
CUMA 

_6 
ILKKANUN 
1 9 4 o 

T A N E V 1 
latanbal Anan C•ddest tD 

TELGRAF· TAS tSTANBUI 
TE• F"'O'!lıl ")ıf't1ft 2411R "'"'() 

ALTINCI YIL - No. 1916 

S KUIU$ 

~---------------------------------------

Bugdayın Azami 
Satıs Fiyatı Tesbit 

Ve ilin Edildi 

lngiltereye 
625 Milyon 
Sterlinlik 
Bir Kredi 

Amerikada, Bu Yolda 

Ofis. ihtiyat Zahire 
Stokları Yapacak 

uayyen Mıntakalarda Buğday 
e Çavdara da Ayni Fiyatla 
ükumetçe El Konabilecektir 
ara, 5 lA.A.) - Başvekaletten teblig edilml tir: Huk\ıme

buğday işini esaslı olarak hal içın alınış oldugu kararlat', bu. 
u Resmı Gazete ile ilıin edllmistir. 
·yorsunuz ki, son zamanlarda;bugdayın ~c alelumum hubu
fiatlan ve bunların tcvzıi bazı fevkalade amillor dolayısılc 

ar ifade eden bır manzara arzetmekte ·dı. 
taraftan çiftçinin kendısine 

~rtsli bır f ıat bekleyerek mah· 
u pazara sevketmekte ağır 

• • 
lngıltere 
İle Yeni 
Anlaşma 

o -

Yeni Mübayaaların 

Milyonlarca Liraya 
Varacağı Bildiriliyor 

Bir Yardım için 
Teşebbüsler Y apıhyor 

Nevyork, 5 (A.A.) - '·Ne·. -
York Hcrald Tribuna,, gazetesi 
§ll haberi veriyor: "Rescrvc Fe. 
deral,, banka mucliırleri l.ıiıro re
isı Seccles, Birleşik Amcrıkanın 
İngiltereye 2,5 milyar dolarltk 
bir ikrazda bulunma::.ııu ve Ingil
tercnin de buna muK bil, beş ~e
ne- miıddetle müstemlekelerinde 
elde edilen altınlan Amcrikay.ı 
vermeyi taahhut etmcsım teklif 
e•miştir Bu teklif, gt!Çen pcrsem
be gumi Nevyork'ta banker ~a
navı müesseseler sahıhi \'C e o

Londra, S lA.A l - "Reuter,, noİnıstler tarafından y2pıl..n bır 
Ajansı Tiırk • İngiliz ticaret an- toplantıda ileri similmüştitr. 
lnşmas hakkında şunları yazı. 625 l\IİLYON STERLİN 
yor: Bu anlaşma Türk ve İngiliz Vaşington, 5 (A.A. ı - Amerl-

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyü• Cilt 

Mekteplerde oiretmerılerin ve çocaklarm bayat bitcislae ,.,.. 
dDncı olarak lıcallanabilec:ekleri mtlkemmel ve blrıcik eserdir. Sı 
ıııfmda muvaffak olanlar Çocuk AnaikJopediıinl okuanlardır. 

MUTLAKA BİR TAKIM ALiNiZ. 

~---------------------------------------

anması ve diğer taraftan hu
t stoklarına sahıp tuccarın 
adı bır fiat t~reffuüne ın

en mallarını pıyasaya aı-ı:et
elerı bu ıstikrarstz manzara
bellıbaşlı ikı unsurunu teşkıl 

hukum~t~eri arasm~a .uzun mii- kanın İngiltereye 625 m;lyon İn
zakerelerın mahsuludur. Anlaş- p;ıliz lirası ikraz etmesı hakkın
ma Türk yenın İngiliz Krallıjtı daki teklifin Eccles'c isnad edil
ve Britc:nya l~p~rat~rluğu ile m~sine sebebiyet veren beyanat 
o~an m~lı .. ve tıcarı mun~se?etle. doğru olarak şimdi neşredilmek
rmın butur.ı sahal~a şam~l bu. tedir: Eccles demiştir ki: 
lunmaktadır. Suretı ~ıyeler "Mali vaziyetinin her unsuru
Turk toprak mahsullertle satıl- nu tetkik ederek altınlarını bu
ması Türk ~illi. ~onom si iç~ radp, Kanadadf ·veya saır ' yer

Arn~''Utluk ceph11Sindeki son harekatı ve Yunan taarruzunun U.ti kametlerini cösterir 

rdu. Buğday fiatlarını mus-
Ue vefa edecek bir hadde 
ak ve çiftçımn mahsulüniı 
fıatla elinden kaçırmasına 
olmak maksadile, Cumhu. 
hükümetince ~şkil edilmış 
Toprak Mahsulleri Ofismın 

elce mubayaa fıatı olarak tes. 
ett gı 5 kuruş, mustahsıllerı
tarafmdan buyuk bır mem· 
ı~etle karşıland,gı ve Ofısın 
c! um uzun her tarafınd:.ı alıcı 

ı t . u-

lazın: oıım dı~~ ıstihsaı~tın m!:l- ıerde bulunan kıymetıerinı temi- Yunanistanda Harp ( 
bayaasıru teshıl edecektır. ML;J: nat olarak ahnak surctile yardıın A k ,,. y • t 
bayaat mılyo~larca lıraya balı~ maksadile ve kü ük bir faizle İn- - s erı azıye 
olacaktır. Dıger taraftan suretı · iz k · ç , 
t . 1 T k bük. ı· gıl lere redı a'iı.~asının m:.ı- y 

1 1 esvıye er ur ume ıne ve , 1 ı h 
mahalli Tiırk ithalatçılarına tn. n~s .P?. up 0. m~vacagı ususunun u n a n 1 a r ERGIRININ SUKUTU 
J(iltereden ve Britanya lmpara. duşunulınesı luzumuna kail ol. 

torlul,un~an :ralnız hükumet mü aum.,, iNGtLtz HA7İNE Premet ••• 
esv.seler._ne lizım olan emtiaya 
de~il, avni zamanda yunlu mad- MCTEHASSISJ . 
deler vesare mubayaası imk&nı. Nevyork, 5. (A.A.) - t~gıltere- -'e za· ptettı• 
nı verecektir. Bu hususta f!!vve.. den. ~yyare ile Nevyork a l(eJen g 
lemirde İrıgilterenin Yakın Sark ~gılız HaZ1n~ muteba~-s1sı .F~ 

(c:m iht!:,• #ş ve 0 •m•a ~-ü~ıı::~Sap::r~a:_-n-:d-...a~--;.~...,,:a Vazı"yet 
danbet'i faaliyet sahasını pek IJ· ~ ltm ~~il~ so~lem1s· 
vade genişletmiş olan "İnJtiliz t.r Sir ~tllıp11 Buyük Bntanya-

ARTIK BiR 
GÜN MESELESiDİR 

Epir cephesinde bir haftadır de-
..., edip ıı il'k 

Almany 
Romany 
ileAnlaı 

le t gı halde, son :zamanıar. 
bu f atın 5,50 ve mutea\ubelJ 
uruşa iblag edilmesıneı rağ 
, bu amıller yuzunden Of LS 

tkezler ne satış iç:n vaki mu- Bqveldl Dr. Refik Sa' dam 
t talepleri de günden gune Meclis kürsüaünde 

tıc3ret korporasyonundan. ~eniş nın mah kaynaklannı!" ~1.lsatine YunanMarm Lehinde, 
bir surette istifade edile'cektir. herıün 45 mUvon dolar sarfede-
Simdiye kadar Türkiye dıs tice. bilm .. ıı;i keyfiyetin'n delil olduğu. Şehir Tahliye Ediliyor 
ret nin yuzde onundan asaiı bir nu ilive eyl•..-,ifftlr 

ııafbuı Yananı 1aruı tam b r uıa
qf~ le netıceı.mifur. Ya
nan sai cenahı bir taraftan Per
met kasabasına girerken diter ta• 
raftan da sol cenahları Delvin ka
sabasını işgal etmıştir. Hantava 
goz atanıanıı, Ergirinin artık ila· 
yanamıyacajmı derhal ııorur an· 
!arsınız Bu hedefe karşı Yunan 
karargihınm tatbık ettiii hııcıım 
planı. Yunan Erkanı Harbiyesinin 
başında pek muktedir ıevkulcen· 
çilerın bulunduiuna iıbat etmekte
dır. Yunanlılar, buru h .. defler ve 
müh m minıalar karş111nda. harbin 
ilk pnlerindenberi muhtelif usa)· 
ler tatbık ederek pek muşkiil ve 
muıılak Çf'Vırme har,.ketlrini yap· 
mışlaı ve bunların hepsinde san· 
nı bavret bır meharetle muvaffa~ 
olmuşlardır Bu harı>te t talyan 
sevkulce~ müh:m dar~JeT• ufra
mış: ne hünam ne dt- müdııfaada 
~öze değer bir varJdr ıostereme

miıtlr. Aısari 6 fırkabk bir kuvve· 

ı. İte bu vazıyet ka?'§JSJD-.------------
miktan İngiltere ile yapılmakta (Sona; Sa; 2 Stl 4J Atına, 5 (A.A.) - Umumi Jta. hüküı.net bir taraftan piyasa

ıstenilen nizam ve istıkran 
ek ve diğer taraftdıı halk ve 

• mudafaa ihtıyaçlannın za
kıldığı büyük meır.leket 

ltunu temın etmek maksadile, 
tedbırleri almıştır. Bu tedbır

esaslan şunlardır: 
l - Şimdiye kadar Toprak 

ulleri Ofisi, buğdayı orta 
doluda 6 • 6,5 kuruşa almak

idi. Yeni kararname ile bu fi
kiloda 2 kuruş zammedilerek 

• 8,5 kuruşa ibl8ğ edilmi~tir. 
bu fiat aynı zamanda bu mm. 
da buidaym azamt satış fiatJ 
ak ilin edilmiştir. Hükümet, 
fiatla Türk çiftçisino ümit et. 
ve onun istihkaktna kani ol

...... ,..-uz flatı toptan v~rmiı obı
Bizzat müstahsillerimisin 

D memnuniyetle takdir ede. 
ll:"ltıari"ine eminim. 

3 - Başlıca istth!Ak merku
nde, azami satış ftatlarx tesbit 
llln edilmiştir. 

3 - Bu kararname ile hükd
muayyen m.ıntakalardıı tüc• 

elinde bulunan buğday ve 
ara aynı fiatla el koymak 

biyetini almış bulunmakta. 
Tüccarın elindeki stoklar i

dahi el koyma 'iatı, orta A· 
luda 8 • 8.3 k'.lruŞ olarak ka

(Sona; Sa; Z Sil SJ 

Yeni T efrikalarımız 
--------

1 • FRANSAYI 

Alfred Falne • Lace'an ya-
1'ııula neşre ba~hyacağımız bu 
'-erinde Fraa.sada parti ihtİ· 
~lanmn içyiizlerinl, mali re. 
.. Jetleri bülisa Fransavı bu
ltlnldl haline getiren sebepleri 
'kuyacakamız 

2 • Aşk ve intikam 

Yakında TAN'da 

Ta•ca•cta ltalyanlar 
Posta idaresine 

Hücum Ettiler 
Londra, 5 (A.A.) - Butler, A

vam kamarasmd,a Tanca'nın va· 
ziyeti hakkında sorulan suallere 
p cevabı vermiştir: 

"Hasara uğrayL"1 iki İtalyan 
denizaltısı hili Tsınca'da bulun
m&ktadır. İtalyan bahrıyelllerı 
serbestçe gezme&dedir. İngilu 
bükümeti, bu gemllerin tamiri i
çin verilecek asgari müddet hak
kında İspanya hükumetinden ye
niden malumat istemlŞtir. M1tdrit 

(Sonu; Sa; Z Sil 6) 

idi Bu nisbetin süratle artacalı rargihm 4 İkincik<tnun tarihli 
iimit edilmekte<!/° • tngiltere Üzerinde tebhgı: Pogradeç'ın g rbmdaJu 

Londn. 
5 

(A.A) _ 3 Şu\>lt tari- daglık mıntakada cereyan eden ı 
binda Tiirki:ve ile lnsUtere arasında şiddetli muharebeler, muhı.'ll mu-
imsalanaa ticaret arılapnasınm muvaf-

12 
Al vaffakiyetlerle netıcclenm ştır. 

fabyotle tatbikini temin manadi:vle m an Düşmanın Premet'in sima! mın. 
tnsiJtere Hazine Nenreti bupn me- talrasında gösterdiğı ~ukaveı.ıet, 
rıyete ıeçen Ud emlnwne ihdas et· topçumuzun metın mud· halesi 
n:riıtii'. İki memlelret arasındaki tic&- Tayyares·ı sayesinde kırılmıştır Duı,man. 
n tediyeler İnsiJia lirasi~le Türk lira- yclun iki tarafında hucum araba-
smm ıimdiki lu:pmetleriııe sore J'&PI- larile muvafiakı·•etsLZ hu· cumlar-
lacaktır 1nsiliz itballtçılarmm Tirli D u·· § u·· ru· • ı d u·· J ihracatçılarına yapacaktan ted:yat. da bulunmuştur. Premet'1 ı~gti1 
Tiirld:pe lehine buıasi bir h~p hane- ~ıtik Düşman ağır zayiata uğra 
sine kaydedilecek; mütekabılen Türk dı 500 esır, 6 top ve bol malzP-
ithalltçılan tarafından tnciliz ihracat- 1 1 1 me zaptettik. Tayyare kuvvetle-
çılarıaa vuku bulacak tediyat dahi. •:v- ngi iz er T orino'ya Bir rimızin raauyeti de pek iyı neu. 
ni tekilde tesbit ed·ıecektir. İnciltere 1 celer vermiştir Seyyar ve sabit 
Kralhiı ve 1nsiliz tmparatorluiu. Tür Hu"·cum DaL -Yaptılar hedefler üzerinde yapılan istik-
Jri7eden bir kıır milyon 1nırilla liralık nG 

(Sonu; Sa; 2 Sil 6J Af ve bombardımanlar müessir 
Londra, 5 (A.A.) - Hava ve neticeler vermiştir Bir düşman 

- Emniyet nezaretler1nin tebliği: tayyaresi bir bava muharebesi 
D ~ .j K d Bı. gece diı~ tayyarelen Loa- esnasında düşünilmııştur. Bütün r Q s l J o r anma a :r~:ıc v;u: ı~~~ey~u~ ~~~~lerımiz ~slerin~ donmuş. 

bombalarla yangın bombalan at. ELBASANA DOôRU 

Ç l l l e mışlardır. tıisanca zayiat az. basa Atina, 5 (A.A.) - Cf'phedrn a ış an ar çın ~=~!1:ııf:tr~=:~ faaliyetı gc. (Sonu; Sa: Z; Sü: lJ 
Bu sabah ve öğleden sonra 

Sovyetlerin 
Çin Siyaseti 
Değiımiyor 

Y • H •• k •• l Kent Kontluğunun şark bölgesin-e n l U U m er rle cereyan eden hava .~uharcbe-
smde avcılaruiıız 12 duşman tay
yaresi diışürmüş, aynca bir düş. 

