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YUNANLlLAR 
BiR ŞEHiR DAHA 
ZAPTETTiLER 

. Büyük 
hir muharebe 

arifesinde 
\'.. --
Uılerce esir ve toplar 
~ltnlerin eline düştü 
~lranlar butun cephede 

ric'at ediyorlar 
Ali llıt na, S (AA.) -Yunan umu-

"~ ~lrarglhının 4 Ilkkanun tarihli 
p numaralı tebliği: 

~•ııtogradeçin garbındaki dağlık 
llltıh •.'ltada cereyan eden tiddetli 
Itti llrebeler, rnühim rnuvaffakiyet-

ı) .. neticelenmiştir. 
~ Ufınamn Piı em etinin şim al mın
to '-ında göat.erdiği mukavemet, 
}'~~ın uzun m etin müdahale&i aa-

D·· e kınlmı§tır. 
tlııtı U§ınan, yolun iki tarafında hü-
' ' arabalarile muvaffııkiyetsiz hü-

P·"rda bulunmuştur. 
~t ırernetiyj i gal ettik. Dütman a
\o~ bjYinta uğradı. S 00 esir, 6 top 
kııv 0 malzeme zaptettik. Tayyare 
~ti "e

1
tlerimizin faaliyeti de pek iyi 

ce er .• Se vermıştir. 

)_111YYar ve sabit hedefler üzennde 
llıU~ a~ istikşaf ve bombardımanlar 
ııı, '&ır neticeler vermiştir. Bir düş
~ taYyaresi bir hava muharebesi 
'- '•nda düşürülmüştür. Bütün 
J,)}olre) • • .. I . d.. .. 1 
~lt. enınız us erıne onmuıs er-

lt ltalyi:tn tebliği 
':Yada bir mahat S (AA.) -
~De"amı 3 üncü sayfada) 

&\t li sabah gelen 
aberlerimiz 

()~ &cii ıaylamı%da 
fllaca'•ını% 

0 TirwJ.· 
_ ... , 

( 

YANVA -1~ 

·-· 

Harekat aabaamı cöaterir harita 

Yunanistandaki ,...-----------... 
ingi liz hava Askert vaziyat 

kuvvetlerinin zaferi Balkanlarda bu kış 
yeni bir harb 
çıkmıyacaktır 

....---YAZAN 

Emekli general 

H. Emrr Erkilet 
aSon Poata, nın asıtert 

muharrir1 

R arnanyadaki iç hadiseler-
den ve Arnavudlukta ce

Teyan etmekte olan Yunan - İ
talyan muharebesinden ba~ımızı 
çevirirsek Balkanların kusur ka
lan yerlerinde ve hattti Yakın
§nrk denilen aemtlerde, en az bu 
ikı!Jln sonuna kad r sürmek isti
dadını gösteren, nisbi bir sükun 
denesine girilmi~ olduğu görü
lür. Filvaki Manaatırın bombar
dımanı ve Yugoslavyayn sağ
can ve soldan savrulan tchdid
ler bir aralık Yunnn - halyan 
harbinin bu memlekete de sira
yet edebileceğini göstermişti. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Polisin örft idare komutanlığına 
devrediten vazife 

ve sal8hiyetleri nelerdir ? 
Örfi idarenin devamı müddetin

ce, örfi idare mıntakalarında 9 / 7/ 
934 tarih ve 2559 sayılı polis vazi
fe ve sıılahiyetleri kanununun 6, 13, 
14 ve 21 nci maddelerile gene 8 n
ci maddesinin D ve 9 uncu madde
ainin F fıkralanndaki salahiyetlerin 
örfi idare komutanlığına devri ka
rarlaşmıştır. Bu maddelerin metin
lerini yazıyoruz: 

((Madde 6 - Haricden gelen 
filmierin gösterilmesi ve dahilde ya
pılacak filmierin çelcilmesi polisin 
iznine bağlıdır. Polis, filmierin ve 
eenaryolann tetkik ve muayene iti
ni alakah makamlarla birlikte ve 
nizamnameline göre yapar.>> 

cıMadde l 3 - Yakalama sallhi
yeti: Polis halkın rahatını bozacak 
ve rezalet aayılacak surette aarhot 
olanları aarho,luk halinde ba,kala
nna tecavüz edenleri ve mutlak su
rette •mmenin istirahatini bozanla
n yakalar ve haklarında tanzim e
deceği evraltile yirmi dört saat için
de adliyeye verir.\) 

<<Madde 14 - Gürülıüyü önle
me: Şehir ve kasabalarda gerek 
meaken içinde ve ~~k dı~ında saat 
24 ten sonra, .lıer:'b'ı:l!stlr(tle olursa 
olsun ci var halkın l'itlıat , "~ huzu
runu bozacak BUreij~ (iıÜrült~yapan
lar polisçe menolunur, bu yasağı 
dinlemiyenler hakklnda ce kanu-
nunun S46 ncı roaddeaine re ta-

'-' 

Örfi idare komutanı k oraeneral 
Ali Rıza Anunkal 

cak düğün ve müsamere ve balolar 
bu kayıddan müstesnadır.» 

«Madde 21 - Bir ne§ir vasıtası 
için abone yazmak veya bunlar için 
yazı, resim ve ilan gibi madde ka
bul etmek maksadile matbuat kanu
nuna göre alınmıt, vesikası olmak
sızın idare ve evleri dola~anlar veya 
dolaotırılanlar, şantajdan veya böy
le bir hareketle dolandıncılıktan 
maznun o larak takibat altında bu-

Yıldırım harbi 
hakkında 

Sovyetlerin 
mütaleaları 

" Fransanın soralle 
munhezim olmas1 dahili 

zAfmdan olmuştur , 

Kızd Yıldı% gazete•i d iyor ki: 
((Alman muvallakiyetlerini 

u: Alman lıuvvetlerinin 
üatiinlüği temin etmemittir)) 

Moakova, S (AA.) - Kızılor
dunun organı olan aKızıl Yıldız» 
gazetesi netrettiği bir makalede yıl
cınm barbinin leh ve aleyhinde mü
talealar yürüttükten sonra diyor ki: 
Dütmanı yalnız kat'i bir muhare

bede ezmek tarzı Napolyonun tabi
yesidir. Bu tarz 1914/19 18 de mu
vaffakiyet temin edememişti. Şim
di ise tahakkuku daha imkanııızdır. 
Yıklınm harbi ancak kuvvetler ata
sında çok fark olduğu ve muharebe 
mevzileştirildiği zaman kabildir. 
Hatta o zaman bile muharebe tek 
bir darbe ile bitmez. Bunun bir mi
sali İtalyan - Habet harbidir. Son 
harbin başlangıcında her ne kadar 
Almanya bu suretle muvaffakiyet 
kazanmışsa da nihai zafer meselesi 
henüz halledilmiş değildir. Fransa
nın süratle münhezim olrr.ası dahili 
zafından olmuştur. Alman muvaf
fakiyetlerini yalnız Alman kuvvet
lerinin üstünlüğü temin etmemiştir. 
Bu muvaffakiyetlerin büyük bir kıs
mının sebeblerini Fransa ve Poton
yanın z.afında görmek doğrudur. 
Sovyet aevkulceyşçileri garbin yeni 
usullerini aynen kopye ctmeği de
ğil, caha ziyade onları tetkik ve ıs
lah eylemeği düşünmelidirler. 

"Almanya 
petrolden müşkUI 

vaziyette, 
Ingiliz İktısadi Harb 
Nazırının beyanatı 

,-············--... -··---- __________ ... _ ......... ... 

HükUmet buğday 
meselesini esash 
bir surette halletti 

1BAŞVEKALETİN TEBLiGJ 
Toprak mahsulleri ofisinin 6.5 kuruşa 

aldığı buğday fiah çiftçinin 
lehine olarak 8.5 kuruşa iblağ edildi 

Yeni kararnameler don mer'iyete girdi 
Ankara 5 (A.A.) - Başveklletten den kaçırmasına mA.ni olmak mak-

tebliğ edilmiştir : .sad ne, Cümhuriyet hükftmetilıce 

Hükümetin, bu~day i§lni esaslı o- teııkil edilmiş olan Toprak Mahsul
larak hal için almış olduğu karar- leri Ofisinin evvelce mübayaa fi.a
lar, bugünkü Resml Gazete ile ilan tı olarak tesbit etti~l 5 kuruş, müs.. 
edilmiştir. tahsillerimiz tarafından büyük bir 

Biliyorsunuz ki, son :zamanlarda, memnuniyetle karşılandı~ı ve O!i-
1 buğdayın ve alelümum hububatm ı;in yurdumuzun her tarafında alı. 

