Bütün komşuları tara
fından namusluluğu ve sami
miliği ile tanınmıştı. Harp çı
kınca hükümetin emri üzerine 
bu civar halkına evlerini tahli
ye etmeleri emri geldi. 

Ebuhasan aile yadigarı seç<:<\· 
desini, Kur'anını ve babasından 
kendisine miras kalan renkleri 
sararmış bir demet kağıdı ve i
ki resmi bir bohçaya sarıp ko· 
lunun altına yerleştirdi ve ~on
ra yola çıktı. Fakat zavallı ih
tiyarın elleri bil yükün altın
dan pek kalkamıyordu ve asır
dide kağıtların bir kısmı yerle
re dökülüyordu. 

Bir Ingiliz polisi bu saçılan 
ltağttlan topladı, onlara ':>ir göz 
attı. Ve sonra sahibine iade etti. 

Bu zabıta memuru açıkgöz 
bir adamdı ve dökülen kağrtlı:ı
rm bazılannın fevkatade kıy
meili oldujunu hemen ania-

Sevim SERTEL 

mıştı. Fakat, bütün ~ayretine 
rağmen elinde büyük bir hazi· 
ne taşımakta olduğunu Ebuha
sana anlatamadı. ihtiyar adam 
kendisine alay ediliyor kanaa
tindeydi. 

Ebuhasan memura anlattı: 
- Bu kağıtlar, dedi, çok, çok 

eskidir. Bana babamdan yadı
gar kalrruştır. Bugüne kadar 
kaybolmadıklarmın sebebı de 
onlara bu ailevi sebeple bağlı 
olmamdan ibarettir. Uzeı ınde 
tle yazdığım okuyup .ınlıydrrn
yorum ama bu zaten beni ala
kadar etmiyor. 

Polis ona cevap verd1: 
- Babalık bu kağr 1ar se::ıın 

E:vlatlarına, evlatlarının torun
larına, torunlarının torunlarna 
fe\'kalıide müreffeh !>ir hayat 
yaşatacak ka?ar kymetlıdi:'. 8e
nin anlayacağın bu kağıtlar Sü
veyş kanalında 27 hisse!i bir 

Lll ava harbinin dördüncü saf-
hasına ı?irmek üzereyiz. 

Bu safhaya, "İn,ı?iliz safhası .. a
dı verilec-ektir. Çünkü Alman 
havacılığı alabileceği neticeleri 
almıştır. Bundan sonra taarruza 
geçmek sırası, İngilizlere gel
m istir. Bunun ne şekilde inkişaf 
edeceğini ve ne gibi neticeler ve
rC'b'leceğini görmek icin. şu önü
müzdeki ilkbaharı beklemek la
zımdır. 

senettir. Allah bilir üzerine ne
l;aciar da faiz binmiştir. 

Polisin bu fevkalade telaşı 
Ebuhasana gayritabii göründü. 
Zaten söylediklerine de bi: ma
na verememişti. Omuzlarını 

silkti ve bana ne diyen bir ta
vırla uzaklaştı, gitti. 

Genç polis dünya işlerıne ve 
bilhassa bu kadar büyük h~r 
servete Iakayd kalabilen beyaz 
~akallı ihtiyara hayretle baka
kaldı. 

* + 
Ka~ Saçından Yapılan 

Çoraplar: 

S on gelen haberlere göre 
Almanyada harbin baş

langıcmdanberi berber dükkxn
ları dolaşılmakta, kesilen saçlsr 
toplanmaktadır. Sonra bunlar 
muhtelif maksatlarda kullarul
maktadır. Hatta bir nevi sa~tan 
fötr yapıldığı bile söylenıyor 

Yalnız Thuringia'da 400,000 
kilo kadm saçı toplanmıştır. 
Bunlardan saçın rengine, kalın
lığına, inceliğine göre çorap, 
eldivıen ve yahut asker ceketle
:-i yapılmaktadır. 
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\~kf\TAKYillDEN 
lI~~iaYAPRAIC 

Ha1~1m Neden 

Gühnüyor? 

D ünkü akşam gattfe-;inde 
Va-Nü'nun artist Hazıma 

bir açıl\. mektubunu okudum. 
l\luhterem a"rkadasınuz bir barda 
Hazıma l-.asgelmişÇ bakını.::, bek· 
lcmiş, um muş ... Ve inkisara uğ· 
rnımş. Çüııkü Hazım gülmemiş 
ı.;iildürme111iş. 

Bara gülmek, eğlenmek ve d· 
ft•ndirmek için gidilirmiş. ''Kalp
ten kalbe yıll olduğu gibi,, 1::3-

sadan masa.~·a da yol olmab ımiş. 
Halbuki her fi es somurtuyom1uş ... 
1Jat1a Hazım da! 

Fakat azi::im Va-Niı, Hazımm 
ne yaptığını i."itiyordunuz? Bara 
girer girmez Jıaşına bir klilülı ta• 
kıp taklak at.nıaya mı ba;?lastn? 
Komik rollerıie muvaffak olan 
bir artistkn hı'!r zaman '\'e her 
yerde tuhaflık beklemeye hakkı· 
mız var mı? Oııun faaliyet saha
sı sahnedir. Ve rollerinde muvaf
fak olan bir san.":ltkar daima şen, 
eğlenceli dcğild"tr. Eğlenceli ol
maması da bir kusur teskiı et
umez. Eğer sahnede halkı kırıp 
geçiriyorsa rolüı.ıün dairesinde 
muvaffak oluyor ılemektir. Yok
sa Hazımı şahsı i.tibarile Abdi, 
K. Hasan gibi gaz tenekesi yu
varlayarak iç doniJc sahneye cık
mış bir tulüatçı me•vkiinde ~ör
mek katiyyen istemıem. Hazım ti
yatronun haricinde artist Bny 
Hazımdır ve belki dle hiç spritüel 
bir adam değildir. Ortada neşe 
parlatmak için yapaceağı zoraki 
komiklik dinleyenler üzerinde 
bir soğuk su duşu tesiri yapalıi· 
lir. 

Nitekim Kasino dö Pari'yi ne
şesinden dolayı alkışlarla inleten' 
Maurice Che,·alier ile Nis'te gö
rüştüğüm zaman kendisini rne· 
lankoliye müptela bir basta zan
nettim. Bir defa daha görüstiım. 
Hiç şüphesiz benim de sinirlerim. 
bozulacaktı . 

Bara daima eğlenmek için gi· 
dilmez. Ekseriya eğlenmek iste· 
yenlerin nasıl sıkıldıklarını sey• 
retmek için gidilir, Ve emin olu"' 
nuz ki barların en eğlenceli tara• 
fı burasıdır. 1 

Bütün bu girizgahlar avuçlw 
para sarfedildiği halde eğlenil· 

mcdiğini anlatmak için yaztlmıs 
olsa gerek. A gözüm! Siz eğlen
mesini bilmiyorsanız bu yoksul
luğu neden zavallı Hazım telafi 
etsin? 

Gençliğimde Kumkapıda bir 
Maksudun meyhanesi vardı. Hu
rada Kambur Nazif, Enderunlu 
Emin, Tıfh Hasan, Muhsin, Bo
razan Tevfik gibi Istanbulun en 
hazırcevap nüktedanları toplanır
dı. Herkes yer iskemlelerine o· 
turur, alçak masaların iizeri· 
ne çilingir sofraları kurulur ve .... 
eğlenirlerdi azizim ... 

Halbuki şimdi bu gibi eğJen· 
celerden kimse anlamadığı J?ihi 
Avrupa tarzı eğlenceden de zevk 
almıyorlar. O halde eğlenm~k is· 
teyenler ister istemez şetareti 
başka zevklerde arayorlar. 

Bugün o saydığım adamlar ha· 
yatta olsalardı anlattıktan biı 

niikteye: 
- Ey, sonra ne olmuş? diye

cej?iz. 
Ben Hazımı Pariste gördüm 

llususi;\·etinde hulundum. BPra· 
her güldiik ve çok eğlcnıfik. Fs· 
kat barda değil. Parisin göbeğin· 
de ve tam alaturka bir meyhane· 
de ... 

* 
Takvimci 

* lzmlt okuyucularımdan Bay Bay· 
kala: 

!\ilektubunuzda bahsettiğiniz R. Ha
lit imu>s• büyük edip Refik Halid• 
alt değildir. Üstnd, fıkralarından bı 
rln!n altında yazdığı veçhile, eserle 
rinde imzasını isminin bütün harfle 
rıni kullanarak Refik Halid şekllndı: 
otıır 

S. - Rektör, dekan, doçent ııt 
demektir? 

C. - Rektör Universitenın il 
mi ve idari en salahıyetli rüknı 
ve yegane mümessilidir. Dekr.ı 
fakülte reisi olan zata veriler 
unvandır. Doçent profesörliıkll 
asistanlık arasında ılmi bır mer 
tebedir ve profesör muavini de
mektir. 

Kurban Derilerini Hava 
Kurumuna Veriniz 

Kurban oayt amında kesilecc>!. 
hs~ ,·anların deri ve ha1saK'ar 
.Hava kurumu teşkilatı taı-atın 
uan toplanacaı. ve hasılacı Ha•ı 
kurumu Kı~lnv ve Çocu .. ıı~~' 
~· mı kurunı ar arasınd':l pa l ı ı 
lacaktır. Mahalle> aralanu' a c.o 
şnn ve gayet ucuz fiatla deri Vt 

barsak toplayan bazı derı vı> bar
sak toplayıcılara fırsat v<>rilme
mesi için Hava kurumu tedbırler 
almıştır. 
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ŞEHiR TIY ATROSUNDA 

üyük Bir Dram ''Aptal,, 
Yazan: ULUNAY 

F eza kadar sonsuz hayat boralardan, kasırgalardan mute
kadar ae,rın bır t!Ser kar-ı hayyır bıle değıl. 

§IS ndayız. Uzak bır hısımından yedıgı ·kı 
Tahh c gırışıldıği zam~n in5lln mılyon ruble mıras onun hıç bır 

b nı kaJd rıp muazıam bır kub- mana ıfade etmıyen çehrı•sıı.de 
b ye bakıyormuş ve bu \tubhe- ufak bır dcgışıklık bile yapmı
nın altında hemen ezılecekmış yor. Bu ıkı mılyonun mcmlı Kt'tı
gıbı bır korku duyuyor pıevzu- ne donduğu zam~n (lvolgını m 
un ~tun e ılen adam bai don- kendısıne verdığı 25 ruble sada-

#4 t' A 'il 

SIM'r: ' 
Mektepler Arasıncla 
Voreybol ve F-utltol 
Masları YapeFdı 

Eminonu Halkevı salonunda 
duu Kız Mekteplerı arastndakı 
Voleybol musabakaları~a devam 
edilmıştir. İlk maç geçen senenin 
şamp•yonu Çamlıca ıle tnonU a
rasında yapılmıştır. Çok auzel ge 
<.>en bir oyundan aonra Camlıca 
15 9 ve 15 - 'I 11ahp J(elmıetir. 

