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'Der tacu bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmeı. 
.;uretiyle bu iki sene ribi kısa bir r.aman içinde müşferile 
rinin adedini bir misti arttırabilir. Ben bu kitabımda sizı 
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Refah 

"Balkanlar, Balkanlılarındır ve 
Balkan devletleri konfedere bir 
birlik vücude getirmelidirler,, fik
ri yeni değildir. Fakat bugündett 
böyle bir birliğin temellerini at
lrıak mümkün müdür? Yarm har
bin nasıl biteceğini bilmeden Av
rupa veya Balkanların siyasi sta
tükosunu yapmak ne dereceye ka
dar tatbik kabiliyetini haizdir? 
Bunu kestirmek imkAnstzdır. Fa
kat ıu var, ki, Yugoslav - Yunan 
e.nla5tt1ası. Demokrasilerin Bal
ltanıarm istikbali hakkında ne dil· 
IÜndWtlerin! göstermesi bakımm· 
dan mühimdlr. 

M. Zekeriya SERTEL 

5 I< U R .U Ş 
GÜNLÜK SIYASl HALK GAZETESi bu sanati öi'retiyorwn.,. Flyab 50 knnış. 

Hidisesi Mecliste! 

Netice Kısa 
Bir Zamanda 
Belli Olacak 

Encümen Derhal 
işe Başf ıyor 

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bu~n ŞemSE"ttin 
Günaltayın reisliğinde iki celse 
akdf>tmiştir. 

Birinci celsede, Refah vapuru 
hadisesi hakkında Başvekaletten 
~elen aşa~ıdaki tezkere okunmuş 
tur: 
Türkiye B. Millet Meclisi 

Amerlkalıla'f Rirliiti konferansının bundan evvelki lc;timalarmdan birinde 

G M B ·-:1 Amerikali 
BJl!I eŞtU ır Devletlerin 

Sel<ılde Servet Toplantısı 
' _/. 

Relafı hadisesi irin kurulan encümene aeçllenlerden ·· yüksek reisliğine Sahibi Olanlar Mihver Devletleri ile 
Bütün Münasebetlerin 

Kesilmesi istendi Münir Çağıl Recep Peker 
· "Refah vapurtJ h8dsesinin vU· 

ASKERLiK MÜDDETi 
Dün Mecliste Müzakeresi Yapılan 
Bir Kanunla Muvazzafllk Müddeti 

3 Sene Olarak Tesbit Ediliyor 
Ankara, 15 {A.A.) = Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü top -
lantısrnda inhisarlar um.um mü
dürlüW 1938 yılı hesabı kat'isi
ııe ve 1941 mali yrlı müvazenei' 
umumiye kanununa ba~lı Bü :: 
yük Millet Meclisi bütceslnde 

Bilen Vlyımada bulumn 
Kont Ciyano 

Romanya 

Yeni Sın,fları 

Askere Allyor 

Bulgar Kıtalarma da 
Sırbistanda Polislik 
Vazifesi Verilecek 

dair olan kanun llyihasmı:n da 
birine! müzakeresi yapılmıştır. 
Fıkra şudur: 

"Halen silah altmda bulunan 
''e bundan sonra silah altına alı 
nacak olan muvazzaf erattan 
tam hizmet1ilerin muvazzafiı'k 
müddetleri, sınıf tefrik edilmek 
sizin, fevkalade halin devamı 
müdletince üç ve krsa hizmetlile 
rin - yedek subay yetişecekler 
hariç - iki senedir.,; 

Meclis, Pazartesi ~ü topla
nacaktır. 

Harp Sonu 
İçinYapllan 
Anlaşma 

Yugoslav • Yunan 
Paktını lngiltere de 

Tasvip Ediyor 
Londra, 16 (A.A.) - Diplomfl 

tik mahfillerde bildirildii(ine gö 
re, İnJV,liz hariciyesinin Londra
da imzalanan Yunan - Yugoslav 
anlaşmasına samiınt surette tas
vip etmesi, Balkanlarda daha is 
tikrarlı temeller atmak ve ayni 
zamanda harpten sonra yakın 
sarkta daha iyi bir teşkilat kur
mak maksadi.vle yapılan bütün 
dürüst tesebbüsere tam miizahe 
retini vermek bahsinde İngiliz 
hü.k11metinin kararlı azminin 
cok açık bir belirtisini teskil ey 
lemektedir. Bu mühim bölgenin 
refahı ve müstakbel ~venltJti, 
süphesiz, fngilterenin menfaat -
!eri kadar mesuliveti ile de ala
kalı bulunduğ'u bir mesele ~ibi 

1:7fr Sonu: Sa: 2: Sil: 'I 

SIR GRIPPS 
ÇEKiLDi 

Yerine lngilterenin 

Çin Elçisi Geliyor 

\

kuu üzerine en büyük '1Skeri 
adU amir sıfativle Genellrnrmav 

,baskanlı,ğ'ınm tahkikata memur 
etıtiği Milli Müdafaa Vekaleti 

YENi BiR LA YIHA iLE BU GIBILENÇIN 
ŞiDDETLi CEZALAR DERPiŞ EDiLiYOR Bu Yolda Bir Karar 

Yerilmesi Muhtemel ınüstesarlı~ tarafından 28.7.941 
tarihinde acılan tahkikat neticr-
sinde 11.9.1941 tarihli fezleke ;le 
salahiyetsizlik kararı verilmis ve 
bu husustaki dosyalar Genelku:"' 
may başkanlığına J;!ÖnderilmistL 
Müşarünileyh makamca yap1l:ın 

Ankara, }6 (TAN) - Hükti -ı resine .eecilecektir. Proje esss -
met fevkalade hallerden. fayda la Jarrna e;öre, devamlı ve muvak
narak meşru olmıyan şekılde mal kat surette amme hizmet~rinde 
ve servet sahibi olanlar hakkın- bulunup da J;!'erek kendilerinin 
la bir kanun layihası hazırla • P'erek kanı rın n t 1 . 
maktadır. Layiha bu,günlerrle rrelı' leri a .. 

1 

1 y~advıks. kaaz antl' r .1 · . " r ve uzer enn e ı yı 1 
mec ıse verı ecek ve belkı de eml"k ·ı "t · ı 1 
Miiı::t<lceli:vet karari:vle müzakP - .:ı ah ı e mu e~atesıp.lo mkıvt~n ar t'4i'" Sonu: Sa: 2; Sil: 3 

a=:====================·======- rı~n evanname ıs nı ece ır. 

PASifiK: HARBi SA·RK CEPHESi 

Avustralya Sovyetlerin 
Kuvvetleri Hususi Bir 
Malezya'da Tebliği 

Bu Kıtaatm Cephenin 
Garbında Harekete 
Geçtiği Bildiriliyor 

.HALEZY A'DA: 

Cambera, 16 (A.A.) ......:. Avus
traya Başvekili M. Curtin, A vııs 
tralyaWarın Malezya cephesinin 
batı kesiminde harekete geçmek
te olnuğıınu bi1dirmistir. 

I ngüiz resmi tebUği 

Son Hafta içinde 
Alman Zayiat. 

14,000 den Fazla 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman 

ordulan başkumandanlığının teb 
liği: 
Doğu cephesinin merkez VP 

simal kesimlerinde muharebe -
Jer devam etmektedir. Cephenin 
şimal kesiminde düşmanın ehem 
miyetli süvari kuvveteriyle yap 
tı~ bir taarruza karşı bir A!man 

Singapur, 16 (A.A.) - Cuma piyade bölüğü 14 sonkanunda 
tebliği: Dün Negri - Sembilaıı siddetli muharebelerden sonra 
do~sunda yapıldığı bildirilen ehemmiyetli bir mevki işgal et
mevzii müsademelerin son safh:ı mis 10 top, büyük miktarda mit 
lan sırasında kuvvetlerimiz düş ralvöz, bomba topu, yüzlerce tü 
manın altı t-ankını tahrip etmis- tek ve 850 hayvan zaptetmiştir 
ler ve Jap0n kuvvetlerine awr Düşman 1300 den fazla ölü ver-
kayı'Plar verdinnişlerdir. miştir. 

12fr Sonu: Sa: 2: Sü: 7 ~ Sonu; Sa: 2: Sil: 8 
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\!alezya yanmadasmda Japonlar tarafmdan 1$ıt&1 edtlen vrrler1 
Te Jolto?e P.yaletlndt'! iııeal edilen Gema!C't ~öderil' hnTita 

.. 

Bu takdirde bunlar beyanna -
me verrnfve ve ı?elir kavnaklan 
nı göstermive mecburdurlar. Be 
'1annamede gösterilmiven ızelir 
kı:ıvaklan, bankalardAki parala -
rı , alacaktan ve mülkleri hükU -
rnetce zam ve müsadere edilect>k 
tir. Bu mallarm mesru sekilde 
kazanıldı/hnt iki sene icinde is -
bat edenler mallanru ~eri alabi
U>ceklerdir. 

İstenildiği halde bevanname 
vermivt>nler Türk ceza kanunu :. 
nun 230 uncu maddesi hüküm -
lerine göre takibata u~nyacak -
lardır. 

