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Okuma kitaplarmda 1uı11 bulunan ıair ve muharrirlerin ba
yatı •e resimleri, parçalardaki fikir, kelime ve cümleler. Ycnı 
rürk Gramerine cöre GRAMER DERSLERİ. Ortaokula yar-

1 dımcı kitap Fiyatı Z!I Kuruştur. 

ava 'i!'hlil<esine Karsı 
ış Tenvirat Yarın 
ece söndürülecek ... . _ _...,., __ _ 

irk iye 
tni Nizama 

-ı Caddelerde Y aİnız. 130 Elektrik 
Lambası Kalacak. Pasif Korunma 
'çin Bir Deneme Hazırlanıyor 

"--. - 1 
lıtI:ıl cldc.linden daha henüz yc
tı •• nı~ olan \ e bugun de bUtun 
1 • le ~eni bır ~tıklul harbi 
1 ı1 ~.ı h ıırl nnn~ buluıııın Tur-

'l'el • böyle bır nizama girme~ ı 
•ltı ctmıye cesaret etme!~ bile 
r h. tnhlıl' ı;·ıyıiır. Tür.-ıyc. ls-
itlaı nı hl~·bır şey pahasına feda 

'tııııyll el. tır. Türkiye ile dostıu ı, 
ı.ı ı. · cbetı te .s etme~' istiyenlcr 
Şeyden f'VVCI bu hokikatl og
ll~lidırler . 

.......... 
1'1. Zekeriya SERTEL 

b Un gazetelerde A lm.mya
nın Türki) e sefiri \ on 

ll'e atfen 'fürkiye hakkında 
~ ltıi.ttalaalar neşrcdilmiıtir. 

tlin mülakatını takip eden 
de, ve hadiselerın pek mü-

bir ınkişaf seyri takip ettigi 
tada, mihvercilerin Türk•ye 
ildeki noktai nazarlarını an-
. bu beyanat billns<;a mu-

htınütalaaları bildiren telgraf 
) ındir. Beyanatı Von Papen 
'Pnuştır? Yoksa bu xnü~la
lierlinin düıüncesini mi ıfa
tbnektedir? Yoksa ecnebi 

t mıimessillerine Alman 
e Nezareti miimenHleri 
an mı söylenmi,tir? 

~ llokta henüz sarih değildir 
Otl Papen Türkiyeye dönüp 

etinin görüş ve düşünce-
't sarahatle bildirmedikçe, o

fedilen beyanatı bir haki
tibi telakki etmek doğru de· 

>" 
~t gerek bu telgrafta, \'e 

son zamanlarda Alman 
tında ısrarla üzerinde du-

J\vrupanın yeni nizamı kar 
l Türkiyenin vaziyeti hak· 

be. mütalaalarunızı bugün
" .Yanda mahzur yoktur. run telgrafına göre "yeni 
.\ • bütün Avrupa devletleri 
.\ttupaıı bir devlet olduğu 
. le söylenebilecek olan 

lt l'e gibi diğer bir kaç dev'll dahil olacaktır.,, 
~beple "Türkiye Sovyet 

l ile\evvelce idame ettirdiği 
t münasebetleri tamamen 

l~ıkları maskl'lcme Caa liyctine ait iki göriintiş 

Hava taarruzlarına kar~ı ı~ık- tinde bir toplantı yapılmı~, bu 
ların söndürülmesi ve kar3r1Jl. içtimaa bütün resmi daire mü. 
ması nizamnamesi tatbik lllC\'- diirlcrilc İstanbul Kuınantianlığı 
kiine ,konduğu için, ehı·imizdc mümessilleri ve J~ndarma Ku
de buna ait hazırlık! ı;a derhal mandanı İ§tirak ctmi.llerdir. Ko
başlanmıstır. İlk iş olarak yarın misyon, vitrin ve cepl1e tcnvira
aksamdan itibaren. umumi 'c tını, 1§1klı reklamları yarın ak. 
hususi binaların dış tcndratı şamdan itibaren menetmeye ka-
söndürülcçektir. rar vermis ve bu cihet derhal a-

Dün Vilayette Valinin :iy::ısc· ~ (Souu; Sa; 2 Sü: 1) 

r Işıkları ----- , 
Nasıl Kapatacaksınız? 
Hük\ıınetçe. ehirlerdc ışık-

ları söndürmek l<:io \'erilen 
kararın tamuıncıı tatbiki va
tandal'lara diişen miihinı bir 
rnz.ifedir'. Bu vazife~·i hakkıy • 
le ifa için, vatand:ış1arm ~ u 

kaidelere ria~ et ctmc1cri tay. 
si~·e olunur: 

1 - Bütiin ısıklar hamdan 
, .e dışarıdan görümni~ ccck sn· 

rette gizli olacaktır. 
2 - BUtün pcncerch·r, hina 

ortasındaki ha\·ahklar. l'amlı 
hol tavanları ışık sızmıyacak 

surette kaı>ahlacaktır. 
3 - Bütün müesseselerde, 

fabrikalarda çnh anlar ve ev. 
lerde az ı~k ile i~ görmiye alı~. 
ıııaltdır. 

4 - Otomobiller projektör. 
lerini kullımınıyacaklardır. 

5 - Pencereleri kuı>atmak 
için siyah stor, kalın koyu 
renkte perde, ına' i 'c~ a sirah 
kağıt kullanılabilir. Ve~'ahut 
bu vasıtaları bulaınıyanlar 
pencerelerini ma \'İ~ e boyat. 
malıdırlar. 

6 - Elektrik amııullerinin 
ma\'İ olması ve) a maviye bo
~·anması muvafıktır. 
(Tafsilatı üçüncü sahifemizde) 

ViYANADA 
Yeni Bir 

Konferans 
---o---

İtalyan, Alman ve 

Macar Nazırları 

Bugün Buluşuyorlar 
----

Hedef: Yeni Nizam 

Kral Borisin Hitlerle Jı 
Yaptığı Görüşmede 

de Bu İş Konuşulmuş! 
Viyana, 19 (A.A.) - Almao~a 

Haricı\ c Nazırı Von Ribbentrop 
\'e itnİva ttaricive Nszırı Kont 
Ciano. ·bugün S~lzburg'daı1 Vi
yanaya gc1mi~lerdir. ispanya Ha. 
ridye Nazırı Scraııo Suner h
panyaya di'jnınek im•re $alıburg
dan ayrılmıştır. Macar Başvekili 
Kont Tcleki ve Hark:1yc ~fazm 
Kont Csaky'nin Alınan hüküme
tinin daYeti üzerine yann (bu
gün ı Viyanaya muvasalatları , 
beklenmektedir. 

PEŞTEDEKİ KANAA'f 
Bu~ape~te, 19 ( A .. \.) - Heu-1 

ter: Ögrenildiğ'ne göre, Kont 
Tclcki ve Kont Csaky, mihverle 
Japonya arasındaki üçlü pakta 
Macaristanın imzasını koyacak- 1 
lardır . .l\Iacaristanla mihver ar.J
srnda inkişaf edcbilcccgi tahmin 
olunan askeri işbirllgi:ıı tesbit 
eden hcrhangı bir protf>kolun u~
lü µakta ila,·e olunmasm:ı ıntizar 
edilmemektedir. Sanıidıgına gii. 

• re paktın Macaristan tarafından 
imzası basit bir form·,ılii.cde•1 ıbcı· 
rettir ve bu formalite, Altnanle>ı·a 
gürliltülü bir propaganda yap
mak fırsatını verecektir. Vaziyet
te Macaristan. için hiç_ blı deii. 
şiklik beklenilmemektedir. 
KRAL BORİS'İN ZIYARErt 
Sofya, 19 (A.A.) -- Reut"l' a· 

jansı bildiriyor: Dün ak anı geç 
vakit neşredilen resmi bir teb
liğde deniliYor ki: 

"Pazar günü Berline gitmek ij .. 
zere Sofvadan hareket eden Kral 
Boris, Hitler tarafından kabul 
edilmiş ve pazartesi günii Sofya
ya dönmüştür .. , 

Alınan malumata göre, Harici
ye Nazın Popof Krala refakat 
ediyordu. Kralın Hitl~r'!e mifüı
katı Sofyada büyük heyecan u
yaı~dırmıştır. Bıt sev ıhat rok giz_ 

fSonu; Sa; 2 Sü: 2J 

M. Korunma 
Kanununda 

Yeni Tadilat tıı temin etmek ve Avrupa 

01~ının idaresini deruhte et
·~ milletlere yaklaşmak 

hı~ ı bulmalıdır.,, 
ı:''itr taraftan Alınan matbu

ınühim bir kısmı yeni 
l>a nizamından bahseder
bu. nizama girecek Avrupa 

~1!trini de sayıyor, ve hariç

./. Başvekil, Grupta 

'itll devletlere ateş püskiırü-
~ · Bu gazetelere göre yeni 

k nizamı bir hakikattir. 
~··karşısında küçük devlat
l' U§Cn vazife ya e\'Ct veya 

clCtnektir. Hayır diyen dev
de akıbetlerinden mesul o. 

, dır. Almanyanm Türki· 
\ı'~arşı hi' bir müdahale ve 
~ ~ niyeti yoktur. Binaerıa-

h. Urkiye de yeni Avrupa ni.. 
·~ kabul etmelidir. 

.... .... 1 

~ lnıanyı:nın, büttin küçük 
ıl:i1 devletlerin iltihakını ıs. 
b ~·eni Avrupa nız:ınıı µJanı
<iutı..ın teferruatı heııii~ ına-

• eğildir. Alman matbuatı 
ii;erıi Avrupa nizamrnı;ı ana 

1 1lı tesbitle mesguldiırlcr. 
h e ~ 

"~ kHdar kahul edilen ana 
't~ler ~tı suretle hülasa ıtdi-

~ . 
,;0uPada bütün devlı•tler~:ı i~
ill l' CJteden beri 'tlS3V\'Uf \'C 

I~ ectılen bır birlik viicua" gc:
ıltıek~ır. Şu ffırkla ki hu tJirlik 
~il bır devlet tarafından ıd:.ı
Q~et"'C~ktir Butün kuvvlt ,.e 

il hakım devletin elinde bu-
l' ~ı ıçin Avrupa b;rw .nın 

'~~l sına~n o mesul ola 
,,~: Avrupaya, 
ll~ l'lledeceği i 
"t~ilasından d 

' Binae 
<So 

Askerlerimiz I çin 
"Tan,, ın Açtığı 
Hedi,qe listesi 

Halkevleri İle Diğer Hususi Müesseselerdeki 

Hediye Seferberliği de Hızlandırıldı 

a askcrlcriınit:e kış Jıcdiycsi olarak yapılan tchcrrul:ır 
<Yazısı 2 ııci sahi1cm.zde} 

Bu Hususa Dair 

izahatta Bulundu 
Ankara, 19 (A.A.) - C. H. 

Partisi '.Meclis Grupu bugün (19-
11-1940) salı günü saat 15 te 
Seyhan mebusu Hilmi Uranm re
isliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakıp 
kürsliye gelen Başvekil Dr. Re
fik Savdam vaziyeti hazı;-anın 
icap ettirdiği bazı husus hakkın
da Koordinasyon heyetinin alm
masına lüzum gördüğü kararlar 
milli korunma kanunundan bazı 
maddelerin tadiline lüzum g~s
terir mahiyette olduğuudn,1 ba
lı isle bu bapta Bıiyı.ik Millet Mec
lisınc takdim f'dilcı,.:ek kanun pro. 
jc:-.ınin cvvclcınirdc grup iılt:ıre 
heyetince teşkil ediler:~:, bir ko. 
m'syonda tezekkür ..?dilp1csi hu
susunu ın.m·afık teljkki etınekte 
oldut,unu bildirır.i. \ 'C milli ko
l unma kanununun tanziminde 
olduğu ~ibı böyle ı_,ır komisyo
nun te.,ekkiıliınc grııp umumi he
yt~t;ııin mm·rılak11ti11i istr>miştir. 
Grup umumi heyeti, Bcışvekilin 
bu teklifini müttefikan tasvip et
nıistir 

Bundan sonra ruımamede mevcut 
uıkrirler ot:unmu~tur. Bu takrirler
den blriı;i, ~on defa meriyet mevkime 
~İren muamele ,·ergisi kanununun kii 
ı~k büy\ik her t'ICVİ tabak eınafmı 
fiÜmulüne almakta olduiundan Te bu 
halin bilhassa muamelesi buit •e 
kazancı mahdut olan esnafa iztırap 

~Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

UsUe ''Spitfire ... ~ıua "Ddilaııt,. tipinde iki lngiliz b~ ~·a.·e·i n~uş c nasında 

Yunani&tan Harbi 
---o--·--

Göricenin 
Düştüğü 

Söyleniyor 
Yunanistan, Bütün 

Milletlerden Tayyare 

Yardımı İstiyor 
Belgrat, 19 \A.A.l - \'ugos

lav - Yunan hududundaki muha. 
birlerden gelen ve henuz tecyyut 
etmiyen haberlere g()re, Gönce 
şehri bu sabah saat 1 de Yunan
lılar tarafından zapte<lilıni~tir. 
Başka tafsilat yoktur. Ve bu ha
berin de resmi kaynaklardan 
tahkik ve teyidi mümkün olma-
nııştır. . 

YUNANLILAR NE 
İÇiN GÖRİCEYE 

GİRMİYORLAR? 
Arn<J\'UJh.ıt-un cenup hudutla-

ında ltalyanl. ra karışı tııarruza 

acçen Yunım tırl'al rı Konlspol'
:fa ı Pı espa ı,:öiuı.e kadar uza
ııan takrlbC'n 260 ·Uometrellk cep
he bo~·unc:ı teşebbil ,.e !.arar ü -
tiinli\ı;;ılııO dlerinc: alorok, ıısl~cı 1 
nar•'k"' kabiliyeti bakımından 
h~klm bir v:ızlyct almı~lardır . 
Her tıır<lfta ı ic-ıu halinde bulunan 
itı:ılyanlar. bir sırcı müstahkem 
ıstinat noktiılarına day .. n .. rak. 
dağlı!~ mıntakalarda yem bir mu
daf~a hattını vücude geUrmiye 
calışmul.bdırlar. 