1 fiatları ve 'bunların tevzil bazı fev- cı merkezler açması temennisl u -

ı 
kalAde §.miller dalayısile istikrar i.- mumileştıği halde, .son zamanlarda 
fade eden bir manzara arzetme - bu flatın 5,50 ve müteakıben 6 ktı
mekte idi. ruşa ibHi.ğ edilmesine ra~en, bu 

1 Bir taraftan çiftçinin kendisine ~mnıer yüzünden Ofis merkezleri. 
elverişli bir fiat bekliyerek mahsu. ne .satı.ş için vA.ki müracaat taleb-
Iünü pazara sevketmekte ağır drıv- lerı de günden güne azaldı. İşte bu 
ranması ve di~er taraftan hubu - vazlyet knrşısında, hük\ımet bir 
bat stoklarına sahib tiiccann mü - taraftan piyasaya istenUen nizarn 
temadi bir fiat tereffüüne intizaren ve istikrarı vennek ve diğer t araf-

• mallarını piyasaya arıetmemeleri tan halk \ 'C mnıi mfidafaa ihtiyaç.. 
1 bu i.stikrarsız manzaranın belli baş. lurının zaruri kıldı~ı biiyük mem. 

1 lı iki unsurunu teşkil ediyordu. leket stokunu temin etmek maksa. 

1 
Buğday fiatlarını müstahsile vefa .sile, bu tedbirleri almıştır. Bu ted
edecek blr hadde tutmak ve çift- birierin esaslan şunlardır: 

1 çlnin mahsulünü ucuz fiatla elin - (Devamı 3 üncü sayfada) 

'------·· ......... ._.. ............ _ .......................... J 

Pasif korunma kanununa 
ek kanun Iayibası 

Meclis ruznamesine alındı 
Vazife baş1nda malul düşenlerle ölenlerin 

ailelerina maaş bağ lanacak 

Londra, 5 (A.A.) - fktısadi Ankara, S (Hususi) - Hava tn- dın ve erkek şahısların bu vazifeleri 
harb nazırı Dalton demiştir ki: arruzlarına kar!Jl korunma kanunu- başmda hastalanmnları veyahud ya-

- Ingiliz ablukası iyi işlemekte- na ek kanun layihası Meclis ruzna- rnlanmalan halinde kendileri askeri 
dir. Düşman bazı maddeler husu- mesine alınmıştıT. ve m ülki hastanelerde tedavi altına 
sunda hergün artan bir sıkıntıya Layiha esaslarına göre hazarda alınacakları gibi malul düşmeleri 
düşmektedir ve endişe içind~dir. pasif korunma tatbikatında fevkaHi- veya ölümleri halinde kendilerine 
Tekrar ediyorum ki, benim fikrimce de hallerde veyahud umumi ve kı s- ve yetimlerine aşağıda yazılı §ekilde 
düşman aenelere değil, fakat ayiara mi seferberükte pasif korunma işle- maaş tahsis edilecektir: 
pmil bir devre içinde petrolden rinde ve paraşütçülere karşı olan A- Askeri ve mülki tekaüd ka· 
ınüşkül vaziyette kalacaktır. Bunu k' lA ·ı 1 d lAh' nununun hu"ku"mlerı"nden mu" stefı"d teş ı at 1 e avcı grup arın a sa a ı-
geçen Temmuzda nberi söyliyorum ı· k } fı d · t'hd olan mu"lkı"ye memurları \'azı'fc ı"cabı yet ı ma am ar tnrn n an ıs ı am 
ve bu hükmü şuna istinad ettiriyo- edilecek mütehaasıs ve yatdımcı ka- (Devamı 3 üncü sayfada) 
rum: Hava kuvvetlerimiz parlak ha- - --------.:.._-----------.-------
reketlerine evvelce olduğu gibi bu
gün de devam etmekte ve ileride de 
devam edecektir. Sarki Akdenizde 
de elde tuttuğumuz hakimiyeti ida
me ettireceğiz. Düşmanın da harbe 
faaliyetle devam edeceğini hesab 
etmekteyjm. 

Dalton, Almanların işgal ettikle
ri memleketlerden çaldıkları petrol, 
kauçuk ve bakırın ~imdi tükendiği
ni ve bugün aynen bundan altı ay 
evvelki vaziyete düştüklerini söyle
miştir. 

Dalton, petrol meselesini tetldk 
(Devamı 3 üncü tayfada) 

Türk - ingiliz 
ticareti gittikçe 

Pamuk kongresi ay içinde 
Ankarada toplanıyor 

Kongrede pamuk zer'iyatının arhrılması 
pamuklarımızın ıslahı ve en uygun pamuk 
cinslerinin tamimi meseleleri görüşülecek 
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Sözün kısası 
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SON POSTA Sayfa 3 

elgrd, Telefon e elsiz lla.ber 
~akine ye 
~erilirken 

Pasif korunma kanununa ek 1 %aoE&J:;--fl.E.ı Dün ingiltere ,. ............. ________ omum• .. 

ıA• ;ı ~Ml~k _ • Uzerinde 13 A1man Şo;a::~~~~~·ınızı kanun 18yihast zyası ve as ert t " d"" tü Ne oluyoruz} 
geniş bir manevra ayyaresJ UŞ Es'lci Mısırb1ann cenaze me-

1-talyanlar Mecı 1•8 ruznamesl·ne allndi nı..simleri için ,ara .ile tuttuktan Yazaıı: Selim Ragıp Emeç Londra, 5 (A.A.) -Hava llglıı.yıcılar gibi, bir "refikimizin 

d 
zaretin.in tebliai: : fıkra mu'harrirleri de dünne bir mütema iyen B ir taraftan Almanya ve İtnl- Bu sabah Kent kontluğunuıı prk a matem "ava!ll içinde iki gündür 

ya, diğer taraftan \ngi1teıe bölgesi Üzerinde u~ bir miktar ~ bize çatlyorlnr. 

k 
•1• t (Bqtıu-alı 1 inci 5&:sfs4a) ı C - Umumi veya hususi tekaücl ve Fransa bugünkü harhe başladık- düşman avcı ve avcı _bombardıman ! N 

Ç8 1 1y0r1ar mal~e düçar ıo)muş Gddedilerek kanunları ahkamı~~an m~steriCl. o1- lan zaman taranarın alelıkinn vn _ tayynresi, nvcı tayyarelerimiz tara-~ o:mo~~f.0d~~~nin azgın sof _ 
• _ kendılerine ma1Cl'liyet mnaııı ve ve- maylkanl~~~nn maluhyetlen n~kerı ve eıflaMr şun1ardı: Müttefik1eT zümre - fından lcarşılanmış ve clağıtılmııtır. talanna .tn, çıkartan bu taassub 
r fat edezıJerin yelimlerine birinci de- mÜ j lCKO.Üd kanunu mucibınce bi- .ai, ihver dev'Jetlen. Öğleden sonra başka düşman naralan na sebeb ne~ 
tt::ı."}eti mmtakannı tahliye ı-ece ve mah11iyet nıaa§lnın % 75 i rinci derecede bulunanlara 900, i- Franst% ordulan mağlnb olup da tayyarelen 'Kent kontluğu sahilini bı._ "'flen •onr4 ..u-nı' müdalaa tahsis oJuna .. aktır. kinci derecede bulunanlara 825, ü- Fransa devleti mütard..--e istem..:;.. · 1 • • • ·, d' B Dünyn 'kan ağlıyormuş da biz ~'1!U.,.i1 ~-· "' •· •• d d .L 1 1 7 75 bu .La] .l-L j li 1 - .. - geçi'Yll} er ve ıçenye gırmı~ıcr ır. u Holivud yı1dızları nrasındet ya-

., erinde de tutanamadılar B Husus· t k -a k 1 çuncu erece e gu unan ara , mec r x. auı;tan, ngi ·~er de mü- taVVATelere de hücum yapılmıs ve 1 
- 1 e au ·anun an d"rd" ·· dereoed b hı 1 d ı--: d ""- · pı an müsabak.nlardnn bnhııecü-

~ ahkamına tabi olan memur ve mu"s-
7
o
25 

ubncu. . d ed ibuul nan1ıı1·n ca e.K<.Y• i ame edebilmek ve yeni tayyareler geri kaçmaya mecbur e- p ki ""' 6 h I ki L!ı '- B yormnın•z. e · amma .a iki nöz-
at.ı. ... (A.A.) -B. B. C. tahdemler vazife bacıınıcla malu"lı'- ' eşıncı erece e unan arn azır ı ar yape.rnıme~ 'çin üyük ıdilmi~tir. ..,.-- .. 
q h~ .. 675 ı .] _____ _ı b--1 la B· d ı leriırüz, Amerika denilen mem-

