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Ekmek 
Miktar 

Fiatı Bir 
Artacak 

iikumetin 
Uhim 

1 Yeni Narhın 15 Kurus , 

sı·y A·S 1 HALK GAZETESi 

Etenler ı · 
Saranda'ya 

Girdiler I 
İtalyanfarm Şimale 

Doğru Ricat Halinde ı 

Olduğu Bildiriliyor 

Harp Şiddetlendi 

Ergiri Düşmek Üzerer 

Bir İtalyan Fırkası 

Ağır Zayiata Uğradı 
Atina, 6 (A.A,) - ltalycınlar 

sen 48 saat zarfında Erglri'yi ya
vaş yavaş terketı,nişlerdı.r. Tahli
ye dün gece bitrniştil."'. Ergirı'nir. 
pek yakında Yunanlıi=ıı.· tarafı~1-
dar, zaptı pek tabü olarak b:.ıtün 
İtalyan sağ cenahını zayıflatu
caktıı" 

Yunanlılar Sa!"ands'ya girmi~ 
bulunmaktadır. Bu ş~hir, Ergiri 
He sahil arasıf1da Delvinn ~ehd .. 
mn pek yakınındadır. 

Muhtıralı ve Haritalı Cep Takvimi =ı 

TA ~.~t~J., ! ~u~ 1 p 1 
1941 (18 İNCİ YILI) ÇIKTI 

En mükemmel, en doğru Takvim maliimatı, Herkeı> için lbDTI 
mütenevvi bilgiler, Muhtıra ve saire_ ı 

Ciltli ol:ımık °FiVl'h 40 'Kunıs KANAAT KİTA'Rll:Vt 
~ ............................................ ~ 

Mareşal 
Badoglio 
Çekildi 

Yerine Afrika Ordusu 

Kurmay 

Cavallero 

Başkanı 

Getiritdi 

Londraya Göre 

İstifa, Son Askeri 

Muvaff akıyetsizlikte 

Y akmdan Alakadardtr 
Roma, 6 (A.A.) -- "D.N.B." 

Mareşal Badoglio t:uc-bı iızrrine 
b•r kararname ile Genelkurmay 
b.ı~kanlığı vazıfcsinden sifed 1-
ırdştır. Diğer bir karnrname ile 
Genelkurmay başkatllığın~ Ge.. 
ueral Ugo Cavellero tayı11 edı!. 
nıi. 1 tir. 

DEGİŞİKLİGİN SEBgsı 
Londra, 6 (A.A.) - ''Reuıer, 

Mareşal Badoglıo'nmı istifası ve 
yerine General Cavallero'nun ge
tirilmesi Arnavutluktaki İtalyan .Merkez mınt&kasm.la Piremet 

1 bölgesinde Yunan kuvyetıeri, ri
oat halinde bulunan Italys.11ları 
tnciz etmekte ve geri itmektedir. 

'-lareşal Badoglio'nun Ilabeş har bi sıralannda almmı5 bir re:.ıııi bozgununun genişlediğ:ni goste. 
~---------__;--------------- ren bir itiraftan baş!t.n bir şey 

~e 
~ Kararı 

Olması Muhtemeldir Şimalde Yunan ileri hareket] 
Devolbi ile Skumbi nehirleri r.:ıra-

Aııkara, 6 (A.A.) - İcra Ve. sında kah~ Arnavutluk petrol 
killer.ı Heyeti kararile bugünden mıntakasını tehdide oaslainıstır· 
ititaren buğday fiyatlarına ya.. Bu petrol mrntiı.kasr, italyanlaım 
pı1an fiyat zammı dolayısile şe- elinde bulunan yegane petrol hav 
ker fiyatlarının da arttırılacağı zasıdır. Yunan .kıtaları hale,1 
hususunda yanlış bir zehap hasıl Skumbi nelu·iniı'ı yuknrı kısınm
<l_lduğu anlaşılmaktadır. da bir noktada nehrin iki sanılin-

Almanya Üzerinde 
(Askeri ;aziyet 

l 
değildir. Bu hadise ikı .türlü tef. 1 

"") sir edilebilir: Ya, Ba-:loglio Arna· 
v .ıtluktaki askeri harekatın uğra.. 
dığ1 muvaffakıyetsizllklerdcn a:;;

