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nsız-Alman 

laşmasının 
•• •• 
llZU 

Uyar ki, Almanya, Balkan
dlplomatik taarruzunda 

ffnk olwnadığı gibi, Garpta
ıırruzunda da ıstediğı neticc

ln edcmcmi:ıtir. Fransa, Al-
taleplcrini tabul ctmcmlşUr. 

, İngiltere ile mali bir nn
a yapmış ve Hitlerin cmlrlc
Ycnne getirmiye cesaret cdc

tir. Bu sureUc Alın n dıplo
ta rruzu her ikı cephede de 
f ıycWı.lı le uı;t cclenm -

ltt. Zekeriya SEllTEL 

lsas Loren'in ilhakı, burr.
da bulunan Fransızların 

ve Laval'in :Serlin ziyare
hir etmesi, dikkati tekrar 
ıle Almanya arasındaki 

aya çekiyor. 
dıyc kadar Hitler'le Marc
ttaın nrasındald konuşma
lonra, iki tarafın ne şartlar 

de anlaştıkları ıfşa cdilme
\1e bu mesele bir muamma 
e kalmıştı. 
sızan bazı haberlere göre 
kadar evvel Laval Parise 

1e gorüşmeye gitmişti. La
bu mülakatından Mareşal 

ve diğer kabine azasının 
· yoktu. Laval Vichy'ye 

~ .... ,,gı.u zaman Hitler'in teklif· 
de beraber getirdi ve Ma. 
bu teklifleri kabule ve 

Unse Hitler'le görüşmeye 
"'çalıştı. Hitler'in teklifi şu 
ftansa şarkta Alsas Loren'i 

lde Flandre 'ıavzasını Al-
aya terkedecek ve bu hu
~nya ile Fransa arasın
tati hududu teşkil edecekti. 

ya Fransadan Avrupada 
bir şey istemiyecekti. Af. 
da Fransız müstemlekele. 
dokunulmıyacak, yalnız 
Fransız Somallsini İtalya-

kedecekti. Bu suretle İtal
anı Aden körfezıne bagla
mıryoluna ve Cibutı lima
sah p olacaktı. Almanya 

esirlerini tedricen serbest 
cak, Fransız banka ve sı

llıüesseselerine iştirak cde-
Fransız donanması Alman
\'erilmiyecekti. Fakat Al
"e İtalyan gemileri, harp 
etince, Fransanın gerek 
iz ve gerek Afrika sahille

iti üslerinden .ish!ade ede-

rcşal Petain bu teklifleri, 
a sonuncusunu beğenme. 
Alınan ve 1tatlyan gemileri 
z limanlarındatı ıstüade 
, İngiliz donanması bu li

........ ~ııı._rı bombardıman edebilir, 
't Fransayı İngiltereye harp 

mecbur bırakabilırdL 
- '!tat keyfiyeti bir defa da ka

e arzetmek icap etti. Nazır
Alsas'lı General Huntzin

hu tekliflere itiraz etti. Arazi 
hakkındaki teklillar mute-

lorunuyor, fakat Fransız li
kullanmak hakkının 

!ara verilmesini kabul et. 
tltdu. Laval ve Bahriye Na-
1~iral Darlan kebine azası
'llaa çalıştılar. Fakat ekseri
~~neral Huntzinger'in iikrı
:tttrak etti. 
h\>akit Mareşal Petain Alman
~ ekonomik sabada işbirlıği 
ayı kabul ettiğini ilan etti, 
teklifler sükut ıle geçjştiril-

-Utıun üzerine Bitler, Fransa. 
Cevabını beklemeden taleple
bilfiil tatbika teşebbüs etU. 
~'deki Fransızlan tehcir ede. 

Alsas Loren'in Almanyaya 
ı nan etti. . .. 

~ ransa ile Almanya arasın
da cereyan eden bu mü

llt elcrde dikkati çeken nokta.. 

l
ll biri de İtalyanın vaziyeti
talya Fransadan Fransız So-
ini almakla tatmin edile
ltalyanın ötedenberi Tunus, 

a ve Nis üzerinde de iddia
"ardır. Akdenize hakim ol
için de bunlara, batta faz. 

ı:,~ sahip olması la'Zlmdır. 
~buki Almanyarun Fransaya 

ğı teklifler arasında bunlar 
~Ur. Binaenaleyh Almanyanın 

sa ile bu şekilde anlaşmak 
~iş olmasmdan İtalyanın da 

tıun olmadığı tahmin cd~le-
1' 

•;ıtat geçen bir ay içir.de tıaJ
l.lnan;standa hezimete uğra-

h· Taranto'da ,fonanmas 
ırn cüzülerini kayb 
erıizdeld hAkimiyetıni 

ıştır. İngiltere kc 
izde bir büyük de 

Sonu; Sa: Z; .,.._,~, 

1 - Atinaya getirilen İtalyan esirleri. 2 - Yunan ordu sunun zaferi dula) ıs ile Atinada halkın biiyiik tczahii r.ıtı 

Ayasarandi 
Elen Tehdidi 
Altındadır 

İtalyanların Cenubi 

Arnavutluğu Tahliye 

Etmesi Bekleniyor 

Cephe Boyunca 

ltaJyan Kıtalarınrn 

Müstahkem Mevkileri 

T erkettiği Bildiriliyor 

Bulgaristan 
Sulhe Sadık 

Kalıyor 

Hariciye Nazırı Popof, 

Sobranyada Bulgar 

Siyasetini Anlattı 

Nazır Diyor .ki: 

"Türkiye ile Olan 

İyi Münasebetlerimiz 

inkişaf Halindedir .. 
Atina, 3 (A.A.) - Yunan teb

liği: Cephenin sol cenahındn i
lerlemekte olan kıtaatım·z, Aya. 
sarancii'den Ergiri'ye giden yolu 
ateşleri altına almıştır. Premeti 
etrafında clizutamla:-unız yeni 
mevziler işgal etmiştir. Büyük 
miktarda esir, her türlü malzeme 
ve dört top elimize geçmiştir. 
Ostravitsa dağlarında muva.Cfa
kiyetli hücumlarım:z düşman cü
zütamlarmı dağıtmıştır. Bir ml~
tar subay ve er esir edilm'ştlr. 
Pogradet'in şimalinde muharebe 1 
lehimize olarak devam etmekte. 
dir. 

İngiltere Kralı, anavatnn miid..ıfa a tertibatını teftiş ettiği sıratla 

Sofya, 3 (A.A.) - "D. N. B. , 
'Bulgar Haric ye Naztn Popof 
Bulgar sıyasetı hakkında çoktan 
beri beklenen nutkunu Sobran
~ada soylcm tir. Nazrr evvela 
Bulgarıstanı harp dışmdcI bulun. 
durmak, Bulgar milldıne sulhu 
tcm'.n etmek ve memleketin em
niyet, istıkliıl ve hayatını, hak 
ve menfaatlerıni mulıafnza eyJt
mck hususunda hiiktimet tara 
fından yapılan beyanatı hatırlat
mış ve hiıkiimetin bu vaadini tu-

CEPHELERDEKİ V AZiYt-:T 
Atina, 3 (A.A.) - Atina raA

yosunun haber verdiğine göre{ İ· 
talyanlar bütün cephe boyunca 
ricatlerine devam etmekta \'e bu 
arada bir çok müstahkem mev
kii terkeylemektedir. 

Cenup bölgesinde di\şman, A
yasarandi'nin takriben on bir ki
lometre şimalinde bı1lunan ve kı
lit vazifesini gören Deh in.:> şeh
rinin etrafındaki tepeleri? çekil. 
miştir. 

Daha şimalde diğer bir bölge
de, Yunan kıtaları, bir çok parlak 
hareketler yapmışlar V<' düşma· 
nı mevzilerinden süngü hücum· 
larile çıkarmışlardrr. Bu parlak 
hareketJer net\çesinde ezcümle 
2100 metre irtifada bir dağ mev. 
zii alınmıştır. Düşman diğer bir 
dağ köyünü de terketmiştir. 

(Sonu; Sa; 2 Sü 6) 

FRANSADA 
Harbin Tevlit 
Ettiği Hasar 

Tahribatın Vüs' atine 

Rağmen imar işine 

Devam Ediliyor 
Vichy, 3 (A.A.) - Harbin, de

miryollanna, köprülere ve tünel. 
lere iras ettiği zarar bir milyar 
frank tahmın edilmektedir. 

Tahribatın vüsat v: vahametı
ne rağmen yeniden imar ışlerı 
müsait bir safhada cereyan et
mektedir Alınan son malUmata 
göre, bu köprü ve tünellerde 
bomba ve dinamitlerle açılan 
1690 gediğin yüzde doksan do· 
kuzu tamir edilmiş olduğu gihı 
işe yarayamıyacak bir hale gelen 

(Sonu, Sa; 2 Sü 7) 

PARTi GRUPUNDA 
Haysiyet Divanı 
Seçimi Y aplldı 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. I Dr. Mustafa Cantekin (Ço
Meclis Grupu umumi heyeti 3- rum), İsmail Kemal Alpsar (Ço-
12-1940 salı günü ı;aat 15 te reis rum), Dr. İbrahim Tali Öngören 
vekili Trabzon mebu&u Hasan (Diyarbakır), Ali Rana Tarhan 
Sakanın reisliğinde toplandı. Par- (İstanbul), Dr. Tuğamiral Hakkı 
ti nizamnamesinin 13! ve 132 in· Şinasi Erel (İstanbul) Recep 
ci maddeleri hükmünce her ıçti- Peker (Kütahya), Gl. Nacı Elde
ma senesi ıçin yeniden teşkili niz (~han). 
icap eden haysiyet ctivanınm ~e
Çilmesi bu içtimaın ruznamesini 
teşkil ediyordu. Yapılan intihap 
l!Iİeti&etİ&ıdQ aşağıda isimleri v:ın-

~eaı flm ekseriyet kazana-
~~ ' divanı azalı~ma se-

u-..... -•• ~rnış ve intihap 
mı.-1uJ11111i heyete arzedıl-

·-~v• nihayet ~lmlş-

• Ankara. 3 CA.A.) - Haber aJ-
dığımı~ göre, C. H. Partisı U
mumi İdare Heyeti azas.ndan Si
nop mebusu İncedayı'ntn, Müna
kalat Vekilliğine. Ankara meb
usu Mümtaz Ökmen'in Ticeret 
Vekilliğine tayinleri dolayısile 
açılan Umumi İdare Heyeti aza-

(Sonu; Sa: Z; Sn: 2) 

İngiliz Gemi 
Kafilelerine 
H··cumlar 1 

tabild'ğı ve her zaman bu siyase
te sadık kalacağını Uave etmış
tir. 

Alman Denizaltıları 

Bir Günde 16 Ticaret 

Gemisi Batırmışlar 
Londra, 3 (A.A.) - Hava ve 

Dahıli Emniyet Nezaretierin.n 
tebfği: 

Dıin akşam karanlığın basma
sından biraz sonra düşman bom
bardıman tayyareleri İngilt~re. 
nin garbında bir şehre hücum et
miş'erdir Hücum, gece yarısın
dan biraz evveline kadar olduJc. 
ça bıiyiik bir mikyasta devam et
miştir. Bazı yangınlar çıkmış ve 
evlerde. umumi hizm~t ve ticaret 
bınalarında mühim hasa~ vukua 
gelmiştir. Bir miktar ölü ve yara. 
lı vardır. 

Southampton'a karşı yapılan 
hava h ücumlan esnasında hare
katın vüsatine nazaran insanC'a 
zayiatın az olduğu tebeyyün et
miştir. Cumartesi ve pazar gün. 
leri yapılan akınlar esrıac;mda ölü 
ve af!ır yar.alılann tımumi adP.dl
nin 370 ten ibaret olduğu anlaşıl
mıştır. • Londra, 3 CA.A.) - İngiliz A-
mirallığı. Sturdy rlestroyerfnm 
zıya10ı haber vermektedir. 1919 
da inşa edilmiş olan bu destroyer 
905 ton hacminde olup 98 kişilik 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 3 J 
ft 

lngiltere, Yiyecek 
Taııyan Vapurlan 
Harp lıine Ahyor 
Londra. 3 (A.A.) - tase NllZ1-

n J..ord Woolton. radvoda beya
natta bulunarak. alelAde zaman. 
tarda haricten yiyecek maddeleri 
ı?etirrnekte olan buz tesisatlı va. 
purlardan baztlannın ı?elecek se
ne harp islerine tahsis edllecdL 
ni sövlem1stir. Denizasın bir 
memlekette taarruza e:ectil:tlmiz 
zaman mlllf>timizi beslemf'K me. 

(Sonu; Sa: Z; Sil: Z) 

Popof. cenubi Dobrucarun BuL 
garistana avdetinin Bulgaristan 
için mühim bir hadis'! olduğuna 
işaret ederek bunun maddi ehem 
miyetinden başka manevi ehem. 
miyeti bulunduğunu ve Bulgarıs
tanla mihver devletle~ arasında 
mevcut dostluk münası-betler•ni 
takviye ettiğini söylemiştir. Na
zır demiştir ki: 

"Craiova muahf"desile bu me. 
selenin sulh yolile halledilmiş 
olması, mihver devletlerinin adi
lane bir zihnivetle ~ahakkuk et
tirmek istedlkleri Avnıpanın ve· 
niden tanzimi işine bir nümunr 
olacak mahiyettedir Bulgnristan 
Avrupanın yeniden tanzimi me. 
seles;nde çalışmaya her zaman 
hazırdır ... 

