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5 IURU$ ... -----------------------------------~ 
Harp 
lktısadiyatına 
Doğru 

Gidiyoruz 
Dünyanın ıa;yrl tabil v~eti, ba
dıaelerln inkişaf seyri, bizi bir harp 
ikt.ıaad yatına doğru sötürmekte
dir. Bu da, memleketin istihsal, 11-
tihllk, münakale aistemlerinlD 
devlet tarafından orıanize edilme
si, milletin maddt ve manevl kuv
vetlerınden en ufak bir israfa mü
saade etmeyen bir şekilde modern 
bir mekanizma vücude aetirilmeai 
demektir. Hük1lmet, bu mühim iti 
başarmak üzere faaliyete aeçınll
tir Onun bu sahada muvaffak ol
m~ yardım etmek her vatan
dap dU&en milll ve vatanı blr 
borçtur. 

Jf. Zekeriya SERTEL 

Yeni Müıteri Bulmak Sanata 
Dl'.0.-~ldı 

"'Her um ._ kltapea .~ ..ıı.t tat1ıllı .-.. 
~ .. al ........... -1c1ac1e ........ 
rtala ..seclial 1ılr mWl U'ttlrabDlr, ..... kftahwnd• ..... 

G UNLUK SiYASi HALK GAZETESi anatl IJlretlyıoı w11 ~ 'Ptatl SO kant 

A. Darlan'ın 
Paristeki 
Temasları 

Fransız Bahriye Nazırı 

Alman Makamları ile 
Müzakereye Giriıti 

Temaslar ilerliyor 

Almanlar, Esir Edilen 
iki Fransız Generalini 

Serbest Bıraktılar 

Kemaloasada Seııao 

Dereler Taştı, Baz 
Mahalleler Sula 
Altında Kaldı 

G~en sene seyilp fellketine utra:van kasabalanmndaa hlrl 

Amerikanın Arzusu 

lngiltereye 
Her Yardım 
Yapılmalı 

Hükumet, Günde 500 

Tayyare imali Proiesini 
Tetkike Baıladı 

Yunanistan Harbi 

Yunanlılar 
Elbasana 

Yuriiyorlar 
Şiddetli Soğuğa ve 
Kara Rağmen Çetin 
Çarpıımalar Oluyor 

Washington, 27 (A. A.) "Reu- Atina, 27 (A. A.) - Yunan 
ter,. - Roosevelt .ıazetecil.eri resmi sözcüsü dün akşam aake
kabul ederek şunlan söylemi•tir: ri harekat hakkında a.sabdakl 

"Altı aya kadar her Riin baş- tafsilAtt vermiştir: İtalyanlar Hi
tan başa madeni 500 harp tayya- maranın siınaline ve fimali tcar
resinir. yapılabilmesi için bütün bisine dojru sürülmüştür. Ital
otomobil endüstrisinin elbirli~le yanlar, bu mıntakada, mühim 
çalışması hususunda endüstri ko stratejik ehemmiyette bir hat i
mitesi tarafından yapılan tekli- le bir çok tepeler terketmişler
fi hiiktlmet ciddi bir ıurette tet- dir. İtalyan batlannda karJ(a.-
kik etmektedir.,. lık emareleri mevcut olan Drin 

Balıkesir ve 
Manisada d 

Bornovada 25 
Su Altında, Berga 

lzmir Yolu Kapat. 

Londru 27 (A. A.) -
lann Macariatan yalu De Bcmlllllllj 
1~• kütle halinde ukerler 
dercllti hakkındaki haberltlte 
lAkadar olarak resnıt Londra 
fillerine hiç bir eey ı:elmaıtft 
Budapeftedea alınan ha 

Millet Meclisinde Adliyeye 
intikal Eden 

Roosevelt Amerika limanla- nehri mmtakasında elde edilen 
nnda bulunan Alman vapurları- arazi, Yunanlılar tarafından te
nın müsaderesini Almanyanm mizlenmektedir. Burada muhte
bir harp hareketi olarak telikki lif cüzütamlara mensup beş ttaı
edeceline dair Alman hariciye yan subayı ile 65 er esir edilmiş 
neZAretinin resmi sözcüsü tara- ve üç muhtelif cins ıilih Yunan
fından yapılan beyanat hakkın- tılar eline diqmuştur. Daha st
~~i sual~ ~ cevabı vermekle maide, Y•manlıar bir sürü ma
ik~!fa et~ıştır: _ .. _ halll çarpı~ sonra, ilerle-

aöre. tren aaatlerinde b07Qk 
lfllkllkler olm\lltW'. Bir cok 
leıin hareketi bıDdlırilnııeltt .. 
Berlinde, llom11117117S Alman 
talan ı&ıderUdlll tekzip 
malnadır.SofJa da, Alman la 
nıun Bu]garistana ıeldill 
kmdald haberlerl dQn teUlp 
mittir. 

D evletin yeni vazlf~•ni Ha
da uğradığı ildncı güç-

normal ticaret seyrini boz
iltememesinden doğuyordu. 
halinde bütün millet, cep

e döVÜf8D asker kadar, her 
lu fedakirbğa katlanmak meııc
.yetindedir. Cephedeki asker 
ıl bu memleketin istikW ve 

ürriyeti için hayatım fedaya Da
, cephe arkasmda bulunan 
vatanc:laf da malından, mül

unden, yapyıflDdan fedakarlık 
apmamu bilmek mecbunyetin

dir. Her vatandaf bit er, bütün 
illet bir ordu gibi, hükibnetin 

lanna itaati vazife bilineli
. Hüktlmet vatandaılann nor-
1 hayatmda bir sarsmtı yap

tstemediği için, ithalit ve 
t i§lerini, gene vatand8"" 

an mürekkep birlikler ,·urta-
e görmek ve bu suretle tücca

da hakkını korumak istcd!. 
wt bu tecrübe müabet net1ce 
rmedi. Çünkü tüccar yeni vazi.. 

kavramadı. Hükdmetin kon
lilnden kurtulmak çareler1ni 
dı. Kendi menfaatini hiik~ 
ve memleketin menfaatıle te-
pyret etmedi. Onun için 

(Sonu; Sa 4 ) 

Uç Mebusun Teırii 
Masuniyetleri Meselesi 

Münakaıa Edildi 

Bir Mesele Amerikanın resmi soz.cuau mişler ve bir cok köy almıtlafdır. 
yoktur.,. (Soau: Sa 5; 81 IJ 

Yeni tkaret oemlhrl 
Washington, 27 (A. A.) - Sa-

Denizbank Erkanı ile lAh;vettar membalardan alınlln 
haberle~ "öre, Roosevelt, İnlP
liz kayıplannı telifi için Amberi 
ka Birleşik Devletlerinin süratle 
bir cok ticaret J(emili inşa etme
sini teklif edecektir. Bu hususta 
tafsilit verilmemiştir. Bu iş için 

Eski D. Ticaret Müdürü 
Sorguya Çekildiler Birçok Hatipler Söz Aldalar, Talebin 

Devre Sonuna Bırak.iması Kararlaıtırıldı 
Münakalit Vekaıeti Müfettiş- ~niı bir pro~ hazırlanmak. 

1eri tarafından eski Denizbanlı: tadır. İnf(iltere tar.afndan aipa
muamelltı tetkik edilirken bu rt.e edilen 60 silep bu proJ(ram 

DflnJdl mlakereler ıırasnula 
9k alaa hatiplerden Maaiaa 

lnebalu Refik ine• 

Ankara, 2'1 (TAN Muhabirin- banka tarafından tarife komisy~ dahilinde bulunmaktadır. Nev-
den) - Meclis bugün Şemsettin l'U reisiyle bazı işlerde hakemlik (Sonu: Sa 5; Si 1J 
Günaltay'ın riyasetinde toplandı. vapanlara verilen ücretler uaul
Ruznamede mevcut madülerden ıüz J(6rülmilştür. Münakallt Ve
MuAla Mebusu Yunus Nadi. Sey- kileti, müfew.Ierin v.ımhlt bu 
han Mebusu Sinan Tekellollu ve netice ii7.erine bir buçuk ay kadar 
Eskişehir Mebusu Ferit cew Gü- önce adliyeye müracaat ederek a
ven'in te911! muuniyetlerinin lAkadarlar hakkında takibat ya
\aldırılmasına dair Ba~kllet pdmuını istemiştir. Bunun üze. 
tezkereleri hakkında Teşkilitı E- rine müddeiumumilik eski Deniz 

Manıta Bir T°"u 
Düellosu Oldu, istila 
Üsleri Bombalancll 

auiye ve Adliye Encümenlerin- bank erkAnından bazı1an ile eski Londra, 27 (A.A.) - Ingıliz 
eten mürekkep MuhteUt Encüme- Deniz Ticaret Müdürü aleyhine hava kuvvetleri, dün igıu edil
nin hazırladıjtı mazbata uzun ve takibata başlamı' ve dün bu zeva. Dllf arazideki bir çok bava mey
hararetli münfkatalara yol açtı. tm bu meseleler etraında ilk sor- danlarmı ve ezcümle Bordeaux 
Muhtelit Encümen, mazbatasında J(ulan yapılmıştır. Sorguya çeki- istili 1imanındald hedefleri bom
her üç mebus hakkındaki bu ta- lenler arasında eski Deniz Ticaret balamı§larda. 
leplerin devre sonuna bırakılma- Umum Müdürü Müfit Necdet De- Insiltere Noeli takip eden gece 
ıını teklif ediyordu. Mazbata o- nizle eald Denizbank erklnman zarfında da bava akınlanndarı 
kunur okunmaz söz alan İltanbul Umum MiWür Yusuf Ziya önq, tamamile IDMUD kalmıftır. 
Mebuau General Kazım Karabe- Mua'riıılerinden Tahir Kevkep ve Bu sabah karanlıkta Mant ... 
kir bu nokta! nazan tenkit etti ve Hamdi Emin Çap, Hukuk Müea- hillerinden lld buçuk saat süren 
ezcümle dedi ki: virt tanian ta. Caniş, avukat Su- top sesleri gelmif, Fransız •ahiJ-

"- Arasıra Meclise bazı me- at Şatır ile Hflleyin Arıksan, Mu- !erindeki uzun menziJJi Alınan 
J buslarm teşrii masuni~tlerinin rat Güney ve Baha De~er de bu- toplarınm Douvıw mıntakasma 

(Sonu: Sa 5; Sa 1) (Soaa: Sa S; Stl 1) (Soaa: Sa 5; Sil Z) 
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Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çe\'İren: Ulunay 

:ransız - lngiliz 
Aüşterek 

Jeyannamesi 

sürmüş olacaklardı. Yazık ki Rey
naud'nun fikirleri daha ciddi ıdi. 
seyahatinın zavahiri sebebi ln

giliz - Fransız iıtifak.ırun rabıta
larını kuvvetleştiren müşterek 
Eıır beyannamenm imzası idı. 

Fransa hürriyetinden yenı bir 
kısmını daha bağlatıyordu · Pa
rıstc muvaffakıyet dediklerı şey 

h ly t d . b' k de bu idi. Bulunulan vaziyete 
ııns:ı urr e ın en yeru .r ıs- . b" f li • k 
ını daha bnğlatı1ordu. Parlste gore. muşter~k ır na .. ye.~c ım-

muvaffaKıyet dedlk)eri şey de bu St! bır şey dıyemez, çunku gayP.t 
d. Bulunan vazıyete göre, muşte- tbasit bir ihtiyaçtır. Fakat mat'il
ek bir faalıyete kimse bır ııey df-1 hık kalınmaya azmedilse rlahi bir 

ye ez. Cunkil, gayet b .t bit ih- müzakere usulü vardı. 
Y ctır. Fak , mutabık kalınmaya 1 Reynaud MnJıye Nazırı ;;ıfatilc 
zmedılse d:ıhı bır müzakere usum 1 de Fransanın hukukunu tanıtma· 

' rdı. Reynnud, Maliye nazırı sıla- ı ya muvaffak olamamıştı. 
le de Fransanın hukukunu tanıt- .. 

ya muv..ıfI· k olamamıştı Fakat, bunun munakaşası so::ı-
---- a • ra yapılacak denildi. Halbuki Da

ladier böyle bir ahidnamenın al· 
tına imzasını koymaktansa blümü 
tercih ederdi. 

-11 -

ilah dostlarımdaJı korusun Nekadar düşkün bir -.razivette 

Vaktilc Ferdonnet'ye bir tav
sıyc vermek ielaketıntlc 

unan Tranchaut isminde bir 
bus, butun arkadaşlarına şahsi 
tuplarla bıldirıldı. Biçare bu 
mdan kurtuluyor fakat kay

uyor. Butun bu iftiralar e
mıyeısız şeylerden bahsedili
muş gibi yahut Dreyfus aleyh 
lıgmm guzel zıımtınlarmı ha

tan kahraman bır eda ile ya
, ordu. 

Kerillis l 934 te ayni vaziyetle 
hautemps'ı müsteşar Prens'i öl .. 

rmekle ıtham ediyordu. O za
n da sozunu geri almaya rrtec-
r olmuş ve bundan şohretine 
bır halel gelmemişti. 
ere!lı vatandaşlar "Vatanper
ane yalanlar,, savurm:ık ıçliı 
rılhs Wbi bir maziye sahif ol
yı katı gori.ıyor1ardı. gpoques 
Kerillıs, Pau1 Ferdonnet'ye 

rşı Pau1 Reynaud'yu muvazi 
vaziyette bulunduru,ordu. 
Ne yahudi meselesinde, ne 

u meselesinde, ne Çek mesele-
de, ne de (Münib} te velha ıl 
bir şeyde mutabık değildi· 

' ' Sanki iyi Paul ile kötü Paul'ün 
mmiyetleri müsavi! Sanki iki-

de Fransız simasının bir Htir
ı~ ve Ehremen yıldızı ... 
Kerilis "Başvekile açık mektu
unu şöyle bitiriyordu. 
Alp dağlarının dik yoku.;ları

ı bisikletle tırmanmaya gidiyor
uşsunuz gibi gömleğinizin kol
rını sıvayınız. Yoksa sapsız bal-
gıbı dıbe gideceksiniz ... ,, 
Raynud mutlaka bu sefer de 
vle düşünmüştür: 
·Düşrnanlanmla başa cıknnm, 

kat allah beni dostlarımdan ko-
un!,, 

ofa gülen §ey: 

Bununla beraber bazı yatış
ma alametleri belirmişti. 

haliflerden bir kısmı !böyle 
k az ara. ile yeni bir kabine 
hranına sebcbivPt vererek u-

mumi efkan ve orduyu rencide 
mekten çekiniyordu. İlk dcfn o
rak başvekil olan Raynaud me
ktan tevellüt eden bir müsn
hanm itibarından istifade e-

ıyordu. Bu hoş görmeye lspan-
ollar noveleria derler. 
1938 de Maliye nezaretine ne 
.,. t daıresinde ~eldi~i malurn

;iur. Başlangıçta bir çok müşküliı 
rağmen akıntıyı sökebilmiş.

t Bu sefer de hele bir Haziranın 
nunu yakalayabilsin. Meclisin 

bu kapanma tarihinden sonra her 
b !;Vekil altı ay için diktatördür. 

avnaud Martın 28 sında radyo 
mikrofonunun onune geçerek 
Fransız mllletine hitap etti. Ver
dı!ti nutkunun, nezaret beyanna
mesi gibi pek kısa olduğuna hük
medildi. (Harp zamanında bile 
fransızlar her şeyde hatta lafta 
bıle bolluk severler). Mahiyet i
t barıle yeni bir şev yoktu: fakat 

hsıyettl' bir fark hissediliyor
du. Daladier t&yyarelerden. tank
lardan ma~mum ve ma~dur bir 

da ile bahsederdii adeta Daut
rv1ye cC'naze arabaları ısmarla
nıı zannolunurdu. 

Halbuki, harbin bu lüksleri 
Raynaud'nun bilakis hayalini ok
uyor vt? bunları saymak için 
muıaffor bir tavır alıyordu. 

Halbuki gam ve hüzün daha 
1ıy de hoşa gıdivordu. 
imza veya ölüm: 

Parlamentonun ve Tadyonun 
bu mezhebi ayinlerin cup

pe gıydırmek merasimi artık Re• 
ıms'de, yahut Notre Dame kılıse-

nde yapılmıyordu. Fransanın 
baş ricaline, artık Londra ünfüıt
ma giydiriyordu. Bütün ntı.zırla
rımız birbirini müteakıp gökyil
zunden Croydon tayyare karar
gahına iniyorlardı. Monnct ile 
Frossard yalnız bir tebliğ almnk 
ıçin Jngntereye gidiyorlardı. Bu 
parlamento fırtınasında lngili~ 
ı rle mühim meseleler müzakere 
ettıklerıni söyliyecekler ve bu 
turetle kabinenin vücubunu ileri 

olursak olalım Reynaud t.iıbili.ği
r.ı.izi artttrmakt.rı ekseriyetini art
tırrnıs olm1yacaktı. 