İ ke!"'i şefleri mesul tutmak iste.-~e '----------------------.,e ~Qğday fiyatı arttırılmak suretilc 
~bit .ed~. hükümet, bazı mın

şı• ~alRrda tüccarın elindeki stok
lara vazıyed etmek salah!yetini nl
l'ıııştır. Milstahsili.n lehine olan bu 
~rar, Cümhuriyct Hükfunetinin 
~•tl'!tar temayüllerine kar§ı uya
~llt bulunduğunu ve halkın gıdası 
llıc.:rınde istismar ve ihtikara lta
~en meydan vermiy~eğiaj gös
~mesl itibariyle de fevkalade 
tlıenınımlye~ py;uıdır. 

h aşvekfilet, dün mühı!11 bir 
a kararname ne§rettı. 
aı.ı kararname ile hükumet üç 
ltsat gözetmektedir: 
l _Müstahsili himay.? etmek; 
~ - Tüccarın ihtikarma miı-

1'· Olznak; 
ııde a - Memleketin hububat ihti

~llu tanzim etm~k. 

10• ~ümhuriyet hükümetinin en 
~~Ük prensiplerinden bıri dıı
. .,. müstahsili ısti::."Inarcılara 

fu-şı korumak olmu.,ştur. Vakt.ile 
P' ~~rak Ofisi bu maksatla kurul

'lıştu. Tüccarın köylüy~ i!:tis
'arına maru olmak ı;tn, köylü
~ alınacak buğdaya gene Lu 
ıa1tsatla maktu bir fiat konmuş
. Sir müddet sonra bu fiatın 
~ti gelmediği görülerek gene bu 
-aksatla buğday fiatmu iki k?
~ kadar bir zam yapılmıştı. 
"-vrupa büyük bir kıtlık için

QQ.ir. Türkiyede ise bu sene buğ
.q) mahsulü diğer senelere nis
-ttıe yüzde 20 - 25 fazladır. Bir 
~taftan bu bolluk, diğe: taraf. 
ı. hükumetin vaktinde aldığı 
dbirler, memlekette istismara 
~ fiatıarın yükselmesine imkan 
1takma.mıştır. 
lı"akat dünya vaziyetinill mem
t~etimize de tesir etm~mesine 
t'nkan yoktu. Son zamanlarda 
~ tesir hissed.ilmey~ ve buğday 
~)asası bir istikrarsız!tk göster. 

E:ye başlamıştı. 
l3unun en mühim sebebi bazı 
~tancı ve zengin tticcann tayin 
~ilen fiattan fazla fiat!arla buğ. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

T AN'ın Siyasi 
Muharriri: 

M. ANTEN 
Bugünün en ınii!ıiın mesele. 

l<-11 dünya siyasetile alakadar 
()liınlardır. Okuyuc~, ajans ha. 
hcrlerinin satırları i<,:indc giz. 
lencıı ınnıın~'l anlamak ihti~ a. 
tll!dadır. Tan, ·Jlrnyucula.ı:-ın 
lıu ihtiyacını tntınin için, dün· 
~ a hfıdisclerindc derin \"Ukuf 
\ e ..,.<irii~ii ile taamını<; eski bil' 