Kral Borisi'n Hitler"i ziyareti 
hakkında Popof demistır ki: 

"'Su börüşm, Bulgarlst.anın ve en 
yQk'se!' şefınir ehemmiyetine işaret 
etmiştir Bıı ziyaret ayni zamanda Al

(Sonu: Sa: 2: Sil: lJ 

-·--------- .. Yeni T efrikaf arımız 
---------

1 ·FRANSAYI 
Kemiren Kurt 
Fransayı ııenelerdcnberi içtn 

için yiyerek bugiinkri felaketb 
vaziyete sürükleyen amillenn 
vikıfane bir surette tahlilim 
bu eserde bulacaksını.'I. 

* * 2 • Atk ve intikam 
Da eser, Muaum ru.in 

Berkand'ındır. Neiıs bir m 
macerasıdır. Okuyu~alarımınn 
bu tefrikamı:o da btlyfik bu 
zevkle takip edeceklerine şüp
hemiz yoktur. 

Bu iki Eseri Yakında 

Neşre Başlıyoruz 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Bü~ Cilt 

Mekteplerde öfretmenlerin " çoc:utlarm bant bOcfsfne "' 
duna olarü kullanabılec..eklen mükemmel n bmc:U eaerdır Sı 
ıufmda mavaflala olanlaı Çocuk Anaıltloped11iıı1 okuyanlardn 

1 ""TTl,A R ~ Rh~ l'" K f1" 1\ 1,1111'7 

-----------------------r- ---···==== 

K üçü k Memur 
Maaşlarına 

Zam Yapllacak 
Tetkikler, Bunun Hazirandan itibaren 

Mümkün Olabileceğini Gösteriyor 
Ankaı-a, 3 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Kiiçiik 

memurların almakta olduklan maa ve iicretlerin bu
giinkü hayat şartlanna göre, çok az olduğu diişiiniile
rek hu maaş ve ücretlere bir miktar zam ~·apmak icin 
tetkikler yapılmaktadır. Verilen mütemmim maluma
ta göre. bilhassa son zamanlarda, hemen her madde 
üzerinde göriilcn fiyat tereffüü küçük memurların 
nisbi bir zaruret içinde olduklarım göstermektedir. 
Ancak, bu tetkikler bu~iin için derhal ku'"'cden fiile 
çıkacak bir halde değildir. 1941 mali yılı biitçesinin 
tatbikma geçildiği sırada yani 1 Haziranda bu kabil 
maaşlara zam yapılması mevzuubahistir. 

'-~-·-~----~--_,,,,......,.,_.-...,...._....,,.....,_w_oa.------------..-.,,,_,.._ __ _,... 

Vali İle Bir Mulakat 
Dr. Lutfi Kırdar'ın 
istanbulda 3 üncü 
Mesai Yılı Başlıyor 

"- Ben burava ııclirken. cesaret kırabılecek bir çok şeyler 
dinlem;ştim Bunları bana sövli:yen bedbınJere gore, lstanbulda 
hiç bir iş başanlamazdı Çünkii Istanbulda eleman bulmak. çün
kü 1stanbulda para bulmak mkansızdı Üstelik. hiç bir fl!YdeD 
memnun olmıyan bir matbuatın şıddetı hergun artan muternadt 
ve a~ır tenkitlerine maruz kala. 
,.aktım!., 

$1>hrimizin "-ııc:ıl"'dP ikind V'lt
nı muvaffs-kıvetle dolduran Vali 
',Otfi Kırdar: 
"- Bu ik vılın sizde bıraktı~ 

ntıba nedir? .. 
Şeklindeki ilk sualime yuk;ın. 

1aki cümlelerle cl'vap v,. .. ı .. ken 
crü1ümsüvordu. Fakat sonuncu 
"Üm]Psinj tamam lı:ıd•ktan sonra 
ciddile!:ti. ve asikar bir samimi. 
~retle ilave etti: 
"- Ben o bedhinlerin nP ka. 

rlar vanlıF diic:iinciiilclı-rin; cnk az 
zamanda anladım VP anlMhtıı ki. 
lstanbul sehrinde ""'""man fc:tan
~ulda para. veva fstanbul meL 
'Juatmda 'ıüsniiniyet bulamıvan. 
lar ancak bunları aramasını bıl
rniyenlerdır Mesela. düsünün ki, 
icine okturva da dahil olmak Ü
zere, bazı resimler kaldınlmıs 
bulunuyor. Fakat bütcf"m;zin bu 
mahn1mivetıne r;ılnnı-n. fst;ınbul 
Beledlvesi nara sıknıt1s1 cekmek 
ten kurtulmanın carPlPrini bula. 
)ilmiştir: H""""' rle hı1lkın !':Trtınr. J Vali ve Belediye Reisi 

fSonu: ~a: 1 c:\ii -tı Dr. Lütfı Ku·dar 

{" G(JNt J:R hFCFRKFN 

Geçen Yaz. •• 
Yazan: Refik Halid 

Yaz, birdenbire ne kadar geride kaldı, görünmn oldu! Yola 
çıktıktan sonra bir müddet, ai!aç1ar arasından, kınn~•ı 

kiremitli damına dönüp dönjip baktığımız. fakat dönemeçl a 
ca bir lahzada kaybt-ttiğtmiz. tatlı hatıralarla dolu bir k 
gibi. yaz dahi. daha dün ufukta seçllmPkte idi; ılık Tesrin1e 
onu göriir gibi oluyorduk. büsbiitiin elimizden gitmemi~P hea 
zedilt için aynlıtının at'ısını fazla duymu~·ordok. Simdi KAn 
tahassiir vohınun bir dönem~i oldu ve ı?et'en aiinkii kıs fı 
nası. yüklü. iki kat. ağır bulut)ariyle anmıza hir sıra tlat srl 
dikildi: yaz. ırökiin mavistnde, yukarıda kaldı: hi7 kısın çuku1'U 
aşaiı:n indik. Artık o bilHlr kö~kü. ancak hatırammn eödl:v 
içlmb:de iÖrebiliyonız ve büsbütün güzel bularak hasretini 
ldyonız. 

Hani bir yaz vaTdı: Halit' 4'U1annda tPnfP1 .. rinf vermfııı 
datlariyle, gazino maıııalanntn kırmızı ıııPmıııiv.-J.-riy)e, tın1an 
bahçelerin ılık toprak kokularivle vaz? Kenannda ('ıplak a 
cezindiftmi:z. kumsalında bir k~rlenkele trlhi sırtımızı J!Uh v 
ozandıiımız ve denizinde ovna$tıiımız vaz? Ve hani. bütün b 
lann iistiine vöz alan bir gUnes vH•anrrdı man7.nrn1ar nu!' lc-1"!! 
yatardı: öv)e bir mevsim vardı. Mehtanlı vollıtrda. ko,'11 eöl•eleflll:ll 
rlmb:i dfniverf'k klful'U vfl~ot1ft. yan t$ık. h1t' haııka dftn 
adamlarma dönmfttJ, ne hos treT.eTdilr, vıldızh ırnkler altında h 
koltuklara uzanm••· tıieara1anmtZ1n ateşi kın) dl11Prini hi""'' 
rine (Jkuarak karsıMtlı knnnsnrlarken. htz sevdikl,...ımt.,1.- h 
hasa ne ıriizel SUHl'thk! ~fadarda va..,raklar ııı .. vimU hir 1rn 
tUvleri kftdar nnh. nınltıh. vumntıak Vf' ~dflvtlft. ttarm111r'a 
m;ın arasına snknn nksamak '1isslnl verlvnrda.. &fa'1d .... 
tan hift'r 1nııırak kal~ası kadar ıerıin. dlAtı. dık ve hft"tm1'v 
üzerinde .-Umb:l trMrllrmek, sıvazlaysp şamarlamak arzusu d 
nıyordu. Nerede o vaz? 

Şimdi hepimiz "T6r,. dan inmiş 'WJY1I Mtnc'dan dllnlJlft~ 
rer Tann ziyaretçisi 'ibiyir. hu kovu karanlık. dnn kıs Aftn 
mahzeninde, şlşaası ı3z ve stinfll ~ırtıran ilAhl bir hatıra 
şıyoruz! 



~z 
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:~~~TAP<O! ! .................................................. : 

Yazan: Phllip Walton - Kerr 

27 -
:\ v u s ı a r ;y a imparatorluğu 
rıd A v u s t u r y a kültürü 
buyümuşler, bu d e v 1 e t i n 

nl4nda daha Adllc\ne bir 
r ye s.:>hlp olmuşlardı. Şimdi Sırp
ı idare 1 altında yaşıyorlardı, bu 

kendilerine GcsUıpo njanları 

ahndan çi!tçi idaresi, köylü idn-

vatlnrla Sloveıllerin bu lisanı 6ğren
mcrncler1, konuşmmnaları tavsiye e
diliyor, Çekoslovakyodaki ekalliyet
lere Çek lisanının öğretilmemesi hak
kınd.. yapılnn telkinler burada da 
teKrar edıllyordu. 

(DEVAMJ VAR) 

Fransız - m n olduğu, hfllft Ti.ırk ıdareslııin çiz
:nru taşıdıgı., :z.ihn yet l1!barile M· 
rurldcrln ıcstrinden kurtularr adık- 1 .- .. •• 
ı mUı.IJ.man müsamahasıı:lığını mu ft aşm Slftlft çy ZU 

c tikleri telkin edilıyor, bu i· . . 
:i urtulmnk için merkcLi hil- ı (Bnşı l mcıdc) 

muhalc!et etmelerı, Tunnnın ı maktan çıkannaya L~ebbus et
mda~ı Çeklerin Avusturyalılara miştir. Binaenaleyh İtalyanın 

k ettikleri usulleri tntbik ede- karşılaştıgı tehlikeler çoğalmış 
dahılf. huzurruzlugu art~~ları ve vaziyeti nezaket kesbetmiı;tır. 

iye cdılıyordu.Slovenl?1", .uzerınde Bu vaziyet içinde Fransa.ya karşı 
cak müsait bir zemındı Bunlar . • 

HırvaUnr kadar değilse blle bu- es~ı ~avataı:ını te.Krar etmesı 
bir ckalliyettfler mumkun değıldir. 

Bu suretle küçük · Alman ekalli· Zaten İtalyanın bu vaziyete 
..tl1n bu fanl.iyeUerdcn ayrılmaması, düşmesi herhalde Fran!'ia iızerin
'arın biltün p:ırn membıılarını ve de de tesirini icradan hali kalma· 
ULlannı Hırvatlara açık bulundi!· mıştır. Maresal Petain'i Alman
k, Hı.rvaUarın ayrılma hareketle- yaya karşı biraz sert bir hareket 
tahr~k ctmcsı kararlaştırıldı. Bu tarzı takınmayn teşvik eden a-

.. ra sore Hıvatlııra yalnız ynrdım . . . 1 
rn!yccek, ayni zamanda bunlar millerden hırı de şupheslz bu o • 

kün olan her vasıta ile tahrik c· mak luzımdır. 
klerdi. Bunlar luınırlaşbktan * * 

ra Almanlara yapabilecekleri yar· G örühiyor ki Almanya Bal-
' Hın aUann lideri olan doktor kanlardaki diplomatik 

e teklif edıldl. Bu tckll! ka- taarruzunda muvaffak olamadığı 
ve §artsız. olarnlt Maçck tarafın- gibi, garptaki taarru wnda da is. 
bu. edildi. Hatta dnha ileri gi- tediği neticeyi temin edememıs-
Sırp idaresinden kurtulmak 1- • 1 ı · · 

l2 Alman himayesinin kabulO bile tır. Fransa .A .man ta eplerını ks-
r tırıldı, Bu suretle Gestapo bul etmemıştır. İspanya, tngilte-
ıy • Hırvat damarlarınd:ı alev- re ile mali bir anlaşma ·apmış ve 
irllm.tz oldu. Hitler'in emirlerini yerine get.ir-

LI{ ADIM: meye cesaret edememiştir. 

G t po faaliyetini siyasi hatlar il
de temerküz ctLrdl. Zaten ne ik· 

botnla, ne sın:ıi, ne askcrl ca
uğa iht yaç yoktu. ÇUnkil, bu ip· 

haw-lıklarda ııskeri bir mOda
zarurcU düşünUlmilyordu. Çe

lo\ ya cllmhuriyctinde olduı.ru 
muhtelif ckallıyctlerden tcrck
ed n Yu osla\-yanın dıı Gesta

.ın idııresl altındıı, Yugoslnvyanın 

Bu suretle Alman diplomatik 
taarruzu her iki cephede de mu
vaffakiyetsizlikle neticelcnmlstir . . 

Pa i Grupu da 

Ye üt K nununun 

el eri 
.,.,.. . .. 
gmş ır yor 

Anknra, 3 (TAN) - Askeri ve 
mllikI tckau• kanununun 66 ıncı 
maddesi ve bu madde ile 67 inci mad
desine eklenmiş tıkralnrın değistiril
mesi hnkkındnki kanun lAyl.hnsı Mec
lıs ruznameslne alınmıştır. Bu mad
deler, şu şekilde değiştirilmektedir: 

"Tekaüt sandığı teşklllıtı olmıyan 
mlllhak bfitçclı dairelerle hususi ldn.:. 
relerden Vtı mülga şcllir cmanctlcrlle 
1 Uınbul mahalll idaresinden, Anka
ra bclecıyesinden maaş alan memur 
\ e mualllmlcrdcn umumJ muvazene
ye dahil hizmetlere, umumi muvaze
neden bu idarelere veyahut bu dai
relerin evvelce umuml muvazene ve 
ld relerde geçen biz.metleri tckaOt 
k nunınrında derpiş edilen hlz.meı 
milddetlerlnin hesabında sayılrıcaktJr 
EunlarıL tekaüt ve yetim ııylıklıırİ 
son bulunduklan idare biltçcsindcn 
verilecektir, 

Evkat, Ziraat Bankası ve mOlga 
şe ıir cmnneUerlnde ı Haziran 1928 
husııs! ve mOlhak biltceli idarclerd~ 
l Haz.ıran 1930 tarihlerinden evvel 
gcçıni hizmcUerın tekaüt hes:ıpların
dı sayılması., bu müddetler için te· 
' lıt aldat. verllmlş olması ile m~
rut olbcaktır.,, 

Müteferrik : 

sn ·rliğini Va i 
Şerefi · af • 1 

istanbu' Bnsın Birliği, bu akş:ım 
isınnbul Valisi LOW Kırdar şerefine 
rarkotclde bir z.lynfet vermektedir. 
Bu ziyafette Örft ldnre Komutanı 
Knı-gcncral Ali Rıza Artun ,:ıl ile 
Parti Jdnre Heyeti Reisi R~at 1\11-
maroğlu da bulunacaktır. 