Yalnız meclisi de arkasmda sü
rükleyere~ bir muza(lerıyet ka
Zf.nmak istiyordu Buna dair hir 
çok acaip rivayetler çıktı. Rev· 
rıaud'nun ali meclise cürn.kArcıne 
tc-kliflcrde bulunduğu söylendi. 

Daladier Jıakimdi: 

C hamberlain, bu garip tek
lıfleri tam Chamberlaın 

vari telakki eyledi. Fakat kend:
s ne her şeyden evvel Reynaud
yu tutmak lazım geldiği söylen· 
di; zıra Reynaud'nun dü.,mesi 1-
talyan taraftarı olan Laval'ln ik· 
tidara gelmesi demekti. 

Reynaud bütün tasavvurların
cfa muvaffak olabilecekti. Faknt. 
Daladier tarafından eka!liveıte 
bırakılıyordu. Daladier B.. tir:la:
nıevkiinden çekildi çekUeli her 
ŞE=y onun nüfuzile yapılıyordu. 
Sanki, bütün siyasi mücadele o
nun beyninin içinde cereytın <'<iı
yordu. Bütün bu fırıldakları ha
kiki şeflerini işin başına geti:-
mek ten ümitlerini ke en (Mu
nich) ciler çeviriyorlardı. 

Martın on dokuzunda yapılan 
hareket Daladier'yi düşürüp ye
nne başka bir Daladier koymak 
iç-indi. 

Bu o kadar garip bir entrika 
idi ki bizzat içinde bulunımlar 
bile işin ne olduğunu ın layama
m ışlardı. Fakat, hadisat bunu 
kafi derecede tenvir ediyordu. 

( Arkası Var) ---....... -· 
Tramvay Bekleme 

Yerleri Y aptırllıyor 
Tramvay idaresinin hazırladığı 

bir istatisti~e göre tramvaylar 
günde 250 bin yolcu taşımakta
dır. Mevcut 290 duraktan 29 u 
kaldırıldıj?ından yolcu adedinin 
üç yüı bine çıkması muhtemel 
,görülmektedir. Yeniden bazı du. 
rnkların yerleri değiştirilecktir. 

29 duta~ın kaldırılması ile te
min edilen zaman tasarrufu sa· 
yesinde mevcut arabalann sefer 
adedi ar'tmış olacak. bu artış ta 
yolcu artışını karşılıyacaktır. Şe
hirde her gün 155 araba ve 80 ro. 
mork çahştınlmaktndır. 

Belediyede toplanan Tramvay 
Komisyonu Osrnanbey, Altınbak
kal, Sürpagop, Teşvikiye, NlŞan· 
taşı, Tepebaşı, Eminönü, Kara
köy, Tophane Ortaköy Kuruçeş.. 
me Fatih Beyazıt Sultanahmet 
ve Türbede olmak üzere 15 kapa
·ıı tramvay durağı yaJ)mıya karar 
vermiştir. 

Doğru Değil mi? 

G azetelerin yazdıklarına gö
re. bir doktor, davet Olun

duğu bir hasta evine gitmediği 
icin, ihtar cezası almış. Bir Fran 
sız mizah llıgati: 
"- Doktor, hastalarını her 

zaman yaşatamayan, fakat her 
zaman hastaları tarafından ya· 
şahlan adamdır!" diyor. Doktor 
ların her zaman birer ''can kur· 
taran,, olmadıklarını. hatta çok 
defa k,.ndilerinden beklenilenin 
iam tersini yaptıklarını göııte· 

ren yegane vecize bu değildir. 
Bu itibarla, ben, hasta davetine 
irahet etmeyen hekimin ceza 
görmesini biraz tuha( buldum. 
Şimdi acaba, o hekim, kendisi· 
nı ceznlandıranlara: 

"- Efendim, o hastanın da· 
vetine gitmcyişim, hayatını kur 
tarmak içindi!11 derse, kendisi· 
ne ne t"cvap verilece~? 

* 
Çıkmaz yol 

Bir sabah gazetesi: 
"- Almanya için tek ~•

kar yol: İngiltere adalınnı is· 

Bir Hırsızın 
Sebep Olduğu 
Hazin Yaka --Evi Soyulan Bir Adam 

Hapishaneye Düştü 
Adanada c:ıkan Türk Sözü refi

.idmizin yazdığına göre basit bir 
hırsızlık vakası bir ev halkının 
huzur ve saadetini yıkmış, evi so
yulan adam karısını yaralamış 
ve hırsızla beraber hapishaneye 
düşmüştür. Vaka şöyle olmuştur: 

Mehmet Güler isminde bir 
,genç hırsızlık maksadiyle bir ge
ce Adanada İstiklal mahallesin
de oturan ömer Mulaçın evine 
girmiş eline geçirebildiği eşyayı 
çaldıktan sonra Ömer Mulaç ile 
karısı Sabihanın yattıkları oda. 
ya girmiş ve Ömeri kadın sanarak 
opmüştür. Ömer, bu öpülme ile 
uyanmış ve kendini öpmekte olan 
genci yakalamış, tabii polise ver
miş, iş mahkemeye aksetmiş. 
genç hırsız beş ay hapse mahkum 
edilerek cezaevine gönderilmiş
tir. 

Bütün bu maceradan sonra Ö
mer Mulaç'ın içine bir kurt düş
müş, genç hırsızın evine hırsız
lık maksadiyle değil de karısı ile 
anlaşarak girdi~i zannına kapıl
mış ve kansı Sabihayı terket
mlştir. 

Sabiha, başına gelen bu kat
merli felaketten son derece müte
essir bir halde kocasının çalıştıjtı 
yere gitmiş, onun çıkmasını bek
lemiş ve nihayet kocasını görün. 
ce ona tamamen günahsız olduA'u
nu, genç hırsızı katiyyen tanıma
dığını, kendisine ihanet etmedi
f(ini, esasen hissettiği sevginin 
buna mani oldu~unu anlatarak 
barışması için yalvarmıya başla
mıştır. 

Fakat Ömer, bütün bunları 
dinlememiş, kansının ısrarı kar
sısında da sinirlenmiş, bıçağını 
<'ekmiş ve kadını tnuhtelü yer. 
!erinden yaralamıştır. 

Bu hadise üzerine de Ömer 
Muleç yakalanmış, mahkemeye 
verilmiş ve 8 ay hapse mahkum 
edilerek o da cezaevine hırsız 
Mehmet Güler'in yanına gönde
rilmiştir. 

Ancak, bu hadiseden sonra Ö
mer Mulaç, Sabihanın kendisine 
sadakatine inanmış. ona kendisi
ni affetmesini ve evine dönmesini 
söylemistir. Şimdi Sabiha, Ömer 
Mulaçın evinde oturmakta ve her 
J!Ün hapishanede kocasına yiye
cek götürmektedir. 

Belediyede : 

Bir Sene içinde 

Y apllan Yollar 
Belediye bu sene yol inşasına 

çok ehemmiyet vermiştir. Bu a
rada Eminönil kazasında 157,940 
lira ile 38 yol, Fatihte 40500 lira 
ile 28 yol. Beyoğlunda 382,000 
lira Ile 57 yol, Beşiktaşta 15,900 
lira ile 6 yol, Eyüpte 71,719 lira 
ile 20 yol, Bakırköyünde 22.164 
lita ile 46 yol, Sarı yerde 31 ,829 
lira ile 29 yol, Beykozda 85,473 
lira ile 9 yol, Üsküdarda 70,587 
Ura ile 44 yol, Kadıköyünde 
92,453 lira ile 30 yol, adalarda 
5,885 lira ile 8 yol, Kartalda 
28,217 lira ile 2 yol yapılmıştır. 

SUSUZ YERLER - Beşiktaş
ta Yenimahalle, Büyükdere sırt
lnnna ve daha bazı yüksek semt
lere şehir suyunun çıkmadıJh gö
rillmilştlir. Sular İdaresi, sabah
lrırı saat 10 - 11, akşamlan da 
19 - 20 aralarında yeni tazyik 
makinelerinden istifade ederek 
hu mıntakalara su gönderilmesini 
temin edecektir. 

tiladır!,, buyuruyor. Halbuki, 
Almanya, bizim sabah gazetesi· 
nin: 
"- Çıkar yol!,, dediği: "in· 

giliz adı.larının istilası,, yolu ii
:terinde, aylardanberi hemen 
her gün, c;u kelimeleri okumak
tadır: 

"- Çıkmaz yol!,. 

* ~luhtekir ve kasap: 

G azetelerden birisinde oku· 
duğum havadi lerden 

birisinin serlavhası şuydu: 
"- Yirmi muhtekir kuap 

yakalaııdı!., 
Bu serlavbadan da belll ki, 

o l'efikimiı, yakayı ele veren 
muhtekirleri, sade yirmi tane
den ibar~t sanıyor. Halbuki, di
ğer blitUn gueteJerden öğrenl
,·nruz ki, o giin yakalanan muh· 
tekirlerin yekunu, 60 ı bulmu!j· 

'l'AN 

•• 
"Ucrelli" Memurların 
Vaziyeti T esbit Edildi 
Teklif Edilen 941 "ihtisas Makamından .. 231 i 
Daimi ve 710 u Muvakkat Olarak Kabul Olundu 

Ankara, 27 (TAN Muhabirin
den) - Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunlara ek kanun lfı· 
yihası muhtelit encümenden 
geçerek Meclis Ruzname'sine a
lınmıştır. Muhtelit encümen ha· 
:lırladığı mazbatasında ezcümle 
şöyle demektedir; 

"Mllhimdur ki. mezkur kanu
nun 13 üncü madde~inde vazır 
kanun. ihtısas mevkiini hususi 
bir meslek bilgisine ve ihtısası
na ihtiyac gösterip devlet teski
Jat kadrolarında mezkur vazife
ye girebilecek eleman bulunmı
yarak hariçten getlrllen me
murlara mahsus makam şeklin
de ifade etmiştir. l3iitçe Encü
meni layihasında da tasrih edil
diği üzere hükömet Meclise 94 ı 
İ.icretli ihtısas makamı teklif et
miştir. Bütçe Encümeni bunları 
ikiye ayırmış ve 231 adedini ÜC· 
retli ihtısas makamı dive kabul 
etmiş, geri kalan 710 adedini ih· 
tısas makamiyle alakadar görme· 
miştir. Ancak, bu makamı ihraz 
eden işbu 710 zata münhasır kal· 
mak ve halen bulund

0

ukları ihtı
~as makamlarına mahsus ücret.. 
leri almak suretiyle memuriyet
lerinin devamına müsaade eden 
bir tesviye tarzı bulmuştur. Bu 
şeklin ikinci şıkında kalan me
murlardan inhilal edecek vazife· 

!ere J(irenlcr hakkında bu hUk
mün tatbik edilmiyeceıti de tas
rih edilmiştir. 

~laaş ve ücret derece8i 
Layiha esaslarına gore. alelQ

mum maaşlı veya ücretli ihtısaa 
mevkilerine 3656 sayılı kanunun 
) 3 uncü maddesine göre tayin e
dileceklere verilecek maaş veya 
ücret, tahsil vaziyetlerine göre 
Rlrebilecekleri dereceye. bu me
muriyetler için ihtısas teminine 
varıyan işlerde J(eçen hizmet 
müddetlerinin yüksek tahsili o
lanların her iki senesi ve yUksek 
tahsili olmıyanların da her Uç se
nesi bir derece ilave edilmek su
retiyle tesbit edilecek derece ma· 
aş veya ücretini geçmiyecektir. 

Mecburi hizmete tabi olanlar 
bu taahhütlerini ifa etmedikçe 
bu madde hükmünden istifade e
demlye~eklerdir. Bu madde hUk
mü 3659 sayılı kanun mucibince 
t.esbit edilen ihtısas mevkilerine 
tayin edileceklere de şamil bulu
nacaktır, 
iJI uvakkat ihtiyaç cetveline 

giren memuriyetler 
İki nutnaralı muvakkat ihtiyaç 

cetvelinde yazılı ücretli memuri
yetlere de bu kanunun neşri ta
rihinde müstahdem bulunanların 
ücretleri 1941 Hatiran tarihine 
kadar şimdi almakta bulunduk-

Aktif ve Pasif Tecrübe 

Hava Denemesi 
Bayramdan Sonra 

Yapılacak 
Pasif Korunma Komisyonu 

dünkü toplantısında hava dene
mesinin Kurban Bayramından 
sonra yapılmasına karar vermiş
t.ir. Deneme havanın en müsait 
olduğu bir günde yapılacaktır. 
Tecrübe biri ~ündüz, diğeri Re<:e 
olmak üzere iki defa yapılacak
tır. Gündüz verilecek alarmın sa
at 10 ile 12 arasında gece deneme
sinin i5e 20 ile 21 arasında olma
sı kararlaştırılmıştır. 

Deneme nasıl yapılacak? 
Deneme, sehirdeki 236 alarm 

dtidüjtünün hep birden çalmasile 
başlıyacak. 8000 kişiye baliğ o
lan muhtelif ekipler derhal faali
yete geçeceklerdir. Bir kaç daki· 
ka sonra tayyareler görünecek 
ve temsili bombalar atacaklardır. 
Bu bombalar tam yere düşeceği 
sırada patlıyacpk ve ielerihden 
kırmızı ve beyaz dumanlar fışkı
racaktır. Bunların kırmızı olan
ları yangın, beyazlan da tahrip 
bombası addedilecektir. Binaen
aleyh kırmızı bomba düşen yer
lere itfaiye, beyaz bomba düşen 
yerlere de enkaz ka1dırma ve sıh
hi imdat ekipleri koşuşacaklar
dır. Şehrin on muhtelif yeri ta
lim sahası olarak kabul edilmiş
tir. Bunlardan üçü Beyoğlunda, 
dördü İstanbulda, ikisi Kadtköy
de, biri de Üsküdardadır. 

Deneme esnasında Devlet De. 

tniryolları ve Denl:ıyollan ile Li
man İdaresi. Elektrik, Tramvay. 
Tünel 'Vesait umumi hittnet mil
eııseselerinin hususi ekipleri de 
faaliyet halinde bulunacaklardır. 
Gerek bunlar ve gerek diğer umu 
mi ekipler Kolordu Kumandan
lı~ınca ayrılan hakemler tarafın
dan kontrol edileceklerdir. 

Gece, alarm verilince sokak 
lambalan söndürülecek iç ışıklar 
maskelenecek, dı$arıya ışık sızdı· 
rılmıyacaktır. Bu denemede tay
yarelr tenvir fişekleri atacaklar
dır. 

Her iki deneme yapıldıktan bir 
gün sonra Vilayette bilyük bir 
toplantı yapılacak, hakemlerin 
de iştirak edeceği bu toplantı da 
denemenin muvaffak olup olma
tlı~ı hakkındaki raporlar müna· 
kaşa ve mütakere edilecek, ten· 
kitler yapılacaktır. 

Ekmek Nar hı '1 O Para 
İndirildi 

Dün toplanan ekmek narhı ko
misyonu 15 günlük bu~day satı~ 
tarını tetkik etmi$ ve serbest pi
yasada fiyatların biraz düştüğünü 
JitÖrmüştür. Bunun için yarın sa
bahtan itibaren 15 gilp müddetle 
ekmeğin kilosu bugünkü narhtan 
10 para noksaniyle 14 kuruş 10 
para üzerinden satılacaktır. 

GiilU~C 
T4RAfl 

tur, Şimdi o refikimiz ihtimal: 
' "- Onu ben de bitiyorum a
nıa, muhtekirler arasında bulu
nan kasaoların miktarı, 20 ta
neydi! .. dlyet"ektir. Fakat böyle 
!iiylediği takdirde, hatasını tek· 
rarlamaktan başka bir ey yap
mış olmayacak: Çiinkü bence, 
hir bakıma bütiin muhtekirleri 
kR!'\ap saymak liaım: Onlar da· 
de.rimizi viidiyorlar! 

* ılluhafız mı lazım? 