Malu1iyet Veya Ölüm Halinde Kendilerine 
Ve Yetimlerine Maaı Tahsis Edilecek 

PuU ~.-...-- faaliyetine alt Mr latan 
(Yazısı 2 incı sayfamızdadır) 

man tayyaresi de hava dufi ba
u.ryalarımız tarafından yere in
dirilmiştir. Avcılarımızdan bırl1ııt 
kayıptır. Pilot lr.ırtulmuştur. 

BiBMbfGBAM'D.ı\ 
Londra 5 (A.A.) - Evvelki 

llece hava hücwnlan bilhassa 
B rminl{ham ~erine tevcih edil
mi ve şehir haftanın en büvük 
baskının3 maruz kalmıstır. Bir. 
kaçı ehemmiyetli olınak üzere. 
bazı v ngınlıır zuhur etmlstir. 
lnsanc z. vıat ba kının vüsatl
ne ttlsh fle havret verecek de. 

1 recede dır B rkac kişi ölmüş
! tık Londrada bodrumuna 90 ki. 

i iltica eden bır manastıra bom 
ba duşmuş birkaçı cocuk olmak 
iızerr b Z> kimseler olmüstür. 

tNGILtz llÖCUUMLAIU 
Londra 5 (A.A.) - Hava Ne. 

zaretinin tr'hHlı· Ca"s.mbaV1 
(Sonu; Sa: Z Sü S • 

I o 

Moskova, Bu Ciheti 
Tokyoya Bildirdi 

Mosk:ova. 5 CA.A.) - Resmi 
Sovyct ajansı. Japon Hariciye 
Nazır: Obaşi 2eçen pazar ..ann 
Tokyodaki Sovyet Büyük Elcisi. 
ni kabul ederek. Nankinde Vanl{ 
Cinaı Vey ile Japonya arasında 
aktedilen muahedenin komüniz. 
me karıı mücadeleye dair olan 
3 ünc8 IDlıddesiııiD '*'*' ..... 
le Sovvetler Birltli alevhine 
müUvecc-ih olmadıtım bildirmle 
olduk\ınu kavdeylemektedir. O. 
hasi bu maddenin dahili havat 
sartbnnır bir neticesi olduiunu 

Vekiller Heyeti Toplandı ve bunun haricinde Jaoonvanm 
Ankara. 5 CA.A.ı - İcra Ve· c;ovvetler Birlitl ile münaıııPbet

ktlleri Heyeti, bugün uat ıe da lertn; ıslah arzu~un detism .. 
BafV8kllette BaıveJd1 Dr. Reftk dillnt izah eylemiısttr. Sovvet1er 
Saydamın ripuUııde baftaJlk Birllli Büyfik Elcisi dün Ohafl-
mutat toplantısını yaptnı§tlr. (Sonu; Sa: 2; Sü: Z) 

t&onu. .,.. l ~u ~ 

.-' 

Uğursuz Işık 
Yazan: Refi~ Halid 

Veriv. AVl'Upa lntasının, İfİnde atep ve ltaşmda • 
ıdlmes. daima faaliyet halinde bir şöhretU volbm 

itibariyle ltalyava seyyah eelbedflll bh servet vesiled, a 
manda da memlebte bir baş beli,ndır. Vaktiyle bu daim 
sivri tepesi varmış; 97 senf"Sindeki fevel'&D o teMyi 
~mdfld gtidilk ve (1lk1lJ' .,-kllne sokm9'- tenasfih8n8 
Hattiı denilttbiUr ki çirkinlik mizanna da tesir ederek 
o pndenberi aaha s .. ifke buhranlanna tatulmıya lta!I 
de bir ~rak yı)mnlara sebep olmwqtur. VnUv. orlilnal '9tr 
kir kadar h--.fyeti ve '8hsiYeti olan hir volkandır; baldlt 
benzemez: Dannamausına Kuram ve KUi yafmara 
altından ,Or1Utfiler çıkanr. hi~ pz neşretmez. dairesi d 
sele yattma• ve deniz kehannalanna sebep olmaz. Ban1a 
lavı. ftenzerl@orine kendi adını verm~tir ivlelerlne •V 
volkanlar dPntt Fakat Vedlv'iln en ösel hassası soft'Uç 
kOt'amen ttn...,anınm kırmmmtırak olması, gereliyi• 
varan bir We tarhı pbi- söke tath, plrane bir Jmd 
masıdır. 

İtte ba uı. o -. ~ ile memlekete en birik. m 
ne ~m.-s bir fenahkta. ihanette bahmmaktadır: IPW'lll'll .. 

mlş olmakla henher 1940 ha"' senesine yine bir feliket 
tır. Batd. daha ileri vararak diyebmrls ki düşmanla elit 
mış. saül Entellijem ~ritsln hizmetine ginnl tir: bir 
ham dP c-asmlann. nkeland1iı halele kurşuna .uztlmell w 
w ....wd...,... fttttmall hat-~ ltlr ....... 18*111L Is 
41r. °Öserine a1dılt ftwlfe 911clar: Btlt811 B'ke .-N'letf 
tandtlrila han taa~1enn b .. bnma Whlrlerl • 
man t.131 metre .tlwktft'ndeld "ha~ alev•en JMt.ıııııı 
.... dft..nan ta,,..,..1""'11,. Natt0H'ala ........ tter•MıHlt 
•ıua enı.t~k 1nlavus1alr etmek! .....- tabtlnla 
~1emivereii hu kava 1'Nnll ve Nhennem mhlv 
ruus anm-tt..., .. •h•Pmn ft inatla 1ta8llll d...._ 
"'ID• nt••d•n nhvar. VM!lhJ mlltvtn'e trhm .. ~ 

Gel H OllUD elhul..-. K1hıı w T11nm tlnet .._ h 
qıil al ftY8 1111.tllr lüQım? ... Gel• o J111ı tataa -
veya kes b~? 



ı·················· ···················· ········ı 

~ıGESTAPOi 
............................................... : 

Yazan: Phi/.ip Walton. Kerr 

28 -
iLEN TALEBE: 

ne yapacakları hizmetler 
ten onrıı, Hırvatıstana gön

emlekettekı Sırp ekall -
asında y ratacaklan hotnut-

çm, Prague'da ötrendikleri u
Ufade ediyorlardı. 

Hı v t ve Sloven talebelerinin 
i defa Karı Uruvenltesine 

e eri, ve masraflatının Ges-
fınd n ödenmesi, 1933 den 

kadar devam etıı. Bu auretle 
çler, Gestaponun bizzat Yu

miltehassıs ajanları tara
qılanıyor, ve bunların tat

tın inhUAllyle kar&ıla tı. Bu ebcple, 
Fr dan mu ta bel bır yardım bek 
l.:?melerln· ım fın kalmamış, tam bır 
tecerrlit halınde kalma tardı 

Yugosl ı,;y ya gıren GesW:po ajan
üır nın dıı t crılc hareket eden 
Hrrvat parti ının çe' u d!ği dala .. ·crc
ler, bund n ıyl bır ne c ı;eremezdı. 
Fırk· gayet ku\l'veUı ldı, sonuna k -
dar ayak dıremlye de karar vennl -
tl. Gestapo, Macar ekalllyeUerine 
karşı gösterdflı alAka ızlıktan b rço ... 
mil küllere maruz ~ lıyordu. Gesta· 
po, bu llkaydlrun sebebini onl ra i
zah edemezdi. Çunku, Macarlar Tran
aılvanyanın kendilerine verilmesini 
tstedıkl r halde, Almanya buralara 
tea.Jıilp niyetindeydi. Bu muşkfilAt. 
Kr l Alexandre'm Marsllyada öldO
rWınesinden sonra, son hadde vardı. 