Zıya!c• Valimiz. LUtfi Kırd::ınn İs· 
tı-nbuldakl vazifesine b;:ışlaytşının il· 
çUncü yıldönfımil milnasebeUlc veril
meıttcdlr. Bu vesile Ue İstanbul mat
buatının sahip ve başmuhlllTlrleri 
Örfi İdare Komutanı ile de tanışmış 
nlacaklardır. 

TAN 

k 
J<'ık kıı,.urtma kıırarının tntbfki de

vam etil' ektedir. Dün geCC' şehirde 
umuml kontrol yapılmıs, hrıricE' ısık 
sı:wn bin 1 rın sakinleri aleyhinde 
ceza :zab tlan tutulmuştur 

Şehlrdekı 337 maskeli 16mba ihtl· 
yac fıf. gelmcdığı için venllerinin 
konulm!lsı kararlaştınlmıştır 

NAKİL VASITALARI 
Şoforleril" m s'.,cleme işindeki lli

U'>al h reketierine sureti katiyede 
mAnı olmak için yeni tedbirler ahn
mıstır Butiln otomobil 11rolektörlerl 
muUnka kAğıt frıbrikasınm yaptığı 
siyah kağıtla kapanacaktır AleUide 
ı ık veren otomobil fencrle;inln cam
ları da iç tarıı!tan ayni kftğıtla ka
panacak vo fenerin alt tarafındnn bir 
santim genişliğinde ve 8 snntim uzun
lu !hında bir yer bırakılacaktır. Stop 
ldmbasınm da orUı yerinde synl şe
kilrle bır dC'lik bulundurulacaktır 

raks! aatlnl. numara levhasını' c5s 
teren lfımbalarla otomobılln içindeki 
lAmbalaı da mııvi ziya verecek şekil
de m skelrnecektir. İtfaiye otomobil· 
leri ma 1<csiz çahşacaklardır. 

l{ARARTI\1A MALZI-:l\JESI 
Ay başı olduğu için, evvelce ka

rartma mnlzcmesJ alamıynn birçok 
rnc.'11urlar ıdyab bez ve siyah kAğıt 
almaktadırlar. Yerli Mallar Pazarla
rınrlLı siyne bez bitmiştir. Dün satış 
Ytıtıılam mıstır. BugOn ynpılmnsı 
rrıuhtcmeldir. Siyııh kAğıda gelince, 
her yerde istenildiği kadar bulun
maktadır 

Tahtakalede bir pil fabrikat6rU, 
mll~teridcn fatura haricinde para a
lırken, znbıtn memurlnn tarntından 
cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 
Faııl:rlkatör adllyeye tevdi edilmiştir. 

F.llcrlnde pil, cep feneri, ampul bu
lunan tıı.clrler Mıntaka Ticaret Mil· 
dllrlilğilne beynnnamclerlnl vermiş· 
lerdır. Bu e.şyanın miktarı tesbit c
dlld iktcn sonra, vllAyctlertn ihtiyaç· 
larına görcı mal tevzi edilecektir. 

Askerlerimize Gönderilecek 
Hediyelerden Navlun 

Alınmıyacak 

Evvela 300 Motör inşa Edilecek. 
3 Tane de Araba Vapuru Yapılıyor 

Elde kafi miktarda romorkör bulunmadığı içtn limanda açık· 
~P: bulunan .gemile~e tahmil ve tahJiye yapan mavnalat"m naklı 
ı§' yavaş gıtmektcdır. Bunun için mavnalardan bir çoğuna motor 
konulması düşünülmektedir. 

İdare bilhassa bü~ ük mavnaları harekete getirebilecek kabih
yette motörler aramaktadır. Son vı.ziyet dolayısile motö,. tednri 
kt de müşkül olmaktadır. • • 

. Müt~şrbb}s bir T~r.~ ~ühendi ı Maarifte . 
sı yerlı denız motoru ımali icin • 
çalışmalara başlamıştır. Dcni7 S J • 1 • 
mo~r~~ri: otomo~il ve tnvvnI"f' ers aat erı çın 
motoru ~bi fazla ınce ve tPknik 
~esisata mzum göstermedikleri T e kikler Y apıbyor 
ıçin bunların burada imali tnüm. 
kün !!Örülmektedir. $imdiye ka. 
dar ynpılan tecrübeler ivi neticP 
vermistir Eiter son tecrübeler dE> 
muvaffak olursa 300 motör bfr. 
den imal edilecektir. Limanlo.,. 
Umum Müdürlü2ünün. mııvnnla 
n için hu motör,erden istifade et 
mesl mümkiindür. 

ARABA VAPURLARI 

Limanda, karşıdan karşTYa na. 
kil vasıtası gecirilmesi ihtiyacı 
günden güne arttığı için mevcui 
araba vapurlan ihtiyacı karşılı 
yamamaktadır. Bunu aöz önünde 
tutan Dcnizvolları İdaresi yan. 
dan çarklı eski vapurlardan ür 
tanesin! araba vapuru hnline koy 
mıya karar vermişti. Vaourlnrds 
yapılan tiıdilat hemen bitmek ü. 
zeredir. Gemiler pek yakında se. 
fere konulacaktır 

İdare bazı is'kcİelerde de tfıdi 
liit y&parak araba vapurlarının 
yanaşabileceği bir hale getire
cektir. 

Piyasada: 

.TatblJ. ınr başlanan y~i saat reJI
mı bazı mcktl'plerde aıuıııkhldara se
beblyct vermiştir. Milfettişler bu hu
SU'-tnk.I rnporlannı bu akşam Vekftl -
te göndereceklerdir, Bazı mekt pler
de ı:atıt 9 u 15 geçe derslere baş! n
dıi.:; halde birçok tıılcbelc>r yine ders 
tere yeU.cmemckte ve vapur sefer· 
lerinh. yeni s:ıııte uymndı~ını söyle
~c'. tcdirler. nunun tçtn vapur scfer
lcrir d... değtş kllk yopılacnktır Sn
bnhları Bııkırl.oydeıı kal!rnn v~ doğ
r.ı Sıı kcdyC' giden trenlerin de is• n
bullln rr.uhtell! semtlerinde o':uyan 
talcbclcl'b bir kolaylık: olmak üzere, 
Uakırltöylf Sirkcei arasındaki fstııs
vonl::ırıı da ufraulması icap etmel tc
dlr. Manm. flh Vckfıletln f "taı:ıbul 
me tcolc.~ idn eyn bir dl'rs s. at. 
t.atbiıt etmesi nıuhtemeldlr, 

. S tcnografi Dersleri 
Ünivers.tcde stenogrn!I derskıinc 

gcfoce!t salı günn başlanacaktır Dcrı; 
lcr haftnr'Ja iki de-fa olarnk üç ~y Q
Tf'C'ektir. Kursun hitamında yııpılacnk 
imt'hsınd'l muvnUak olanlara birer 
scrtıfıkr verilecektir. 

Belediyede : 

4. 12 . 940 

'I'ramvuylarda kıtalar naıııtl 
ra almmıyarak, tek bil t ve ııll 
biletı ihdas düşünillınC'ktrdlr 1 
bile' icır biruıcı me\ k Jcre 1 
n•evkilerı: 5 kuru~ fiyat mı.n ~ 
'"filmti~tür Aktarma bıll'tler 
•il'" cJ mevkii rdc 10. ı rı~ı ır 
de ';' kuı uş t <'ri m ci vıı 
tedlı. Bu hususta hazır! uıın 
Nafi;. Vekfıic:tin condc-rll"11 tll' 
dı ' ed.lır cd lmcz. venı b Jet 
:ıün tatblkııı g Uecek ve 
biletler d m l ı ak ta rrO ş 
vet edih'Ct•ktır. 

L Ü M 
o 

Schrlmb tOccarlanndaa Huaa .411 
men cıı, dcnlı blnbaptıı Şllkri! Ddll ~ 
Tıçar t E;ınkaaı memurların:lan itil ıl ı'I' 
byrnvalldolerl n merhum P..ısref Beki 
n Vesime Ofıltmcn vefat etmlıttr. Ce 
Kanunuevvel 940 bucilnlrU çarı:ıııt~• ,.JI 
nat l4 ıc O manbc}ıdc R~on·ll ~ddcf"'".ı 
numaralı apartmıaadan kıldırıla'a~tıl'ı 
rahmetine ı:ırlk c7leslıı. 

c ğı güne kadar kulaklarından 
ılup ta idare edilebileceği, zamanı 

ce bunların icraata geçlrikceğl 
.ınülOvordu. 
k adın. olarak Hırvat liderlerllc 

sene 50 Hırvat talebesinin 

ffia 1 1 incidel 
lıklarına Genel Başkanh1<: diva
nın~ Maraş mebusu ve İccl böl. 
gesı Par.ti mü!ettişi Hasan Reşit 
Tankut ile Elnzığ mebusu Fethi 
Altay seçilmişlerdir. Hasan Reşit 
Tankut'un infikiı.ki ile Partı tef
tiş kadrosunda eksilen bir müfc•t
tisliğe de Mardin mebusu Hasan 
Menemencioğlu alınmıştrr. 

POLO!'ıı'AU MUHACİRLER -
Dilf1 Romanyad;:ın istanbula 112 Po-· 
lonyıılı mülteci gelmiştir. Bunlnr Po· 
lon.vnnın tanınmış zenginlerinden mu 
rekıteptir 

~------o-------

Poliste: 

S 1 anhamamı da 

Ankara, 3 (TAN) ....- MilnakalAt 
VekAleti, talim için slltıh altına alı· 
mm ve muvıız.zaf hlzmeUerini yııp
ınakta olan askerlerimize gllnderlle· 
cek her türlil hediye ve eşyaların ile· 
retsiz nakli hakkında bir kanun pro
jesi hazırlamaktadır. Proje, önllmüz
deki gQnlerde Meclis umumJ heye

Zahire Tüccarları 

eyanname Verecek 

Şehir Mecrsi o··n 
~es ••• ısını 

ö L Ü e 
Edirne Mclnuııçulvtundan mlltctal! s,ıJ nl 

selim C. H. P. semt Ocafı b.ıı 1taııı ~ .ı fi 
Kız Muallım mektebi mlldilrO Rebi• f~ ad 

Diln toplanan Şehir Meclisi elek- ped rl, fabrikatör Mehmet KS'ıY• •ı?I 
Mıntaka Ticaret MildQrlQğQ top· t.rık, trcımvay ve tünel idarelerinin yını>cı!cri Tcvfık Yarkın vcfıt cunlıtlt• ( ~rdı 

tancı, yun toptancı tlıclrlere gönder- 941 blıtçe ve kııdrolarını tetkik et- naznl 4.ız.ı940 car,amba ııontı ,,ı1ıı an gue'daki Kari Üniversitesinde o
:.ılması, bunların tedris masrafln
.rı Gi?stapo tarafından ödenmesi 
arlaştınldı. Yan! bu parayı Gcs

dlğl bir tamimde, bazı znhirc madde- Az b d Lo ı• d n iştir. alnrdan bir kısmı vatman, 5am asın • kmacı aolı:af n:'ı •' il 
leıirıln beyannam.....,. tlıbf tutulmasını h n 1 d lı; ld l 1r ö"I "" f 

S ita h d 
~,,~ bllelçJ v. kontrolörlerin manşların,a • un en • ın ara • e ıu.aı••• !lf 

rsızh ... ı Bir 1 asa 
;')() değU. Alman hQkOmeti Miye
.ıt.. Bu tcldifin ehemmiyeti §Ura-

• U n nm:ımın 3 Rouı, Vahamo, bildirmektedir. Beyannameye ttıbl zam ılm mlır.de kılındıktan a nra Edl""'kaP ~ C tince müzakere cdilccckilr. 
1\-r~nahem ve şürckA ına :ılt 05 nu· maddeler şunlardır: Pirinç, bulgur, yap asını istemiştir. Bu tc- makberulnc ddncdUttcl::tır. Allac •'' 'llp 
"l\nralı m< ğ zoyn hır<ıızlar girmiş. ve • d:ırı, kuru fasulye, mercimek, Mısıt, ınennlnlr ilk fırsatın yerine getirile- met e7ıe~ b' 
mağazadıık demir knsayı kırmışlar- Yunan Askerleri İçin nohut, zeytin. zeytinyağ, kuru az.Om, ceğı Meclise riyaset eden Vali truıı· ı llu dır: Yucoslavyada yüksek tahsil 