• 

ı.._l • ._ :radyosu, dün gece eec; :vakit d" ve a tına oeı-eceae vıunan ra ntanya a a anna çekildikten aon- B tıury ı · tt~ bo b 1a ~'"Ul'lluk cephesinde vazJyeti ~öyie yete. li9M" ıol~uş addedilerek ken- 650 kuruş ma! Aliyet ma Şt tah ·s ra lıt'avi Avropanın -geniş tahlW, llazı uevJerear:e erb~n:,a;:• bıı.: h:s:; lekelin bu dünyaya dahil oldu -
~ etmiştir: ~1enne hu~sı ·anunlannın malu- edilecektir. Bu fıkrada yn7.ılı olan- bir bakıma göre Mihver devletle - yapmış ve bir miktar kişinin yara- ğunu bilmiyecek lrodar eoğraf-ı 
,h,.~ llrgeriden to?Ulnmt:ta. ~~~.ve y~tim. ve: dul maatlnnna aiCI lann yetim1erine yukanda gösteri- rinin elinde boş kaldı . Bu devletle- lanmruıına se'hebiyet vermiştir. i yadao cahil, Avrupa harbinin 
~~t e Ayasaranda mmtnknslndan bü'Jcüml:" daıreSJnde nınaş tahsis e- len birinci derecede mnlüliyet maa- rin ilk işi, bir taraftan İngiltere ile Bo muharebeler esnasında, nvcı 1 Türkiye kadar Amerikay.ı da a-

... ..., dilecektır .. te b' · t "- · J ktı .. cı-) • 'd Ja'kıılnndırcbO.ını anlamıyacak ka-
t''' ""erek ı!""nlC '"''kilmektcdir. • §lnın uç ın ansıs 0 unaca r. mucaae eyı ı ame etmek, diğer ta- tayyarelenmiz 12 dücıman tayyaresi .. ""l,.,._, .,...... ..- ~. d • " dar siyasetten bibehre, arasıra ı 

ll "owuar Çarp.mba gfuıü Pcmıe- .t nımın a yenı nizarn adrnı "erdik.- düşünnüştür. Aynca bir düşman 
,..~takasıooa "Ctilml" oldukları VIAdiVOSlOkla AmeriKa HUkDrnet bugv day leri .bt'avi Avrupanın kendi telôk- tayyaresinin de hava dafi batarya- hiddetlenmek lazım geldiğiıü 
'."'l.i - ... .. 'L!I - " k düşünüp önünüze ndene çata-
~ .... evznerde de tutunamatnı§lar- k lo h · •,a.... c enne <aore tanzimine oyulmalt lanmız tarafından dÜşürüldüğ\i nn- ... .,. ODSO S an&SI J8tlluı28 mBSBI8Sin"a esas11 oldu. Bir ara dillerde rrok. ~k do _ 1 1 cak kadru- nezaketten mahrum ~ıı... '1 1 ıL_ __ L b r- _, _- aşı rmşbr. iseniz ne diye :vüksek evsafıııı ı 
~-....ıd' n ileri hareketi yüzünden mü- a 1 b" tt hall tl' ~ nayat -.na81 ta iri oe, uyan - ATCı tayyaTeleiimizdcn bir tane-~~... ... id İtalyan kollan •~-,·d edil - • ÇI IJOf If SOfB B e 1 dırdığı haklı ıııüphe ve ihtiraz neti- si kayıbdrr, ifa"knt bu tayyarenin pi- aıralıı.dığuıız Türk matbuatının 
-...,ı.ed ~ N k · '-' la '- k ld aayfalannda yer ie"'al edersiniz) 

ir eV}·Or 5 (A.A,.) - Reuter: (R""'t&rafı 1 inci snfa4a) Celll J>Jr tara oıra 1 1, )otu kurtulmustur. .. ...,. ~ -.. A -~----- Böyle bir müsabaka. Ameri • 
ib...... ""- f'lenn ,_._ ... t ..... _... ~,ew-York Beral. d Tribune'un Va - 1 _Şimdiye kadar Top-. k ,. "-·lı- Yrupanm yeni ni%8m -adı veri-~ --ı ı unı u ı:::;;)!ııu:c ... ıv• 1 M'h .ı_ 1 k • R d y h d"l "d kada yapılır Cln Türkiyede ynz.ı-ı· 
~ .... e. batti üçüneü b1r m'üdnfaa ~.mubaıb~ bildiriyor: Mleri Ofisi, buğdayı Orta Anado- en Ve ı ftr QCV et rinln iktisa- omanya a a u 1 ere at lamaz mı~ Orada yapılması ae-
~~ edebam.eleıi ~llbelidtr. Bir!~ Ama~ Te Sovyet hiik\\ - luda 6-6,5 kuruşa nlma\ta idi. Ye- di telak.kilerine uygun bir teltilde d va b da burada yazılması mı gü-~~ • 'Ve Yuna.n tayyarelert Ama. lG23 _..senesındenbeli kapalı ibu- ni ttararnnme ile bu Jiat. kiloda 2 teşlcilatland,nlmak i!'tenmesirun ev - eniz nakil V8Sttal&rl nah} Avrupa harbi ımüvacehe-

lc:. ll~ senıaıarma Mkim bulunuyor- Junan ~J~ıv~k Amerika konso - kuruş zammedilerek 8-8,5 kurup. veli uken olan gaye.inin yanında hiikQmetin mah Olacak sinde. bu harbin f\1 veya bu tür-ı 
loshane&nın yeniden açümasına ta_ ib1iğ edilmi..+ir ve bu fiat ayni za- ibir -de miı1ıim ıriyasi bir S{ayesi \nı-

" . R-.. -: teblı'gV rar vennişlerc!ir. ruanda bu ~~takada bugvdayın aza- lunduğu tüPhesi7.dir. Millver dev - Bükreş 5 (A.A.) - Stefanl: ıü neticelenmesi ihtiiTia1leri kar-

~"'t .._... Jet) • · _ı _ _,_~ şısında Türkiye ile Ameriknrun 
ı:ı._1rıa 6 (A.A.) _ Yunan b,..,_ Bu. Sovyetler ~fından Amerika- mi atı• fiatı Olara'k .ilan edilrn; .. ti·r. ennm I'Örii..~ kabul etmif YahudDerin m\l'bıss.rrıf buhmdu~u k ~ ...,. _ " ·--.. L,.. •• :r..• ·A ·ı ı.. l vaı:iyetlerini mu ayese edersek 