* * KRALIN KATLiNDfu~ SONRA: 
~~~~~~~~~~~~-

Kral Alexandre'ın ölumünU ı acar
ı r, Transilvam!Ullfl M cari tana ve
rılr.'ıes: !çın y lnız Yugo ı vy y de

l, Romıırıyaya karşı d bır i ret o-
1.ır:ık tel.'\kkl etml lerdl. Fakat, Kra
lın öldürülmesinde ne böyle bir i a
ret. ne de mana ,. rdı. Bundan mak
at, Fra:ısızların Merkezi Avrupada

ki nüfuzunt. kırmak Fr nsanın bl.r 
miltte!ık olarak kredf~ınl bozmaktı, 

O zam3n& kadar ehemmi.yet veril
m nn Gestapo ve Alman faaliy te
rine kar ı, bu Clnayetten sonrn, Yu
go la' hükı1metl tarafından gö terı
len ak.sillAmeU gözden g irelım· A
\"UStury Amchlusa'u, Çekoslovakya
" n ı tı • , Arnavutluğun lşg li, Yu
ıosıavyanın mllll me\cudlyetin' teh
d t eden hadiselerdi. Belgrat hfikt1-
metı bunlara kar tedb r almış bir 
vazıyette delildi. 1938 de ~ugoslnvya 
demokrasilerin en nikbin peygamber
leri tarafından dahi, blr müttefik ola
rak teJAkkl edilemiyordu. 1939 "1a 
Sırbistan hüktimetf, HırvaUarın bil
tiln taleplerine karsı hudutsuz feda
kfırlıklar yapb. 

Gestapo bu suretle ek lllyetlere 
k.arş. Naz! yard•rnınuı, ve .faaliyeUe-
nın mUsbet meyv sını vermekle ö

JO.iUyordu. Ve bütün ekalliyetlere 
bu suretle istcdıklcrı netıccleri nla
blleceklerinı, Çekoslovakyayı, Polon
yayı, Romanyayı, Yuıosıavyayı misal 
göstererek kandırıyordu. Bu suretle 
Yugoslavya, Gestaponun avucuna gir
mıc;, hükfunetleri tchdıt eder b r va
z.ıy t al ı tı. E er Yu o l 'lar Stad
yonoviç hükümeıini d ha uzun zıı
man iktidarda bırakmış olsalardı, 
Yugoslavya da Romanyanın vazlye
tıne duşmuf olacaktı. Fakat, hAlA 
Yuıoslavyada Gestapo ve Alman ta
alıyeUeri durmuş d ıld r. 

Gestaponun Şarkt Avrupada, Ame
rikada, f ngfltttede, Frans da takip 
ettiğı metodlar d:ı blrb'rı den ':i -
dır. 

CDEVAM'J VAR) 
usullere göre harekete 
uıosJav or~ ~-~~ 

1ovakyada olduiu gıbı, ırki Gestapo Bulgaristand~ nasıl 
er yaratmıya hizmet edi- ,.a1• .. wor? 1937 de Yugoslav ordusu s ..,...,. 
t: m Izemesi kAfi olmadığı Gelettık yazıda bunu bula-
hazır delıldi. 1938 de Ro- cakaınız. 

Re nt kumand ı altında o-
1 
-.,=w- ________ ....._., 

idareci sınıfı, küçük antan- -<a~ 

lstanda H..., Sovyet ·Çin Siyaseti 
(Ba'ı ı incide) 

.an haberler İtalyanların 
pyri müsait b.ır ha~a 

Slbasan istikametinde mu-
n ncat etmekte olduk

iyor. Elbasan Pogra-
80 kilometre kadar gar

. Yunanlıların elde et
muvaflakiyetlere rağm~, 
Atina gazeteleri karilerı~e 

lutr şeyin Yunan ordusu ı-
emmel bir surette cere

tasavvuruna kap1lma-
bildirmektedir. "Elefte

gazetcsi "büyük bir 
be arifesindeyiz., diyor. 

ITALYAN TEDLitl 

Yi zıvaret 
yapmıştır. 

(Başı 1 incide) 
ederek şu beyanatı 

"Sovvet hükiımeti, Japonva i. 
le Van~ Çing Vey arasında ak
tedllen anlaşmanın üçuncü mad
desinin hiçbir suretle Sovyetler 
Birliği aleyhine muteveccih ol
madığı ve Japonyanın Sovyetler 
Birliği fü: münasebetlerini ıslah 
arzusunun ddismedigı hakkın
da Japon hıikümeti tarafından 
yapılan beyanatı kaydetmiş. 
tir. Sovyet hükümeti de Sovyet
ler Birliginin Çine kar ı olan si
vasetinin de~smemi oldu unu 
bildirmeyi lüzumlu telakki e
der.,. 

INGİLTERE. S. RUSYA bir mahal. 5 (A.A.) - U· 
arıihm 181 numaralı tebli- Londra, 5 CA.A.) - Avam Kama-

cephesinde dunkü cun da- rasının dilnkil toplantısınd Coc s; 
da mıntakalannda hiicum ve Amerika ve İngıltere ıle Sovyetler 
hücumlarla ıeçmııtir. Nor- ı Birlı · ara ınd kı milnasebeUerin ıs· 

dnnan ve pike taJ'Yare fi- lıı!ıı içlr Amerikan hUkGmetl tara
kara lı:uvvetlcnle yaptıkları 1 fınc:!an sarfedilen ıayretlerin ne de-
meui esnasında aık.eri tab receye kadar ilerledilini sormu§tUr. 
rı. koprWeri, levunn kam Butler şu cevabı vermiştir: 
•e ,.Uril,.Uş hal ndeki kı- • Harld:n: Nazırı, Amerika hilkO
dmıan etmltlerdir. Bil- meU ile Sovyet hUk1imetf arasında.ki 

et - Berat 101a, bir eotr münasebetler hak.kında beyanatta bu
turrua ufnyaralr muhtelif lurwcak vazlyette delildir. Fakat tn

katedilmi.ıir: Korfu gUJ.7. hük<bnetl. Sov7etler Blrlllfle 
Prcvae wıleri bonıbuchman kendi münasebeilerlnin ldamesl ve 
Bir avcı tetekklllilmlzle bir ·-•-'-· lunda vukubulacak bir tnıd-

teteklriilu araamda cerenn e- ""''"" yo 
~=-:le bet düıman t&J'YUeai pfı l7i karphyacaktır • ., 

tür. Ta:narelerimizdea ild- Coc'ka, tnıwz hllktlmetf tarafıtıdan 
donmemiılerd r lkinc tq- yapılan iptidaf tekliflere Sovyetler 

acu cünli Delfıno adındaki '8 rlili tarafından yapılan itirazın <>
' Ece dcnızinde b"r Yanan nüne ıeçmek için halen mevcut fır-

mahribini batırmqtv sattan istifade edilıp edi.lmiyeceğlnl 
ETLİ MUHAREBELER mustur Butler bu suale ka~ da, 

5 (A.A.) - Cephenin Şimali 
•mde ,iddetli muharebeler 

ektedir. ltatnntarm fld-

"muıkülatr mimi olacak vasıtaları 
daima arıyoruz., demi tir. 

aalanna ve mllteadddit ma. li7e etıniye bqlamrftır. lnsiliz ve Yu
larına raimen kuvvetle- nan ta)'YUelen di1fDWUD buradaki ri-
ktedir. cat 1oll&rmı ariltemıdiyen bombala-

'bö ses nde ltaJ,.anlar külli- inakt.adrr. Bir çcı1E ltaJna iate depola
rda tank zrrhh anbalar •~ n türip edilmittn t7 ttalJ'UI ıana

Hl ftSltaJarla rmılıabU ta- re.t Jllrde tabrtp edi1raı.tfr. Hlc bir 
dnm1J11lanıa da alır a.,lata t.,.,.,._. ..._,.. airamaantt:lr. 

pldlmitlerdir Premet b- BAVA JICCUMLARI 
~eda Jmvvetlerimls dit- Atına, 1 CA.A.) - Yunanistanda1d 

etmektedır. YUDall hareki- tftll]h tanar.ı.rt. dün dützun bat
ha1'8 filolanma nrdmu lan Ozıaırtnde cenıJaD .sen tfddetli 

llllltadlır. Çe1dlen f.ta1na kot.. biı mubarebede btnıcık dfllma ~-
lih1.rtn ınitraJJ& ateat altnsa y.ır..a ~. 1'tıp91c"m U. 

B!r tıalyuı tınareti dtl· kat ......... rfcat ~ dOl!ftan 
Saranda cephesinde .,.... ko'lm'ı .._.,., .,, ••ftlt. lennda açı
• Yananhlarm lehine dan lında bir torpido muhribine iki tam 

k a arı bu tebri tah- bet ydedllmlft.lr. 
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Temizlik 

Muharebesi ! 

Yazan: Naci Sadullah 

A caba .seyyah satıcının ler
yadmdan sika)ct eden 

apartıman sakinleri kendi hız
metkarlarının a~) uka cıkan gli. 
niltüsunü duymuyoclur ını der. 
siniz? Hemen herguniln, hemen 
her saatmde, apartımanlarıu ar· 
ka balkonlarında halılara 'e scc· 
cadelere atılan köteğin patırt.:sı
nı dinleseniz. kendinizi bir mu
harebe me)·danıııda san rsınız. 
Sanki, hayaUn kendi:siırc indirdi
ği bütün darbelerin hıncmı efen
disinin kilimındcn cık.ınnak isle
yen hizmetkar, elin.deki sopa) ı ö
nündeki halı) a o kadar insafsızca 
yapışbrıyor ki, yanıb nızda u
fak bır el bomba ı pallamJ": gibı 
sıçramaktan kendinizi alamıyor
sunuz. Fakat acaba t•nu dumana 
katıp, kıyameti kopa an, \ c orta. 
lığı, içinden kaza ile sa~ cıkılan 
bir muharebe meyda ına ce\ İren 
bu iptidai ve sözde temizlik ame
liyesine daJıa az zararlı bir şekil 
vermek imkanı yok m1 dur? 

Ve faraza, vatanda tarın bu 
i~i haftanın ancak ml!a.}yen n
lcrınde \e mua.} yen saatlcrmde 
yapmalarını \IC.}a 'aptırmalarrnı 
mec-huri kılınanın ııf! mahzun• 
vardır? Emin olunsun ki, hic 
kiın e)c hiç bir zararı olmıyan 
bu basit tedbirin nhnmnı,,, Jstan
bulun bir çok semtlerini muzıç 
biı dertten kurtaracakbr. Fakat 
böyle bir tedbir alınmadık' a 
bekçi sopalarlJe yapllan hu ipti
dai temlzfik muharebesine kom
~u vasavanJarm kulak 7.arları. sa· 
bah akşam döğülen n biçn1"e avak 
seccadeJerinden farkla tutulmu~ 
-sayılamaz! 

Finlandanın 23 üncü 
Yıldönümü 

TAN 

Örfi idare 
l(omutanının 

Salahiye leri 

Bir Kısım Zabıta işleri 

Komutanlağa Verildi 

cegı 

nlılın 
n kled lmesi 
dı. 

ı ... OMUTANLIGA VERiLEN 
SAI AHiYETLER 

Buğdayın Azami 
Sa bş Fiyatı T esbit 

Ve ilin Editdi 
(Başı 1 incide) 

bu edıJmiştır. Tuccar !'l clJerınde 
bulunan bugday V" çavdarların 
b~ı~unku malıyet fi:ıt .ırı gozo 
nunde bulundurulu sa. bu mua
mele ile tuccara genış olçüdc bir 
kaı bırakıldığı ve yapıla!l h::ın 
mahiyeti itibarile kendileri ic:n 
k.ırh bir ticari mameledcn ba ka 
bu ey olmadıgı d.!~·hal anla ılır. 
Bu kar<ır ıle onlard:ın istenilen 

y. sadece mühim bir kar mU
kabilindc mallarını satısa arzet· 
mcJcrıdir. ~ 

ı e !yete girmiştir. Bu lca-
' • bu l mnn \•ey lstasyoa-

c ed n uzak olan mü-
Yt 1 n s ttn alma fiyaUarı 

T r :\!, h ullcr O.ı ı ıle m baWn 
bel ıy~ t r !ından mil tereken tes
b t olunacak. nakliye masrafları dü
üldukter: sonra elde edilecek fiyat

lurdır. Bu nnklıye masranan, her 
re k np nya b şlangıcındnn iUba

re her · :ıyd bır tcsblt olunacak
tır. Al ı ri, f;cvrelerile bir-
i te b r ınıııtaka teşkil edecektir. 
Bu nıı t nl r dahilinde Toprak 
Mııh ulleı Ofı~ nce lilzum görillecek 
ye len: alım merkezlerine bağlı e-

K r ın<lmenln mühim bir husuı;i- · le onderilerek müstahsillerin 
Y tını de, bilhassa teb rüz ettirmek 1 m ltm b ckıplcr vasıtasile atın a
ı t ım. Bu k ramameyc gore. mils-11111 caktır 
t lı~ı. elindeki mallara el konulması f 4 _ Toprak Mahsulleri Ofiai tara· 
b. hi :nevzuı.. olmadığı gibi. tüccar fından yapılan buğday ve çavdar tan 
c.' dekı .. toklnra el konulması Jt;eyfı- z-m sauşları hakkmdaki kararname 

atma alınmıştır. ~ de ancak muayyen mınatkalara Vekiller Heyetince tudilr edilmişti" 
inhisar ettirilmiştir 

Bu yeni karara göre, hariçten ıelen Kararrl.•melcr. bug. ün merlyete .. ı~. BEYANNAME VERİLECEK 
filmlerin go terilmesi ve dah'lde ya- ~ 

• lT'•§ bulunmaktadır Bu tedbirlerle 
pıl caklar için çektlme mıisaad~i ve- hüküınet, bu"day ~eselesinl h Uet-
rilmesi umumi Adaba muıayir veya 6 

cicvlctin emniyet veya siyasetine muzır mek ~c Toprak Mahsulleri O!isıni pl-
oyun \i eya temsil veren yerlerin kapa Y ad htıkim \'C nazıpı \'azlyetc sok-
ılmasr ve iımme emn yetini boz:ucu m k hu ı.: undakı kati k rarını açık-

7 ve bıkiycleri muhtevi pliklarmı ça 'l~n etmiş oluyor Bu tcdbırl r. 
toplatılması lihivetı Örfi tdare Ko- ~ · z ndn muh elif devi t mU -
mutanhgına devred lm tir "'C "lcr n. mutehallf !.yatlarla buğday 

Bund ı'l ba ka yıne bu ·karara co- m b ya külfetinden de kurtarmııs 
e me ken içmde veya dııında ıaat 24 c.l tadır • ., 

•l"Tl sonra halkın rahat ve huzurunu NEŞREDİLEN 
bozacak snrcttc gurültü yapanlar: re- KARARNAMELER 
zalet vapacak kadır sarhoş olanlar. Ankan.ı, 5 (TAN Muhabirinden) -
'evkah'lde hallerde devletin emnifet Cavdar, arpa, yulaf ve buğday gibi 
ve salihivetlerini tehdit ve ıhlll eden- nıaddt:lerlıı alım ve satım işleri ve 
!er ve bövle bir harekette bulunabil- stok vazıyetlerj hakkında muhtelif 
-resi şüph .. li olanlar ve bir nesir vaaı- kararnameler hazırlaruruftır. Bunları 
tnsı için Mııtbuat Kanununa ııöre ve- sırasik: blldiriyorwn: 
!!İkası olmadığı halde abone tophya.n, 1 - Çavdc.rın Toprak Mahsulleri 
vazan vcva şantaj yapanlar hakkmda O!lsinir. iştigal mevz.uları arasına a
da Örfi İdare Komutanlığı tarafmdan !ınmasını temin etmek için hazırla
takibatta bulunulacak ve bu kabil kim- nan kararname Veklller Heyetince 
eler Askeri Mahkemelere verilecek- taııdfk edllmlstir. 

~ir. 2 - Topraif Mahsulleri Oflst tara-

Zelzele Mıntakasmda 

S - Ticaret Vekillıiinin ıötıterditi 