BUGÜNKÜ PROC.l?AM 
&,00 Pro ram 

1 

ı&,30 Konuıma 

Belgrat Üniversitesinde .YtlP1· 8,01 Mllzik (Pl.) 
&,U Haberler llir, Hırvntla.r bu Qnlversitcnln, 

plann kontrotn altında olnn bir 
ılCSfnde tedris edilirlerdi. Lisan 

ı,ıo lı!lidk (Pl.l 
a,u Yemek lıaıeaJ 

J 8,4S Çocult uıtl 
19. ı 5 Çocuk mllzi~ı 

1 ~.30 Haberler 
ı 9,45 Şarkılar 

clır KasanlL milh:m mfktardıııti muh- Toplanan Şekerler be.yaz pe,vnlr, kasar peyniri ve sabun Cındnn bUdlrilmiştır. Şubnt ayında 
tevıyatı çalmmı~tır. Ka nın Uzerln· ... · topl:'lnmak Uzere Meclsln bu devresi Auıkadıır tAcirlcr, önQmOzdcki per- bitmJ .. tır. Vali, A•n'~rn mes--•ın~Jnd"n ÇI şe 
de r.ıırmı.>l izi nrnnmış 1 de bulu- Şeb f i · b "" il k d .. ........... "'

1 

... '" r m zın maruf allelerinden bn- şcm e ü"n ne n nr .Mıntaka Ticaret dolayı t-ekkUr etm.,!tir . 

ldi. Gestapo ajanlan sırpçanın, 
TVat ve Sloven lisanının dununda 
l!ğunu., bele eımnnca ile mukayc
edilemJyeceğlni s~ylQyor, dQnya 

• JZ,30 Procram 
1 Z.SS Şarkılar 
ı:z,so Haberler 
U,05 Sar•ılar 

U,20 Orkestra 

20,15 Radyo cu~ıcsl 
:?O,H Su 
21,10 Konu ma 
21,25 Semaner 

namamıştır. Hırsızlnrın cll rıne eldi· l d y Mildürlr.ıınn ~.. " 
k ak 

zı arı ost unıın askerlerine hediye - e verecekleri bcyanna- - .,_ --. •efıt ed~n bOy(llı tcardeılnı JbfS 

ven ta ar çalıştıkları ... nlaşılmnk· dilm k o beheri S E ı-tadır. (' c"{ zere 250 ser gramlık melerdtı, mallnnnın miktar ve cJnsle- ıvas - rzuruın I ·tikraZl Ab~lllıradır n ctnue ıı:eru oulne blrr•
1

' ~ 
"'EŞİLDİREI' YA!'GJNI E l '7000 kutu şeker haz.ırlııtmışlıırdır. nle beraber bulunduğu yeri de gös- Ankara, 3 (A.A.) _ SIV"B _ Erzu· veya uııral, m•~tuı> a blzlc~ı ıuırc!, 

2ı,4S Riyascıldlnıhur 

bandosu 

.. ~ • - vve - Şehrimizdeki şekercller de 3000 ku- tereceklerdir. .. naralr R ılar'ttlıu. tıt rak den bJtOD 
l;I gece üc; fabrikann yanmnsile ne· tu şeker hediye etmişlerdir. Bu SU· rum istlknızının 5.5 milyon l ralık ve d0$tlanmıza avn a7rı ıc cltltOrc ı•' 

tijrüne ve edebiyatına tetabuk için 
>anca öğrenmenin şnrt oldu~nu 
'.thı ediyorlardı. Sırp lisanının dlln 

• 22,30 Haberler tlcelenen Yeıı!ld~rekteki yangının Muh rctlr toplanan 
10

,
900 

kutu &eker Kı- Bu beyannamelerin tetkikindtn 7 inci v~ son tertibinin suskripsiyonu mini bulundutunun uuırnb va•,,,, 
s:n Kibara uı• boyahanenin nst ka- ••l ta il tonrn, ı;ehrlmizdeki zahire maddeleri halkın ve mücssesatın gllsterdlğı ra"- ~ını rıca cdcrım. -11• 

... ny vası s e Yunan Kızılhıı,.ına b h ki'·' ı " ,.,.,..-tındaki sobadıın ~ıktığı anlaşılmıstır. ı;oı~dcrileccktir. " ve sa unun n "" m ktan tlğrenil· bet neticesinde muvaffakıyetle ka- .Kardeıl maniratura ınrc• 

---=--~=-=:-==:~~-:-:--~~~~--------:--~--~---------------------:---~--------------------------~ml==g:-=Ola==c=ıık:u:r~.------------------~p:a:n:m:ı.ştı::~r.~---------------~----------------~lb:r:•b:lm:::a:d~e~ı=•~::a~ ~ ın 
p f' B nah dolayısne tehir ediımic:tır. t• 1 H.. ~tte opo un eya : ROMANYAllA 1 e ere c m ali ile Mülakat Yunan·ıs an Harb·ı d ı\lnı. Amerlknb okuyucularırı \'t~ tıkı 

22,4S Cazbaiıt 

killtürll.nde yeri olmadığını, Hır· 
ıı.oo Procram 
111,03 lı11lzık (Pi.) 23,25 Kapanıo 

"d yct•cr. t.nmamıle haberdar editı1' 
(Başı 1 inci e) Oükreş, 3 (A,A.) - Transilvanya- ([fas1 l ıncidc) i'i: d ·,.,,_ il d ki d nın ıın ta ' (Bu.:. 1 mcide) 'Hnc. l ınrirfp• oldı.kl:mm kaydE'derEk, dıyor ~ 'rj 

-..,a e Bulgarf.stan arasın a os- avıı na ilhakının 22 lncl yıl· bir mürettebatn malik bulıın- •• Bdk r.tınd rilmeslne müsaade ııu 
e münasebetleri bir defa daha te- ~tlnümQ milnasebetlle bir nutuk soy- makta idi. Oslo. s (A.A.) _ PoJls tarafın- vük olınndan! İTAl .. YAN TEBLİGiNE GÜRE m•ycr ıJ!ın<. bazı vakalar olr-'ı.I 

Mlz ettirmiştir. lıyen General i\ntonescu, mesullerl ALMAN TEBLİGİNE GÖRE tlNı:n yı:ı~ııan bir arıı§tırma netleealnde Matbuata gelince, ~azetelerL İtalyada bir mahal, 3 (A.A.) - c\ , bı.ınl.rın da tclgr flc çci' 
'BulgaristaJ:ı Cenubi Dobrucanın şt~.eUe tenkJt ederek dem'şt'r kı: orvcçın garp sahili d bl k ı ı ntlz, beni iz'aç etmiyorlar, bilakis ltalyan teblig~i: 9 uncu ve l ı inci d bl k tl rı ktu 
etini Bulgar • Rumen milnasebct- Hepimiz.in milcrim olduğunu unut· 8.erlin, 3 (A.At.) - (Tebliğ) Alman radyo Aletleri bulun:ue§tu;ç0au:::;r~a ikaz ediyorlar ... Ben, her sabah. ordular cephesinde Yunnn taar-

11 

'B 

1 

ıyme c yo r. dB ~ 
nde açılan yeni bir dçvir olarak mıyalım. ÇilnkO bunu tarih tc unut- deı:kızaltıl~rdı 2 "dik.kanunda tn~iltere İnylltereye a&kerl mahlyett~ malOmat ta masamın üzerine kadar, mu·· - u gifüirı; hlltfıyeler nrasın W 
ltki eder, Ccnubt Dobruca Qz.c- mıyacaktır. Kardeş kavgalsrllc znyır- ıstı afmf ektın e1.cı be!1 vhapurlar knfılesıne verilmekte idi. 1 nglllz tayyareleri bu ruzları mukabil ,taarruzlarımızla Or. L ndrad· naklouruın bir 
eki Bulgar haklarmın SovyeUer ladık .ve feci neticeye geld"k Hudut· muvln da ıyet ı O ırd ucumda b~lun- matQmat sayesinde ao" zamanlarda kemmel birer müfettiş raporu karşılanmıştır. Kıtalarhı tcşrıki vardt kı. aynen yazıyoruz: :ı' i llğ. tarafından tanıtması, Bulgar • l4ır bırblrlni takiben dn~tnler "e biz muş ar ır( ı 10 orı en fazla tonıHlto· bazı hedefle 1 b b d 1 halinde gelen İstanbul matbua. mesai eden tayyarelerımiz düş- Yumır.hlar, r!cat hal'nde bUlıcı ;ı-.. 

l 
~ • 

1 
k 

15 
h' . . r om ar ıman etm şler· tınd ·· tek" lab'lir · · ., It ı d b r• •lt 

J)'et mllnasebeUerinln müsalt bir on an mOdafaa etmedik. Çünkü fır- u vapur _ımayeye ~ıt 17 bın ton~ 1 dlr. Birçok kimseler tevkif edllml tir an muc; ı o ı mıvım. manın münakale yollarını bom· "Jı• a. er unı tarafından ı & mıa inkişafına yardım etrolştir Bu tına koptuğu zııman. Romanya dahil- luk . (Calc:.donıa) mu~vın kruvazoru l"RANSAPA: 1 · Bilakis, tenkitleriyle yolumÜ ay. bardıman etmişler ve baZl mevzı. tir~ol; bnrı mıılzemesl ve bu ın lJl • 
oasebeilodn Atıion ayni oeıdJde de,.,.,, idi. Ha<içlen do '""''m gBr- •••P•llmm" ve hep" haunlm••'"· dmlnthklnrı için, kendllerlne mü !erle motörlil arabalan mitralyriz do tank!• fftın•m •bnfş!en!lr,;.ı b 
her lkl memleketin menfaatine 

1 

mcdi. LAy~t\t obn Rumen milleti, Yi_ne bu kafileye ait 16 bin toniltıtoluk Lon:fra, 3 (A,A.) _ Yabancı eşckkirirn!,, t lt Ka mıtmCıllittan olduğu için n ttc: 
ak dahn zfyade 1nkişa! edeceğini OUlm tehlikeleri geçirdikten sonrn, ıkı vapurun da hatmi$ olması muhte- radyoların dinlemek ve 1 ngllterede Gülümsüyorum: ~u~~et~e~1::iz aylmıenı~kR.ırledıril.e lKfoovra. 11.'d•f:in bılmcdlklerı bu tanklBrt JJjtf 
it ederim. dafmn dirilmiştir, Bu seb"ple Tran- meldir. Arnlarmda 11.247 tonluk mo- &ilylenen nutuklnrı teksir ederek da· . "- Su halde, bu iki yıl icind~ rnhf' ettiklerı vakit, bu a.rab' 
ulgadstan, y...,.ı • .,.. Ue olan sllvanyablnr, Jojyonor a.ı.crJoro vo dom lngifü vapa•u (Vfoto• Ro") bu· aotmok!a ""'m edll<'•k Alm;.,., sız! fazla yormadık?,. fu'da askeri hedefleri bombar(i,. bir"' <iloslorl Do •aotte an"• t 

ebeu.....a-: iki memleket arasın biltiln Rumenlere emniy Ue hı'-p c- lunan cem'an 21.247 tonilatoluk iki tarGfından Franaada HIUmc mahkOm , İ man etmişlerdir. mı!, lkJnl"I vıteslcri ilP ise saattt..t §ı 1.:.1ı..a .... dli ' - Bilakis... stanbuldaki me- T. İ · k e ': ~ t 
mevcut dosUuk p:ıktı çerçevesine diyorum. TransllvanyahlardnnJ ıztı- şman vr.purunun batırıldıgı hakkın- eollmlf olan Mlsa Wlnfred Harle'nln IMES' N BiR YAZISJ n;:J att.'deblldlğfnl görmuşlcr \ ~!h il 
'Dak leh; eld<n gelon her şeyi yap rnplarma raAmon meyus olmanloıorı- do dili<' bfr dmlmlu cemlsfoin mu- """"' tahfif vo lmkl• old•C• tak· sal moıı;nden çok memnunum Londro. 3 (A.A.) _ lnRlll• "'"'•· "1mı,.ı """"'" ettikleri vaklt.stl~ ,~., tır. Bu gayretler neUcesinde mil· nı Jstfyotum. Herkesten evvel burada vaf~akıyeti hariç olmak üzere, Alman dirde affını temin etmek için Birle· Ve kaniim ki, normal zamanlar. leri İtaly•mların ArnavuUukta urtra- la11f1 blrderıbirc saatte 60 mil 1 l~l 
bclerd• ""''"ki aldullU mnsahe- biz vanbk. Herk.,,ten oonrn yine bl• doru,.ıuıan 2 llkkSnun gunU ""''" ilk Am<'lko makamoto ıooobbDutta da, lstanbuldo bir çok işler ba- doklar. hı-tlmet hakkındo mllta!Aa y(I- hrl<dokl"'"" hayretle teın.,. ' ı. edılmlştir. Bu mfinasebeUerln iki kalııcağız. ÇOnkO hiçbir fırtına bizi 260.000 tonilatoluk vapur batırmışlar- bulunmaktadır sarmak hiç güç deJtildir! riltmekt., devam etmektedirler. Bu ml!ılerdlr . ., lıt 

;nlcketi yakla~ya devam ede- deviremlyeeektir. istikbal çetin, fa- dır. Marallya,· 3 (AA) - Mare1aı "-Fakat bu arada, sl~I üzer mey:ınds Tlmcs ltO tesl başmakale· 
,..ini fimit eylerim. kot 11m1Ue doludur... K~vve~li Alman harp tnyyııre te~ PetRln, ~u cabah Ma~sflyaya gelml§tlr ve yoran viıkıalar da olmuştur? slncle söyle demektedir: ansa • a ı 

t şekkullerı Pazar - Pazartesi seces1 \l\IERIKADA· " Ka. l x... • "İtalyan tak\•iye kıtalarının harp 
K YE • BULGARİSTAN Bükreş, 3 CA.A.) - D. N. B. nin Southampton üzerine taarrazlara de- • - rşı aştı,..ım en büv\Th s.ıhasına vasıl oimnsına ve bunun ne-