Su havadi i, yine dlinkü ga. 
zetelerde okudum: 

"-Saat 2 raddelerinde Kum 
kaJll bekc;ilerind~n Dursun ma
halleyi dolaşırken hdviyf'ti meç 
hul bir şahıs tarafından bu:ak
lanarak yol iiıtünde bırakıl
mı~tır!,, Ya huna ne buyuru
lur~ Auha bckc;ilere de birer 
muhafız katmak mı lazım gele-

c:ek dersiniz? 

ikramiye meselesi 

Tramvay idaresinin, memur 
ve müstahdemlerine giz. 

li ikramiye dağıttığJ hakknda 
hir rivayet çıkmıştı. Fakat diin, 
Tramvay, elektrik. ''e tlinel iş
letmesi miidüriiniin beyanatın
dan öi:~eniyoruz ki. hu ikrami
~·cler gizli olarak değil, alenen 
dağıtılıyormu~. 

Halbuki, ilk rivayet doğru 
c:ıksaydı, Tramvay şirketi daha 
isahetli davranmış !;ayılırdı. Bir 
taraftan Tramvaylar hakkında
ki ıjikiyetlerin ardı arkası kesil
miyor. Diğer taraftan da idare 
memurlarma, müstahdemlerine 
ikramiye dağıtıyor. Bu tezadın 
göze batmaması için, o ikrami
yelerin el altındım verilmesj da· 
ha isabetli olmaz mıydı? 

ları mikdar üzerinden tediye e
dilecek, Haziran birden itibaren 
ise 3656 ve 3888 sayılı kanun hü
kümlerine göre verilecektir. Bu 
suretle tesbit edilecek ücret mik
darı. evvelce almakta oldukları 
ücretten noksan olanlardan icap 
edenlere aradaki farkı geçmiyen 
birer miktar, bulundukları me
muriyetlere münhasır kalmak ve 
terfilerinde mahsubu yapılmak 
iizere alAkalı Vekiller tarafından 
lüzum ve zaruret görüldüıtü müd
detçe ücret tertiplerindeki ta
sarrufattan verilecektir. Bu fark 
verildi~i mUddetçe muvakkat 
tazminat verilmiyecektir. 

Cetvel haricinde kalanlar 

Bütçe Encümenince tesbit edi
len asgari kadrolardaki ihtısas 
mevkileri hakkında bir Haziran 
941 tarihinden itibaren bu mad
rle hükmü tatbik olunacaktır. 
Muvakkat ikinci maddeye göre, 
İcra Vekilleri Heytince ihtısns 
mevkilerinde gösterilmiş olup ta 
bu kanuna bajtlı bir veya 2 nu
maralı cetvel haricinde kalanlar 
hakkında terfi kıdemlerine esas 
teşkil etmemek şartiyle bu kanu
nun neşri tarihini takip edecek 
ay başından itibaren 3656 nu
maralı kanunun muvakkat ikinci 
maddesinin hükmü tatbik olu-
nur ... 

Koordinasyon 
Heyetinin 
Üç Kararı 

Ankara. 27 (T.AJ.'f Muhabirin. 
den) - Koordinasyon Heyeti ta
rafından yeniden üç karar veril
miş ve bu kararlar Vekiller He
yetınce tasdik edilmiştir. Meri
yete giren bu kararları bildirl
vorum: 

1 - İhracatı tanzim maksadi
le meriyet mevkiine giren kara-
ra müst~niden, Ticaret Vekaleti 
emrine tahsis olunan kredi ile 
normal masraflar ve ihracatçı 
karı ilavesiyle müstahsilden ı?aY 
ri kimselerden de pamuk satın 
alınabilecektir. Bu mübayaa ve 
ihraç işlerini ifaya Ziraat Ban
kası memur edilmiştir. Bankaya 
bu husustaki hizmetine mukabil 
olarak masraflarından başka mü
bayaa tutarı üzerinden yUzde bir 
nisbetinde komisyon verilecektir. 
Bu muamelelerden hethangi bir 
zarar husule geldi~i takdirde bu 
zarar tefrik edilecek olan fondan 
mahsup olunacaktır. Takarrür e
den harici satış fiyatları ile ser. 
mayenin faizi de dahil olınak Ü• 
zere malın teslimine kadar vt\ki 
maliyet fiyatları arasındaki fark 
fona ayrılacaktır. 

2 - Devlet daire ve müessese
lerinde kullanılan kağıtlardan 
yüzde kırk tasarruf yapılması 
hakkndaki kararname hükümle
rinden Milli Müdafaa istisna edil
miştir. 

3 - Zahire ticaretiyle u~raş
mıyan müstahsillerden gayri bi.. 
lümum hakiki ve hükmi $ahısla
rın elinde bulunan bu~day ve 
çavdar mübayaa mühleti 20 gün
den 35 güne çıkarılmıştır. 

Hem bana kalırsa, Tramyay i
daresi, o ikramiyeleri memurla
rınA değil. ınfüıterilcrine dağıt
malı: Çiinkii ucunda hiiyiik bir 
ikrami~·e olmazsa. Tramvayla· 
rın k11hrı kolay kolny çekilmez! 

* Radyodaki ne~riyat 

DUn akıam, Ankara radyo
sunun Spikeri: 

"- Akordeoncu bir utm a· 
unje ettiltl konser" vereceğini 
sliylilyordu. 

Fııkat, hen bundan anlıyo
rum ki. Aaıknra radyosu, prog
ramını tam olarak ne retmiyor. 
Ve galiba, gazinolarla rekabet 
için, sUrpriz kabilinden, prog
ram harici ne riyatta da bulu
nu;\·or. Bunun aksini iddia et
mesine de imkan yoktur Sanı
rım: Çllnkll, me ela, Ankara 
rl\dyotunun Fransızca neşriyata 
haşladığını hiç birimiz bilmi
vorduk: MBRmafih biz bunu da 
bir fail hnyll' sayıyoruz: Niha· 
vet. eninde sonunda, lisanımıza 
da ııra ıelecell için, Ankara 
rad)'osu gUnUn birinde na~ıl ol
sa Tiirk<:e ne riyata da ha lıya
caktır! 

Naci Sadullah 
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Spekülasvona 
Meydan 
Verilmiyecek 
Civara Zahire Nakli 

Kontrol Edilecek 
Mıntaka Ticaret Müdürü, Ti. 

caret Odası Umumi Kutibi, Fi 
yatları Milrakabe Bürosu Amir 
dün bir toplantı yaparak pirin< 
ve kuru fasulye fiyatlarını tetkik L. 
etmişlerdir. .. . d ~J 

Heyet bu maddeler uzerın e 
yaptığı tetkikleri, Pat.artesi gü
nü toplanacak olan Fiyatları Mü
rakabe Komisyonuna bildirecek· 
tır. O günkü komisyonda, bu mad ._ 
delere narh konmasına ihtimal 
verilmektedir. Alnkadar bir zat. 
pirinç ve kuru fasulye nevilerini 
birer birer tetkik ederek, stok 
miktarlarına gore derhal fiyat 
tesbit edilmesinin pek kolay ol· 
madığına kanidirler. Bu itibarla 
bu maddeler hakkındaki tetkik. 
lerin uzun sürmesi de zaruri gö
rülmektedir. 

Tüccarların hilıleri 
Fakat bir taraftan tetkikler ya· 

pılırken. diğer taraftan da tüccar 
ittihaz edilecek tedbirleri tahmir. 
ederek, ona göre hareket etmek· 
tedir. Dıln de ynzdığımız gibi 
yağ, beyaz peynir, kuru fasulye 
pirinç tacirleri, mallarını yak11 
\'ilayetlere sev ketmektedir ler .. 

Fiyatları Mürakabe BUrosu 
dün yaptığımız neşriyatla a. 
lakadar olmuş. Yakın vilfiyetle11 
hiç bir sebep olmadan mal gön. 
deren tacirler hakkında tahkika· 
ta başlamıştır. Bu vilayetlerden 
yaf?. kuru fasulye. pirinç gibi 
mallar üzerine cıddi bir sipariş 
yapılıp yapılmadıgı araştırılmak· 
tadır. Şayet bu mallara karşı ti- t 
cari bir talep olmadan, ynkın vi.. 
layetlere mal sevkedenler varsa, ~;1 bunlar hakkında kanuni takibaı kte 
yapılacaktır. Çünkil bu hareke• a l 

1 spekıllfısyon addedilmektedir. er 
/htikfırla mücadele lı~e 

İhtikftrla daha geniş bir surette tızın 
mücadele etmek için, Ticaret Ve- li h 
kaletine ba~lı bir İaşe Müsteşar• öyl 
lı~ı teşkil edilecektir. Vekaıet ı4c1~ 
murahhaslarından mürekkep bir b ve 
komisyon, İaşe Müsteşarlı/tının lyan 
vazife ve sa18hiyeti hakkında tet- lf ta 
kikler yapmaktadır. Şimdiye ka. Lon 
dar yapılan tetkiklerden anlaşıl- ek 
dıAına göre. gıda maddeleri işi ile it ge 
mahalli Fiyatları Mürakabe Ko- eri 
misyonları kafi derece meşgul o- ildi 
lamamıştır. İaşe Müsteşarlığının eri 
Türkiye mikyasında bir fiyat po. ha 
litlkası tesbit etmesi beklenmek
tedir:'. ----------Müteferrik : 

Talebe Birliği için 

Yeni Hazırhklar 
Üniversite Talebe Birliği ve \~1c 

FakUltc Talebe Cemiyetlerini un 
kurmak için hazırlanan nizamna- 11 ·a 
me, sene başına kadar tabcttiri- b~l 
!ıp talebeye tevzi edilecektir. Bu ıılar 
suretle talebeler nizamname mad h-
111nd1ğımı tavrında bir alakasızlık t u 1 delerıne gôre reislerini ve netice· ~ os 
de de Talebe Birliğini teşkil et· ~ 
miş olacaklardır. Dahiliye Vekil- şı , 
!etinden izin alınmış olduğundan 1l 
birlik, teşkil edilir edilmez faali· ; : 
yete geçecektir. Birlik talebe ih· \ ~ . 
tiyaçları füerinde eSaslı tetkikler 1 

1 .~ 
yapacak ve bunların teminine ca- erı,l 
lışacaktır. ıına 

BASRA YOLU - Devlet De· har 
rtıiryollar İdaresi. Irak Demir· Ru 
yollnriyle yenı bir anlaşma yapa. ~-
ı·ak Basra yolu ile nakliyatın da- u 
ha seri bir surette icrasını temin 
edecektir. 
BİR KAYIK BATTI - Meh· 

medin idaresindeki 75 sandık yu· 
murta yüklii olan bir kayık Gala· 
ta rıhtımına yanaşırken bir va
pura çarparak batmıştır. Yumur· 
talar denize dökülmüş, kayıkçı 
kurtarılmıştır. 

ÜLEV VAPURU - Denizyol
Jarı idaresi btitiin vapurlarını 
kurşuni renge boyamıya karar 
vermiş ve işe başlamıştır. İlk ola· 
rak Ülcv vapurunun boyanması 
dün bitmiştir. 

GENERAL DENTZ - Şehri· 
mizde bulunan Suriye fevkalade 
komiscrı General Dcntz dün sa· 
bahki ekspresle ve Ankara yolı.ı 
ile Suriyeye hareket etmiştir. 

l\fehmet Akifin 
Mezannı Ziyaret 

Bugün öğleden sonra bir kısıırı 
profesorler ve Üniven;iteli gene· 
ler Edirnekapı mezarlığına gide· 
rek Şair Mehmet Aküin mezarını 
ziyaret edeceklerdir. Maarif ve .. 
kaleti bu gibi şahıslar için anca1' 
!'i senede bir merasim yapılacaj!ı· 
nı bildirdiğinden bu sene Mehmet 
Akif için resmi bir ihtifal yapıl· 
mıyacaktır. 

Feci Bir Ölüm 
İzmir, 27 (TAN) Bu~Orı 

Kordonda bir kaza olmuştur. 1· 
talyan konsoloshanesi kavası İ· 
talyan tebeasından Luizi, kul· 
landığı konsolosluk otomobili ıle 
denize duşmuş ve ölmüştur. 
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Almanların Romanyaya yeni 
at gönderdikleri bildiriliyor. 
tahşidatuı muhtelif ıebepleri o-

Almanların Sovyet Rusyaya 
harekete geçmesi, bU&{ln için 

uzak bir ihtimaldir. 
Fransa ile Almanya arasında 
ereler devam ediyor. Konu
baıılıca mesele, söylendiğine 

e, Franaız donanmasının Al
a verilmesi işidir. 

1SOSietes Press gibi tqki
litı çok kuvyetli ve ha

leri vukuundn evvel haber 
ajansa göre, son günlerde 
yadan Macaristan yolu 

Bomanyaya çok mikdarda 
askerleri gelmiştir; tren 

elerinde büyük değişiklik. 
olmuş, Macar trenleri Bo
yaya '1 saat geç gelmişler
Bomanyaya gönderilen Al

askerlerinin miktan yüz 
ile iki yüz bin arasmda tah

edilmekteclir. Hatta bu 
500,000 e kadar çıkanı. 

Rwııuu. Bu hadise, Almanya 
ovyetler arasındaki müna
lerin cittikçe gerginleş

oldufu hakkmdaki riva
rle alikadar görülmektedir. 
et - Alman gerginliğinin, 
sa Bomanyada Demir Mu

lann Komünistler aleyhin. 
• hareketlerinden ileri geldi
ylenmekte, Balkanların ya

yeni hadiselere sahne ola
ve Almanyanm Yunan -

yan harbine müdahale ede
tahmin edilmektedir. 
ndraya bu haberleri teyit e. 
k mahiyette hiç bir malu
gelmemiştir. 
rlin, Bomanyaya asker gön 

ldiğini, Sof ya da, Alman 
terinin Bulgaristandan geç 

haberini tekzip etmektedir-

·fer cihetten, Romanyadan 
n diğer haberlere göre, Bo
yaya yeniden gelen Alman 
rlerinin miktan iki tümen

\'e bugün Romanyada bulu-
Alman askerlerinin mikta. 
kiden gelmiş olanlarla he

r 60,000 i geçmemektedir. 
erikanm Kolombiya istas

wıa göre, Almanyanm Ro
- yada asker tahşidinin muh

el sebepleri şunlardır: Al
larm Balkanlarda cenuba 

tazyik yapmak istemeleri; 
oslavya ve Yunanistan üze-
manevi tazyikler yaparak, 

vaziyette bulunan ttaı. 
•yardıma teşebbüs etmesi; 

terenin dikkatini bu tara
kerek, Garpte hazırladık
istlli hareketlerini setret
ri; ve en nihayet zayıf bir 

1 olarak, Sovyetlere karşı 
harekete ıeçmeleri. 

Rusya - Almanya 
ahtelif kaynaklardan ce

len haberler karşılaştı
tetkik edildiği zaman, Al

)Jomanyaya bir mik· 
• asker ıönderdikleri, fakat 

söylendiği kadar çok oL 
iı neticesine varılabilir. 

·~11U1ıuya Bomanyaya cüz'i 
arda asker göndermişse bu 
manası sadece, Bomanyada 

ve asayişi kendi istediği 
de daha kuvvetle tesis ve 
nbamın daha çabuk kurul

temin etmek olabilir. 
aha çok mikdarda asker 
ermişse bu hadise, Alman

Arnavutlukta ltalyaya 
etmiye ve Balkanlarda 

bir harekete geçmiye karar 
iyle alikadardır. 

u hareketin, İngiltereyi şa
ak ve lngilterenin dikkati. 

r-..... , .. lara çekerek Afrikada
va kuvvetlerinin bir kısmı
krar Yunanistan harp sa
a getirmiye mecbur ederek 
a üzerindeki tazyikini azalt 
istihdaf eden bir manevre 
ı ihtbnali de vardır. 

llkat bugün Almanyanın 
ya kaTŞı harekete g~me. 
uzak olan bir ihtimaldir. 

lmanya ancak f ngittPre ilt 
•tıldan sonra R ısvavıt k·trşı 

bir harekete girişebilir; 
takdirde böyle bir harekete 
btis etmek, akıbeti me(hul 
sergilseşte girmek olur ki, 
ye kadar gayet hesaplı ba
eUiliae şahit olduğumuz 

baau yapmıyaafından 
e&üillrb. AlmaDJa)'I yal· 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecneb• 

140<. Kr. 1 eene 2800 t<• 
75&. • 8 Ay 1500 
400 • 8 Ay 800 
150 • 1 Ay aoo 

M. ANTEN 

( Nakliye Derdine Yegane Çare J 

CDZUM[ CADPAMLAD 
B ugünkü gayritabii 19rait 

dolayısile lngilterede teh· 
likeli auntaka
arda bulunan 
ocuklardan bır 

Yazan: 

·oklarmm müı tlAndakı kahveye koşup orada!tt 
•mlekelere gön gramofonda bu sihirli pli~ ÇAl
terildiği hatır- dılar. Birdenbire kulaktanntıa 
ladır. Shirley'liı sesi çınladı. Şöyle di-

Küçük Shir- yordu: 
1ey Rose pmall ''Pek sevgili, biricik, anneci-

Ingilterede oturan bir baltkçımn tim. babacığım .. 
kızıdır ve son zamanlarda Ame- "Bu bayramı sizinle beraber 
rikaya gönderilmiftir. geçiremediğime pek üzülüyorum. 