Yine fevkalade hallerde milli 
müdafaa işlerinde ca lışan me-
murlar ve bunlarla ala -
kalı kimseler, kim olurı:~ 
olsun, bu hizmet dolavtsivlc> ir
tikap, irfü:a. emniyeti sufütimal 
Pibi sttclardan birin! isliyccek o· 
lurlarsa sucun ai!trh/hna g-ön· 
ölüm. müebbet kürek ve beş se
neden asai?ı olmamak üzere ha
nis cezalarivle cezalandırılacak -
l-ırdır 

Konferansta bir nutuk s8yliy~n 
Brezilya Cümhurreisi M. Vargas 

Rio - de - Janeiro, 16 (A.A.)~ 
Amerkalılar Birlii?i konferansı, 
Brezilya Cümhurreisi Vargas'm 
bir nutku ile açılmıştır. Varı!as, 
Pearl Harbour'a karşı yapılan 
Japon hücumunun vukubuduğu 
7 ilkkanun tarihini, Japonyanın 
Brezilya milli hayatına müdaha· 
lesi diye vasıflandırmış ve şöyle 
demiştir: 

W9 Sonu: Sa: 2: SO: 8 

11Güzel Sanat" Suçları Mahkemesi 

Faydalı bir sanat dergisi olan ''Yapı" da üs. 
tat Sedat Çetintaş'ın bir yazısını okudum. REFiK 

HALiD Her satırını değerli bulduğum makaleye, yer 
darlığından, kısalamak zorunda kaldığıma üzü

K ARA Y lüyorum: Roma'da rönesans mimarisinin eseri 
olan Sen Piyer kilisesıne başlandığı senelerde 

8ursa'da Yeşılcami yapılmış ve yine o kilise ile uğraşıldığı sıra. 
da İstanbulda Sü~eymaniye ve Edirnede Selimiye camileri mey
dana getirilmiş. Öğünülecek şey ... Fakat dahası var: Mimar SL 
nan, gençliğinde lranı, Mısın dolaşmış, ltalyaya, Macar ülke
lerine geçmiş, incelemeler yapmış olduğu halde oralarda gördü
ğü yapıların tesiri altında kalmamış, taklide kalkışmamış. Öz 
Türk sanatin.i üstün tutup bunu ı.şlemiş, bunu yükseltmiş; es
ki Türk • Selçuk mimarisıne yeni bir olgunluk, bir erişkinlik 
vermiş! 

Yazık ki, sonralan bir düşkünlük ve bezen ti çığırma, daha 
doğrusu bu sanatta örümceklı örce kadın, burümcekli börce ka
dın gibi felaket çukuruna düşmüşüz; çıkamamışız; pır pır bıle 
edememışiz, artık bir daha çıkamamışız. Fakat bugün. milletler 
arası yeni bir mimarlık, dünyaya aşağı yukarı tek örnekte eser
ler verirken bizim eski Türk yapılarını andırır ev bark kurma
mıza imkan var mıdır? Bu bahis benım bılgimın dışındadır; oL 
masını istemekle beraber ne olur diyebilirim, ne de olmaz! 'i ai
nız, olması liızmıgelen bir şey varsa o dahi bizde en çirkın. se. 
vimsiz, kaba ve karaktersiz bir şekle gıreo modern yapı tarzını 
değiştirmektir. Bahçeli evler, yan yana yapışmamış dört katı 
geçmiyen şirin, ferah, güler yüzlü, ağaç ve güneşle çevrilmiş 
evler! Kısacası Talimhanedekilere hiç benzemıyen evler• Her· 
kes ne derse desin. son yıllarda zevk bakımından işlenmiş en ağır 
be1E>d-r:ve ve mlmarlık suçu o Tallınhanedir Her geçişımde: ''Mo. 
demlik! Senin namına ne cinayetler işleniyor'. demekten ken
dimi alamadığım Talimhane cinaveti suc:.;lulannın cezalandırıl. 
mamış olmasına, daha ileriye vararak - gerek mimarlık, gerek 
heykeltraşlık. resim ve edebiyat . her güzel sanate karşı işi,_.,_ 
miş suçların dünya yüzünde cezasız kalmasına kederlenmekt~. 
yim 

Dört yana bakınız: Ayn bnunlarla kurulmuş bir "Güzel 
ı:;::ınat suclan mahkemesi.. ne, sanatte adalete öyle lüzum var ki! 
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İnciye baktıkça h:ıttrlıyormn. O ka
dına yaklaştıkça kaybolmuş maziırü 
buluyorum. Bir akşcun, ocaktn yanan 
odunlar maziden b:ışka bir sahneyi 
aydınlattı. Bir köy odasında, samanL-ı
nn ilstune biizulmüıı.. Tıtreycn bir 
kız cordüm.. Onu ısıtmak için ateş 
yakttm. Yanım:ı yaklaşıp kollarımın 
arasında uzun zam:ın sıktım •• Donmuş 
vticndı.iotl ısıttım_ Ona kalbimi, aş
kum, herş yimi v::ınllin. Onu sevdim 
Ne sevimli ıdl kuçi.ık kız! · 

Benim taşlanlıklanm:ı sitem bile 
etmcm'sti. Fakat dönecektim. Çlinkli, 
onu sev:mi tim.. B tta ona en kıy
metli küçük iğncmı b!le vcrnıiştim. 

Hatırlıyorum.. lmtihanlann bitm~i 
ni bekliyordum, on:ı kavuşmak için 
ancak bir kaç gün kalmıştı. 

Nih:ıyet o gün geldi.. Onu ;ıhı> ni-
şanlım diye ba~ getirecektim 
Sevinç, ıaad t içinde otomob'li sürü·~ 
yorum. Eo tntlı aşk m::ısallan, en gü
zcT saadet rüyalan içinde uçuyorum.. 

İşte o z:ıman •• Bozuk J'Qllar, derin 
ttıkarlar_ Büyük gövdeli ağaçlar .. İş
te g\mcş. ışılı: .. Ye birdenbire korkunç 
bir karanlık... Beı- §CY bitti ÖHimı.L"l 
kOT'kunç siyahlığı~ Yatakt~ mazisini 
kaybetmls bir insan olarak ur.ımyo
rum.- Hiç bir şey hatırlamıyorum •• 

• O, beni bekledi; her h::ılde çok bek
ledi. İncisini kaybettiği gün, kendisini 
aldatan adamd.ın nefret etmediği çeh
resinden belli idi. 

Onan yüzüne b ktıkça. yavaş, yavaş 
hislerim canlanıyor .. onun gözlerinde, 
kuçü.k laz.m saf bakışlarını buluyo
rum.., eğer o giderse maz mi yine kay
bedeceğim .. hatıralarım yine sönecek 
ayni boşluk.. ayni siy. hlık içinde çır·~ 
pma.cağım, 

Yazan: MEHMET ABUT 

Sedat Rüştü, genç çocuğun omuzla
rına dokundu: 

- Sen biç üzülme.. Ne babam. ne 
seni, ne de kadım lekelemeden kur
tarmak, müdafaa etmek yolunu bula
cağun. Esasen zihnimde hazırladı:n 
bile. Yalnız sen müsterih ol •. Babanı 
sen öldünnedin.. O haıtalığınm tesi
riyle öldü. Yalnız sen onun sakin ve 
uykuda, hiç hissetmeden ölmesine yar 
dım ettin ... 

Kemal dalgın sordu: 
- Ya çocuğum nasıl? •. JaDdc mü

tcfisir mi? 
Sedat Rüştfi önüne baktı: 
- Cocugun seni özleyip duruyor 

fakat çocuklar kolay oyalanır! , 
- Julide ne yapıyor? Yıne ağlıyor 

mu? 
- !... 
- Neden ımsuyon:nnırz? Nroen 5-

nünUze bakıyorsunuz? Yoksa basta 
mı? •• 

- '·-
- Söylcyfnh:.. Doğru söyley1ntz. .• 

Saklamayımz_ Bir şey mi oldıı? Bır 
kaza-. yoksa?. 

Ya.şh adam başım ııaTiac!r. 
- Ç?cuğun var, onu düşün •. Ve o

nun iç;n kuvvetli olmıya talıs Bir 
acı unuttılabllir, fakııt çocuk ikisine 
bitdcn tahammül edemez.. Onun ö'.>(
süzluğünü hafifletmek için kurtulman 
Jizım, velevki sana muvakkaten !ur 
deli ismlnl versek bile! 

- Nasıl oldu? 
- Dah:ı senin ilk tevkif edfldlğin 

gün .• O gece •.• 
Simdi gene; adamm nazarlannda bi

riken yaşlar, sakin, sakin yanaklarına 
stzıyor. Scnelerdcnbcri kuruyan göz 
pınarları unutulmuş bir ~TJleden 
tekrar akmaya başlıyan su gibi, DC'l 
bol, hasretle akıyor_ 

Bu Akşam Boks 
Maçı Yapdıyor 

Okurlar Arası Futbol 
Maçı da Yapılacak 
İstanbul Ye Ankara boksarlerl btı 

akşam Beyoğlu Halkev1 salonunda n
~ncü temsili knrşılasmalıırmı ~
coklardır. Bundan evvelki maçları 
İstanbuhm kazanmış olmasına roğ
men. ba akşamki mi:isabaknlarm hay
li çetin ve heyccanl! olacal!'ı ruılBŞJl
mak:tadır. Ankaralı boksörler bir se
nedenberi ajan Mclın ile Daayal'in 
yakın kontrolü albndıı çalışmakta ve 
tam formda bulunınaktadzrfar İstan
bul tnkunı ise istenildiği gibi ~ııirene 
edilıniş de{:'ildir. Bu itlbnrla takımlar 
oldukça birbirhıin dcngicllr. 

Sinek sıklette Ankaradan Zeki ile 
lstanbuldan Takinln. horoz. .sıklette 
Ankaradan Oktny'a karşı lst:ınbuld:ın 
Mehmedin, tilyde AnJrnrad:ın Emine 
karşı İstanbuldan HOsntinOn. ha!irtc 
Ankarodan Kenana karşı fsmallln, 
yan ortada Halim<! kıırşt Hilscyinin. 
ortada Muzaffer Ilc Cevdetln, yan 
ağırda Hayri üc Hamldin, ağırda dıı 
Nazif ne İlyasm karşı karsıya ı?e1me
ler:i muhtcmeldlr. Ankara için Eminin 
ve bilhassa atlet komple Haytinln 
maçları ümit vertct mafıfyettrotr MO 
sabakalara saat 20,30 da başlan~C11,k
tır. 