Dun takımlar ıu eekilde oyna
mışlardır. 

lıanın Çocukları 

Hırlıtlyan 

Medeniyetini 
Yıkıyorlar 

IRa" t inefdeı 
milleti Kralın ve milletın ı.r-
1\l ve ifadesi hılltına bu oarlıe 
ve bu felakete sürUkleınıitn 
Şımdi Ualr,an Kr41l ve m\lle.ı l ın 
ha1ık~ti ıormek z.manı gelmıt-1 
tiı Kral ve mıllet uıterse lngıl
ttre onlarla her an an!a~maya 
hazırdır. 

~ ................................... ._.. " 
DÜNYANIN &N ÇOK OKUN/.N BlRI 

S EY A H A T VE M A C E R A ROMANI 

ROBENSON 
ADASI 
Sinemada ... 

pndranm zenıin ve muhteşem aalonlarından ayrılarak.... Çılcın denız 
terde bir çok mücadılcdcn sonra ıssız bır adaya duı;cn bir aılcnin tabi

atla ve vahşi hayvanlarla mücadclclerı .... 
FREDOY BA~THOLOMEW 

ı,ı,nbuldıa ilk defa olarak bu buyuk Turkçe sozlu filmi 

8.00 Program 
8.03 H berler 
8,18 Muz.ık (Pi.) 

B.•5 Yemek Jls-
te i 

• 12 30 Proıram 

12,83 İnce ı 

12 :;o H ilerler 
13,05 İnce :ı: 

13.20 Mu:uk 

• 18.00 Program 
18,03 Orkc tra 

o mele ı hıs dı~or. kadan h~ç far~ı yok. 
L> toewskı'mn Aptal> m~iı\ mcv RasoJın yuz bın rubleyı fırJa-
zu t p er toprak çanaklar kadar tarak genç kadını temelluk <•t
k ha fakat dıkkatırnı~ı celbetnıe- mıştır. Fakat Nastasya aptala o 
aı ı halde daıma gozumuz\.ln o- erkeklıkten bile nasıbı olmayan 
ı d bulunan enmuzeçı ler biçar~ malule ruhan merbut. 
den hoyrat ve çıplak reallteler- Pıens Mişkın lvolgın'ın kızıle ev
den toplanmış Hatta eserın "en- lenecek. Nastasia'nın evınue bır 
trıı • ıle alakası olmail lıUun ge- mulakat genç kadını prensın ış
~n butun teferruat atılmış ye&l- mim taşıtacak bır noktaya ~etırı
nız c~lı hatlar ve saglam çıı- yor. F;ikat N(ls~ası~ tekrar Rago
gıler? Jın'ın elin~ di,ışmuştur. Ve bu a5k 

Çanılıra: Suhevll, Nurinlısa 
Necla. Necla. Nebahat. Hayrun-
nısa. 

Demek ki lnaıltere, ltalyadı., 
f:V\ elki ıun bu sutunla!'du mE-v 
~udiyetinden bahıettijımı~. dahi
lı ihtilafların eenifledıjine ve ar
tık halıtın cephe almasını müm· 
kim kılacak dP.receye geldiğine 
kaıııidir ve Mister Churchill t:-u 
nutukla Kralı ve milleti bu ha· 
r?ketlerinde kuvvetlendhneye 
çalıpnıştır. 

Yann Matinelqrd~n ltıbaren 

'- TA K S 1 M Sinemasında _,,, 11:~y:~~LfüUNDE. 

Karşımızda çarmıha . gC,fılen dchsı Nas~ıa'{l.ın ısted\ğ•ni y~
lsanm oyle bır tablosu V4lr kı ç«'r- pıyor, 9tlU olduruyor. Şımdı delı 
ç vesının ıçınde yalnız beşe.ny~ apt~.lın kollanndaqır. Ve aptal 
t ıztırabı okunuyor: bu bedbaht' tese\lı ed,ıyor. Bu son 

Aptal) ın bmnci temsiline sahne - şuphe yok kı - Şehır tı
k ka korka gittım Şehır ııyall<r. ~ atrosunun zafer iklılındt! en 
\U artlitlerıntn zayıf çenelerı bu çok ptrt.yJn bır ıml.nı.d!r, 
"demır leblebı,, yı öğutebıle<:clt • • 
mıydı? Ucu bucağı bulunm11yan Ş ehU- tiyatro~unun diktiği 
(step lerden esen fırtınaların sanat abıdesının aort 
d ğı ik ruzgarlanna metanetinde kuvveth temelı var: 
f phe ettıgı~ bueyeler dayana- Talat tprens Mışkın), Cahıde 
b lecek mıydı? CNastpıa), Avni Dillıgil (Rago-

Ve ben gene bu sU\unl4\r~ jin), Kemal Gurmen (Gen ral 
r ram mecmuuıle yemden bir Ivolain). 
n- ıkaşa kapısı mı açw~a mec- Bu c;iort temelın birisinde ufak 
bu olacaktım? bir akaaklık ohıaydı eser olduğu 

lnönil: Ouzin Ref'an, Zekiye, 
Avhan. Mahıde. Senıha. 

tkıncı kar111laşma lstanbul ne 
Sişli Terakki arasında vapılm••
tır. Çok kuvvetlı bır takıma ma
lık olan İstanbul dun euzeı bir 
oyun çıkararak Şişli Terakkiyi 
ıkı sette 15 - 5 ve 15 - ı mai
ll.ıp etmiştir. 
Takımlar sahava aşağıdaki kad 

rolarla cıkmışlardır: 
tstanbul: Selma, Ülker, Sema· 

hat. Necla, Güzin, Vefıye. 
Şisli Terakki: Selma. Necla, 

Ay~. Em~l S1dıka Türkan. 
Futbol maçları 

Filhakika Italya bu_gün biıyiik 
bir UÇ\lrumun kenarında bulu· 
nuyor. Akdeniz, hatta Adriyatık 
teki mevkiini kaybetmiştır. Af
rikadaki müstcmlekele!'i tecrıt 
edilmiıtir. Arnavutlukta ItalyMn 
ordusu mağlüp olmuştur. Alman
yn galip gelse bile böyle "Pıayıf bir 
müttefıke istediklerım v<>rece'k 
rr. dir, bilinemez. Bazı rivavetlE>· 

Me~teplıler a~ası~?llki futbol re bakılırsa Almanya daha Şiındı- ' 
şampıyonasına dun ogleden son- den ltalyay:ı }'ransadatl ittedtr. 
ra Şeref Stadında devam edilmiş,. !erini vermemek suretıle Vıchy 
tır. İl~ .. maç, Pertevnival ile Yu- hükumetini kazc:.tımaya çalııma~· 
~e. Ülku arasu~da yapılmış v_e h~r tadır. Galip hır Almanyanın ~se 
ıkı takm da hır buçuk saathk bır Italyayı Akdenizde hakirn bır 
oyunda gol çıkarmiya muvaffak mevkide b.rakacağı büsbütün 
o.lamıı~ış ve maç~~ O beraber- şüphelidir. 
lıkle. nı~ayetlenm,it~r.. . . . Hele mıhvf:'.r devletleri mağlCıp 

, ....... ~ .................................. . 
GöROLMEMIMŞ BiR HADiSE ! 

Yuz binlerce İstanbul halkı 

~OBERT TAYLOR'la - EDDY LAMAR'ın 
Qorulmemiı bir ıekllde nefes almadan seyredilen cilzellik, ihtiıam 

a'k ve ıozyaşları m11cizeııi 

SEVEN K AD 1 N 
FtıMlYLE 

L O R E L 

HAYDUTLAR 
• HAR D Y 

ARASINDA ... 
~ahalar har'kasma o derece hücum etti ki 

MiLLi ve ALEMDAR au~~~de~~i~ren 
Programını olduğu gibi bir hafta daha 

uıatmaia mecbur o1du 
Bilelterinizi lütfen seantt saatlerinde alınız. 

EmlnlSnO 
Hır ç (A) 

F.ilim Artisti Olm Ar 
lstiyen Bayanlara: 

Hali. Klmll Filim StUdyosu 
lvQunden: 

Yeni fılımlerde çalı Urılmak 
il e vey o ta t h 1 nı bıtirmil 
y 1 rınd;ı b yarılar ang je 
~ınden, tahplerın salı, ç r 
fil!mbe gı. .lerl i;lat orıd n on 
dar Si lıd1: Buyilkdere cad, 
5tudyomuza muraca tları, Hayır, Dostoyewski'nin ''Ap- gibi goçerdi. Bunu artistler de 

t ' ı Şehir tıyatros'" to,(m hır t.Qdır etmış gibıydiler 
u" rdır. . .. . Bulunmaz UŞakta bulunmaz 

Hakıkatı soylemek hU!l'Q~tnda bır artıst seviyesıne yukşel n Ta· 
t ssup g05\eren kalemitl\ bunu lat (aptal) rolUnde harikulade-

İkınc.ı oyun, İstıklal ıle Şıslı ojursa, o vakıt Italyanm tlkıbeti 
Terakkı arasım\a oynanmıstır bıitün bütün ftsddir. 
Da\la z\yade Ş\şli Terakki haki- Binaenaleyh Italyan :milleti 
miyeti altınd.a ~e~en birin~i .dev: ıcm harbe devamın faydası kal· 
re 1 :-;- ~ ~stıkl~lın. mağlubıvetı mamı,tır. Iııgili:ı Başvek\l\ bu 
ıl~ bı mıştır. İkıncı ~ev.re~e s~k1 nutkunda lta\yan milletine hu 
bır o~uı:ı oy!1ı.van İstıklallıler ılk hakikati anlr:ıtmaya çahım.1~tlr 
ıtollerını S~ıdın ay~ğından kaıan Italya ev-.. elı\ bu nutku ltal •an 
mıslardır: _Devrenın. ~rtalarına milletinden saklamak istemiş. 
dogıu Şışlı '!'erakkı bı.r penaltt /akat sonra yirmi dort saat bir 
kaçırmış. ve_ ~ır kac. d~kıka s~~r~ tt'ahhurla Ing;lız Başvekı \ine et 
Rıfat tstildalın ~alıbıyet ~~\unu vaJJ vermeye mecbur olmuştur 
c~karmıŞ.tır .. Ancak macın bıtme- Italya, Ingihz Batvekilini yarm1 
sıne on dakıka kala hakem, ya~ hakikatlere davanan bir nu· uk 
ıl~n ıtiddeth yaJlmurdan dolayı söylemekle tlh~m etmekt"' ve· bu 

.---··-------------------- _... .......................... -......... .. • .., f T~PU!AŞt ORAM KISMt 

~~--......---.------......... --......... ----.,------~...... 1) Aks m saat 20.SO da 

fahırle kaydediyQr. dir. Prena Mişkın rolu nankör * * bır roldur. Ufacık bir falsoya ta-

z engin ve nu~lu bir adam hammul edemez. Rol artısti siı
hımaye eyledığı bır kızı ruklemıyece.k, artist rolu yaşata

n hayet kendıne metrea yapmıf- caktır. Talatı tereddut etmeden 
tır. Mevkıı onu hususi hayatını bırinci sınıf sanatkarlar meyanın
tanzime mecbur edıyor. Tamcıık- da zıkredebilirim ve kendısıne 
lanndan bır generalın k:ızile ev~ sanat namına alenen teşekkur e-
lenmek uzeredır. Nastasia'ya derım. 