lüzum üzerine zahire ticareti ile ui
raşmıyan müıtahaillerden ıanl biUl
mum hab1't ve bulan• ıtabııılar elinde 
bnJu?'ruı buğday "o;. çavdarlarm beyan
nameye tlbi tututlmaları bakkındak. 
Koordınasyon Heyeti tarafından ha· 
zırlanan kararname taadik edilerek 
meriyet~ ıinniıtir 

Bu karl'ı a ıör._ zahire ticareti:v1: 
utraımıyan müstabaıllerden ıayrl bl
lllmum Jıakild ve hilkmt 1&bıslar, bu 
kararm neşri tarihinden 'tıbaren dört 
gün ·çind" mahallin en bü,.Uk mlllki
ye me-muruna birer beyanname vere 
cddl'!rdir Bu beyannamech: butdaJ' ve 
çavdularm miktar, her nevi ve evsaf. 
zıkr• oilecektir. 

AZAMI SATIŞ FIATJ 

Bucün Finlanda Cümhurlyetinin 23 İn t 
üncü yıldönllmline tesaduf etmekte- şaa 

!ından memleket ihtiyat' olarak bul
dı:y, çavdaı arpa ve yulaf mahsulle
rl,,dea stok yapılmam hakkındaki 

ka. &rname, Vekiller HeyeUnce tasdik 
d imiştir, Bt. karara göre, Toprak 
~<>bS'.dler Ofisi. buğday, arpaı çav
dar Ve \."tılaf mahsullerinden meınle
ker ibt!yat. olarak stok vilcude ıe
tırm1Y~ memur edilmiştir. Bu stok
lar, lüzumuna göre, İcra Vekilleri 
Heyeti kararlyle deler fiyab muka
billndt: el konarak, Otlle devredile
cek vey ~ sair sureilerle Otls tara
fından satu alınac:ak veya Ofla em
rtr.e verllecektJr, Bundan bqka, bu 
atoadudarı. müstebllldn ihti7açlarım 
&enıln tçlr petln pe,ra mukabilinde 

6 - Ticaret V ekilliiinln ı&terdiii 
tuzum berine Milli Jtorun."11& Kana
nuaan 31 inci maddelble tt.mlı:an. ta· 
dr vaziyetini baU edan ve olmıyan bi
lQmam baldkld •" hlllanl a.ıhnlar tara 
tı'ldan yUa ldlodıdt fıızla "tatdQ, çav· 
dar, arpa ev J'Dlaf utıtlannda maha ı. 
lerine ve nevilerine ıiSre, ullDI ut15 
finb teabitiDe dair Koordtnu)ooa He 
yeti lraran V eldller ffqetiDce t.ucUk 
edibnittir. 

dir. Çarlık Rusyası :zamanında mahal ~b:ıa, <TAN) - Bilyilk zelzelede 
ti ist klile sahip buyuk bir Dukalılr haeıı.ra uğrayan Tokatı Niksar, R~
halinde idare edılmektc olan Finlanda, d ye Vt. Erbaada fnh sarlar İdaresi 
ıeçen mami Harbin ;hdaa ettiti mü- mf'nlurl rının ikam ti için pavyonlar 
sı.it vaziyetten istıf de ederek 6 B'- yaptınnıya ba!ilamıştır. 
1 'ncikinun 1917 de istıklilini illn et- Yine zelzelede yıkılan ve Qç nahiye 
:nışti. Bu itibarla bugün şehrimizdel: m rkezfn 9'trblrlne batlıyan Kara
F'nler de, konsoloahık binasında ts- }nka köprüsünfin de yapılmasına baş 
tikhil Bayramlarını kutlayacaklardır 1 nrnıştır Bu koprü yine beton ola-

• rak inşc: edilmektedir. 

Asker Ailelerine Yardıma 
Bugün Başlanıyor 

Muhtaç asker ailelerine yardıma bu 
abahtan Hibaren başlanacaktır An

karaya giden Beledıye Muhasebecisi 
45 )>in liralık mlinakaleyı tasd k ettir
miştir. Fakat tesbit edilen 3 bin muh
taç asker ailesine y pılacak yardım 58 
bin lira tutmaktadır Noksan mikdar 
yardım mukclle terinden toplanan pa
ra ıle kapatıl caktır. 

lktısadi Sahada 
(Bası 1 incide) 

nun fiatlar uzerıne bir tesıri ol· 
mıyacaktır. Yeni ani şma Rumen 
petroller'le ziraat mahsullerini 
tamam1le J\lmanlarırı clınc tcs 
lım etmektedir. 
ANLAŞMANIN ESASLARI 
Bcrlın, <> lAA.ı - "DN.B., 

Almanya le Ru::nanyu arasında 
hır zam ndanberı yapılan muza. 
kereler nıhayet bulmu ve ıkı 
memleket ara:..ınd:ı i ... t di ı bir
lığıne aıt esasıar t <:bi .dl mı -
tir. Yenı anla~u.aln, çarşamba 
gunü Almany .ı namım: nazır 
Clodıus, Romany..ı namına .sc 
Berlın elçısıle Romanya Ticaret 
Nazın Dimitrııı tarafından ımza 
edilmiştır. Alman - Rum .. n ıktı
sadi işbirligi 10 senelık bır pl8n 
uzerinde tanzın1 edıl cektir. Bu 
planın muhim :.ın hatları şun
lardır: 

ı - Planın t~tb:kı icin ı:ıZJm 
olan uzun vadeu kredılcr fev <.
tide şartlarla Almany. tarafın
dan açılacaktı,. 

2 - Ziraate mt.isai' araz'nin ta
rcma ve sulama i leri için 1 · znn 
olan tesisat, ali:t ve makıncler 
Almanya tarafından verilecektır 

3 - Almanya Roınanvaya tek. 
:r.ik ve mali yaıdırr.da bulunmak 
surctile Rumen sanayıılc i birlı0l 
yapacaktır. 

4 - Roman\a 
şoseleri ve pet ol boruları eb -
keleri, Romanvan n 1kt dı ve 
tabiı mahreçleri ncı ıtıbara a
lınarak (iteni 1 til cektir 

5 - Almanya Rom nya endustri
sinin ve mali mUe seseler·n·n t kv ye
si için sermaye verme e tmadcdir. 

6 - Almany Romanyayı ziraat 
endüstri ve'8ir şubelere mensup mlite
ha11ıalar conderecektir. 

7 - iki hilkftmet Almanya. piyaaa
saun Rumen 1fiP'"" icin fttotT.r,.M bun 

İzmitlilerin Bava 
Kurumuna Yardımian 

.lzmit, 1 (TAN) - Valinın Reisli
einde toplanan komite, OD bet dakika 
içınde bmitin tilccar ve emafmdan 
Hava Kuruma için 2500 lira tahsil et
miştir. Komite tahsi!Atma devam et
melcte, allkadarlar şevkle güçleri yet
f tı ruıbette teberrlilerde bulunmak
tadır. 

• 

S:l(D:tj IJ;llJ;l 
UZAK ŞARKTA: 

e Bangkok, 5 (A.A.) - •••-·"edl· 
len ordu tebll{jlerl Slam'da Hlndlçlni 
hududunda devamlı muhasamat VU· 

kubulmaktı. ol dutunu bildirmektedir. 
Fransızların Slam topraklarına ihraç 
t:arekotlerl yapmak tetebbUaüncle bu· 
lundukları ve pUakllrtUldDklerl iddia 
cdılmektedlr. 

e Tokyo 5 (A.A.) - Slngapurdan 
g('ı,.en 1<ablo müstesna olmak Uzere. 
Sbm lk Fransız Hlndlçlnlel arasın · 
dakl telgraf ve telefon hatları keall· 
mı tir. 

• .t(USYADA: 

• Nıvyork, 5 (A.A,) - Amerika 
ile Sovyetler Blrfl61 1923 tenberl ka· 
palı olan Vladlvoatok'takl Amerikan 
ı<onaolostıaneatnln tekrar ac;ılmaaı 
tıuıuıundı mutabılt a..ı-·•l•rdır. 

fiKANSADA: 

e Par!~ 5 (A,A.) - Baıvekll mu· 
avlnl Lavaı yarın Vlchy'ye dönerek, 
A•ma . rr.akamlırı ile yaptıiiı görUı· 
meıer hakkında Marepl Petaln'e ma· 
'Qmat verecektir 
MlSIRUA 

e Kahire, 5 (A.A.) - Kral Faruk, 
At>c Ulheml. Bedevi Papnın Devlet 
Nazırlıiiına ve Devlet Nazırı Haun 
Beı Sac!ıkın da Mıaır Milli Müdafaa 
Naıırlıfjına tayinini taadlk etmlftlr. 

lngiltereye Kredi 
(Başı 1 incide) 

V in ton gazetelerıne gore 
İngilız Hazine m itchnssısı Phi
llips ın Amerıkaya yaptıg1 ziya
r tten İngilt.ercyc yardım husu
sunda yeni ve tatmın cdıci bir 
t ebbüs dog bilecektir. • Londra, 5 (AA ) - MuhafankAr-
lardan Simmonds dun Avam Kamara
sında ıec;en mu ııkercler esnasında ya. 
hancı memleketlerden verilen harp 
malzemesine mukabil İne tiz toprakla

ndan hC1"hıtnıt1 hinni,., 1ı!l1<lmivoetin•f' 
ı)(j\met tıınhnd"n milb .. dele edilmi

veceı h klanda teminat verilip vml 
mlyecefıni so"Tnu•tur Attlee "evet 
enlımı ve~ııt r 

sat." :> apılacaktır. 

l\lübayaa Yerleri ve 
Fiyatlar 

3 - Toprak Mahsuller! Ofisinin 
işt!aal mevzuları arasında bulunan 
btıı;day çavdar, arpa ve yulafın mu
bayaa yerleri, fiyat ve prilanna alt 
kararname Vekiller 1le7eUnce tasdik 

lngilt ere Üzerinde 

Bau ıöre. lataabal. lsmlr, Koca
eli, Bilecik, Tekirdai, Babbeir, lılaal
sa ve Ardın VUl~erinde ebtra bat
dQlarm ldıo.a 1.75, ebtradlD p7fi 
bQda7lar 9,25, çavdar 7,25 ve ekatn 
arpalar 7,50, beJ'u- arpa 7,JS, al7ab •• 
çakır arpa 7, J'D)af 7,75 dr. 

Dtter villJ'9tlerde baldQ, arpa. 
~ .. 7ldaf fbatlan ba vllbetle
rin a.balU wal7et " kapluma .Ore 
tebalilf etmektedir. 

ZAllİBE BEYANN.Al\IELERI 
Ellerinde nbln. ubaa balaaaa ta

cirlerin llmtaka Ticaret lfldtlrlllttbıe 
tbcyatuwne vumeai müddeti dilıı bit
miıtir 8e)'aftD&me verenler 503 lriıı
den ibarettir. Fiyatları Mtlrakabe Ko
miayonu beyannamclerdeld Ahire mik 
tarım tesbit etmektedir. 

lngDtere ile Ticaret 
(Baıı J incide) {B8fi 1 bıdde) 

perşembeye bağlıyan gece, İn.. zirai mahsuller utm alacaklardır 
giliz hava kuvvetlerine mensup Bunlarm cins ve miktarlarına mliteal
bombardaman tayyareleri, Düs- lık meaeleler hakkında tam bir anıa,
seldorf mmtakasında muhtelif maya varılmııtır. MiW Tilrk ik-

l139diyatının ihtiyacı oldai11 bır 
hedeflere devamlı hilcumlar vap çok matruıe malzeme ve abamı. 
mışlardır İnfilaklar vukua gel- ezcilmle lokomotif, vacon. madencill
mis ve yangınlar cıkmı!:hr. te ait alAt ve edevat. liman teaiuuna 

Diier bir tayyare ltf11PU Torlno•- yarar makineler, zırai, lletler ve aaire 
d:ı aeçme hedefleri bombardıman et- lnlfl:ere tarafından temın edllecelı:tir 
mittir Bombardıman tayyarelerlmizin PlY ASAMIZDAKt AKİSJ~EB 
mür~t~e~tı büyük baAf lar • vuku:ıı lnciltere ile aramızda, ticari müna
ıelditini milphede . etmııJerdır in- ı sebetleri inkıpf ettirmek mabadi7le 
elliz ba":a kuvvetler.ı, aynca, Anverı ç40 Pariı anlatnıuma illve olarak 
Caliaia, l manlarnu bır çok .~uşman tay yapılan yeni aalaınwmı buaaai,.eti, 
yare ~eydanlannı. proJe~to~l~r ve ha- her iki memleket aramdaki tediye u
va dafı bataryaları mevzılerını de bom sulleri ıçio yenı kolaylıkları ibtıva et
bardanan etmıtşir İtalya üzerine ya- '11caidir tncittere ile aramızda klerlna 
pılan harekattan bir tayyaremiz dön- nlapr:uma ıöre tıcari mlibadeleler 
m"?1iıtir'. Dii~r tayyarelerimizin hepsi takaı eaulara dahiıinde cer8"D etmek 
salımen üslerıne donnriiıtür. ıeydi. Yan reamf bir mU..ese olan 

R.on:ıa, 5 <.AA.) - "Tebtit .. lmç• Taba Limıtet Şirketi de, talraa mua
re ıstıkamctınden ıelen duşn:ıan ta7- nelerinde nbım bir rol oynamakta 
yareleri Torina üzerine bombalar at- ıdi. İn&"ıitereden mal ıetirmek içın 
mışlardır Bir haıtahane civarında bir 1aıııu malm kı,.meti bonada 1nıiliz 
olu ve 3 yaralı vardır. B;r boyahane. .iıaaı U.crıne he9&P edilmemektedir 
b;r Yün iplik fabrika ı ve bir halı fab- l•balit tacirleri, bu malı alırken yuzde 
rıkaaında yansınlar çıkm11 ise de der- 51 de taka• primi vermektedir. Bu ta
h~l f>;utınlmqtır. Askeri hedeflerde kaa muamelelerinden aonra borsada 
lııç bır hasar ycktur. S24 kuraı olan İngiliz lirasına takas 
. I:ondra. S (A.A.) - Amiralhk da- pirimi de ilive ed ldiii takdirde bir 
ıresı, 5 mayin tarayıcı ıemınin mayin ln&iliz liraıı 791 kur\lfa mal olmadtta· 
tararken son zamanlarda batDııt olduk dır. Yeni ıuılatma Pinsada miıaait a-
lanıu bildirmiıtir. ldaler bıraJmuttu. lktmadl Qlabafilde 

Askeri Vaziyet 
<Başı J incide) 

te da:ranan 9 anca ltaınn orduaanan 
Yalnız bir hafta içinde Pennet'ten ti 

ki Uo.ute 15ore, tüccan mUılı:üllt ıçin
<lo bırakan takas muamelelerinden ay· 
ılarak. lıısiltere ile bir lnciliz liruı 

791 kuraı olarak ıterbest dövizle tıcar 
milnaaebetlcre ıdrltmck daha faydalı 
corülmektedir. 

$&randaya kadar uzanan Cenap ccı>- T 'd lf 1 I 
hesinin en mühim kıammı terk ve tah- anca a a yan ar 

yeye mecbur oluıu, bunun en barı1 
delTdir. (Batı l ıncideı 

9 uncu İtalyan ordusunun kısmı t:iıkumeti, derhal ctvap verecegı
kullh;i, Tepedelen kasabasımn arka- n: vadetmiştir.,, 
1 rına belki Avlonya yolunun Oae- Tanca'dald lngilb elçiliğine 
rlndeki Sevaster sırtlarına kadar çe- karşı dun yapılan hücum hak
kilmiştir Permet'l iHal eden Yunan kmda da Butler demiı:tlr ki: 
kuvvetlerinin, buradan Kllsura iatf· İ ı 

ameUne dolnı Dert hareketlerine " talyanlardaıı mürekkep bir 
devaır. ederek hem Berat • Klltura grupun bazı lllnları kaldırmak U· 
yolum. dolru bem de '8rka d6nerek zere. poata idaresine hücum et. 

f'pedeler nzertne saldırmalan tm- t'Jderini teeasüfle h.!dirirım. İn 
kA:ı ve thtiDW dahilindedir. Cepbe- giliı bqkon10loeu hadıaeyı pro 