ltbıi~~•nlığmın dün geeeki :resmi ya yapılan nt :mfisaadekft.r1ıktır. Bu HükUınet, bu fiatla Türk çiftçisine b-'tüj ~ltıT "~pa ı e ·unn asacak bütün gemi, mavna, veyahud tll#er bizim aleyhimize ne gı"bi ahkam 
1'\!•: m:seıe, son aylar zarfmeta Sovyet se- ümid ettiği ve onun istihkakına ka- tT ngı ere açin, manzarıt. elbette deniz nakil Ta.Sıtnları hükiımetin ma. çıkartılabilir? 
~~~ bütün cephelerde muhate - firi Oa:maı:Wcy 1le Suınner Welles tl- ni olduğumuz 6atı toptan vermiş o- ki ümid verici bir şey olamazdı. lı olacaktır. Taeirierin sabib bu1un - Ne oluyoruz~ 
d~ devaın etmi~r. Yunan lcıtaatı rasında yaiJl].an mülAkatlal'da müza. luyor. Biaat müstah~illetimizin bu- Mihver devktlerinin JIM':ydana ge - du~ tol)tıı.n veya perakcndcci mala- Memle\:ete derin bir fe-
~-~~ın şiddetli hava foaliyetin; kere edllen meselelerden blrldir. ~u tne~~uniye'tle takdir edecelde- tinnelc istedileleri vaziyet te her znlar, -yalı '~~(ll mUassesıe1erile tanştı - laket mi ı; öktü~ Te lafisi im-
ı:bd ... bilhassa merkttcle ve ce - J rınc emınım. fCYHd~ ,_evvel baylduh. nlmamalan için •Rtnnen ml#aza.slD kansız bir kayıbunız mı var} 
~ y ılerlemelerine devam ediyor- Beş ngiliz mayın 2 - Ba,lıca isbhlak merk-e:r:le- ıç .uir pa~i e erhangi hir 88- yazüı levhalar a.sacaklardır. Avrupada harboluyor. Bece-

~\ıtı•n tayyarderi dü~111an kol- ri:ıde, ~~~ satış fiatlım te~bit ve keri ;, birliği yar.ılamıyacalı: bir Av- eyetin maru:r: kaldığı ızlırabdan 
,ıneVZiJerini ve askeri bedel: tarayıcı gemisi hattı ilan edilmıştiT. rupa kflllltmda }ng?~er~ y.aJnız ~al- ·•tmanva ue ttalyaya 1 müteessirlz ve bundan :kf'!ndı' -
{) ı- 3 Bu 'k 1 hük mı1 olacalc:tı. Bu. bir.ıno hede!dı . 1- M ı W 

S~baıdıman etmi$lerd:ir. Londra, 5 (A.A.) - Amirallık mua~n mın~~kı:i:d: i ~ce:;Chnelı'en-t, kinciaine gelince; lngilt~. harb hava aktn1afl ı mizi vikaye ic;in ha:r.ıT duruvo -
ıdairesicin teblim: d bJJ oay 1 · b ,_, __ d · cı· ,_ " ruz. Bütün mesele bundan .iba -

Ovvetler -· e ulunan buğday ı.·e çavdara ay- "" e en ax.ıan a ~oryc -K&aar a- • • 
Jl Alınan başkumandanhğının ne§- ni fiatJa el koy:mak aatlfüyetini al- çık bir fey ~ıöylememelde hcraher . (Baştara.fı 1 iinrı sayfada) rettır. 

, Ç
• rettiii tebliğler, matemadi 111lrette mış bulunmaktadır. Tıüceann elin- bugünkü harbm nihayet hulabilmesi Italya ilz~lne_ yal)ılan. harekAttan 1 Türk mntbuatınm çekinmesi e ID İngiliz limanianna mayn1er dökül- c!.lelti stoklar için dnhi d koyma fiab, için her seydeıı evvel :istila edUmiş ~~~ıZhdon:n~· nıter tay lazmı cekn şey Holivud müsa- c 

~ mesi üzerinde ısrar etmektedir. Bu 0 t A d 1 d 8 -o 5 ı. l ,_ memlelcetlerin müstevli kuvvetler _ ".u.~ . eJ)Si sa ımen bakalann<lan bahsetmek değil, ; 
"'o ._ 

1
. la , r a na o u a -o, .. "Uruş o ara~ dö ü<>+{i lt ı· 1 1 k • iıit~"ova 6 (A.A.) - Taa ai..nsı ıman r ve bu limanıara -giriş yol- kabul edilırüştir. Tüccann ellerinde den ta"hliye edi1ınesini ilk şart ola - nm !i" r. c ıme oyun an yapmış o ma i 

-... 'JO ~- ları, mayn tarayıcı kuvvetlerimizin rak ileri sürmü....;:. Alman tebliği iMn «ımemleketin ıÜstiinde bu si- i 'c:ık r: bulanan buğday ve çavdarlann bu- ~·.. .,_. ~ }'hod.nn. alınan bir habere göre, se bat, cesaret ve sadakati snyesin- günkü maliyet fiatları gözönünde Müıverle teşriki mesai eden ve Berlin 5 (AA.) - Alman ordulan ynh perde dururken ( bevaz ~r- i 
~- - de ~ün maynlcrden tcmizlen- b 1 d ı ,__ onun bütiin .. roaııi ve a:tisacli fikir- başkumand~ının tebl~i: . .de) den bahsedemey&z~ demek, : 
~ tıaye nazır muavini Ohnşi, mektedir. u un uru ursa, ıuu "'Jluamele ile tüc- ~., M h ebe tayyarelerlin f h !!,llntıevvelde, Sovyetler Bir- canı geniş ölçüde bir kar bırakıldığı lerini benimseyen bir Avrupa öniin- u ar iz, ena a.. J btı hafifliği ~!tennektir. f 

•ok ,_ · k ı S Amir•llık dairesi. ... ... ~daki la · · mah' · · ·L- ·ı de Mihverin brvvetlerini bu mınta- va şnrtıa.rına raAmen 3/ 4 .Kfuıunuev- Şom amzlannızı kapayınızl •• • N yO >oiıyü e çisi meta - ...,_. ve yapı n .ışın ıyetı ıtüuın e eo• ~ ,.atıkinde .Japonya ile Vang mayn tarayıcı gemilerinin, may.n ta- kendileri içı'n karlı bir ticari munme- kahm:lan geri çekmesi ve oralarda vel geeası Londra ve BUmıngham şe- \.. ,/ v ıarken son zamanlarda bntmış ol- kendisine bağh hü'kiımetler kurup hirlerine h ücum etmişlerdir. Lonc!ra. - ............. - ............................. • 

'-ıu:: arıwnda n ktcdilen anlat- duklannı bildirir: leden başka bir şey olmadığı derhal brrakması kentiisi için mat\Ztır1u o- Paddington, KenSington, Batter- V k ll 
"--.... Bebeti1e bir beyanatta bu - Eth ı T 1 A R anlıı.şıhr. Bu karar ile onlardıın jste- ;'-ı\'lr ,-cra e ,. eri· \..~·~r. e ,.. o.or, metyst, ek, Cal- nilen fCY:, sadece mühim bir kar mu- lamazclı. Berlinle Roma vnz1yeti mahallelcroıde b::.., ..... yangınlar 

t.l.' §~ bu_.b;yanatında, bu anlar- vef::~tCy~ veTR:kro:ı~yn ta-yıcı- ka~i~mde mallannı satışa arzetme- bir de bu nolttadan müta1ea ede - ınü.şahede ooilıni§tlr. Binnlngham'da )t~dıı:oz:nuname karşı mücnCielc ... lendrr. rek fngı1tereyi, yapmaleta olduğu ~a mfttca.ddid §idc!etli linfilftklardan heyetı• toplandi 
~ 

1
ak1 üçüncü maddesinin Sov- Jan müretlebatından knyıb yoktur. Kararnamenin mühim bir husus.i- mücadele ka~sında zahiren m k _ birÇok kii~k yangınlar çık 

~ıta. Diğer mayn tarayıcılan müretteba- ., 1 ııad ihed-L! b ,___ k ~k · · 

ırşı olmadığını bildir...,;..tir. yetini ae, bi hnssa teha'I'Üz etrirmek ve c:.nnz ıraDDa 111 nru Ankara 5 (A.i\.) - İcra Vekllleri 
et B --.. tmdnn ölmü1 'bulunanların yakın ai:- k takib k Id 1 B"vl Alm Ba......,..., soun .... - ...... "'" ve daha bir S~~ er irli~inin Japonya bü- üte~m: _Bu ~rarnameye göre rnüs- e ovu u ar. 0 eoe an--· ~ - Bcyet· bugün snnt 16 da Başvck§.Iette 

t&ıl~ 1'\~etanın, dört Klınunu - rebnlnn haberdar edilmiştir. hlhsll e'lındeki maTiara el konalması ya ve Jt~)ya bi~ ~ ,a ilci ku vur - kaç §Chr~ de h~uı:ılar yaı:uJmı,tır. Başve~il Dr. Refı'k Saydnmın riyase-
~llt h~llfiyi ziyaret etm~ ve Vunanltlar bt'r şehir bama mevmu olmadığı gıbi, tüccar muş vazrvete Etnyorhı.rdı: Gece birlmç Ingilız tıcyyaresı garbt Unde hnrtalık mutad toplantısım yap 
s.:_~k· \ib~Urnf'!ti ndınn kendiaine a- 1 ' elindeki stoklara el konulması key- 1 - lngiltercyi ktt'avi :Avropa- Almnnya 1lzerine bmnba ntmı~ar ve m~tır 
,1~1 eynnntta bulunmuştur: daha zaptetti:er fiyeti OC anca'k: :muayyen mıntaka- dan uzaklaJbrmr.f aJAoaklardı. birktıÇ ~~~cumlar yapıhn~tır. ·--· ----------
~~ t hüktımeti. Japon bübl - lanl inhlsar ettirllmiştir. 2 - Avrupaile kendilerine bağh k 1 
ol· --~1-• b {Baftanı.fı l lnrl ayfadal K ,_ L " 4 hükUmetJeT ikurmakla ~aber bun- Pamuk •·ongresı" bu ay Yunanistanda i ngiliz 
,.._ vıtJÜ eynnntınde.n J nrnmamerer, ougun me:r iyete A 
-rı..d,tnnlumat eder. Krndi talyan ordulaıı umumi kararga- girmiş btılunmaktadır. Bu tedbirle~ !ann ara:ı:isinde asker bulundUTma- d ,A k d hava kuvvetler"ını"n zaferı· 

~t.-: rı S 1 B n hınm 181 numaralı tebliği: 1 ,h··k:Um buğd eJesj • h 1- malt .auretile de lngili:r: davasını şek- için e Mn ara a fOp1antyOr 
~<li ovyet cr i iği şu ci- y. -L • d d- L- e u et. ny mes nı 8 len ma'---d·•"' bir hale oeti'r:m'ıcı ~~~ Tıneyi lüzumlu bulur ki. wınn ee~esuı e unKu giin letmek ve Toprak Mahsulleri Ofisi- ~ ....... co v (Baçlara.fı 1 inci sayfada) CBa$'buf1 ll .,.c:1 ~vfsdal 

'~~ h' Bitliğinin Çine karfl olan dahi, 2 ordu mıntakalarında hücwn ni piyasada .hakim v~ nazım vaz:iye- lunacaklardı. • • . nuşmak fizere davet ct~ bir pamuk Bir grup yonann birl~i btl' 