1 ABDAL 

~.111111•---• Bugün Matinelerden itibaren•---, J 

SARAY Si d ! PAŞA HAZRETLERi 
nemasın a ..................................... . 

Şimdiye kadar cörulmemlt ve bundan ıonfa da gorülmesi mümkün ~ - B U G Ü N 
nryan butun harikalar, Gli:ıell klır ve Fevkalidelikler Filmi: MARMAR 
BILLOR KÖŞK 

glSrmeOe davet eder : 
75,000 ruble tazminatla b~raber En fazla hırpaladığım artistler
bır de koca tedarık edılıyor. AF- den biri olan Cahıde diırı ak9am
kerlıkten çıkarılan General lvol· kı muvaffakıyetıle butun fena 
gın'ın oğlu Gabya Nastaıua'nın notlarını siluı. 

ma~ı yartnA hırakhr.ııııctır. k b'I t h ·11 le ltal ·11 ı· • • a ı a rı er yan mı e m 
Atletler gıttıler liaerlerinderı ayırmanın mümkiı1 

EMSALS!Z ~ENKLERİ, - MÜKEMMEL MUSİKİSİ... ve NEFİS 
A.RKILARI yenı v hl11I mevzuu ile bir sinema muclzcıı olan 

Dünyanın en uzel k 

Bu filmin . Baş Rollerinde: 

JUDY GARLAND - FRANK MORGAN 
Cuma J?iınü Ankarada yapıla- olmadığını izah etmektedi•-, 

cak olan At&tür}t ~o~µımna isti- Fakat hak!Jlntın kendi§ini bjzr servetıle evlenmeyi kabul edıyor. Karşımızda büsbütün yeni bir 
Fakat vakaya bırdenbıre flago-. artist gorduk. Oyn~ma tarzında 

j n girıyor. Bu zengın faızcının kusuru yoktu dıyebılirım. Unut
o lu genç kadına babasının pa- mamalı kı pıyesın b\ltt.ın huvıyetı 
raaını çalıp kupeler takdım ede- bu rolc;ledır; Cahıde baştan nıba
cek kadar aşıktır. Gabya ba~ yete kadar sahnededir. Sahnede 
n n aılenln namus ve ~ine olmadığı zamanl~da da onu ge
vurdutu rahne yuziındeıı sığın- ne karşımızda goruyorduk'. Bu 
dıkları ufak apartımana dondüjü gtnç @rtatın sanata vakfe-lecek 
zaman kız kardeşinın muhalefe- vakti çoktur. Hayatın hır çok ~e-

r~k etmek uzere Ankara Ha\kevi onümüzdek; hi.diaeler göstere 
tarafından davet edilen ve lstan. et':hti'r. ve ekserisi cüce olmak üzere 9000 figüran 

ilaveten: YENi FOX JURNAL 
s 

hul takımını tesk\l edecek olan Işte bll şenr yeni yıl~ l::öyle 
atletler. dunkü trenle Ankaraya karşıhkb nuıuk düt!!llolarUe .:ır;
~itnıil\lerdır Tal\ını Rl.ıa Mus~- yoru~ 

son dünya ve harp haberleri. 
HAYA 
Güzeldi dun kaotanlığı altında Hüseyin ___ _,.. ___ _ 

J.rtan. Habjp, Mafid\sden murek. Askeri Vaziyet 
keptir 

t le kartJlaşıyor. Bu haysıyetli t"aıti kel\<Uşipe muşaittır ve şımdı sukunet karşısında hayran kill
kız babasından sonra Toçkı'nın de~ çalıMctak ıamanıdır. pun dım. Avnı Dıllıgıl bu degışıkhk
eski metresıni yenge olarak ka~ a~~ 9ynQd1ğl rol b\r hap şek- lerı o kadar kuvvetle ıdare edi
bul edemiyecek:, fakat ne yapma- imde y~~ulup şahne_ye çıkılaç~k yorou kı onun en ajır, en guç 
h? istikbalini mahveden genera· bu- rol değildı. Çaltşmak ye errıek rolleri bile başaracağına emınım. 
lın aılesi geçinmek için o kuçu- vermek wımdı. O halde Cahıde Bu sanat abidesının dorduncü 
c k apartımana kiracı alacak ka- S4Utata ltarp olşn taahhüd\.mÜ ayağı olan Kemal Gürmenm oy
d P duşkündur. Nıtekim oğlu ye- yapmaya ~şlaımştır. Oyle ise nj- nadığı lvolgin'i en mükemmel 
ru bır kıracı getırıyor: çUı dev~ etmemeli? Her ~rtistin arıtstler de bu kadar oynarlar. 

Prens Mitkin. hedefi y~ksebne.k, daima yüksel- Zaten oomposition'da muvaifaki-
lhtıyar bır aıleden kalan mu- me~tir. Sahne l;>aşka ~ye btınze- yet Kemahn en yuksek hususiye-

t reddı bır kuru dal! Aptal... mez. lnSiınl oray{l çıkm!ilç ıçin tıni teşkil eder. Fakat bilhassa 
Hayatta aılesının tarlarından (mukaddes atCf) d~i~leri bır bu pıyestekı rolü bır ''şahe~r .. 

başka hıç bır şeyı yok. Yalnız sanat meşalesı sevkeder. .i3uııu dir. Ancak perışan muhAyyelesı
butun varlığı o saf ve temız ru- zorla sondurmek ı~teyenler hır nın yaratabıldiğı yalanlarla yasa
hudur kı kendısıne hakaret ed 1- cınayet yapmıt olurlar. Cahıde maktan başka bır şeye yaramı
dıgı zapıan bıle tahkır edene o- boyle devam edecek olursa ken- yan b~ ihtiyarın hayatta ı kor bar 
nu acındırıyor.Bu lekesız yurekte dısini şimdı yaptığımız gıhi tak- sak) kadar luzumsuz.luğunu bize 
ne kın, ne ıhtıras, ne emel ... Hıç, dır e\mek bwql lÇlA bir V\lııfe- o Şadar guzel anlatıyordu ki o 
hıç bıf şey. Başkasına savrulan dır, guJünç huviyette~i acının dam-
tokat ancak yuzunu incıtiyor, Avni Dilli2\lin Şehir tiyatro .. la, damla içtığimiz bir zehir gıbi 
haysıyetını değıl. sunup en kuvvetlı ftl.'tist\erınclen. ttsıri altında kalıyorduk. 

Zavallı deJenere! Bütün hüv>- biri olduğuna, şüphe etmiyorum. ı Tiyatro mevsiminin en güzel 
yetıle vakaya girmiş ~e par~alan- ~agoj~n rolunde bütl.Ul Dosta- 1 oyn~?Wl bu en ku~etli piy~si 
mış bır gemıden kopan çurük bır ıı>wskı'nin ;:ulıunu yaşattı Her şe 1 Şehır tiyatrosunun ılinlnrı;u u
tahta parçası gibi dalgaların o- Y' şilip süpurecf'k zannol\lnan hır zun m\ıddet işi{a.l edecektir. 
nunde çalkanıyor. Fakat kopan fırtın~4f birdenbire gösterdiği ı Ve etmelidır 

- İste babam, beni çağrıyor. Gal'ba mısafir)er 
geld1, e:v sc.hıpl k vazıfemi boy le ihmal etmem r ek 
ç rkı!\ oldu. 

Zcrakı bır ı;:ülti!:le tebessüm ederı'k kapıy.a doa· 
ru !.ıır Uçi adım atmıştı; Mithat yetişerek el ııi 
tuıtu 

- Şermin; bu eece yola Ç\lunaya mecburum. 
Hareket etmeden evvel senden ~utlaka bır cevap 
•lnıak ıatıyorum. ~ica ederim, bunu unutma' 

Genç kız onun gözlerinden ve ellerinden kur
tulmak ıcın teJaşla cevap verdi: 

- Tabiı ı:nutmam. 'e tul esvabını etrafında uçurara1' koşa .koşa dı .. 
şarı ç ktı. 

*** B lo çok parlaktı Gençler kafilesi cesim saior.ları 
ve odal rı kahitahalarıle, gevezeliklerıle doldUı": 
mu lardı iicrkes neşelı 1dı1 bu\un yuz.le.rde ~Pm
nu ı) et poruııuyordu. Esasen Ahmet Muhtar Be
y n .o ınd yapılan bır eğlencepm yarım olabı
lt: e ını kımsc tasavvur edemezdi. 

B\ltun b\1 ı.ı.tırlı ve ~alababgın ortasınd;i ~r
m n b r ~nı) e ) E'rınde duramıyor, bır grupt<ln o te-
k ko U) or ~erkese cevap veriyor, herı<ese tebes 
s t yordu. Mıthata gelınce, sabırsızlt~tn\ ıçır.e 
s dırmeye çctlı~arak uzaktan genç kızı gozle•'lle 
takıp ed vordu. Ş rmın onunla yalnız bır defa 
d ııs etmıı ve bu sırada qa ona bınbır nıkaye ve 
v k an ntarak kendısıne bil' sual ~rulmuına mey 

v nn mıf1ı Adeta el• avuca ıığmav•n vahşi 
~ık glbı sıyrılıp kaçıyordu; fakat 'Mitbat bır 

o up o unlı. evleneceğıne o ~adar .,mindı ki 
n ru lan ho gormeye çalışıyer ve fena bır 

ih 1 k lı a biJ 3etırmeden b\1 ıjkenceye ta-
llammul ed v u 

Yal ız S m m de kendisi gib\ azap içinde ol-

I~ t'Ot°(\ ~l ıt,. ı 

duğunu tahmın edememişt\ }Ialbu~t gel\ç kız, <tu
daklarında nt·şelı biı tebessümle salonlarda dola
~ırkeQ bu ~hıti ne~sinın altında çok ezici ve hır
pnlnyıcı bır tereddudu gizlemekte ıdı. Karar ver
mek zami-\(1ın11l ya1rlaştıtmı gordukçe heyecanı \'e 
ıztırabı artıyordu Bu parlak lflklı salonlar, ~u 
neşelı insanlar onu buyük bır uçuruma dogru su
ruKluyor gıbıydiler. 
Orke~ıra bir tangonun ilk akorlarıru ~almaya 

başladıgı zaman Mıthat, uç genç ve ~vımli d.ın
sorun Şçrm1n<• yakla~tığını ve tıer bırı bu dansı 
k"'ndısıle beraber etmesı için yılvardığın\ gol'Ju. 
Çenç k~ gulerek itıraz edıyordu: 

- t~c,,nuzle bırden dans edemem canıll\1 •• 

Tam o sırada şı~man, kısa boylu, lastık top gabi 
b1r adam salClnUn oı:tasına,. dogru ılerleye.r0k şu 
~len &<\yled.ı: 

- OUF\ln\q, bir teklif im var: Bu "'a!l'll herıüz 
kimseye vadet:memış olan ıe~~ k~ı~r btr \Mafa 
~l.uuruşJaf, biz ®1-n "1'4Y-1ım ve ~ını bu
lurs.k onunla danş ecte\im. l<fl'\dilerine gıı:Ienmek 
ıçm µç dl\kiıç._ verU-or\ız bu müddetin sonnn<tfl he
men iıra:na~a baslarız. Nasıl, kabul eder mmn,z'! 