'Bulgaristan - Türkiye münasc- bildirdiğine göre, Rumen lejyoneorle- vam etmişler ve evvelki yangınları Va9lngton, 3 (A.A.) - Roose- en.gel, bazı manasız formalJte. ilcesi olarak fUılyan muknvemetinln 
.. Ut: memleket arasında mev- rlnin reisi ve BnşvekU muavlni sı- genişletmi~er ve ke:safetlendirmişler- vclt, Ca .. albe ııdnlarındakl müdafaa \erdir. Fakat mücadeleden zevk artmı~ bulunmasın<ı rağmen Yun:ın 

dostluk ve bltara.tlık muahedesi ma, lhtilAJder. sonra teşkil olunan dir. Depolarda ve liman mah:ıllelerin- tertibatın• teft~ etmek Dzere 15 gUn- almasını Ö~renince, onlan yen kıt;ı]arı llt.-rlemektP. devam edivorlar 
ince ink1şa1 etmektedJr Türk le!yoner pollslnl ilga etmiştir, Bu po- deki infılWar Manş'm ötesinden Fran lilic bir acyııhate çıkmııtır. Rooae· mek te kolaylaşıyor! • ., Göriceder. kuş uçuŞU Ue 20 miı me-

tbuatında .YÜ>".selen bazı nAhoş ses- Us rejimin kuruluşuna hizmet etmiş aadan bile milşahede edilmiştir. İngiliz velt'ln lnglllz Antlı adnlarındal<J de- Mütemadiyen işliyen telefon. ~afedc oler. Pograd~ sehrf Yunanb-
rağmen, iki memleket arasında- ve bu sureUe vazifesini tamamla· müdafaasının zaif olu u Alman tayya- nlz Uslerlnl tettıı etmeaJ de muhte· lann, mütemadiyen girip çıkan lann eline dil$llltlşt{ir. Avlonya, a~-

münasebetlcr, nıütekııbll hllrmet mıştır. releri tarafından bombalarm emniyet- moldlr. vatandaşlaruı, ve masasına mü. lehi ihtimal işe rsramıyncak bir bal-
dosCu esastanna istinat etmek- --------<>------ le ve sıhhatle atılışını arttırmıştır. U\t.lLTEREDE: temadiyen yığılan evrakın ort:ı- de olduğu için, İtalyanlar bütün mO-

TQrk Trnkyasında yapılan as· in İIİZ Gemileri Londra; 3 (A.A.) - Reater: Al- Londra, s (A.A.) - Mallye illa· sında, bir hayli l tamaml.-ımnk nakalelcrlni Draç Ozerlndrn ynpmıık hııu .. lıklara gelince., Türk hükO· man Ba.,kuma danl ı:. b - mecburı"yetı"nde bulunan Lu' tfı" mecburiyetindedir. Gelecek günler 
bunlan ! ._... " n ıl!iı ugunku tebli- zırı, tıııyyarc mlibayııaaı için yapılan rf d t ı n aır .... -uafiıi mahiyette ğindc bir gaf yapmı•tır. Alman tebl"ı- K d uı ın ı. ta yanların ~illfin C-Onubl klar. hnkkındn mükerreren be· (Başı 1 incide) " teberruat yekOnunun 8.088.000 lnglllz ır ann kıymetli dakikalarınıı AmııvutJuj:u tamamile tahliye ederek 

iinde 17046 tonilutoluk Caledon:3 mu- ıı b ııx ı Jo1 " ı ı ı kar b 1 div· h- te ~ tt..:ı bulunmuıtur raaınıı a tı o duıııunu a ... y cm ft r, ŞI es e gım urmc rag. Şlnımbl nct.rlnln &imaline çekilmeler' 
İk · selesi başka bir mahiyet alır. Da •vin kruvazörünün dün Atlan tikte bir m b k · ~· b. memleket nraSUldıı mevcut iyi denizaltı t rafından battnldığr iddi:ı en, ceva ını mera ct'ttı.;ım ır muhtcmelı.Ur. Bu holde Ayaımrnndıı 

luk milna .. ebetlerlnln istikbalde ha sade yaşamakltkımız ve da- edilmektedir. Caledonia filhak'ka bat- lannda İngiliz hava kuvvetleri için sual daha sormaktan kendimi a. llmnnı Ytt.nan ordusunun gnrp ccna· 
ztycdi ink~f cdcceğ'ne kaniim ha az tcncvvüa katlanmnklıi'.{ı. m~. Fa~t hldise altı ay evvel ce- cok kıY1T1etli olacaktır. lamadım: hı-ıı beslemek hususunda iaUmal edl-

nlur. ve uz.ak sair memleket!~ mız lfizımdır. Akdenizdeki İngL reyan etmitıtir. İngiliz Bahriye Neza- İTALYAN TEBLİÖİNE GÖRE "- Bu Jld yıl içinde, başanl. lebilccckttr ... 
ince, Bulgaristan hepsile ve halen liz ıtemilerinin limanlarda demir reli, ismi Scoutston olarak d~'tiri· ması size en fazla zevk veren h: YUNANULARIN EL1NE GE· 
>tCUt harp şartlarırun mfuandesi li durmak ve meyva taşımaktan len Cıledonianm battığını 14 Haziran Roma, S (A.A.) - İtıılyan tebll- nedı'r?.,, ÇEN' İTALYAN TANIU. .. ARI 

de normal Ve d
-tan "-- b "1.. if 1 · d ta ihl' ınd '. bir denizaltı remlsinin Akde-""' e mw.w- B;µı...l harp vnz e erı var ır. r ı tebliğinde bildirmiıtir Maama- ~ Lcndra, 3 (A.A.) - "Daily Tclc-

::rtıcr0~ i~u~~~tmbelktlrarzuır· k .. ~dhn~- Herkes bahçesinde ne yetiştire- ~~ ıunu da kaydedelim ki Atman istib ~ı:~~t ~~~za:smru::6:1°yyc:ır~~~ dı"·.O hiç diişümneden cevap ver. craph,, gazetesi, İnglllz sansllrüniln 
,.,.... ~ -... UA"' bilirse "'eti..+: ....... elidır' . uarat ıüansı bahsi .. eçen tebliğ hak- ha,,adlslerlr dü--an eline .,......,eme-

B 
.. ı .. --'.-.~-· harp feJ••- u-d " 'l~...u ... da b "' nln Napoli ve Augusta'yn bombfilar ,,... ... ~ ... -""6=~ ıu.ewu en a.ın ir tashih neşrederek Caledo- "- B nlan bir tsin büvüiü 'stnl'!erı ba~ka hfcbfr ea,.e tak1n etme. 

emek hususundn gayreUerlııe de- A.ı'UERİKADAN ALINACAK r.ia ismini iptal etmi$tir. Bu tashih u- attığı, hssann ehemmiyetsiz. olduğu, de, küçiljffi de zevk verir Fakat 
ede<'eğl b..akkuda teminat V€J'- ŞİLEPLER ze;~e Alman teblitinde, yalnr,. tah· çıkar. yaııgınlnrın da hemen s6nd0- t>e b 1 h 

Ve 
... yık oldu,..• mevkii bulması muı 

17 
rCildut'il bildiriliyor. n. aşan an er işl vetlştlril 

w 6W Lo .. _ s (A A) ı nt·· he CD 000 tonilatolulc bir f n.,.iliz -~~ b" b t• 
Bulgar milletinln nıenfaat ve n .... Go • • -ı- ngı ..... e - muavin kruvu1srünUn batınldıo"'ı., ._ya- MISIRDA ÖLE:'JLER "~ ~t' vavruya enze ırim. Si1 

arının emniyette bulundurulııca- !:':.~lanAmilcrikae m~de~-~ deodldiluenrm~:a'J~ %Ilıdır. Kahir .. çocu nurun büyü~ünü küeükü. 
beyar etmiştir. Hiçbir ldmsenin r- u.u .._... .... YEP""""" h.. t!. .. <A.A.) - BDşvcldl H!lse- ne tercih eder misiniz? Bunun 
ynseUn snmimfyetinden ~phe taret r;cmilerinln Amcrikadan müba- .ı:~ı Bu~ ALET yin Sun ~~. Mebusan Mecl!s1nde içindir ki, musaade ederseniz 

' vece i.n1 söyl.iyen Nazır, her tch yuaı balı:kmda Avam Kamarasmda V~~ingtou, 3 (A.A.) - .Birleşik A· sorulıın bir suale cevaben demiştir ben de istedtııtı.ı-i• sekildc bır" ~---
..,,, irat cdı1cn bir guale Deniz lc:aret Na- merika Hava lıl~ Komitesi. ceccli- ki: ,.;uı " ..,.. ı.e.ı ka1ı: koymak icln bu kansık r:ın Cross ili cevabı vermiıtir: yjn tayyareden fotolrrrıf alabilen yeni "22 Hnzlrandanberl, Mısuıa Tapılan cih yamnıyayım!,, 

dikkatli ve hazırlıklı bulu- cBahriye Nezareti Amerikan tC%· bir lletin İngiliz hava kuvvetlerine havn hficumlan neticcslnde ıss kM Aynlp"ken. hergiin ijıtiyaçla.. 
m ielcJ.®nl tlAve etınl.s- giblanpa ilk sipariı olarak altmış ıi· vcrllmesini kararlaDtırmqbr. ıs sene- oımo. ve 425 klıı:i yaralanmıştır, o7 nna, şikayetlerine mukabeleye 

• f A A.) ....: Başvekil 
un ~ h gunu Sobrnnya· 
" g. nutuk, rahat.sızlıgı 

lep umarlamııtır. Eski fakat kıilla- lik çalışmalar neticesi ke3fedilmiş o- ev yı~, 102 ev hasara uğramış- ~abaladığı İstanbul halkı11a bir 
nıhmyan elveriıli npurlarm Bahriye lan ha illet, Mıuıyczyom ile alman gc- tır. Tamıtnnt meselesi, hnrp sopun- diyeceği olup olmadığını da öğ. 
Komis:JQJıuna ait olanlar da dahil ol- ce fotofrafla.n tertibatını havi bulan- da, hnsann tam mAn:ısUe kıymetinin renmek istedim: Mütevazi Vali 
mak üzere, mübaJUam& fnısat dü • maktadır. Bn ület. hed~fleri tayin ve takdir edllecet'i :uıman, bnllolunncak- sadece: 
tükçe devam cdileeektir... '--~~ •. f - na 1 k b ....-raun otocra nnı ama asu • tır... "- Her i$İmin kolaylaşmaslll-

ia yardımını ~ôrdütüm f5tanbu 
1alk1na s3ill"Ce mütest-kkh-1m! •. 

Dedi. Halbuki. bu te5Pkk0r 
"'IO~lu olan biz de~1 miydik? 

Lutfi Kırdar, elimi samimiye 
le 61karken: 
"- Bu vesileden bilistifade 

bilhassa matbuata da, ayni samı. 
miyctle teşekkür etmek iste 

• 1 
nın ... 

Dedi. ve bu suretle kadirşinas 
lığı hakkında zaten vermiş bu. 
lunduğum samimi hükmü. cıkaı 
ayak şeddclcmiş oldu! * * 

(Ba 1 ı ıucıde> 

40.000 kilometre elektrik JCS."1" ~ 
sı. da tnmır olunmuştur. ~ \ı~ltr 

Atılan 500 kö?rudeD 1 ıs• ~ 
sent sonunda seyrü.;etere 11f ~eıı ~a 
caktır Tahrıp edilen 28 tün~ g 
12 si yenıden inşa edibnişüf· ~ti 
ESİRLERiN l\IÜBADELE::ıf ~llha 

tı l 
Parıs, 3 (A.A.) - Frı:mstı ' 1 

yuk elçisi Georges Scapıni, ' la 
kında maiyctile bırliktc 13er { • 
gidt>eektir. Buyuk elçınin "'il ı-•fl' 
si harp esırleri rnesel~ı hnlt ,, 
da Alman malrnİnotile ıctJ'l 
geçmektir. 

İngiltere İle İspan)1J 
Arasında Mali Anlaşl11, 

~, 

Lor dra. 3 CA.A.) - lngtUz 13~ıı' 
Elçfl!'. Samuel Hoare ile İspnn'I'• • 

l nc!ye N&ıırı Sunner cır .. sındB 
Madrtttt: bir tngıli2 • tspanvcı e 
ıuılaısmu trnu edllmıstfr Et tJ~ 
göre. b1.1 anla6ma Por elrlı .;t f'' 
Cenub1 Amerika memlekettcrilt e<P' 
pılar wı teknik anıa~oıar o 
de.cdlr. 1'' 

Baz· haberlere glir anla~ 9(. 
pılınndan evvel İspanya harP 11 ' 
kalacağo bakkınd:ı tcmınat v~ 
Bu baom-lerlı: sıhhati tahkik edil rıı'' 
melde beraber İspanyanın gayri rı ' 
harip olduğuna dniı yııpılıın tıe"8 ;' 
tan b kacn tcm1nn\ verUmed1&1 

laşılmakıadır. 
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· CDZUMC CADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Paris Moda Eksperleri Menfada .... 
Bir H8111firenin Kalrmncnihğı 

~a~vımde 
~btr~apra 

Gayet Mühim 

Bir Mesele-

Baflığı okuyanlar merak 
cekler. 

1 
B ugüntü gayritabii vaziyet butaJan .kurtarmaya çalış8ıı er Almanya sulh taarruzu ma 

karpnda bu kq Parisfn kekler kan ter içinde mucadele pacak? 
mqhut elbise, ppka ve sair ediyorlardı. ltal7a Arnavutluğu ma 
modalanna rasgelcmiyeceğiz. fakat, ihtiyar ve sakat kadm- .-Jttı? 