"' ::< • 
diplonıatmuzın yard,mını ie 
nı·n ctmistir. Tan·m siyasi 
llluharrırli~ini yapacak olan 
?tt. Anten hcrgiiıı size günün 
hadiselerinin ir.yüzfüıı1 anlat. 
ı.ıava cahşacaktır. 
~~~ 

Aııadolu Ajansı. şeker fiyat- de çaı·pışmaktadtr. 
lnrma hiçbir zam yapılması mev . YUNAN TEBLIGİ 
zuu bcıJısolmadığını, ala~alı ma. • Atina, 6 _(A.A.) - Ba~kuınan
kamlardan yaptı~ı tahkıkata at. d&ınlığın 5 Illtkanun vt- 40 nuına.. 
fon, beyana mezlındur. · r.aL tebliği~ Bug~ bıi~un cephe 
IlU~.DAY BE~NAMELERİ bc·yunc~mu~.l:eler vom ~t

Hüh-tlm:tıfü~ lCa fıntll '5ab~ı • m1ştir. Kıtalar.unu, eıuşman ·rıa
takalarda buµda. ve arpa mev., va kuvvetlerinin şiddetli faaliye. 
culıarına ~1 ko~ ak için ~erdiği tine rağmen merkez ve cenup 
kar~. dun . al~udar daıre:ere 1 m:ntakalannda yeni nıuvııffa.ki
teblı,g :.:?dilmıştır. Mınt.aka Tıca. ı yetler kazanmışlardır 
ret l\födürliiğü, Toprak l\Iahsul. • · 
l?ı-i Ofisi v~ Belediye dü~~e;.ı i- Atina, 6 (A.A.) - Umunü Em-
tıb~ren yenı kararname h~m- niyet Nezaretinin tebliği: Düt-

.. .. l~ı"ne ~ore harekete gec;mışler. man tayyarderi, buqün yeniden 
Ticaret Vekili Mu!'taz Okmcn dır. . . Korlu şehrini bomba,.dıman et-•• ... . . . ı Y~ru k~arn.ame mucıbinc~, ı:tıi~Jerdir. Zayiat yoktur Bina. 
Munakalat Vekıhnın ell~nnde yuz kılodan fazla bug- j 1.<trda hafü hac;arlar rılmuctur. 

day. çavdar, arpa ve vulaf bulu- (Son"· Sa· 2 Sü 5) 

S k• T +k•kl • nanlar dört gun zarf~nda Mınta- ' ' 
IVGSta 1 e 1 eri ka Ticaret Müdürlüğüne beyan. . 

name vereceklerdir. Bevanname lng•ııteren•ın Sıvas, 6 (TAN) - Münakalat müddet' pazartesi günü akşam 
Vekili C. Kerim Incedayı, bera- üzeri bitecektir. 
berinde Devlet Demir ve Hava Dünder. itibaren beyanname- H ve s lh 
Yolları Umum müdürleri olduğu terin kabulüne başlanmıştır. Be- arp U 
halde, Sıvasa gelmiş, atölye ve yann::ı.melerdeki bujtday nevile. 
demiryolu mahallesinde tetkikler rini tetkik etmek üzere Ziraat Gayeleri 
yapmıştır. Vekil, bu :ı.k~:ım An. Odası azalarile buğday eksperle • 
karaya hareket etmiştir. rinden mütesekkil bir komisyon 

Ankara Borsası, Tekrar 
İstanbula Naklediliyor 

teşkil edilecektir. Beyannamele-
rin tetkikinden sonra. Toprak Mr. Attlee, Adalete 
Mahsullt!ri Ofisi buğday müba
vaasına bashyacaktır. 

EKMEK FİYATLARI Müstenit Nizamh Bir 

Dusseldorf 
Baskını 12 

Saat Sürdü 

Taranto Ba ınına Ait 

Fotoğraflf,.ı Attılar 1. 
Londra, 6 (A..\.) - Dün gece 

Almanya üzerine yapılmış olan 
akınlar esnasın<.la Dusscldorf,un 
şınıalinde bulun~n Der~ndorf'da 
demiryolu depoları, altı bin ka. 
da: amelesi olan Msnnesmann ve 
Rohrewerke büyuk silah fabrika· ~ 
lan Rhin nehri boyunca rıhtun f, 
ve doklar ve Dusseldod'un lla
vagazi fabrikası başlıca ~cdefler 
meyanında bulunmu ;t.ır ilk uom 
bardıman tayyaresi on iki kadar 
y~ngm çıkarmış ve akın saat ıa 
dt:n saat 6 ya kadar devam et. 
mi~tir. Pilotlardan biri Deren· 
dorf'daki demiryolu depolarınm 