nin Erort'de abu. kadar manan tffto etm1'. valı bunun tuerrur 

ınbırm tesiri attrırb ır.1,.,,.da11 uv· 
pn fyat veren emin btr mah,.eç o'a· 
ra1r. açık bulandarulmaıma ve keza Ru 
mcs pi:nsaı11'1111 Atman ticareti için 
olan ebemmfyetıalıı de artmuma i6-
na edecülerdir. 

~t··-~ !ec~~ etmıyeceltnf vadetaıifttr 1nıUJı 
den.ız nakliye •uıtal&n bfilNmetin l4D IA"'7_.._ ..... - .....,. .... .....,..,_ 
mab iUıt edilmietiT. Rum91l ticaret riıU KlisaTa'bm etntmda ~- lerw. alt banalar fhndi mllhıfa'Ui 
meiualan "Rumen mafunı,, yuılı Jarm.ı talumZl ~ CQnk1J bara- altma ebnmıfiU'.,. YARUDftY.RE KA~ 

llilkret, 5 (A.A.) - Haqa · Rom&D-
71da Yahudiler bakkmda 7eDi Iı:aam
lar nqredilmittir. Bunlara söre Ya
hudiler ukerlik yapamıyacak, bedel 
vereceklerdir Vahudıterc R t b tun 

llvbalar awaldardır. Dun 'Fili1tine nın d. •lder. kaemlma11 ttaıyan mO- Butıer- daimi ı.tfh1rtmlar mwle
sitmekte olan bir Yahudi sr'QPIUlda a- d3oalesini pek ilmitaiz prilar altında sile Tanca lfmanmın tnıuız ıemlle
raıtırmalar yapdm11. 2 mltyon ley Avlorıyr. llm•nına iteeektır. B naen- nn~ aeık olup olmadıtma dair aoru
kıymetinde doviz ve altm musadere e-I leyh bu havalide pe ıddctli muha- lan dfl~ iki suale 
ılmi tır r eler be 1 nebilır. J nız • Bövl b 
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35 Dükkan 
Sahibi 
Ceza Gördi1 

Işıkların 

Devam 
ltıklarm maskelenmesı işiolll 

gece de kontrollere devam e4 
Eruinonfi Fatih ve Beyoğlu 
dahilınde 32 dukkin ve Z 
talimatnameye aykırı hareket .k 

teri ıörülmiıı. aahipleri batdODU"" 
zapu tutalm111tur. Teftişler9 bll 
de devam edilecektir. 

Seyrusefcr memurlarının ,. 
rı kontrollerde de 23 toforlll 
rmı iyi mukelemedikleri Pi 
bunlar hakkında da ceza zaptı 
muttar. 

Işık maskeleme kararrnJD bit 
ıune kadar kaldırdacaf1 
haberler şimdilik mevsimsiz • 
melı:teclir. Vilayete bu husuata 
emir verilmiş delildir. Esasen bll 
sustald nizamname Vekiller 
kararlyle tatbik edildiği lçııı 
mevkiinden kaldırılması da V 
Heyeti karanna vabeste bul _ __._ .... 
dır. Herhalde 11dı:ların miilt 
cızlendifine kanaat getirılnı 
husustaki kararın kaldınlacliı 
mamaktadır. 

İktisat Vekili Geldi 
1ktısat Veldh Hilsnü Ç kır d 

balık! ekspresle Ankarad n 
ze gelmiştir. İktısat Vekili 
İst:•nblud& VekAlete ballı m 
lerdt: tetkikler yapacaktır, 

TEŞEKKK'OB 
lnırlll anne .,. lıard b Bn•• ~ 

ana ebedi rlyaı doıa.YJıUe c~ııunlnl ~ 
mbe blaHt ıeıerelı Y•Fa telefoıı. UIP"'": 
-lıt•pla bbl tasbıt JQtfuııJa bul .... 
ta mlıllııt ve tW.ranlanon n anı ura 
teenilrllmllı mlıılcllr. il uıır ı:~nııcı.,ıııl 
,.Olı ltııdklrlıldamıdaa tıelıler, lıer ııırl" 
rln bllnactlerlmble ıun ... .-ııldlr ........ 

llerb-ııa alabeylı Dlı<ertıalar 
Jttlttö Bqft, kını ~ • .,d:r ~ ~ 

snufuıclaa Eeıaa l.l'ahrl,,.e ilan--

BUGUNK'O PRnr.R•~ 
a,ao Prosram ıa.oı KllUtet 
a.N 11~ (PL) ıa,ao fan*t 
a.u ttaıııerı.r ıt,oo s.. 
uo ...... 'Pi.) 
8,41 Y-ü Unut 

• 
ı :a.ao Prosr .. 
ı:a.u tar1ı&1ar 
u.ao Haıııerın 
u.ot 1arıuıu 
U,OS Ze;rbelı 
U,20 lllbilı (PL) 

• 11,00 Prosraııı 

Pasif Korunmacld 
Çalııanlar için 

Ankara, 6 (TAN muha 
den) - Hava taarruzlarına 1' 
korunma kanununa ek kaııU~ 
yihası Meclis ruznamesine :ı...a 
mıştır. Layiha esaadarma r~ 
beızarda pasif korunma tatb 
tında, fevkalide hallerde v• ~ 
but umumi ve kısmi seferbe~.~ 
pasü korunma işlerinde ve ı-.u 
ıutçülere karşı olan teşkilat,. 
avcı gruplarında saWıiyetll ;.ı; 
kamlar tarafından istihdaın 
lecek mütehassıs \'e yardımcı J! 
dın ve erkek phısların bu v~ 
lerı başında hastalanmaları ~ 
vahut yaralanmalan ballnde t..t' 
dileri askeri ve mülki hastaJJ:l 
de tedavi altına alınacakları '1t 
malul düşmeleri veya aı- -.a. 
halinde kendilerine ve yetiın~~.( 
ne aşağ:da yazılı şekilde JD-' 
t&hsis edilecektir: 

A - Askerı ve Mülki Tekatlt ~ 
umun hu1dlmlerinden mUatefit :..aı 
miilkiyt memarlan vazife ica1'ı -~ 
' yete dliçar olmat addedilerek ~ 
'erine mal6lıyet maqı ve vefat ~ 
!erin yetimlerine birinci derece ..,.-J. 
liyet maaımm J'UZde ıoetmi~ beti t 
'"'lunacaktU'. ; 

B - Hwıuai Tebilt Kammlatı ~ı. 
ltlmma tlbi olan memur ve aıilll': 
~emler vulfe batında maltlll,.et• 
;ar olnuıı addedilerek kendilerin• Jıll' 
uai kananların mallllıyet ve ,.etfıı' 

dul maa larma alt h!ikümlerı dair 
'1e maaş cabais cdnece.ktir. 

C - Umıımf veJ'8 Hasasi 1'.ııt 
<anunl rı ahkamından mliatefit ol 
anlardan malülıyetleri Aılıerl 
~ulld Tekaüt Kanunu mucıbfftce 
rinci derecede buluf\al1lara 900 lk 
ierecede bulunanlara 825 3 ttncil 
ecede bulunanlara 775 4 Undl der 

de bulunan 725 beşinci derecede il' 
ananlara 675 ve altıncı derececi" 
unanlara 650 tcaraı malülivet ""' 
ahaia edılecelı:t'r Bu fıkrada .,.,,tı 
'l1 rm vetimlerin~ vu rd ,r 

•n h,. "'I rfer~c . .. 
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ere • Amerika 
Anlaşması 

>'eni anla3madan sonra harbın 
i bakımından İngiltere pek 
kuvvetlenmiş bir vaziyete 

oluyor. İngiltere, harbi asıl 
ıonra liddetlendirecektir. 

Da.kar'da FranMz lHosu ih.• hür 

-5-
B ütün bu konuşmalar. mec-

liste harp ve mukavemet 
tarartarı bırakmamış gibiydi. 
Eskiden mukavemete en şiddetle 
taraftar olanlar bile sinmiş va
ziyetteydiler. 

O sırada Reynaud'dan sorul
iinün en mühim hadisesi, du: 
İngiltere ile Amerika a-j "-Fransa mütareke imzala

a yapddığı haber verilen maya mecbur kalırsa, İngiltere 
tnlaşmadır. Telgraf haber- ne yapacak? Bunu Churchill'dı::n 

göre, Birleşik Amerika sordunuz mu?,, 
eti, Johnson kanununun Reynaud meclise, Churchiirin 
ettiği mü.şküiata rağmen, kendine verdiği malılnı cevabı 
reye mııli sahada da ~·ar. bildirdi. Ve bu cevap. mütareke 

etıniyc kar~r vernıi~ v~ ilk taraftarl;ğını büsbütün takviye 
olarak 2 mılyar 500 mılyon etti. Şimdi zihinleri meşgul eden 
k bir kredi açtığını Lon. nokta donanmanın, \ e tayyarc-
b'ldirmi.ştir. Bu kararın e. lerin ~aziyeti idi: Acaba Alman

. 'yetini la;\'·ıkile anlamak i- ya Fransiz donanmasının bitaraf 
llldiki harbin yalnız hir si- kaİmasma razı olacak mıydı? 

•e mühimmat muharebesi Yoksa donanmanın kendislle bir
ığını g~zönüne almak, d~- likte tngiltereye karşı döğuşme. 
k ve. nıhayet kazanmak ı- sini mi istiyccckti? Tayyaroler 

e it~{ azıın. par~ ~~r°:uld.~r.ı_na 1 için de vaziyet ayru değ 'l miydi? 
~Y~ç. hıs~edıldıli1~ı. duşun.. Alrnanyanın, elde kalan tayyare. 
~alıdır. Dunya tarıhı ~u ka. leri, bugünkü müttefikler aley-
•ah!'lıya .. mal olan hır. m~- hine uçurmak ve döğüşti.irmek 
. ':ı ~e.nuz kaydet?'etD:1ştır. istemiyeccği ne mallı..'lldu? 
ı Jngılız masraf ıstatıstik- İşte içinden çıkılamıyan sua1-

görc, 9.40 yılının il~ 77 ler b~lardı! 
deyre~ı. za~fında gun~e Reynaud: 

Yor. Ingılız lirası sarfedıl- "- Bir mesele, bir sual var ki 
\>e ~u masraf! .so~ zamanlar. dedi, diğerlerinin hepsinden mü-
~ n lvon İngılız lırasına cık- . · "'t- ·ı b' · 
~ T k 'k h ·ı·h · "t hımdır: Ve fayet ~-uuerı <.a, ızım-
• c nı arp. sı n çeş.ı - 1 b' l'kt h. b . 

b .. ··k h" · b tt tt e ır ı e ar e gırmeye razı o-uvu ır nıs e c ar ır- 1 h talih' ·1 d - · tik • dd ı · . ı· ·et fı'y" ursa, arp ı tamamı ~ egı-ma e cruı ına ı~ .... kti B · · ]' k' R L'rk misli · ükselt;niş bu şece r .. unun ıç·n:. ır ı, o~sc-
el'l ~eselii, \ir tayya;cnin velt nezdınde, son bır t~şebbus~e 
ın. rafları, bundan bir sene bulunulmasını ~alep. e_dı!or~n.,, 
ıne ruızaran, yedi misli faz- Anlaşılı!or kı, maglubıyetı ka
l'uva m. ı olmı~ a ba~lamış. bul etmes~e ~~ak kalan Fr~ 
k ·harp senesi zarfında, İn- sanın son um•dı olarak Amerıka 
enin yalnız muhtelif yar. kalmrştr ... Fakat ~u and~, \yey
ka~ nnklarından biriktirip, g~nd, mutareke !uzumu ~zerınde 
ınasraflan kara:ıhi!ı olarak bıı:_ defa ~ah~ ı~.rar ettı. . Buna 

ıı. tt·•· paran 1140 milyon I ragmen bır turlu karar verıleme· e ıgı ın . . . . . . .. 
'ı lirasına baliğ olıluğunu y:şınd~p b.ellıydi .kı, Fransız hu-
llür•ck harn mao;Tnf'ı.Tının kumetı. bır rnucızeye kavusmak 
~eti h;kkında bir fikir e. ümidinden hala uzaklaşmamıştı. 
İ') oluruz. 
~at yeni İngiliz • Ameri-' . an1 <mıa<>tnın asıl ehemnu. * * 

Üç ~lühim Sual : 

Frımsız kuvvetleri arasındaki de. niz muharebesinden bir gorünüş 

F H • +· kabinesinden gelecek haber ve ransanm ezıme 1 karardı. Böylece bir glin daha 

Bu Harbin 
En Büyük 
Dramı 

---------------------14 Ha.eira:ı .. Yollar doludur Bü
tün bir millet firar halindedir. Ara
balar, kamyonlar. otomobiller yük
te hafif ve pah'lda ağır mülklerini 
yanlarına almış ohn ai'elerı .. dolu
dur. Fransanm yarısı. öbtir yarısına 
göç etmektedir. Firar, nerede bite
ceii meçhul bir yanş halindedir. 

,._ Fransa, sonuna kadar har
be devam edecektir:,. 

Fakat Fransa,, Reynaud'Wl kı
nk sesinde, ümitleri kırılmış bir 
insanı dinliyordu. Ve o, her şeyin 
bitmiş olduğunu anlıyordu. 

Ondan sonra, nutuktan sonra 
Marseyyez çalındı. Ve Marsey • 
yez, Ik defa olarak bir hezimet. 
ten sonra çalman Marseyyez, 
kalpleri paraladı, ve gözleri sı-

geçti! 

* * Mütareke Münakaşası: 
ı---- . 

1 5 Haziran ... 
Normandie'den Alsace'a 

kadar, Alman tazyikı şiddetıen
m stir. Sabahtanbcrı, döğiışe dö
i'ıi.ışe ricat etmekte bulunan Ma. 
jıoo müdafilerinm vaziyetleri 
çok naziktir. Almanlar, Neuf -
Brıcsach'da Rhin nehrini de geç
mişlerdir. Ve burada, Ma3ino'dan 
kaçanlar, takip ve tazyik olun
maktadır. 

Sabahtanberi, Mareşal Petain, 
nazırların öğleden sonra toplan
malarını istemektedir. Reynaud 
ya, mütareke meselesini ciddi
yetle orta~a koymık. istediğini 
söylemiştir. 

Cümhurreisi ve nazırlar ise, 
Perpignan'a varmak, ve oradan 
metropol topraklarını terketmek 
arzusundadır. 

(Gelecek yazıda bu ~rinin 
altıncı ınakalealai okuyacaksı .. 
nız.) 

Yazan: Sevim SERTEL 

Uyku Propagandası 

1 ngilizlerin bu narbin bir ceP
be harbi olduğu kadar da 

bir sinir harbi olduğunu nekadar 
iyi kavradıklannı. gösteren ını: 
sallerden biri de Ingilterede yenı 
çıkan şu cereyandır: 

İngiliz doktorları ortaya şöyle 
bir mevzu atmıştır: 

- Halkın gündüzleri bir kaç 
saat uyuması 18.zımdır. Bir İn
giliz doktoruna göre: 

Uyku çok büyük ehemmiyet 
verilmesi icap eden meselelerden 
biridir. Daha ileriye giderek ona 
harp silahlarından birıd.ir, diye
biliriz. Onun f azlasile eksilmesi 
bütün harp mekanizmasını altüst 
edecektir. Eğer halk g~celerinin 
yarısını sığınaklarda esniyerek 
geçirdikten sonra ertesi gün de 
bir kaç saat kestirmezse bu bizim 
mukavemetimizin zayıflamasına 
sebep olacaktır. 

Bu doktor iddiasım şöyle izah 
etmektedir: 

"'Mesela geçen pazar gecesi ya
pılan bombardımanda düşmanın 
elde ettiği muvaffa.kiyet hiç ma
kamındadır. O kadar az zayiat 
olmuştur ki bu kadan gündelik 
kazaların tevlit ettiği zaran aş
mamıştır. Fa.kat beri tarafta halk 
altı saat uykusuz kaldı. Bu da 
gösteriyor ki, halk bu harbi ka
zanmak için hayatlarını yeniden 
tanzime. boş vakitlerinde sinema. 
ya, eğlenceye değil, uykularını 
almaya ehemmiyet vermelidirler. 