UGONI 
.. 
u 

a Vaziyeti 
-Fransa ile beraber binlerce me- lar sıkıştıkları duvarlann, dev Uaak Şarkta Jpponya 
muru olan elbise yapmak ve mo- rilmiş tahtalann altında veya a .. m8'killata mı uğradı? 
da icat etmek sanatı da yıktlmı§- rumda can acısından oyle bağın. Duşünebileceğiniz daha 
tır. yorlardı ki, fazla bir §eY yapmalı slhl dünya siyasetine ait lılr 

haberlere s6re, diln,Janm bu
~eu 1Udur; 

Muazzam kumq fabrikalan kımsenın elinden gelmiyordu bQaü meselelere kış gecelerl 
Şehre bedavaya mal edilen Taks im kıcılasının yerinde yapılacak olan İsmet İnönü Gedsl ve iki iflerini tatil etmi§lerdir ve Al· Artık, herkesin bu zavalJllan kur leaceJeriDden: ''El el üstfiade 

tarafındaki müstakbel biııalar manlann elinde bulunmaktadır. tarmaktan ümidi kestiklen bir mln .ıi var?,. oyununda ol«I 8ulprıatan Baıveldll Sob
.t)7li7eceii nutuktan vu 
• Bunun, hilkUaıeı&n va

idare etmek lhtiyacmı duy
ileri aeJdiii zanoedili-

Metlıur Liyon ipekli mensucat mada hemşire Gerturd'wı aklına IDal "Mlemedia kaldır var!,, 
fabrikalan da adeta durduklan bir çare geldi. >'9Cei'ID--

Dr. l.ü fi 
istanbul 

ırdar'ın 
yerde buz kesilmiflerdir. Fazla durmaya gelmemi. Aıet Gaetelerde tesadüf 

Moda eksperleri, nam ainut haatalarm bulunduğu tarata ge. sQet mtlhim mesele şudur. 

•• wıloe 78plJan bQtiln tah
b!lAfJna, Alman - İngiliz 

barbi son 15 gün içinde ye.o 
flddetlenmlftir. 

terziler çilyavnısu gibi İspanya. liyordu. Bu zavallı alil kadınlan Bu sene Bollivud'ta 
ya, Aıneribya, İngiltereye dağlL bulunduktan enkazııı altından bir mtisababda en güzel 
dllar, birer menfi hayab yapmak kurtarmak tizımdı. Hemen koş. ve ayaklı Marlen Dletrlela 
tadırlar. Fakat bunlarm bJç biri- tu bir morftn pnngası aldı ve ge- Norma Şerelr'hı ~lan 

. 

a 2 Yılı s1 moda üzerindeki nüfuzJarmdan riye geldi. Elindeki cep fenerinin Loretta Yo ..... 1111 si.ı.t 
vazgeçmek niyet nde değildir. ıf1lmda (zira elektnk!er çoktan mur, C1audette Colbert'in la BW.arlstan Bafvekili 

Sobran;yada bir uutnk 
• Son dakikada ~e-

Fransa moda bürosu pfi Lu.. sonmüştü) kendlsi~uı "1:.ada sıkr- ağı:ı, kira declaiı .tayamn 
elen Lelong Amerikaya gönder- şıp kalma tehlikesıne ragmeıı en- delflmlt. 

-*• iradclaa v~ D oktor Ltltfi Kırdar, bun.. . y . len tehir bütçesinden 1,000 ya .. dl~ bir telgrafta: "Cesarethnlzl kaz altında kalan ve birer birer Bu seçiş bir tok d~edil---

dan tam Od sene evvel ı······ azan. ······ı taklık büyük Şehir hastanes1'ıl ve üm'dimizi kaybetmedik!,, de- bu kadmlara mdrfin prıngası sebebiyet vermiş. hlıü 
toya •rken Kral (4 .liirincikbun 1938) Vali ve V: B • yapmak inıkinı elde edilmıştir. mektedir. yapmaya bafladı. Hastalar ken- Garho ''heaim sk)erim Mlilllil 

irlld Meetji nutka tehir Belediye Beisi olarak lstanbula l rSOft 2 - Tahail8t fazlasile ve aCie- Bugün]dl vaziyette henilz katl dinden geçince erke~ler onlan il bs•nM11adı!" diye twt. 
!IJ':.- edil ti. be geldiği zaman bizi .. uzun süren • ta "açıktan bir milyon liralık pJAnlar -pm-'- JmkA----'ır kolaylıkla dıpn._ _,.ehilecek- pin.elikten aoma bl1i sem 
~di ~~m~ara:.:!ı haSot~ bir imanız1ık devrinin netıeeslm i ••••••••••n••u•.,•• 0

•• bir Belediy;.sarayı yapılması te- Moltno tniütere; gltm~b:.u~ lerdi. Enkazlar~· bir ta- ta imiş. hene Dmme'an 
Almanlar tarafuulaa apa olarak • meyus bulmu,ıu. ar hastaneler, stadyöm, mektepler, tn1n edilm fÜr· nuyor. Schiaparelli Nevyork'a dmdan dilerine gibnek pek ~ • lkl rey tberbMle ltet r9' 9lıJ 
anlapldı.. namına tehird.e yiirünebilttek tiyatro ve pziMlar, ist.imlüler 3 - Süt ye ekmek fabrikala- gitmiştir. Madam Lanvin Raquin tay bir iş dejildi. Fakat, hemşire rineillii alw .... 

tela Bafveldlla natlmnu yoldan bafka bır fC1 d~z vardır. nnm yapılması için icap eden her ve Patou Beartiz'dedlrler. Bu Gerturd tam dört saat yılmadan .,Gördünlb mil milhlm 
~Ulli"inlD muhtelif abeple. 99 aramaz bir ~ale gelmlftik. Di- 2 -Tablm 1af1aaının Beledi- teY huırlanmıı, faklıt AVl'\11>8- iki moda kralı Parlııe donıneyl canla hafla çabftı. '11· 

• Evveli Sobraa)'•da ler her türlü unar tepbbllsle. yqe devri temin edilmlftir. da bq)ıyan harp dolayıııtyle bu dÜfÜnmektedir Fakat arkadaşla. Dört saatin aommda biltün Bana tam m&nnlle: "Dw 
nutka mtinasebetile yaıu- rlnden ve ihtimallerinden çoktan 3 _ Dolmabahçcdeki Istablia- ~6.sler "fiiliyat.,, haline ~ n bunu beyhude telikkl etmek hastalar her 19yden bihaber yeni tinde sabaiaD, TU beline 

tler, IÖJleaea IÖZln, hii· iilf!~1,.=~en do- mire stadyom yeri olarak İstan- memiştir. tedirler. .. nakleclildilderi diğer bir hastane- mayı!" derler. 
ihtlyath baluWDa)'a aev· ıaV:-matbuat olmak bere bul spor tefkitab namına kaza· • • Zira onlardan daha evvel ar- de yatıyorlaıdı. Ne utıraplarmı Btlttln dtbıya kanlyle, 
~bilir. ~~par....... bÜtün fstanbul tchrl doktor Lut.. mlm.rştır. IK!Nct HESAP VERME: _ kadqJan. Piguet ve Dormay ti- duyuyorlar, ne de baflanndan ~ ~ 

umetln sıyestıne mpha.. fi Kırdan b ... m .. ümitlerle kar 4 - Harbiye ve Vallkonağı male, Parıse gitmiflerse de 0 gün geçenleri tamamile batJrbyabfli.. Ziya Pafa
0
••: 

\'vetll Wr cel'e7U eWaia -1.u1. u.,.... .. caddesi albndald büyük bostan 1939 dan 1940 senesi so.. bugün onlardan hiç bir haber a. yorlardJ. Bu fedakArane çalışma- Gl6p sebunıı kaidedir eJ"lem• 
çıkınıf~. .,........Şehrin Ye -hlrlinin kendisine sahalannın pek ciizi bir bedelle nuna kadar takriben bir Rfte lınam•m•ftır Şimali Frarisada ne sından dolayı hempre Geriurd'a Yerde, baldrde, sAde cm( 

'Bqveldl, hem nnahaBf .. ba~ladı.ıı. ömİde mukabil bu lld ve beş takaitle Beledıycce istim- müddetle biz VaU" Belediye kumaş, ne d~ ifçi bulmak imklıu Kral Corc madalyam verilecek-:..a. de Almanyayı idare et· a ;,}!~ Beledi ae:-:-ı- b' Wt edllmesl kararlaştınlmıftır. Reisi Doktor Ldtfi Kırdan mOte. vardır tir. \ 
eüçUlk çekebilir. Çtlıık8 sene ~e., ye ~ • Şehre milyonlar kazandıran madlyen ie basında ıörüyonız. B ~ 

son slyul taarnmm zene yapt'ı._. Ne k~ndudı. bu muvaffaJdyetli Ankara aeya.. Bu mhc'dt-t zarfında büdiu müş. u ~ karpsında ufak bir Toplantılar. Davetler: 
netice verm-1 fizerine YapılaD. ifleri, fihrist kabilin- hatleri hakkında bilmem ki fazla kü:ı ta ve mlnialara ratrı.nr. seh. &ıf P ~lenne Beartiz'de devamı ~lhı Ranımn41 .. : ~ seaı u ı 

faaliyetlerini artar- d!ft olsun burada saymak mum.. söze lüzum Tar mı? rin neler kazandttı meydanda ise ça •pnaktadırlar. .. ,...,... ....... .._.. ~ Dr .._. 
• af kun delil Bot buna luzum da de bunun tafsilitlı lıeubını bt. * * tmrafnMlaa ""Buat .,. aıa... ....... 1ı1r 

·Dır tar taa Makedon- yoka' Esldsfnl biraz hatırlamak * * vtne V•li ve BelediTe Reisi t - .. ..__ ..a..ııtlr .• ..._ _..... = =~ ~ hv:~~I]~~ ~ etm~ FEVKALADE TOPIANTI: 11 - 940 ıtarfllrlnde Umum! Mec. Bir ReJIJIİreDİD • 
etrafında toplaaaft ortl• .... ~': ... ~~=tel;? epmna 16-8-939 wtbind-: fevk&- Usi aeıe nutkunda, bütün tafsil& -
lan arasında Krala mu· ~_._ .. aki-eet&&l ı. .. __ ,_ b11 l1cle bir içtimu davet edilen Şc- h tıte verlvor. Kalıramanlığı: 

.D".&UYtu.L Y e ~~ U. hir llslnde 6 le .. bQ1aıkm dzd1ıt ~ ___ ___,,; 

Jra61ı ............ a: lllrl8ct ........ ~ 
Jecalı ......, __.... ........ -- .... 
-drterl9 ...... tlan. 

Wr cereıl:ıı "l:O:~:!~ yük tşıerl, saymak yerine bu. it- ler =ardı: 1 rilfü n mesele.. mın tamamivle lcramış anca:: 1 fte bu ufak biliye fn&lllzle. 
etmemekle itham etmekte .. lerfn nasıl yapıldığını, ~eftenm- • ı _Elektrik, Tramvay, Tünel dünyadaki umumt baro buhranı rin kacbnil ukciile nasıl T&PEBAtl DRAM Kl8MINDA 

deki bir kaç notla tetk\k etmeyi mukavelesinin tetkiki ve tasclıkı mani oluıu$tur. Fakat ıtemln ediL canla bqla dö~lerini, vazi- ~ mt IO.IO da 
Blalpriatamla halk_.... faydaJ:r buluyorum. 2 - 5 milyon liralık istikrazın miş para ve ta~t bqb tara.. felerinl DUll lüzwhundau daha BULUNMAZ UŞAK 

Ahnaa muhaleietl sfbulen * ... talcllld. '/. '"' fa ~~iıii ...icin· .............. J '1Mlıi ,..,.... .. 1 KOM••• Kl8MINDA 
utmaktadır. Romanya mi- 3 - Bazırl•'n!nlf imar pl'OP'&• 21 - ~ ~~ nm ptermektedlr. GOndOz H tıe ÇOCUK OYUNU 

Yanan zaferi Bulgriıtan. MESAİ PBOG~: İşe mınm tett1ld. - -oıweı ;aıuvar. Bir gece geceyansmdan az AkfmD lilt 2o.ao da 
Mlimin hikim obnauna bafladıktan ild ay son- 4- Et nakliyesi 1fiııhı Beledi- 3 - Sehtr Ttyatrosu. sonra Hitl~ kuşlanndL"l bir DA D 

1 
(SON BAPTASI) 

etmekteiir . .zaten Alman. ra yani 8 Şubat 1939 tarthiDde, ye terafuıdan yapılmuı. : = ~::~bilıılerl. tanesinin attıjı bir bomba. 77 ta- • .. 
rapalan lhraeat yibtlnden doktor Ultfl K.ırclarm, Umumi 5 - Hususi idare ve Belediye Gibi '-~~'- --a... a.1 rl ıu.. fı ne sakat ve ihtiyar kadınu teda. .,-V İdeal .., ' 

tanda vesika usallbıfin meclia huzuruna okuduğu me- memurları tefkillt kadrolan. uuvua ~ı1r ,...e · ını; r. edildiğUk" katlı ufak bir has- atan ve ugrunda 
aa mecburiyet hasıl elma· sal pro~ pzetelenie çıktığı Demek ki, bütçe ve para h:wr, :ı,tta hakikat haline gelebilecek.. ~e binasına• isabet etti. hayatını istihkAr eden 

Bulgarlenn en mtlhim 11- gün, §8hrlmlae ilk geliflnde bee- lma:J.ılarogramı hazır, memur Bnttın bunları -5z ~nünde te- Derhal ortahta br dHtet hi· 
teskil eden peynirin nrta- lenen ümitler, çok arttı. İ§te " t bdrolan hazır .. 'Et ffllüm ettlrfnee muhterem Vali kim oldu. Bailnfanlar, allayan- bir kahramanın 

hybolmuı halkı alalrt..... programın umumi h•tlan: ~- slbl Belediyeye tarh ve Belediye Relslmhe sehtr na. ıar ... Bemffre Gertmd hemen ,... destani -~•-...: . 
edir. ' 1 - ~tiyaca göre yapılacak it- bir 'ftridat kaJD811 daha temin mma minnet duymmnak ve bu. tatından flrJadı ve yaıdıma to. -•~·· 
için Bulgaristan hlkt- leri tesbıt etmek: . edilmiş! O gQu kadar müteına- Jriin basbvan ~ncü is aenesfnht fan diler doktor, hemşire ve ha-

•ufyeti idare etmek lbtl,.. 2 - Tesbit edılen ışlerl yap- diven artan Belediye faaliyetinin de muv•ffalnvetlerle dolu olma. dmalıem~-~ kanstı. Hum-
daymakta ve yeni taşklllhk- mat için para bulmak. • daha fazla ıenftleyeceğine, ça.. sını samtmiyetle dilememek ka- larm U&&" ~cerel3._ tle yıkılan duvar
...,...i)'et vctnDektep pkia. Para ve tahsisat bulmak için buldapcağma bunlardan yt delil bil midir? , pen erin altında kalan 

düf(lnaten çareler dtt şunlardır: olur mu? Zaten herf(io g6rdOI0-
1-Kanuni. belediye varidatı- nıüz de bu delil mi idi? 