Okullar arası futbol 
maçları 

OlraTuır m"a!ttndald futbn1 m~arı
na bug{ln öğled~ sonra Feneıi>ahçc 
<;tadında devnm edOecektfr. GOnOn 
en mffiıfm karşılaşması GalııtnS3r.ıy
Haydarp:ışa lbcleri ıırt1smda olacak
ttr. Bu rniisabakanm turnuvn netfce
c;i Ozerinde mOessir olacak bir ehcm
!T'ivf'fi ,..,rdtr 

Okul/,ar arası kır ko usu 
Okullar arasındnkl kır koşularmm 

TAN 

Ay BaŞınCla Yeni Ekrllek 
Fi,leri Dağıtılacak 

Dün sabah ve akşam Vildyette Vali 
Muavini Ahmet Kınık'm başkanlığın
da toplanan knmc komfsyonu,_ay ba
ştndan itibaren yapılacak yeni karne 
dağıtması işiyle meşgul olmuş ve bir· 
çok kararlar almışlardır. Komisyo
nun kararlan bütün kaymakamlara 
ve nahiye müdilrlerine tebliğ edilmiş
tir. Ankaradan gelen 30 bin karne 
kaymakamlıklara gönderl1miştlr. Bu 
akşama kadar karne alamamış hiçbir 
kimsenlıı kalmaması için de alınan 
yeni tedbirler telefonlarla nahiyeler
de "toplanan Jçarne bürolarmn bildl
rimiştir. Voli, dün de birçok yerleri 
g<!Zmiş ve alınan tedbirleri g5rmilş
tfir. Vilayetteki komisyon uzok ka
zalı:ırdaki hazırlıklann bittiğini öğ
renmiş, ay başından itibaren Yalova, 
Kartal, Silivri, Çatnlca gibi kazalar
da dn ekmeğin kome ile dağtttlması
na kanır vermiştir. 

A:y bı:ışmdan itibaren y('llf ekmek 
f~lcri dağıtılacak, bunlara karşılık 
herkes yanındaki karneyi fiş dağıtma 
memuruna verecektir. Karnelerini 
"!cTf vcrmfyenlere fiş verllmlyet'C'ktir 
Knrneler toplandıktan sonra tetkfk 
edilecek. 'fazla kame alanlar hakkın
da gereken cezai tahkikata başlana
caktır. 

Aih:r işciler BölJ!e ~t Mllı:Hir-

lüğilnc durumlarını bildirmişlerdir. 
Hiçbir müessesede çahşmtyan mün
ferit ıığır işçiler de birer dilekçe ne 
ViHiyete baş vurmuşlardır. Bunlar 
Bölge İktısat MüdürUlğüne gönderil· 
mlştir. 

M iirakabe komisyoTZunda 
Fiyat Mürnkabe Komisyonu diln 

fcvkaHide olartlk toplanmıştır. ToP.
lanhda kimlerin ağır sanayJ j~ isi 
olduğu hakkında bazı mütch:><;Sıslarm 
mütalAası dinlemnfatlr. Bu gibi lsci
lero g(lnde 750 cam ekmek vern
mekte olduğundan, birçok işcilcr 

kendilerinin d<! ağır sanayi işı:fgj ol
duklarmJ iddia etme]ct('(lirler Ko
misyon, bu işi mce1emek üzere Mtn
taka İktisat MüdOrlUğilr.de b ir teknik 
komitP kurulmasıno karar vermiştir 
Teknik komite bugQn işe başlryııcak
tır . Komite hanm işçl1ertn n(ıır sa
nnyl işçisi olduj'tııno U>sbit edecek ve 

dreslerini alarak ilgili makamlara 
bildirecektir. 

lzmirde hazırhk 
İlmlr, 16 {TAN) - Pazar (!{lrıü 

şe'hrlmlzde ekmek kartlan dağıtıla
a'ktır. Fena ekmek ~ıkaran b:ır;ı fı
rınlar hakkında takibata girişilmiş

tir. 
:······-........ _. -- - ................. _. •••• •• • .,._ 1 

~ lktısat ve Ticaret Mektebinin Yddönümü ~ . . 

Onu kurtarmak fstiyonım, Onun nı
tıraplarmı dindirmek istiyorwn. Da
ha doğmadım, kalbimdeki ateş daha 
sonmedi Kan dökmek istiyorum._. Bu : , • " , , • 11 dQrdüncüsfl yarm sabah şı~ııde y::ıJ'l'I-

• • • • • , • ~ hcaktır. 170 korucunun fr.tirak ede-zavallı kadının vücudü üstünde .işlenen 
cürümleri hatırladıkça kuduruyorum. 

Bir aqam gizl ce od: sına girdim .. 
Kimseler _.lOktu .. Hasta uyuyor. O, a
şağıda. Hasta b:ıkıı:ı odasında 

Ihtiyano çehresi bembeyaz .• · Cansız 
koln kurumus.. Dudaklannda bir 
damla kan yok. Sönmemek: için Jıa-
13 çırpınan mum alevi gibi, yaııamıya 
çalIŞlY~. 

Ölecek, nasd olsn geberecek. A
cımıyordum; kalbimde en ufak bir 
kıpırdanıs yok. Benim cürmüm onun
kinin yanında hafifti. Varsın bana li
net ctsmler. Fakat o kurtulsun. İs
tediği yere k~sun, lrofese kapatılmış 
btr knşu salıvermek ne zevkJidırl. O
nun u~sumı ıe:vretmek, tnsanm kal
bine ne tatlı bir h5z verir. 

Tercddut bile etmeden, ampulleri 
de~tirdim. 

• • ceği bu koşurnm ve İstanbul, Bayd:ır-
naş:ı, Kabataş.. Darfisşafaka liseleri ile 
Sanat okulu sporculan nraınnd:ı bir 

Snavf, rekabet mcvzua olacal!'ı ıınhsılmak-
Bu mektubu aldığyn zaman b~n tndrr. İstanbul lfst'sirıcron ESt"P.f°m ko

çolı:t.an fstanbulu terketmlş obcaftrı. şunun favorisi olamk gösteTilmcs!. en 
Bem boşuna arama, çiink!l, ben de 'sabcl.11 bir hükilmdür. 

SON MEKTUP 

hangi istikamete doğru gittiğimi !>Ck =-=-=======~--=-:-:::==== 
bilmiyorum. • ;=_ .. -i(Uç .. ôk.i-iABERLE ... ·R···-··ı. 

(Arkaaf var) 
.___. • .._.... ........... ™ -- : 
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_ - .!;: tah•ll mUeucselcn talclx! pasolarına 25 er 

kuruıluk pul yapııtrrılmaaı ve bıı pararun 
BUGUNKU PROGRAM talelx! birUğiııc bırakılmau kararlaıurılmııur, 

+ KUNDURA ÇIVISI DAGITlLtVOR -
1.30 Prorram t!l.00 Xoou~ma Mlfrakabe bOroSll ~niden afaç ve kundura 
1.U MOzlk ('Pl.) 111.ı s 'Dans mUzll:"İ clvısi dalttmrya karar vermi~tlr. Çiviler pa. 
1.45 Haberler ıg 30 Habemr zancsl daftulllC&ktır. 
8.00 Muzi.it (PL) 19.45 T(irk ı:ıJıifi 

zo ı5 Radyo cazctul ""r ARSlV MUDURLOGU - Ba,•ek51et 
• 

Size tekrar ediyaruın, bt?tün bunlan ı s.so Procram 
20.45 Şarkılar Arıı• dairesi mOdllrlllfllııe Avanos Ka.vmalca 
:ıuıo Ziraat nu Kenan Tonay ta:vin edilmiıtlr. 

Yüksek İktısat Te Ticaret mekte-1 ııör Mekl Hikmet ve Osman Fikı'I 
binin dün elli dokuzuncu kuruluş yılı ve son sınıf talebesinden Nejat, Öz
idi. Bu miinasebcUe mektebin kon- can, İbrahim Kenber ve Mehmet, 
[erans salonunda satnlmt bir kutlnma mektebin ktymetli bir feyi,;ı oca~ı ol
t5reni yapılmışttr. Toplantıda Parti duğunu, bu ocaktan memleketin her 
idare heyeti reisi, fktısndl mahfillere lnrafına elli dokuz senedenberl nur 
mensup tanınmış daveUller, melctebin ve irfan d;ığrttığrnı bellrU:n birer hl
profcsörlerl ve eski m~nları bu- tnbcdc. bulunmuşlardır Ak am at 
lunmuşl~rdır. Mektep müdürü Nihat 17 de davetlilere. Bel~diye ş TnkS::m 
Sayar bır söylevle mektebin kurulu- gazinosunda bir çay ziyafeti vcril
$Unun tarıöçcs!nl yapmış ve mesleld miştir bile, bile isteyerek, düşünerek yap

um.. Yalnız onu kurtarabilmek i-
çin_. 

Kemal sustu. 