\~·inde ve dışında 15, 20 kadar 
yangın müşahE:de ettiğini sôyle. 
ını~tir. 

M. BADQGLİO ıı;ıı: bütün kabahalteri kenJ.1s11 , 
yen F:ı.şist partisini r.atmın etme' 

vüklenerek azledilmıstir. Yahut, 

VAZiFESİNDEN 

NiÇİN ÇEKİLDİ? 
İtalyanların Arnavutluk t>ep

tıcsınde birbirini milteakıp uğra
'lıltıar. hezimetler, faşist İtalya
nır. ıı; istinat dıreklerlni fena hal
d· sarsmıya buşlamıstır. Yunan
lıların mütemadi tııorruzları kar
~ısınd:ı bütün cephe boyuncn u-
rnu mS bir ricat halinde bulunan 
ttalyan ordusunw1 en buhrnnlı 
dakikal~ gccirdlği btr anda, Ma
rcıı:ıı Eadoğllo gibi, İtalyan ordu
:mnuı, en muktedir askeri sıiatile 

1 o( -

1 
Italyan radyosunun da ilan ettl.. 
ği gibı. partı teşkilatmın takındı. 
ğ vaziyete muhalif olduğu için 
h&kikaten ıstifa etmi~tir. Her ne 

V <ilursa olsun, bu hal, lta.lyada ot· 
~ du ile Faşist partisi arasında cid.. 
~ c!i bir ikilik ıuhur ettiğini gös. 
r termektedir. Mareşal Balbo'nu 

i Trı:ıblusta olmesı, fırka ile ordQ 
arasındaki anlaşmamailı~n. ya
kıtı mazideki bir misalid;r. Keza. 
lik Arnavutluktaki odunun m:ı~ 
~cviyatmı takviye maksadile Ka
ragömlekli seçme kıtaların har 
sahasına gönrl~rilm's olması d 

(Sonu, Sa, 2 Sü 6) 

Bayan İnönü, Dün 
Akşam Kız Sanat · 

Mektebini Gezdi 

ısrulan bir kwnandanın Genel 
Kurınoy başkanlığından istifası. 

bu büyük sarsıntının en bariz oc
tices. ve alametidir. Bndoglio, Gö
dcenh. sukutundan sonra Arna
\<Utluğı> giderek. vaziyeti mahal
.iııdf tetkik etmiş ve o zaman, 
tta.ıyaıı kaynaklarından verilen 
nabcrlcre göre, tavsiye ettiği ted
tıirlcriıı hüsnü tatbiki şartile, en-
ıiişi!y• mahal olmadığı kanaatini • Bir müddettenberi ~~hrbnizd 
u.hı:r etmişti. Bu ziyaretten ancak btdunmııkta olan Bayan İnönu 
~n gün sonra Ergirı mıntakasın- aun Beyoğlu Akşam Kız Sana 
dak! 9 uncu İtalyan ordusu. ma- okuluna giderek talebe ve mua 
ı.emcıdıyen sevkedilen taze kuv- llır.lerin çalışmalarını tetkik eil 
vetlere rağmen. _ne adet, ne de m!ştir Bayan İnönü, bilhaı;sa 
ınalzemece kendisine biç te faik k· Türk işlerlle yakından alaka 
olmıyar Yunan ordusuna karşı - d-ğ · ta 
tutunamıyarak. Görke mınta.ka- dar olmuş ve gor u u mun . ?:ar 

(Sonu, Sa; 2 Sö i) ) çalışmadan dolayr memnunıye .. 
n: beyan ederek mektepten e~ 
nlıruşt1r. 

--------------------------------~--------~' 
Ankara, 6 (TAN muhabirin. 

den) - Ankara Borsasının İstan
bula nakledilmesi için bir karar. 
name projesi hazırlanmıştır. 

Buğda} fiyatlarım tesbit eden Sulh ı·s+ı"yoruz. 
(Sonu; Sa: 2; Sü: 2) Dedi 

Çarşamba akşamı Torino'daki 
mühimmat fabrikaları üzerine de 
şıddetll bir hücum yapılmıştır. 
Tayyarelerimiz. 2 saate yakın bir 
muddet Torino üzerindt kalmıs. 
lardır. Bir çok büyiik yangınlar 
çıkartl:mıştır. Son bombar:lıman 
tayyaresi bu mevkiden ayrıldık
tan 7 dakika sonra şiddetli bir 
infilak olmuş, yangın tekrar ~id
dt-tlenmiştir. Fiyat fabrikalarr da 
bombardımana tutulmu~, yang~ 