ı "'clı IÇ deği~meden ayni kal - ve mukabil hüeumlarla g~ir. te aokmak hutıUsundaki kafi kara- lspanyn. ve Bulgarıstanın ıştirnk müstahsiline şu suali .sonnu.şlardı: ve kıtnat toplantllarınl bom. 
ll ~ Normal bombardıman ı.-e pike nm açrltça ilan etmiı oluyor. Bu etmem~len. ~vyet Rus':nnın da a- -.Ne gibi ma.hsuller alıyorsun? bardıman etmiŞ, Tepedelene ve Be • 
'lQiJI•..,I tayyare filolanmız, kara kuvvetleri- tedblTieT. ayni nmanda muhtelif )~rga. ?h VllZlY~. a~malanle bu ;plan _ Zcyllil, üzüm ve son zamanlarcia t;iden yollara tam 'lsabetler kay. 
l'l ~ er Düseldorfu le yaptıklım sı'kı teşriki mesai esna- devlet müesseselerini mütehalif fiat- şımdılılı: .su!.a dU~U.: ~a'kat _Mihv~ pamuk. deı1ilmiŞtir. Düşman tayyareleri bom-
~ S sında aslteri tahlcimatı, yolları, köp- Jarla buğday mübayaası külfetinden devJetJ:ri. ovle. ıro"?"!iyor kı ht-nuz _ Knç dönüm pamuk ekiyorsun? tayyarelerimlrle karşünş -

L aat m0dd&ll8 rüleıi, levazım kamyon kolJarını ve de kurtarmıı olmt\ktndır. hu hahisde iimıdlennı 'kaybetme - _ ot d" üm m:ı~a te~ebbüs t!tmeml§}erdlr. 
t ''~Otnbaladllar yürüyüş halindeki lc.ıtaatı bombardı- mi,.leTdir ~ bUyük 'bir inad ile ba _ Pa':uk';; ~ kaç mahsul alı- Ayas:ll'8ll11a açıklannda bombardı-
~t• 6 man etmi$1e.rdir. Norveçte vaziyet pl~nm talmklru'kuna çahmınl::!ndır - yor.sun? man tayynreıerimiz bir toı:pido mub -
~tn b (AA) _ B. B. C.: b Bilhndcla~remeti - Berat yolu, tar •• Ana hatlan sade. 'ht bt 'ıÇ me- _ Bire ot~ hattl otuz beş. ribine h ücum et.m'iş ve iki tam isabet 
t~ıı lt a gecesi Ingiliz tayya - irçok ,:_,taarruza u~rak Oslo, 5 (AA.) - D. N. B. blrn~l'J s?n ~erece ~.~k,_.1o1~~ Mml Şef bu neticeyi diğer pamuk kaydeylemişlerdir. 'Dl~er bombıılar 
~~ lllyada Torino şehri fab- :~htelif noıuaıarından kntedilmiı- Et.nebi kaynaklardan ÇJkan ha- u maltlilel'J • ~urup ~ruteoı rneK mtistahsillerinin ifadelerile tevsik ey. ieminin ynkı'nine düşmüştür. Tnyya -
~o) Yaptıklan taarruzlnr çok herler hiHifına olnrnk Osloda asayiı ~.tnbt.:,nh. 11bir~se1~1r ve _ı hnyat ıe,.ince derhal ... emri ve ....... :eı ....... di: releri:miz çeltilir'kcn torpldonun dur -
"'- . mu.. 12 Korfu, Znnta ve Preveze u"slen' • d .l,_ sana!ll ,.. 1Tl e VT ... va au a o ava - J ·- Uü._ ı~rı] V ve saat sünnüJtijr. yenn CWT. d d h • m n kil - Ben size sulama tesisleri yaptı - du~nu ve yana. yattı~ı glirmüşler-

lıı.~ilib ar, 85 kilometre uzakta boml bardırnan edilm~tir. İyi malUmat alan mahfellerde be- 1 and'-'~ ~ şe!t!nı ~- ıru~~t-ib ed"- raca!ım. Siz bana Yed.l. sc.kh ;sene dir. 
t. ~ "Otdu 1 T l • kincit~rinin 29 uncu günü Del- van olundu~na göre, Kuislrng Ber- en rnnmtı gonı~n otr •ç•u e u- " n .ı. llda 

0 
.. · ngı ız tnyynre e rı ii no achndeki denizaltı ...... ., r-e de- k d 1 le d h f1 yarım :m&lyon balye pamuk ve Butun tayynrelerlmlz ve llllOtinn • 

ı '"'Illi,... useldorfn hücum ~· .... L.ot; line gitmiştir. 'şecke üev,;! ~ .. ,.,.1: ayı anmn - rebair misiniz? Bunu vAdede ...... n ....... A- ınız saı&men dönmüşle.rd1r. 
t\ -Joll ·ı h nizinde bir Yunan torpido muhribi- ma m m~~:un n....,toır _,.. ..., ~ ''~tilt<l!a an, t ii ve mühim- ııi batınnıştır. Mısır Mı"ll"l Müdafaa Nazırı s & .. _..,. . Cm men işe baJ}arız. YUDall c-epbeıai kısaldı '~ed r ?nı iman ve doklan • ......._ im1::ametmden aelen düL. L. Filhakika Ege ınıntakasında pamU- Londra 5 (A.A.) - Taymis gazetesi-

l 2 e ıttihaz etmişlerdir. Bu - • ..,._ ... v- • t.I'H a..lJ-l-,._ "9 ıw.n •~••tbali verim fft·'nlılh nin lnuhabiri yazıyor: 
~t • mım tayyarderi T orino ii%erine Kahire, S (AA.) - Kral Fa- t>... ,..,. ...,.. ıo• 

._ surmüştür. bombalar almışlardır. nı k, Ahdülhecıid Bedevi Pnpnın Adana mınıabandan dnha Dertele- Cel)henln merkez bOlgesinde Yeni 
Ortt . Bir hastane civarında biT ölü ~ devlet D&Zirlığma ve devlet naıtn " Almanya petrolden dir. o zaman Ege mıntakasının " - mühim bir Yunan ilerlemesi kay -
( Idare 3 yara:lı vardır. Bir boyabane, bir Hasan Bey Samkın da Mıaır milli koltesl 65 bin balyc iken bu ~ne dedilmektedir. 

~~) ~ ~ 1 inel sayla4a) yüıı iplik fabn"kası ve bir halı fabri- müdafaa nazırlığına tayinini tasdik muşkül V&ziyette" 125000 balyeye balik olmuşLur. Sula - Evvelee zikzak ol:m Yunan hattı 
•ı 9 ._ .ı. Casında Yllll&ınlar ç.kmıt ise de dez-. etmiştir. mıı teşkntı -geleeek 'Selle 'faaliyete son hareklt net•cesinde aGa~ı yukarı 
'lltıhlı Polis vazift ve sali- hal bastırılmlftır. A.aleri :hedefler-- (S., tarafı 1 iw:i aayfada) geçince bu zaluu:ıun iki .mlsli bil' ka- düz b1r çiZgi haline gelmiŞtir. Bundan 
~~ d tırnın 8 nci maddesinin de hiçbir hasar yo1ctur. TUrk _ Ingiliz ticareti ederek geçen harbin sonundn Al- barıtlık göstermesi beklenir. insanca tasarnıt hasü olacak. Yunıuı 

1 
tıl~ : &.Ynen şöyledir: Atina, 5 (A.A.) - Ct-pheden manya teslim olduğu nman meml~ . Pamuk, h~rb zamanında alt.ın ordut".ınun tanrr:oz ~dre~ _de arta -

\ ~~~" ~ uınumi te.rbiyeye ur ~en son haberler oinud bölgesinde gittikçe genişleyecek kette daha bir milyon ton petrol bu- vız dcmektır. Pamuk sat~lal"ınıız; cnkt.ır. Ayasaranda ile Er~r. de düş. 
'-ttj

11
11 Veya ~~vletin emniyet ltalyanlarm nisbeten gayri müaaid ~unduğunu, fakat ıbo petrolun işe el- mabsulftmüzün iyl o1ınasından tfıl:il z~mnn - ki buna ~tizar edll-

~ ~~t~ rn~rratı dolı::unnc:a'k hir hava içinde Elbasan istikametin- (Ba, tarafı 1 inci sayfaaa) ve~ olmıyan yerlerde depo edil- yı bu sene .beyn~lmlle1 pamuk piyasa. mektedır - cephe daha zıyade kısalıo-
' an veya temsil verilen de mütemadiyen ri::'at etmekte ol- kurnet müesseselerine liizım olan m· olduğunu söylemiş ve dem' tir runm iki miSli fcmdnc çıkmıştır. Ro - caktır. 

~ ~!lt'• duklnnnı bildiriyOT. Elbe.san Pognı- cmtiaya değil, ayni zamanda yünlü 'ki: ış manyaya 107 kunıştan p!.muk sattı - Cephenin en son cenahında knydc-
" 11 ~~rı 1 ~e-liller elde ettiği tak- d eçin 60 l:ilometn! ıkadnT garbmda maddeler vesaire mübnyaas1 imka- Bu haıbde de mürnasil bir vnzi- ~muz gö'zön\imie tutulursa, pnm~un dilen mühim ilerlemeler de müstakbel 
~ tilltıltı kn büyük mülkiye n- Tiran ve Draç yolu üzerindedir. nmı verecektir. yet olmo.sı mümkündür. Dü~mamn \stlkb:ıll hakkında esaslı bir fikir e harekat için pek musa ddir. 

'l'rı· ı:- npatabilir.~ lta}y.n ölüleri arasmda faşistlere Bu hususta evvelemirde fngilte- mevcud petrol stoku asgari tev:ı:i d1nmiş oluruz. Bu suret.ıe Yunan ordusunun ileri 
~ fık kanunun 9 uncu mad- gittikçe dah ziyade tesadüf cdil- renin Yakm§8rkln olan ticaretim haddine inince düman :m~ül vnlli- Pamuk, yakın senelere kadar Ege- hareketi sa~am ve metoolu bir su • 
~ "tası da şudur: me\:tedir. kolaylaştırmak için ihdas edilmicı yette kalacaktır. Çünkü herhnn....: bir nin t.anuna~ı bir mevzudu. Bugün rette devam etmekte ve diişm:ı.nm 
~~~ı:- urnumi terbiyeye uy- Büyük bir mulınf'cbc arifesinde ve o zamandanberi faaliyet sahnsu;; harh IlaTeketi e)•a besaba ka-;,İmı- bu yüzden memlekete milyonlıu- g:t - mukavemeti tedricen kınlmnırt.ndır. 
~'tlıiv~rkı ve sözleri, yallud Yunnnhlann elele ettikleri mu- pek ziyade genit;letmiş olan «Ingiliz ynn dahili mü,:külat onu mahalli riyOr. Harbden sonra. fazla istihsalle Dfi~nnm kuvveti v,e imkfuılnn kü-
'\~1. •ne taniluk eden gra- vaffakiyetleTe raimen, büyiı1ı: Atinn ticaYet korporasyonundaıı» .,.en;., r:orluklar ff-inde bırakacaktu. beynelmilel pnmnk piyasasına inti - çümsenmemck lüzwnu .a«ikA.r <>lmaı. 