..ı:;p:r cep!ıesınde mühim bir il-
tisak noktası ohın Kalabaki, Yu-

1 naıılılar tarafından istirdat edil
ınl~e benziyor, Cephenin bu böl
gesinde rlcat eden italyan kuvvet
leri arazi teşek'külfıtı bakımından 
Yanya - Erger:i yolu üzerinde pek 
gerilere çekilmek mecburiyetinde 
kalacı>l!lardır, Çünkü, lburadaki 
istinat noktaları CMu.ı:ina · geçf
::li, Nenıerçka daiı ve Tepede

f Sonu, Sa; ~ Su ı ı 

_.,J 

Y ugoslavyad• 
---o---

ı Karadağ 
1 

Beyanname 
Attılar 

Halk, İsyana 

Edildi, 

Bu haberden e\'Vel alınan en 
son malumat Görice akıbetinin 
hala kararsız. olduğunu, fakat 
şehrin her taraftan mubas~ra E.

dilmiş \'e İt;tlyanlarm rkatirte 
açık olan yegane Y6lutı da. Y.u- • 
nan toplarının çapraz at,ı;i Wtın
da bulunduğu mer~c1.rodc idi..----------------------------
Buna binaen Görkı·n:n {lii9tUğü- G"" 1 Geç k 
nü bildiren haberin g.?cikıniyece- un er er en : 
ği zannedilmektedir. 

Belgrada gelen 1iaber1ere na
ıaran. 139 tank Manas'tırcla ve 
Yugoslav • Arna\:utluk hududu 

(S?~u: .sa; :! su. 61 

lngUizler Geçen 

Hafta 140 Hava 
Hücumu Yaptılar 

Londra, 19 (A.A.) - 16 Teş
rinisanide nihayetlenen lıa!ta 
içinde İngiliz hava .ku\'vetleri 
düşman arazisine ve -düşmnn iş
gali altında btılunan araı:iye bir 
çok şiddetli hücumlar yapmışlar
dır. Bombardıinan edilen hedef· 
ler arasında, Münib, Torino, Mi
lano, Napoli, Berlin, Gelsenkirç
fen, Danzig de vardır. Cemcı:ı 
demiryolu iatasyonlanna ve eıya 
depolarma 28, petrol tufiyeha.. 
nelerine 14. fabrikalara 20, tay
yare meydanlan ile deniz tayya
resi üslerine 70 den fazla, liman. 
lara ve gemilere 32 hücum ya. 
pılmıştır. Bu geniş harP.kattan 18 

j'Sonu Sa: 2, Sü: 5J 

. ,.,.... 

HAK AŞIGI 
Yazan: Refik 8 alid 

K endi isteğile de ol!>a 
Chamberlain 'in ate~ie 

yakılarak kül haline getirilme· 
si, dünyayı harp ateşinden 'e 
f elik et küllerinden korumc1 ~İ
yasetioi takip etmiş bu sulhse. 
ver devlet adamına ')·a)u~a
cak akıbetlerden deiildir. O a
zimli ·ıulh işıiının cesedi fırı
na sokulmıyank, 300 dere<:e 
hararette kavrulmı~·al"ak, bir 
tutam toz haline getirilip bil. 
liır ti§e içinde loş bir kilise ra
Cına konmıyacaktı. Britanya •· 
dalarını süileyen ve kırları, •· 
ğaçlan ıttzellik enstitüsünden 
henlb çıkmış kadar çekidüzen 
cörmtlş olan o tertemiz, yem
yqil, rahat ve mamur köyler
den birinin me:u.rlıpna eömü
leeek, bapna bir uytin fidanı 
dikilecek ve sulh remzi nebat 
oralarda l"etitemiyor!la ta~ına 
zc~·tin yapraklı bir c_:c1enk işle
necek ,.c altına şu kitabe ~·azı-

larakh: (Burada sulha gönül 
\'e~miş büyiik hnk aşıiı m~t

fundur. Sevgilisinin kendi elin· 
de un '·erdiğini gördii ve bu 
acıdan iHdü.) 

Mübarek Cham!>erlain bir 
sulh (MeenunJ u idi~ ümrü 
" Leyli! Leyla., yerine ''Sulh! 
Sulh!,, diye inleyerek ıreçmiş, 
izzetinefsini ~iğncyc.rek yad 
illere kadar gidip mahbubesi. 
nin namuısuna tasallutundan 
korktuklarına yiizsuyu do"k
müş, "ona ilişmeyin, elele \'C· 

relim, el üstünde bakir ve le
kesiz yaşatalım!,, demişti. O 
seyahatin mane\'İ ezası ve gös. 
terdiği bu fedakarlık. ( Ash) 
nın dizine baş koyup (Banu ı ya 
32 dişini söktiAn (Kerem) in 
ki kadar bilyilktU. Jfalbuki me
ramına erdiğini sandı~ gün 
ihanete uğramış \ 'C bu ıstırap. 
la, dirisi eibl ölüsü de çayır ~a 
yır yanarak (Kerem) misali 
işte, hasret ateşi içinde e'bedi 
yete göçmüJtü. Ef saneleşmi 
•şk hikayelerinde oldutu cihi 
mahbubesine kavuşamadan öl· 
düjii i~in, kusurlarına rağmen 
o hak aşıkı namusJu diplo:=ıat 
bize eenc sempatiktir. · 

(Lôtfcn Sayfa~·· Ct>\'İrinizl 
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Hava Tehlikesine Karşı .. fGÖN-ö°N°MESELE$il ·------.. ........................ __ .... . 
lş 'T'envirat Yar·ın Yok, Kalmadı, 

1. ~ Yazan: Naci Sadullah 
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eces·· dürülecek rtık bunun adı lhtlkir değil· İskenqerun limanının kısa bir za
dlr. Cephede bekllfen aakere ınz.nda ıalalu için mutch~ssıslar tara

gönderllecek çorabın yOnUnU pıhıya fmdan hızırlanan raporlar Vekllete 
bindiren, veya kendisini, yarının muh gonderilmi .tir. (Başı 1 inddeJ ı mam Müdürlüiünde yapılan diier bir temel tehllkelerlnden korumaya ha· İskenderun, çok" kısa bir zamanda 

arlara tebligw cdilmi.~i.ir. Pi- toplantıda tramvaylann maskelenme- ıslah edilerek Alı:denizde tamamen 
o bayileri sinemalar otel &i işi .rörü~lmü;ıtür. Tramvay İdare- zırl:ın;n bir memltket1" muhtaç ~u- modern bir liman haline getirilecektir. 

e, ga.,.;.v.1'arla resmı· v'e oay.' si, UJMkclcme işine bactin başhya- ıundu u maddeler n f yatlarına Y z· Bu meyanda, Fransızlara ait bulunan 
~ n de yUz zam koyan dDımına aadece 

, · k caktır bir çok romorkör ve mavnanın ııatın 

.Askerlerimiz için 
"Tan,, ın Açtığı 

Hediqe Listesi 

butün n;ü:ssese.erın .a. HuSUSI BİNALARDA muhtekir deyip geçemeulnh:... almmasma ait formnlitc b•ıcünlerde 
Qzerindekı lambalar yarın DUnyanın ıu nazik hengflmeelnde, . . ı N ı 

Hususi binaların maılı:elcıımesi için dibine darı eldled kesesini blrız da· ikmal edilerek vesaıtın mubayaasına Dundt'.,beri, gazetemize t~lefonla ,-- T A 1 n -- ' tamamen söndiirülmüı:: o- b ı kt b k tl r :ıs ı \ ~ verilen mühlet bu aym &onunda bite- ha ffılrn;ek uOrunda, cepheyi bekli· aş nn:ıca ır. yapılan lrço. ıni.ıracua a , • .er e-tır. Bunların yerine ziya tsı and•run limanında vücude geti· ı · h •· ı to ı mıık ve göı1 
1 

- ccktir. Bu müddet içinde, herkes, otur- yen askeri çorapaız. ve içinde Y•P· ' ~ r.mıze uıye er P 8 ' - D"YE 1 "ISTES 
en lamba, fener ve saire duğu binayı dı!Jarıya en küçük bir ıı;ık dı(lı memleketi mDdafuıız bırakmayı dlecel. diğer modern tesisat İngiltere- dermek fş"nde ''TAN .. ın Ozt'rine ul- 1 HE f ı. 

Halkevler.i İle Diğer Hususi Müesseselerdeki 
Hediye Seferberliği de Hızlandır1ldı 

ışık yakılmnsı da yasakttr. sızmıyacak vekilde maskelcmiye mec- blle g!Sze alan dOıman, ndece oyulaaı den satın alınacnl."t~r dı(;ı rnz!fo hakkındJ biraz daha lza- 'ı 
adde ve sokaklarda bulunan burdur. Kararnamenin neşrinden dün- gözler! altın hıralyle kararmıı bir p· d hat vermemizi zaruri kılıyor: 

ıyasa a : k · - d ·ı k h d iyeye ait elektrik lambala- kü gazetelerle haberdar olanlar, derhal mcınfaat sarhoıu de(llldlr. Bunun ı. A!'. ·erlcr!>nıze gon crı ece e ıye-, 
sökülmesine dün başlan- bu ~n icap ettirdiği hazırlıklara baş- çlndlr ki, onun IArenç •lnına vurmak O !erin, muhtelif bakımlardan, muhtel.! 

ır. Butün şehirde 130 elek- lamqlardır. mecburiyetinde bulunduğumuz silin· Q(jOn tomobil evsafı haız olması lazımdır. Bu nok
1
tn 

1 1 Diğer tnrn!tan ışık karartmada mez leke "muhtekir., d•mgasından biliıımedlği takdirde evlerde hazır n-lambası bırakıla..::ak, bun ar ktıllarulacak olan her türlü malzeme- çok dıhı' mUthlf olmalıdır, MeaelA, 
11 

,,. +• .... • G ld• nacak hediyeler mııUQp evsafa uymı-1 
maskeleneccktir. Sökülecek nin - mavi ve siyah ktığıtıar, deniz timdi de ıııkıarı karartma kararının ~as iCJI e 1 yabillr. . 
baların adedi 7 bini tecavüz muşambası, siynh storlar - beyan- verlllılndenberl dükkAn dükkln do· . • .. .. .. •. Fakat, blum. ~eher takımını 2501 

tedir. Bu iş, en geç 4 gün nameye tAbl bulunduğu diln nlfıkıı- lltf'P soruyorsunuz: 1 Mıntaka Tıcare. Mudurluğij, otomo- kuru.,a mal ettigımız hediyeler - ya-
1 ında tamamlanacaktır. Lam- darlara blldlrllm4tir. Ellerinde bu .,_ Mavi klOıt var mı?., bil lastiklerinin tevzii hakkında bir ta-

1 
ni bir gö,nlek, bir çift çorap, 'c bir 

1 nn direkleri yerlerinde knla- :nalzemeyt bulunduranlnr, Ticaret Cevap veriyorlar: l matname yapm.ışt~. ~~ talimatname- çift eldıven - salahiyettar makam-, 
fakat bunlar cereydndnn tn- MildQrlUğllne beyanname vererek "- Yok!,. ye göre otomobıl lastıgı satan acente- lar tarafından tesbit olunan cwa!ı ı 

i miktnrıru bildireceklerdir, ''- Siyah kiöıt var mı?., !er her Cumartesi güniJ kimlere ne tnmıımcn haizdir. Vatnndaşl:ırımız 
en tecrit ed lecektir. Buna rağmen, dQn bu malzemeden "- Kalmadı!,, lrad:ır lö.~tile ımttığm:ı dair Mıntaka Ti- bl.ıe pnr:ılnrını yolladıkları takdirdC', 

UMI DENEME İÇlN tedarik etmek lsUyen bazı kimseler "- Mavi ampul var mı?" caret Müdürlüğüne beyanname vere- kendilerine makbuzlan derhal ,•eri-
n Viliyette toplanan komisyon, ffıhiş fi.yatlarla karsılaşmı,şlardır. "- Bitti!., Cl'klerdir. Acenteler otomobil sahiple- lece.kür. Ve onlar dn gösterdiğımız ı 
nciteırin tarihinde yapılması ka- Mavi ve siyah k ğıtların fıyatları "- Siyah .aten perde var mı?,, r ne ihtiyaç nisbetinde lastik tevzi e- kolaylıktan istifade etmek surctık, 
urdan umumi pasif korunma de- hayli yilktel~I gibi, kırtasiyecilerde "- Tilkendll,, deceklerdir. Elinde ihti~at lastiği olup :ıskerlerimiı:e, ihtiyaçlıınnn her b:ı- I i 

esinin bir muddet daha tehirini ita- ve perakende kAğıt satan mağazalar- Halbuki. kökOnden yok olan, zer· ta, acenteden fazla lastık alanlar ce- kımdnn uycn hediyeler göndermiş o- ~ 
tmnııtır. Hazırlıklar tamamlan- da bu l!:tığıtlan bulmak mOmkiln ola- reıl kalmıyan, ıon dımlasına kadar zalnndırılacakl~rdır. lacakl:ırdır 

sonra, gayri muayyen bir cUn- mnmıştır. Siyah, mavi ve koyu renk- biten ve son damlası da tOkenen ıey, Dün, .tnı:ilt:~~en • gelen dört ':egon HALKEVLERİNDE FAALİYET 
arm icareti verılecek ve tecrübe teki tülbent ve bezlerin fiyatlarında r.ııvl k"ğıt, ,~lyah klx.ıt, mavi •mpul, otomobıl lasUgı ycnı yapılan talımat-

.. " v "' • l d • d"J ek • D•ğer taraftan, dünden itibaren ç rün geceli gündiızlü devam e- da artıs görülmüştür. siyah perde deOll, sadece, meydanı rıame d:ııres n e tevZJ e ı ec tır. I 
Ti M- Halkevlerile Kızılay ve diğer hususi 