Eık~kleı" oır agIJdan WJrqı~: 
- Cok ilj b1r teklif hemfn tatbık~ CJ~hm ... 

Hayaı kuçukhanımlar kendınıze hır gizli ko~e se-

m"<'bı,ırl riçat hareketine atted lmell- Fraııaı~ &df(Jiycıtı,mw bir Şaheseri 
dır. Ç u n k il , bu cephelere lh-
r:.c 1 

1 
k e ı e 

1 
i vazifesini ıö~ 

1 

GUSTAV~ FLAUBi:RT'uı ~QMANINDAN MUKTEBES 

re>n Avlonya l manını, haly•n- M A D A M B o y A R ı 
l&ran ell~inden kaçırao{lkları 11Un1 ar-
lık yak.ı~~mışhr, Bu liman, Yı,ınan .. I FlI..MlNDE 
lılar tarnf\ndan ııaal edildikten son-
ra Bera. ve hattA Elbasan şehirlertnı POLA NEGRİ San'at\n Zirvesine Varıyor. 
U'il(lataa eqerı İtalyan hrkalarının p k k d ş A R K d var.ıtetı temelinden sarsılmış olacak- e ya ın a sinemasm a 
tır, Bu takdıl'de, bütün faaliyetlerini 
Dr '9 limcınında tekıit etmek mecıbu. ' ( Eski • Ekler > •••••••• ti 
ka cephetennı tA ikı,ımbı nehrlr\ln 

il 
FLORENCli RiCE ve 

MELVVN OOUGL 

nefıs eseri : 

GANGSTERLE 

KUCAGIND~ 

Sahıp ve Ncırıyat MUdUrü: Emın ıl 

l.i Htcclll~ ve Nctr•Yat T L.I ·TAN 

r t!ıinde kalııca.klafdır Bun(lan bat-, ~ 

btelerıne kadar çekmekten, yetti Ar- ~---··• .. ••••••••••••••••••••••• .... •••••llllf mıvutluğun onda yedi ınl \ahliye et-
BUGÜ Matinelerden itibaren 

i p E K SINEMASINDA 

1 - H A Y D U T 
2 Film Bird 
A Ş K 1 

mekte\. başka çarelerı de kalmıya
cıılttır. Bundan aonrakı harekAt lem 
Yıır.an taarnuunun yakın hedtf, /ı,v
lonya Un.anıdır. Bı,ı ıeP.rin llef•lt ka .. 
rıı-:.tan( Kanlna kale i), ıerek (lenlz
den (Sazan ııdası) kuV\ etli mild faa 
me\•zUerl vardır, Fakat •eprin tı; Ar
navutlukla m u v a s a 1 a yol
lan keşıldıkten sonra, bu mUdafaa 
tertibatının Juymeti ııhra ineceii Ji
bi, hal11U"1 (IQnanmıwnın ar\llç isqat 
ed~"'1 hareke~ ka\lillyelJiıUii yüıUn- ı 
de"l. senelerdent>erı \>(iş yere tah~im 

İstanbulda ilk defa büyük SERGÜZEŞT filmi, heyecanlı sahnelerle dolu 
h .. rikulade film. Baş Rollerde : C E S A R R O M E R :> 

2 • 3 AHBAP 
\ie \akvi)~ edılen SllZ&n adasının da ..._ •••• 
bır faydıısı Qlmıyac~ktır. ~ 

ÇAVUŞLAR SIRKT 
Türkçe Sözlij ve meşhur ARŞAK f ALABIYIKYAN'm 

çmıı. ıiJ~ uç çlakika vefiyol'UJ, bır ŞanQ'e fazla 
d~~il.. .. 

Kahkahalar ve bajınntılar arasınd~ ie'1ç kız~r 
01'tadan "~boldular. a'"nl~qn arasında Şe:-mın d~ 
v~dı, ia~at bir ~lan pej ı1o.runm\yecek Kl\diir 
u~k .k~er' gız•~eyı muv~fık gormedık\eri 
halde o, bıl~iş oyunu tamamıle ter~ede~l< bu ve
sııt'(\en lShfade et111ek ıçm bahçeyı &~ıp t'VIJ'l ar
k;ı tarafından ctolaştıktan ş0nra servis kap!->\fı:Jan 
ıçefiye girdı ve kıınseye &Qrunmeden kutuphane 
~na gırdi. Burada ba~ı bulacajını ~· 
ll.m\t tMlıyorQ\l çun.k\ı dav'ı tıunlerinde ve e~len
c~ ~anlarında ~ v~ıt vaki\ quraya gehp başını 
dinlt:nd\rmeyı aoet edııun1.1ti. Ancak bu gece oda 
bı;ı,ıu Yalnız rno.sanın uzerıne konulan bır l~m
~amn ıuymızı ab~uru. ortalıja loş bır kızıllık yay
rmştı. Lambayı ıMdürdiı ve Cı\mh kapıdan l(eııd1-
un1 d~n~Uer< -~~rm~me~ içın ay,.klstrınm 
uc~ b'ı_MJ'~ r~ltııı. k11tq~h,ne ne mısafirlerın 
bulundugu salon11 .,-ıran ceııı\ıjm perdelerini va
v~ ya\ a'll çfljti ~~(ti tlt1~ kendisine rahat ve ... 
km bir k* b\llduj\m, emmdi; binaenaleyh hu,.a
da sükV-net~E ol\l.'"Up <f qşij~b\Ur ve kati bir karar 
ittih-.z edebihı-dı B~lon\lı:t ~urilltiısu buraya ben 
guk bır utuıtu hı'ınde ıfhyordu. 
aird~nhı~ ~Ufijpt\~el\10. kapısın~ sert bir el aç

t\ ve genç bir ses; 

- »uradı; kımı·e er yok! 
Dıyerek tela~lı adımlarla uzaklaştı. 
Sermın, r.ıhat bır nefes aldı. Kımsenın bU .. n' a 

gelıp on.ı bulmasını ıstemiyordu; aradan be1 aa
ltik, 11eçm~m\st1 kı ka1M tekrar, falcat bu ~e(a agır 
ağır ıu·ıldı ve halının uzerınde hafıf bır ı.yak sesı 
duyuldu Gen~ kız babasm\n 8eldığını ıanne<terek .

1 
perdeyı hafıt e aralıklamıştı. Bu hareketı buııın
du~u yerın gorulmeşıne sebep oldu ve uyak ces- 4 
lerı ona rlo~ru ~aklaştı. Bu sefer Şermın .cendı 
kendısme: 

- Mutlaka Mıthattır, bulunduğum yeri keşfe
dere.it arkamdan gelmış olac~! 

[) ye dusundu ve bu duşunçe goğsünu sıkı~lır
dı 

Bırdenbıre, ptrdenın aralığmdan aııan ınce ış•k 
~ızgısı altında b r elın yaklaştıgını, suratle pel'dey\ 
çektıgını gordu. liayır bu gelen ne babası. ne Mıt
hat ııe de bu saklambac oyununa ıştırak ed~n 
gençlerden bırı ıdı Şennın başuu korku \le ~a dı
rmca karşisınd:ı bıl' kaç gun evveJ kepdısını az 
kalsın otomohıhle ezecek olan acaıp genem tne)US 
ymıunu, karanlık gozJerını gordu ve tekrar onunla 
nazarları karşılaştı Şermın gozlerinın, 'lk gunKu 
glbı garip bır ku'1vetın cazıbesıne kapılarü bu 
esrarengiz •;uze "°kılıp kaldıgını hıssettı. 

liir dakıka. Qralannda ağır. hatta ti,zticu bır sti
kl.l\ oldu t~ışı de şöz bulamıyorl~rdı Nıhayet ı;;er
mın tür )(abus\an )(urt\U«ı~ ~ıbı şı.rınll bır gı.ıluşJe 
ao~du: 

- Sız misiniz\ 
Ada111 boğl,ık bit sesle t"evap vetdi: 
~ Evet ben ve Sız• 
Genç kuı eeytı.:ölJlla &\il~: 

.(Ark891 var) 

Soldar. sa~a: 1 - TazeJiJ 
İzmit tarafJnd dır 3 - S 
zer - Altın 4 Civı cakıat' 
Bır savı - B r z mir - Bır 

6 Yuıdedir. Y - Ak,_ 
Ac de~il 8 - Bır uzuv ~ 
ı,et 9 - Comertlık 

~ukartdan asa.~ı: 1 -
VUil"nz 2 Ta.ltm ktan 
\tltdan cıkar 8 - Ters 
ııA BiT rf'nk • Aoıl nıi 

-4 Ka,.11denizdedir - :Sif 
5 - Sucunu bai!ıslamıı11 
t1'm - Baban\n vans1 8 
k~ba - Bunaklık 7 - A 
hr - v~J)\uandır 8 v 
çıkar - Tabaka 9 - Bir 
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orunma Kanunu 
adi/Qtı Müzakere 

Kabul Edildı 

ltalyacla infial Masarclaki Harekat D i • K • Jlk Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide} (BaŞı 1 incide) ~ar l on gres l <Başı 1 ıncıdeı 

süreceği hakkında askeri mahfil- ne, İn.srlllz diplomasisi tarafından ~ harp malzemesile doludur. ita! 
ler şimdiye kadar bir fikir beyan ji?Österilen faaliyetin esaslı bir te ,,..OfJ lan t l s l n l ap t l yanlar, Himara'dan çekıiırkcıı .ıu-
etmemişlerdir. Düşman gün geç- zahürü mahiyetinde telakki edil· l ~ lı.elerdekı ıkon!arı ve avızeıen 
tikçe kesafeti artan lngilız top- mektedir. Nutkun geniş mikyas- kırmışlar ve zeytınyağı fıçııaı-ıw 
çusunun ateşi altında bulunmak- ta yayılmasını temin için icap e- Halt Partisi vilayet kongresi, rak, çalışmalarına başlamışlar- da delerek sokaklara atmışladır 
tadır. den bütün tedbirler alınmış. mev dün sabah saat 10,15 te Parti dır. bir çok ta rehıne goturmi.ışlerdir 