Dl arttırmak. 
2 - Aa falzU, uzun vadeli W. • • 

tikraz yapmak. 1 LK llBSAP VERME: Uma-
3 - Hüktllnetteıı yardJm iste. mt mecllsbı tıdnctteşrin 1939 Büyük Drcnnı 

mek. lçtimamda IÖylediği nutukla dok.. 
B6:fle toplu ve net programla tor Ltitfl Kırdar İstanbul şehrine Fransa h&kfunetfnla son 

TrUpayı orpnbe ederken işe bal)ayan Vali ve Belediye bir seneye varmıyan az bir müd- ıthalerlne 4alr neşre haşladıtı
Awıanianıı ~tereye Retatnhı lcraatun merak t'tme.o det zarfında yaptığı ıflerin h _ mn makale serisinin dördOn· 

htlcumlarmı baüflet.ecek.le- mek ve adım adım takip etme. bmı erirk bunlar - esa clllatl J8llllld ntlsham11da o. 
ba lap li)'Ul muvaffald· me4t mOmkün değildL yor• v en goze çarpı- Jmyaeakunız. 

~~.: p:t;!k ':fe~!;!, ~= ı"- Oteclenbefi "tıldr,, deni-~ 
~;aaııan tahmıa ediliyordu. ye ba§lamılt!. 

i istili lmkQnı kalma• Jt. Jt. 
Almanya i~ bundan 1Mıt-

7ok zanaediliyorda. 1 LK BCTÇE: Doktor Lut11 
Alma•ya. ltalya71 Y• Kırdar ilk bütçainl _ aldan· 

tlleriDe ısalduUkea ıa.. mıyonam- 1939 maywnda, yani 

LOKMAN HEKIMfN öGOTLERİ 

ELLERE CiELEN KAZALAR 

VATAN 
FEDAiSi 

Türkçe Sözlii 
Büyük harp, sergüzeşt 
ve ulvi bir 8§k filmi. 

Bu CUMA matinelerde 

TAKSIM 
Sinemamnda ·---·---' 

~---·--Seven kalplerin ~nlllİlil 

tısmdan yaratılan ••. 
leyen toplann sesJllldı 

haşmet alan... Çıl 

müziğin nağmeleri 

süslenen. •• 

CASU 
AŞIKLA 

YARIN AKŞAM 
itibaren 

LALE' 

7• 7l'Pblı hlcumlan .._ programmı llln Mtlkten Od, iıç Bl, iDS&lllD 1aer itte lmllwWı ilet tırmalaJmca, oaa borab Wlhllll 'le 
fÖ7l• dursaa., wwu. ay sonra Şehir meclisine arzetti- oldalandaa ı..ıtt.ln e11ne tar•ı t1r1• sildikten sonr• t•mnk •ertae blns ..,._. Şehzadebaı• FERAH ve ÇEMIERLITAŞ 

Kit. fena hava. flrtma il zaman, bllhaasa fU cihetler kuaJar seleWHr. Palrat calllUI eller. kolocbom alrilllr. Ba .....tıe tırm* • 
hava hlcum.larm dvdar- göze çarpıyordu: tablNir ki, lrualara daha •bade m&• temi• olarak kapanır ve çabalı ~.. +_._ __ bul' Ln..n1. 

ıı..ıı.a ıelm dl. Bil•'-'- 1 C!a'hh• .,_____ t h bir nu ohırlar ...... fahdkalatda ca- Bslı:idea....,..... topla iPe blla· 1StaD un en UU.JUA 1 u G o N Matinelerden StıQIGdDe ... San•lm9 
...,.. e-, • - Y""- uurms yen iç lqaa kadm 'HJ'& erkek itdlerin elleri- nırladten ellerine ilne batmu1 da çolı 2 · --..1 APncbND TOıidm .._ ... 

:IUDdeüeri inalla teblrled mükelletiyet ve verRf yületibnc- ne _.ıen bsalan .a,.ıemet ilıtembo- olurdu. 8imdi. toplu iine bemea ,..ına sınem811Du8 itibaren bbnmaaJıt -.. 
münferit masif hünmlar den bütçe varidatı 1,6 milyon li.. rmn. Her fabrilraıun. makinelerine d- erkeklerin pb)anada le tarafa uk- 1 

7ea1 bir tahrip plba ra artmıtf;ır. re. pbrdıjı ilin cinaille sin kendi· ıanu. olarak bahmayor, ona da pelt ç A N A K K A L E G E ç L M E 
hafladı. 15 lh lPnde 2 - HükCtmettn m.ilsudeslle •ine ınabaıı• kuaJan olchaiadan 011• nadir olarak lrgUendaklarmdaa topl9 

~tüiz fehrinl feaa halde hır. Beledfyeler Bankastndaıı 5 mil- lan birer bıru m:rlemek pek uun O• ita• batmaaı hemen hemea ltltilıw 8-ltei:Ar: s A D E T T ı N 'iP Ay v A K. s~-~. z 1 y A ş AK 1 
yon liralık istikraz teıntn edil· lıır. lö71emek iltediilmo.., ifleriade d•ececle udlr- hlrat ona lcarp1* - A n up;oa.w.-. 

tl')''den sonra Binnln. mf§tir. calıeaa ellere ıelm 'kualardır. cUkfı ltneelabı battllı-*-* ltftnlr- ... ~8,!11~ •. 1 _ stt.AllŞORLAR BEVOsU. 2 _ PARAMOUN'I 
Bristol, Sutaatoıu phlrlerl 3 - Şehre yl!rdnn olarak Cünı AneaJr. onlarda &nce, eahtn en.. ım:: b= _.. ~:. =:- .-....-- ,._ 
• masif hticwnlar 7.,.. luariyet hüktimett İstanbul Elek. re Oldqq slbi. cahfllllYUl en telllbel := oradan Wr-; damla cırbnDd a: ÇiM ERLIT En ._ barp bllvadlllerl 

JtaraJarda mühim tahribat trik, Tramvay ve Tunel itlerini en::.: r.:.=.s::ı bir~ bll- dettir. Ba &det• ria7et etmek bic te 1 ~ ve Şehzadebaıı FERAH 
• •etirildi. ı.t.Dbul phrtne devretmeyi b.. ;1°aıaa ..._ Wl .bama:·~ &na olmuı llDnPlara lcartl ilk •i-
hfleamlarda taldp •ttlli ıa. bul dtmlftlr. ,. clelilM de. bul nrlerde oatardu dafaa alWa llillaDID bn4l bmı!lr. lem ~---Sinemasmda. Tel: 22513 Sinemada. Tel: Z13S9 •••lill 
l~~~l~ ~~~~~~~~~~rada~~~~~------------------------------~ iaJaa .. _. ı,..ııtere- UJ«UD btitçe, itiraf etıoeli ki, aa lseıll balandunaak nnırt olar. Bir eok ~ ~ .,.;:::--. .:.:, biHr- • 
p sanayii bırakınumak ol· bulunıtr. ._,.. dl. bc1l ~lale bir•- ~ n.lla da':..~ 
nlaşıbJor. ,_.. ıen.ecuJderl halele. kedi ....t• ::;-_. bi :8 h _... ...... 

u tahripkh hO.Camlar * * .._ ............,, Del MftD IDe bettliı ,.t .U.W -.. ordıua mi1ı: 

Baclae bdtr t P B K Pllaa lt&boeaadt :u.uu .... ~ ftlmleriD • slsell 

OONYA EDEBİYATININ -EN: 
r evi atım sotrs.. 4.TBUA.TA BBVA.'IAT: :;= .::r de ~"""i::" :..f •• roP ılaa ı•• mlal olar- tın-m 

lmiyecektir la llte.. Btit yl Şehtr mec:ııstn: evde omınJ·A, dıaae......ı oW. ":: toprü lserine ~ .,,_,_.., L E S K Q 
ı h um arLa )'llnlnu- elen geqtrdikten sonra Vali ve ~ ol :a duı CoCQk elleri ... f: =*..:,.. 111'111111 •..::...:: M N A o N 

v yenil~lyeeeilnl ar. Belediye Reisimizin • ıak An- urmatunnıHaa • lba4e...,.. olar- 1'l 1aat1ra ptlnMlldir. i EJn ala:.. .a....--.ı- IL..:.--1~ h el u-..:1-1 
at etmiftir. ı.tıteN.Yı karaya ,ıctfp p1ltf ~ çarpı. *· ltedlniQ ta-thdllı N" ete -bl· tı.. llrNıl• .,._ ....._ .. ~ ...-a~ lllt4,....... a ILU, u.u-iauıide mü•sir mevzu• ~ 

tm k ıçm A•rn~mma ~ titanb.:la döntifleaien b1.. Bnhd>- ..,._ aa ....rr. hem de pe1ı: ficlcletll otar, .._ de tok dola biltiia kalpleri lllU'llak, heyecana getirecektir. 
taktık aramau icap e. mde matb .. ta fil bqautta bu- DliJııroplana ~ "', .... Jıir .... clollıma ,....,. - ..,... .... SiNiNiN iN ~"'ZEL TORKÇE S""ZLU CAHl!~l!!A· 

• Junmupa: oldaiıındaı imumı ..... ba7llce it· met itila ,.,..a ......... ol«lala .._ WU V y ~--* 1 - ~ tu4lt eti~ e.. .. ...... .. ........... 9 bıııta .... ._ v 
~==-====-===--- aere41r 'l'uctitten 80ma derhal o- lciD kedi ~er1n mııtte. acı...,, n-• c1o1ama o1ma1r 11111- ıARIN Matinelerden ba·1ryarak yaln12 iPEK 

--- ..._:_.,_._ ..... lıl1tcek bir ... horab aiehlt- ..... .. ..... Aca .... ,._. " 

~~·~·~~~~~-~ın~~~~~~~~~ft~~,----------------~------------~ • ..,.. 1'.J..I, 
0 

TAii ........ iJk llDU' ~ 7ollar d..U pek ilabeUi ohır. K .. bit el tıiı ,_. a.tlr~ llrtmr. . 



................................ , ...... 
VAKİT, NAKİTTiR l.. 

5 porsiyonluk >ıir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde ilAve etmeyi dil&ilnmeksl.zin) 15 kuruş mukabillnde 15 dakikt 
gibi kısa bir zamanda zengin v,. iştihalı bir sofra bazırlıyabillrsinJz 

Maruf ve mejhur lokantalarımızda dahi bu derece ne!ts bir çorbayı 
ber zaman bulamazsınız. 

ÇAPA M A R.KA 
RCIMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve eorbalık 

komprimelerinl kilerinlzde bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilh~ dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
\ileler içirı olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman v< 
ler yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram· 
Bı: bir komprime 9.100 gramlık bir komprimeyi 15 kuru&tan 

ala bi l!.rsiniz. 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tulhl tesisi: 1915 .................................. 
Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonundan: 
Yüksek Öğretmen Okulunun ihtiyacı olan ve beher kilosu 157 kurut 

antim tahmin edilen "3000 kilo Urfa ııade yağı için :29.XI.1940 Cuma 
aut 10 da yapılan açık eksiltmeye biç bir istekli çıkmadıimdan 

e "10,. gün temdit edilmlıtir. Ve 10.12.940 Salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

tllı: teminat "354,, lira "38., kuruştur. 
Eksi'tme İstanbul Erkek Lisesi yanmda Yüksek Mektepler Muhase
liilnde toplanan Okul Komisyonunca yapılacalı:tn-. 
İstekliler Tıcaret Odasınm yeni yıl vesikası ve ilk tem.inat makbun 

birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bulunmalan 
Teminat :vatınnak ve şartnameyi görmek istiyenler Yüksek ÖğTet-
Olı:ul İdaresine müracaatları. "11376,. 

l - Nümune ve ısertnameai mucibince Hı., adet mayse pompa sehpası 
blı:Ja sa tın alınacaktır. 

'.JI - Muhammen bedeli "860" Jin muvakkat teminatı "63.75,. lradrr. 
- ııuartılıc 5/XII194(1 Pel'fembe günü saat ıs te Kahata1ta leva• 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapdaca~tD' 

'f - Şartname söı:ti ıeçen ıubeden parasız alınabilir. • 
- t~tekliler~ pazarlık için ta~ olunan gün ve saatte Cj, 7,5 güven· 
alarıyle birhkte mezldir komısyona müracaatları. "11298". 

bul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
- Buyükderede yaptırılacak beton iskelenin 28.11.940 günü müna

talip çılmı.adıımdan yeniden pazarlığa konulmuştur. 
- Munakasaııı 5.12.940 Perşembe günü saat 14 de Bıiyükdere Ha
llan binasında toplanacak hava satın alma komisyonunda yapıla-

- İsteklilerin kroki ve keşif raporlanru görmek iızere her gün Ye
bava mıntaka depOfJuna ve münakasaya gireceklerin 495 lira mu-

t temınatlarını Bakırköy Mal Miidurliıiüne yattrıp makbuz ve ve-
e birl:kte belli gün ve saatte komisyona miiracaatlarL "11485,. 