Diğer doktorlar da bu meslek-

daşlarlle hemfikirdirler. Bu uyku 
ihtiyacından bahsetmek İngılte
renin harbi kaybedecek kadar 
zayıfladığu:ıa işaret değildir. Bil
akis fevkalade ahval içinde ya. 
şayan vatandaş~ sinirlerinin 
neticede zayıf düşmemesi içm 
evvelden tedbir almaya kalk
maktan ibarettir. 

Bize sıhhatli ve neşeli vatan
daşlar lazımdır. Bu da biraz fe
dakarlık sayesinde ~lde edilebi
lir Yeter ki vatandaşlaı· uyku
nun nekadar miıhim bir unsur 
olduğunu anlasınlar ve adam 
sen de biz dayanıklı insanlarız, 
uykusuz da kalırız, demekten 
vazgeçsinler, zira devamlı uyku
suzluğun sonu bü.nye nekadar 
kuvvetli olursa olsun çöküntü
dür. 

YENi NEŞRIY AT: 

Fen mecmuau - Fen menul.annr ;neele· 
'en aylrk talebe mecmuasının 2 inci yılı 9 U"• 

cü aay"' ,ıkmıatır. 

lltanbul Belediye mecnıuuı - 'B#le~iye 
Ne~rlyat, btati&til< ve Turi:rnı milrlt'rltlğtl ta• 
rafından çıkanlır. 16 ancı J'ılın IS$ inci ra· 
pısı neıredilmiıtir, 

Denilı - TUrk ticaret, 'lı:aptan " makiniıt· 
ler cemiyetinin meslek m-:cınvaımlır. 6 ut• 
ııeııenln 156 ınCJ laYJI• cıtmıııır. 

idare - Dahililoe Ve!a:lletinln aylık mtC• 
nıuHıdır. u OncU J'•lın 149 uncu HJ'1U ııtı· 
redllmiıtlr. 

Konjonlı:tGr - Ticaret Veki.letfoin IC.>njoıılı:· 
tür ,..1 Nefriyat mOdOrlll~ taıafıl'dan birinci 
eeneıliııı 10 uııcıa Biriııcite~rln llllm&r&lt ~ık· 

mrıtır. 

cak yaşlarla doldurdu. ı 
Reynaud'nun radyoda nutkunu 1 

söylediği sırada hükumet hazır
lıklarını tamamlamakla meşgul
dü. Ve o, ertesi gün, yeni iltica. 
gahına, cenuba, Bordeaux'ya doğ 
ru yola çıkacaktı! 

r ~ 
ŞEHİR TiYATROSUNDA 

' _J .. ,,,. ''Bulunmaz Uşak,, Firar Halinde Millet: 

H aziramn 14 idi. Garpta, o.. tiği nakdine perisi de altın kanat-
nuncu ordu ricat etmek- Tahlili en güç piyeslerden Yazan• lan'le azıcık yüzlerim okşayınca 

bl-ın' • k d yun· ı·. .... . ..... . tecir. On dördüncü ordu Bresie- u ın ar~ısm a • 1 kimi kendini "Sara Bernar,, , ki-
ye. ve on altıncı ordu Di.ves'e çe- Piyesin adı, dram kısmında bir UL LJNA y mi de "Koklen,, oldum zannedi-
k lmiştir. vodvil oynandığı hissini verebj. yor. Artık ondan sonra ne oku-

Sağda, altıncı ordu, bir daha ı lir. Halbuki piyes asıl ismi ile oy- • • u ••un•••• ... ••• .. 0 maya, ne de çalışmaya lüzum go
lehhnlenemiyec~k şekilde ikjye 

1 

nama daha muri.fık olurdu. Zi- ediyorlar. Dört kızı (efendi) ye rüyorlar. 
bölünmüştür. Bu ordunun bir ra mevzu yalnız Crichton'un u- eş olmak şerefini payl~amıyor- Aktörlük dünyanın en güç, en 
k;smı yedinci ordunun sağ c~na- şaklık hüviyetinin üzerin~ ku.. lar. Nihayet gene Crichton'un sa- agı~ r bir mesleğidir Sanat ufacık 

' 1 k hi . 
noktası bu değildir. Ame. 
ın mali yardım kararı, A

İkacln gerek hiikumefin ve 
~ dknn umumiYenin İngiliz 

hını takviye etmek üzere Sens 1 ruımuş değıldir. Bir '-:O ru , ıç- yesinde açık denizden geçen blı: bir ihmal ve teseyyüp kaldırmaz. 
v:: Cosnc üzerine yürümektedir. timai, tabii hisler ta.alil değilse vapura işaret veriliyor ve hepsı Sahnede muvaffak olmıyanlar e-

. . . Diğer ktsmJ ise, 4 üncü ordu ile· de pek güzel teşhir ~iyor. Bun- Londraya dönebiliyorlar. Crich- min olun ki muvaffak olmamak 
O ane kadar '1ıssıyatını ız- 1 birlikte hali ricattedir. Bu sırada, !ardan bir dedüksiyon çıkarabil- ton gene uşak, l8SIZ adadaki bü- için her şeyi yapmışlardır ve suç 

'ne olan itimadının yeni bir 
liıti ortaya atmışhr. Ameri. 
llr. boş gayeler için para sar: 

bir millet değildir. $im. 
kadar Amerikanın İngilte

t Yaptığı ~·ardım işlerinde 
llııdığ. sistem, karlı bir tica. 
llluamelesini andırır bir se. 
Ydi Bu sistem artık terke. 
iş, İngiltcreye kredi açılarak 

nı:ısraflarına doğrudan 
ya iştirak °"dilmi~·e baslan-

ır, Amerika harp fabrikala. 
verilen İngiliz siparişlerinin 
bedeli, 4 milyar dolara yak
&.ktadır. 
ıtlbuki harbin ilanı ~ünün. 
~ınerikada bulunan İngiliz 
ıı.ycc:i, 2 milyar altın dolar, 
ll:ıi]yon matlubat, 375 m;ı. 
serbest kağıt para ,.e 900 
on da muhtelif diğer kıy. 
lerden ibaretti ki, mecmuu 
yukarı 4 milyar dolan bu. 

Ordu. Hal'lJ siparişlerinin de 
!tllktan bulmak üzere olduiu 
'nüne alımrsa, sipariş tedi. 
için yeni bir usultin bulun

t zarureti kendiliğinden mey 
ll çıkını~ demektir. 
~llşingtondaki İngiliz Elçisi 
d. Lothian, son Londra seya. 

~ar etmemış olan Fr.•s- kumandanlık, garip, fakat zaruri mek hakkı da piyesi seyreden- yük baba gene Lord Loam, kızlar elbette onlarmdır . . 
sa~~ da soz aldı. Ve:. 1 biı tedbir alıyor: Ve Majino'yu lere bırakılıyor. da tekrar birer Lady olmuşlardır. . Jules Renard'm (Poil de Ca-
~ Şu an?a,. dech, cev~pl~~ı müdafaaya memur bulunan kuv- Piyes insanların müsavi olma- Tekrar birbirlerinden tamamen rotte) unda Madam ~Lepiç) roliı-

kıı!ı".etle verı!.m.~ş ~ayı.lamı)> an uç \et!cre de ricat '1mri veriyor. lan 1Azmı geldiğini ve sınıf sevi-! ayrı olan bu iki sınıf biri (tare) le nü yapan (Katedn Fontenay) le · 
muhım sual o~un eyız. Hükfunetin de, ordular gibi ha- yesini düzletmek ıcap ettiğini rile, tereddilerile, ded!kodularile, bu rolden bahsettiğim zaman ba-

l -:: Churchill, mutantan bir H ricatte olduğu ise, malllın! spor gibi telikki eden bir lordun' diğeri de bütün bu küçüklüklere 1 na J. Renard'ın bütün eserlerinı, 
t~ahhutte .. bu.Iunuror. Acaba, İn- Sabahtanben, lüzumlu bagaj- hizmetçilere verdiği bir çay ziya- mecburi inkıyadı ile cemiyette hayatını anlattı, ~er eseri ayrı 
g ltere . ~ukumetı, . bu hus~st.a larla yüklü kamyonlardan müte- fetile başlıyor. Lordun hizmetçi- beraber yürüyorlar. ayn tahlil etti, tarihçelerini yap-
C~urchıll le tamamıle hemfıkır şek.kil uzun bir k.ıUi!e, nezaretle- si Crichton cemiyette söyliyecE"ği ,,. ,,. tı. Neden dolayı yazıldıklarını bi-
m•dir? . . . .. rıL kapıları önünde beklemekte- nutukta bir darbımes'!li hatırlaya p iyesin bütün psikolojisinin le s~yledi. • 

2 - A_!11erıka bıze ımdat gon- dir: mıyacak kadar budala olan efen- tahrli .. t 1 d ldura- Bız sanatkarlarımızdan bu d". 
dermek luzumuna kanı. m.id~r? Her taraf altüst olunmakta, ve disinden daha makul ve daha işe ca.k kadar 

1 k~~~~li~r. ~serde rece a;yaklı kütüphane olmalan-
3. - Donanma meseles~~ın .. ne hareketi mümkün kılabilecek yarar bir uzuvdur. çok güzel parçalar var. Beşerin nı da ıstemıyoruz. Faka.t sanatın 

§~~ılde hallolunması mumkun- miktarda benzin aranmaktadır. Bu çay ziyafetinden son;-a zaafları ufak ve canlı sahnelerle onları tuttuğu kadar onların d .. 
dur?,, . Yollar doludur. Bütün b'ı: millet Iord, üç kızı, yeğeni ve bir çizilmiş. Zaten J. M. Barrie'ni.n ~anatın ya.kasını bırakmamaları 

T.oplantı, bu suall~re. bır cevap firar halindedir. Arabalar. kam- rahip dostu ile bir y.ı.t seyahatine bu piyesi İngiliz piyeslerinin bır ıcap ~er. . . 
verılemeden ve ka~ ,hır karara, yonlar, otomobiller, yükte hafif çıkacaktır. Yanlarında hizmetçi çoğunda olduğu gibi mozayıkonsı N~vın ~ayada v~ bilhasS<ı 
kavuşulamadan dagı.dı. Ondan 1 

r h d g- "lkl rin yanlarına olarak ta yalnız Crichton'la cüzlerden toplanarak yapılan bir S~ıye ~uvenerde baı:z bır iler-
sonra, Reynaud, Roosavelt'~ ma- p .. a a a ır .mu e 1 

• • • .. .. leyış goruyorum. Nezihe Bec • 
lıinı mesajını gönderpi. Ve mem- aımış olan aıl~le.~le doludur. F~~n Tweeny ısmmde bır mutfak ya~· kuldur. .. .. .. _ rıkli Fisher rolünde pek becerm-\ 
1 k t' ord nun . . t s&run yarısı, obur yarısına gOÇ- dağı bulunuyor. Yat kazaya ug- Issız adada daha buyüklük. il izd' M lah t İçlinin içli olduğu 
be el ın,ck u"muı'dile mlandevakı~a ıru mektedir. Firar, nerede bitecE'ği ruyor, 188ız biT adaya düşüyorlar. leti yatışamıyan lorl ve leydıle- 5ı. ın· 1• vkeını· akırm··•· ·stemem fa 

es em ' rac yo ı ma- . hal. ded' N. B d C . ht • . C . hto , tab k:kümünü ç şe AA • • • 
1• n tkunu söyledi meçhul bır yarış ın ır. ı- ura a ne on bu acız, mera- rm .ne n un . .a k t dün akşam gordum ,.,..,.. Tweny 
um u · h b k t 'mk • b ı1an çekemıyerek çıkıp gıttikten sonra a 0 -:--·· • 

Paris düşmüştü. C:enuba doğru ayet are e 
1 amnı 1 slmperver muhitte yavaj yavaş e ek kokusunun cazıbesile tek- herhalde Lond.raya Smeklıbak-

di'"'man istilası "enişliyordu nazırlar kervanı, saat tam 19 da yükseliyor ve tabiatile roller Y m .. .. el ek in t kaldan gitmış olacak! 
~ ~ . Borde ux'ya varabildi rar donup g er tenceren e - E ,,,.,,ı ihti k Şampanya, tamamile düşman a : . . değişiyor. O artut (efendi) dir rafına dizilişleri -diyebilirim ki- Ne~ıı: rtu6:.""• yar on. 

elindeydi. Ve yapacak başka bır ışı olnu- ve ötekiler ona hizmet eden uşak in en k vvetU ve en mü- tes rolunu pek guzel oynadı. 
Weygand, Loire üzerinde har- Y:1n hükıimet, y~rleştiği y~nı ye. ve cariyelerden ibarettir. Herkes f:i'~:n.eı bir s:ıınesidir. ?ekorlara gelinca, ~evkalide 

be devam emri :aımrştr. Ve saat 1 rır.de, Roosevelt ın vereceğı ceva- bir hükümdar telakki eylediği Artistlere gelince: Crichton'u muk~~~~l olduğunu teımıra ha· 
23,30 da, Başvekıl radyoda hay., bı beklemeye ko~?u. Rekl~n.i- eski uşağın ufak bir iltifatına oynayan Talatı hiç bir rolde bu cet gormuyorum. . . 
kırıyordu: len şeylerdeQ bırısı de, İngilız nail olmak için birbirlerile yar;ş kadar muvaffak olm\&Ş görme- E~er heyeti uınwnınsile g'!. 

---------------------------- dim. Avrupalılarm "stile,, dedik- zeldır. H.~ınuzın b~ pıyesı hı-

Sokak isimleri 

O tobiiste o kadar ağJr gid 
yoruz ki KaJyoncı.ıkuUu

ğuna bakan butun :,OKak ısım] ... 
rini okumak mümkün. 

- Aman şu soka,ı:-m ı.snıini o-
ku! 

- Fakir sokağı. 
İsimle müsemma beyninde cM 

münasebet var. Dar, uzun, kaldı· 
rımı bozuk bir sokak. 

- Bizde ne acaip .iıtimli 10kak0 

lar var: Mesela Salmatomnık. 
- Sus. Eli lobudlu bir adam 

üstüme saldıracak saıuyonmı. 
- Sana her vakit Fıru.zağa il 

Sarıgüzeli nerede bulayım: Y 
Şaırnecati sokağına ne dersin? 

- Hi~ bir şey demem. f'aka& 
ben Necati ismini bir şaire pek 
yakıştıramıyorum. llizde Divan 
edebiyatının bütün tanınmış p.. 
i.rlerbılıı isimleri: Fuz.ulı, nef ı 
Vehbi gibidir. Necalİ de SODUD• 

dak.i (ya) ile bu meyana kanşma
ya bak kazanıyor, fakat nedense 
bu isim bir şairden ziyade eski 
bir müsteşar efendiye, hali rica. 
linden bir zata ve yahut bir mek.. 
tep hocasına daha çok yakıfır 
Zaten sokağa bu ismi veren de 
bu ciheti düşünmüş olacak ki tas
rih ediyor: "Bu Necati gümrük 
müdürü, kontrol memuru Necati 
Efendi değildir. Şair Necatidir!. 
diyor. 

- Y a1nız N ecaü için deilJ, 
hangi sokaklara şairlerin ismı ve
rilmişse şair oldukları tasrih e. 
dilmiştir. Şair Süleyman Nui4 
Şair Eşref ..•• 

- Ortada bir isim var. Bmıa 
müsemma olabilmek artık be 
Neutinin hakkıdır. Mesela o c' 
varda oturan eski nesle menau 
bir Necati Efendi: 

Bekldelll iskelede bir iki elftQJa 
~ 

Yarin eyler misiniz üç sulan 
teşrif? 

kılıklı bir yıh·e yumurtladı mı? 
Derhal sokak şeklindeki bu '6llJ 
ret ibidesini benimsiyebilir. 

Bir iki nesil e~tikten s~ 
ailesinde Necati isimli büyük. ba-ı 
balan olanlar: 