ı «l'ltıı V • • • " • d k ) • L L e "V .,..... • _, ._ ~d~ . e ınnsız gO!ten- gazet eri ari erme artt~ neı- şeyin bir surette istifade edilecektir. Almanlarm bu asgaıl tevzi hıı.d- bak eylemek icab edecektir. O zaman la >beraber, nihai .zaferin Yunanlüa.r 
~ ~dılen fihnleri ve bo Yunan cmh11a için mükemmel bir Şimdiye kadar Türkiye cb.$ tica- dine eelmiş oJdultlannı zannetmi- sun 'i !intıarla cmpoze eylememek ve taratmdan elde edaecetı ta.naati u_ 

Illa Yazı ve IIUl'elte c:et'I!Y1lft ettiği :tuavvunınR Yetinin yüzde onundan :ap.iı bir Fakat bu yolda bulunu- beynelmllel pamuk piyasasına ayat mumt ve aarsılmaz şekaded~. Zira 
-.aç mevmu bildiımektedir. milttan İngiltere ilc yapılmakta idi. ,f&t1;&&e :ırce -.J-
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Askeri 
vaziyat SPOR -(Baştarafı 1 inci sayf:ıcJa) 

Fakat Elen ordusunun çok yüksek Fenerbahçe - Vefa maçi 
bir hamiyet, şecnat ve vatanperver-
likle yalnız kendi başına yuptığı bü- hakkında yapılan tahkikat 
yük ve stratejik mukabil taarruzun Geçen Pazar günü Fener stadmda 
rnu"~ff~ olm!'sı sayesinde askeri yapılan Fenerbahçe _ Vefa maçmda 
ve s.ıyası vazıyet Balkanl~nn b~tı Fenerbahçe santrforu Melih, takım 
ve şı~al b~.tı .memleketlennd~ bır- arkadaşı Niyazinin Vefa müdafileri 
denbue d:~§h ve tubafı fU ~!• 

4 
X u· taratmdan yere düşürülmesinden 

, g?sla.~a .. ıç.ı~ okşayı~ı ve mulayı~ asabiyete kapılarak Vefa müdatilerine 
... bır ruz.fıar bıle esmegc batladı. Nı- ., rJ b' . . . k r urarnk ye :l L! ı M b b d ,a yapmış, ırı.sını o. a v .. _ 

teJUm ta ya, anaatıT om ar ı- dM ü r.•tü 
1 k d . ki b' re uş rm~ . man arının en ı uça annın ır M 'd d h k S · M c 1 1 v • Id v • • f açı ı are e en a em amı, e-

yan ış ıgı esen o ugunu ıtıra ,.e l'hl b h k ti i k dl ·r · 
b b bı • ·ı b b ı n u are e n en vazı esıne 

u se e e tarzaye ı e era er taz- üd hal dd d k M l'hl d 
minat bile vermeği kabul ettikten m k o. : a e ere e 1 oyun an 
başka halyanın Stefani ajansının çı armış ı. . . . . 

'ı Belgraddan bı'ld' d·v• .. • Dün bu lO ıÇin toplanan Istanbul 
ır ı.gıne gore, şım- _ . . 

di de Macar dıt i§leri bakanı Kont bolge.sı ceza heyeti tahklkata başlamıt 
~ C.aky yakında Belgradı ziyaret e- v~ .hakem raporunda sarahat görm~
ı:: decekmit: hatta bir Macar meb'ua- d~lnden, ll9:kem!e. sah& k.oınlserlnın 

lar heyeti de Belgrada gelecekmiş. ~rgqya çekilmelerane karar vennlg. 
~ Bu haberler ister doğru ister uydur- tir. • 

ma olsunlar Mihver devletlerinin Lia maçlannın haaılab 
~ timdilik Balkaniann bu semtinde İlk devre lig maçlarının hasılatı 
';1 yeni bir silahlı ihtilaf çıkmasını is- aldıkları derecelere göre klüblere tak-

temediklerine delalet eder. sim edilmiştir. 
d Yugoalavyaya karşı takınılan bu B~lkta.ş 470, Fenerbahçıe 445, Ga-
~ yeni ve teminkir tavır ve hareket- tatasaray da 415 lira alını§lardır. 
~ lerin, Elen ordusunun harb muvaf- ...................... .... .. ........... ........... .. 

fakiyetlerinden maada ve belki da
ha çok, bizzat Yugoslavyanın takın
dığı sakin fakat azimklr durumdan 

. ileri geldiği iddia olunabilir. YuR'OII
~ lav hükümetinin memleketin istiklul 

ve tamamiyetini korumak hususun
ı da knt'i karar vermesi ve ienbında 
"F harbi göze alması, lcomtu memle
t ketleri istila huauaunda onun top
) raklanndan bir geçid ve bir köprü 
ç olarak istifade olunamayacağını 

göstermesi itibarile pek tesirli ol
ı muştur. Bundan bn,ka Sovyet Ruıı
p yanın da bu meselede ehemmiyetli 
., bir rol oynamış olması pek mümkün 
( ve ziyadesile muhtemeldir. Nitekim 
1 

dünkü gazetelerde. Hitler - Molotof 

1 
m· ınka u hakkında okuduğumuz 

1 Londra mahreçli bir tel'trafta, Mos-
4 kova hükOmetinin r.harbin Balkan
c ]ara ve bilhassa Türlciyeye yayılma
ı sına m&ı:rl olmak arzusunu izhan> 
ettiği 7annolunmnkta idi. Buna da 

; < Bay Molotofun Berlin ziyaretin
den sonra Sofva ve Belgraddaki Al
man mümessillerinin bu memleket-

• • !erin hüktlmetlerine Almanyanın 
Bulgarisıanın ve Yugoelavynnın ta
mamh•etini ihliı.l etmek tasavvurun
da bulunmadı~nı bildirmiş olmaln
n» delil olarak ı:ı;österili~r. Ayni 
haber kaynağına göre cıayni temi
nat Türkiye hükümetine de veril
miıın imi~! 