Kahire, 25 (A.A.) - Orta .Şark zuu son dakikaya kadar gitli tu Merkez binasında toplanmıştır. Umumi heyet ikinci içtimaını Avlongaga hava hikumu 
hava kuvvetleri umumi kararga- tulmuştur. İtalyanın cevap ver- Ko~ede Vali ve Belediye Rei- bu_gi•n saat 14 te yapacak ve bu Kahıre, 25 tA.A.J - Orta Şark 

(BBŞ& l incitle) 1 verildi. Anlaşıldı ki, bu tarzda hının tebliği: Dünku salı gunü, mek için bir gün bile kaybetme. si ile Emniyet Müdürü ve Sehir tor..Jantıda encümen raporlarını hava kumandanlığının tebliğı 
müşküller karşısında bıraktı. yürüyerek fiyat mürakabesi yap· garp çölünde, bombardıman tay- ıiiği 'lazarı itibara alınırsa İngi· Meclisi azalarile kaymakamlar tetkik l'decek ve bilhassa dilek- Arnavutlukta, bır çok duşmıU> 
bi kanun çerçevesi dahilin· mak imkanı yoktur. yerlerimiz Tmimi ve Gazala tay- liz radyo servislerinin bu işte ta- da bulunmuştur. KonJ(reyi, Par- ler üzerinde müzakereler cere- tayyaresının bulundugu Avlonya 

~alışa~ hükümet, bir çok müş Binaenaleyh, fiyat mürakabesi- yere meydanlarına hücumlar yap nıamen muvaffak olduklan an- tinin vilayet idare heyeti reisi va!l eyliyecektir. tayyare meydanına muvaffakı 
ta uğradı. Bir ç.>k noksanlar ni başlı başına bir cihaz haline mışlardır. Bütün bombalar, hedel !aşılmaktadır. Burada herkes Reş;lt Mimaro~lu açmış ve mü- yetlı bır hucum yapılmıştır. He-
ü. Bir çok tecrübeler edin- getirmek lazımdır. Bunu yaptık- mıntakasmın içine düşmüş, hnsa- Churchill'in faydalı bir hareket. tea~ıb~n .riyaset. divanı ~imin.e defler, -lıman ve şehır- alçak bu 

Bunlardan aldlğ!mız netayici tan s.01?-ra fi~at müra~abesi!'in rın tam genişliği müşahedP. olu- te bulunduj?una kanidir. ~eçilmıştır Netıcede kollJ(re rı- lngiltere Kralı lutlarla kapalı bulunuyordu. Ta) 
runuza getirdik ve tetkiki- daha ıyı olac~~ı kan~~tı~~ vas~l namamıştır. Avcı tayyarelerimiz Londra, 25 (A.A.)-Churchillin ya~tine Şehir Mec~i ~~~dan yarelerımız, bu bulutlarm içın 
arzettik. o}duk Onun ıçın bugun~u .. teşkı- bütün gün hiç bir düşman tay- !talvan milletine hıtaben söv le· ~e.f!k Ahmet Seve~il _ik~ı rt:;· <Başı 1 incideı den bırdenbire çıkarak düşmanı 

M:ustakil grup namına kanun ~~tıa bu şekle d~ğru yuruye~e: yaresine raslamamışlardır diği nutk4n saikleriyle Amerika ıs~e SularA ~d~sı muduru ~ı: birinrlen ayırmakla beraber, yenı ba."kın halinde yakalamı§lardır. 
ınd.a umumi mütalaa derme- ıtız. Evvelce de ılk olarak ~ı!lı Avcı tayyareleri refakatinde tarafından William Philipps'in ya EJ:en .. katıpliklere Baro reısı bir birli;{in vücude gelmesine se- Tayyarelerımizden bır kısmı, yer 
,~den arkadaş~. Fua~ ~ir- Korunma Kanunu kab~l edılir- seyreden büyük bir düşman bom- Ronıaya göntterilmesinin sebep. Mekkı Hıkm~t Gel~n~y V': avu- bep olmuştur. Bu birliği yaratan dP bulunan tayyarelcrı bomba 
.~n, n~tlar~mı ıyı alabı!~ım- ken sayın arkadaşımız Rana Tar- bardıman tayyareleri filosu, Sol- lcri arasında bir ayniyet göze kat A~ıf Ödul secilmıs~~rdır.. saıkle, istiyerek kabul edilmiş Jarken. dığerleri de Hangarlanı 
&öyledıklerı şunlardır: ı Tat-• hanın sormuş oldukları suale luma bir hücum yapnu~tlr Ha- çarpmaktadır. Bu zatın Romada- \ MımaroglUlllUI 116Zlerı müşterek tehlikeler ve müşterek ve bınalara hucum etmişler ve 

l:alll'tlen mütevellit neticeler, müs- vermiş olduğum cevapta da de- 1 ~ar pek azdır. · ki vazifesi,Vichy'deki meslekdaşı Bundan sonra tekrar söz alan istıraplardır. Bu son aylar zar- çok aşağıdan bır mıtralyôz hücu· 
olmakla beraber, tam değil- miştim ki, Mürakabe Kanununun n:n vazifesine benzemektedir. A- Reşat Mimaroğlu, Partinin iki fında İngilterede hasara u~nyan mu yapmışlardır. Tayyarelerımız 
İthalatta müşkülat olmuştur. tatbikatında mütehassıslardan Gavrisafi Kar merika, kendilerini Berlin'in ta- vılh.k faaliyeti hakkında uzun u- bir cok şehirleri ve felaket kar. meydandan ayrılırken, meydıuı 
' bu müşkülat mevcuttur. haddi azamide istifade etmek bi- '· • hakkümünden kurtardıklan tak- zadıva izahat vermiş ve ezcüm- $Isında halkın gösterdiği metane· artık dumandan gözükmüyordu. 
ın ihtiyaçları için kafi stok zim esasen şiarımızdır. Müte- <B•!5ı 1 incid~l dirde, bu milletlere elinden gel- le demistir ki: ti bizzat #?Ördüm. Cihana ilan e- /talgan tebliği 
dır. Fiyat Tesbit ve Müra. hassıslardan istifade edelim der- yetişmeleri dolayısile gıda mad- diği kadar yardım edec('ğini ve "- İki sene içinde Partiye 15 debilirim ki. hepsi de ırklarına ve 
işi tam muvafak olamamış- ken bittabi muhtelif şubelere ta- deleri satışında ciro azlığı bahıs .\nglo - Sakson milletlerinin mu- bine yakın evrak 2elmiş. bunlar- milletlerine mensubiyetleri'e ifti· Italyada bir mahal, 25 <A 

ıı Mütehassıslardan istüade e- alluk eden mütehassısları kasde-- mevzuu olmadığından normal za- avenetine istinat edebileceklerini dan 7500 ü üzerinde muamele har etmektedirler. Sonuna kadar A.I - Umumi karargahın 201 
~ eli. Tüccan ne tahzir etmeli, diyoruz. Bunlardan ayrı ayrı is- manlarda mahalli teamüle göre, anlatmıştır. yürtitülmüştür. İdare heyeti v~- dnyanarak zaferi kazanaca~ımız numaralı tebliğinde Yunan ct•p-

dc ihtikara teşvik eder vazi- tHade etmek için gerek devlet tüccar tarafından maliyete llave /talyanların cevabı ze y~ınA topl,antı yap!Dış. tef~ış zaman, Noel llÜnleri yeniden sa hes hakkında şöyle denılnıekt~ 
serbest bırakmalı. Müra- daireleri, gerek şahsan kendim edilmekte olan gayrisafi kar yüz- fşlenne azamı ehemmıyet verıl- adet günleri olacaktır Bugiin dir· 

yi tevsi etmeli. Koordinas- elimden geldiği kadar çalışıyo- d . . rtt h 1 kt Roma, 25 lA.A.) - "D.N.B . ., mı .. ·s_ ve bu teftişler esnas. ında 1 hepim. izi baftlıyan azı·mkar ruhu Havanın fena gitmesi. harekatı 
kafi itiyat haline gelmemiş- ruz. Bundan emin olabilirler. esını a ırmaya ma a yo ur. Salahiyettar Italyan mahfillerin- " güçleştirmektedir. Düşmanın ta-

Bı·naenaleyh fıa· tlar malın malı gorulen noksanlar derhal ikmal muhafaza etmek mecburı·yetı·ndf> 
"Tüccara müşkülat göstererek etine normal zama' nlardaki ka; de Churchill'in nutku etrıllır.aa edilmiştir. viz. Ke!'dimizden ziyade b .... ka. arruz teşebbüsleri tardedHrr.istır. 

Arkadaşlar... Milli Korunma 
a: ununun tatbikinden müte-

"t netayiç müsbet, fakat haki
n tam ve kamil değildir. 01-

k ı~ının misali de bugün hU
.lf nuza getirdiğimiz bir takını 

· tadillerdir. Bir defa mem
te yepyeni bir uzuv olarak 
lan bu cihazın işlerken ~ös-
iği bir takim müşküller oldu. 

akta fertler müşkülat çekti 
amak istiyenler buna karşı 

külat gösterdi. Devlet teşki-
• lazım olduğu kadar müceh. 
olmadığı için müşkülata uğ
. O teşkilatı vücude gtirmek 
~alı~ık ve neticede bir takım 
·tala huzurunuza bunu ge-

tbalitta müşkülat olmuştur. 
u tavziha ihtiyaç görmem. 
kü bu nihayet alelade, mev-

buhran değildir. Yahut di
bir ilemin buhranı de4i1dir. 
hemen çok yakınımızda, cere 
eden bir buhran olması dola-

y le hakikaten ithalatta müş.. 
'' t olmuştur. 

alkın ihtiyaçları için stok 
lesi.. Eğer elde stok mevcut 
se. dahilde stok olmamasın
ır. Hakikaten halkın ihtiyacı 
ve hatta ordunun ihtiyacını 

"np kafi gelebilmek ~in bazan 
külata u~adığımız zamanlar 
. Bu stokları yapamadık. fa. 
yapabilmek için sizden lazım 
iği kadar salahiyet ve maddi 
ım rica ettik ve şimdi bunu 
vorsunuz. 
iyat tesbiti ve mürakabesi. 