.Bu hususta vi!Ayetc ve caret u- t>er ıeye rığmen hAIA boı bulan muh· teşel:.kOller de hediye seferberliğine 
misyon, bu ar•da pasif korunma dürlilğQne muhtelif ııik6ycUer ya- tekirin lnaafıdır. rrenlerde Bazı birıız d:ıha hız vcrmlıı ve dQn topla-
ttinin ekaiklcrini gözden ccçir- pıldığı içfo, Fiyatları Murakabe Ko- Bunun içindir ki, artık yak111 eli· nt.ı·• hediye ııdedi, diğer günlere nis-
bunlarm tamamlıuunası için ted- misyonu, ışık karartma malzemesi ı '1"11ze geçen her muhtekiri, sade bir S f 1 K ld d betle daha çok olmuştur. Evlere da-

r almıı, 100 eski mahalle tulum- satan tAclrlerl perşembe gQoil toplan-! kAr muhterisi gibi hapishaneye değil, e er er a iri! 1 ~ıtılan listeler üzerine halkın taahhüt 
m koy pasif korunma ekiplerine tıya davet etmişUr. Toplantıda bu 1 en korkunç vatan dDımanı gibi, da· ethği eşya miktarını gösteren liste-
ni ltararlaıtırrruştır. malzemenin fiyatları tesblt edilecek- rııilııcına göndermek hem hakkımız, Ankara, 19 (A.A.) - Bize verilen !er de dClnden itibaren Hıılkevlerine 1 

aabah Elektrik ve Tramvay U- tir. hern de vazifemizdir. Bunu yaptıııı- resmı malümata nnzııran, mevsim ve verilmlyc başlanmıştır. 
llll't~;.;;;~;;;;;;;~~;;;;,;:~~===::::m:============ nıız gUn, llru haya duymadan adale· vaz'Yeti hazıra dolayıslle bnz.ı mınla- Tnahhütlerin ekseriyetini, yiln ka-1 

Kanununda. Tad•ıla"' f tin önUnde dize gelirler ve: kıılarda yolcu trenlerinin tahdid:ne zaklar teşkil ettiği ve bunların örül-
• "- Siz de merhamet yok mu?., dl· luztım görülmüş olduğundan, Anka- mes! de epeyce zamana mlltevakkıf 

ye kıvrınırlaraa, çok haklı bir lntl· radon Haydarpaşnya her gtln saat 17 olduğu ı~ın, ay baGlna doğru Halkev-

TAKIM 

TAN Müessese:::i 
Sabıha Sertel 
Sevim Sertel 
Rcfık Hıılit Karı:ıy 
Ulunay 
Naci Sadullah 
Osman Mueyyet Binz.et 
Ahdi Aitse! 
Sait Kesler 
H i~eyin Avni 
Kcmııl Sülkcr 
Riı tü Sezı;:ııoğlu 
Firuz:m 
İlhami Tez 
Baha Can 
Hasip Güray 
İbrahim Kırnak 
Mehmet Emin Kantürk 
Nuri Özcıın 

YekQn 

54 
4 
2 

1 
1 
ı 

1 

83 
Eldiven 

Tertip Heye•inc!en, Hakkı, 
Emin, HulClsi, Ali.ettin, Ta-
hir, Sabri, ve Kenan tara
fından birer çiftten 

YekUn • 
7 

7 

Gazetemiz vasıtasiyle yardmııı 
i&tirak edeceklerin isimlerini her
cün bu sütunlarda ilan edecciiz. 
Siz de süratle bu listeye ittirak 
ederek vntani borcunuzu yapınız. 

.. .., - "" ... - .., .. u 

Tarih ve 
Çahş 
Hız eri ·yor~ tt:· 

k 'f•· Ankara, 19 (A.A.) - 1 l r b:I' • 
Kurumu Umumi Heyeti, dUn "e ,\! 
gijn, biri Maftrif Vekil\ Hasan ·~ 
Yücelin, dil:'eri Kururıı B:;şkanı J-ia! 6' 
Cemil Çambclin Baııkanlıkları alU11 

ıki toplantı yapmıştır. 
1
4:• 

Maarif Vekıli, Tarıh Kurumunu 1,ıı 
fen yüksek himayelerine alm:t 01'1'. 
Milli Şefimizin son hafta zarfında ~ 
rum merkezini şcref!cnd rdihlerı ı: ı '• 
temıyetin şimdıye kadar i~l/~~1' 
)"<:kından ıılfıkadar oldukbnnı ve ıcır 
metli dırcktiflcr vermek sureule dıl ~ 
rumuıı çalı$malaı mı teşvik buytır 

11
,. 

, !arını ifade etmıştir. Bund~n ~fııı 
l Kurum Genel Sekreterı, Mlllı " · tıe' 

1 
::in kıymetli dırekııflerini umuı:nı ,,,.r· 
.>et uyclerine ızah ctnuş ve milli 

1
, 

lığın en muhim ikı n esnedi ola~ fil~ 
li tarh ve d"I çalı ,ma ftnna b.ır erC 
daha hız verilerek m.ı<ıbet neucı: 
varılması lüzumunu tebarüz ettirt%1 Of 
ur. Umumi heyet l:urum h kkındl ~·· 
terdiklerı yuksck nlakadı:on dolayı r., , 
li Şefımıze sonsıı:~ ı-uhJn ve sa~gı;r. 
rının iblllgını ıtniakla kabul etınışt1 ._ 

"itil .. Bundan sonra ruzn:ımeye ı;eı;ı 11ı ynpıian hafriy~t raporları ve geçen 
butçclen tctk.k olı•nmuş.ur. 

Ycıli Mallar Haftası ~ 
/1nkıır ı, 19 (TAN) - On l!irf!ll 

\ T. ı rı..f \ c Yeı l l\lallar Hafta-\, 

1 

Bırincıknr.unda B .. ~vc;;ilin bir nu 
.ıle açılue .tır. ~ 

Ne·at Öncel 
ile 

r. 
., 

r-§aşim Taşbo9 

(Başı 1 incide l 
e'kte bulundugundan blihisti. Sa

eri tarafından şifahen de izah e• 

llL"l\U milnasebetlle Baı;vekil doktor 
Refik Saydam lle İngiltere Başvekili 
Winston Churchfll arasında aşağıda
ki telgraflar teati edllınlsUr: 

ka- kev41 duyarak, bugün bize ver· de ve salı. ça,...,nmba cuma pazar 1 · ·1 k 1 bl d bi 
··· ı • •v- ' • crınc ~·erı ece eşya arın r en re ra!!mana avıı~ın ıur. 

dikleri §U cevapları kendilerine tek· CLJ•ıleri sıınt 8,20 de Haydıırp:ış:ıdıın 1 ehc.ıımly~tli surette artacağı, bu lis- Cena , bucUn ıaaı ı ı,Jo ia merlııl~1 takrire cevap veren Maliye Ve-
Fuat Ağrah bu vaziyetin hükn
e de nazara almdıiııu ve bu lr:abD 
m vcrgıden muaf tutulması halt-

a tanzım edilen kanun liyibası-
M eclise takdim edildiğini, 

Ekseltıns B. Winston Churchill 
İngiltere Başvekili 

Londra 
Manevl vasıfian ve kesif faaliyeti 

ile her tarafta derln bir hayranlık 
kaz:ınmıya muvaffak olmuş olan bll
yilk Jngiliz devle. adamının vefatını 
hakiki bir teessürle öğrenmiş bulu
wıyorum. 

rartıy•blllrlz: Ankaraya her gün saat 14.25 te ve tclerln tetkikinden anlaşılmı5tır tareden kal<! •ılarak nal!:aıı \k arıY !;l 

"- Yok; kalmadı, bitti, tDkendll.. cnlı, perşembe, cumartesi, pazar GUn- Yine bu listelerde bir kısım halkı- Yed•inC•I Tertı•p Sıvas c.amıtnde kıl·ndıkıan ıonra &dı.rıe'uı>1 .,.. 
• • Jcı i s ot 9 da hareket eden trenlerle, mız do hediye yerine tam takım bir ı "ıne dc~cdı'ecckıır. Mnll ra~m·ı c'f• 
Iş Bankası Jstanbul haftanın iki günunde İstanbul vapur- veya birkaç kat giyecek eşyası vü- -<>----
şubesi Müdüı-liiğü ları ile Bandırmada buluşmıyan ve eude getirecek parayı vermek iste- Tahvilleri Çıktı ACI BİR KAYil' '° . 

. Bandırmadan salı, cumartesi günleri mi~tir Halkevleri bu tnlebl de kabul Ashri kaymal:amlııından mAıctal' 
Ankar:ı, 19 (TAN). - iş. Banknsı sa:ıt 6.30 da ve İunirdcn ayni gün- etmiş ·ve buna göre tertibat nlmıyn Sıvas - Erzurum dcmiryolu istik- hvın il n!nln c Ju conckli uklruharP .• : rıı 

İstanbul şubesi mfidürO NcJ:ıt Ken- ler saat 10 os de hareket eden yolcu b:ışlnmıştır rıız tahvlllerinin 
5

,
5 

milyon liralık 1ıtarından Ali ve ıonıuldalı: Kdmur 1 
11

1 

tin istifası kabul edilm~~tır. Bankanın 1 trenlcrj 23İll/1940 tnrihlnden itiba- u'ektepl~de kurulan talebe komi- . 'blnin k . mOhenc:ı.ı Nu•ı ve b:.ı kere 'tlc;vıı "''"I t• 
İstanbul şubesi m~ıdurlu Qne • Umum ren fşliyı;miyeceklerdir. leleri, kız talebenin mekteplerin kon- yedtncı terti ayıt muamelesıne yoru ,eri Jbrar.lm biraderi Denı,1oııarı1J 
mOdilr ~uavlnlerındcn Mecl. Duruz Bundan bnska Ankaranın Adamı fer ... ~ns sa"'onlarında hep birlikte ça- bugün başlanacak ve KAnunuevvelln 1 eczacısı Mehmet Kemal :-la o.ı ınuı>ıt 
tnyl ed imiştir ıc 12 sinde bu işe nihayet verilecektir. duı'!u tasıalıkıan kurtulamıyar.ık rahınel• ıJ' 

Sirketlcrınde çalışan amele
ış esnasında iş yuziınden eörduiü 
rlarm tazmmi ve Antalyada çah
bır maden şirketinden uıı:unca bir 
det iıcretlerıni alamamakta olduk
anlaşılan amele hukukunun hUkQ
~ ıiyaneti !uzumu hakkındaki iki 
re de İktısat Vekili HJsnü Çakır 

hndan icap eden inh:ıt verilmiş 
Vekaletçe alındığı anlaşılan tedbir
&rup umumi heyetince tasvip edil-

Bu hazin vesile llc size hnrareUI 
tazlyeUerlml ve müheyyiç sempntiml 
ar7.a mOı:nadcnW rlca ederim, 

REFiK SAYDAM 
EbelAns doktor Refik Snydnm 

n 
1 

• ıı: mUte~::ıbll münasebatı haftada ~ç lışmalanr.ı istemiştir. Mektep idare- Tahviller, müzayede ve mt.inaka- mana ı.avu,muştur. Ccnaıe11 outOn S•ı'I~ 
gun Toros sUrat katarlnrı llc temın !eri talebeye bu kabil kolaylıkları salarda tf'lmlnat ve hazinece satılacak da Karaıılıkyalıda Kumul sokaiında t ~,ı 
edilmiş olduğundan, bu katarların i!l- göstermey' kabul etmi5tir. Ünivcrsi- mallarda tnAslt bedeli olarak kabul alı evinden nat ı ı.ao da ,.aldır ıır•\.,"1r !( 
!ediği günlerde y::ınl Ankaradan cu- tedeki k•z talebe de bu yolda çalış- edilecektir. 111 c ılnd• r.a uı l:ıh.,dıkıan ıonrı ~r 

Türkiye Başveklll 
Ani· ara 

B. Chambrrl!ıln'ln vefalı uz ·ne, 
uznamede başka madde bulunma- bana göndt'rdiğinl7. u rye>t te>' r fı'l

18 4S Cocuk 1aatl 

mu, pa~.artesi, çarşamba günleri saat m::ılara bn.,lamış, toptan ve ucuz yiln ek •'ı mezarı fı ,fiakl ıı le "aO,rlna &cf ~tı 
12 . .;s te ve Ad:madan cuma, p~zar, ted:ırik !'dilmiştir. Talebe, bugünden 1941 Yılbaşı Piyangosu ce tir. Mevt.l rahmet eyleye. rrtt!lf/ t 

ı hasebiyle riya&etçe celseye i6,30 d,n dol:ıyı ek el!'n l"tz:ı Kr lıvct 8.45 Yemek h tul 
nİllaJet verilmiştir. Hüklime!i n"m na tt> c: ·' J · e 1t'f m. 

ısı.ıs C'ocuk mOdiı 
19, J liaborlcı 

19,4.l Saz 

çJr amba günleri saııt 13,30 da hare- ltlbaren mevcut tığlnrdan istifade 1- Mllll Pıyı:.ngo İdaresinin tertip et- r 1 5 • • ~til 
ket eden muhtelit katarı r da 22/11/ çln muna\ıebe ile örgüye bnşlıyncak- tıtl çc:;illl ve zc~ln tKrnmlyeli 19U T ~ EK KUR .,, ~ .. 
1940 gün \nden itibaren seferden l:.:al- hr a; ır· g 
an ı'aca ·tır. • 'Yılbaşı P.yaı.gosu bu sene $ehrimız.- A•ı:ıullu lk okul be inci sınıf uıebet t 

Dr. Refik Saydamla Bu t~ !iirumOz iç nde de ol , o-ı ~!·!~ :' · : 
nu?J büyük mc-ziye~ı inin v ~ea- 12 0 u:ber~tr 

İngiltere Başvekili dde ruhunun ker>dl rne..'Tllek<'• ııd<.' ıs'.os Şar ıar 

ı.:ı.u Rıd10 caıctesi 

ıo u aı 

.ıı.ıo ~ u ~ 
l 1,25 Şark hır 

fstanbulda olduğu gibi, diğer vila- de Tııkslm Belediye Gazinosunda çc- , kızım uuıl'l sı.n.,,cıcılın .0 ••• ., ıurıl'~ ~ 
İthal Salahiyeti yetlerde ele askerlerimize kı5 hediyesi 1,ı!PCe';:lir. O gece Yılbftşı şerefine ya- yafını yurt lilkOın "• cocuı.sc: ıtuıa \ ar 

hnzırlıımak için geniş bir faaliyete pılacak baloda Piyangonun çekilişine (en ren H harahılle trdavi e:lrrcl< ' 00
, li 

Ankara, 19 (TAN) - Takas liml- b 1 mı.-t•r Bu arada fzmitte de saat 23 30 da başlanacak ve yeni se- c:ıun hayatını t:1•rtara~ Alı:ıuııu ,eke!'. yı,. 1~ V 

d oldu u gibi Tiırkıyed de t kdir c- u,20 On;e ra 
·•rasın a Telgraflar an•niş oldu ı.ınu hıssetmc1t blum ı- " 

21,4$ Ri7asetldlmbıu 
ban4oıu 

tet şirketine verilmlıı bulunan ibra- aş an "~ · · t 24 te 100 000 1 d it d ı 1 t Ilay ~tı 'i 
ln bir valinin refikasının başkanlığında ku- 1 r.cyc. girerken, tam saa . 1 tnı o ıoru e er ı opcr.a ur ır. l'a 

cattan sonrn ithal salfıhiyetin rul"n bir ko,..,ıcvon hediye işiıu ida-1 lirnlık büyük ikramiye çekilerek, pi- ya alenen .teıekltOrlcnmiıı. ınınanı.t. dostl,.ıı \~r \ 
ara, 19 (A.A,} - Eski İngiliz 1 ~in bahtiyru-lıktır. ıa.oo Prc.ıcram 

YeklU Neville Chambcrlaın'in o- WİNSTON CHURCHh.L ıs.:ıs Konçerto 

22,30 llabcrlcr 
23,25 Kapanı1 

Yll daha uzatılması kararla§lırılını5- .. ··~,, • "h il kti Sakır sıınmcıııı. c§l ,,. aı e •· 
re etmektedir. yaı.goyıı nı ayet ver ece r. · ./ ı~a 

~ ~ 'd 

Yugoslavyada 
<Başı 1 incide) 

anlar tarn!ındnn himnyc c. 
ektedir. 