U .. 33 Tarlrlller 

rs.so MOzlk (PL) 
18 00 Pronıım 
18.03 Fasıl 
18.40 Dans Mllrfjl 

21.10 btdtlcr 
21.ıo Trnısll 
22.00 Orkestra 
22 SO Haberler 
22.45 Orkestra 
22.55 Kapanı~ 

1 G'-C' G'.LEN H~BERl.ER 1 

Ege Tütün SatıJfarı 
colt Ha aref endi 

.. 48 Saatte 12 Miryon Kiloluk Satış Yapıldı 
İzmfr. 16 (TAN) - Bu akşama İzmir ve civarında ı milyon 800 bin, 

lmdar 70 - 135 kunışt:m 12 milyon Kemalpaşada 300 bin, Menemende 
kilo tütün satılmtştır. Yani rekolte- 2 
run nete birinden pek çok fazlası iki 00 bin, eski ve yeni Foçada 150 bin, 
gün Jçinde elden çıkmıştır. Müstesn::ı Torbalıda 300 bin. Ödemişte 500 bin, 
olarak 6S ve 145 kuruştan da satış Tire ve At.akide beşer yüz bin, Ba
vardır. RckoltC'nln kısa zamanda el- ymdırda 200 bin, Urlnda 150 bin, 
den çtkacağl kanaati kuvvetlidir Ak- ~şme ve Alaç<ıpide 100 er bin, Se
hisarda 2 5 milyon, Manisada yarnn ferihisarda 90 bin, Bcı:grunada 400 
milyon. Kırkağa.çt:ı -400 bin. Som da l>In. Dikili, K11şa~ v~ F~Uıiycde 
36 bin. Kasabada 35 bin, Gördeste iki yüzer bin, Bodrumda 50 bin kilo 
l;,O bin, Smdırgtda 1 milyon 3~0 bin tu,tün satılnuitır. 

Malta"ya 16 Gün 
içinde 100 den Fazla 

"' Hava Akını Yapıldı 
Roma. 16 ( A.A.) - İtalyan tcbli

Malta ııd smdaki hava alanlan-

Amiral Reader ile 
Amira1 Ricardi Bir 
Görüşme Yaptılar 
B~lin. 16 (A.A.) - "D.N.B,,. Sa

lfilıiyetli bir kaynaktan bildiriliyor: 

• CANLI AClAÇ MAKiNESi - Belediye 
ltöltlO aiaclan kurumadan bir ~re tapm:ılt 
ve ıekrar dilı:melr icln bır ilet huırlatmalc • 
tadır ... Canlı Afac Makincıi,, denilen bu a• 
raba lcalnuda motllr!II vasıtalarla, lcbında 
ba:vvanl~a cekilebilecekt'r. 

Refah Hadisesi 

6jtretim bakkmda çok kıymeUi mü- • 
tnlttalar ileri sürmü·tür. Bundan son Resim. mektepteki toplantıyı gös-
ra sırasiyle Reşat Mimııroğlu, profe- tcrmektedlr. 

ı1cvabı heyeti umumiyenin karnnn:ı Demo· kras ... ılerı·n 
mesnuttur. Bu, mebusun masuniyeti 

l2f.r B~crtnrafı ı .frlc.lde teşriiycsi dediğimiz hak.km cs::ıstnı B lk 1 y k 
tetkikat ,neticesinde 16.9.1941 ta teşkil eder. Sonra nizamnamei dahi- a an ara erme 
rihinde alınan bir tezkere ile me linin 182 inci maddesinde mesuniye- lste'~klerı• Şeu:ıl 
selede alakadar Milli Müdafaa tin kaldırılması için bir mebusun gı IU 

Vekili E 
kendi talebi kafi değildir, deniyor. IY~ Baştarafı ı incide 

rzincan mebusu Saffı>t BlmıenaleYb, rnasunlyetl tcşrilye u..:·.v 
Arıkan ile Münakalilt Vekili Si~ hakkı bir fert hakkı de~ıı. maşerl bir ealkfln.lar Balkanlılann<jır ve 
nop mebusu Cevdet Kerim İnce hak oluyor, Mccl.isln h:ıkkı oluyor. Balkan de.vletlerj konfedere 
dayının da tahkikata dahil edil- Teşkilatı esasiye. kanunu maddesinde bir birlik vücude getirmelidirler 
mesi lüzumu Başv~kfılete bildi.., bahsolunan heyeti umumiye kıırıırı- fikrj yeni değildir. Bu /ikri ilk 
rilmis ve verilen cevapta mesele n~n ~asıl verileceği ynni teşrii masu- ortaya atan ve bu.nu hµkjkat sa
He alakadaı; di.i{er ze tJ ·ı l nıycün nasıl knldlrılnt"ağı nlzamnıı- hasına çıkarmıya çalışan Atatürk 
du~ hk te vd~. ~1 aı o mel dnbiUnin 17 incJ babı ve 78 inci olmuştu. Bu fikir o vakit Balkan 

A .ı:!l1 ma emey~ v 11 J e mez- m::ıddesiyle onu takip eden maddele-
kur muhakemenm ~reyam es - rinde sıra ile gösterlllyot. Herhangi Atıtnntını doğurmuş, fakat ,,»ul -
nasında yukarıda ismi geoE'll iki bir tahkikat Mkimliği ile, sorgu hfı- garistan'ı.n inatçılığı, diğer Bal -
Vekilin de davaya dahil edilme- kiminin farla yoktur, tenvir. için me- kCJA d~vletlerıin.in feda.kiırlıkıtan 
si Iazrm,geldi]ti kararına vasıl ol busun ilııdesine mürncaah niz::ımna- çekinmeleri Balkan birliğinin bir 
duğu ıtakdirde icabeden mmı.ıne~ mei dahlimiz derpiş etmemiştir. Bu- hak~"\ olmasına imkan bırak -
le yapılmak üzere meselenin bil mm için burado müsaade ederseniz mamı~tı. 
iirilmesi vazıilnnstı • B~yilk Millet Meclisi nnmma bunu 

Bilfihare Genelkurmay başkanlığın- caız . o_lmadığmı. ht?rhangl bir tahkJ- Fakat bu birlik co..i{r.afi ve s\-
dan 22111110

41 
tarihinde alma ·b·r kat ışınin yfırüyebllm<!sl icin nizam- yasi bir zarurettir. Küçücük Bal 

tezkerede tenvir maksadlyle n es~i nameı. dahlltmizin tayin cttllll usul kan devletleri tek başlarına kal
Milll Müdafaa ve Münakaliit Vekille-. dalresınde Büy(lk Millet Mccllsine dıkça şu veya bu büyük dcvlç.tin 
rinln ifadelerlne müracaat zarureti müracaat edileceğini arzetmck iste- nüfuz ve tesiri altına düşme~ten 
hasıl olduğu bildirildiğinden, mesele, rim.,, kendilerini k4rtaramamışlardır 
Türkiye Bily{ik Millet Meclisi Refs- Yusn! Kemal Tenglrşenk'ten ŞO,nra, ve kurtaramıyacaklardır. Onun 
Uğine arzedı"ıerck gerek eski Millt Reis, Başvekalet tezkeresinin mütea- içiJı harpten sonra en tşbii ~kil 
Miidafaa Vekili Enincan Mebusu kı.ı;ı !ıkra~a iki ıatm. muh~keme Balkan devletlerinin kendi n:rzu
Saffet Ankan ve getrk eski Müna- edilmelen lcap ettiği tasnh cdıllyor. la 
kaUit Vekili Şin~ Mebusu Cevdet Buna göre, nizamnamedeki ahkdmn n, kendi iradele:riyle böyle bir 
Kerim tncedıryı, Bilyillı: Millet Mecli- nazaran evvelft böyle bir tahkf~atın birlik vücude getirmeleri olacak. 
., ıi . yapılmastna Uizum olup olmadııtmm tır. 
,., yasetı yC'!ntetfylt: tenvir mtıkşa- +~..: 1 • 1 bi E _,, A-•- · t'h b 
d. 1 il ~'-i 1 .,,...,.n ıç n r n...:um"""" ın 1 a ı 
ıy e yazı e v.111. o acak müracaata Uızımdır Simdi bu Encümenin intl- Fakat bugünden böyle bir bir-

cevap vermlye llmAde olduklarını bil- h 'b 1 . • ıs· 1 ku kt B !iğin temellerini atmak mümkün 
rlirmişlerdlr. a ı çın ım er o naca ır. una 

Ahiren 
1911211941 

t ihl d Of!- qöı:e arkadaşlar beş zatın ismini ya- müdür? Yarın harbin nasıl bjte-
arı n e tarak bir kutuya at..-ıcaklardır,, PC.- ceğini bilmeden Avrupa veya 

Pasta 
Yapı1mıYacak 

Lüls Yiyeceklerin 
Men'i İstenildi 

Patates V<! pirinç fiyatlnnnm yilk
selmesl üzerine yaprıan incelemeler 
sona ermiştir. Birçok pastahanelC'rin 
patates ve pirinç biriktirip, bunlnrı 

a:r.ar azar pasta yapmakla kullandık
lan anlaşılmıştır. Bu yilzden fiyatlar 
yükseldiği gibi, piyasada bunlan sak 
lıyanlnr da çoğalmıştır. 

Stoklarm korunması içtn birçok 
tedbirler nlmır ve bazı tahditler ko
nulurken, her neden yapılırsa yaptl
sm pnsta ve benzeri lüks yıyecck ya
pılması doğ"ru görülemC'1Tiekte> ve 
bunl rın hem fiyat yükS<'kliğine, hem 
de stokların harcanm:ısın::ı sebep ol
duğu ileri sürülmektedir. Vazlye>t An
knraya bildirilmiş ve pac;Uınm tama
men yasak edilmesi lstenilmlstir 

Hamivetli Bir Türk 
Vatar.daşı 

Geçenlrrde Parlste vefat ede>n, es
ki bir süvari 1.abitimfl. Mekin Muk
bil, 15 bin fnaillz liraS1 tutan Avru
padıılti servE'tini Türk süvari ordusu
n;ı, Mıstrda bulunan em15kinl de>, h:ı
rlçt<! komolosluk binolıın yaptırmak 

Ozere H'.lriciye Vekilimizin emrine 
terketm l~lir. 

Mekin fukbfl, bugün Pnrl te kal
mış ve muhtaç durumda bulun::ın 
rürk talebesine yardım olmnk üzere 
de vfı:r. İnıtiliz lirası bırakmıstır. 