tar çrkarılmıştır. 

GôROC\tER: 

Havzadaki Kömür 
Ocakları Devlet 

Londra, 6 (A.A.) - Avam ka
m:u-ası, kanunuesasi mucibince, 
K.ralrn nutkuna verilecek cevap
ta yapılmasını teklif edecekleri 
tadilat hakkında muhaliflere mu
talaa beyan etmeye fırsat vermek 
için müzakerelere başlamıştır. 

Kamarada üç kişilik bir muha- • 
işletmesine G 1

1 lit grup olan müstakil işçi parti-

e Ç t l sı. harp gayelerinin tasrih edil
mesini istemiş, muhafazakar. aS11 
işç1 ve liberal partileri adına söz 

Londra, 6 (A.A.) - Evvelki 
gece İngiliz tayayreleri tarafın· 

(Sonu; Sn: 2; Sü: 3) 

alan muhtelif hatipler buna a
lktısat Vekili, Muhtelif Meselelere lt:yhtar beyanatta bulunmuşlar. 

dır Nihayet hükıimet namına söz 
Dair Gazete.miza Beyanatta Bulundu alan Mister Attl';!e ezcümle de

miştir ki: 

İngiltereden 

Kömür havzasındaki tesisattan bir aıörünüş •• 
(Y;ızısı 2 nci sayfamızdadır) 

Va9on ve 
Lokomotif 
Alıyoruz 

"Kati snlhcülük besliyen kimselerfa 
mutabık değilim. Fakat onlara hiırmet 
edl'!rim Ancak. tamamiyle ve kuvvetle 
sulhe tarafta• olan her tarafta hürri 
vet ve istırap mevzuları etrafında be
lagatle söz söyliyen, fakat bu istırap
laı-a nihayet vcrnıek için hiç bir şey 
;-apmıyanlara pek hıirmctim yoktur 

Gıinüıı en elim faciası. Avrupanm Londra, 6 (A.A.) - ··Reuter, 
o~tasında kudretli. büyuk bir ırk var- Türkiye ile Büyük Britanya ara· 
dır ki bunun crkeklerinitı barbarhf:> sında bir ticaret mu.kavelennrne
c!önmck için talim edilmiş olmasıdır smh imzalandığı hıl.k.k•ndü:i h~ 
Bütün Almanların sade ve sevimli ol- bet burada büyük bır metnnuni· 
duğunu söylemek boştur Bunların pek "T 
,okları Hitler tarafından dalalete sev- yetle. ka~~ıla.nmıştır: ·· i.mes., ga. 
~edilmiş ve alet olarak kullanılmakta- zetesı,. Turk.ıyeye bır miktar . ~o. 
dır. tste bu, Hitlerin en büyük cina-, ko~otıfl~~ ~ır çok vagonun ~on
vetidir... derilecegını haber vermektetaıı. 

"B:ıgün mevcut olduiu derecede, a- Gazete diyor ki: 
rada muazzam bir fark olunca. ~ulh · "Türkler kadar emiu clostlar. 
wtlarmd~rı bahsetmek ~la~ ~eiil~r la ticaretin arttı:rılmasımı m•ın. 
Ma:ıcton duoyanıo biltiin büyuk mıl- lacak h tesvi tı · 
Jetleri arasında bir konferans toı>tan Cet .0 er ye sure nm 
masmı ttklif ediyor. Fakat sorarmı, İrigılterede hararetle . karşılana· 
hangi hükümetler ve hangi milletler? cağl muhakkaktır. tkı :rıe~I_;~et 'l 

(Sonu; Sa: 2; SU: ~) (Sona; Sa; 2 Su 

_ ............................. ..._... 

Otomobiller ve Umumt 
Menfaatler 

YAZAN: SABiHA SERTEL 

Hük6nıet gördüğü lüzuın üzerine hususi eşhasa ait otomoMl 
!eri seyrüseferden menetti. Yine bükfunet gördüğü lilzm: 

üzerine taksi otomobillerinin tek numaralılannı bir gün, çift D11 
maralılannı bir gün kullanmak tedbirini aldı. Bütün bu tedbiri€ 
rin gayesi nmumi menfaatlere hizmet etmek, ıncvcudli ihtiyac 
göre ayarlamaktır. 

Umumi menfaatler bahis mevzuu olduğu zaman her ''atar 