Noel günü sabahı balıkçı kUlü· Ama her lngiliz kızı gibi,~ de 
besinin önünde adet hilifına ola· lngilterenin zaferlerile müfteht-
ak b. ta .. .. d "" Eli de rim Noel bayramınu ve yeni se-r ır pos cı gorun u. n · in 

Amerikadan gönderilmif bir pa- neniz kutlu olsun. şaUab gel@-
ket vardı. Bu şık paket balıicçı ile eek 14!rıeyi ~ ve mesut olarak 
karısına küçük Shirley Rose'dan bir arada ıeçirirtz.,, 
geliyordu. Hemen iplerini çözdü- * * 
ıer ve kağıtlan çıkardılar. M'?y- Deveye YuUurulan Altm: 
dana çıkan şey bir gramofon p1A-
ğ1ydı. Yanında da ufak bi.:- Noel 
katı vardı. 

Uzerinde §Öyle yazıyordu: 
"Anneciğim, babacıtım, 
'Bu mukaddes günde yanuuz:hı 

bulunarak sizi tebrik etmeyı ne
kadar çok isterdim Bunu vap
maya muvaffak olamıyacal:m t
çm üzüldüğümü gören Amerikalı 
dostlanm bana başka bir fikir 
verdiler. Bunun ne oldujun11 da 
şu gönderdiğim plAlı çaldığnı1z 
zaman göreceksiniz." 

Shirley'in annesile babası~ 
aramofoıılan ~ Hemen mey• 

A ltının ne kadar kıymetli 
bir maddP ol~nitlmu htl

mtyentmiz yok 
tur. Yine hf' 
yerde hudut , 
~mem 
tannm kaeak 
htm inüne ge 
mek tem ne ko 
dar büyük b i 
dikkatle ea~ 
tıkları malfundur. Bütün bun
lara raAmen. işte size bir vaka: 

Gece saat on bir sulannda
dlr. Buöt ~ alaca karan· 

Sevim SERTEL 

lıktır. Yaktıktan ate$11') öniin
de kulübedeki memurlar soluk 
bir ışık altında dinlenmektedir. 
Uzaktan sesler duyulur. Nöbet· 
çiler hemen dışarıya fırlarlar. 

Cölden bir deve kervanı ~1-
mektedir. Hududa Relince, d@
veler durur. Memurlar birer bi
rer bütün kervanı ararlaT. Ha
vır hi<" kimsede bir şey yoktur. 
İzin eıkar: 

- Geciniz! 
Ve iriyan kervan relsJ kla

vuz eşe~in ipinden ceker. Can 
lar çalar. Kervan yola ~
Yeni ~irdikleri hudut içinde bir 
hayli müddet ilerledikten son
ra, ertesi ıünü tenha bir orma
na J{e1irler. 

Deveciler arannda ufak bir 
münakaşadan sonra, ~urada 
mola v e r i r 1 e r. Devele-
re husust bir ştşecle taııdlldan 
veşil bir suyu içirtrler. "Bu ga-
vet kUvvetll bir müshildir Bu 
ille birkac saat sonra tesirini 
ıösterir Ortahta J{ayet kötü 
bir koku yayılmasına ralm'n. 
bu kevfiyet devecilere vız ce-
lir. Zira, bu ufak ameliye ne
ticestııde hududu J{eÇDleden ev 
vel, hayvanlara yutturdukları 
albnlara tekrar kavuşmu'1ar-

EmJn6nO Halkevinden: Pazar akp
mı ... ı (20) de Catalollundald sa
londa sanatklr t. Galip Aram tara
fından (Tiyatro) mevzuunda bir kon
ferans verilecek ve Temsil Şubemiz 
(Hlael Sayla) ~ teman ede
cektir. Gelmek lateıyenleriıı kar'tla
nnı bOromuzdan almalan, 

* Şehremini Halkevinden: Bu akpm 
aut 20.so da Cemalettin Server ta
rafından (Karq6zilıı TQrk tem•sm 
da yeri) mevzulu bir kanferans veri
lecektir. Konferansı müteakip temsil 
eubesl tarafından bir piyes temsil e
dileceldlr. 

dır. 
İşte bu da bir kaçakçılık hi

ü.:vesi! 

* * lngiltere, Müstemlekelerine 

Film Göndermiyor: 

Gözler den Dökülen 

lncDer 
- Bayan Melek Celll -

SAGLIK Ö~ÜTLERt 

Burunu Nasd 
Temizlemel 7 

• 
ısarunun nefes yoluna kapı ol. 

mumdan btlyiik bir istifadeli 
vardır: Kirli veya dolmuş lndua• 
mıya tahammül edemez, kendisi
ni zorla temizletir .•. EellrlmiZ de 
her şeye dokunan, herşeyi gö 
uzuvlanmız olduldan halde ODr 
lana, koku almak duygusuna 
merkezi burun gibi, böyle ime. 
tikleri yoktur. Çalışan eller, .. 
hiplerinin istiyecelderi zamana 
kadar kirli kalnııya talıammtll 
f'ttikleri cibi çalışmıyan enen, 
sahipleri de onlan, temiz tutmall 
bahanesiyle kirli. eldivenlerlil 
i(inde tuttuktan kadar~ 
ni temizlemek lüzumunu ldç w 
her vermezler. 

Herhalde, burun kendisini SOJ1o 
la temizlettiğinden burnu olu 
herkes onun nasıl temizle~ 
ni tabii olarak bilir... Bununltli 
hekimler herşeye kanşmayı ~ 
dllerine idet edindiklerinden b• 
runun bUttln gtin mendille -ya
hut mendilsiz olan1ann yaptlklan 
ıibi- temizlendikten başka ... 
bah ve akşam su ile yıbft!nW 
lüzumunu da tavsiye ederler, Mit 
medeni insan sabahlan yfidnl. 
yit.adılı için burnunu da yıkama
SJm bilir. Tam medeni ohmlar, 
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SPOR: 

Dün Yurdun H er 
Tarafında A 'latürk 
Koşusu Yapıldı 

~Dü~~~d~-) 
Deanna Durbin 
Bir Reiisörle 

Evleniyor 

Kemalpaşada Seylip 1 

Futbol Aianhğı için 
Tahkikat Yapılmasına 

Yeniden 

Baılandı 
Dün mem 1eketin her tarafın- Fenerbahçe - Vefa maçı hakemi

da olduğu gibi şehrimizde de A- ne ceza verildiii icin istifa etti
tatürk koşusu yapılmıştır. Ata- ~ini ve yerine Nuri ~ut'un l{e

turkiJn Ankaraya ayak bastıl'ı- tiriJdiğini yazmıştık. 
nın yldönümü olan 27 Birinciki- Futbol federasyonu bu husus
nunda her sene yaplmakta olan ta tetkikte bulunmak üzer~ şeh
bu sembolik koşu, sehrimizde de rimize yüksek hakem komitesi 
ltayik oldu~ alakayı J{Önnüş ve azasından Sadi Karsan'ı gönder-
187 atlet 17 ,05 te Spor böll{e miştir. 
başkanlığı binası önünden hare-
ket ederek 4000 metrelik bir me-ı Sadi Karsan, ceza talimatname 
safcyi ko~uştur. si ile yiiksek hakem komitesinin 

Dünkü koşuya her kazadan beş ! t~?~atnamesinin sebebiyet vet
mükellefin iştiraki temin edil- dıgı tenakuzu hallet'!leye çalış
miş bulunuyordu. Birinciliği Ro- makta ve Hasan Kamı! ile te.m~s 
bert Kollejden Konstantin al- ~ bulunmaktadır. Hasan Kamı
mıştır. Derecesi 13.17.8 dakika- ~n tekrar futbol ajanlı~a .11.e
dır. Beyoğlu spordan Manisa i- tirilmest kuvvetle muhtemeldır. 
kinci, Atıetik Yıldızdan Eşref ü-
(Üncü olmuşlardır. Mükellefler Harp l ...... sacliya .... na 
arasında ilk gelen Tanaş olm~ il Ti Ti 
tur. Umumi tasnifte be$incidir. 
Kosuyu en çok koşucu ile Hay
darpaşa lisesi bitimli$ ve kupa
yı almı$tır. İkinci Atletik Yıldız
dır. Takım tasnifinde birinciliği 
yine Haydarpaşa alını, Kurtuluş 
ikinci olmuştur. 

Ankaradaki meraim 

Doğru GicDyoruz 

(Bap ı incideJ 

şimdi hil.ktimetin ithalit ve ihra
cat iflerini doğrudan doğruya 
kendi eline almak mecburıycün
de kaldığını görüyoruz. 

Ankara, 27 (TAN) - Ebedi 
Sef Atatürk, 21 yıl önce buJ(iin + + 
Türkiyenin baş şehri olan Anka- H arp iktısadiyatmın en mü-
raya ilk defa ayak basm1$lardı. hiın mevzularından bıri 
Bu münasebetle hazırlanan ve ek her vatandaşın, her evin en 
.ıeçen ~nedenberl bütün yurda yakından ali.kadar olduğu zaruri 
tl"$mil edi!en Atatürk kosusu bu ihtiyaçlardır. Harp halind\! müs
'l(in burada da yapılmı$, Halkevi tahsilin bir kısmı silih altında 
tarafından tertip ve ic!.are edil- bulunur. Harici ticaret yolları 
miıtir. Gençler, 21 yıl once Ata- kapanır. Miinakale Vtiltaları 
türk'ün l{eçti~ yollardan ~vk ve memleket müdafaasma alt ~erle 
heyecan ile koşmuşlardır. yüklü olur. Müstahsilin azalma-

Bu Mesele, Artistin 

Hakiki Yaşını da 
Meydana Çıkardı 

Deanna Durbin 

Beyoğlu sinemalannda Deanna 
Durbin'in "ilk aşkı,, filmim sey
reaenlere verilecek bir müjde 
var. Deanna sAde filmde Aşık de
ğildir. Son gelen haberlere göre 
Deanna Durbin bu ayın on dör
dünde 19 yaşına girmiştir ve bir 
kaç aya kadar Vaughn Paul is
minde bir film rejisörile evlene
cektir. 

Sinema kumpanyaları Deanna
nm 18 yaşında olduğunu iddia et
m<'lerine rağmen bu evlenme me
selesi genç artistin hakiki yaşını 
meydana çıkarmıştır.KüçükDean 
na, film dünyasında çocukluktan 
genç kızlığa zarafet ve sevımlili
ğinden hiç bir şey kaybetmeden 
ı;ıeçen yegane artisttir. 

Shirley Teqıple'in Kardeşi 

(Başı 1 incideı 

müs oldu~ndan son seylapta da 
vaktinde alınan tedbirlerle can 
tehlikesi bertaraf edilmiştir. Vi
layet iandarma alay kumandanı 
ile rıafia müdürü, sevlap mınta
kasına gitmişlerdir. Vilayete son 
~elerı maliımata nazaran Kirmas 
tı çayı Mustafakemalpasadaki 
köprüniin ~zlerini tıkamış, su 
seviyesi köprüye vaklasmıstır. 
Karacabey, Feyzidede. Sevketi
ve mahalleleri su altında kalmıs. 
halk tamamen kurtarılm1stır. Hü 
kumetle belediye yanındaki ma
hallelerde her an tehlike artmak 
tadır Bunların da tahlivesine 
başlanmıştır. Evve'!ld eeceyi halk 
heyecanla sabaha kadar uvanık 
eecirmiştir. Sular mütemadiyen 
viibelmekte olduğundan mün
hat mahalleler halkı süratle 
vüksek mıntakalardaki mahalle
re nakledilmektedirler. Son da
kikaya kadar hic bir insan ve 
hayvan zayiatı olmamıştır. Di
~er taraftan Karacabey ovasın· 
daki dereler Ulubat sosesini aş
mıştır. lf amidive köyüne ait bir 
bent kıl'men VJkılmıstır. Sekiz 
köv hal..kınır. calısmasile bu bent 
tamfr edfünistir. Tehlike arzeden 
Salih aifa bendi de takviye edil
micıtir. Gövnü köyü halkı nakle
dilmiştir. Bu köy mahsulünün 
varıs1 zarar ,görmüstür. 

Karacabev hara müdürünün 
verdiği malumata aöre. Karaca
bey sosesirıdeki mPnfezlerin tı
konmas1 neticesi kilometrelerce 
murabba1.ık halka ait arazi ile 
'Yliiessesenin bir kısım arazisi su 
lar altınd11dır. Cörekli ve Çeri
hası mevkiJPrindeki haraya ait 
ahırlarla binlPrce dönüm arazi 
'>U istilası tehlikesine maruz bu· 
ıunmaktadır. Yae-ınur devam et
t,i~inden suıann daha ziyade Ka· 
baracal!ı tahmin olunmakta ve 
ona ııöre seylap mntakalannda 
icabeden ihtiyat tedbirleri alın
•Tuı.ktad ır. 

Bal.ıkesir havalisinde 

Balkesir. 27 (A. A.) - İki giin
diir fasılasız vaemakta olan va~-

murlnrdan vilayetimiz hudutla
rındaki bir çok nahiye ve köyle
rjmızj sular basmıstır. Bu hu
susta yaptığımız tahkikata göre, 
Kepsudun iki büvük çavı. tasmış 
ve eski ziraat mektebi ile nahive 
arasındaki arazi kamilen su al
tında kalmıstır. Cavın civarında
ki hütün evler tahlive etf:iri1mis 
ve halk baska yerlere verlestiril
ıııistir Nahive ile her tiirlü mü
nııka'at kesilmistir SP'ı-imizP 
varım saat mesarefede bulunan 
Tepecik deresi dP tasarak cıular 
1{Öorünün fö:erindPn ıtPC'mPktP ve 
uesaiti nakliye islememektPdir 
'1iğ'er taraftan Surulukla Aksa-
1<al arası•.da kara dere de fac;mıs 
.,,,. Manvas ovasr sııl::ır altında 
'<almıstır Bi1.has<ıa Bulca aQ-::ıC'
lcövü öniine vaotrılan set sula
rın tazyiki ile vıkılmc:tr Kövürı 
her hanızi bir tehlikevP manı7 
1<alacali'ı eöz önündf> tutul:ırak 

halk Mımvas ve Kulak kövüne 
verlestirilmistir. ~ehrimizin or
tnsl"dan ıze<>mekte olan cav de
resi de tasmıs ve vao1]makt11 o
lan kanalizasvonun bir kısmını 
c;ular alın ~ötürmii.,tiir. Ova ka· 
"Tlilcn sular altındadır. 

* Akhisar, 27 <A. A.) - Devam· 
h yP.i{murlardan şehrimizin bazı 
dış mahalleleri su baskınına ma· 
ruz kalmış ve bir kaç kerpi~ dam 
vıkılmıstır. Nüfusca zaviat vok
tur. Manisa - Akhisar· arasnda 
tren muvasatası kesilmistir. 

I zmir havalisi.nde 

B•ırnovanın Altında/{ köyü ile 
Cam deresi mevkiinde 25 ev su
lar icindedir. Buradaki halk ve 
hayvanlar köyden çıkarılmış, ci
vardsıki kahvelere :verlestirilmiş 
ve istirahat1eri temin olunmuş
tur. İaşeleri için tedbir alınmak
tadır Tahliye edilen evler ian
darma nezareti altına alınmıştır. 

Sular Menemenin bazı sokak
larını kaplamıştır. Bayındırın 
Ga'ata köyünde Mustafa oğlu fs
mailin evi yıkılmıştır. Ali aJ!:a 
nahivesiPden !?eren kumlıık ca
vı da ta.,mistir Afvon - Bandlr
ma trPnleri Akhisa.rda kalmıstır. 