1876 d:ı dnl;nuş olı.ın Mekin Muk
bil, süvari zabiti o1arak ordumuza 
intisap etmiş, zarrıanmda o1nn bütiln 
llarpl..-.me hulunmtl$. bir aralık Von 
dl"r Golç Paşanın yanında yaver o
l::ırak çal11;m1ş ve SOvarl Blnbn6ısı i
ken emekliye çıkmıştır. 

Orduda bulundu/!lı müddM :rnrfm
fln a~kcr olarak çok krvmetll hl:r..l"let
ler etmiş olan Bay Mukbil, emeklivC' 
~rktıktan sonrn d:ı politika alanmd:ı 
1c; alınış, Londra. Roma. Sofya ı;efa
ı-ctlcrinde çal~ış ve en son olamk 
1a Mııdnttc maı:lahataüzarlık f:'tmts
tlr. Bundan sonra , fbttyarladığı i
ı:-ln, Hariciyeden de eekilen Mekin 
Mukbil. hayatını Avrupada geçirmiye 
başlamJŞttr. 

Hayntmdn. asker V(' PQUtlkat'ı ola
rak hizmet görmüş olan bu vatandn
sımız., 1941 de Pari~te ölm<>den evvel 
de servetini Türk ordusuna, Türk 
politikasına ve Türk ta lC''>cslne ter
k: etmekle en son mflll ödevini de yap
mıştır. 

Mekin Mukbili saygı ile anmak, 
milli bir bo"tetur. 

Doğum, Kadın Hastalıkları 

l\Iü tehassısların ın Kong·resi 
Tjlrk Ginekoloci Cemiyeti ıenelilc kon rcd• 

nt dOn Tıb Cemiyeti b!nısmda 7ap:nııtrr Ru 
toplantıda r;ecen seneki idare h~tloln calıt 
ma raporu okunarak. kabul cdOmhtlr. llun 
daıı ,onra yeni Mveıl idare lntlhabı::ıa veci 
terek blrin~t rcl•lii!e Or A11m Onqr. iki el 
rcl•liklcn Dr. HnC!l Gediı ve Nuri SC!ley -
man. 1'muml kAtiplife de Dr. Ziya UaıOn •c· 
cnmı t r. 

SARK CEPHESi 
Jt1iT Ba~tarafı ı incjde 

Feodosya ve Kerç civarındaki 
.1temiler üzerine yapılan hava a
kınfan esnasında 1500 tonilato
:uk bir düşman deniz taşıtı batı
nlm>mr. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 16 (A.A.) - Gece neş

redilen Sovyet tebliği: 16 Sonkt'ınun
da krtal:ırımn üerlemiye deYam ede
rek Alman Faşist Jı:nalarmın muka
vemetini kınnışlardır. 

Bir.kaç kesimde düşmanın yaptığı 
mukabil taam.ızllll' ağır .zayiatla geri 
püskürtülmüştür, Birlikl<!rlmiz bir -
kaç fl"~kıln m,,;ba\ i ıt:'\l etm·,1erdir. 

Sovyet lıususi tebliği 
.M:o.skova, 16 CA.A.) - Sovyet hu

sus! tebliği• B::ıtt cephesinde krtaları
mız 6 - 15 Sonkdnuna kadar düş
mandan 331 top, 50 tank. 165 mayin 
atan, 744 mitralyöz. 59 tınk karsı 
koyma tUfdit 19!J otomatik ve 5644 
adi tüfek. 1446 otomobil, 171' moto
sıklet, 1039 bisiklet. 20 traktör, 558 
yükin taşıt ve pek çok diğer harp 
mıılzemesi iğtinam etmişti?:. 

Bunlardan başka tank ve motörH1 
taşıtla fabrika ve demiryolu levnznnr 
dolu iki tren ele geçirllmhıtir. Bu 
müddet içinde Alman zlyatı 14000 su
bay ve eri geçmiştir. . 
Amerikah Devlet
terin Topla.,+ısı 
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r- IKKAT ---
1 Tütün lşçiferini de 
! Düşünmek Yerinde 

Bir Tedbirdir 
Ekmek tcvzllnde işçiler ikiye 

ayrılmıştır. Ağır l§lerde çalfşan· 

lara 750 gram, hafif itlerde çalı· 
ıanlara yanm ekmek verlllyor. 

Dan tütün depo l arında çalışan 

işçilerden bazıları hükOmete mU· 
racaat ederek kendilerinin de a• 
iJır lı görenlerden ıayılmalannı 

• rica etmişlerdir. Bunların dilek· 
lerl şu esasa dayaniyor: 
"- Biz, diyorlar; işçiler arasın· 

da en az gündelik alan klmsele· 
riz. Usta işçilerin gUndellOI dok· 
un kuruşu geçmez. Doksan ku• 
ruşla bugün bir aile geçindirme· 
nln ne demek olduğunu tahmin 
edebilirsiniz. Bizim biricik gıda· 

mız ekmektir. Bütün gOn nikotin 
kokuları içinde çalışan tlifiln 1ş· 
çisi yarım ekmekle gıdasını ala· 
blllr mi?., 

ŞOphesiz bir maden işçisi ile 
bir tUtün lıçlsl bir tutulamaz. 
Fakat kapalı yerde, toz içinde ça• 
lışan kazancı az, gıdası ekmekten 
ibaret olan lşçllere ekmek tev· 
zlinde biraz daha cömert davran· 
manin zaruri olduğuna inanıyo· 

ruz. HOkOmetln bu noktayı g8zlS· 
nOndc bulunduracağrnı umuyo· 

..!"!::.-----..... ·······--··---
Yakında Gaz 
Dağıtılacak 

Mmtaka İaşe Müdürlü/!ünOn em 
ne p trol ve1"'İlmi tir. Bu petrollerı 
önUmüzdeki Pazartesi gilnil dağıt 
masınn başlanacaktır. Bir aralık dU 
<.'hırı.ılmuş olan da ;ıtma Jşi yine 1 
Mild!lrlil ru tarafından yapılac::ıktıt 
Müdürlük, her kazanın ihtiyacına g61 
re kaymak mlıklar emrine gaz vere-1' 
cektir. Da/tıtmada e>kktrik ve hav~ 

zı kullanmıv nlar ön pH'ına almd 
~ı için, her afiC'ye muayyen ntsbct 
l!az verllC'CCktir. Bund::ın evvel yaP"t 
lan d:ılbtmalardaki aksaklıkl.::ır gö ~ 
nfınde tutulmaltt.adır. Bu sebeple l_ıt 
hiçbir şikfıyete mthal bıraknuyac-.vı 

bir iekilde verilecektir. 

lir Katil Tevkif 
EdUdi 

Kasrmpaş"da oturan AhmE't ismf~ 
de bir amrle eski mctrC'Si Muzaffe 
o;okakta Gani isminde biri<ılyle blı-1 
likte (!iderken görmüş ve kıskançl 
yür.ünd bıçakla Ganiyi ö1dürrn 
V<" Muzarrer! de yaralamıştı. Kot! 
dun üçiln ü sc>rgu h!'ıkimliğine vC' l 
mlıt ve h ıkim tevkifine karar ven 
m· tir. Tahkikat dosyası ağır 
verilmiştir. _.. ____ ~-o-~~~ 

Altın :Fiyatları 
Altn yükselişi devam ediyor. 

bir altın 3075 kuruştan ve bir gr 
trlikc altm 442 kuruştan satllmı tır. ,. 

· -PA.SifiK~ARBiNr 
ıt!if Başta.rafı 1 incide 

Bomba ve avcı tayyare]eri il 
himay.e edilen Japon kuvvetlef 
ilcı:i kadelJlclcrimize taarruz et 
ntiştir. Kayıplarımız nisbeten Jı 
fiftit. 

Japon üeri lwreketi 
Tokyo, 16 (A.A.) - Domel aj:ınsr 

na cepheden bildiriliyor: 
15 Sonkanunda JaPon kuvv~Ueriıtl 

mensup zırhlı teşkiller Mal~ 
Yohor vlHiyctlne girmişler ve duşmıı' 
nı.şiddetle takip ederek anayol ü~ 
rinde kaçmakta bUlunan takriben 6of 
fskoçyah nskerl da trpışl mır, 

Singapıır'a bir akın 
Tokyo, 16 (A.A.) - "Tebliğ,, Ja• 

pon tayyareleri, Slngapunı k~t ye
m bir akın yap::ırnk ha.va meydaıt" 
l rlylc d ğcr asker! hed~fl.ri şM!ct ti• 
bomb::ırdıman . etmişlerdir. BirçoJı 
yangınlar çık~. 14 düşma~ 
tayyaresi düşürülmüş ve yerde tnb• 
l"in., rojlmlstir 
PILIP/NJ,,,ERDE: 

m bombalanması mutat ~kilde de
nm etmiştir. Ll.ınand:ı demirli gemi
lere, batarynfara tam isabetler kay
dolunmustur. MThvçr bomba tayya
releri büyük 151çildc yant!fnl::ır çıkar
mışlar ve tahribat yapmıalardır. 

Malta. 16 (A.A.) - Resmt bir teb
r e göre, Malta, bu sene zarfında 100 
den faila hava hQC"Umuna uğramıştır, 

15 Sonkfınun gunü, Alman deniz 
harp kuvvetleri başkomutanı büyilk 
Amiral Raeder ile İtalya deniz. harp 
kuvvetleri Kurmay başkanı ve dev
let müşteşan donıınma Amlrall Ri
<:ardi arasında Gnrmlseh'de bir gö
rüşme yapılmıştır 

rıelkurmay başkanlığından aUnan tez- \l\İŞ ve rfYlerin kutuya atllmnsma Balkantarın bir C!iyasi stat•;ı,osu 
kerede, yapılmış olan tahkıkatm ne- b 1 şt r .. ~ l;W Baştorafı 1 incide 
ticelcnerek, htıdisede altikalı gör,nlen- abt~~ı ~~ede Reis ...... hnfn neti- nu fapma\t ne dereceye kadar tat ''K;n ve tohn'p pr.nrısı·n1"rı'yl" 

Vaşington, 16 (TAN) - H::ırbiyf 
Nezaretinin tebliğine göre, Fillplnlet" 
de kara muharebeleri devam etme"' 
lPdır. Duşmnnın husust surette .getı' 
rilmlş olan hücum kttaları tecavii ' 
iclranc bir sokulma hareket[ yapmı' 
ya teşC'bbUıı C'tmektedlrlE>r. İşgal C" 

dlkn bölgelerden General :Mnr 
Arthur'un karnrnahma gelen birço 
raporlarda dUşmanm bir sistem d~' 

h!linde bütün bölgeleri yağma ,'6 
tahrip ettiği bildirilmektedir. 