daşm üzerine düşen vazife, şahsi menfaatten Qzami fedakarh 
yapmaktır. Zeydin hakkını Amre VeJ'en, bu hakkı şahıslan 
ellerindeki imkan1ara göre ayarlıyan yerde umumi menfaat d• 
ğiL hakkın inhisarı mevcut demektir. Hükumet hususi otomobi 
teri seyrüseferden ınenederken, Zeydin hakkını Amre vennr 
mek. her vatandaşa müsavi imkan vermek gayesiyle hareket e 
miştir. 

Fakat işitiyoruz ki, ellerinden hususi otomobilleri giden b 
çok c~has, taksi otomobillerini günde 011 beş. yirmi lira ven~ 
şarth·le inhisarları altına almışlardır. Zaten mc'\'cut mik1an 
veya 1000 e varan otomobillerin nısfı işlcdii!ine göre umumi ı 
yaçlara ancak bunun beş yüzü ce\"ap veriyor demektir. Bunun i 
yüzü yine hususi eşhasm inhisan altına girerse. umumi menfaa 
lerln nısfına yakın bir mı1dan yine hmıusi eşhasın eline geçm 
olur. 

Evinde hastası olan vatandaş otomobil bulamadı~. veya t 
ğer herhangi bir sebeple otomobi1 ihtiyacı olan adam yaya kale 
!ı zaman. beyefendi zevk ve eilencesl için otomohnt inhlsan al 
na alırsa. bu adam ne hükumetin emlr1erini yerine Sl;etirmek. 
de mnumi menfaatlere hizmet etmek için. ~st menfaatinden 1 
~antfm fedakarlık l'DUUYaD adam mevldbıe diqer. 

Bu menıleketbı vereceği nimetlerden mflştereken istifade c 
mek istiyorsak. icap ettiği zaman fetlakarlığuıa da berab~r la 
lanalım. 
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Yazan: Philip Walton - Kerr 
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iL ÇALIŞIYORDU? ...., __ _ 
A ıerikay bile gönder llyorlardı ü
n vcrsııc: lçlnt salınan bu tı ncl , 
lk de bl. d eı talebelerle mün ıaa
lar, h ttl silAhh çarpı~alar bile çı
karıyor! rd • 

GÜNÜN MEse-cE·Sil . 
i 
! ·----·--.... ---··-··· .. ······ ........ 
Milattan 250 

Sene Önce 
Yazan: Naci Sa:lullah 

M uhtevasınr tamamııe be.. 

nımsedığim bu fıkra~ ı 
"Albert Bayet,, nin ''Nott"e l\lo· 
rale,, ıslmli eserinden aynen tcr-

Maskesiz El 
L6mb ları 
Top 
32 Dükkan Sahibi Daha 

Cezalandırılacak 

Havzadaki Kömür 
Ocakları Devlet 

işletmesine Geçti 

11 inci Tasa 
Haftası 
Hazırhkları 

Ba,vekil, Bir N 
Söyliyecek 

* * NÖ~"Yt MUAHEDESi: 

Bundı:ıı b şka, Almanyarun Bulga- cumt ediyorum. 
"Milattan 250 sene evvel he

men bütlİ.D Hindistana A oka a
dmda bir imparator hukuıcdı 
yurdu. 

lçınde bulunulan d ., t'C füt • 
hı..t modası hakimdı: h ııu ra r 
Açoka da bu moda~ R n du 
Kulinga yı istıla ettı. 

"Fakat neden onra olümJerı. 
ne- sebebiyet vcrdigi b nlerce ın. 

lngUteren!n Gayesi SUDi dilfilndiı Yakınlarının olu-
mtine şahit olanların tstıra .arını 

fBu1 ı inC"ıde tahayytil etti. Ve ışlcdiği cinay~-
'Bunlar birf'r hür .,, l1f't olarak mı kon- Un dehfetinl idrak c 1 ncc, neda. 
feransa celecekle d'r?.. metinin şüyu bulmao;ını i tedr 

"Şimdi, 111rada yapmakta olcluta- Bu maksatla, u atırlan ~azdı 
muz müzakerenin b'zzat keadısi batlı "- Miıstakil bir memlekettn 
baıma bir mesele tetldl eder. Çunku 