MANASTIRIN 
BOMBARDll\1 ANI 

lgrat, 19 (A.A.) - Avala a-
ı a~agıdaki tebligi neşre mc

ndur: 
5 Sonteşrinde Mnnastrrın bom

anı hadisesini tetkik eden 
iitat komisyonu, Manastır ü
e düşen bombaların İtalya 

a kuvvetlerine mensup tayya. 
er tarafından atılm!ş oldugu-
tesbit etmiştir. Kraliyet hü

meti bu ayın 12 sinde tahki. 
t neticesini İtalyan hükumeti. 
bildirmiş ve bu husust:1 kendi 

ndan da tahkikat yapıl:na
rica eylemiştir. 

talyan hükQmeti 16 Sontcl'!rinde 
.., vererek filhakika bir ynnlı.,;lık 
&ıden İtalyan tayyarelerinin Ma
tın bombardmıan ettiklerini bil

ve bu hususta teesst.ırlerini be-
etmiıstir. İtalyan hiıktımcti aynı 

, bomı>ardmıan tevelliıt eden 
mmiarın tazminı esas itibarile kabul 

tttir. Bu suretle ve İtalya ile Yu
avya uasmdaki dostluk münase-
eri sayesiDde bu Mdiscye kapan
nazariyle bakmak Ulzımdır. 

BİR İNGİLİZ TAYYARESİ 
grad, ı9 (A.A.) - Avala Aiansı 

· tebliği neşretmefe mezun-
: Din sabah ıaat 4 de iki motörlü 

· tipinde bir tayyare Zcta vj-
etinde Danılovgnıd civarında bir 

çarpmış, infiUik etmiş ve ate:; al
,tır. Şımdiye kadar dort ceset ç1ka

" n bunlann 1kisi t~his olun-
tm. Biri pilot subay Benet Car

d ve diicri mitralyözcü Savage 
ederic'dir. 

(Bn~ı 1 indrleJ 
1i tutulmuştur. 

• Berlın, 19 (A.A.) - B,.rlin sivasi 
mahfillerınde ögrenildiğtne gore. Jl:ral 
Bor· s'in geçen Pazar guni.ı ı:;ayrı resmi 
bir ikamet munascbctıylc B. Hitlere 
yaptıgı ziyaret esnasında vuku bulan 
conişmcler ayni r.amanda Avrupanın 
siyasi tensiki meselesine de taalluk et
miştir. 

RÖYTER AJANSINA GÖRE 
Londra, 19 (A.A.) - Rcuterin dip

lomatık muhabiri bildiriyor: Bulcar 
Kralı Borisin Berchtesgııdene yaptığı 
ı:iyaret halCkmda sar.h haberlerin mef
kudiyeti karşısmd.:ı Loııdradaki sa
liihiyettar miışahltlerin fıkrıne gorc, 
Hitlerin Avrup:ıda kıı.nnıya teıtebbüs 
c•tiği yeni nizama bdki de evvclfi Bul
garistanı uydurmak i&temiş olması 
miımkundur. YanMı Viyana toplantı
sı, muhtemel olarak bu husustaki mih
ver planlarını dunyaya ılfın fırsatını 
\erecektir. 

BERLİNİN iZAUATI 
Berlin, ı9 (A.A.) - Yan resmi bir 

membadan bildiriliyor: Hafta bidnye
tındenberi zimamdar devlet adamları 
ile yapılan göruşmeler hakkında ma
lumat verilmemesine ve karsı tarafm 
bir çok faraziyeler y ~ tmesine rağ
~n. Berlinde kısme.. öğrenildiğine 
gore, müstakbel Av~,anın ııckli, 
görüşmeler esnasında yeni bir teki
mül iktisap ctmiı> veya edecektir. 

Kral Borisin Fiıhrere yapmıs olduğu 
husus! ziyaretin, Bulgariı:ıtanm mihver 
dcvletlerile olan Ganıimi münasebetle
rinin alikabahş bir tezahürü oldufunu 
kaydeylemeie ıbtiyaç yoktur. 
HıUerin ve Alman Hariciye Nazı

rının İtalya ve İspanya Hariciye Nn
zırlarlle yaptıkları gör(ışmclerin e
her.1miyı-ti, sıyasl mU~hilleıin g6-
zundcn kaçamaz. İtalya ve İspanya 
ile Yeni 1ilör teatisinin harp slyase
tin!n ve umumi sıyasetin aktUcl ma
hiyetteki meseleleri ile alakadar bu
lunmuıı olması tabiidir. 

Berlin si,yasi mahfilleri. yann Vi
y.an."\de .Almanya, İtalya ve Macaris
fan arıı::.ı:ıda ya.p2lacak göru:ımeleri 
büyilk altıka ile beklemekte ve bu 
giirJsınelerde müsbet meseleleorlıı mfi 
zakeıe olunacagını kaydetmektedir. 
Siy:ı.sl zfyareUerin fazlalığı, görüş
melerin süraUc • birbirini takibi, ayni 
sfy~st göril!imeye pek muhteli! muhn
tapiarın işt.iı aki, büt~n bunlar. tam 
btr hukuk müsavatı havası içinde 
cereyan etmektedir. Tnrıhl kararlar 
artık dogrudrm dognıy::ı lillikadar bu
lmrnlar tarn!ınd<1n muzakcre edıllp 
a: nuı&tJ..d1r Muz.q ~c~ dcrlınl :tii-

Türkiye Yeni 
S. RUSYADA: fizama Giremez 

Q Moıi<ova, 19 (A,A.) - izve&tla 
(Ba~ 1 incide) gazeteli Sovyet denlzcltl~I hakkındıı 

bır rı:ı i( ıe neş etmı tlr. Bu maknle· kuvvetleri ancak onun elinde bu
ye gör:e, bır .el be§ yıllık pllnla Pa· lunacak, diger devletl'.!r mü~t&
ı:trı le kuvvetli btr denlztıltı fılosu kilen ordular vücude getircmıye
kuruımu.,tur. lk nci beş yıllık pl~nla ceklerdir. 
Sovyct R.ısya tçln kuvvet!I bir deni· Bütun Avrupa iktısaden bir 
zaıtı mo::u teıkil edilmlftır. ÜçuncO kül t~kil edecek ve bu kuli.ı ha
Eleş yıllık planla da kuvvetli bir harp kim devlet idare edecektir. IIH 
fllo$U meydana getırılccek ve en son . . .• . • k d t 

.. ı d nlzaltı ınııuıtına devam edi- mılletın mevku iktıs:;ırlı u re 
~;;:ur e 

1 

ve kabiliyetıle mütenasip olacuk-
0 M~skova, 19 (A.A.) - Reuter: tır. Devletler arasında isUhsol 

ln911terenln Moskova BllyDk Elçisi sahasında bir iş böltimu yapıla
Sta~ford Crlppıı bugUn öğleden sonra cak, ve her memleket ancak hfı
Hııriclye Halk Kimlser Muavini VI· kim devletin lüzum göstereceği 

.ıı~~ki ile ~~ı::~~ede bulunmuştur. sahada ve lüzum gösterdi~i mik
UZAK Ş · tarda istihsal yapabılecekur. Av. 

Tokyo, 19 (A.A,) - Hlndlçlni rupa devletlerinin hariç <!e:le!
milfrezeıerlle Slıım mUfrezelerl nra- lcrle iktısadi mtinaseb:tlcrını ha
sında hudut üzerinde bir çarpıı;mıı kim devlet tnnzim edecektir. 
vuı<ubulmuıtur. Vlentfanne ve Sa· Avrupa birliği, tsv.çre . gi~i! 
vannaket civarlarında da çarpııma· Amerika Birleşik devlet~erı gı.bı 
lar devam etmektedir. _ o H nkong 19 (A A ) - itimada bir konfederasyon olaca~ :ç.~n, 
deöer ~in k~ynakla~ın°dan Hong· bu birliğe dahil devlctlcrın mus
konga gelen haberlere göre, birçok 1 takil birer harici siyaseti ~e. O~
Japon harp gemllerl ve nakliye va· mıyacaktır. Avrupanın harıcı sı
purları Saygon nehri barajları önDne yaseti bir elden ve hakim .devlet 
gelmlttlr. Ayni mıalOm•ta göre, J•· tarafından idare cdileccktır. 
ponlar Hfndlçlnl Umumi Valisi Ami- Bütün Avrupa.da bir para tc
ral Deeoux'dan bazı tale~~erde bu· d vül edecek ve bu para Alman 
ıunmu,ıardır. Bu talefpler araaındı a ·~ r mc.mleket-
Saygona kuvvet ihracı da vardır. markı olacaktır. Dıge . halk 
Al\IERİKADA: lerlrı paraları a~cak dahıldc 

arasında ahşverı~e yarnynn mah
dut bir :kıymeti haiz ola.cakhr. O Nevyork, 19 (A,A.) - Dünya· 

nın en geniş ve en iyi mDcehhez sı· 
öınıığı, Nevyorkun Manhattan mahal· 
leslndekı sıuınıaktır. Bu sığınak 55 
bin kişi istiap cdeblldjğl glbl, o ka • 
dar derindir ki, şimdiye kıdar malOm 
olan bombaların hiçbiri tesir edemez. 
Rockfeller merkezi denilen dünyanın 
en muuzzam ve en yilksek blnaaının 
ııltında bulunan bu aığınagın, kalorl· 
ferli, aydınlık, havalı pek çok b!SI· 
melerl mevcuttur. 
FBANSADA: 

e Lyon, 19 (A.A) - DUn ıvıare;al 
Petaln'ln öni'nde bilyük bir ukerl 
oeçlt r~ml yapılcnıftır. 150 bin kt
§lllk tahmin edllerı bir halk kUtleııl 

Franaız devlet relalnl v.e aakerlarl •I· 
~ı!_l~ır. 

liyaı takip dmcktedir. 
ANTONESCU DA GİDİYOR 
Bukreş, 19 (A.A.) - Gt:ncr::ıl An

ton<"'..cu, va ;.md Bcrllni zJynr<'t ede
ce'ctir. GC'neralin bu nyın 22 sinde 
Almanyn;>a gitmek' uze:re Bultreıtcn 
hllkekct cd~dtı... ~'i lrnmcktcdic. 

Şimdiye kadar her mı~cte ~eh· 
ren kabul ettirmek istedıklerı bu 
yeni Avrupa nizamını, şimdi gu
ya her milletin arzu ve muvafa
kati ile kurmak iddiasını ortaya 
atmışlardır. Fakat Alman~·anın 
kurmak istediği Avrupa nızamı 
bu prensiplere istinaden kurul
dukça. bu birliğe dahil devletle
rin Almanyanın uşnqı olmaktan 
başka bir mevkileri kalm.'Yacak. 
tır. 

* * 1. stikliıl cidalinden daha he-
nüz yeni çıkmış olan ve bu· 

gün de bütün varlığile yeni bir 
istiklal harbi yapmaya hazırlan
mış bulunan Türkiyeyc, böyle 
bir nizama girmeyi teklif etme
ye cesaret etmek bile bir kustah
lık sayılır. 

Yeni Türkiyeyi tanımamak 
Almanyanm en büyük hatasıdır. 