an dolruya iıdeta devlet 
· · tına munzam bir iş olarak 
ı edildi. Uk teşkilat bu tarz-
i. Vazifedar olan insanlara 

bunlan bulundukları tı·caret y cu mu··ıaıaaıar yur·· U00 tu··1 -ekted·ır·. .J -... aı·ı hı0maye uçucu yap"n avcı tay yu··zdesinin ı·ıa·vesı· suretı·ıe tesbı·t ,. "~ Vilayetimizdeki 12 Halkevi- larını düşu· nmekte devam etmeli 'Y " • a·ıc.mı·nden "ekmek veya serbest - Italyan kurtuluc hareketıı·1.,. Jn- yarelerun· ı·zden mu··rekkep bir t..._ " " olunması lazımdır ,. "" nin faaliyeti çok verimlidir. Bu yiz. Ancak bu suretledir ki. dün- · ..-bıra"'makta büyük bir ihtikara . . .,, . oilizler arasında mevcut oldugu- Evl rd · · -kkül. Avlonya gecidine dtişma.., ~ Tesbıt ed l ek fı tlar Veki ıc.· e e bilhassa, fahnyen vazı- yayı ve rıayatı. daha iyi ve daha .,-mevdan vermek istemiyoruz. Ni- ı ~ . a • . A - "O.'-'lenen tesanüdun·· hakikate mu ~ 1 p __ ,_ tarafından yapılan bir akm~ şıd-
1 tN> tetkik edildikte sonr ılan • J ıe a an artili arkadqı4nmıza f.Üzel bir hale ızetirebilecekiz tekim akhlımız bir çok kararlar e ... - n 8 halif olduğu tarihçe sabit ol- n1a uh l"f detle mani olmuş ve Blemht:>ım 

da heyeti celilenizin malUmudur. olunacaktır. muştur. ve o ra yardım eden m te ı Simdi hepinize mesut bir Noel Vf' 
1 ı A Him ve !'.anat şubesine mensup yeni mesut bir sene dilerim. Va- tayyarelerini mitralyöz atesi e lae 

Biz tiiccan millet hayatında a· vaben Ticaret Vekili Mümtaz Ök- Büyiık Harpte lngilizlerl.? Ita!- harr.ivetli vatandaşlarımıza te- him bir buhranı atlatmış bulunu- kip etmiştir. Diisman muharel:.e-
Z!m bir unsur telakki ediyoruz. men de şu izahatı vermiştir: yanların beraber harbettikleri sekkiır etmek te bizim icin bir yoruz. İstikbal, zorluklada dolu- den içtinap etmiştir. 
Bu unsurun kendi normal yaşa· "I.cr:a Vekı.llerı· Heyetı· bu ka- doğrudur. Fakat Italyanın kat· d F-ı..at b. af l nd -=-=~=-ııı=:::o-==--==-==:::1-==-k d. · - t kd. a vazüedir. Gençlik spor teşkilatı- ur. - ·- ız. :ı er yo ll. avız ,-masını en ısı eger a ır e er nunla, iktisap etti~i salahiyetle- !andığı fedakarlıkların lngil~ere mız da faal bir haldedir. Talebe ve bunun üzermde saJ)Sağlam a .------------.... 
ve temttin ekdersed .•. devletdten ve 1~ü ri ne toptan ve ne de münferiden tarafından ne suretle mükafat- yurtları..'1UZ çok ehemmiyetli bir yakta duruyoruz. Allahın vardı lstanbuJ Levazım Amir-
kume en en ısıne yar ım ge ır. nerhanaı· bır· mu··esseseye devre- landırıldıgı- da malumdur. ZPCri il dal te e ulhe ..ı-ğ ·· 
H k d . · h T .. k t d "' teşekku-1 halinı· almıştır. tkı· yıl m .. ı e a e v s uu ru yu ıı·ğinden Ven.len· Han"cı· em E'n ısı. em ur va an a. decek de~ildir. Ve böyle bir dü- tedbirlerin ilk defa olarak lngil· · 
şı müstefit olur. Fakat tüccar bu- sünce asla mevzuu bahsolamaz. tere tarafından ltalya aleyhinde evvel ba.şlıyan bu faaliyet dere- ruyoruz . ., ------- Askeri Kıtaatı İlanları 
nu höyle telakki etmezse, tama- Ancak fiyat tesbit işini bizzat tatbik edilmiş olması, İtalyan ~e derece arttırılmış ve bu yıl I 
men içimizden çıkması lazım ge- kendisinin yapmasına imkan yok mmetince çok acı bir şekilde his- erkek talebe yurdu ~n seneye Carol span~da 
len bir unsur oldu~una kanaat tur. Binbir türlü neviler arzeden sedilmiştir. Bugünkü barb.t, ln· nazaran 75 fazlasile 326, Jı:ız ta
,getirerek ona llÖre hareket et- ihtiyac maddelerinin her şehir ve gıiterenin istemiş olduğunda hiç lehe yurdu da geçen yıla göre 50 
mek kararındayız -bravo sesle- kasaba için icra Vekilleri Heye- bır şüpheye mahal yoktur. Bu ha fazlasile 155 talebelik olmuştur. 
ri, alkışlar- tince ayrı ayrı fiyatlarının teS- kikati, Polonyaya verilen temi· Mektep c;ocuklannı himaye bir-

"Koordinasyon meselesi.. Ar. 1 liğimiz, diğer hayır Kurumları-
kadaşlarım, hilkumetiniz. tama- biti maddeten de m~mkü~ de[ıi . natla totaliter devletleri bir çem- mız faaldirler. kendilerine düşen 
men yanınızdadır. Ve koordinas- dir. Bu itibarla hükumet iya a- ber içine almak için tatbık edilen vazifelerde şuurla çalısıyorlar.,, 
yona uygundur. Arkadaşım Fuat rın tesbiti işinde ~icar~t Vektle: siyaset de isbat etmektedir. Reşat Mimaroğlu, "Partimizin 
Sirmen, bu meselenin kafi bir iti- tini veya ona bağ ı mtiessese erı Italya, kendi denizinde bile sf'r Ulu Başkanı Milli Şefimize ve 
yat haline 11telmediiini beyan bu- salahiyetli kılabilir. Bu, tatbikat- best bir hayata sahip değildir. Bu Başkanlık Vekili yüce Başveki
vurdular Bu hal Vekillerle Baş- ta da böyledir. Muhterem arka- denizin bütün kapıları Ingiltcre- !imize ve kendisinin feyizkar di
vek;l ar~ında deftildir. Belki dev daş1m fiyat tesbiti salahiyetinin nin kontrolu altında bulunuyor. rektülerile çalışmakta olduğu
let daireleri arasında olabilir. devri caiz olmadığını ifade etti~i Ctıurchill bu nokta ile havati e- muz Genel Sekreterimize can
Malfunui.liniz, dairelerin her ~i- içindir ~i. bu. tavzihi yapmıya za- hemmiyeti haiz diğer n~ktalar- dan bathlıklarımw arzederek, 
ri kendi salahiyetleri hududu da- nır<'_t J:ısse~tım . ., • • dan bahsetmekten dikkatle içti- sozlerimi bitiririm., demiştir. 
bilinde çalışan bir takım mües- Millı müdafaa ıhtıgaçlnrı nap etmiştir. Halbuki Italya bu Başkanın nutkunu müteakıp, 
seselerdir. Bunların müşterek ~a- için verilecek tahsisat g~ele.r uğrun~a harbetmektedir. Ebedi Şefimiz Atatürkün aziz 
lışm.ası esastır. Bunda bir takım Ankara 25 (TAN Muhabirin- Mılletı •. şeflennden ayırmak ve ruhunu taziz için üç dakikalık 
nnksrınlar görülürse, elimize il~ '4jeıt) _ .Mıni Müdafaa ihtiy~la-1 muhtelif JDabınlar ~a mu- ihtinm sükütu yapılmış ve bü
tikçe tamamlamıya çalışıyoruz rını karşılamak üzere Milli Mü- halefet ~ıkar.~ak ma~dile ya- yüklerimize tazim tel.l(nlflan 
Ümit ~derim ki. bu muvakkat dafaa Vekaleti emrine 50 milyon pıbn teşebbuslere gelınce: Bun- 2önderilmesi teklifi hararetle 
kanunun meriyetten kalkacağı lira -kadar fevkalade tahsisat ve. lar adi bir p r o P a g. a n d a kabul edilmiştir. 
11tüzel zamanlar geldiği vakit, dev nlmesine dair olan layiha bugün m a n e v r a s ı teşkil et- Bundan sonra, encümen iza
let daireleri de biribirleri ile C'a- Miili Müd~aa Encümeni tara- mektedir. Chu~hill ile Musso- lan"'ın s~imi yapılarak hesap 
lısmayı ö{rrenmiş ve buna alış- lından kabul edilmiştir. lini arasll?~a tea!.ı ol~an telgraf- tetkik encümeni. bütçe encüme-
mıc: olacaklardır -alkışlar-.. Ankara 25 (TAN Muhabirin- lar, kendısıne hürmetı olan he~ ni ve dilekler komitesi encüme-

Ticaret Vekilinin sözl.eri den) _ BUyük Millet Meclisi altı millet gibi, İtalyanın da şerefını ni azaları seçilmiştir. 
Kanunun müzakeresi sırasında fkincikanundan 15 Marta kadar miıdrik olduğunu göstermekte- Bu encümenler ö~leden sonra 

ileri sürülen bazı miitalaalara ce. kış tatili yapacaktır. dir. vine Parti Merkezinde toplana-

<Ba!fl 1 mcicleı 
disi ile doit"udan dıojtruya hiçbir 
münasebet te idame etmiyonım. 
Lakin aldıJ(ımu haberler itima
da ~yan membalardan ızelmek· 
tedir, Şahsi hürriyete haksız o
larak indirilen bu darbeyi pro
test<.ı edivorum. Sonra şunu ha
tı?"latmaJt isterim ki. Serrano Su
ner hayatını eski Kral Karol'a 
me<lvundur. Filhakika İspanya 
dahili harbi esnasında bu(?ilnkü 
İspanyol Hariciye Nazın Madrit
teki Romanya Elçiljkine iltica 
etmiş ve Barce'one hükumeti
nin musirrane taleplerine rağ
men. Karo) kendisinin teslim e-
dilmtısine mani olmuştur -

.. Bugiin Kralın Portekize ~it
mek ÜZE're. İspanyadan ayrılma
sına müsaade etmemek kin hi<;
bir ~ebep voktur. Kral. hııırı> de
vam ettiği müddetçe. siyasete 
k:ırısmıvıııeai!ına dıııir söz vPrmiş 
bulunmaktadır. Buna raimen. 
İspanyol hükumPti, kendisinin 
vf'rinden kımıldamasına bile 
müc:aade pt:o;..0 mekt.Pdir .•. 