( T IYATROLAR) 
Şeıbir Tıy&trosu 

Tepebaşında dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

Yazan: J. M. Barrie 
İstıklA.l caddesi komedi kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
DA D I 

Son haftası 

Beyoğlu HALK sineması 
Bugün ll de: Suare 20 de 

1 - Lorel Hardi çifte avcılar 
2 - Senyorita 

Tlcareth.anemlz eskisi Cibi kürk 
ına.ntoıannı 10 sene &'ar&ntl ve 

Elenlerin askeri muvaffnkiyetle
rile ~'Ulcnnda izah ettiğimiz yatıııtı
neı muameleterin ve haberlerin 
Bulgariııtnn üzerinde tesir etmeme
leri ve buradan bazı ,ndaların ak
aetmı-~ine ~bebiyet vı-rmemeleri 
mi.imkün değildi. Işte Sobranvanın 
açılfl'ııııında söylenen kral nutkuna 
verilı-cek eevab münasebetile mu
halif Vt: muvafık Bulıı:nr meb'uııln
nnın hararetli, eiddetli veya ağır ay vade i:e kefaletsiz olarak sa.t.. 
bıı.şlı nutuklanndan sonra, diin oku- m.akta.dır. Anadoludan ayni şeraitle 
duğumuz Bulgar hariciye nazırı Bay sipariş kabul etmekteyiz. 
Popofun gene ayni münaııebetle Mahmudpa"a K" k~'~Ü han i~'erisinde 
Sobre.nvada söylerliğj yatı~tırıcı Vf' " ur ,.. ,. 
komşulnra ~minnt verici nutkuL BEYKO Telefon: 
Buna ve Bulgar tienret nazın Sa~o- 21685 
roffun sarih ifadelerine nazaran 
BulPn' hükfım,.ti . nP. pnhnınna oluT- i ta bul 9 Asli Hukuk H• 

1 1 k . h ı h • • • s n uncu ye a _ aa o •un, mem e eti arr:ı nncı ın- kimı·ı~o· d • 
• 1 d . k • • 1' ıı;ın en. 

yaııı-tıııc e evam ettırmP 1Çın e ın- C'b l'd H d dd . d 27 

b
den

1 
gedleni 8va1oac~kt imiş. nlu·Fmako-at ma;~~ ~yşea~e~~~ t:::rı:dan ~~= 

un ar an, u garıs anın m . . 
Inn Vt'nişleme ve büyiime ihtiras ve çükpazardo. Yo~urtçunurı s.okak 7 
enıd.lerinden vazgeçtiği değil, an- nurnarada mu kim kocası Salıh aley _ 
c"''· bu hedeflere unubi Dobruca- hlne açmış oldu~u boşanma davası -
d olduğu gibi, harış volile varmak nın yapılmakta olan muhakemesin -
niyet:nde devam ettiği anln•1lır ki de: . . 
bu, muvakkat dahi olsa. Bnlkanla- Mfiddeialeyhin ikametglıhı meçhul 
n n han ı namına gene bir kazançtır. olup dava arzuhali ve davetiye mah-

Nihayet. Balkanlarda yeni bir keme divanhanesine talik ve gazete 
harbin çıkmamasında müııbet, dü- ile de ilCın edild~l halde gelmedi~in
rüst. ııarih ve aşikar bir rol ovnıvan den muhakemenin gıyaben icrıısına 
Türkiye olmuştur. Yunanistanla Yu- ve davacı müddensının bilbeyyine is -
goslnvyayn arka emniyetll'rini ga- batına ve evlenme cüzdanı ibrazına 
nnti eden odur. Arnavudluktn mu- ve gıyab kararınm gazete ile ilCmma 
vaffakiyetli bir tecavüz hnrbi yapa- ve muhakemenin S/1/9ı1 saat 14 de 
rak bu memlek~ti bile yaLancı isti- bırakıldı~ı gıyab kararı makamına 
!Adan temizleme~ düşünen Yuna- kalm olmak üzere ilO.n olunur. 
nlııtanın Cöriee, Moskonolis ve Bog- 940/1106 

~.~~~ .. ~~rt~ın~~!j ~u~~!.~ 1 ~aneslnde ötleden sonra hasta-

' lannı kabul eder. 

radeçten sonra timdi Permediyi a
labilmeııi ve Yugoslavyanın yeni bir 
aükun devresine kavusması hep o
nuh ordulan ve bükülmez sivaseti 
sayesinde mümkiln olmustur. Bütün 
b u emniyet verici haberlerin netice
ai §Udur ki, Yunanlılar .,imdilik hal
yanlarla yalnız başlanna harbe de-
vam edecekler ve onlar muvaffak Zayi - Erzurum silah fabrikasm • 
oldukca. bahuaus bu kıt müddetin- dan aldıtım (1095) numarab boruıer. 
ee, Balkanlarda yeni bir harb çık- visi zayi ettim. Yenisini çıkaracatım -

mıyac'rlaktır •. ~ ~- -·" . ' dan -~~isi hükUmsüzdür. 
auwıunpaşa. Seyld.allçelebi Dutdlbi 
sokak No. 33 de Kayseri of ulla -

-- rmdan Nazmi otlu ~lahir 

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğünden: 
ı - Gazetelerde satılaca~ı evvelce lltı.n edllen Kaplıcalarda Macar L. 

Lang fabrikası mamtaô.tındn.n monte edilmemiş 225 beygir kuvve.. 
tınde yeni bir lokomobilin satışı 10.XII.l940 Salı günü saat 14 te 
açık arttırma ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 20000 lira olup makineyi görmek, fazla malümat 
almak istiyenler mfidiriyete müracaat edebilirler. 

3 Montajı fabrıka yapacak, makinenin no.kli, montörün ve montaj 
ruetıerının Kaplıoalaroa.n gidiş gell.ş masrafı alıcıyıı aiddir. 

Herkes, bilhassa çocuklar tarafmd.aıı aJınma.s:ı r&Jet 
kolay ve müessir bir mOs&amaıdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
ltaır§I ıayet tesirllclir. Barsak solııcanlannuı biiTüklerde Ye 
küçüklerde sebep olacafı tehlikeler rös önüne aluıara.k sola
can hastalutarında buna kullanmalan faydalıd.Jr. 

Heklmlerlmlze n halknnJza tavsiye edilen bu müstalınr her 
eczanede bulunur. Reçete le satılır. 

Ba tasa 25 Barattar. 

Çanakkale Belediyesinden : 
Çanakkalede yeniden yaptırılacak olan 15000 lira bedell keşifli parke kal

dırım ~asının kapalı zarf usulile ıbalesi günllnde talib zuhQr etmedilin
den ı9/12/940 Perşembe ıünü saat 15 de ihale edilmek üzere bir ay müd
detle pazariıla almml§tır. 

Talib olanların mezkQ.r gtın ve saatte Çanaklcalede belediye binasında 
müteşekkil encümene tartname Tesair hususat hakkında muhasebecillle 
müracaatları ilfı.n olunur. dı299. 

TÜRK YE 
er Fabrik lari Şe 
ANONIM ŞIRKETINDEN: 

lsldteblr Şeker Fabrikası lçla 
2 
ı 
ı 

Elektrik ve Oksijen Kaynakçı Uataaa 
Birinci Sınıf Demirci Ustası 
Birinci sınıf Döküm Modelci Uataaı 

Al ın ac ak tı r . 
İstekli olanlar şimdiye kadar çal&Şm.&.J olduldan reıı:.ercıeı:ı aldık -

lan hlunctı nsikalarile bizzat ya.hud ra.z.lle Eskişehir Şeke;r Fabri
kası ~lüdürlütüne müracaat etmeleri. 

ÜskücJar İcra memurla.l'undan: 
940/1289 
Kocaeli Halk bankasına borçlu İlyas Fehmi o~lu Saim ve Yakub Hilmi 

verescsinden Zekinin haczedilen Kadıköyünda mukaddema Osmanata el
yevın Rasimpaşa mahallesi Düz soka~ında eski 39, yeni 75 kapı numaralı 
bir tarafı Andandolvehap arsası, bir tarafı lcere.steci Koataki ve Mahmud 
ve Ahmed Cemal haneleri, bir tarafı AY§e arsası, tarafı rabii Düz sokak 
ile mahdud ve tamamına yeminli üç ehli vukuf marifetile 5000 lira kıy -
met takdir edilmiŞ olan bir bab hanenin 84 sehim itibarile yalnız borç -
ıuıardan Saime aid ıs hissesi 2280 numaralı kanun hükümlerine tevflkan 
arttırma lle satılarak paraya çevrUmesine karar verilmiştir. Gayrl menku
lUn evsafı hazıası: Gayri menkiıl Kadıköy Dilz sokakta 75 taj numarasını 
taşıyan çift kanadlı demir parmaklıklı kapıdan bahçeye girilip, .sa~ taraf 
hududu lmtidadınca uzun cepbeli ve ayni çatı altındaki iki kısım olarak 
kullanılan ve ayrı ayrı kutupları bulunan eski tabirle selA.mlık ve harem
likten ibarettir. 