Hava Hücumları Yunanistan Harbi Askeri Vaziyet 
. cideJ 

(Başı ı incide) (Başı 1 incide) (Başı 1 ın , 

tayyaremiz dönmemistir. na ancak 200. metr~ mesafede hu. len se~ld!), Arnovuiluk arazisi i~~· 
INGiLTERE ÜZERİNDE lunan Zvetınaum da Yugoslav 1 de s - 20 kilometre derlnllğindeı& 

Londnı. 19 (A.A.) - Hava ve Da- makamlarına ~esl~ ed.ilmiştir. ıurım:ıkt dır. Kal:ıbaki'den çc5ıııtl' 
hili Emniyet Ncuırctlcrinin tebligı: Kezıı, 1~00 h~.f~ mıtrnlyozle ~00 koli. r, oluğu ancak Ergeri ova 

11 
• 

Bu~un, İngiltere üzerinde havn fu lı- arır mıtral~ozu~ de •. Y~gosl~v S:ırando~ _ Ergeri şose yolununıttl • 
yeti olm.:ımı~tır. Yalnız Kent Kont- makamlarmn teslım caıldı::r. bıl. sak nokt 51 Jorgucat kdyUnün 6 Jt' 
J..ığunda bir köy civarına birkr.ç boın d" ·ı ektcdı"r 

8
1ab1 ' 

ırı m · nnda ve Muz.ln:ı geçidinde ıı' 
bu düşmüş ve bu bombalar ne hasa- TAN: Son dakikaya kadar Görice- ceklerdir Bu suretle. Ergerl 1ta.S'ı:t 
rı ne de telefatı mucip olmuştur. niıı sukutunu kati şekilde teyit eden rına do~ru bı'r ''unan ileri h•rt t 1 'Bombardıman tayyarelerimız dlln ~ .., .. ! 
gcc-P. son derece fena havıı şartlarına bir haber alınamamıştır. . G. chcmmivetli müc:kulAta tcsadil ~· 
rağmen, Leuna sun'i petrol tesisatını YUNAN RESMİ TEBLI 1 meden İ:olJyca ınkışaf edebUtrİı ıı 
bombardıman etmişlerdir. Bombnrdı- Atina. 19 (A.A.) - Dün geceki Yu- rasını da keydedclim ki, KalııtXl !$' 
maPdan oldukça iyi neticeler ıılındığı nı:ın tebliği şunları bildinnelı:ted'r: rfn:len çekilen İtalyan kıtaıar~1~ 
görillmüştilr. Epir ve Görice mıntakalarmda. difn kıp eden Yunanlıların KonlsP0 ıJ 

BATA.."'IJ VAPUitLAR şiddetli muharebeler cereyan etmıştır. riden nctvina kasabasına doğrU ıııP'' 

'1t1 . 
t~ '\: 
ı.~lın 
~lly 

~~ 

Londra, 19 (A.A.) - B:ıhriye N~z~- B:r duşman mukabil taarruzunu tar- tnnm.ızn gt'çmclerı de ihtimal ,.,,, 
ıetinin bildirdif;ine göre, 10 Tcşrını- deden Yunan kuvvetleri muvaffakt- ~0.. d 

b f • ı d ''Ctlı" hareketler yaparak •iddetle m. ü- cinde dcı.:l!dlr. Burımın zaptı '"I snnı gece yansı biten a ta ıç n e cc- ~ " ktır ·• a 
man 710749 tonluk 10 İngiliz, 2 bita- dafaa edilmekte olan düşman mev:r.ılc- lılara Hanara yolunu açaca ' ııı ~{) 
rd, ı Müttefik vapur düc;man tara- rıni İşgal etmişlerdir. Kalamas lrma~ı- Fakat, bu dakikada muh&t't~' '.\t,~ 
fından batırılmıstır. nın Cenup bölgesinde bir kaç günden- asıl sıklet mcrkczl, Görice sııllşl~,V ~tlc:l'İ 

EDEN'İN SÖZLERİ beri faaliyette bulunan İtalyan mut- d;;ı toplanmaktadır. Göriceolrı .. ıJ!~ 
0

1 Londra 19 (AA ) - Bugün A- rezclerinin kaffesi ı~~gm $imaline b r " ,. 
K · d · · ta h f 1 ı adar tardedilmiştir. Duşman toprak- şnr.Kisind• hemen hemen 

1 ,ıtı~ 11 dü 
vtım .,mnrasın a anava n mu a a- . k la yapan bazı rn .. f. dnnbcrı devam etmekte olan ~;1, it . 
:zn kıtalan için müzakere cereynn et- 1 !arına ~e!"1n En 

1~ ~e Borova miıb:u _ rebt'lc:, mühim mı4killfıt '1C ~ t ı: 'tı 
mis, ve ileri s~rülen bazı noktalar ~C::l~~ı:~~ ~~deleri depolarını im~a nıl:men, Yunanlılar lehine inld;~ ~ c 
hnkkındıı Harbıye Nazırı Eden ve etmişlerdir. 9 Düşman tayyaresi dü- mcktcdır. Buradaki harekata utr~.ıl Yi.i 
Hnrb~ye .i\~üsteşarı Grlgg cevaplar ü .. !mü 2 Yunan tayyaresi üssüne edeı· motörlil İtalyan kuvve b!Jfl" b 
vermışlerdır. Bu cevsplnr arasında çd .. ru ~·tir bir kısmı, Ohrl gölünün c~1°0,ıı ~ 
Ed · l d i ı· k. ı onmemış · • · 1 C!~ N m~nastırınıı ı •tJ en ez.cum e cm ı;: ır ı: . İ , · ita n """'n num .. ıı1'oY .• 
"- 1-fit" kimse istila hareketinin iLK YARALILAR KAı;: LESi . derek, Yugoslavya hudut knd- (ı!tJ 

r>rtık gccmiş olduğunu zannetmesin. Atın~ •. l~ <~;A.) - Rcutenn hususı nnıı tcslin. olmuiilardır. DCJll i}d~.J 
İngıltcre duı dukça ve mücadC'le et- mulı:bın bıld~rı.yor: yor ki, buradaki İtalyan Jtlr :ı;; t 
tlkçr., Hitlerin başka yerlerde elde Bınlerce. kışı ~:ıyraklar . sallıyarak hattının sağ cenahı çökmuştil de~ h .. 
ett"ği kazançların gittikçe biıyiıy n ve hurra dıyc bagırarak Atına sokak- C<'n:ıbları clün mukavemete re'eÔ_ ~'lj( 
bir tehlike içinde bulunduğunu unut- 1 ;rınd~ sı~a~anmışlar .ve harp sahııe- etr:ı.ektc lsc de, vaziyeti son d~~ ~ 
ması muhtemel değildir. İstila omu- aın~ckı Gorıce ccphesı?de. y:ıpılan 11ıd- nrz:klcşrrisltr, denilebilir. pc\ \'l,_ lt 
sunun bQyük blr kısmı, istilA liman- dctlı muha~ebcler nettcesınde mecruh orr>nlan <iörıce yaylasına ve ~-
larının rı-dında muharebe nlz mınd..ı c'uşerek Atmaya s~vk.oluna;ı 30~ k:ıd~r nehrine <;C\Tilmıstir, _.f. •• }1 
d k ' d Yunanlı mecruhu ıstılcbal etmı!f}erOır. .ı.11":61,. -ıtt:,., urma • ır.,, t . . A . . . ,.. .. 

Londra. 19 (A.A.) - ngı~ız ';1 1~ ONIKIADAYA TAAltR.UZ Sen Naum Manastırına elJ e 
ralhk Dairesinin dün ak~ı te~lıği. Atina, 19 (A.A.) - Umumi Emniyet İtalyan kuvvetlerini takip e~aıı1etıf., ~ 
Hafif İngiliz deniz kuvvetler~ ?'cnı buha- Nezaretinin 18 Sonte~rin tarihli tebli- zon'ların Starova köyü ist e '!°, ~ 
ıekat yaparak ltaly~? ~omalısınde - ği: 17/18 Sonteşrin gecesi 12 ada aha- doğru Görice - Pogradeç 501~e 1'', 
lunan Dante mevlı:iım bombardıman lisinden olup Yunanistanda oturmakta tunun en yüksek geçit mahal ıı O ı lt 
etmiılerdir. bulunan Elen vatandaşlan ve diler dar ilerliyerek yolun bir taraf~~1· \,~lt 

h. b" .. d h Yunanlılardan mürekkep bir kafile riceye, diğer taraftan d~ Pclo eri ııv:ı' ~~ 
Tu··rkiyeye karşı ıç ır mu a a- • ·· .. L b. · b. · ı y bakim noktalarını ele gcçınn t~. f t _ . lm dı~ hak .ı:uçu.. ır &'CIJllYe ınmış er ve una- . le 
le ve tecavuz eme~ı 0 a . gı - nistanm bir limanından hareketle 12 lcnebilir. Bu saha tamamı! .,, t' • İs 
kında teminat verırk~, b~r tar~- ı:ıdadaki küçük bir İtalyan adasına çık- lenmeyince Yunanlılarm Gor~ i 1'9 
tan da boynuna yenı nııam ıs- m1'1ardır. Bu küçük grup adadaki b- rini !ıgale teşebbıi& edecckle: ~ 
mi altında bir zincir ta.k:naya ça- rabineri karakolıına taarruz eclerek netmıyoruz. ~·· 
lışmalt istiyen Almanyanın Tür. baıkomiae~ ve ü~ ·~ aillhlari:rle -==-============= ..... ~~ \.~ 
k. eden alacağı cevap sadece bir beraber CSlr etmı'1erclir. Bundan soa- at Nazırı Nikoludis, Yunanista~: ıııı> c'ktı· 
· 

1~hfaftan ibarettir ra ayni grup adanm bahri brakoJuna tayyare cönderilmesi lehinde bl 
1

, i~·, ıstı .• . .. .. . • • da taarruz ctmi• ve içlerinde oranm b · d k d · t' ki P' ~ 
Tü..:ı. b t hır mpa t " e ırat e ere emı;ı ır : .• .rAıye u un ı ra Or- kumandanı olan bir zabit de dahil ol· "Tarihi muzaHeriyetleriııı1•~;11ııı Iuğu feda ederek kazandığı bu- mak üzere 3 kiıiyi öldürmüılerdir. v:ımız hakkında besled"ğimiz sıırrl'( t 

günkü istiklalini, hiç bir şey pa- Grup, beraberinde dört esir olduiu imana rağmen, müttefik ve bit•tiıı'' 
hasına feda etmiyecektir. TUrki- halde hareket ettiği limana avdet et- kan umumiyeye biıtıin kuV"erJı'' ' 
ye ile dostluk münasebeti tesis miştir. hrtap ederek beniız vakitken de 

1 
'' 

etmek istiyenler her şeyden ev. "SÜRATLE TAYYA&E LAzlM.1 tereddut 4Mllmeden Yunaoist•0 rıı• 
vel bu hakikati öğrcnınelicl;rlcr. Atina, 19 (A .A.) - Yunan Matbu- yare yardımı yapılmasını istıY0 
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sıuıtteki haberlere göre, 
n bu ünku vazıyeU şudur: 

Ul"ar Kralının ansı7.ın Hit
rJ mc i çok manalıdır. 

\' YnnadJ yeni bır l:onferans 
)'or 

l'u ~ lavyayı parçalamak is· 

Utan me clclcrlni tasfiye ct
'cr gorun!.ıyorlar. 

ldiseler günden güne, hut
~~a saatten saate, chenı
:"'Sbediyor. 

ikı haftadanberi de
f(, ll siynsi faali) etler, son 

l1 saat içinde en had 
&imıiştir. 

h llnriciye Nazırı Su
Berlini tcı-ketmcden, 

ltralının giı;Jice Alnıan
Ugi ve Hıtkr'lc görü~e
llya döndüğii haber 'eri. 
kadar seri , -e bu kııdar 

llıiilakata ne lü.:um var? 
Kralının memleketi. 

il uzak tutmaya çalıştı· 
?ruz. Fakat, kilt.;Uk bir 

~ısinin Hitlcr tarafından 
"lilnıcsinin ne demek ol
ltcrübeler bize (iğretmiş. 

, de' Jet ı·eislerini an· 
"!erine clircktif vermek 

tt eder. Hele l\lolotof 
ı takip eden bu dave. 

Lllti~ eti inkar edilemez. 
'llaaden Almanyaya bağlı 
ftutıarJstanrlan Alm:ın
lleler istiyor? 
· ce\ ahını heniiz kim

~eı. Fakat, bir iki giın 
diselcrin inkişafı bize 

bn mahiyetini ifşa ct
ır"ri kalmıyacnktır. 

+ + 

Bulgar Kralının ziya. 
lltj tle birlikte Halkan

le gelen diğer hadise-
&ü:ıonüne alırsak, bu 
ınanasını bir derece

?' tahmin edebiliriz. 
l\ralı döner dönmez 
~Ve İtalya Hariciye Nı.ı
hna~ a hareket ediyor

~·" \e Rumcu Uaş\•ckiUe-
1~nnaya da\ et ediyorlar. 
da Macaristan, Roman. 
aristanı alakadar eden 

~ bir hadise karşı!lında 
ı...~tnanyıı, Balkan ınesele
."'liye ederek bu devlet

.\vrupa nizanunn sok· 
nıi meşguldiir? Yoksa 

~ lla yardım i!;İn Alnıan
~tnleketlerin yardımmı 
~ ktedir? Yahut, Alman. 

devletin topraklarından 
.\kdcnizc inmeye mi Jıa
tadır? ...... 

-.ilnasobetle, Yugoslav. 
etrafındaki haberler de 

~dikkate şayandır. 
~ ili', bir kaç defa, l\.la. 
~bardıman ettiler. ~im

bombardıman eden 
"!n hih iyctini ifşa et
« .'Yen Yugoslavya hti-

Un resmi bir tebliğle bu 
in italyaya ait oldu

~ ~tıniştir. l\ianasur, ol
~iik bir ~ehirdir. Tayya. 
. il şehri ba§ka bir 'Yu

lannetmelerine imkan 
() halde. İtalyanın bu 
~anı bir kasdi nıah
~a hükmetmek lıi-. 
~~u bulan yeni bir hi-
~ıuu teyit eder ınahi

~lt.ıyan tayyareleri, bu 
ita -radağ ara~isi üzerinde 
~llu hükumet aleyhine 

il beyannameler atmış. 

~" . 'annamelcr, Italyanın 
lt lr.sadını meydana \ur

"1 erhangi bir istilu teca
~kabelc edeceği aıılaşı
~,vyayı par~alaıuak, bu 
ia~riklerle harbe sev
~Yorlar, demektir. 

' lleoalavya, bu tahrik. 
~;:aktan uzaktır; Yu· 
~ bu aynlık propa
~ alet olmıyacak dere. 

1 • 
Sın, italyanlrırın bu tah
t' lbu\affak olacakları 
· Pakat, mnhakkak o

~.iti, Balkanlar, ~ok mü
ı,~~lcrbı arifesinde hu-

•r. ,,.. 

COZUMf CADPANLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

S.ğınakta Y apllan Düğün • Askerlerin 

Çocuğu • Bir Fazla Düşman Öldürmek için 

G eçen gün Londranın bü-
yük otellerinden birinde 

~le acaip bir vaka oımuştur: 

Dunkerk'e kaçmaktaydılar. As
kerler harbettikleri zaman Jor
jet'i siperlerin içine sakladılar. 
Yürüdükleri zaman da yavrucağı 
kucaklarında taşıdılar. 

Fransada, ışıklaı· maskelendiği sıralarda Purisfo hir <"addenin gece manzarası 

O ,gün saat dörtte bu otelde 
Nia Droti isminde genç v~ güzel 
bir kızla nişanlrsı Mister Vily:ım 
Norton'un nikah ziyafetleri var. 
dır. 