Behr:rır.e tahmin edilen flatı 35 li~ 
27 kuru~ olan 3000 adet tevhld semerf 
paz:ırl.utla eksiltmeye konmuştur. 
1000 ıtdetten 8$ap olmamak şart le 
teklıfieı dt kabul edilır. İhalesi SOi 
121940 pazartesı günu saat 15 de AD· 
k3n.da M M. V. Satın alma komls
yoııundcı yapılacaktır. Şartnamesı 53d 
kuruşıt komısyondan alınır. Tallpl .. 
rın teklıf edecekleri miktar üzerin. 
de,., kanuni kati temınatlarile lhaı. 
saatinde komisyona gelmeleri. 

{1862 - 11958) 

• 150 kilo kalay. 50 kilo kalay pa .. 
mugu. 40 kilç,, nlşadır, 10,000 hr h
kuru oı, 100 ton kuru ot. 20,900 kıla 
sap pazarlıkla satın alınacaktır. İha• 
leıeri 30/ 12/940 gunU saat H ten 1T 
ye kadar Kırklareli Tlrnova cadde
sindc:ı Emir, hanında satın alma ko. 
mısyonuna gelmeleri. ( 1684) (12137) • 

200 ton bulday abnacaktır. Kapala 
zarfla eksiltmesi 29 1/941 Çar~mba 
t(inC saa• 9 da Sıirt'de askeri satın 
almı. komisyonunda yapılacaktır. İlk 
~matı 1950 liradır. Talipleorln kanı.a
nı vesikalarile teklıf mektuplarım 
ıhale saatinden bır saat evvel komııte 
yona vermeleri. Şartnames.i kom.ıa
yunda gorülilr. (1682) (12135) 

• 100 ton unun kapalı zarfla eksllt:. •••••••••••••••••• •••••••&.1ııı. ı mes ne talip çıkmadığından, pazarlı • 
~ ' la eksiltmesi !2/ı/HO Çarşamba eü· 

A N B A R I• N ş A A T 1 nü saat ıo da Sıirt'de askeri satın 
alm& komısyonunda yapılacaktır. Ta-
liplcriu belli vakitte komısyona gel-
melerl (1686) (12139) 

~, TURAN BAR~ 
lbaıı ve Bayram Münasebetile .~-, KiŞiLiK CAZ • ORKESTRA 
Cocuğunuza Vereceğiniz ZENGİN VARYETE YENi nEKoRAsYoN 

En Güzel Hediye y 1 L Iİ A Ş 1 G E C E S 1 
ocuk·.AnsikJopedisi Sabaha kad::a!~~c: Sü~;~: . .- Varyete -

Her çocuk babası, Yılbaşı ve Bayram münasebetile 
" kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu he
. ~kte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kur· 

oruz ve çocuğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye 
nizi tavsiye ediyoruz: 

kü: Cocuk Ansiklopedisi, 
çocu~ mektepte, 
mektep dışında. hatta 
mektepten sonra muh
taç old~ en kıymet
li eserdır. 

• Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi, 
bütün dünya çocukla
nna yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

kü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi, 
'!>olabilir, yeyahut u- çocu;'\unuza f aydah ve 
nutulabilir. Fakat Ço- bilgili bir arkadaş va-
cuk Ansiklopedisi, ~ zifesini görür. Ona boş 
cu~n hayatı üzerinde saatlerinde hocalık ve 
tesir yapacak ve bü- arkadaşlık eder. 
ti.uı hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. • 

uk Alt8i~ ilıi cilttir. Müa1111Ml şekilde teclil 
edllmİf olanılc iki riüli binie11 (6) Ur•ua verilir. 

Adref : İstanbulda T A N Matbaası 
>u ...,_....... -----~ ....... ...., 

Diyar&alur Belediyesinden : ~ . . . 
1 _ 18208 lira !H hrıq lrıeşil bedelli Beledi:re Asrf Maarhcına aıt ıkı 
, yol, alllt Ye tuyinatı ve ciJf kapı~ı in~tı 23.ı2.940 tarihinden itiba-
21 cun müddetle kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konmuştur. 
?- tha!e 13.1.94ı Pazartesi pnfi saat ıo da Belediye Encameninde ya-
taktır. 
3 - Muvakkat teminat ı365 lira 68 kuruttur. 
4 - Ka,.U ~rm arttırma ve eulltme kamına hükümleri dahilinde 
.941 P•arteai P.li sut dokuza kadar imaalr makbuz müabilinde be
~e rbaleti.ue tevdi edilmesi metbtlridir. Sut dokıudan ııonra verilecek 
lar kabul edilmiyecektir. 
S - Taliplerden aranan vesaik: 
A - Ticaret odasında kayıtlı baluftdulana dair bir veırilı:L 
B - Evvelce yirmi bin liraya kadar in .. at yaptrfına dair vesai"lr. 
C - S. ıaaJIJRW• sirebileceiine dair Nafı:a llildirlüiüadea verilmiı 

•esika. 
r. _ Daba f&ı1a mı!Omat ~ ve kefil varaka.sile şartnameyi cörmelt 

l'colerın Belediye Fen Mudurlüiüne müracaatları Din olunur. (1Z07!) 

Masaların şimdiden temini 

HER PAZAR saat 17 de tekmil 
Varyete Programile M A T 1 N E . 

Telefon : 43977 

Nafıa VekCiletinden: 
ı~ ı 941 Pazartesi cünü saat 16 da Anbrada Nafıa ~dkileti bi~ası için

de Malzeme Miidürltiii odasuıda toplanan Malzeme Ebiltm~ K0'1lııyon'!n
da ısı.ooo lira muhammen bedelli 800 adet dış ve 1000 adet ıç kuıyon las
tiğinin pazarlık uıalı"le eksiltmesi ~~pılacaktır. . .. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 755 yedı yuz elll bet bnaı bedelle 
Nabeme Miidürlüiüaden almabilir. 

Muvakkat teminat 8800 liradır. • . • . 
İııteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı veaaılt ile bırlık

te ayni gün saat on altıda mezkılr komiayonda hazır bulunmaları lizım-
dır. (8892 - ı2069) 

Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
ı _ Bolu Belkanağaç dePC>Rnda lstifte mevcut 29 adet muadili 9.82b 

il 3 çam •e 1314 adede mudil 562/717 113 köknar tomnata a~ arttırma De 
satılacaktır. 

2 - Tomnrlrlana ayrıca baş kesme paylan mevcut 'lrabüları aoyulmu1ı 
ol~p hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmqtır. 

3 - Tomruklara ait aat1$ şartnamai Anltara Orman Uınam Mlidilrlli
ğünde ve İstanbul, Ankara, Bolu Çmrse Müdürlüklerinde ve Bolllda Dev
let İşletmni Rnir Amirliiinde görülebilir. 

4 - Çam tomruklarının beher M 3 bmm muhammen bedeli 14 lira 84 
lnıruı, 'lröknar tomruldarmm nmbammea bedeli 13 lira 56 kuruştur. 

S - 1ateklilerin % 7.5 mavalskat teminatla 30/12/940 Pazartesi giinil 
saat 10 da Boludaki Devlet 1,letmeıi Revir Amirlitine müracaatlar "12036 .. _ 

Devlet Oernir)'~~lan ve limanları işletme ~daresi ılanları 
M•ıbamınea bedeli 206500 (lkı JUS altı bın beı JÜ) lira olan (20) kam

yon 3 otobila bir tank kamyon ve yedekleri 11/2/1941 Sah süntl Hat lS de 
kapalı aarf aıulü ile Ankara da idare bfna~~ utm alınaca~ır. . 

Bu işe sirraet istiyenlerin 11575 (On bir ~an bet ytla 7e~ı. b:-') lıralıls 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii vesikaları ve teklıDerını ayıu sfin 
saat 14 de kadar Komisyon Reialitine vermeleri \lznn•. 

Şartnameler 200 kuruıa Anllara ve Ha)'darpaıa vuoelcciııde satılmak-
tadır. (12073) 

Toprak.Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Aktehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 

binasile sair işler açık pazarlık usulile götürü 
olarak eksiltmeye konulmuıtur. Ketif bedeli 
53747,50 elli uç bin yedi yiU kırk yedi lira elli 
kurıqtur. 

Müflis Bakırköy Çimento 
Fabrikası Türk Anonim 
Şirketi İflis İdaresinden: 
Bakırköy Çimento fabrıkası 

Türk Anonim Sirketine ait olup 
tar.-amına 3500 lira kıymet ko 
nan Bak,rkövünde Yenimahalle 

2 - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 '%ı kutrunda d,. İstanbul caddesinde Bez fab 

ol k ·· 3 be d • · J ta b 1 rikası cıvannda şarkan cenube ma uzere .5 ton ton arme emırı ı n u · tehi derva garban bataklık ara 

da Beşiktaştaki depomuzdan bedeli multabilin- ı zi .. ve lebl. derya şimale.n Bakır 
de müteahhide verilecektir. kov Zevtınburnu sosesıle mah 

• • dut ve tapu kaydına nazarar 
3 - Eksiltme 31. 12. 940 tarihinde saat 15 de Anka· '>477 metre murabbaında olup 

nda Ofis binasında yapılacaktır. bumın 3750 m('trc murabbaı sır 
Eksiltme ••.tnamesile istenilen evnk ve temi- arazj. ve mütebaki kısn:ıı deniz ı 

r-a" . _ . çer!sınde bulunan arazı açık art 
nat mektubu aynı saatte munakasa komısyo•u· tırma suretile satılacaktır. Gayr 
na verilecektir. n_ıenkc1ün evsafı yukarıda g?atr 

rıJmekle beraber. sartnamesı ır 
4 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum 1-941 ta .. ihinden itibaren herlrr 

Müdürlüğünden alınabilir. s~n ~örehilmesi için ülas dam 
· · ·· b" d k sındP actk bulundurulmuştur. A 5 - Muvakkat temınat nuktarı 393'1,38 uç ın O uz razinin birinci arttırması 2'7-1 

yüa otuz yedi lira otuz aekiz kuruştur. 941 pazartesi J?Uniı saat 15 t 

6 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gt- ~~~~~e i}t~~c:d~;:~i~~!~~~~:c~ 
rebibnek için ihale tarihinden nihayet bir ıün tn Birincı arttırmada konan kı 
evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını ko- ~etin vüz~e. 75 in! bu'du~ tak 

dırde. katı ıhalesı yapılacaktır 
yaealdardır. (8857) (12068) Kanuni kıvmPti bulmadı!t tak 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşluklann T~vülden 

Kaldırılması Hakkında Dan 
G&ılü• 7b ~ ,...me cfimüt bir liralıklar darp •e plyasaYI! 

klfi .miktarda cıkarıhıut oldıılltanduı cümil• rit nraıhlklarm 31 tkıncikt· 
nun 1941 tarihinden ıonra tedavülden bldırdması kararlattınlmıttrr. 