Romanya' 
klfT Baştarııfı ı hıdde 

sele, Rus baskısının ı?ittikçe art
masıdır. Rusların nğır ka:iİplar 
verdikleri, f nkat Almanları illC 
bahar taarruzuna hazırlanmak 
icin rnhnt bırakmadıklan .ı:rörü -
luvor. Almanlar yaz planlarını 
tatbik edemelikleri ,l!lôi kıs plan 
bn da tatbik edilememiştir. 

Rus baskrn karşı mda Almanya ile 
f t lyanm, RomaDYll. Maear.IElan ve 
F rıla!ldadım d ha b(}yük fedakArlık
lar istedikleri muhakkaktır. 

Samim! bir zihniyet içinde geçen 
görUşrtıelerl esnasında iki başkomu
tan, müşterek dilşmana karşı yapıla
cak harekeUere devam için lüzumlu 
~lrllği prerudblndc tam bir anlaş

maya vardıklarını müşahede eylc
mislerclir. 

Dr. Funk'on 
lir Nutku 

Berlin, 16 (A,:A.) - Y~I Avnıpa
nm ekonoınik çehresi mevzulu bir 
kpnfernns veren İktl":at Nazırı Dok
tor Funk, Avrupa milletlerinin tari
hhı dönUm nokt:ısmda bulunduklan
nı ve kelecektekl ekonomik (mOste
rek fs) ~ (s<!l"best ikttttnt) gt\>l baş
lıca iki vasfı olacağım izah etmiştir. 

Von Rlbbentrop ve Kont Ciano'nun 
Peşte ziyarctlerintn hakiki hedefi J:ıak 
kında açıkça maltunat verilmiş de-

dir. Fakat cepheye alınacak Al - Doktor Funk, Avrupantn kömür, 
an ve İtalynn kıtalarf yerine işgal 1cmir ve aliminyilmle iaşe rnadde
mda bulunın yı;rlere Mac r kıta- !erine malik oldu na işa"et ettikten 

m yt'?"l~ !'ilm tekill edildlğ o.nra, Şark seferenln de bulumnıyan 
8'11 .,,lm ktadır. 

1 

diğer maddeleri t(!!Tlln edeceğini bc-
DOn g len bir takım habcrlrrde de lırtmi5 ve lotanın btı suretle abloka-

b ı Bu r kıtalarına S rb nda va- dan ve buhranlardan korkusu kalını· 
v.,ı:-tıect'l!l b 1 · ır yacağmı ruive etmiştir 

ler hnkkmda dmll\e hukuku .davaşı . .. , . • • ~~.. bik kabiliyetirı..i haizdir? Bunu bu 1 "' ,..... ••'fi • 
açıldığını 'Ve ismi .geçeJı ı~ı zatın da cesıru bıldırmıştir. En çok x.ey ala- günden kestirmek şüphesiz im - 111ücadele etmek lazımdır. Ahva Harp Sonu 
davaya dahil ccıfı-elerl lftzım a tıa rak tahkikat endlmenlne seçilenler ka"nsızdır. lin emredece.ITT bütiin tedbirler 

~~1' 
1 1 

5 !ltrasiyle şuplardır: 
masun\yeti teşnıye eri do ayıslyle, Rece Pek nratahya} Y t Yalnız Yugoslav - Yunan an - alacağı Y~ Jıiçbir şevi tesa~ii! Yapılan 
kanunen buna fmkfın göri\lmlyerek p . er ,~,. •. usu . • . hırakllmıyacaktır. Hiçbir düş-
funiri adll slfatiyle vazifesizlik karan Kell}<ll Tengırşenk (Sinop) Fikret Sı- !aşması bıze .evvela dt!IDokrası - d- t l 1 ~ B st af 1 l ld 
ittihaz edfldi~ blldi-'1-tş olmakla, lay ~Kpnya), Fuat Sirmen (Rize), lcrin Balkanlann istijcbali hak • man, u~man anınmış 0 sun Q - ""* a ar ı ne e 

&• •usu ••• ~a ç ğıl cç > masın. Amerikanm emniyetine 
Büyük Millet Meclsi dahilt niuımn::ı- nır a orum · kında ne düşündüklerini göster - 'ı lel ermek m-ak.sad. l 'RJll hı "Öriinmcktedir. 
mesfnln 170 inci maddesine ırynrak Sertlen l!TU:Ümen derhtil mesi bakımından mühimdir. Son a ': . <l ıy e kt r Bu anı smaya vprmak üzere il 
tahkikat evrakiyle bu hususta Basve- :r Ti\ ~a Balkanlann Sovyet püfu. ~ımK1 "1

1 c.-ın tf' ':.::ı~::ımıB':ıır~1k 1rA, tr cbbüs Yugoslav hUkümetintl 
\dilet .ne Genelkurmay arrusmdı:ı ecre- çiilışmtığa başlıyor zuna bırakılncakları hakkında 

1 
?kn erah ns tol s~ 1° a5n "'ır11c..- b t- elıtı tir. Yugoslav Başvekili Pro!C" 

...ı be t dd merı a eye rC'ıS .. c es. a ı ö y 1 rü clcrde 
yantl rl~cn1 m

1
u
4
had ra m 1mu~: ak,_~k- Ank'1T"ft_ 16 'TAN) - Öğrendiği- propagandalaQn n)anasızlığını yarim küresJ ile Totaİiter devletler <; r uvanov ç, uzun go şm 

r.e: e n n osya o ara... yjl11.se • -;;.., f~ "dl __. h k d k ·ı·b . 1 k şah en muhım bir rol oyruımtstıt m k 
1 

n il takd"m edildiği 
1 

yg ..m,ıze gvre, Re ah hu s"'"' ::ı ktnda mey ana çı armaşı ı ı arıy c ay arasındald bütün münasebetlerin ke- HaJtA öğrenildiğine göre, Yun::ınW 
la~~~ rlm 1 n sa ı- tahkikatta bulunmak üzere Meclisçe da şayand\r. Sugµn için ise bu c;llrnesi noktasında ısrarla durmuştur t nın imzalanan anla,sınayn muvafrı' 

e • intihap edilen 5 kişilik h<!yet derhal llii hakikati bilmek ftafidir. Welles, Amerika devletleri.Din kendı kati 1çln uzun zaman lfııım gelmls ' 
Başvekil vaz.i!csine. ba$1ıyacaktır. topraklarını mihverin üssü olarak ilk Yugoslav plnru bugün vırnlıı11 

Doktor Refik Saydam Heyet, Meclis ı...~ tatUI •apma<'an ---..- kullanması.na müsaade etmemeleri "''Y " 'llfından çok daha ileri gider bulun' 
Bunu mGteakıp Yusuf Kemal Ten- evvel vazifesini ,Meclise arzctmesl haizdir. Bütün bu muameleler ta- ldzutl gelrliğinl, konsolosluklar da da- muı:tur. 

girsenk (Sinop) söz almış ve &Unları muhtemeldir. Encümen. tahkikat ya- mamlandıktan sonradır ki, encilmen hil oldı,ığµ halde:. mihver,. devletleri- ıuıan kralımn sözleri 
söylemiştir: pılmasma mahal oldut'll hakkında b)r mazt>ataSl cezal ve maU mesullyetl, ne mensup bütiln siyası ıptUmessille-

"Okunan tezkerede, Genelkuı:may karar verdiği takdirde Meclis dah(ll müstelzim ise talıklkat evrakı teşl(I- rin Amerika topraklarıııaan çıkarıl- .) ....- Yunan hil' 
başkanlığmın, benim tliblrlmle tah- nizamnamesinin 172 bıcl maddesi nıu Wı C®ııiye kanununun 67 ine! mad- malarmm faydalı olncağmt s6ylernlş- Perşembe gUnO 
klkat hakiminin 22/11/941 tannll clbince muhtelit bir encümen seçile- desi mucibince Meclis kararlyle Dl- Ur. Picwrre ve Yu osln\1 
tezkeresinde tenvir maksadlyle me- cek :ve. bu encüm~nln sabık' Vekilleri vanı fıliye nihayet on beş gün içinde Unıguay Hariciye Jfuı.n M Guauıl)lfl••lt'ajerPft!HJ' verilen bir uya' 
'>uslardan ikisinin ifadesine müraca- -iinlemesl icap edl"Cclttlr. T-ahkikata tevdi olunur. de, konferansın mihver devletlerl7 an Kralı George dMll tir it 
at ettiğinden b::ıhscdiliyox. Tahkikat memur olan eocümen. hilkdmetin bü Refah hlidisenintıı divanı Aliye leY- Cenubt AmerJka memleketleri ara- B ikan itt h dınm B lk 
~Akimliiinln bu tezkeresi mebuc:lar::ı tün vcslkalarmdan istifade eder ve di edilip edilmiyecdJ hakklnda şim- mdald diplomatik münaseb~ tlerl için siya<d ve 11 tro di 
tebliğ edilerek cC'\•ap verip vcrmiye- tediği eV"rakn el koyar. Yine bu en- 1iden bir sey :söyl~nemt!z. . .Bwıun f- kesilmesi m~eleslnl müzakere etme- riı:ıi temin huı:;u un n t' 

ceklerl sonıluyor. Teşki1fıtı esasiye- dimenler Vekilleri isticvap edeceği çin ilk encümenlerin bir karar ver- qinl teklif etmls ve bu yolda milste- enmel vasıta ve en " ·ı m b 
nln 1'1 inci maddesi hepimizin ma- r.ibi, tuırlçten istediğini şahit ve eh- mesi lAzundır. Bu husustak.l netice rek bir karar verilmesinde mahzur rtevamlı sulh garantisi te kıl edece"' 
lfunudur, Bir mebusun maznunen .Is- lihibre olarak dinlemek salfilılyetini yakm bir zamanda belli olacaktır. ı görmediğini söylemiştir. 1 ğıne tamamen kanllm,, 





~ehirden Röportai ,--·------., 
(Bat tarafı 3 üncü sayfada) 

afını. hem de endamlarmm bütün gii
Rlliğini gösteriyorlardı. 