Sonunda onu sağ safün İngilte. 
reye getirmeye muvaffak oldu
lar. Fakat yavrucak o kadar yo
rulmuş ve sarsılmıştı ki hafta
larla kendini toplıyamamı~ır. 
Nihayet geçen gün hastane<lcn 
cıkınca ilk isi kendisini kurtaı an 
askerlerin ailelerine birer tesek
kür mektubu yazmak olmuŞ'tur. 
Zira askerlerin kendisini bulmak 
mümkün değildir. Her biri bir 
yana dal,'llmıştır. Küçük Jo:-jet 
şimdi çocuklara mahsus bir ye. 
timhanede yaşamaktadır. Fakat 
o bır gün annesini bulacağına 
kuvvetle inanmaktadır. 

Işıkları Maskeleme 
Kalabalık bir davetli kütlesi

nin bulunduğu salonda içkiler 
içilmekte, çalgı çalmakta ve mu
kemmel surette eğlcnilmcktcdır. 
t<>te tam bu sırada düdükler teh
like isaretini verirler. Gelin ve 
güvey de dahil olmak üzere biı
tün davetliler otelin sığınag.nu 
iltica ederler. 

• • 

için Başlıca Esaslar l''akat bu aksi tesadüf halkın 
neşesini hiç te kaçırmaz. Ellerin. 
de içki kadehlerile sığır:ağa ge
len davetliler şarlolarına, eğlt-c
celerine devam ederler. 

H ava taarruzlarına karşı 
ışıklan söndürme "e 

karartma nizamnamesın.in tatbi. 
kına geçilmiştir. Bu nizamname
ye göre, düşman tayyarelerinin 
geceleyin hedeflerini tanımaları
na ve umumi surette doğru isti
kameti bulmalarına mani olmak 
ve hareketlerini güçle~-tirmek 
için bu nizamname hükümlerine 
göre bütün şehir ve kasabalarda 
ışıkları maıkeleme ve karartma 
tertibatı vücudc getirilecektir. 

Hususi Tenvirat 

H ususi ve umumi biıtün 
binalarda dış tenviratı 

ve bu meyanda vitrin tenviratı, 
ı~klı reklamlar, cephe tenviratı 
ve bina numaralarının ışıklandı
rılması yasaktır. Hususi ve umu
mi bütün binaların içinde her
hangi bir ışığın dışarıya sızması.. 
nı menedecek tedbir alınmadıkça 
ne şekilde olursa olsun ışık yıık
mak ve kullanmak yasaktır. Işı
Gın dışarıya aksedebileceği biıtun 
pencereler, kapılar, cam teras
lar, camekanlı korid:ldar ve di.. 
ğar bu gibi bütün menfez ve a
çıklıklar dikkatle örtülür. Eğer 
bu suretle' ışığın harice sızması 
tamamen menedilmezse, o halde 
lambalar maskelenir veya koyu 
mavi lambalar kullanılır. Soka
ğa, bahçeye, avluya, hasılı dışarı
ya açılan kapılarda da ışık geç. 
mez şekilde tertibat alınacakt1!". 

Hususi binalar ve evler ile bü. 
tün kiraya verilmiş mahallere 
ait karartma işlerini. o binaları 
iş,gal edenler yaparlar. Kiraya 
verilen apartımanlarda veya bir 
kaç ailenin bulunduğu evlerde 
koridor, merdiven, bodrum, ta_ 
vanarası ve çamaşırlık gibi müş. 
terek kullanılan kısımların ka. 
rartılma tertibatı, bina sahibi 
tarafından yapılır. 

Açıkta yapılacak inşaat ve di
ğer işler ancak havaya karşı mas 
kelenmiş ve karartılmış zayıf ı
şıklı fenerler ve cep lambaları 
ile yapılır. Kuvvetli ışığa liizum 
görülürse, kullanılacak lambalar 
harice ışık sızdınnıyacak şekilde 
çadır vesair örtüler altına alınır 
ve tamamen maskelenir. 

Pencere ve Menfezler 

(OKU;;UL~~;ı~, .~-' bölmede bir kapıcı bu işi idare e. Bu arada gelinin annesi davet. 
der. illere tuhaf ibir tesadüften boh-

( ŞIKLARIN SONDU- Nakil Vasıtaları seder; 

RÜLMESİ VE KARAR
TILMASI BAHSİNDE 

M otorlü nakil vasıtaları, ko- - Biliyor musunuz, der; bu 
sumlu veya sair arabalar, Droti'nin kısmeti olsa gerektir. 

bisikletler. vapurlar, trenler ve Zira :kendisi Büyük Harpte gc
digcr her nevi nakil vaıntalan e- ne bir hava hücumu esnasında 
sas olarak ışık yakmazlar. Büs- dünyaya gelmişti. Aradan sene
bütün ısıksız kalmak ;mümkün ler geçti. Hayatının ikinci en mü. 
değilse ·o halde, JnOtödil nakil him va.kası, düğünü, gene bir ha
vasıtaları ve bisikletlerin ışıkla. va hücumu esnasında oluyor. 
rmı ve arka lambalarını kılıfla Bu garip tesadüf bütün davet
ve kovu mavi renkli camla mas.. lileri kahkahalarla güldürür. Hep 
keJe~ek veya koyu mavi ;ampul si l1ava hücumları esnasında do-

KENDİLERİNE LÜ
ZUMLU OLAN BÜTÜN 
MALÜMATI BU YAZI
DA ETRAFLI OLARAK 

BULACAKLARDIR. 
-'"'""~~--·---- J kullanmak ve koşumlu vası.talar- ğan ve evlenen Droti'nın şercfı

da da ışığı ayni veçbifo örtmek ne içerler. 
\...,,. 
lan kısımların başkaca maskelen. icap eder. Maskelenmemiş fener Askerlerin Çocugu"' : 
~esi lazım gelecektir. Perde ye. ba 1:.-bal k lı--.ıı 
rıne siyah kalın ambalaj kağıdı veya ara .uu.u arı 0 iUuurnı- K üçük Jorjet Fransadıı .. 

vacaktır. tirilen" 7 yaşında ku'"çuk \·eya mukavva germek suretiyle ·-
Vapurlar işaret fener ve ter- bır· muha-=-..ıı·r. Dunke!"k ha"dı"se-de pencereleri kapamak caizdir. l;uu -

Pencere ve menfezler örtüL tibat lambalarını, motörlü nakil sindenberi Londrada bir hasta. 
mek suretiyle ışıklar harice kar- vasıtalarının yaptığı Ribi. maş. nede yatmaktaydı. Geçen gün ni
şı tamamen maskelenmezse o hal k:lcrler. Renkli işaret fenıerleQ hayet tamamile iyileşen küçük 
ce, lambanın üstünü ve etrafını yıne havaya karşı maskelenme. Fransız kızından simdi bütün İn
siyah ''eya koyu lacivert kağıt leri şartile, renklerini muhafaza -giliz gazeteleri hihsetmektedır. 
veya bezle örterek ışığın pencere ederler. Egcr bu suretle karartıL · Kendisi Dunkerk'e ricat et
ve dıvarlara aksetmesine mani mış _işaret fenerlerile seyr~a- mekte olan bir İngiliz bölüğü ta
olmak ve yalnız iş yerini zaif bir tehhkell olursa, karanlık cöiref r.ıfındaıı bir hendek icinde ağlar. 
surette aydınlatmak icap eder. çökmez münakalat durdurulur. ken bulur.muştur. Üezrinde sa
Veya koyu mavi liunba kullanılır Projektör kullanılması yasaktır. dece bir gecelik ve bir palto v04r-
ki, bu halde lambayı maskelemi. Şehir Tenviratı dır. 
ye lüzum 'kalmaz. En iyisi gece. Ateş başladığı zaman annesi, 
leyin perde veya kapaklar kapan C ehrin umumi tenvi:-atında, büyük annesi, ablası ve iki küçük 
dıktan sonra bir defa dışardan ~ passif korunma ihtiy~çla- bebek' kardeşile beraber bır ara-
muayene ecierek ışık sızan aralık nndan fazla olan lambalar ) akıl- ha içiı•ie hicret ediyorlardı. Ken
lar varsa bunları ıslah etmelidir. maz. Passif korunmada ışık sön-,disi llir dönemeçte arabanın sar. 

Binalarda ışıklan yukarıya dürme ve karartma pl8ru muci- sıhnası üzerine oradaki bı.r hcn
doğru aksettiren camlı örtüler ve bince her zaman yanması icap değin i~:ine düşmüştür. 
'teraslar, ışıklan harice vermiye. eden mühim yol kavuı:zmalannı Bölüı.\ün kendisi, oldukça sıkı
cek şekilde tadil olunur veya yu. tehlike jerlerini, sığınakları, po- şık bir ı·aziyetteydi. Zira Belci. 
karda söylenen usullerle veya lis merkezlerini ve sıhhi yardım ka aske.rinin harbi terki üzerine 
başka münasip bir usulle harice merkezlerini ve benzerlerini gös. ; 
ışık sızdınnıyacak şekilde maske teren yerlere en az adette olmak lı•••••••••~ 
ienir. Alevi görünen ve ışık gös. üzre masklenmiş işaret lambala- Bugün matinelerden itibaren 
teren di~er her nevi lamba, mum rı konur. İşaret lıimbalannın R: A D ı K ö v 
vesair tenvir vasıtalariyle soba. ışıklannın zayif olmaşı ve tayya
fırın ve diğer ısıtma ve pişirme reden doğrudan doğruya veya 
cihazlarının ışıklan da dışardan etrafa aksetmek suretile göl'Ül
görünmiyecek şekilde tanzim o- memesi şarttır. Bu maksatla ısılt. 
lunur ve maskelenir. lar üstten ve yanlardan o suretle 

Hususi Bölmeler maskelenir ki, hav3ya ve etraf. 

Mağazalar, lokantalar, sine. taki duvarlara ve nğaçfara ıs;k 
malar, fabrikalar ve saire aksetmesin ve yalnız tenvirı ıa

~ibi umumi yerlerle evlerde met. zım gelen yer aydınlan.c;ı11. 
hal ve dış kapılar açıldığı zaman Limbalann ışığı yere ve asfalt 
icerden harice ışık akseıtmemek veya betonlu caddelere aksetmek 
için ışık sızdırmaz bölmeler yapı- suret.ile parlaklık yap~1o~sa, bu
lır. Bu bölmeler iki kapılı bir a- ralara kum veya komur tozu 
ralıktan ibaret olup burada ışık serpilerek parlakhk gideri.lir. 

O PERA 
Sinemuuıda 

KANATLI 
KADINLAR 

ALiCE FAVE • KONSTANCE 
BENllET ~ CHARLE8 VANEL 

taratın dan 
Aunca: 

KAF E DO PARIS yakılmaz. Dış kapı açılırken, bu Elektrikle tenvirat yapılm:ıdığı 
bölmeyi eve veya binaya bağlı. zamanlar, ~ydmla~ıl~a~ lazım VERA KO ftENE -

Biı- Fazla Düşman 
Öldürmek İçin : 

B u vaka simali Almanva 
üzerinde. olmuştur ve f&

gilız pilotlarının nekadar canla 
başla çalıştıklarını göstt?rmek iti. 
b:ırile enteresandır. 

Tayyareci Herbert tek kişilik 
uçağile Almanya üzerinde döğiiş. 
mektcdir. Bir saatlik mücadele 
ve bir cok tayyareler düşürdük· 
ten sonra kendi makinesi de ateş 
alır. Hemen yakında olan bitaraf 
bir devlet arazisi i.ıstune uçar, 
dışarıya paraşütile atlamak üze. 
redir. 

Bu sırada tekrar hücuma uğ. 
rar. Hemen canlanan tayyareci 
derhal yerine oturur ve mücade
leye devam eder. Bir ttraftan 
bozuk makineden çıkan atç~ et. 
rafı sarmaktadır. Hücum eden 
tayyare bir daha yanından geç
tiği zaman öyle bir ateş eder ki 
mübareği tam can n?ktasından 
vurur. Ortalığa kızıllık saça:-ak 
bu düşman kuşunun düştüğünü 
gördükten sonra tekrar yerinden 
kalkar ve tayareden atlar. 
Şimdi muvnf fakiye!.le yere i

nen bu kahraman tayyareciye ce. 
saret madalyası verilmektedir. 
Zira o bir tane fazla düsman öl
dürmek için hayatını bile feda 
etmeyi göze almış bulunuyordu. 

~--· ' 
DANIELLE 1 
D~~~ı!~~X , , _______ ..., 
M ELEK 
Sinemasında 

100.000 kişiden 

fazla alkışladığ ı 

BALALAYKA 
4 üncü ve son haftasına 

bugünden itibaren 
başlıyor. yan diğer kapı kapalı bulunur. g.elen ycrlerın tenvırJ _ıçın pctr<_>l PİERRE BRACSl!UR 

Evlerde küçük vestiyerler ve dış lambaları, mum ve dıger tenvır ..__,.====~"tır·al~m=daıı:::::'~.:=======~=:===~ 

.akvimden 
~bJr~apraJt 

PICin icabı 
- Kalimera Barba Sotiri. 
- Boncurna Sinior Kamavali. 
- Ne var ne yok bakalım? 
-Sana sonnah. Havadis send 
- Neden bende olu)ornmş. 
- Öyle ya. Başlaogı~ta siz'n 

kilerin bugün yarın i~i bitirecek 
ferini söylemiştin. Yirmi •'<inu 
ceçtl. Hali yerlerinde ül •l ur
lar. 

- Hep plan icabı. 
- Daha Arnavutluk b11dudu-

nu bile geçemediler be. 
--Plan icabı. 

- Görice) i boşaltıyorlamnş. 
Şehrin alınması ~mat meselesi dı. 
yorlar. 

- Plan icabı. 
- Tayyareler şaşırını~ Scla. 

pik yerine Manastırı bombardı· 
man etmiıiler. 

- Plan icabı. 
- Dün gazetelerde okudum: 

Yüz elli tank Yugosia\') a.ra güç 
kapağı atnıı~lar. 

- Plin icabı. 
- ~ne gazetelerde ''ardı: Ka-

çan İtalyanların arkastnda kuı:. 
şun bile yetişmiyormu~. 

- Plan icabı. 
-Taranto'da donanmanın, •• 

nsını kaybettiniz. Akdcnlzde t.a
kimiyet tam ınanasile su) a düştu. 

- Plan icabı. 
- Bunlara böyle diyorsun. Ya 

l"unanlıların kahramanlığına ne 
dersin? O da mı plan icabı? 