muharebede bulanan bas'b bic: bi istilisı ıztırap ölüm, \ e f> arct 
memlekette buna milıaade edılm~,. getirir. Bu imparatoru muzt"lrİp 
Ve tüphe yok ki bandan iıtıfade ed le- eden bir düşüncedır. Şimdi nn. 
cektir Ancak ö,te zıınnediyoram ı. ru .. ratonın vicdanı, Kalınga har· 

te bu mü.zalrere bizim kuvvet ve kud- bınde ölen, oldürülen ve esarete 
retimizi ı1bauı klfidir diısen insanlann azab 1 zla-

'Bununla ber ber, tMSyle gayri me-
rul bir tıJair müna ebetlle h me- maktadır. Ve şimdi imparator, 

harı; p7elerl h kkınd etr tıı _ bütün dünyanın ruh ne e ı \ e 
ı hı.t vermesi beklenemez. Evvelce de sulh ve sükfin içinde ya amasını 
oylemiş oldutum &lbl, munas p bir istemektedir. 
nrıanda h rp gayelerimiz hakkı da "Bunun içindir ki, bugı n. bu 

b an:ıt yapılacaktır Fak t şlmdı bu dini kanun, bizzat imrarator a. 
nun tarlhlnl tabit edecek vaziyette rafından yazılmaktaJır Ben ıs
d ilim 

"Ancü ıunu &ayliyebflirfm ki ga- tiyorum ki, çocuk lanın ve torun· 
yelerim bir sulh ve hür m lletler lıırım J'eni zaferler aramasın· 

l<'ml kurmaktır. Kendimiz tçın ıs- lar!1, 
tcdıklerlmh! diğer mllletıer için de .. imparator, kayıp olmamnsım 
1 f yorıu Adalete müstenit n' amlı istediği bu sözlerı, en işlek bir 
b sulh istiyoruz. Biz bir hilrriyet caıddenin kenarlanndaki tas du

eınl kurmak stiyoruz Öyle bir A- vaı lara hakkettlrdi. Asırlardan 
1 

b lleUerde b tün f • sona bu satırlan o ta ı r uzcrin· 
k d yeUerine tamamlle ma de oku'. an alimler, haJa ha" ret 

mk ruru bul bl ınler t - ·' " 
bu n dır ki r t ıhnJyet le. içindedirler: Vakıa o taslar im· 

fEr'1' bi: hiç yan zihnıyetle çarpışı- pnrator Açoka nan dini knnununu 
yon;.. .. sadakatle muhafaza etmı lcrdı. 

Mü aktteıerln sonunda mQstAkıl Fakat o sulhperverane cuınlcler 
l.$çl P r nln ~d·1 kr i 4 rnuh lıfe İllsanların sebatsız kalplerınc bir 
kar • 341 reyle reddedilmiş ve Kralın türlü nakşolmamıştı!,, 
r.u na verıl cek cevap ittlf kla ka-
bul o ur.muştur. 

Meclisin Toplantısı 

R A D Y O 
BllGtlNKt' 

"'° Ptvanlll ponan BaJpristandald faali-
1 a.oı IHailı cPL.) 

en esaslı noktası, mOmldln "" K ... r1e1 

bdaı aenlf miktarda Bulgar a.ao Meallı <Pi, 
kendı safları arasında topla- a.u y_. ...._ 

P'P""'••"' 
IS,SO •IFautlcllmlıur 

ND~U 

Ankara, 6 (A.A.) - Meclıs toplan· 
mqur. Muzakereye baflanırken Tıir
kiye - İnciltere arasında imu edilen 
3 Şubat 1940 tanhfi ticaret ve tedıye 
•nl&1masma müzef:Yel anlapnanm tas
d kine ait kanun llyihasmın iadesine 
ait Baıveldlet tezicere.i olrunmuıtur 
Aıskeri ve Mulki !cka t Kanununun 
66 ıncı madd • n lı r f icra ıllvesine 

• il.Of ~Oat&ID 

Bu pnçlerin bu ite el""'1! • 
bDbaaa dikkat edlll)'or,, ıa.ıo PToıram 

IOnnl da bunlar Gestapo a- u u 8arktlu 
&ıedria rahlesine oturtulu- ı 

U,OJ Orlıuua 
11.40 Tllrlr lor 
19,00 K-1111• 
9,IS Su 

U,SO Habulcr 
J 1a~rlct 

19,4S Su 

8alpr pnçlerl iyice yeUstlrD- u,os Şatın ar 