Tunada seyrüsefer 
tatll edildi 

Bijkres. 27 CA. A.) - Stefani: 
Tuna nehri buz parcaları siiriik
lf'mekte olduğundan seVTiisefer 
tatil ııodilmistir. Kezalik Giurı?itı 
ile Rııseuk arasında sal\arla va
nılll"'akta olan servis te tatil o
lunmustur Buzlar. Karadenizde
ki Tuna a!!ızlarını tıkadı~ınrlen 
bir rok vaourlar Galas ve Suli
na'da mRhsur bir vazivette kal
mışlardır Buralarda termometre 
c;frrdan aşağı 15 dereceye düş
müştür. --------<--------
Romanyalı Göçmenlerin 
Yabrdıklan Paralar 

Bükreş, 27 (A.A.) - "Stefaru,, 
Romanya hükUnıeti, son zaman
larda Romanyadan Türkıyey..ı gı
den Türkler tarafından Romanya 
Milli Bankasına yatırılmış olan 

İzmir, 27 (TAN Muhabirin· ve yekünu 25 milyon leye baliğ 
den) _ Nehirlerin taşması VÜ· olan bir meblağın Türkiyeye nak
ıünden İzmir ve Manisa vilayet· lıne müsaade etmiştir. 
!erindeki tahribat fazladır. Me-1 Meclise Gönderilen 
nemen - Manisa demiryolunu su- j L"' "hal 
lar kaplamıstır. İzmir - Berızama ı ayı ar 
c;osesinin 36 ıncı kilometresinde Ankara, 27 (TAN) - Devlet 
de sular yükselmekte devam e- Demir yolları, Deniz yolları ve 
diyor. Burada yolun bir bucuk Hava yo1ları umum müdürlükle
ldlometrelik bir kısmı tamamile rine muktazi alelUmum vesait ve 
su altındadır. Dört köy tehlike- techizat ve malzemenin temin e
dedir. Bir köprüyü sular alıp ızö- dilmesi için 16 milyon lira tah
türmüş bu yüzden Bergama ile sisat ver;lmesi ile orta tahsil mek 
ıııiinaka le kesi1mistir. tep1erinrle yardımci muallim ça-

hstırılma müddetinin uzatılması 
.... _ Bugu··n A 5 R -. Sı"nemada--.,. 1 hakkındaki kanun layihaları Mec 
ır ~ 'ise ,gönderilmiştir. 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Muzık (Pl.) 
8,45 Yemek lis-
te i. • 

13,:rn Program. 
13,33 Şarkılar 
13,50 Haberler 
14,05 Ş::ırkılar 
14,20 RlyaseU 
cumhur bandosu 
15.00 Sololar 
15,30 Rıyasetl 
cümhur bandosu 

• 
18,00 Program 

Antalya mebu u iken irtihal 
çok sevgllı oğlum ve agubeyllllll 
mi Erçln'ln h st lığı ve irtihali 
nasebetilo:- gerek merhuma ve 
bız.ıere !,arşı muhtelif şek J ve 
rette en yO ek ve en y kın 
cüh ve 111 cal ... nnı lıltfeden b 
ba~lıırıınıza, mlllct veldllerıne, 
let eridin ve memurinıne, arkad 
meslektaşlarına, müdavi ve m 
do:<torlarına, diğer dos ve ah 
rımıza, Nlşantaşı Kız crta me 
nln kıymetlı mudür ve mu ll 
ne istanbuldaki ailemiz nam 
iem dolu kalplcrım zden g~en 
rin teşe tkür ve hurmetler mw 
derlz. 

Annesi 
Semiha Erçin 

Hemşırcsl 

.M hrl Erçın 

Sevgili hayat arkadaşım Re 
yarın ebedi kayıbının yarattıtı 
yasa c ndan iştirak eden; sev 
bağlılıklarını gösteren kad 
dostlarına bılhnssa minnettarım. 

Soıısuz elemlerimizi veflıkir 
larıle l·ısnıcn te ellıye çalı nlara 
ranlarım. ayrı ayrı sunmak im 
bulrunddıt.ımdan bu vazıfeyı g 
niLJı. tavassutunu rıca ederım. 

Zekiye Refi 

o L Ü M 
Merhum Avukat Yahya Mal 

ve Abdu.'Tahman, Doktor M 
Merhum Ali \ e Halit Malta'nı 
nelerı 

SENiYE MALTA 
B.~en Terbi~esi Genel dire~- sına mukabil müstehlik çogalır. 

töru ıle Halkevı reisi ıençlere bı- Bu sebeple hükıimet hem istihsa
l!r. hitabede bulunarak vazifele- h, hem istihliki organize etmek 
.nnı hatırlatmışlar, l(ençler buna mecburiyetinde kalır. Biz daha 
heyecanlı mukabelelerde bulun· zaruri µıttyaçlanmızdan hiç biri-

Şerrimizde oynamakta olan • 
"Mavi kuş,, filminin baş artisti M A R 1 A N T U A N E T 11 

Senenin en büyük ve en rürel tarihi filmi ---
Toplantılar, Davetler: 

Kısa bır hastalığı müteakip vef ~ 
mlştir. Hı:ısaili mümtaze ile h 
keııdislnl sevdiren SENiYE MA 1 

rıın Cene.,,esi Bugun saat 16 da 
0smanbeyde Hacı Mansur IOk 
Zaharyadıs apaı tımanının 3 

muşlardır. sinde ne llbntıya düşmüş, ne de kiıçük Amerikan artisti Shirley NORMA 8HEARER - TYRONf POWER tar6fındarı KONGREYE DAVET 

ltleldepli.ler araaından takyide ta~ olm~ur. Fakat 
fıatlarm günden gun.e artm.&aı, 

Templ'i hepimiz çok iyi tanırız. ve s o T K A R D E c L E R Galataaaraylılar Cemiyetinden: 
Bu sekiz yqmdaki yıldızın çalıJ- "'I Cemıyeıınıizin senelik umumi beye-
tığı film kumpanyasile bir kaç sc- '- •••• LOREL • HARDY (Türkçe) ti 5-1-941 Pazar günil saat ı4 te ce-

ralı d ıre~inden kaldırılarak 
Teşvıltiye Camunde ıfa edil n 
sonra Asri mezarlığa defnedll 

Dan mektepliler de aralarında normal fiat kontrolu ile intıkiınıı 
bir Atatürk koşusu yapm1$lardır. öniİ!1e geçilememesi, devleti yeni 
Koşuva 170 kişi iştirak etmiştir. vazifelerle karşı karpya bırak
Ticaret mektebi önünden başla- mıştır. Yeni tesis edileceği bildi
yan koşu 2200 metre bir mesaft- rilen iqe teşkilitmın da bu ihti
üzcrinde yapılarak ayni mektep yaçtan doğduğunu görüyoruz. 

nelik bir konturatı vardır. j- I miyetin merkezinde toplanacaktır. 
•• •••• .. •••••••••••• Ruzname 1 - İdar~ ve hesap müfet-Son g~len haberlere göre Shir- I BUGUN ' tişlerının rapoı'larının tetkiki ile hesa-

:·································· i T~Pl:BAŞI DRAM KISMIN 

1ey Templ'in kardeşi George M E L E K vaı ltlbarlle kOçUk - fakat kıyme- batın Kabulü ve idare heyetının ib-
Templ ile de dört senelik bir kon- tı bUyUk· bir yıldızın HARI KA· rası 
t11rat yapıldığını öğreniyoruı;. Fa LARLA dolu NEFiS FiLMi.. 2 - 1941 yılı biltçesinin tetkik ve 

: A.ıtsam saat 20.30 da 
! ABDAL . 
i KOMEDi KISMINDA . 

onünde. ~itirilmiştir. ~e~icede o- Hülha dünyanın gayritabii va
nar kişilık ı:uum tasnifinde Ka- ziyeti, hidisf>;erin inkişaf seyri, 
batq birincı olmuştur. Koşuyu bızi bir hap iktsadiyatına doğr.ı 
onat mektebinden Ahmet ka- yötürmektedir 

kat bu konturat bir film kum- Sinemasında tasdiki 3 - 3512 sayılı kanunun i- SGündUz 14 te ÇOCUK OYU 
i Akşam saat 20.30 da panyasile değil, Amerikadaki bah 5 H 1 R L E y T E M p L E • nin kıncı maddesinin 12 inci fıkrasındaki, 

riye mektebile yapılmıştrr. Zira 1 hususun müzakere ve karara raptı ile i PAŞA HAZRETLERi 
Amer:ikan bahriyesine giren tale- yarattığı ve tamamile renkli a~ nizamnameye derci. ~----

......•................................ 
be dört sene müddetle bu ınücs- ' 
Sl'Sede kalacaklarına dair söz va. M A y 1 K U ş 1 Dilnyının en çok okuftın bir aeyahıt ve macera romanı 
rır ve bir konturat imzalar. 1 

Küçük Shirley'in karde~i Yalnız Çocuklann deiil, gençlerin ve büyüklerin de zevkle, seve seve RO BEN SON ADA S 1 
Z8D1n1$, Kabataştan Namık lkin-
ei. Işıktan Kam üçüncü olmu.- Gerek geçen harpte ve gerek 
lardır. hu harpte muhtelü memleketle

l' olegbol M U.abakaları 
rm bu sahalarda aldığı tedbirler, 
geçirdikleri tecrübeler de bizim 
içın örnek vazifesi grirebilır. 

George Templ 21 yaşındadır v·e görecekleri pheserdir. 
tam 100 kilo sıkletindedir. ' Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

Mektepliler arasındaki Voley- Harp iktıaadiyatt demek, mem· 
bol D?~bakalanna dün deyam leketin ıstihsal, istihlik, müneka
edilmıştır. BeyoA'lu Halkevınde le ıiatemlerinin devlet tanfmcW1 
yapılan müsabakalarda Haydar- organize edilmesı. milletin nıajdi 
-paşa 10-15, 15-11, 11-15ile1stan- ve manevi kuvvetlerinden en 
bul lisesini mağlup etmi~ .• Gala- ufak bir israfa müsaade et~iyen 
tasarap da.S~nat mektebını 6-l:S, bir §ekilde modem bir mebruZ-

** , 
G. Reymond'un Saçlan: 

SUMER 
Sinemada-

Londranırı zengin \ e muhteşem 
ıonlarındar. ayrılarak... Çılgın 

nizlt'rde bir çok milcadeleden 

8-ll" yenmıştır. ·· d ·rilmes· d k · 
Eminönü Halkevindeki miisa- ma '!"c~ e ~etı . ı eme tır. 

Altm sarısı saçlarile şöhret ka
zanan Gene Reymond, şimdi uç
lar1m siyaha boyamıştır. Bunun 
sebebi Kay Frances ile aralann
dı:ıld rekabettir. Kay Frances'in 
bazı filmlerde kendisine tercih e
dilmesindeki sebepleri ara~tıran 
artist, bunutı saçlarının rengin
den ileri geldiğine kanaat getır
ı:nıştir. Çünkü Kay Frances jn 
sc.çlan simsiyahtır. 

NJ\alarda da Taksim lisesi Hay- • Tur~ıye şımdı b":. d~vr~edır, 
riyeyi hükmen yenmiş, Pertev- ~e .. R~fik ~ydam h~umetı b? 
nlya1 Yüce ülküye 15-8, 15-11 ga- mühım işı. ~şamıak uzere faali-
lıp ıehr!i$tir. yete geçmifür. Onun bu sahada 

Futbol A • --'· .. ffiUVaffak olmasına yardım etmek 
1,.,,.,,,,1/& her vatandaşa dü§en milli ve va-

l'utbol ajam Hasan Kamilin, tani bir borçtur. 

Şermin küçük bir çocult ümitsizliğile onun yü· 
zıme baktıktan sonra gözlerini etrafındaki <:§Yalar 
uzerinde dolaştırdı. Bu garip adam ona neden bu 
kadar hususi ve şahsi şeyler soruyordu? Şimdiye 
kadar herhangi bir vaziyeti sükWıetle idare ettiği 
halde, ilk defa evin~ gelen bu yabancının lcarşısın
da niçın muvı.zenesini kaybetmişti? Ona tekrar ka· 
çaıftaklı bir cevap verdi: 

- Soz verdim. 
.. Adamın bunu kafi görerek ısrar etmecugını go-

1'\ince rahat bir nefes aldı. Dı§arlda orkestra yent 
bir tango havDEı çalmaya başlamı§U. Nejat sakin 
bır tavırla koltuğu ifaret etti: 

- Bu dans de\·am ettiği kadar oturalım bari .•. 
- Dısanya çıkıp dans edenleri seyretmeyi tercih 

etmez misinız? 
- Hayır, burada kalmak daha çok hoşuma gi

diyor. Buyurunu7.. 
Şermin ondan korkuyormuş, onunla yalnız kal

mak ıstemiyonnuş gibi bir tavır takınmak ist.:!me
.dıgi için çarnaçar oturmaya mecbur oldu. Nejada 
gelmce, masanın kenarına dayanarak ayakta dur
mayı tercih etmişti. Bu vaziyette, siyah elbise ı<;in
de ıncenlmiş duran vücudile büsbütün daha uzun 
boylu ,eoninüyordu. Gözlerini bir saniye olsun 
Şermınden ayırmıyor, ısrarla. inatla onun bakışla
rını arayordu. O kadar ki, yavq yavaş ilk şaşkm· 
bk dakikalan ~inCf! genç lm davetlileri arasında 
bulunan bu edamın bir bq sün evvelld otomobil 
kazası esnasında gördülfi esrarenıtz phıı olduğu
nu hatrTlamaya ve bu vakadan sonra onunla tek
rar yüz yüze Af'lmek ümidini beslediğini, o giin
denberi sık sık onun kimseye benzemiyen yüzünü 
dusunduğiınü itiraf etmeye başlamıştı. 

Taht ssmırunda gizlenmiş olan bu tntfıar ve 
9tZU şımdi tamamile meydana çıkıyordu; çünkü 
•mU. llL"'J\ karJıya bulunmayı ve başkasile ko-

nuşmaya cesaret edemediği §eylerden bahsetmeyi 
tabü addediyor, bqkasında hoş görmiyeceği sözleri 
onda affediyordu. 

Filhakika, onun halleri ve sözleri şayanı hay
rcttt ve Şermin hlolarda rastladığı gençlerin 
daha sade ve hafif mevzular üzerinde konuşma· 
larma ve kendisıne komplimanlar yapmalarına a
lışkın olduğu halde Nejadın ciddi ve somurtkan 
bir tavır takınmasına ve doğrudan doğruya şansi 
mevzular üzerinde ısrar etmesine şaşıyordu. 

Bundan başka. Nejat onu, bugüne kadar hıç 
kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şekil<le 
adeta istintıtk ediyordu ki, Şermin buna hem hıd
det ediyor, hem sıkılıyor, hem de anlamadığı ve 
isun veremediği bir zevk ve saadet hissediyordu. 

Genç adam birdenbire sordu: 
- Gerdanlıj:nıı ne oldu? 
- Sapsağlam duruyor, bir tek incisi bile ek-

ılk deliL .. 
- Tekrar ıeçJrttlniz mi? 
- Evet ..• 
- Bir nman teli üzerine mi? 
- Kolyeyi böyle bir tele geçirteceğiml söyle-

mi§ olduğum nasıl hatınnızda kalmış? 
- Çok kuvvetli bir hafızam var ... Maales~f ba 

na mtırap verecek kadar kuvvetli ... 
Bir saniye durup düşündukten sonra d'!vam 

etti: 

Bu Hafta Sine masanda 
Her ıeansda Salonunu Battan batı doldurtan 

D EA NNA DUR B 1 N 'in 
En son ve en ııüzel temıili 

i L K A ş K 1 

ıssız bir adaya düşen bir al 
tabi tle ve vah i hayvanlarla 

mücadeleleri ... 
FREDDY BARTHOLOMEW 

rstanbulda ilk defa olarak bu b 
Türkçe sôzlu fılmi bugün 

TAKSIM 
Filmindeki ıevimliliii, cüze! sesi ve lüks, ihtişamından 

her yerde bahsedilmektedir. 
Bugün Btıat 1 de tenzlltitlı matine. --·'~ tL~--· 

Sinemasında 
Bugün BlllJt 1 de tenzildtlı amtine. 

- Feride baıuırıefendinin size benden bahs:et
miş olduğunu söylemiştiniz. Ne dedi? 

- Bu sur.li sormaya hakkınız var mı? 
- Bir insanın yüzüne karşı söylenemiyecek 

şeyleri ark&sından söylemek doğru değildir. Yok
sa size benim aleyhımdt- şeyler mi söyledi? 

Şermin &sabJyetle doğruldu: 
- Hayır, ne münasebet! 
- O halde? 
Onun bu ısrarına gülerek cevap verdi: 
-- Bana sizden pek hoşlandığını, Refik Müni

rin sızc çok merbut olduğunu, sizin çok uzak mPm
lekctlerdP.n i~ldiğ;nizi ve ... 