"Yalıudinin birisi karısı ile ti. 
caret i~in seyahat ederken yolla
rı Arnavutluğa uğranuş. Sarp 
boğadardan geçerken önlerine 
e~kıya çıkmı!. Arabayı durdur· 
ınuşlar. Bezirganı da karaaını da 
gömleklerine ,·arıncıya kadaı 
soyduktan sonra Yahudinm ka·• 
raaını da öpmü~ler. Biçare Ya. 
hudi dağ başında felaketini dü
tilnürken kansı kocasıııı teselli 
etmek istemis: 

- Salamo;1! Ne düşünüyor. 
sun? E\•imizde rahat rahat otu
ruyorduk. Tüccarlık ·apınak is
tedik Allahtan! Seı nıa.) e düz
diik, ~·ola cıktık. Allalıtnn! Yolu· 
muz bura1~ra dü tii: Allahtan! 
Karşımıza eşkıya ~ıktı: Allahtan. 
Arabamızı aldılar, ikimid de soy
dular: Allahtan .. Paralan aldık
tan sonra hepsi beni birer kere 
öptüler: Allahtan! 

Salomon karısına bakn111: 
- Hınzır karı! demiş, burma 

bıyıkL eşkıya reisi seni öperken 
gözlerin süzülüyordu. Bu da mı 
ADabtan? TAKVİMCİ , 

Şehz..ıdebaşı 

FERAH 
Smemoda: Bugunden itibaren 

MANDRAKE 
2 devre 26 lusm 

hepsi birden 
ve PARAMUNT 

Harp havadisleri 

TÜRKÇE 
Gelecek Program : 

Vatan Kurtaran Aslan 
ı' --• Türkçe 

<500 ııenedenberi bi.ıtün Şarkı 

Pencere ve menfezler, storla, 
tahta veya madeni kapak

la kapatılır. Stor ve perdeler, ko. 
yu ma'lti veya siyah yünlü ku. 
maşlardan olur. Bu da yoksa, ica. 
bırida battaniye, yorgan gibi ör. 
tülerlc de kapamak caizdir. Fer. 
de aralıklarından ve kenarların
dan dışarıya asla ışık sızmamalL 
dır. Işık sızmaması için storların 
yanlarda boşluk bırakmıyacak 
kadar genis ve iist ve alt tarafla
rı da tamamen örtecek kadar u
zun olması, aksi halde aralık ka-

kapı aralıkları kolayca ışık sız. vasıtalan te?anlt oiu:ımalıdır. 1 • ' mz o 
dırmaz bölme haline konabilir. Bunlara nayet etmiyenler hak- ı 1 MASIND 
Bölmenin ic kapısı yerine kalın kında passif ıkonmma nizamna. ÇEMBERL TAŞ S NE A: 
ve iyice örtülen bir perde de kul. mesinin cezai hükümleri tatbik 
lamlabilir. Umumi yerlerdeki edilecektir. Yani bu tavsıyeler Bugün matinelerden itibaren 

1 MÜJDELERİZ Kİ: 1 
ağlatmış .. 500 senedenberl 7edl
den yetmişe kadar .. BilUln Türk 
halkl!ınnın göynündc yaşayan .• 

Turk dllbi şairi Fuzull'nin 
yarattığı ... methaller, yani ikinci kapılar, a. mucibince hareket etmiyenler 15 Senenin en neş'eU 2 filmi birdetı 

zami üç kişinin girebileceği ka. günden 6 aya kadar hapis, 5 lira- 1 _ Neş·eden bir dünya... İhtişamdan bir ilem ... 
dar olacaktır. Çok girilip çıkılan 1·dan 50 liraya kadar para ceza-
umumi yerlerde ışık sızdırmaz sına mabkiım edilecektir. Caz ve zevkden kurulan bir zafer abidesi olan 

Sesinde bi-;: !~el;;-şiddet kal· ı· c• i ·~~:~ ~ ·ı 
mnmıştı. Söylerken aglamakta tered- ~ ....._, 
di.lt eden bir çocuk teessürile tlt.ri- Yazan : ANNIE VIVANTI 
yordu. t 

Ellerimi tuttu. B.u ciddi adamın • ~~~~:. ~~~~~!>!. ~,!tANOGLU 
bütün bcnligini soyan muhabbeUn j 
ku\•vetli mıknatlsl karşısında, irade- manlarda nazannın takıldılt saçma 
min ynvaş yavaş zayıfladığını hıssc- bir ~yle meşgul olabiliyor. O anda 
diyordwn bu küçük tcferrüat bende, o derece 

Acaba hAIA kaderimin ibresini de- garip bir tesir husule getirdi ki, o
ğişUrebllecek derecede metanet gös- na acımaktan ziyade içimden, haline 
tercbilccck miydim? gUlmek gcllyordu. Nikola Nomofun, 

J3u sual bende yeniden bir tei'ed- bir baharı andır~ hil~lyetlnln ya
düt uyandırdı Az kalsın önümde bir nında Kamarovsky yi bJr kış mevsimi 
çocuk kadar· Aciz ve yalnızlığının, kadnr soğuk ve ruhsuz buluyordum. 
mateminin bütiln tesellisini benim Bu soiul: havayı ben Q§kımla 
aşkımda anyan bu adama, ruhumun mıyacagun. ~ . . 
ta on altı yaşındaki saffetiyle koşa- Bahara dognı gıdıyordum! 
cak ve atılacak, onun gö~sUne sığı- XXXW 
uarak beni ilerideki tehlikelere karfı 
~orumasını istiyecektim. Fakat ku
laklarunda meşılm kihiDin mezardan 
ıellr gibi, bcıiuk ser.t oiuJcluyordu: 

- Sen ötekini aeçeceksın! 
KadmJıpın en la.ıvveW anularl

le damarlanml ateşlendiren öteltl bir 
ilkbahar seması kadar sa! :ııazarlari
le, 3yçiçeğl renıi saçlarlle kırmızı bir 
karanfili andıran eüzel dudaklarlle 

gibi. hüviyetine nüfuz edl7ordum. 
- .Mura! dedi. Güzel Mura. Niçin 

cu~ı;yrorsun? 
C<"Vap vermedim. Ken«Urıı! o anda 

o ka"1r mesut &ôri17ordum ki, içime 
bir korku eelmllti. 

- Ni)t! kork\ıyorum • 
- NQllen? Kimden? 
- Bilmi7orum. 
- Beni sevmf7or ınman? 
- Seviyorum ve onun için korku-

yorum. 
Omuzlarını ıllldl, süldü. 
- Çocuk gibisin Jlma. dedi. 
Sonra kuvveUi 1wllarile beni yer-

den kaldırdı. Aı:ık pencerenin önüne 
knd:ır götürdil. 

Sehir, Akdenlzfn kenanna yaslan
mı~. parfak güneşin altında ısınan 
.bir su mallkesine benZIYordu. Hotcl 
lmı;ıerialle'in yanındaki ufak orma~ 
ıun koyu ne.fU r~ aaaa nuaı-, 
sisli bir &ilneş perdes1nlıı arkasından 
hayal ıibi Antip çamlığı tarkedill
yorclu. 

İçıeriki odada e!bW dolaplarının 
kAt:ıtlarını detiftiren Elizanın a7ak 
seslerini j~lti;;ordum. t 

Niki: 

H OLIVUT OTEL 
Bll muhteşem esere Holivut'un 4 büyük 

yıldızı iştirak etmiştir. 

2 - Meşhur sinema yıldızı 

i MPERIO ARGENTI NA 

KÖYLERİN ŞARKiSi 
Pro0rama ilaveten : Türkçe PARAM U NT JURNAL 

en yeni harp haberleri. , .............................. -..... -
Hiç bir zalmetin kudretini ıolıeliyemediii.. Hiç bir ıerefin azame

tine ,.titem"editi ıenenin en büyük filmi "FRANSıZCA,, 

Ö .L MEYEN 
B&l IS .DAV!ES'e: Zafer tacı ciYd.iren 
HBIQrY' .PONDA'n: Şeref ufukları açan. 
Gıı:oııGES BRENT°e: Şöhretler kuandıraı:ı, 
KARGilETTE LlNDSA Y'e: Azamet veren 

Etııia bir ııanat incisidir. 

A ŞK 

MiLLİ HALK DESTANIMIZ 

LEYLA 
ile 

MECNUN 
BugUnden itibaren 

ALEMDAR ve MİJJ.t 
sinemalarında bqladı. 

Besteler Üstad SadeWn lta7-
nak... Leyllnın şarkılan JılQ
zeyycn Senar •.. Mecnunun pr
kılan .Münir Nurettin tarafm-

dım ... Tarihi Kostilmlerle. 
Ayrıc;ı : 

.Me~ro Goldvlnin Super fDml: 

AŞK ve KİN 
1 

karşımda duruyordu. 
- Bu akşam gaı:lnoya gıoeagiz 

değil m ? Senin lame bir tuvaktin 
vor, onu giyecck!ln. ı Yarın akşam L A L E Bu büyük zaferini idrak edecek. Yanıbaşımda benden şefkat ve mu

habbet dılenen Kumarovsky'nin, sey
rek saçlarının örtcınediji başına ba
k17ordum. insan, lXiyle müheyyıı;- za-

Nice'deylz! miyafam sahilin ya
macında Ciıniez'de dört odalı, qyalı 
Ufak bir villl balduk. Bunun bir~ 
la kadar büyük MaJesUk ot.elinin ;:,a
nından kıvrılan aokaktaki fuılalı vil
Waruı en ıi1zeU oldu~da §Üpbe 
yok. Yahut bana öyle ad.Jyor. Yeni 
•:ık yuvamızdan !çeriye girdllim za
man, o kadar yoraundum ki, Nikl'
nln (Nlkola Nomo!'u böyle çagın
yordum) omU1.larına asılarak. kendi
mi bir huzur aleminin boşluğuna 
dcgru bı, clcmal~ istiyordum. 

Kollarını boynunda keneUeruDtı, 

ma\ ı gözlerindeı. bır deniu dalu 

yol' un. DİKKAT: En son harp vakalannı soııtercn Türkçe Paramunt Jurnal. 
- Niçın o elb~i o kadar •vi- ~ 

(DEVAllI Vil) .._,.••••••••••••• Yerlerinizi lutfen evvelden kapatmız. Tel: 43595 •••••••• ••• 



TA.N 

L ~ i LA 
Vekaleti Ye Cümhuriyet 

.Merkez Bankasından : 

I-> ı r l ı:ı n t alı ve El n1 aslı ~ a ati arın 
kapa fJ ve açık şek ı 11 er ı 

28/5 ve 15.12.1934 tarih ve 2463 - :614 numaralı kanunlar mu
cibin~ ihracatına ~ verilen ve relirl tamamen Sıvas - Er
:ı:arum demiryolunun inıasma tah:;is olunan % 7 geliri Sıvas - Er
zunım istikrazmm 20 Eenede itf113ı mqnıt 5,5 milyon liralık yedinci 
ertibinin 'kayıt muamelesi 5 12.1940 akşamı nihayet bulmak u:ı:ere 
20.11.1940 sabahından ıtibarcn. 

-
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 •e 500 lira itibari 

kıymette bırl:k ve 25 !ık ol:ırak iki kiıpilre ayrılmıştır. 

SATIŞ DEPOSU: Z. SAATl\lAN Sultanhamam Camcıbaşı han 1 inci kat 
Satış yerleri: İstanb:.ıl, Bahçekapı Üçkardeşler saat ticarethant:osi Basri Tumer, Yeni Valide han 

Bu tah\illCf' umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce vi!dyct hususi idareleri ve belediyelerce yepılacak mü
zayede ve munakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sa
tılmış ve satılacak olan mılli emli'ik bedellerinin tediyesinde başbaşa 
kabul ohsnacakları r;ibi ccrek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah-

• villerin tamamen itfasına 'kadar her ttlrliı vergi ve resiınden muaf bu
lunacaklardır. Ankarada: Anafartalar caddesinde N. 25 A. Güngcnci 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 
liralı:& birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 1zmirde: Dalcılar caddesi 225 M. Fevzi Raşh 

Kayıt muamelesi Turkiye Ciumhuriyet Merkez. Türkiye Cumhu
iyeti Zıraat, Turkiye İş, Em!iık ve Eytam, Halk, Turk Ticaret Bele
diyeler Bankaları ite Sümer, Eti Banklar tarafından icra edilmekte
dir. Diğer bankalar vasıtasiyle de tahvil alımı temin olunabilir . Satıhk Köknar To 

... 
ru t.a 

Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 3255 adet muad'li 

1806'647 M 3 koknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş ke~me payları ınevcut ve kabukları so

Yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur uzerindcn hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orm:ın Umum Müdür

luğunde ve İstanbul, Ankara, Bolu, Cevirge Müdurlüklerinde ve Boluda 
Devlet Orman İşletmesi Revır Aınirliğ:nde görülcbılir. 

4 - Köknar tomruklannın muhammen bedeli ı 1 lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilenn ~ 7.5 muvakkat pey akçesile 30.11.940 günü saat 

10 da Boludaki Revır Amirliğ~ne müracaatları. "10966., 

iLE SABAH, öGLE ve A!<ŞAM 
Her yemekten sonra günde üc; defa muntazaman dişlerinizi fırcalayınız. 

-RD 
Tayyare 
Otomobıı 
Kam1on 
Motor 

\'C 

bilfımum 
maklıı.ılar 
da İsvicrc· 
mamulfı~ı 
SRO 

Rulman
larını kul. 
I:ıııınız. 
Deposu: Galata Karaköy Pall"s 
hanı karşısında 84 No 1 OFıA H i M 
TAŞÇIO<!Lu ve ORTAKLARI 
P K 1039. Telgraf · TAŞKOL 

Maliye 

Vekc.1!et:nden : 
15/ 121 940 t~rihınden Mayıs 941 nl

ha~·ctine kadar depoda ıhtiyaçtan faz-

Sermaye Ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren saha
larda işletmek istiycnlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon 
müddeti :ıarfrnda bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri ikti
zasmd2n bulunduğu işaret olunur. 

Çocu Ansiklope 
2 Büyük Cilt 

:Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların hayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanlar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAl<A BiR TAKIM ALIHIZ. 