Giimiit yiz lnınıtıuklar 1 Sabat 1941 tarihinden ldbaren amt: tedavfil 
etnd:pecelı "ancak ,..1ım -ı sanclıklan Ye Cumhuriyet Merltu Banb11 
•ubelerince kabı.ıl edilebhecektir. 

Elinde ıünıii• yüz ~ulclar bul9ftan1arm buntan mal sandıldarile 
Cumhurıyet Merkez Bankası ıubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

'"700Z5. •ıuıo.. 

dircle en son arttıranın taahhud 
baki kalmak üzere satış 15 ıür 
daha temdit edilerek ikinei art 
tırmc. 11-2-940 sah günü ayni sa 
atı.e yapılacaktır. 

Arttırmava istirak edecekler 
vüzde 7 bucuk teminat para 
veva milli banka t,.minat m•k 
tubu venniye mecburdur Tar 
lanın müterakim verei vesa 
Vf'!'filer masava Ait nltı" ~ J 
hare ve dellalive vPsair rüı1ur 
müşteri~ aittir. Bu ftt aft faz 
la izahat ıdmak istivenler 938-49 
No ile iflas dairesine mürııMuıt 
etmeleri ilan olunur. (1464 

Mllfiia Şlrketia trua flf eresl 
Avukat lsmail lsa 



6 
TAN ?t: • 1? O ıl'l 

- Mevsimin En Güzel Çorbası -il\ 

Yaşamak için yemek lazımdır. Ancak; en kuvvetli, en nefis ve en 
.temmel bir gıdayı: 

ÇA PAMARKA KOMPRİME
LERİNDE 

bulursunuz. Besli ve yağlı tavuklardan istihsal edilen Tavuk suyunu te
min etmek zahmetine katlanmadan isted 'ğiniz zaman onu 15 KURUŞ 
gibi az bir fedakarlıkla elde edebilirsiniz. 

ÇA AMARKA K~~~~~ti~: 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olması 

itibarile çok yilksek kalöri ve iştihaaver lezzeti camidir. Bir tecrübe 
iddiamızın doğruluğunu isbata kafi gelecektir. 

Her yerde vardır. 0 , 

~ ......................... ~ ........... ~ 
S A Y 1 N D O K rr O R ve 
ECZAC I L AR IMIZA 

EPHEDRİNE ''ARSAN,, 
Tabletleri Piyasaya Çıkarddı. 

Tabletler 0,05 (Ephedrine Chlorh.) ı havi olup ko
layca ikiye ve dörde bölünebilir sekilde hazırlanmıs
tır. 20 tablet tübünün halka sat;ş fiatı 50 kuruştu~ .. 

Karaköy Eczanesi müstahzarat ldboratuarı 
Hüsnü Arsan, lstanbul 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: 
Kurban Bayramında teşkitatımız tarafından toplanacak barsaklarm art

tırması 30 Kanunuevvel 940 Pazartesi saat 10 na kadar tehir edilmiştir. 
Taliplerin mezkUr gün ve saatte Cağaloğlundaki şubemiz merkezine müra-
caatları. "12147,. 

l () 

1 2000 = 2000.-

3 1000 = 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

U>O 20 - öUOO.-

. 
'""'· Hfill/1 

2L 

- .,., 
Türkiye İş Bankasına para vatınnakla 
valnı1 para biriktirmis olmaz. ayni za

nuın rhı t~l iiniz• de rlenemi~ olursunuz 

ı<eşldeler 4 Şubat, 2 M• ıı Kumbaralı "e kumtıaraaı1 
I .,.,ııaplarında en a:r elit il• 

vıa. 1 AOustoa. S klncltet- raaı bulunanlar ıruri>ya 

rln tarlhlerlnde yapılır dahli edlllrıer. 

1 

TOPTAN SATIŞ : - ISTANBUL, SULTAJt HAMAM HAMDI BEY GEÇiDi No. 46-56 TEL.: 21295 
} . 

PERAı<ENDE SATIŞ; ODEON MAGAZASI, ISTANBUL • BEYOGLU iSTiKLAL CAD. No. 48 / 1 

, Mütea • ... _ .. , itlerin Nazarı o·kkatin 

/ 

\ 

Denizde. karada. bataklıklarda her nevi hafriyat. kanal acma ve tarama ameliyelerinde bütün 
memleketlede kullanılmakta olan dünyaca tanınmış İNGİLİZ M<ırnıılatı. 

PRIESTMAN E.KSKA VATÖRLERİNİ 
teslime amadeyiz. 

!/tıH4iŞiHi Af#llUŞ 
/ca6ıwf uHw SAklAı+u 

Fazıa cereyan ıstınıaR 
eden ampuııar ku llanı l dı• 

§ında avnı tuhaf lı Qa dü• 
şülür 

Hakiki tas·a r ru f yapmaR 
isteyen daha az cereyan 
sarfına mukabil dah a ıbol 

ışık veren TUNGS~AM am• 
puUarını mObayaa eder, 

IJNGSRAMa 
~rı 

E N A Z P A R A Y A - E N 8 O L AY O 1 N L 1 K heş 
iuı 

h 

. BOURLA · BiRADERLER 
iSTAN•UL ,' ANKARA iZ.MiSll • 

,-----------.. -...... -........ -.) 
En GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ Ull 

19.41 Modeli .PlRLANT ALI ve El.!MASLl 

A R L O 

~tle 
~ p 
dır 
Oc 
rda 
Up 
fl 
nle 

SAA TLERİ1)1R. r. ih 
A R L O N Saatlerini ~örmeden başka saat almayınız. tk' 

Satış yeri: Z. SAATMAN, İstanbul, Sultanhamam Camcıbaşı han 1 incı Jc • 1 
..._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _... 111 
"111111 .. ez. 

I ~ 
914 harbindeki şeker kıtlığını hatırlayalım da, za1 

Bugünkü Şeker Fabrikalarımızı kurduranlara ~r~ 
minnettar olalım. ıhay 

~kli Bu Şeker bolluğunda bol bol ~ 

HACI BEKiR Şekeri Yiyelim. ·~~d 
l.ı.ro 

ALI MUHİDDİN HACI BEKIRt~~~ 
Bahçekapı - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy - Mısır (Kahire) 

MEYV ALI NUGA ----~ , ............................... ~--~ 
'-----~··--~- ı T M O F U J .... _."""""'.._ ...................... ı .............................. mıli:l ~ 1 

Par 

Afüracaat yeri: Osman Taşçıoğlu, Karaköy Palas 6 ncı kat No. 15 Tel: 10594 

, (Abdest Bozan) deditimiz barsak kurtlanmn devasıdır. Bunlar sığır etil 'rleş Yarın a~mdan itibaren her akşam 1 . 

T A 
yapılmtş pastırma ve sucukları yiyenlerde hAsıl olur. Uzunlukları do •\im 

Taksim K ı . Salonunda metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol aç•: i!cla 

1 
T l M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat Vekıleti11' ekl 

Memleketimizin Kıymetli Okuyucusu -.,üsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır. ~ela 

qayan MUALLA ve kema ni SADİ 'yi ı' - • ;~,e 
D1NLİYECEKSİN1Z. tten 

s A z H E v E T ı = o K u v u c u L A R , ı . Türkiye Cümhuriyeti rıe 
Kemani DEMf R ALI Hanende : HAFIZ lBRAHİM 1 . ~Bu 
Klarnet ŞÜKRÜ ., : ABDl ve NUMAN z ı• R A AT B A N K A s ı bile Cümbüş CEMAL Bayanlar: 

~~~ı:,: han:nd~~M~!ı~nikli ABDI NA~f;:,ıs, FAİKA CAN, SUZAN, Kurulu§ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Tiirk Lirası. Sube <V' ?hl1i 
Piyanist : ANJEL L l L 1 Ş E K 1 idaresinde PO- Ajans dedi: 265 t e 

GANNl Kadın Orkestrası. z· A T. A h . b k ı ı . a u 
ve büyük varyete. Hergiln 4 ten 7 ye kadar halk matinesi ı konsmasyon ıraı ve ıcarı er ne\'ı an 8 muame e en. lllun 
13.5 kuruş. Yılbaşı gecesi için büyük sürpriz Masalarınızı evvelden P ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. F'ak 

' --- -...:..••••••••••••111• kapatınız. TEL: 40099 ,, · 

- Dr. Ihsan Samı • 
BAKTERİYOLOJi 

LABORATUARI 

L; mumı ka n tanliUltı. F'ren ıı 

'luktaı nazarından <Wasserm a" 
ve Kahrı teamuUerO kan kü · 
reyvatı savılması . tifo ve sıtm ; 

'l :ıstalıklar> teshisi ıdrar bal 

1 , __ 
Alaturka kısmında 

SAFiYE 
- Her Akşam 

ve 20 

Arkadaşı 

!ilk a 
\itti 
e iht 
'nı b 
Prı 

lıtl 

B 

1 

tıtatı Oıtra mikroskooL husu• 

1 
gam. cerahat kazurat ve su tah 

asılar ıstlhzarı. karıda Qre. SP 
ker kloriir kollesıerın miktar 

tarının tavini 
n ıv,,nvnl u Nn 11 '1 T"I• :?O<lı! 1 

Y I LB AŞI GECESi 
Safiye - 30 kişilik büyük Revü - Dans - Caz - Kotiyoıı ve diğeı 

eğlenceler Sabaha kadar devam edecektir. 

dbir 
İlphe 

~- ı ilen 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda erı: it g· 

SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna ' ~l'l h 
re ikramiye dağıulacaktır: ııe r 

.... Goz Uokton. - , 

!(emal Tarkan 
r~!{sım Tramvay durağı karsı · 

'>lr.dı> Kamerpalaıı No. 1. 
'J'pl 49313 

:l\lao;aların tıemt>n temini. TPl: 42fl33 

---n· "- i M-:-aA~~i 

YILBAŞI GECE Sİ 
Sahaha kadar zengin Varyete, Kotion ve Siirprizler. 

,._.. l\lasaların şimdiden temini, Tel: 42633 

4 a det 1,000 Liralık 4,000 Lira 111 100 adet 50 Liralık 5,000 J)ı1 tmi 
4 n 500 ,, 2,000 ., J ~ 120 ,. 40 ,, 4,800 
4 .. 250 .. ı.ooo .. . 160 • 20 .. 3,200 

40 .. 100 " 4,000 .. 1 1 

D/KKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan 3$Alt dıJ 
miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa l Eyh'.U, 1 Birincikanun. ı Mart ,c 
1 Haziran tarih1erindr rekile<'Pktir. ev\I 

~ .... _ .... __ .... _ .. __ l ___ .. __ .,..~biliı 