- Evet, devam ediniz. 
Şermin hafifce gülümseyerek ona baktı. 
- Büsbütün nhşi değilseniz de insanlardan 

h'!>,Iar..maciıgınızı, pek sükuti olduğtınuzu, hiç bır 
••uruın ve hiç bir yerde eğleniyormuş gibi bir ru.ı 
almadığmızı söylf'di 

Bu sözlerinin tesirini anlamak için bir dakıka 
durmuştu. Fakat ~ejat sadece: 

- Bu kadar mı! Diye sordu. 
- Aşağı yutan. 
- Emin misiniz? Hele biraz düşünün. 

- Sahi, bıma b&şka bir şey daha söyledi: Be-
nim çok hoşuma gıcfecekmişsiniz ... 

- PekaJA, hoı;;unuza gidiyor muyum? 
Gene kız eevrd: bir kahkaha attı: 

- Birbirini ilk defa görmüş olan iki insan 1 
için ne tuhaf bir mi.ıkaleme bu ... 

-- Du gibi hallerde vaktin ve müddetin hıç 
bir kıymeti olamaz. Söyleyiniz, hoşunuza gidıyor 
muyum? 

Şermin gozlenn; kaldırdı: 
- Bilmiyorum Bunu düşünmedim. Sizinle 

nıeşgul ve alikrdar oldum. Hoşuma gidip gitme
diğ.niz; farkPdemeeım. 

Bu cevap Nejadı biraz şaşırtmışsa da bunu 
bcllı etmeyPrek su&llerinde devam etti: 

- Mithat bey de sizi alakadar ediyor mu? 
Genç kız h:ı.yrf' tle bağırdı: 
- Ne diyorswıuz? 
- Mithat bt-y de sizi alakadar ediyor mu? 

Diye soruyorum. 
- Bilmiyorum ... Niçin bunları soruyorsunz? 

Zannedıyorum .ti evet.. Ancak bir insanın bıitün 
omrıince tanıdığı, beraber yaşadığı ve sevdiği birt
sme karşı duyduğu hislere bir isim vermesı ne 
kadar nıüskül! 

- Demek ki o sizden hislerinizi tahlil etme-
nızı istedı öyle mı? 

ŞPrmin başı!e evet işareti yaptı. 
- Ve ~unu kendısıne söylemenizde ısrar etti. 
Genç kız tekrar başını salladı. Bu suallere 

nıçin cevap veıdığin; anlamadan büyülenmiş gibı, 
büyük bir kuvvete tabi oluyormuş gibiydi. Belki 
de, bir kaç gün e\'Vej birbirine ilk defa rastladık· 
lan zaman fevkalade biı şey olmuştu~ Kimbilır? 

Nejat ıstintakında devam ediyordu: 
- Bu gece, o seyahate çıkmadan cevabınızı 

vereceks:niz değil mi? 
- Fvet!. 
- Demek hunun için onunla dans etmek 

me<-buriyetindeııirıiz.. Hayır istiyorsunuz.. Daha 
dogı-usu vaa<iettiııiz değil mi? 

(Arkası var) 

Soldan saga: 1 - Yapmaı 

oyun. 2 - Denklik. 3 - ,,._.,___, 
cu - Bir Türk büyüğü. 4 --" 
egen - Ters okunursa: Ozgil: 
lis 5 - Mevcut. 6 - Çıft d 
Ruzgar. 7 - Ermiş - YanlJt 
Atlatmacasına. 9 - Ispırto 
tun Yukandan aşağı: 1 -
dırmak - Keçi. 2 - Haber 
'Pr 3 Halk hali. 4 - ,."'""-·..,. 
datı - Bir meyva 5 - sud 
zeı 6 - Kan - Bir futbol 
7 - Ters okunursa: Medt!l 
(!ara. 8 - Metin. 9 - B 
Ladini. 

. * Evvelkı bulmaca: :soıd 
1 - Muharebe. 2 -
3 - Ab - Aş. 4 - Sevm 
5 - Işae - Apaş 6 - D 
p:ı. 7 - Er - Azak. 8 
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Millet Meclisinde 
(Ba,ı 1 incideJ 

dınlmalan hakkında teikere. 
gelır. Bunlar, devre sonlarına 
akılır. Arka arkaya mebus seci 

nlere ait ınuhakemeler devre n· 
1annda rüyet edilemiyor, bu su 
tle Teşkilatı Esasiye Kanunu. 
uzla dahili nizamnamemiz tat

edilememektedir. Binaena
h bu "devre sonu,, ibaresinin 
tlma yılı sonu,. olarak değişti

'"u•·-11-esi muvafıktır.,. 
ırı Mazhar Müfit Kansu (Çoruh), 

busların dort sene bitince tek· 
t mebus intihap olununcıya ka· 

açıkta durmadıklarını, bizde 
i mebus gelinciye kadar eski. 

in mebusluk vnzifesine devam 
iklerini öyledi. 

formülü aynen kabul edildi. 
Meclis yine bugünkü toplan

tısında 8 İkincikft.nun 1940 tarih· 
li istikraz taksitlerinin Fransn 
sefaretince istimaline müsaade o
lunabileceğine, 23 Haziran 1939 
tarihli anlnşmaya merbut proto· 
kolun ikinci maddesi hükümleri· 
ne tevfikan Fransaya tesviye e. 
dilen 7 milyon Fransız frangının 
tenzilata tabi tutulması hakkın
daki kanun layihaları da müza
kere ve kabul olundu. 

Manşta Şiddetli 

Hava Hücumları 
General Kazım Karabekir. tek- (Başı ı incide) 

söz alarak teşrii masuniyetin 
ve edilmemesi dolnyısiyle muhn- ateş açtıkları anlaşılmıştır. Ate , 

\ e e yapılamaması yüzünden saat yedide kesilmiştir. Hasar ve 
ı frn bir çok mebusların töhmet zayiat yoktur. 
b ında kalmakta devam ettikle- Kanada hava Mareşalı, bir çok 

i, hem de bir çok vatandaşla- Kanadalı ve Avustralyalı pılot
haklarını istihsale muvaffak larla birlikte, buraya muvasalat 
madıklarını ilave etti. etmiştir. 

ah Salah }" argı'mn sözleri 
m 
lllttl!l3undan sonra söz alan SalAh 
ınSlrgı (Kocaeli) de General Kara

n cJI kirin izah ettiği meselenin mev 
w ; tımızda bir değişiklik yapıl

sı için nazarı dikkate ahnabi· 
~rç~eğini, ft\kat gerek Teşkilatı E· 
esı •iye ve gerek dahili nizamname 
rçın cibincc bu tUrlU talepler hak. 

da şimdiye kadar yapılandan R ıha ba ka türlü bir muamele 
l>mıya imkan olmadığını soy

Rcll i. 
lığı aiah Yargı, mebuslar hakkın-

a Adlıye Vekaletine müracaatta 
kad lunan müddeiumumilerin bu 
rım.fietlerine de temas ederek 
~ ' i ede bır mebus ismi gorür 

n i r ez. derhal teşrii masuniye
:> ı g kaldırılması cihetine gidildi
im i halbuki, eğer hadise tetkik 
Ret ı lllınsa belki, buna hiç te liızum 
ı....-~ıl olmıyacağının görüleceğini 

\'detti. 
efik lnce'.11in mütalaası 

,tt.efik İnce (Manisa) ayni mev. 
~11 üzerinde müteaddit defalar 
ta'n~ arı dikkati celbettiğini hatır· 

tı. General Karabekirin dcr
TA van ettij(i mütalaalara iştirak 

~ini biJdirdi. Ancak, Salih 
~ v~ tgı'nın dediği gibi, mevzuatı-
1 ':.ı ın başka türlü hareketten me

tiğl yolundaki noktai nazarını 
ikate mutabık bulmamakta 

3 ugunu kaydederek Meclisin, 
ak n kiliıtı Esasiye Encümeninden 
edil n mazbata ile mukayyet ol
edilcc'dı~nı, icap ederse bu mnzba. 

a...--.ın aleyhinde rey vererek teşrii 
·-··1 uniyetin kaldırılmasına da 
; 1N° ar ver bilecet?ini söyledi. 

a ~u mevzu üzerinde daha bir 
hatipler fikir ve mütalaalan-

DA beyan ettiler. Umumiyet iti-
ovur!.iyle üzerinde iştirak edilen 

da tai nazar. bunun tetkıke de-
.~~! .... ı bir mevzu olduğu merkezinde 

llm•~'eticede, reye arzolunan tez
ve mazbatalar okunarak teş

ınasunl etlerinin ref'ine lu
'h olmadığı, ve devre sonuna 
kılması hakkındaki encümen 

. * \ 
Londra, 27 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Diışman tayyareleri bu ·abah ln
gilterenin cenubu şarkısinde bır 
şehir üzerine bombalar ntmışlar
dır. Bazı hasar olmuş ve bir kaç 
kişi hafıf surette yaralanmıştır. 

Lo11dra gazeteleri11de 
Londra, 27 (A.A.) - Londro 

gazeteleri, Mareşal Brauchıtsctun 
Noel munasebetıle Alm:m ordu
suna gonderdiği mesajı bahıs 
mevzuu etmektedir. "Daıly Maıl,, 
dıyor ki: 

"lngiltereyi istila etmek husu
sunda uğranılan mutevali inJu
sarlar üzerıne Mareşalın "lngıl
tcreyi himaye eden su seddı,, ne 
telmih etmesi Ingilterenin kudre· 
ti hakkında ynrı bir ıtiraf sure· 
tinde tefsir edilebilır.,, 
Mezktır gazete, diktatorlük bo

yunduruğu altında bulunan ı:ıı 
milyon halka karşı, Nnzılıgi yık
maya azmetmış Ingıliz İmpara
torluğunun ve miıttefiklerinın 
479 milyonluk kütlesıni göster· 
nıektedir. 

"Daily Express" gnzetesine gö
re, Brauchitsch'ın nutku, lngilte
reye karşı bir istila akınını ha
ber vermektedır. 

Londra, 27 (A.A.} - Ami,.al
hk dairesi, 1300 tonilatoluk Ingl
llz "Aberon., destroyerinin kay
bını bildirmektedir. 

Mısır cephesinde vaziyet 
Kahire, 27 (A.A.) - lngıliz u

mumi karargahının bugi.ı.1kü teb· 
lıği, bütun cephelerde vaziyetin 
değışmediğini bildirmektt!dır. Ha 
va karnrgt.ıhı dun resmi bir tı-b· 
llğ neşretmemiştir. Noel gunü, 
avcı tayyarelerinin bazı ke if u
çuşlnrından rna~da hiç bir hnre
ket yapılmnmı tır. Bnrdia mınta
kasında şiddetli topçu dtiellosıı 
ve hazan şiddetli piyade ve kPı;if 
kollan faaliyetleri, Noele rağ
men, devam etmiştir. Mütemadi
yen takviye kıtaatı gelmektedir. 

........................................ ~ 
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26/12/940 tarihli toplantısında kasaplarda İstanbul Bdcdiyesl hudut
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Çı(t el ı~ ı 941 Pazartesi gUnU saat lfi da Ankarada Nafıa Ve'kateti binası ic;tn-
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: 1 - !V1ınin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
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SU Muvakkat teminat 8800 liradır. tb 1 lstcktilerin muvakkat tetninıı;r ~--·"tlesi~(',:·~1• .. eaalk ile birllk-
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MPd1 • (8892 - 120&9) • ""~ ~o -o~·~ 
B~ ~, 

c 

hadise de, A, 
• • ,1 İngiltereye yap· 

Amerikanın Arzusu 
(Ba~ı 1 incide) 

York'dan bildirildıltine göre, A
merika hükumeti 44 yeni şilepin 
İngiltereye devredilmesine mü· 
saade edecektir. Bu devir işi ya· 
kında resmen iliin edilecektir. 

150 imzalı mektup 
Vaşington, 27 (A.A.) - Roose-

Parti Kongresi 
Dün de Toplanarak 
Mesaisini Bitirdi 

vcıt, Amerikanın maruf ahsıyct (8a 1 ı ınclde) 
lerind~n 150 sinin imzasını taşı· mit Ongunsu, Ibrahim Baybora, 
yan hır mek~up almıştır. Bu me~ Nncı Moralı ıle Refık Ahmet Sl ... 
tupla. mezk~r zevut, _Roosevelt • vengil scçılmışlerdır. 
ıe!1· artık must~kar bır. ~ale gel- Mılli Şefımlzden gelen cevabi 
m~ş olan Amcrıkan. polıtıknsının, telgraf alkışlar arasında okun-
mıhver devletlerinın maglfıbiye· G s 
tini intaç için nasıl hareket "et- muştur. Parti enel ckreterının 
mek icap ederse o suretle hareket telgrafı da okunduktan soıırcı ı· 
edilerek ·d re ed"l e · · · t j dare heyetı rclSI Reşat Mimaroğ· . ı a ı m sını rıca e - . 
mektedirler. lu azalara teşekkür et~ış ve kon· 

Mekt pta imzas ol 1 • sereye nıhayct verılmıştır. 
u ı an ar ara " t. ı~ . . . be 

sında bir çok gazete müdürleri, r ar ı a..eısınm yanalı 
profesörler, müellifler, siyaset a- Kongreden sonra Parti ıdure 
damları, gazeteciler ve rühban heyetı relSI Reşat Mim roğlu 
sınıfına mensup kimseler vardır. gazetecilere şu beyanatta bulun
Bunlar meyanındn sinema artisti muştur: 
Douglas Yunior'la kadın gazete- "- Malfımunuzdur ki dilek· 
cılerden Dorothy Thompson'un ler, teşkilatın ocak, nahiye ve ka· 
ve "Yale,, Üniversitesi sabık rek- zn kongrelerınden süzülerek ge· 
torütorıi Doktor Angell'in isim· lır ve bunlar umumun ne!'Jne 
leri vardır. müteallik olduğundan hayli çok· 

Mektupta Roosevel'in Pazar tur. Kongre dünkü içtimaında dı· 
günü radyoda soyliyeceği nutka lck encümeninin tetkik ctmış ol
temas edilerek şöyle denilmekte- duğu bu isteklerden bır çoğunu 
dir: "Sizden hakikat olduğuna gozden geçirmış ve kabul etmış· 
inandıf{ımız bir şeyi söylemenizi tir. Bunların arasında çabuk ya
ri~a ediyoruz ki, o da şudur: Eli- pılabilecek olanlar bulundugu 
mızde mevcut harp levazımımızı, gibi hemen yapılamıyacak kısmı 
itar~, deniz ve hnva kuvvetleri- da çoktur. Icra itibarile nısbeten 
mizı ve .~~ndan sonra yapabilece. kolay olan ve büytlkçe bir muhı
ı:tı.mız butun harp vasıtalarını İn- ti veya büyükçe bir camiayı alô.· 
gıltereyc verirsek, bunlar mihver kalnndıran işler en evvel vapılu· 
devletlerinin mağlubiyetini temi- caktır. 
ne ~uhakk~k surette kifayet ede- "Kongreye arzedilen dilekler 
cekt~.r . . İng~~tere yıkıldıktan son- içinde bir semte, bir mahalleye 
ra butün buunların f~ydası ~~"21- ve hatta bir sokağa ait olanları ve 
y~caktır. Ve bu t~kdırde butun bunların arasında cidden hayati 
dunvnya karşı .kafı d~n:cede.~u- ve mtlhim bulunanları fazbdır. 
kavemet edemıyeceğımız aşıkar- Kongrenin dılek encümeni, di-
dır.,. !ekleri su, yol, mektep ve saire * gibi bir taksime ve gene merke-

Ncvyork, 27 (A.A.) - Meksi- ze ve muhite ait kısımlara ayır
ka'ya muvasalat eden Umumi mak suretile bir tasnife tabi tut
Harbin meşhur tayyarecilerinden muştur. Bu suretJe bütün ka7.a· 
Amerikalı yüzbaşı Eddie Rieckcn tar, ihtiyacını kongre umumi he
backer şunları söylemiştir: yeti kar ısında bırer birer okut-

"Amerika, yakında dünyanın 
en kuvvetli askeri devleti olacak muş ve kongrenin reyini zımnen 

almıştır. 
\'e gelecek yaz Almanyaya karşı "Kongre encümeni şimdiye ka-
harbe girecektir.,, dar olandan başka iki noktai r.a-

A D 1 ı T znr daha serdetmiştir: • ar an in emasl "l - Bu dileklerin vilayet 

(Başı l inddc) 
visi bildiriyor: Fransa seferinde 
esir edılen ve Almanyada enterne 
olunan General Carles ve F 1-
vy'nin Alman makamları tara· 
fından tahliye cdildıği öğrenil· 
miştir. General Carles, General 
.Burer'in ~·erine mustemleke kıt
oiarı umumi müfettişliğine, Ge
neral Falvy de Zinder'deki kıta· 
lar kumandanlığına tayin oluna· 
caktır. Her ikisi de imparatorluk· 
ta bur Fransız kuvvetlerine karşı 
mücadelede bulunmak ve bu mü· 
cadeleyi tcşkilutlandırmıık için 
scçilmışlerdir. Bu generallerin 
eı best bırakılması, Alrnanynrun 

bu mücadeleye gö terdiği r..laka· 
yı ve generallerin om.inde baş eğ
dıkleri feci şantajı göstermekte
dir. 