Başvekalet İstatistik Umum ~füdiirlüğü 
Eksiltme ' 'e İhale Komisyonundan : 1 

----------------------------- ve kfığıtlürile hurda sndık ve tahta-ı 
la olarak toplanııcak ı:::nba!fıj taht.ı 

ı - Açık pazarlıkla eksatme ve ihalesi yapılacak olan 30 forma tahınin j 
olunan sanayi istatistiğinden 700 nüsha ve 30 forma tahmin olunan Adliye 
istatistiğinden 1500 niısha ve 45 forma tahmin olunan Belediyeler istatisti
~inden de 600 nüshıı bastırdacaktır. 

K TTAR 1 A TA 
On bir kırat tek taş gayet kıymetli bir pırlanta Sıındal Bedesteninde 

te§bır edilmektedir. 
Ayın 25 incı Pazartesi guniı saat 14 de ~tılacaktır 

, ................. _.MA::~· cm:ırm=.._.a 

1 Askerlerimize Gönderilecek Hediyeler 
Hudutlanmı:zda vazife başında bulunan askerlerimize hazırlanacak 

htdiyeler ıçin halkımı% elinden geldiii 'kadar yardımda bulunmak arı:u
sanda ise de piyasaların gayri tabii vaziyeti dolayısiyle bu yardım surat

k ve kolııyhkla yapılamamaktadır. Miı.."Ssesemiz, bu, iş üzerine teşkilatım 
bir kısmını faalıyete ıec;irmiş ve 23/1 l/94D t:ıı-ihin.U.n iıih...,...,., ru.ıni ue 
nim resmi müesseseler ve hall:ımız için 

"BOZ ŞA Y AKTAN AVCI YELEGI 11 

Satışma ve sipariş kabulune başlamıştır. ' 
Satış fiyatı: Perakende 200. Toptan: 180 kuraştur. 

Toptan sip:ırişlerde: Haftada 1000 yelek teslimi mümkündür. 
Tekmil Tiirkiyeden sipariş kabul edilir. 

lar açık arttırmaycı ve mezkur nıud
d1.t zarfınrJcı gelecek ve gidecek eşya
nın iskeleden depoya kadar naklıyesı 
ekrultmeye konulmuş olduğundan is
tc-ltl'lcrın dcpod:ı m:ıhfuz artn:ımE'
lcrlnj görmeleri ve ıhale günu olan 

2 - 16 sahifelik beher forması için 45 şer lira fiyat tahmin olunmuştur. 
% 7 .S hesabiyle beher kitap için muvakkat teminat ves:kası verilmesi la
zandıı. 

3 - lhal,. 1940 senesi Birincikiinun aymrn 2 inci Pazartesi gül"'ü s:ıat 
15 de Umum :Mudilrlük binasında top1a:ıacak olan komisyonda yapılacaktır. 

4 12 940 çarsıırub:ı günu 'Saat 14 tc. 
mbal:ij tahtaları için 112.5, kağıtla:r 

ıçin 75, hurda sandık ve tahtalar 5-
çm 30 n nakliye için de 120 liralık 
r.1uvakkı.t teminat paralarllc bcra·oer 
Beşıktaşta Jrtaliyc kırtasiye dcporunJ :: 
müracaatları. (llot.?4) -

~ - KIYMETT ARll!1llrııE~ 
İ TEKTAŞ Yü2c· 
1 -2{ 11 / 940 gunu kıymettar bir 

yüzük taşı Belediye l\fezad İda
resinde satılacaktır. Snndn1 Bc
dC'steninde tcihir edilmektedir. 

~mm-..m:1 .. •:msam:Di!1~ 

----:: -= 
1§ ,_ -..... ---

Nümuncler daırede r,ôrülür. Ş.utname komisyon katiplifindcn ıstene-
bilir. ''7 :oı.. "10802,. 

lllilllllllllll,lllilllllllllllllll!lllllllllillllllllll!ll~lllll&llll~ 

.. . l.Z ~ 

Milli. Hissi 

aza • • 

ve Aş ki Roman 
-.. --
:ı 

ka Günd .. z §1 
Sahş yeri:, TANı.. - İstaılbul. Fiatı: 100 Kr. ' ~! 

• I A 
ıııı~ııııetı211111111111111111aıııııııırı;sıııııısıııııısıı1131111::11ı;.i1" ! 

TüRKİYE KÖYLÜ VE tşçt ELBİSELERİ TOPTAN SATIŞ YERİ 

' S'AL'A.HADDltt"KARAKAŞLi ' i Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu Müclürlüğünden: 
Münakasaya konulup 18.11.1940 Pa:ı:artesi günü saat 15 de yüksek 

mektepler muhasipliği binasında toplanacak komisyonda pazarlıkla ihale 
edileceği ilin edilen Ni~taşında Sait Paşa konağı namile maruf binanın 
bahçesinde ke~fi mucibince yapılacak ınşaatrn ihalesi 22.11.940 Cuma günü-

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
32 Numaralı İlan - Gerek Rumelı ve gerek Anadolu odunlannın ara

larında. fiyat farkı gozetilmeden her ne cinsten olursa olsun kuru meşe
nin toptan satış fıyatının azami olarak "330,. kuruş ve perakende fiyatının 

zami ''435,, kuruş olduğu ilan olunur. "11032,, 

1 g 

Lira 

1 2UOO 2000.-

3 rnoo - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 - ..>uOO.-

Türkiye 
yalnız 

manda 

İş Bankasına para yatırmakta 
para biriktirmiş olmaz, ayni za

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler : 4 Şubat, 2 Ma · 

yıa. 1 Aljuıtoı. 3 lklnclte;

rln uırıhlcrlncıe yapılır 

• 
l 

l<umbaralı ve kumbaraer. 
hesaplarında en az elll 11· 
nııı bulunanlar kureya 

dahil edilirler. 

Ça_Yiakkale C. 
Müddeiumuıniliğinden: 
Kapalı 1.nrf ur.Wilc ckslltme

yc konulıın iş (38387) otuz sc. iz bin 
uç yüz seksen yedi lira ı kuruş ke
:ıifli Ç::ınakkale vilAi'Ctf dahilinde 
Balıkesir - Çanakkale şbsesi üzerin
de jandarma kııılnları J'tlnında vapı
Iac:ık cez:ı ve tevki! e\"l. in :ıatıdır 

2 - Bu işe ıllt evrak şunl::ırdır: • 
A) Plan, 
B) Eksiltme şartname?Si, 
C) Yapı işleri umumi, fenni §2rt

namesi, 
D) Bayındırlık işlerı genel şartna-

m~i. 
E) Muka\•ele proıesi. 
F) Keşif hülasası, 
G) Metraj 
J:i) Hususi ve fenni şartname, 
3 - İhale 9, 12.940 pv.arlcsi giıniı 

saat 15 tc Çanakkale ndliyc 1.ıinasın
da c. Müddeiumumiliği dairesinde 
toplanacak komisyon hmzurunda ya- ! 
pılacaktır. • . 1 

4 - Eksiltmeye glrebllnick ıçın 
taliplerin (2680) ıki bin sekiz yuz 
se~~en liralık muvakkat teminat ver
Melerl ' ıhale gunUnden tatil günle
ri tıariç olmak uzcre uı; gün ev·,,; el 
Ç'..ınakkale vılayetinc mQracaatla ala. 
ca:tları e'!:liyet vcsikalan ile 1940 yı
l: Ticaret Odasına muknyyet bulun
duklarını• dair vesikalarını komı.syo
na vermeleri luzımdır 

5 - inşaat muddeti mııka\·cle ta
r;hinden itlbare on aydır. 

G - T .lıplcrin bu işe nit evrakı 
kc~fiyeyi bedelsiz. olarak Çanakkale 
C. Milddeiumumlllginde g5rcbilirler. 

7 - Teklif mektuplarının ihale 
günO satıt 14 de kndar komisyona 
makbuz mukabllinde \!erilmesi ve 
;posta ile gönderile'cclt mektupların 
iha~e günil saat 14 de kadar komlsyo-

1 na gelmiş olması şarttır. 
.

1 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez. (10978) 

l Sahip •«> Ne;rl.Yu MQdurllı Emın UZ"'fAN 
Ciıu:tttcilık ve N~ırıyu T.L.Ş • .,TAN Jhıbauı 

ne bırakıldığı cihetle taliplerin muayyen gün ve saatte komisyona gclme-
l~ri. ..11012,. 

TÜRKiYE CÜMHURiYETI 
ztRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai 'ft! ticari her nevi banka muameleleri 

1 . .. . 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bıınku•nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcuptarındı en aı 60 

lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kura ile a§ağıdakl pl~nı göre 
ikramiye daiııtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Llralıl< 4.000 Lira 
4 • 600 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.ooo • 
100 

,, !50 • 1 .00(' • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

DiKKAT: Reaplanndak! parnınr bfr sene fclnde 50 liradan asaa-ı dnsmı· 
ycnle-e fkramlye cıktıf:ı takdtrde .,._ 20 fazlaslyle verilecektir. KuraJar 
senede 4 defa. 1 Eyltll, 1 Blrfnclk~nun. 1 Mart • ve 1 Hazinın 

taMhler1nd1!! (ekilecektir. 
~....,,,,.... 

20 - 1 l • 940 

270399 No. 
HEY r·NAR 
OH. OH NE 

DERİN PINAR (Kuyu basında) 
GÜZEL ŞEY (Düğün sahnesi) 

270 GO o. 
l,EYL.\ BİR ÖZGECANDlR (Mecnun dilinden) 
ASK YOLUNDA BAGRI YANIK YOLCULAR 

270401 No. 
NE YARDIM (LCyla dil:nden) 

T-''\• "nr.-ı· T(' A T /\ 'TJ T I J1ı f ,.. ..... ,." ~:1·,..,l,....,., 

SER saatleri hi~bir zam gör 
sizin eski fiatlarla satılmakt 

SİNGER saatiıiin kalitesi ~ 
mübayaa şeraiti faydalıcbt• 

C~p saati Kromdan arkası fantazi ;: 
,, Çclikt~n ,, ,, . zS 

, .. Kromoiln ,. ., Çok ınce 
0 

G . 3 
., ,, UfT\• Ş " ,, ,, ,, d 
Ucuz saatler hakıki tasarrufu temin etrrı ' 
kalitesi yüksek, mubayaa şeraiti faydalı eC 
Türkiyede evsafrnrn yüksekliğile şöhr 
S 1 N G l~ R Saatleri bütün faydaları 

Cünku; dicer marl:ıı saatlerden ucuzdur, 111 ' 
temin eder. 
Çünkü ; hayatınrı:ıla sizi başka saate ınuhtaC 

Cunku; on beş sene zarfında tamir parası vermezsiniz. ·ııi 
Bu fırsattan istifade etmek istiyen taşra muşterilerimi:ı: bedelı,~ 

vasıtaaile peşin gönderdıklerindc posta ucreti tarafımıza ait olıtı 
sacıt gonr!eriliyor. 1' 

D 1 K K A T :Singer saatleri htnbulda yalnız Eminönü nıct 
mağazamızda satılır. - 1stanbulda şubemiz yoktur. 

S 1 N G E R S A A T L ER 1 Mağazası, İstanbul, Eminönü ca 

ıl 
Muhammen bcdelı (1360) lira olan 2000 Kg. Don Yağı (25·

1 

Pazartesi günü saat (10.30) on bu~ukta Haydarpaşada Gar binası 
deki komisyon tarafından açık cks:ltme usulile satın alınacaktı'· e 

Bu i~e girmek istiyenlerin (102) liralık muvakkat teminat " 
nun tayin etti;ii vesaiklc birlikte eksiltırıc t;ünü saatine kadar ı. 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtf10fl'1 

Eti B~nl; D!vriki Demir Madenleri İ<:letmesi: Motörlü nakil 
!arı içi,, bir makinist ar:ım.ıkt.ldır. Taliplerin ıstedikleri azarrıİ jll 
kısa h JI tercüme .. i, Bonservis ı-uı·etleri. b;r vcrılm fotoğrafı .;e V1 
sahıbi oldukları markalıırın v ::.ı lcrını bıldiren el yazılarile 1 
Mektuplannr "Eti - Demir. Divıiki., adrcs;ne gondermeleri. 

• Celi 
/Jr. Gasson diyor ki: bl 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri ts~ç· 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zan:aıl 1 

de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir.13eJl 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

krh 50 l~uruş. 

Salonu ile camekanla ~ 
cak olan Veranda mahallinin sıcak hava teshin ve havalandır11l8.r' fi 
kapalı zarf usu'ile eksiltmeye konulmuştur. Kc~f bedeli 18073 Jı 
tc.ninatı 1355 lira 48 kuruştur. ııf ' 

Mukavele, Eksiltme, Baymdırlrk İşleri Genel, Hususi ve fell rııi 
nameleri, Proje kc.-.şif hulilsasıle buna r.ıütef eı ri diğer evrak 90 ~.O 
kabilinde Fen İşleri Mudtirlüğünden verilecektir. İhale 27/11 
şamba günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. • defi 1 

Taliplerin ilk teminat makbuz vt'ya mektupları, ihale tarihi~ rı~ 
evvel Belediye Fen İşleri Mudurhfüne muracaatla alacakları e ~ 

1 yet ve 94v yılına ait Ticaret Odası vr.sikalariylc 2490 numjlralı fl1 
tıırifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarmr ihale gunU 
de kadaı Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (10601) 

BOR O~ 
Yazan: İktısat Dohtoru G AS S O 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kaıaı? 
i~tiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyuntıZ·•' 

Satış ye1'i: TAN - / stanbul : 

Fiatı 50 Kuruş. 

Satılık Çam ve Köknar Tomrııi.i~el 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirli~i, ı" 

ı - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 52 adet nıua··1'ı1,r 
d. · 'k"p kO metre mikap çam ve 1591 adet mua ılı 911, 046 metre mı a ,C 

rukları açık arttırma ile satılacaktır. 1'1,rı 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabU i)4 

muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır· fi{ V 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman UınUrtl0ıııcJI 

i;ünde ve İstanbul,. Anka_ra,. B~lu: 5cvirg~. ~~üd~~lüklerinde ve B ~ J 
Jet orman işletmesı Revır Amırlıı::ınde gorulebılır. •"' 

4 - Çam tomruklarının muhammen bedeli 12 lira 84 kUrUŞ 
tomruklarmm muhammen bedeli 11 !ıra 56 kuruştur. 

0 
,ıı 

5 - İsteklilerin ,.. 7.S mµvakkat pey akçesi ile 29111, 94 
ı~ de Boludaki Revir Amirligine muracaatlaıı. "J0924,, 