Da•etliler arasında eşleriyie bera-
ber- gelmş evlilerden başka bekirlar 
da vardı. 

Bekir erkekler önlerindeki ma:ı-
1ı:enleri en ince noktalanna kadar göz 

DERMOJEN 
Yanık, çatlak, ekzama ~ 
cilt yaralarmın ilacıdır. De.. 
rinin tazelenmesine ve ye
nilenmesine hizmet eder. 

den geçirdikleri halde evli olanlar bu- Eczanelerde 40 kuruşa satılır 
na pek cesaret edemiyorlardı. Bu ce- 'z 1 
ııaretsizlikte de bir çok bakımdan hak 

~~ ba pahah elbiselerden bi- -ANAPİYOJEN \ıa 
risini. hatta bir kaçım beğenip yap- Dr, IHSAN SAMI 1 BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
tmna1c istemesi tehlikesi kadar man- İstreptokok. İsta!ilokok, pnô-
kenin fazlaca tetikk edilmiş olmasını mokok, koli, piyoı,iyaniklerin 
baıJka türlü tefsir etmesi ihtimali de yaptığı çıbau, yara akıntı ve cilt 
Yarch. hastalıklarma rarşı çok tesirli 

NEVRALJ1, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
leabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pulla Kutulan imarla isteyin& 

tık gösterilen mankenler asorti §aP- ' taze aşıdır. , 
ta. manto ve çantalardı. Davetlilere 
pek aazilı: bir ev sahibi muamelesi ya-
pan ~ hocası Rukiye Yönder, 
ile bayan Münire her manken geçtik
çe izahat veriyorlar, bilhassa şapka
larla bazı çantaların erkeklerin esiri 
fötr GaPkatan ile yapıldığını, Beyog
lımda yalnız fasonuna 60 - 70 lira is
taıilen bir elbisenin 16 - 18 lira gibi 
pek cüzi bir masrafla çıktığım anla
tıyor)ardı. Bir çoklarmıız masaların 
iizerlnde duran karanfil, gül ve ka
sımpatılannı sahici çiçek sanarak kok 
lamalı: gafletini. bile göstermiştik:. 
Şapka. manto Te çanta modellerirJ 
mevırimliJı: elbiseler takip etti. Man
kenler ayni mankenlerdi. Fakat elbi
seleri değişmişti. Bütün elbiselerin 
n21cışlan ..e modelleri Türk zevkine 
ve Tiirk islilbmıa uydurulmuş, şimdi 
artık batıralamızda ve en kıymem 
kolleksiyonlanmızda saklı kalmış o
lan sevkli Türk motifleri yapılan fş
lertn güzelliklerine güzellik eklemiş
ti. 

1 •süMER BANK• ._. 
lp6k ve Dokuma Fabrikaları Müessesi 1 
Bursa Merinos Fabrikası Müdüriyetinden 
Mtıhtelif servislerimi7.de mevcut münhallere 3659 numara1ı kamm 
hükümleri dahilinde 

iMTiHANLA MEMUR ALINACAKTIR 

1 Taliplerin 35 yaşından fazla olmaması 'Ve a.c:ıkerlikle a1Akası bu
lunmaması Jfıztmdır. İsteklilerin şeraiti ve imtihan gününü öğrenmek 
ilıere şahsen veya posta vasrtasiyle 31.1.942 tarihine kadar Fabrika 

'9 .,.. Müdüriyetine müracaatlan. .. 1 

lıfalıbnlerdc göriicflye çtfcımş bz
}arm hicabı seziliyor, bu da pek re
vaçta olan bu işe henüz alışamamış 
olmalarmdan ileri geliyordu. Her gü
zelde bir başka çeşit güzellik seyre
derek ~lan gözlerimiz yi~ 4 A 
dan Llmianm, Mozart'm ninnishıi o
bmasiyle dinlendirildi. Pürüzsüz bir 
ser ~ lcusursuz bir okuyuşla gözleri
mi% kadar kulaklarımız da zevklendi
rildfkten sonra yazhlc elbiseler, ta
valetler ve gelin tııvalet.leri göste
rildi. 

Saym llevhıöe İnönü bunlardan 
1ür kaçı üzerinde bilhasaa durdular, 
biri Blöner diğeri bordo renkte iki 
roba bilhassa ~tk:ik ettiler. 
iti saat süren defilede ayakkab11ar

ıa. çcıraplar müstesna mankenlerin 
iiwdnde kendi marifetli ellerinden 
~Jcmamrş. nokta kadar bir şey gör
medik.. Gördiiltlerimizde de -biz ~ 
aulamayız ya. yanlanmndaki bayan
lar 95'1ediler- nokta kadar bir ka~"UI' 
'tııe pürüz :10ktu. 

* * y-mmızaa otaran bir 1ıayam 
:IBa enstitünün )'Ctiştlrdiği 

bzlada evlenen erkekler en talin ln
sanlardır. Bıı zamanda ba kadar ma
rifetli kızlar zor bulunurlar,. diyor
dıL 

Be1ttr- "Ve evlenmeye karar '9'll"dliş 
arbdaşlarmıızdan biri: 

- Sahi öyle, dedi. Acaba, ben bu 
bemmlardan birlaini beğensem ba.-ıa. 
ftlider mi? 

- Daha okayortm-. Enstitüyü bl
tırdikten sonra neye vermesinler. Bu 
hanrmlardar yalnız evlerini idare et
tnekle kalmazlar, elleri marifetli oldıı
h :lıçfn dikiş dikerek, atölye açarak, 
llocalık yaparak müstahsil bir bale ge
fide ve erkeğin ev masrafı yükünü de 

1 hafifletirler-. Eğe!' böyle bir niyetiniz 
ftr1I& fırsatı ganhnct bilmeli. 

Kntar, yine kendi eseri martfeUeri 
~ puta, bisküvi, Jnırabiye, ve ez
meleri dağıtarak misafirleri ağırhyor
latdl. Arkadaş: , 

- Evet, dedi. fırsatı rarıimet bil
meli. Hazır çay, pasta fiJin da 'V'ar, 
pıün enaplan da hazır duruyor, §IJ

raelkta hemencecik ... 
RefiJc Ahmet SfRengi1 atı!ch: 
- Vafi de harada. Nildh tnyma 

aal9blyetini taşıyan en büyük zat. Ha
a davran bakalım. 
Otmamı 8JDJll., de+ı llD8JD&dıtı için 

geç ~ olan arkadaşnmz bu sefer 
de demmamadı, misafirler daha ev
-ftf da9randılar ve arkadaşmuzı tasar
iadıılr saadet bülyasiyle başbaşa bı
uılaa gö.zlerl, kulaklan ve mideleri 
en~ şeyleri görmüş, en güzel şar
kıılllrr dinleariı '9e en güzel yiyecelderi 
;:,ımule olarü: çıktılar_ 

GALATADA KIRAL.l'K ., 

YAZIHANE 
Galıd:ada :Nordılk:an ban 19 - 20 .............. ~ 

iHTiRA ILANI 

DO ve Tarih Cografya Fakültesi 

Direktörlüğünden 
1 - Dil ve Tarih - Coğrafya Fa kültesi 'ft S1yasa1 Bilgiler o1mhı ~ 

çtn bu ders yılı içinde bastırılacak kitaplarm tab'iye İ!ileri açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Bu kitaplar asgari 80 a7.amt 200 formadan ibaret olacıak ve her 
formadan da asgarl 500 azami 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - Kağıt ve kapak kağıdı Fakülte taraiından verllmek jal"tiyle be-
her fonnastnm muhanunen bedeli 28 liradır. 

4 - İlk teminat asgarl forma üzerinden 168 liradır. 
5 - Şartnamesini gönnek istiyenlerin Fakülteye müracaattan. 
6 - İhale 31.1.1942 Cumartesi günü saat 11 de Ankara Mekt.eplıer 

Muhasebeciliğinde yaptlacağmdan ta liplerln ihaleden bir saat evveline 
kadar teminat akçelerini yatırmaları liıznndır, (349) (4'13) 

TORK ANONiM ştRKETI . 
ftSİS TARiHt 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mttka.elena
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta....;hli kanunla tasdik 

edilm~tir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Liıım 
1.250.000 İngiliz Lirası 

l'ürkiyenin BaŞhca Şehirlerinde 
PARIS. MARSU.YA ve NIS'de 
LoNDRA ve MANCESTER'de 

MISm, KIBRIS, YUNANISTAN, mAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şube·lerl 
YUGOSLAVYA, ROMANYA., YUNANiSTAN, SURiYE. 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Ber nevi Banka Muameleleri yapar 
Resaln cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli bediler küşadı. 
Türkiye ve F.cnebi memleketler üzerine keficle .,edat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. - -~ - - - 1 
Esham ve tahvilat altın n emta üzerine avam. 
Senedat tahsilatı .e saire. 