Rabat, 27 (A.A.} - "Havns,, 
Fas umumi valisi General No· 
gues yanında maiyeti erk<lnı ol
duğu halde, tayynre ile, Vichy
den Casablanca'ya gelrniştir. Ge
neral tevakkuf etmeden Rabat'n 
hareket etmiştir. 

Yugoslavya Kabine inde 
Değişiklikler Yapılacak 
Belgrat, 27 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Bnşvekll Tsvetkovıç, re!akntinde 
Devlet Nazın Konstantinoviç ol
dugu halde, dün Hırva~ tunda 
Kupınaz'daki iknmetgahınua Baş 
vekil muavini Maçek'i ziyaret et· 
mışlerdir. Sanıldığına gor,", bu 
toplantıda, kabinede yapılacnk 
bazı değişiklikler gdrüşül:nüşttlr. 
Sloven partisi şefi Kulovcz'in ye
ni hükümete gireceği zannedil
mektedir. 

Macar Ziraat Nazırı 
Budapeştc, 27 (A.A.) - Zirant 

Nazırı Kont Michcl Tcleki istifa 
etmiştir. Istifanın sebebi bilinmi
yor. 

idare heyetinde, temsili vazif 2 a
lan Partili arkadaşlara iblağın
dan sonra tnkip cihetinden kaza 
muhitince de kendi aralarrndn hır 
ikinci iş bölümüne tfıbi tutulma
sıdır ki bu faydalı görülmüstür. 

"2 - Kongrenin tesbit ve ka· 
bul etmiş olduğu mahalli ve be
ledi dilekler haricinde kalan is· 
tekler de teemmül olunmuş, nn
cak kongre ınukarreratına muste
nit olanların takdim ve t 0 rcihi lü
zumlu görülmüştür. Bu seneki 
kongrede dilekler tasnif edilirken 
bu suretle şu iki yeni noktai na
zar da derpiş olunmuştur.,, 

Kazaların dückleri 
Parti kongresinde dün görüşü

len muhtelif kazalara ait dilek
lerden başlıcaları şunlardır: 

EminönU kaza ı: Yerlere tü· 
kürülmemesinin temini, temizlık 
ırobalannın çoğoltılması, Şchzn
debaşında veya Beyaz.ıtta umumi 
bır hala inşası, Kilçükpazarda 
dıspanser açılması. Fakir çocuk
ların mekteplerde okutulması. 
Belgeli talebelerin muvaffak o· 
lamıyanlarınm tekrar mektebe a
lınması. Suyu olmayan çeşmele
re terkos verilmesi, Sultanahme:t 
camii arkasında pazar kurulan 
toprak yolun inşası. Yeni çocuk 
bahçeleri tesisi. Mnhmutpa~ ca· 
mimin tamiri. Kapalı tramvay 
ciurakları yopılması, sokaklara 
yeniden lamba tnkılması. Elek
trik ve hovagazi fi tlarının indı
rilmesi. Su saati kirasının kaldı
rılması. 

Fatih kaza ı: Karagümrük dis
panserine her zaman hasta kabu
lü. Çocuk Bakımevinin tevsii. 
Balatta umumi haltı inşası, Sa
mntyada kız ortnmektebi nçılmn· 
sı. Kocamustaf npaşa çayırının ço
cuk bahçesi haline getirilmesi. 
Kadıköy kazası: Kurbaı;nlıdc· 

renin temizlenmesi. Meskön yer
lerde taşacağı açılmamasının te
mıni. Umumi halalar ynpılmnsı. 
Bazı emtlerde yeniden ılk okul 
in sı. Yeni bır kız ortamektebı 
ve bir kız lisesi açılması. Sokak
lara yangın musluğu konm sı, so
kakların • tamiri, ağaçların tahrip 
edilmesinin önüne geçilmesi. 
Traınvay ücretlerinin ucuzlatıl
ması. Asri bir mezarlık yaptırıl· 
ması. Asliye mahkemesi ihdası. 

Kartal kaza ı: Muallimsiz köy
lere ;muallim gönderilmesi. Pen· 
dikte orta okul binası fnşası. Kar· 
tal şimendifer köprüsünün genış
letilmesi. 

Sarıyer kaza ı: Bir dispanser 
açılması, Kavak deresinin ıemlz
lenmesi, Yeniköye umumt hala 
inşıısı. Sıtma ile mücadele yapıl
ması, Büyükdere ilk okulunun 
in ası. Sarıyere Arallk suyunun 
bir an evvel getirilmesi. Bebek -
lstinye yolunun bir an evvel ik
mali. 

Parti idare Heyeti 
Reiai11in ziyafeti 

Halk Partisi İdare Heyeti Re
isi Reşat Mimaroğlu, dün gece 
Basın mensuplarına Taksim Bele· 
diye gazinosunda bir akşam ye· 
rnejti vermiştir. Yemekte Vali 
Dr. Lfıtfi Kırdar, Vali Muavini 
Ahmet, Emniyet Müdürü Mu. 
zaffer Akalın, Belediye Reis Mu· 
avini Lütfi, Parti İdare Heyeti fı. 
zaları hazır bulunmu lardır. 

Ziyafette müteaddit nutuklaı 
söylenmiş, ve toplantı samimi biı 
hava içinde gece yarısına kadaı 
devnm etmiştir. 

Ankara Parti kongresi 
Ankara, 27 (A.A.) - Ankara 

vilayet Parti kongresi bugiın ka
zalardan gelen delegelerin ve An· 
kara mebuslnnrun iştirakile top· 
lanmıştır. 

Kongre içtimaı açılarak: riyaset 
divanı seçimi yapıldıktan sonra 
reis kongrenin içtimaı ve bu içtı· 
maın Partinin banisi Eb~cti Şef 
Atatürkun yirmi bir yıl once An· 
karaya ilk gelişlerinin yıldbnü· 
miıne tesadüf eylemesi dolnyısıle 
delegeleri Ebedi Şefin muvakkat 
kabrini ziyarete davet eylemı~ ve 
hep birlikte muvakkat kabre 
gidilmiş ve Ebedi Şefin monevl 
huzurunda ihtiram vakfcsincıen 
sonra tekrar Hnlkevine dönüle· 
rek h1ilzakereye başlanmıştır. 

Vilayet idare heyetinin iki yıl· 
hk çalışmasına ve geçen konJ?TC 
de ileri sürülmüş olan dileklerin 
hükfımet ve vilayetçe tahakkuk 
ettirilmiş olanlarına ait raporlar 
okunmu$ ve encümen intinhap
ları yapılmıştır. 

Kongre, toplantısı vesilesi~(' 
Partinin deitişmez başkam Milli 
Şef İnönü'ye, Parti büyükleri
ne ve Türk ordusu adına onun 
büvtik mümcsc;ili Mare al Fevzi 
Cnkmak'a sevgi, bağlılık ve şük· 
rnn duyjtularının bildirilmesine 
rıyasct divanım memur eylemiş· 
tır. .. 
Bir Japon Gemisi Cenubi 

Pasifikte Bir Adayı 
Bombardıman Etti 

Melburne, 27 (A.A.) - Avus
tralya Başvekili Menzie . bir dü • 
man korsan gemisinin cenubi Pa· 
sifikte kftin Nauru adasını bugun 
afaktan az sonra şiddetle bom
bardıman ettiğini bildırmıştir. 
Maddi hasar büyüktür. Fakat in· 
sanca zayiat olmamıştır. Menzies 
korsan gemisinin Japon bayrağı 
altında ve bir Japon ismi taşıya· 
rak hnreket ettiğini ilave etmiş· 
tir. Nauru adası 1914 te Alman
lara ait bulunuyordu. Fakat o ta
rihte bir Avustralya harp gemi
sine teslim olmuştu. Ada, İngilte
re, Avustralya ve Yeni Zclanda 
devletlerinin müşterek mandası 
altında idare edilmektedir. 

,_. __ .MUAMELE VERGISILE 
Alakadar müesseselerin 1941 den itibaren tu~acakları 

r,----

Nümune 1 Nümune 2 ---- .ı. ümune 3 

JJUALAT 
İptidai maddesinin nevi çok 

olan mai mile eselerin 
JJlUAblELE 

/JJIAl.ıAT defteri 

Defteri 

Ücret üzerinden mua- }jl\fTİA 
mele vergi ine tabi İTHALAT ve imal ettiren müe e ele 

müesseselerin İHRACAT rin EMTİA İTHALAT 
MUAJUEl.ıE defteri defteri Ye İHRACAT defteri 

SATIŞ 

Defterlerimizin 25 50 -2.<!2.~ .. ~:.~~~!.!.~~!~ .. ~!?.~~:.~!~!1".!..!!!~~!<!!~-··· 
·-y-~;;~f~ici-d~ft;;i~rin;;;i kullanılacağına dair IZAHNAME • Fi. 25 ~n•l. 
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SATIŞ YERi: • DiKKAT Defterlerımlz her milesseıenın ıhtl-

Yunanistan Harbi 
fBaŞı 1 incide> 

So~uk çok şiddetlidir. Sis ve fır
tına da vardır. 

Elbasana doğru 
Manastır, 27 (A. A.) - ''Reu· 

ter,, ajansının Arnavutluk hudu
dundaki hususi muhabiri bildiri· 
•or: Cephenın şimal münteha ın· 

da Ohri golü etrafındaki Yunan 
kuvvetleri, Elbasana do~ru yeni 
bir ielrleyiş kaydetmi lerdir. Yu 
nan ileri kıtalan diin, Po,2'radeç
ten Elbasana ı?idcn yol üzerinde 
mühim bir noktayı teskil eden 
Lin koyüne girmislerdir. Sol!uk 
ve kar Ohri ~ölünün garbinde, 
bilhassa Mokra dağlarındo cere
van etmekte olan çarpısmaları 
miitc>madiyen iz'aç etmektedir. 
Son 48 saat içinde şiddetli toP(u 
atesi mütemadiyen devam etmis 
ve bilhn sa dün afaktan biraz 
ı-vvcl ve sabah saatlerinde daha 
ziyade siddetlenmistir. Mitralvoz 
ate i hic durmamıştır. Yunan f. 
leri kollarının Lin'e girmesinden 
sonra, Yunan kıtaları simdi. tra· 
teji bakımından cok daha mühim 
olan Kukes'e dol!ru yürümekte
dirler. Lin - Kukes mmtakasın
da bir miktnr İtalyan esir edil
mis ve mitralyözler ve mühim
mat alınmıstır. Muharebenin ııld· 
deti dün aksam aznlmıstır. Sid
detli topçu ateşi isitilmeml tir. 
Bu, bir çok verele dört mctrevi 
bulan knr dolavısne mühimmat 
naklivatında vukubulan teahhüre 
atfedilmektedir. 

Resmi tebliğler 
Atina, 27 (A. A.) - Ordu ku

mandanlıi!ınm 61 numaralı teb
li~i: Muvaffakyetli mahalli hare
kat. kıtalarımizın ilerlemesini ve 
düsman mevzilerinin i ~alini 
mümkün kılmıstır. Esir1er aldık 
ve mfihim miktarda harp malze
mesi ij!Unam ettik. 

* Atina, 27 (A. A.) - Yunanis· 
tnndaki İngiliz hava kuvvetleri 
karar1tôhımn bir tebliğinde. tay
yarclerimizin dün Avlonyanın 
cenubundaki yolları tekrar bom
balal'lıkları bildirilmektedir. Bom 
balar hedeflerine isabet etmisler
dir. Dokuz İtalvan avcı tayyare· 
si. tnvynrelerimtz.in olu üzerine 
cıkmıs ve on dakika süren bir 
muharebe olmu tur. Bütün tay
varclerimiz üslerine dönmüşler
dir. 

/tal yan tebliği 

Adliyeye intikal 

Eden Bir Mesele 
(Başı 1 incide) 

lunmaktadır. 
Yaptığımız tahkikata göre, e 

ki Deniz Ticaret Umum Mudun 
ile eski Denizbank erkanının ye 
niden adliyeye verilmelerine se 
bcp olan meseleler şunlardır: 
Banka sermayesuıi tesbit 

eden komisyon 
Denizbank kanununa gör~ 

bankanın scrmayesının tesbıtı ı 
çin teşkil olunması lazım gele 
heyete o zaman Maliye Vekaleti 
tarafından Mılli Emlak mudur 
Şefık, Iktısnt Vekaleti tarafındaıı 
Deniz Ticaret müdürü Müıit Nec 
det Deniz, Denızbank tarafınd 
da Denizyollan muduru Sadettı 
Serım seçilmişlerdi. Bu heyet bu 
kaç ay çalışarak vazüesini bitıı 
mış oldugu ıçin ınesaılerine mu 
kabı} Sadettın Serimın teklifi u 
zerme Şefık ve Mufıt Necdete bı 
ner lıra ( vergılcr dahıl) licret ve· 
rilmesi kararlaştırılmıştı. Şefıl 
bu karardan hnberdar olamadığı 
ıçin kendısine bu paranın verıl 1 
mesme imkan olmamış, Mufıı 
Necdet ise hissesini almıştır. Buıı 
dan dolayı kendısi suçlu görul· 
muştur. 

Aksu vapuru 1ılidi8esi 
Denizbankın teessusunden çolı 

evvel karaya oturan Aksu vapU· 
runun avarya hesaplarını tesbıl 
içm Istanbul tıcnret mnhkem 
tarafından Universite profesorle. 
rinden Ali Kemal Elbir ve Denu 
Ticaret Miıdilru MUfit Necdet 
Deniz hakem olarak tayin edıl· 
mışti Bunlar vazi(elerıni yapı 
mı lar, o sırada teessüs eden De. 
nizbanka raporlarını ven1hşlerdi 
Bu raporda kanunen hakları ol. 
duğu üzere biner lira hakem uc
retlnt istemişler ve almtslardı. 
Bu da usulsüz görülmüştür. 