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

CUMHURiYETi 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş ı'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 285 
~irai ve ticari ber nevi banka muamele1erl 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERJYOR 

Bankn•nd• ıcu"'baratı ,,. '"b•raıa uurruf fleupıarında •" n scı 
ııtulananl•r• Hilede 4 defa 09klleee1c ıcura ne apOıdaıcı pllna gire 

ikramiye daCıtılacektır. 
Adet 1.000 Llralık 4-000 LIN 

• 500 • 2.000 • 

• 250 • 1.000 • 
• 100 • 4 .000 • 
it l50 • 6.00(' • 
• 40 • 4.800 • 
• 20 • 1..200 • 

~ Resaplamıdaki paralar bh sene tetnde 50 Oradan asalı dftsmt· 
Ocr9ml7e cıktıtı takdirde .. 20 tazlaaiy!e "'1lecelrtlr. tturaı.ı 

6 defa. l bUll. 1 Btrlndklnun. 1 Hart ft 1 8ainD 
taJ'fhlertnde cekDeeektlt. 

Ma&ye 
Vekaletinden: 

15/12/940 tarlhfnden Mayıs 941 nl
hayeilne kadar depoda ihtiyaçtan faz

ı la olarak toplanacak ambalAJ tahta 
1 ve kitıtlarile hurda sandık ve tahta
lar açık arttırmaya ve mezktlr müd
dt.t zarfında gelecek ve gidecek ewa
run iskeleden depoya kadar nakliyesi 
eksHtmeye konulmut olduJwıdan is
teklUerJn depoda mahfuz ıartname
lerini görmeleri ve ihale günü olan 
4/12/940 carvamba günü saat H tıe 
amba!Aj t.abtaları için 112,5, kAğıtlar 
için 75, hurda sandık ve tahtalar i
çin 30 ve nakliye için de 120 liralık 
muvakkat teminat paralarile beraber 
Reşiktaşta Maliye kırtasiye deposuna 
milracaatlan. (11024) 

Çanakkale C. 
Milddeiumuıniliğinden: 

l - Kapalı zart usulile eksiltme
ye konulan iş (38387) otuz sek.iz bin 
Oç yüz seksen yedi lira ı kuruş ke
şftlı Canakkale vilAyetl dah:Unde 
Balıkesfr • Canakıkale şosesi Qzerin
de jandarma kışlaları yanında yapı
lan-ık ceza ve tevkif evi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şu.nlardU'~ 
A) PlAn, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Yapı fşlerl umwnı. fenni şart

namesi, 
D) Bay.ndırlık tılert genel Gartna

t mesJ, 
· E) Mukavele projesi. 

F) Keşif bülhası. 
G) Metraj 
ff) Hususi ve fennf prlname, 
3 - İhale 9.12.940 pazartesi gQnQ 

saat 15 te Çanakkale adliye binasın
da C. Milddeiumum!Uği dairesinde 
toplanacak komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Eltslltmeye girebilmek için 
taliplerin (2880) ik1 bin sekiz yü1 
se'k.cen liralık muvakkat teminat ver 
meleri ve ihale gününden tatil günle
ri ı:ıarlç olmak üzere Qç g1ln evvel 
Çanakkale vilAyetine müracaatla aıa. 
caklan ehliyet vesikalan ile 1940 yı
lı Ticaret Odasına mukayyet bulun
dukiarına dair vesikalarını komisyo
na vermeleri IAzımdır 

S - inşaat milddeU mukavele ta
rlhindeı. itibaren on aydır, 

8 - Taliplerin bu işe alt evrakı 
keşfiyeyi bedelgjz olarak Çanakkale 
C. Müddeiumumlliğinde görebilirler. 

7 - Teklif mektuplarırun ihale 
günü saat 14 de kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi ve 
post.a il-: gönderilecek mektupların 
lha!E: günil saat 14 de kadar komisyo
na gelmış olması şarttır. 

~1.>stadaki 2ecikmeler kabul ~n-
nıez. C10978) 

OıkDdar lcl'll Memurluiiundan: Bir 
borçtan dola,yı mahcuz olup ve bu 
'kerre para7a çevrilmesine karar v~ 
rllmiş o\an Fllikoz markalı radyonun 
6/12/940 tarihine müsadif cuma gilnü 
saat 10 4a Kadıköyün~e Yoğurtçu 
cesmeııl ca41desinde Franau mekteb1 
karşısında 71 numaralı evde satılaca
g ıdan talip olanların mezkltr nıahal
de hazır bulunacak olan memura mU
\acaatlan ilim olunur. 

Deniı levazn: Satınalma · • 
~·· Komisyonu İlônları · . . 
Marmara Ü~übahri K. 

Satınalma Komisyonundan: 
Sığıreti İlônı 

ı - Askeri i!ıtiyac icin eksiltme
ye konulan 109500 kilo sığır etinin 
kapalı zart usulJle eksiltmesi 10/1. 
kanun/ 1940 salı gOnQ saat 15 te tz
mitt' Tersane kapısındaki kom.113'on 
binasında yapılacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fl... 
yat 31 lrun1$ olup muvakkat teminatı 
2545 Ura Be k:unlştur. 

3 - Şartnamesi 110 kuru$ muka
bilindf' komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklllerin bu işle a.lAkadar 
olduklanna dair Ticaret vesikalarını 
ve yukarıda miktarı yazılı ilk temi
naUarilE birlikte kanunun tarifatJ 
v~b.ile tanzim edecekleri t.ekllf mek
tupJarwı muayyen gün ve saatten tam 
bir saat evveline kadar komisyon baş-
kanJığına vermeleti. (11076) • 1 - Denlz ihtiyacı blr adet elektrik 
tav fırınının 5.12,940 perşembe günQ 
saat 14 tt: Kasımpaşada bulunan de
mz levazım satınalma komisyonunda 
e'{Siltmest yapılacaktır. 

2 - l\iubamm~ bedeli (8500) lira 
oluo ilk teminatı (487,50) liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nu ı isted~li vesalkle blTlikte adı ge
çen Jtoıohısyona mür.acaatları UAn o-

l lun~.:.. _ (11441) 

,---.~--ıı 
T~ Gmetesi 

ilan Fiyatları 

Baflık maktu olarak 150 

l inci ıagf a tantimi SOIJ 

J • • • 100 
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100 

60 
..J 

TA t1i 

~ .................................... & ...... ~~ 

G. E. C. 
Meşhur lngiliz Radyolar 

Akümülitör ve Anodlanmız 

GELMİŞTİR 
Sahş Yeri: NEJAD SERVEN 

Galata Karaköy Palas 3 üncü Kat 

İDEAL BURO 
Yazan: lkt1Sat Doktoru G AS 5 ON 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Salıf yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

Beyoğlu Vakıflar .. Direktör.lüijü ilanları 

Beher Muvakk•t Muhammen : 
kental krı. teminat bedeli Kental Sert No. Sene 

20 408 22 M43 20 27218 B. l 940 
20 419 00 5583 10 27918 2 940 

Tekirdağ Vakıflar Memurluğu İlinlan 
1 - Sarayda mtilbak Ayaspaşa Onnanlarınm yukarıda hizalarında 

evsafı yazılı tekilde kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 12/12/940 Perşembe günü saat 15 de Tekirdağ Vakıf

lar İdaresinde yapılacaktır. 
3 - Arttırmaya girecek müşterilerin 2940 sayılı kananda yazılı ve

sikaları ibraza mecburdur. 
4 - Daha fazla maldmat almak istiyenler idaremiı:e milracaatlan 

ilin olunur. "11448., 

Lira 

1 zooo = 2000.-

3 lOOO - 3000.-

z 750 = 1500.-

' 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.--
300 20 = &UOO-

....... 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnıı para biriktirmiş olmaz. ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke•ldeler : 4 Sub•t. t Ma 11 Mumbar•tı ve ıcu"'b•r .... 
ıa. 1 AOuato-. S lktncltq. " ... Dlaronda •" u eııt it• 

Y raaı bulunanlar ıcurl"ya 
rln uırthterlnde Y•O•l•r dahli edlllrt•. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GtıB80n d.lgor ld: 

''Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. 

Fiatı 50 Kurut 

BQ1{lk miktarda huncuk (Konva- •-~--balda-=- bi S · ••ü · • · tyt .. ._ 
larta) taflan bordur iÇin ve aolidqo- ~ auu r anayı•~ eaeseın ıcm 11&a MUHASEBECl 

4. 12. 940 

11111~ 
Cep Kot 8a•tlerl Altın KlmDr ve Odun 
Metat 16 1ene o•rantlll Sobaları 

!::::::':::T:A~K~8-l~TT==l==~--.!:::::4::::TAK~8-l-TT--E----_.,,,,_. 
A 1 G Elektrik 1 Avlzelel 

Hav•IU'I ve llektrlk 
Ocakl•rr 

4 TAKSITTI! 

8DpDrge ve ve 
fırınl•n 1 hedlyellklef 

1 TAKSiTTE Li.. 6 TAKSi 

LUXOR Rabolan ve otomatik cnmofonlan (TabitJe) 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
....._Galata, Bankalar Ca&f~I 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt. Universfte 
~ ........ desi, No. 28, Kachkay, İskele Caeldesi No. S3/2 

,~---------------------------" 

Belediye vergi ve resimlerinin tahıilitmda lmll•mlmak fizeN 
tirilmit ve Beykoz Belediye tahsil ıubeaine verilmit olan maklM .... ~l•lıı 
627301 numaradan batlayıp 627400 numarada hıtam bulan koppll 
yapraklı bir cilt makbuz 26/11/ 940 tarihinde zayi olmuıtur. 

Bu numaraları ihtiva eden makbuzlar mukabilinde vuka baJ
limatm belediye hesabma sayılmıyacağı, cildin tamamDU veya as 
yatından tahsilitta kullanılmıo herhangi bir yaprağmı bu1an1anO 
diye tahsil müdürliiğiine veya belediye tahsil ıubelerinden berbd 
rine vermeleri ilAn olunur. "11469,, 

TiMor.u 
Barsak Kurtlarından (Abdest l>uı.an) dedi 

şeritlerin devasıdır. 14 yaşından üstün olanlar kudt" 
nırlar. İstimal tarzı kutuların içinde yazılıdır. Sd 
eczanede bulunur. Sıhhat Vekiletinin müsaadedd'W"lıııı~ 
haizdir. Fiatı 75 kuruştur. 

~----••Reçete ile satılır •ı------~ 

Bolvadin Belediye Riyasetinden : 
On bin nüfuslu elektriki olan kasabamız belediyesinin ecsacıhlr 

tır. Askerlikten müecceliyeti de vardır. 940 yılı bütçesinde elli Ura .,
yardım konulmuştur. Bunu üç sene müddetle vermeii Belediye MecJill 
bul etmiştir. Belediye altındaki eczahane ittihaz olanacak bİDa71 __ .-rıı .... 
verecektir. Taliplerin hemen müracaatlan. "11191n 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: . 

Eski§ehir Şeker Fabrikası için 
2 Elektrik ve Oksijen Kaynakçı Ustası 
1 Birinci Sınıf Demirci Ustası 
1 Birinci Sınıf Döküm Modelci Ustası 

Alına c aktır. 

~ıa1111t1111111:11111.t1ı1ıııııııı'ıııı11111ııııııı111111111111111 

~AŞKIN TEMİZ ... ... ----""' ------= -
Milli, Hissi 

Yazan: 

ve Aş ki Roman 

Aka Gündüz 
g Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 
\.11UHI r.llll IJl!l l l lll il l l il llll l IUllll Hl llıJ!IHHll.RDHnırm•"' 

. . " . . . . 

OSMA N LI BAN.KA SI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
StatilJerl ve Tilrtıye Cflnl!lanyetı ile mfinakit mubvelenamesl zatı 

l\amaralı 10/6/1933 tanhlı kanunla taadilı edilmı5tır, 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Guete) 

Sermayesi: 
bıityat akçeui : 

---

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirasa 

Türkiyenin başbca şehirlerinde-· 
PARlS MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇ'ESTER de ... 

AISIR. KIBRIS YUNANISTM lRAN lRAK, tILISTI!' 
ve MAVERAYI ERDUN 'de 

Merke7 ve Şubeleri 
tUÔOSLAVYA. ROMANYA VUNANISTAfll SURIVK tUBNAI' 

Filnllcn Ye bittin Döıında Aceata •e Mababulcn ftl'dlı 

Der nevi Bank• Muameleleri 1•PU ' 
8esa1n eari ve mevduat hesaplan kfieada. 
llearl krediler ve vesaikll krediler kttşadı. 
l'flrldye n Ecnebi memlekeıleı üaerine kepde 1enedat ._ 

'<on tosu. 
Boru emtrlerl. 
Esham ve tabvilAt. alhn "emta• Uzerlne .vana. 

~enedat tabsilih •• c•tre 

En yüksek emn.yet sarılarını ltrltı &tr8Jık 
Kasalar Servw vardır. 

">iyasanın en müs&it şartlarile (kumbarab 9eJ8 

kumbaram) tasarruf hesaplan ·~· 
SAT 1. L 1 K · ,_ iyi Bir Muhasebeci Aranıyor -ı 

!ar, Jll!n<aat ,._, -- ... .il ARAllJYOR. Taliplerin Taloilitla GaWa 1171 Poota X- ..,_. 
yOkdere Kilelik sokak 6. ' müracaatları. ı 

• 