SelA.ml~m evsaf\ altı basamaklı mermer merdivenle çıkılır, aro.sı ca. 
mekAnla örtülmüş müşamba döşeli bir sofa Ozerinde bir oda, bir belA ve 
aydınlığa çıkılır kapı ve badruma inilir merdiven mevcuddur. · 
Bodruın kat: Zemini kırık çimento döşeli aydınlı~a havi bir koridor 

üzerınde bir çamaşırlık ve iki odun ve kömürlUk ve kuyusu ve bahçeye 
açılır bir kapısı mevcuddur. 

Birinci kat: Hattı münkeslr şeklinde bir koridor üzerinde iki bUyük, bir 
sandık odası ve bir helfıdan ib::ı.rettlr. 

İkinCI kat: Hattı mUnkesir şeklinde bir koridor şeklinde, bir koridor 
üzerinde iki büyük oda ve bir sandık odası ve bir beliisı mevcuddur. 

Haremlik tarafı: İki tarafto.n üçer basamnklı mermer merdivenle çıkı
lır zemini karasuman döşell bir taşlık üzerinde karşılıklı iki oda, bir mer. 
diven mevcuddur. 

Bedrum kat: İç içe odunluktan ibaret olup zemini çimento döşeli bir 
koridor üzerinde bahçeye açılan Iki kapısı ile zemini çimento döşeli adt 
ocaklı bir mutfak mevcuddur. 

Evsa!ı nmumiyesl: Gayri menkul ahşab bodrum ve zemin kat arası 
kArgir olup bakımsız bir haldedir. Ayni çatı dahillnde iki daire olarak kul
lanılmaktadır. İçeride elektrik, terkoa, hava borusu tesisatı vardır. 

ı - İşbu gayri menkulUn arttırma fartname.si 11/12/940 tarihinden 
Itibaren No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İI.A.nda yazılı olanlardan fazla malümat almak is
tiyenler işbu şartnameye 40/1289 ve doaya numarıısile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdl edilecektir. <Madde 
124). 

s - ipotek sahibi alacaklllarla di~er allkadarların ve irtifak hakkı sa
hiblerinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hUSl.ISUe falz ve masrafa 
dair olan iddi:ılarını işbu DA.n tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin payl~masından ha
riç kalır. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. ' 

5 - Gayri menkul 17/1!941 tarihinde Cuma günü saat 16 da Üsküdar 
ıcra memurlu~unda üç defa batırıldıktan sonra en çok arttırana ihale 
edilir. Ancak arttınna bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmaz 
veya satış ~tiyenin alaca~ına rüçhanı olan d~er alacaklılar bulunub da 
bedel bunların gayri menkul lle temin edilmiş alacaklarının mecmuun. 
dan fazlaya çıkınazsa en çıok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha terndi d edilerek 27/1/941 tarihinde Pazar -
tesi günü saat 16 da Üsküdar icra memurlu~ odasında arttırma be
deli satış isteyenin alacatma rüçhanı olan. diler alacakllların bu gayri 
menkul ile temin edUmiş alacaklar mecmuundan fazlaya çıkmak ve mu
hammen kıymetln yüzde 75 şini tutmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numa. 
rah kanuna tevflkan geri bırakılır. · 

8 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yük.sek tekiifte bulunan kimse arıetmlj oldulu bedelle almaRa ra
zı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % ~ den besab olunacak faiz ve di~er zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ter~ harcını, 
20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 
Müterakim vergiler tenvirat, tanzifat ve deliAliye resminden mütevellid 
belediye rüsumu ve müteraklm vakıf icaresl alıcıya aid olmayıp arttırma 
bedelınden tenzll olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte 
üsküdar icra memurlu~u odasında .ıfm il~ ve gBsterilen arttınna §art
name.si dalresinde satılaea~ı üA.n ol ınur. .......................................................................................................... 

Son Poıta Matbaası : Ne1riyat M üdürü : Selim Ragıp Emeç 

Resmi ve Nim Resmi Mnesseselerin ••-... 
ve Halkımuın Nazan Dikkatine 

Askerlerimize hazırlanacak hediyeler Içinde en kıymetiisi olan önU .,e 
arkası kalm bez §ayaktan yapılmış avcı yelelti siparişleri alınıp süratle 
teslim edllmektedir. Haftada iki bin yelek teslimi mümkündür. :Mühltıl 
ve toplu olaraktan yapılacak siparişlerde fiatı 200 kuruştur. 
(Bundan evvel bildirilen perakende 200 toptan 180 kuruş fiat önü şayat 
arkası asıarlı yelekiere aiddir.) 

Türkiye Köylü ve İşçi Elbisele i 
Toptan Satıt Yeri : 

~~~~~~~t~an~b~u~l~S~u~ltan~~bamam~~~lrf~aru~·y~e~Çarı~!ıa~ı~N~o.~l~S--~~1:9~~~ 

Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Ir 
}etmeleri Um um Müdürlüğünden: 

Memur alınacağı hakkında 
o ~· İdaremiZ saat okuma fUbesine orta mekteb mezunlarından 305..31 ı.ıı-

337-338 erkQk dotUlnlutardan yedi ve riyaziyesi kuvvetli lise mezunln~O 
dan da müsabaka lle üç kadın memur alınacaktır. Tallblerin 9/l2W 
Pazartesi günü saat onda nüfus hüviyet cüzdanı ve diplomalarae b~: 
lilcte idarenin Metro hamndaki Zat İ4lerine müracaatları lüzUlllU b 
dirilir. cl152~ 

Bu aksamdan itibaren 

AŞI Cü A HURiVET BAHÇESi 
Klflık Salonunda : KEMAN( NU BAR TEKYAY 

ve arkada1ları. Piyaniat V alantin, Cnnbfit, ŞEVJ(Ef, 
Klarnet Muatafa, Okuyucular : Artald ve Numallr 

Bayan Okuyucular : Biraen, Mukadder, Ayda 
Her akpm icrayı ~&n'at edeceklerdir. ı:::;~ 

Istanbul Belediyesi Ilinları :J 
Belediyemiz için 50 lira ücreUe 50 tahsildar alınacaktır. Aşdıda ~ 

evsafı haiz olanların bir dUekçe lle 15/12/940 tarihine kadar rıysstg&' 
müracaat etmeleri ve 4,5X6 eb'adında altı aded foto~rafı da birlikte 
tlrmeleri. 

ı - Türk olmak, 
2- Okur, yazar olmak. ~rJ 
3 - İyi ahlAk sahibi olmak ve yüz kızartıcı suç veya a~ır haPIS ıı • 

o derecede cezayı müstelzim bir fia ile mahkftm ol.mu~ bultl 
manıak, ~ 

f - Bula.şıcı hastalıklara müptelA olmamak, veya vazife.sini rnuntıl riJ 
man ifaya mA.ni olo.bilecck beden! veya aklı Q.rıza ve hastatııi' 
maltu bulunmamak, 

6 - 25 yaşından aşafı, 55 yaşından yukan olmamak. cıı297> 

İ tfaiye teşkilAtı için alınacak ik~ ad! maa dinamo benzin motörti,;;: 
eksiltıneye konulmuştur. Mecmuunun tah.ıftin bedeli 3100 lira ve ilk ~e
natı 232 lira 50 kuruttur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlMU ıı
minde görülebilir. İhale 9/12/940 Pazartesi günü saat 14 de dniiilı eııCff 
mende yapılacak~ır. Taliblerin Ilk teminat makbuz veya mektubııırı ~ 
940 yılına ald Tıcaret Odası vesikalarUe ihale günü muayyen saatte 
m! encümende bulunmalarL {lllv 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdiif' 
lüğünden: ~ 
İşietmemize aid muhtelif hacimde elli kadar mavna pazarııtıs ~ 

ettirilecektir. Bu iŞleri yapmo.~a elverl§ll tesisatı ve ihtlsası mevcud ,r• 
lar~n şeraiti ö~renmek üzere il€lnın ne.şrinden itfbıı.ren 7.12.940. c~~ 
tesı saat 13 e kadar idare fen mlidürlü(ffine müracaatları ve iSte)t) ~ 
9.12.940 Pazartesi günü saat onda yapılacak pazarlıb i~tirak etınet ~l 
re idare mübayaa. komisyonuna müracaat etmeleri ilft.n olunur.~ 

-· 

Lira 

ı 2000 a::r 

• ıooo = 
1 750 -• 600 -• 150 -15 100 .... 1500.-

80 60 - cooo.-
100 20 - 0000.-

Türkiye lş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
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