''Ailemizde Neuti isminde 'b 
ytiJc bir saiı gelmiş. Yazık 
lcri Cibali yangınında yannne.; 
Fakat şöh ~'!ti hala baki. F 
Yerde ismini bir sokağ'a ve~ 
ler ... ,, diyebilir ve kimse .. 
ıio edemez. 

~---··._-. 
VATAN· İSTİKLAL ve 
MEFK'ORE AŞKININ 
Kudretine YÜKSEK 

bir ınsAL ......• 

VATAN 
FEDAiSi 
Büyük harp, sergiİ7.eft 
Aşk ve Cidal Filıni 

Türkçe Sözlü 
Büyük Vatani ve 

Askeri Dram 
Baştı RiCHARD olx 

Dilbe. GAIL PATRICK ft 
JOAf' FONTAiNI olduğu beld• 
l~ Büyük Yıldız ... On blnlmce 

figüran.. Milyonluk film 

BUGÜN 

TAKSİM 
Sin~masında 'ilden dönüşünde, bundan 

İngilterenin, Amerikanın 
li yardımına da ihti~·acı ola. 

ı söylemekten (ekinmemiş. 
birkaç gün evvel bu nıesele
leınas eden Amerika Harici.. 
tııcümeni Reisi Bloom aynen 
ıclöıleri sövlemiştir: 

- 63 - t• •• •• •• •• •• •• •• 11 
•• •• •• ·ı - Pek fena bir hldlse k111118ın- leri uşak bundan mükemmel ola- zıın ~eldı~ı . ~h~ıyet~e takip 

i r-. ı dayırr.. mazdı. Rolünün hüviyetini adam- edebılmesı ı~ın Şehir tıyatro~u-
Rllml, olsaydı, randevusuna gltı.nek t ~ ... c e Yatağımdan atladım; tekrar hele- akıllı kavradığı gönilüyordı.ı. Er- nun uzun -~~~?e~ progrL'mını ış-

değ:ı. dave~ni bil~ kııbul etmek.l~~i- 1 canla sordum: nest rolünü yapan Avni Dilligille gal edeccgını umıt ederım. 1 S6Tıiz edınız . Ben sızın . dos mi~ af!etmiyecektı. Ben yalan soy- f y . ANNIE VIVANTI ii 1 d l 
lemiye mecburdum, yalan söyledim. szan 

0
: 

1 
,,. t ·- Ne var? Söyle. Merak ecllyorum. Refik Kemalin tab lik erini mem * * zum. Çunku ost acı soy er. 

XX:Xlll .. C~\·i.r~.;. ~. "::~'!!>!. ~..2..""~l - Kalln'in apartımanında poker nuniyetle kaydedeceğim. D ostluk kantarla tenkit mis.. de ac söyledim. 

....., Eğer İngnterenin l mil. 
dolarlık tayvareye ihtiyacı 
, bunu kredi a("mak sUl'eti. 

\'ermekten başka çare yok-
t.,, 
~ali nnlaııımadan sorı,.n Ml'hin 
lllcsi bakımından İn~iltere, 
~ ziyade km•vetlenmi." bir va. 
~te girmi · oluyor. Ingilt<'TC. 
thi asıl hundan sonra şiddet. 
clirecektir. 

* .. '••··········-··················· .. ·······: hıEBAŞI ORAM KISMINDA i 
A s .. m ı;aat 20.30 da l 
BULUNMAZ UŞAK 1 

Yazan: J tı BARRI! i 
l'OMEOI KI B MINOA 1 
Akıam s at 20.30 da 

~::·;::;:;:::::::~~=::: 
~t«, ı. ve tlc,.rıy;t T.L.Ş. • IAN Matbaaı• 

orıuyorduk. Nasıl oldu bilmiyorum. hir bö ı ı ta sizin Akrebin kıskaçlarının arasındayız. yataktan çıkmıyordu. Nereye gidi- Birdenbire elimde altı kağıt bulun- Şehir tiyatrosunda :ki artist kaile - Şe tıyatros:ı- Ama . y e o mayıp bUl 
Kafe dö Pari'deki ziyafetten sonra, var ki yerlerinde saymak değil, nun Program mecmuası bu gidış- m dostlarınız meyanına ka K•ılln, tamamen harim!mize girmi~ yordu? Nt: yapıyordu? Birkaç defa duğun..ı &ördüler... . . b tlak 

Ka•ın'i sıklştırdun. Müphem cevaplar Jki eUerimlt: yüzümU kapadıın: hergün biraz daha gerilemek ıçin le Roşfor'un gazetesıne done- menız ıçın enım mu a 
bulunuyordu. Niki'ye kumarda ka- \"erdi. Nihayet bir defasında: - SE:.n dedim. Bunu yaptın ha... adeta birbirlerile müsabaka edi- cek. İlk sahifede bana, bir ka~ hureketinızı beğenm. klığım zruıdıracak bir sistem bahane ederek, b ..... 

la - Ne var? dedi. Niçin merak edJ- Niki, hiçbir söz söylemiyordu. Sor- yorlar. Bunlardan birısi Cahide- yaprak sonra bır ba.;;ka zata bu- edıyorsa mazuı gorUı, en -verdiğı para ile onu b:ığ mıştı. Za- ... 
. . vorsun? Onu tekemmül ettiriyorum. dum: dır' . Geçen sene cn..•-ar Vayld) in cum ediliyor ve bu hl'ıcumların 1 yr:pamam . Sizın bır çok m vcıllı çocuk. aldıgını gen veremıycn vıuı.. 

blr borçlu mecburiyetile Kalin'in c- Saru.rdığımın farkına vannı§tı. - Kalin ne dedi? Yelpazesinden sonra her piyeste dd gayet acemi bır tak.tildP ya· lerınızı takdır edıyor·.ı~. I' 
thde biı 51et gibiydi. - Mura! dedi, Bu ne kadar alAka? - Ne diyebilirdi? Beni müdafaa biraz daha ricat ede ede nihayet ptldıklanna bakılırsa hepsinin bıı de kusurunuz var kı Çolıl 

Ben de öyle idim. Akrep ne zaman - Rııksl2. mıyım? Niki'nin fena ol- etse. kendisinin de iştiraki olduğu dün akşamki piyeste o Bekasin bızzat Ertuğrul Muhsın tarafın- yüktür: Tenki~e taha~ül 
istPrse, oturduğumuz pansiyona tele- duğunu istemiyorum. anlaşılacaktı. Bundan dolayı o da, 'l k d - il d azı] . h k . Zıra tenkidı 

· · - Yar.ı· beru'm gibi hırsız oldu""'"U d•ll>erle-' .. , .. , davranrnıya mecbur ol- maldyajile tenkit edı ece eg , an Y dığına şup e yo . mıyo~uz. . . lo.1 ediyor ve ben de körükörilne ı• " 6 ..... .._ •• .,w i h ] 'd· V edi ommuz. Ve ist 
taatle onun hevesatına kendimi tes- demek istiyorsun değil mi? du. Parayı bana geri verdirdiler. acınacak b r alı e 1 ı. c onun Ben farkında değıldim ama zann . Y . . 
u 11e gid!yordum. İki tilrlil bayat ya- - Ben öyle bir şey söylemedim, Eı. vakadaI. istifadeyi düşündüm. tiyatroda artık muvaffak olabil. MuhsinJ cidden fena :zücendinni. nuı ki herkes sızı P'>hpo 
§!Yan hı: adam, Naunıoff'un yanında Bunu düşünmek te istemem. Niki'y' i!°la. ~erek, başka bir mcnı- mesin.in ihtimali kalma~ı~a e- şun H818 öfkesi geç~cdi. Boyle IB~u b:nden bek.lem<'yll!lZ 
bul!ınduğu zaman, kendisini ilk tanı- - Korluna. Gilzel Niki çalıpmıya- lekete gıdebilirdik. sefle inanmak mecburıyetıııde- olmakla beraber muarrzla.!'ın"' u. munekkidhn. meddah değil 
dıf.4ım demlerde her müşkülAt karşı- ~ için. kendisine ~atını kolay - O bal.de bundu sonra burada yiz. Cahideye Suavi Tedutı.un da luorta küfür etmen.ın ha.ltL çık- Muvaffak oluıısaıuz dostP 
sında. k:ızandır.acak çare arıyor. k.alı:nakta bir fayda yok. V'aıli2'lıerünI ismini tıerf1k ettigune müteessi· mak ıçin bir vasıta .:>!~jma obam da olmasam da takol' 
_o me.sele:.vi dilıiln~eıutıı tarzın- Karktl.ıtumi utradmı. Bir PO& Nl- n= :,~ mem~ rtm. Fakat çok yazık ki bu bir ciau ettiğim ihtan biraz kaba! et- rmı Muvaffak olam~ıs 7 

da ceva~ veren, atır tavırlı, na.mus'lu ki. saat OD l:ı!rde ıeldi. Onun 1m va. :mema heJrikattir. mir. B na ._A-en lisanı Na lmı erdifi .kadar Sl.%1 ır..,ada 
1 B I ı k_,.,,,,.. klt:S"ız .... n •. ; ... den UrktOm. Mutlaka bir etti. :-,-_; u _ ~-e--

avukat 
0 

uyor. en m e .... ......,. ta· felôke~=:'adılJJı;. ~. ~ c!ilaa y'lnt1m'1ıde Olk• Bunun esbabı raımedenem şa ıln: bir munakapya yaktşa.n ne- şınm 
:aıs~ı:/~ =~ h~ m~: Naumo'ft pp'kasmı yataım illUln• ınaJNltık ltd!n'in ı.eldllhı1 habar olsa gerek: zahetle idare eyllyenıiyor. Btıyıe Ama kıyrhetll dostlu 
Lrıı bır hlrm ~-esi.llyordu. fırlattı B3ll4 doğru bekmadan bir 'Ver&ı&: . . Yazıma littitim zaman: Artistlerimiz bir rolde muvaf.. olmayınca da benden cevap yok. buna feda etmek c~L' ediyo 

Niki'nin gittikı;e benden uzaklaı- '-keıilleye dü&er eibi oturdu. - Nıkı. ta~ vakqı anlatmllbr, fak oluyorlar, takdir ediliyorlar. Yalnız burada kendisine ''dos- Ne yapaY1:1" goz~m? Ben 
tıl!ını hissediyordum. Yaşayış tarmnıı: - Ne oldu Niki? Ne var? detıı mi? d:!!u Ondan sonra bir ikı filim çeviri- tum . diye hitabımı kabul etme- tuğru1 Muhsıne deltl, sanata 
tomamen değişmişti. o. her gece sa- Basın. kaldı;madan, mırıldanar ıt- - Eveti m, yorlar. Şöhret ve onun temin et- meslne cevap vereceğim: 1 met ediyorum. 
b:ıhu karp ıeliyor, Ve bütlin gun IJi ccvaı; \crdı: lDEVAMJ VAR) 



1 . 

~RLON 

P ı r 1 a n t a l ı ve 
ke::ıpalı ve 

SATIŞ DEPOSU: Z. SAAT1\1AN Sultanhamanı Camcıbaşı han 1 inci kat 
.,atış yerleri: Istanbul, Bahçekapı Üçkardeşler saat tıcaı·ethan~si Basri Tumer, Yeni Valide han 

.Ankarada: Anafartalar caddesinde N. 25 A. Gün0 enci 

lzmirde: Balcılar caddesi 225 M. Fevzi Kaşlı -4 

SATIŞ i LAN 1 
Dördüncii İcra Memurluğundan : 

Cc ı e diye taraıından Vakıt Paralar İdaresındcn 24086 ıkraz 
No ;:;ile bor a uıan paraya mukabil birınci derecede ipotek gösterilmış 
olup borcun bdenmcmcsinden dolayı satılmuına karar verilen ve ~~
mına yemınh üç ehli vuktıf tarafından (525) lira kıymet takdir edilmış 
o an Aksarayda Muratpa a mahallesinin Horhor caddesinde bir tarafı Sı
<hka menzili, bir taratı Şükrü aÇJklıfı, biı tarafı Horhor caddesi ve bir 
tar fı yol ıle çevrili 894 acb 15 parsel eski 36 ycnı 58 kapı No. IJ kd~eba
md evvelce hane olup maıli inhidam bulunması dolayısiylc Bdedıyecc 
ıktmlıı.n ve halen arsa halinde bulunan 209,S metre murabbamdaki bır 
t'a arsanın tamamı evvelce yapılan ihale bedelinin ödenmemesinden 

dolayı lcra İflas Kanununun 133 uncu maddcsı mucibince yedi gun müd
detle açık arttırmaya korunu tııı. 13 12.940 Cuma gunlı saat 14 ten 16 ya 

dar İstanbul DordUncu İcra Memurlugu odasında iıc defa bağınldrktan 
ıoııra en tok arttırana ihale ediliı. 

1 İşbu g yrimerknlun arttırma artnanıcsı bugunden itibaren daire
in 936/2489 No. t.ilc hcrk~uı gorebilmcsı ıçın açıkbr. İlanda yazılt 

ola rdan azla malumat alm.ık istıyenler daıremıı:ın 936 2489 No. lı dos
nıma ve çık bulunan artnameyc muracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ı tir.ık ıc;ın yukarıct. yazılı krymetin 7,S nısbetin-

ÇOKMÜHİW.• 
Erkek ve kadın farkı ' k 

ADEMİ İKTİDAR, 
1EL GEVŞEKLiGI 
ve zafiyctı unıum!yeye knrsı 

Hormona fabrikasının 

GLANDOKRATİN 
Hahları çaredir. 

Her eczahanede kutusıı 
200 lrunıstur. 

Heçete llc satılır, ,,! ______ _,, 
. , Deniz Levcaİm Sahnalma :; 

il.:' ·' • : .. 

. : '.:· K.omisyönu~·Uônla~ı -- .:. 
- ...... . .. " . ,~ - ... . 

'1' AN 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

ildıniz, daha saf, daha taze görüne-

l\l,,,,,hur bir cild müt,,,_--... sı tara- ccl; ve gençleşecekUr. 
....., u"""'c• ı"!.. dil 1 . b ( - ) T kalon 

fınc!an !.eşit ve gcı:ıç hayvanların ~~ z en eyaz yagsız 0 . 

Cep Kol Saatleri Altın 

~--· Metal 15 ıene garantili 
6 TAKSiTTE i 

Havagazı ve Elektrik 
Ocakları 

4 TAKSİTTE 

A 

G. 12 • 940 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSİTTE 

OSMAN ŞAKAR ve 
Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47 Tel: 41378 Beyazıt. tlniversite 

\ıı ~ deai, No 28. Kadıköy, İskele Caddesi No 33/2 

İstanbul Orman Ç. Müdürlüğünden : 
ı - Sarıyer kazası dahilinde bulunan Hadimkoru devlet o 

4524 kental meşe ve 4524 kental karışık odun ile 2223 kental çabnns 
ormandan çıkarılmaSJ açık arttırmaya c;ıkarılmıştır. 1/1 

2 - Arttırma 9/12/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15-
liyet Konağrnda orman müdüriyetinde müte§ekkil ormaıı alım ve sa 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Meşe odununun beher kentalinin muhammen kıymeti "7,, .. 
odunun beher kentali "6., ve çalının beher kentali ''6., ku.ruıtur. 

4 - Muvakkat teminat "55,, liradır. 
5 - İsteklilerin kanunJ vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. f 
6 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek ıstiycnlet 

Orman Müdürlüğüne müracaat edebiJ:rler. "11080., 

• 

' 

Bu akşamdan itibaren J 
Tepebaşı Cümhuriyet Bahçes .. -----... 

Kışlık Salonunda : s 
Kemani Nubar Tekyay ve Arkadaşıaf'I 

Piyanist VALANTİN, Ciinbüş ŞEVKET, Klarnet MUSTAFA~ 
Okuyucular: ARTAKİ ve NUMAN, Bayan Olı:uyucalar: BlRS ... ~• 