!!!!!!!~~~~ 
Enyüksek emnıyet şartlarım haiz ldrahk 

Kasalar SerYisi vardır. 

PİJ/aMDIUI en müsait f'Jrllariule (Kumbaralı wga 
Kıunbaraaız) tOMDTUI lıaapl.an ~. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdüriyetinden 
1 - Mektebflnh Hamit Hacı Tatb1kat Gemlstırln ean l:urtarm babı 

olarak hışa edilecek bir adet teknenin ac* eksiltmesi 26/11942 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 11 de mektep müdiiriyet binası dah!linc!e 
teşekkül edecek satın alma komlsyom.mda icra olunacaktır. 

2 - K~ine nazaran muhammen bedell (1000) lira olup muv~ 
teminatı ('15) liradır. Teminat akçeleriı:ııi İstanbıJl Y'llksek Mektepler 
Muhasebeciliği veznesine yatmnalan. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ft 3 cll 
maddelerindeki şartlan haiz olarak yevmi mezk1lrda haztr bulunmalan, 
daha fazla iz.abat almak istiyenleriD mektep muhasebesine müracaatlan. 

(166) 

~ .. 
lstanbul 2 Numaralı Kazanç 

~- itiraz Komisyonundan 
Taksimde Abdüllıakhlimit caddesinde Hava apartımanmm bl:rfnd dal
~ mukim iken halen Ankarada bulun~n ve oradaki adresi maliım 
olınlyan nakliyat komisyoncusu Vamık ~zene: 

937, 938 ve 939 mali yıllan kazanç vergisine vaki itirazm:ı:zda komis
yonumuzca şi!ahl izahatmrzm istimaını talep ettiğinizden ilftn tarihinden 
itibaren on gün 7,arfında komisyonu muza müracaatmız lüı.umu tebliğ 
makamına kalın olmak üzere ilan olunur. (486) 

KULAKTAN KULAGAI 
~ G 1 ZEN PUDRAY ENiNCf \ıt ~ KREM ENYüKSEK 
~ ı: ALLIGI EN MAKBUL 

'\.... 1 LOSYON\), EN MUTENA 
_ \ . ' ZfVK SAHi8URı'lf ~lliTABEDER. ~TıL. 
HER YERDE SATILIR TOPTRll SATIS : GÖUN NİİtSSESt!J eUYÜll P051AllE CAD. ırtS ~ 

~ ..... -.. -- -·---------
TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI r 
Kuruluş Tarihi: 1888 

.' $ermayesi : 100,000,000 Türk Uram 
Şube ve Ajans Adedi : 265 , 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 
·~ iKRAMiYE VERiYOR 

Z1raat BankHında kumbaralı ve lhbal'Slz tasarruf hetapfannda en az &o 
llraal bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile ata0ıdalı pllna gll· 

4 
4 
4 

40 

.. .. .. 

l"e ikramiye dajjıblacaktır. 
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120 • 40 - 4,800 .• 
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160 • 20 .. 3,200 • 
Dl K KAT: Hesaplarfftdakt paralar btr aene içinde llO nradan apilı dUlf'tl· 
yenlere ikramiye çdcbllı takdirde % 20 fazlaalyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnclklnun, 11' Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir, 
-----=ı,.....-~ , - ' 

FABRiKALARA iŞ CETVELi 
1 

Sat.f Merkezi : :MuaDlm Fuad'm (Anad~ Tllrk Kitap Deposu) Yeri: 
Yeni Postane karşısında Meydancık Hanı Ddnd kat. 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - Bankamız tarafından kurulmakta olan fabrikaların demir pen

cee w kaptlannm imalinde kullanllmak üzere 30/30 ilA 50/50 milim e
badında köşebent ve te demirine ihtiyaç vardır, 

2 - Köşebent '9'e te demirlerinin boyları 2 metreden bıa olmamak, 
metrede birden fazla delik bulunmamak ve fazla paslı olmam.ak ıartiY
ıe yapılacak teklifler kabul edilecektir. 

3 - Teklifler 28/1/942 tarihine tesadüf eden Çarşamba glb:ıfuıe ka
dar Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğüne, tstanbulda Sümerbank 
~de faaliyette bulunan Sümerbank satın alma ve nakliyat müdü
riyetine tevdi olunacaktır. 

4 - Banka teklifleri na.zan itibara almakta serbestttr. (350) (414) ""Aiel sDAbJan 'V'e bmılarla ~ 
l9eıııık: mermiler. bak'ktndald 15.'1.1939 
'" 8928 sa7Jlı ve "'Delici mermi,, bak
bylaJcf 6.9.1939 günlü ve 11322 sa
,ıı. :ihtira müracaatları bu defa mev
ldl fi.ile komnak üzere ahere devrü
Jeral ftY3 icar edileceğinden talip 
olanlarm Galatada İktlsat haamda. 
Bobert Ferri"ye milracaatlaı:ı ilin o
lmmr, 

'1m•mı•mı•ını•ımmmımmm11111•mrmmı•-•m" -----------------------

i · İDEA~ BURO i 
i Yazan: lkhsat Doktoru GASSON 1 
1 Diyor ki: •Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak = 

istiyorsanız, "İDEAL Btrao" 111 okuyunuz.,, 1 
~·.~ Satq 11erl.: TAN lstanbuJ I ae,ıualw Oço.tce 8. ~ Heklnt

...... 942177 - Bahtiyar Hilmi t&
ratmdan Kadtm Bahar ve Marl:va ve 1 
.Beşlde ft Mehmet Kemalettin aleyh
ler.ine açılan i7.aleyi iÜYUU davastom 
muhakemesinde: 

Fiyat. 50 Kunlf 1 -
\.ım•mı•ım•an ... mı•ını•nı ... mı•nn•nn••ı•mı~ 

Dava edilenlerden Reşide ile Meh
met Kemalettinin ikametg!hlan meç
lıul bulunduğundan on be§ gün müd
deOe flAneıı tebligat icrasma mahke
IDeee karar -.erilmiş olduğmıdan mah 
lrıeme g(lnil olan 6/2/942 CUma güntı 
saat 10 da inahkerr'ede bizzat hazır 
lıu)qnması veyahut musadda:Jc bir ve
kil göndermesi, aksi takdirde mab
kenenln l{fyaben görüleceii davetiye 
tMlranıına kabil olmak lmre ilb o-

Dağcılık. Eskrim, Tenis Kulübünden 
Rlzamname mucibince aenemc kougıemJz t Saba* ta CUmarteııl ~ 

nl saat 16 da toplanacalmdm ,_ idare heıreU ~ IMre l7.alamı 

tefriflerl rica olunur. 

Sahip 'fl8 nepi)'at mthlftril: Halil Latft Dördtlncil. 
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[BOT_ON BANKA MUAMELELER~ 
' ıK A S A ·I C A R t 

iMERKEZI 1 KORASAO 
I 

'$YİIELEAf ı &MSTERDAlll - ROTTEAOAM - ac.iENOsM~R~ 
ARAC.Aa• MAAACAIBO- HAJFA- W1LLEMSTAO - ORAN.lgJılO 

RIO DE . .l.MIELRO • 61.N'fOS • SAO PlıUL( 

iNŞAAT 1LAN1 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Karablılı: Demtr Te Çelik fabrikalan sahasmda yap1'acak 
duvarları inşaatı kapall zarf usuliyle ve vahidi fiyat esasiyle ela!ri.l" Qnıl!Şlllf 
konmuştur. 

2 - 1eba. inp.at -.e ameliyatın muhammm. kesif bedeli Sl.231,M 
radır. 

ı - Eladltme l!'Wıdcı Ankarada SOmemmlc Muamelti IJll>eliDı:lea 
-.:. mukabilinde almacaJctır. 

4 - Muvakkat teminat mlktan 3812 liradır. 
S - Eksiltme 26/1/942 tarihine milsadH Pazarteıd gQııD l8llt 19 

Ankarada Sümerbank Umum1 MüdürlQğil inşaat şubesinde yap0aiC8JCJS1 
6 - 1stekmer teklif en-akı meyanmda, simdiye kadar yapm11 t 

duklan ha gibi 1$1ere ve bunlartn bedellerine firmanın teknfk ~ 
um Jcimlerden terekküp ettitine 'Ve hangi. bankalarla muamelede 
daklarma dair vesikalar koyacaklardır. 

T - Teklif mektuplarmı havi zarflar 1capab olarak lbalıe gtlnt1 
.IS e kadar maJcbm ·mukabilinde Ankarada Sümerbank Umuml k.AtipllrJ 
ne teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönden"lecek teklifler nBıayet fbale saatinden ı 
enellne kadar gehnlş ve zarfm kanun! şekilde kapatıhnı:ş olması 
cbr Postada vAld olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

• 9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (159) (116) 

Devlet Derniryoiları ve lirr:an!2n işletme idaresi ı'a~:\211 
MJıhammen bedeli 30,000 lira olan 30 adet su cenderesi 2"1 

Cmna günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare blnumdl 
toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2250 liraltk muvakkat teminat De 
nan ~ ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni gfln saat H e k..tar 
aıeça:ı. komisyon Reislillne vermeleri Jlzımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme dairesinden. ~Jldal:"'I 
pap.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (118) 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçijk Tuamıf Hesaplan 1942 İkramiye Plinı 

ıtqldeler: 2 SUbat. 4 Mayıs. 1 A1usto9, 2 İklncitearlıl 
... tarihleriade yapılır. 

l 1942 lkramiyelen 

1..set200011nl*~ Ura 1 1 • 1000 • --aooo- • 
1 • 750 • -1500,- • 
ı • ıoo • -ıaoo.- • 

10 • - • ~soo- • 

to adet. 100 Ural!k-COOO.- Ura 

.. • &o • -ıaoo.- • 
ıoo " u • -6000-- • 
tOO • 10 • -ıooo.- • 