Denizbankın teessusiınden on. 
ce İstanbul Limnm, İzmir Lima. 
nı, Fabrika ve Havuzlor ve Aka] 
vesaireden her sene tarife komfs. 
vonuna riyaset eden Müfit Nec· 
det Denize muessese ba ına \'Ut 

elllser lira verilivordu Bu mües· 
seselcr bilahare Denizbnnk cami· 
asına ~irince Müfit Necdetin avnl 
tarife komisvonundakl hizmetint 
mukabil kendisine 234 lira tedı· 
ve olunmuştur. Bu da yolsuz go. 
rülmiı tür. 
Mü/etti l.erin vardığı netice 
Işte bu uç mesele hakkuıda bir 

1talyad& bir mahal, 27 (A. I yıl once Munakalat Vekaleti mu· 
A.) - Umumi ordu karargahı- ı fettışleri tarafından yapıl ,, tet• 
nın 203 numaralı t blııd: Yunan kikler neticesind~ Mufit Necdet 
cc>phesinde topçu faaliyeti ve , Denizin hareketi ırtikap ve para• 
mevtii mahiyette bnzı hareket· 1 yı veren Denizbnnk erkônının hn· 
ler olmu tur. Bombardıman tay. reketi de vazifcı memurıyetlerıni 
varelerimizı liman tesisatına. de- suıistimal şeklmde gorulmüştur. 
mirli bulunan vopurlara ve kara Ve halen Adliyeye intikal eden 
hnrekAtile do~rudan do~ruva a- ı mesele de bu uç hadise ile ula· 
lakodar olan hedPflere isabetler kadardır. 
kaydetmislerdir. Üslerimizden bi 1 lki sene evvel böyle bir hakem 
rine taarruz etmek i teven dÜ!;· I mes le inden dolayı Munakalat 
m:mın, bu hareketi avcı tayyare·' Vekaletince Adlıyeyc tevdi edı). 
terimizin seri bir müdahalesi sa-ı mış olan Müfit Necdet Denız a1ıi· 
vesinde bertaraf edilmiştir. 3 ren bu meseleden men'i muha· 
Bl inheim düsürülmti tür. keme kararı almı tır 

Satdık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
ı - Bolu Karacuu deposunda iııtifte mevcut 2821 adet muadill 1723/ 

230 M3 köknar tomru u açık arttırma ile aatılacaktır. 
2 - Tomruklarm aynca baş kesme payları mevcut ve kabuklan ıoyul• 

muı olup hacım Jıı:abukauı orta kutur Ozerinden heııaplanmıştır. 
3 - Tomrıiklara ait sat11 ıartnameııl Ankara Orman Umum Müdurlü

ğünde ve İstanbul, Ankara, Botu Cevirge Müdurluklcrinde ve Boluda Dev
let Orman hletmesi Revir Amirlitindc ıörillür. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruıtur. 
5 - İsteklilerin ~ 7,5 muvakkat pey akcesl ile ll/1 / 941 gunil saat 15 de 

Boludaki Revir Amirliiine muracaatları. '124ı8,, 

Satdık Köknar Tomruğu 
De\•Iet Orman İşletmesi Bolu Re;ir Amirliğinden: 
ı - Bolu Karacasu deposunda lstifte mevcut 1675 adet muadili 850/ 772 

M3 köknar tomruğ-u açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomru'klann ayrıca baş kesme paylan mevcut ve kabukları soyul

muı olup hacim kabuksw: orta kutur Uzerinden hesaplanmı,tır. 
3 - Tomruklara alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum Mıidurlu

flindc ve İstanbul, Ankara, Botu Çevirge MiidilrlufUnde ve Boluda Devlet 
Orman J11letmesi Revir Amirlıfinde gorulur. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,S muvakkat pey akçesi ile 6/ ı /941 giinli aant ıs de 

Boludaki Revir Amirliğine murcaatları. •112463 .• 

Muhammen bedeli 206500 (llu yuz aıu bın beı yüz) lıra olan (20) kam· 
yon 3 otobüs bir tank kamyon ve yedekleri ll/2/194ı Salı günü saat ıs de 
kapalı zarf usulil ile Ankarada İdare binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istlycnlerin 11575 (On b r bin beı yuz yetmiş beı) liralık 
muvakkat tcınınat ile kanunun tayın etdii ve ıkalan ve tekliflerini aynı gun 
saat 14 de kadar Komisyon Relslilıne vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 200 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (1207 3) 

Satıhk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bnlu Rc\ir Amirliğinden : 

1 - Bolu Belkaraataç deposunda 11tlfte mevcut 29 adet mu.dilı 9,6 
M 3 çam ve ı314 adede muadil 562/717 M3 köknar tomrutu acılı arttırma ılt 

'atılacaktır 
2 - Tomrukların ayrıca ba• kesme paylan mev~uı ltahuklırı •nv 

•lap baclm lı:abukıuz orta kutur üzerınden heuplarunı,ur 
! - Tomruklara ait satı, şartnameıı Ankara Orman Umum Müdurlil· 

giinde ve htanbul, Ankara, Bolu Çevırte MUdürluklerinde ve Boluda Dev· 
lct teletmesl Revir AmirJitinde görülebilir 

4 - Çam tomruklannın beher M S bmın muhammen bedeli 14 lira 84 
kuruş, köknar tomruklarmm muhammen bedelı 13 lira 56 kuru9tur 

!'11111 ...... ~ .. arttırmakta olması. 1 ~kn bugün fngiltereye 
Bcyoilu l< (Sonu: Sa 5; Sil 3) 

de sahıbı ç 

. ,.. · B E V ı· 1 yacma uygun formüllerle basılmıetır. 
1 K 1 L A P K 1 T A • . Yanlışsız - Tabı gayet tem z - Kltıdı ıyl cin tcn-

.Jahn 3 ~un , ..._'llllll••••lstmıbul - Ankara caddcsı, 155 " dir. Taşra siparllilcri sur'aUe cönderilir. 1 
5 - 1stcklılerin % 1.S muvakkat temınatla 30/ı2/940 Pazartesi gün 

saat 10 da Boludakı Devlet İşletmesi Revir .Amırliğine müracaatlar. uı2036 .. 
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MÜJDE: 
Hakiki Kırmızı halkalı 

Meşhur 

T i K U 
isimli 

KURTULUŞ 
Dolma kalemleri 

gelmiştir. 
Fiatı her yerde 

.. ~_.,,; GENERAL ELECTRIC MA0AZASI HYOCLu. iSTiKLAL CADDES1 N•. aeTEı...: 43849 Q 
Birleşik Amerikanın mamulatıdır. ~-------------------------------"'· ilırleşik Amerikanın mamulatıdır': 

450 kuruştur. _J, , _________________________ ' 

I~ SENE CiARANTili iSViCRE SAATi 
il 0 EN ZARif HEDiYE 

TAKSiTL~ SAllS 
OSMA~ $AKARvE $!! 

GALATA BANKA_LAR C1'0. 4'1-59 TEL. 41318 
BEYAIIT ÜNİVERS,TE CAD.~8- KADIKÖY İSKELE CAD.33/2 

Aşagıda yazılı mevadın pazarlık la eKsı1tme1erı hizalarında yaz.ılı guı., 
saat ve mahallerdeki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakiUerde alt olduğu komisyona gelmcleri. Şartnameleri 

komisyonlarda görülür, 

Cinai 

Kuru .fasulye. 

--Saman. 
Sade yağı_ 
Arpa, 

Yulaf. 
Tevhid semeri. 

Bulcur, 

Gaz yağı. 
Kuru ot. 
Saman. 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale gün, ıaat ve mahalli 

lira llra 

144 ton 43,200 3240 15-1-941 11 Edirne es-
ki müşiri-
yet D. 

963,600 kilo 48,180 3613 14-1-941 15 İzmit. 
33,000 kilo 49,500 3713 14-1-941 15 1zmıt. 

250,000 kilo 20,000 1500 14-1-941 14,30 İzmit. 
100,000 kilo 8,000 664 14-1-941 14 izmıt 

2,000 adet 6-1-941 14 Konya Lv. 
Amirliği, 

200 ton 3-1-941 14 Konya Lv. 
Amirliği, 

50 ton 17,500 2625 13-1-941 10.30 Erzurum 
50 ton 3,500 525 6-1-941 14,30 Çorlu. 
50 ton 2,500 375 6-1-941 14 Çorlu. 

(1692-12471) 

=- • • ~---------!--------------~ 307 metre mlkfıbı kereste alınacak-
, ....................................... , 

ANBAR İNŞAATI 1 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Reklam modellerimiz 
1 ince cep saatini, veya 
1 müstat.11 erkek kol saatini, veya 
1 müstaUl kadın kol saatini 
12 LiRA iLE ALABiLiRSiNiZ. 

V 1 L S O N saatleri 

' 

tır Pazarlıkla eksiltmesi 30-12-940 
Pazıırtesi günü saat 15 de Diyarıbakır
da askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Beher metre mlklıbı 52 
liradır. Kati teminatı 2394 liradır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri, (1694 - 12473) 

• 

1. GENÇLiK 

2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
lıte yOkıek bir krem· 
de aranan bu meziyet· 

terin hepılnl ılze 

KREM 
PERTEV 
Temin edeblllr. 

1 - KREM PERTEV' 
Bir tuvalet milstahza
rıdır. ince bir itina ve 
yapılı§ındaki hususi -
yet ltlbarıle yüzdekl 
çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülUne mA
ni olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV' 
Bir gllzclllk vasıtası-
dır. Genişlemiş mes~
matı sıkıştırarak cilt-
teki pürtuk ve kabar
cıklan giderir. en ve 
lekeleri izale eder. Te-

es~ 

su 
mı 

let 

ni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. y 
3 - KREM PERTEV ~ 
Bir cild devasıdır. De-
ri guddelerinin ifrn
uıtını düzeltir, Sivilce A 
ve siynh noktalanrı I~ 
tezahürüne mani olur 
Cild ndalesinl besllyc
rek kuvveUcndlrir. 

--~~~~~~---~~~--~~-------~--~---Kuru ciltler için yağlı ve yağlı çiftler için yağsız 
huıuıl tUp ve vazC\ları vardır. 

1 

1 - Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 
binasile sair işler açık pazarlık usulile götürü 
olarak eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
53747,50 elli uç bin yedi yüz kırk yedi lira elli 
kuruştur. 

makineleri çitte maşalı ve 15 taş ilze
rınde iş\eı milkemmel bir saattir, 

Bu fırsattan memleketimizin her 
köses'nde bulunan muhterem muş
tcrıler mlz dahi istifadeleri için is
tedikleri saatin bedelini peşinen pos
ta ile gönderdikleri takdirde posta 
bedeli bize aid olmak üzere derhal 
gonderillr. Fırsatı kaçırmayın, DU-

Beş ay müddetle muhtelif nakliyat 
yaptırılacaktır. Kapalı :zarfia eksilt
mesi 14-1-941 Salı günü saat 15 te Ça
nakkale de Asker! satın alma komisyo 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
47,500 lira ilk teminatı 3562 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür, Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif meıctuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

~ ................................ w ... ; 
J 
t 
E 
g 
d 
d ~ - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 % kutrunda 

olmak üzere 3.5 ton betonarme demiri lstanbul
da Beşiktaştaki depomuzdan bedeli multabilin. 
de müteahhide verilecektir. 

V I• L s o N MarkHına dikkat: Az pıra ile çok it 
görOIOr. Taırada acente aranıyor. 

(1680) (12133) 

• 

...................................... 

TiMOFUJ 
(Abdeıt Bozan) dedifimiz: barsak kurtlarının devasıdır. Bunlar sıflr etilt 
yaprlmııs pastırma ve ııucukları yiyenlerde hasıl olur. Uzunluktan dörl 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 
T 1 M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletinill 3 - Eksiltme 31. 12. 940 tarihinde saat 15 de Anka

rada Ofis binasında yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamcsile istenilen evrak ve temi
nat mektubu ayni saatte münakasa komisyonu
na Yerilecektir. 

i 
rüst işle:-•en, iyi ve ucuz bir saate sa
hip olunuz. 

j _ • VlLSON saatleri. İstanbul Eminönü 18 No. • 

.Beher kilosuna tahmin edilen flatı 
::8 kuruş olan 140 ton pirinç kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

_ 10/1/941 günü saat 15 te Ankarada 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 3885 ll
rad•r. Evsaf ve şartnamesi 250 ku-

müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır . 

~ ...................................................... -1 

4 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum 
:Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 3937,38 üç bin dokuz 
yüz otuz yedi lira otuz sekiz kuruştur. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gi
rebilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün 
evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını ko
yacaklardır. (8857) (12068) 

Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü 
Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

1. - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesı yapılacak olan 30 forma tahmin 
olunan 938 - 939 maarif istatistik yılhiından 2000 niıeha bastırılacaktır. 

2 - 16 sahifelik beher forması için 45 lira fiyat tahmin edilmiştir. 
"O 7 ,5 besabile muvakkat teminat vesikası verilmesi lazımdır. 

3 - İhale 941 senesi İkincikinun ayının 15 inci Çarıamba günU saat 
15 de Umum MüdiırlUk binasında toplancak olan komisyonda yapılacaktır. 

Numune daırede görülür. Şartname komisyon katiplifinden istenebilir. 
''9002,, "12466,, 

~ ............................... , 
Türkiye Cümhuriyeti 1 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Subc ve 

Ajans dedi : 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

İyi semere; ancak iyi bir maldan alınır .... , 
Rlr çok marka radyo vardır. 
Fakat, yeni .gelen 1941 modell 

ORION 
RADYO 

dan daha iyi değildirler. 
Toptan ve perakende satış yeri: 

Jori D. Papaioriiu 
Galata, Yüksekkaldırım, No. 90 

Telefon: 43888 

ruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
kanuni vesiknlarile teklif mektupla
rını lhah· saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1670 - 12042) 

• 
747 toL yumuşak 498 ton sert ce

man 1245 ton buğday kapalı zartla 
satıı. aımacaktır. İhalesi 10-1-941 cu
ma gunu saat 16 da İzmlr Bornova 
askeri satır. alma komısyonunda ya· 
pılncı.lnır Taliplerin kanuni vesika
larııe teklif mektuplannı ihale saa
tinden bır saat evvel komisyona ver
meler• Şartnames; komisyonda görü-

~===================~~=::::: lilr Tutan 186950 lira ilk teminatı .ıııı ••Lıı:ı. ... ___ ,.,. ı 5oıi1 Lırndır. (1660) (11931) 

Bayramda yalnız - Göz Doktoru -

KIZILAY GAZETESİ ~emal Tarkan 
l'aksım. Tramva7 duratı karsı

sırıdP Kamerpalas No. l. 

·--- - Çıkacaktır. Tel 49313 

tllnlarmızı verme'lde hem kendinize ve hem de Kızılay'a yardım etmit 
,- İHTİRA İLANI ., olacaksınız. 

1 L A N 
FIATLARI: 

İlan sayfalannda santimi 50 Krş. 1 "Bisülfit mah1oııcrtnın imali 
Diğer sayfalarda ,, 100 ,, için tesisat ve usul,, hakkında a

lınmış olan 7-2-1939 gilniü ve 
3 üncü sayfada " 200 " 1 263t sayılı ibUra beratı bu defa 

" " " devrtiferai veya icar edlleceğin-
2 nci savfada 250 1 mevkii fiile konmak üzere ahere 

1 ncİ sayfada ,, 500 ,, den talip olanların Galatada İk· 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. l 
' 

Müracaat yeri : ·ı tisat Hanında, Robert Ferrl'ye 

1ıtanbulda, Postahane karşısında Kızılay Satış bilrosu, Tel: 22653_ı ,:caaUarı. , 

İstanbul, Postahane arkasında İlAncrlık Şirketi Telefon: 20094 - 95 p 
1 KA v ı P - Türk Ticaret bankası ı 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en az 
50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki pllına go· 
re ıkramiye dağıulacaktır: 

4 •det t .000 Liralık 4.000 Lira 11 
100 adet 

4 " 500 .. 2,000 .. 120 " 
4 " 250 .. 1,000 .. 160 .. 

40 .. 100 .. 4,000 " 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 .. 4,800 
20 ., S,200 ., 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşail dilo
miyenlere ikramiye tıktığı takdirde % 20 fazlasiylc verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eylı'.'tl, ı Birincikunun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ .................................... ~ 

, Baklavayı icad edenler, bugün; •••• I\ hisselerinden 104, 151ve185 numaralı 
makbuzlarla sahibi bulunduğum 9 a-

Kırk Katil Hacı Bekir Baklavasını 
Tabalardı, kendi baklavalarından ne derece üstün 
olduğunu anlamakla kırk kat yerin dibine geçerlerdi. 

ALİ MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, 

Kadıköy, Jlısır (Elkahire) 

"-----~--------' Devlet Limanları İşletme Umum l\lüdürlüğündcn: 
lıtletme ihtiyacı için açık ekslltme usulile sekiz kalem muhtelif evrakı 

matbua bastırılacaktır. Muhammen bedeli "1400., lira muvakkat teminatı 
"105,, liradır. İhalesi 6/l /941 tarihine rastlryan Pazartesi günü saat 15 de 
Galata rıhtrmmdaki Umum Müdürlük binasında toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Niımunelerlc şartname berrün sözü gec;en komiıyonda gorülebilir. 
• 

1 965 .• 

l det hisse makbuzlarını zayi ettim. Ye
nisınl alacağımdan eskilerinin hükmil 
kalmamıştır. 

Çorluda M uıtafa oğlu Defilrmencl 
Muaa Kaptan 

Müflis Kasketçi Bcdros Şahıner 
iflas dairesindenı 
Müflisin masasına gelen Hazi

nenin istediği 154 lira 79 kuru
şun 5 inci sıraya kayıd ve kabu
lime karar verildiği ilan olunur. 

(1515) 

Kaloriferli 2 Oila Aranıyor 
Mobilya şart değildir. fst~nbul 

pasta kutusu (406) ya müracaat. 

Sablp Ye Neıriyat .MDdQrilı Emin llZMAN 
~ Outtccllik ve NcııVat T.L.Ş. •TAN Matbaaaı 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 - İdaremizin Fcriköy atclycsi ıçin açık ckailtmc ile bir elclrtrilı: ktf 

nak makinesi satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 6.1.941 Pazartesi gUnil saat 10 da Taksimde Srraıervilel 

deki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenler alınacak makinenin evsafını ve sai~ 

yi gösterir şartnameyi idare merkezinde levazun servisinden alabilirler. 
(12436) 
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