. . . ltrunı kullanınız Terkibindeki be- 1 cild ve huceyrelerindcn kemali iünn ı · • . &._ 
ile istihsal edilen \C bir genç kızın,. yaz.latıcı VG kuvvet.1end~lc1 unsurla,:f· ı~ ~ .. ••••• MUKADDER, AYDA 

Her Akşam İcrai San'at edeceklerdir. 

taz~ ve s .. f c ldının un urlarına mu_ dahılc nUfuz cderen: gızll gayrıs" --------------------------
.,:ıbıh olan ''BİOCEL., t .. b r edilan m ddcler; ihraç ve siy h no~taları 
kıymetli "e y n c,c11 h r, haliha rd ı: h .. ede ... Acık mcsamelcrl sık.oştırır 
~ılü unsun.! olan pembe renkteki To- ve bu ı;uretie cildinizi beyazlatıp yu

- lon !ucmı terkibine karıştırılmıştır. muşatacaktır. Bu basit tedbir saye-
Bu akşam, yatmazd n evvel sürünüz. sinde her kadın birkaç sene gen~leşe_ 
C:yuauğunuz her dakika zarfında cii· bilir ve genç kızlann bile gıpta ede-

Gc pey ak csı veya millı bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. 
3 - Gösterılcn gıinde arttırmaya iştirak edenler ar.ttınna nrtname-

81111 okumıış ve liızumlu malitmat almış ve bunları tamamen kabul etmi§ 
ad ve itib:ır olunurlar. 

1 Tahmuı edilen bedeli 6180 lira i diniz, bu kıymetu unsuru nı1.1s edip ccği ş:ıyam hayret bir cild ve bir tene 
cılıın 1800 kilo k::ı.tranlı gırcal:ınm !l. o_cs,;.;· ;.;.le;;.,n;;.,c;.;.c.:;.e~;.;.: _,_,e_h_er_s_a_b_a..;h_k_·a..:l...;k_tı.:ğ_ın_ız_d_.:ı __ m_nı_;_k_o_ı_"_b_il_ır_s_ın_ız_. ______ _ 

Vefada Molla Hüsrev mahallesinin Revani sokağında 10 ancU • 
76,97 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere temdiden açık arttı 
ya konulmuştur. Tahmin bedeli 306 lira' ve ilk teminatı Z2 lira 95 
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdiirlüğü kaleminde görül 
İhale 16/12/940 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Enci.imende yapslt' 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale ıtünil 

4 - işbu gayrimenkul yukarıda gcisterılen tarihte İstanbul Dördun
cu İcra Memurluğu odasında işbu il:'ın ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilnn olunur. (11544) 

GŞ, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. ;tırıklık \'c bütüu ağnlarmızı derhal keser. 
ahında günde ;1 kase alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULJ.ıU KUTULARI ISRARLA İSTEViNİZ. ·-Konya C. Müddeiumumiliğinden : 
Koa1ada inşuı telrarriir eden ve keşif bedeli '°S34SZ,, nra "90., kuruı 
300 kişilik ceı:a evi lı:apah zarf usulü ile elı:ıiltme mevkiine lı:onulmu3 

iatekli çıkmadığmdan arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 40 ıncı mad-
• mucibince 25.11.940 tarihinden it baren bir ay içinde i5in pazarlık ıure
ibalesne komisyonca karar •erilmıştir. MezkUr kanunun 2 inci madde
yazıh prtları baiı: olanlamı ba müddet içinde Konya C. Muddci U-

iliğine müracaat etmeleri ilin olunur. ''11336,. 

İstanbul Hava l'tfmtaka Depo Amirliğinden : 
1 - Biıyükdercdc y;ı.ptmlacak beton iskelertin 28.l 1.940 giinu mun:ı.
ııma t."'lip çJkmaduı;mdan yeniden paz:ırlığa konulmu§tur. 
z - Mtlnak sı 5 12 940 Perscrnbc gunu saat 14 de Buyukdcre Ha-
Yonarı binasıııda toplanacak hava satın alma komisyonund yapıl 

r. 
3 - İstekrlerin kroki ve keoif raporlarını Görmek üzere her gün Ye
,. bava mıntaka deposuna ve münakasaya gireceklerin 495 Ura ma

kat tmıinatJarmı Bakırköy .Mal Müdürlüiüne yatırıp makbuz ve ve-
• erile biri kte belli gün ve saatte komisyona müracaatları. "11485,, 

Türkiye 
yalnı2 

ma."lda 

Linı 

1 '2000 - 2000.-
3 rnoo - 3000.-

2 758 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 Z50 - zooo.-
35 100 - 3500-
80 5() - 4000.-

300 20 - ~000.-

İş Bankasına para yatırmakla 
para biriktirmi~ olmaz, ayni za. 

taliinizi de denemiş olursunuz. 

K d er 4 ubat. 2 Ma ıı l<DMbarah ve kurıdıaraaız 
hd.• 1 " ... ı:ııarı11d.a e11 az elli n-

a.. .C.tjuateı. S 
0 tef- raıu tıuluftaftlıııt "IH'l.\Y~ 

rll! ~terinde ~p.du• Utıılı adHlrler. 

12.940 p.:uırtcsi gunü saat 15 de Ka
sımpaşadö bulunan Deniz Levazım 
Satınalm.ı komisyonunda pazarlıkla 
ekcntmes; yapılacaktır. 

2 - İlk temJnatı 486 lirtı olup ~rt
.arn~i her cün is sant.I dahilinde 
meı.kur komisyondan bedelsi:ı: alına- ı 
bilir. 

3 - f steklilerw 2490 sa:yılı kanu- 1 

l nun isted;gi Ve!:Ukle biı1ikte adı ge
cen komi yru:ıa milrac.ıafüın ilftn o-
lunur, (11497) 

• - Tahmin edilen bedeli (12500) 
ı:ra oları 100 ton sodanın 9.12.940 
pa::artc:;. gunu saat 14,30 da Kasım
pa.ışda bulunan deniz levazım satı-
nalm.. komisyonunda p:ızarlıkla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (937.50) lira o
lup ~amesı her gun iş saati dnh -
lincıe me:ı:k(lr komisyond:ın bedclsu: 
lımıbılır. 
3 - İsteklilerin 2~90 sayılı kanu

nun istedik! vesç.ikle b"rlikte adı c
çen komi~ona milracaatıan ilan olu-
ıuır, (11496) • 

Mevcu evsnflmız dahilinde ihU
yac•mız t'lan 12 ton gıliserin toptan 
ve miktart 100 kilodan a§ağı olma
mak şartile de partiler halinde pa
zarlıkla satın alınacaktır. Elinde bu 
c-n:ıtta malı bulunanların 9.12.940 
günü saat 11 de Kasınıpaşada bulu
nan deniz levazım satınalma komisyo
num ıniır:ıenntl:ırı ilan olunu'". C 11495) 

~---mil·--· O, lhaan Sımi 

ÖKSÜRÜK şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı. boğ
maca ve kıtamık oksurüklen ı
ı;in pek tesirli il~çtır. Herkes 
ıcullıınabllir 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 
işletmemize ait. muhtelif hacimde 

elli kada: mavna pazarlıkla tamir et
tirılecckür. Bu işleri yapmıya elve-1 
n H tesısatı ve ihtisası mevcut olan
ları"' şer.11t. öğrenmek üzere ilAnın 
ne5rinden itibaren 7.12,940 cumartesi 
saııt 13 e kadar idare fen müdürlü
ğüne mü!'acaaUarı ve isteklilerin 9. 
12.(140 paı:artc.'li günü saat onda ya
pılcı.::ak pazarlığa iştirak etmek üze
re 1dare milbayaa komisyonuna mü
racııat etmeleri mn olunur. ( 11500) - . -- --------

eeyofilu Nüfus Memurlu~undan: 

Bcyo lu T lımhanc Topçekenler cad
de ;i 18 hanede oturan Beyoğlu Hu
Sf..yırıağa mahalleci Şi~ll soltak 26 ha
nede kav~tJ. Mehmet oğlu Ali İııtaıı
bul Asliye on birınci hukuk mahke
nı sinden lstlh ..ıl eyledi ; 24-10-940 
tar'.h VC; 940-1012, 940-SM kıırarilc 
soyadı Daı iken Damar olarak tashi
hine karar .. ·erilmiş olduğundan ka
.:ıunu medeninin 26 ıncı maddesi mu
cibl"lce ilAn olunur. 

- Göz Doktonı -

Kemal Tarkan 
Tok : Trnn \"ay dur .gı kur ı-

~ da Kr.mcrp ıla No. 1. 
Tcıl : 49313 

••••••nwwwm ••••••il 
Sıvas - Erıurum i tikrnzuun b~ 

buçuk ınllytın liı alık yedinci ı;c son 
tertibinin s!isk:-1p~lyonu da dıger ter
tip1,,rde olduğu gibi hnlkın ve mües
se:ıatın gosterdiği ı ağ bet neticesinde 
muvaffJluycUe kapatılmıştır. ( 11545) 

~- Dr. Hazım Pekin ~ 
1 Darı, Belsolfuklu.;u, l!'rengı he-

kimi. Beyoglu İngili:! Sefaretine ' 
ka~ 26, Dr. un MUHTASAR 
,.RE •GI adlı kitabı (Muhtasar 
takır~ fren.gıyı tam kadro Türk-
çe bildiren ılk c.::o ) aynı ad-

r wte 2 Lr.ıy. 
A 

"-4 Yı ~ :Sakırko;r dfu-ciımeu okul
cbn aldıtım şahadetnıımerru kaybet· 
mn. Y~nlsinl alacağımdan btumıü 
~tur, Nızlre Yurt 

Meşhur SINGER saatleri hiçbir zam görmek-
sizin eski fiatlarla satılmaktadır. 

~ SİNGER saatinin kalitesi yüksek, 
mübayaa şeraiti faydalıdır. 

Cep saati Kromdan arkası fantazi 
,, .. Çelikten ,, 
.. ,. Kromdan ,. ., Çok ince 

22 Lira 

28 .. 
25 ., 

•• ., Gümüş ., ,. ,. 30 ., 

Ucuz saatler hakiki tasarrufa \emin etmez. Saatin 
kalitesi ytiksek, mubayaa şeraitı faydalı olmalıdır. 
Türkiyede evsafının yüksekliğile şöhret bulan 
S 1 N G E R Saatleri bütün faydalan camidir. 

Çi.ınkii; diğer marka saatlerden ucuzdur, tasarrufu 
temin eder. 
Çünkü: hayatınızda sizi başkl saate muhtas etmez. 

Çunku; on be:ı ııene zarfında tamir parası vermezsiniz. 
Ba fırsattan istifade etmek istiyen ta,.;ra miı~terilerimiz bedelini posta 

vasıtasile peşin gönderdiklerinde posta ucreti tarafımıza ait olmak üzere 
saat gönderiliyor. 

DİKKAT: S!nger ı;aatleri tstanbulda yalnı:ı: Eminöııü merkczindekı 
mağa.ıamızda satılır. - İstanbulda r.ubcmiz yoktur. 

S t N ~ E R S A A TL ER i Mağazası, İstanbul, Eminönü caddesi 8. 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikasına 15 ila 20 
Tane Dokuma İşçisi Alınacak 

Alınacak dokumacılardd aranılan evsnf ve crait şunlardır: 
ı - Talipler ı incıkanun 940 sonuna kadar Bakırkoy Bez Fabrikası 

Mudurliığunc müracaat edecekler ve fabnka doktoru tarafından muayene 
edilerek &ıhhaUeri tam ve d nç olanlar ı e alınacaklardır. 

2 - Pamuklu sannyiinde en aı: bir sene dokumacı olarak çalışmış 
oldnkların3 dair ruımet vesikası ibraz edl'cckler, icabında sanata vukuf 
dereceleri de yoklandıktan sonra kabul edileceklerdir. . .. .. .. 

A - Kabul edilenler, yol parası fabrikaca ödenmek şartıyle, uçuncu 
mevki trenle ve kafile halinde Kayseriye sevkedileceklerdir. 

B - Kendilerine, Kayseride fabrika civarında yatacak yer ve yatak 
temin edilecektir. 

C - Fabrikada bir sene bili fasıla çalışmadan vazifelerini terketmek 
istivecek o~nlardan. vol para"n geri ahnacaktır. (11553) 

" - . ·-~ . ,.. -. -·. .. . . . 

1 ' Emniyet O~eli ve Gazinosu ı 
Kalorifer - Sıcak su - Banyo ve bütün konforu 
havidir. Mefrll§at ve yataklar yenidir. Telefon: 1164 

A:nka:ra - Y eııisehir Ata:tfır k Bıdvann.d:a .. 
Ordu Evi karfuu.nda Tel: 1161 ,, ..................................... ~~ 

yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "11550,. 

Resmi ve Nim Resmi Müesseseleri• . 
ve Halkımızın Nazarı Dikkatine 

Askerlerimize hazırlanacak hediyeler iç:nde en kıymetlisi olan iS~; 
arkası kalın bez şayaktan yapılmış avcı yeleği siparişleri alınıp ıilı • ff 
teslim edilmektedir. Haftada iki b'.n yelek t~limi mümkündür. MiibiJIS 
toplu olaraktan yapılacak siparişlerde fiyatı 200 kuruştur. . _ ti' 

(Bundan evvel bildirilen perakende 200 toptan 180 kuruş flyY oııll 
yak arkası astarlı yeleklere aittir.) 

Türkiye .~Iöylü ve İşçi Elbiseleri Toptan Satı,ş Yeri : 
d ~---· İstanbul Sultanhamam İrfaniye Çarı;ısı No. 18 - 19 --

-..a a .. mı:: ........................... ~ 

Taksim BELEDtYE Gazcnosll 

TRIO 

Yalova Kaplıcaları 1'1üdürlüğünden : ır o 
1 - Gazetelerde satılacağı evvele~ i!an edilen Kaplıcalarda MactJ.sıtı a 

Lang Fabrikası mamulatından monte edilmemiş 225 beygir 1na-..e 
yeni bir lokomobilin satıı,ıı 10.Xll.1940 Salı günü saat 14 te ac;ık art t~ 
ile yapılar.aktır. it" .. 

2 - Muh1mmen bedt-1 20000 Lira olup makinC'yİ görmek fazla dl' 
mat almak istyineler Mudüriyete müracaat edebilirler. tJJll#' • 

3 - Montajı fabrika yapacak, makinenin nakli, montörün fl 
taj aletlerinin kaplıcalardan gidiş geliı.ı masrafı alıcıya aittir. ,,,. 

4 - İsteklilerin yüzde 7,5 pey akçes:le mezkür tarihte Yalova 

~~a:~:r~ğ~ ~r~~l:ı·_ ~(~4~) ~ _____ 
0 

J 
auv~~~~-~z.sxın..aı 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş t'arihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve Aıans adedi : 265 
7.irai ve tiuri her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 
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