9tı kendilerine ftimat edilecek ı4 20 Jlf~uctıc mlı 

'U.U ıtady0 n.ntaaı 

ten sonra, bunlar Bulga- ilanda•• 
uhtelif fehlrlerine dalıbh• U oo At nntJan 
ba pnçler tabSi1 vesllesfle U to Sololu 

Karan 
{B9fl J inelde) 

Jarak buyük stoklaı 
pt.i.rmeye başlamalan ol· 

• Tüccarın fazla fıat verdı
köylu, daha fazla kıy
ümidilc, elindeki malı 

RVketmiyor, stok yapan 
ıarm bir ihtıkira ımkan 

--· Um.idile, elindeki ma
a arzetmiyordu. Bu va. 

Toprak Ofiain bı.ğday me
nhmı rol oynamasına 

oluyordu. Stoklarını biıyu
te zengin tüccar yarın va. 

.bikim olabılecclt ve elın
istedı ı f1ata satmak 

Şekere Zam Yok 
( Bqa 1 incide) 

son kararnameden evvel İstan. 
bu• Ticaret ve Zah;re Borsas n
da bu~day 7 buçuk kuruşla 7 
kuruş 30 para ara ndn m "me
le .rorurken, dunden itibaren 
ekstra buAdayların fıyatı 9.75 
kuruş olmuştur. Bu vazıyet kar
$1Smda, ekmek fiyatlarının da. 
bujtday fiyatlanna muvazi ola
rak yübelmeıi icap etmektedir. 
Belediye İktıaat Müdürlüjtü. buA 
day fiyatlarmda hasıl olan va. 
ziyeti tetıdte ba$lamı.ıtr Mev. 
cut ekmek narhı pazartesi ~ü
ne kadar devam ~occk, pazar
testnden sonra uç ıün için ek
mek fiyö?tlanna 20 - 30 paralık 
b r zam yapılacaktır. 

Bunu takip eden ~nlerde ye
ni ekmek narhı, yeni bu~day sa
tışlanııa göre kat! olarak tesbit 
edilecektir Alakadarlann verdL 
~i izahata gore, yeni bu~day fi. 
yatlan karşısında ekm k narhın 
15 kuruşa kadar yük lecegi he.. 
sap edilmektedir. 

BUCDAY FİATLARI 

•C coçmcnlcrle ı enle c '1 muh 
taç çiftç'lerc toh e y mlık ti -
~ıtılm '"t:ıa ait ek 1 hanın 
m akere c ı y 

Ankara Müddeiumumiliği 
Ankara, 6 (TAN) - An rııı M d-

deiumumiliiine B e r M dde u· 
mcmi11 Ccmıl Altay tay n edılmııtır. 

t..lmanya Üzerinde 

Londra 6 (A A ) - Havı Ne are· 
th in teb ili: Dun & hıl mildafaa t -
killtma mcnıup t yyarelcr Eındhoven 
ıabrıkaıı uzerıne bir baskın yapmıe
Ja dır. Rotterdam ve Haastebe hava 
meydanlan da bombardnnan edılmıt· 
t r. Baıka tanrareler Lor· ent'dekı de
ninlu ilaıilnu bombardıman etmifler
dır. 

Almanlu diln ~ ltere üzerine yap.. 
ukları akınlar esnası da 14 tayyare 
uybetmitlerd r. İng 1 o yıatı 
2 tayyaredır. Bırioın p lotu kurtul 
mııttur. 

o 
Londra 6 (AA) - Wi d or ~to

sunun mtııtemılatına ç bomb:ı ısabet 
etmiftır. Bombalardan b rı go f s hıı-
11na, ıluncısi tenıs kortları cıvarma, 

UçUncusu de pto mu tahdem nın n 
top oyunu me) d du mu tur 
Parktalrı Kral& mah ı ko k b zı ha
ııara duçar olmuş a da ınsanca telefat 
olınamı~tır. 

• 

Ankara, 6 (TAN muhabirın· 
den) - İktısat Vekili Husnu Ça
kır, İstanb.ıla barekeunden once, 
Vek"l te taallük eden muhteııf 
m el ler hakkında gaz temize 
su beyan tta bulundu: 

"- Komur havzasının devlet-
1 let lm ı h kkınd ı kanun 
k r ın tatbı ına B rınci rı· 

ı n o arınd g çılmı tır un. 
dıye kadar ı ın ilk safha ı olan 

Asker Ailelerine 

Yardım Başladı 

- te bıt melıyesı ılc me gul ol
dı.:k Muhtelü ekıpler çalıştırmak 
suretıle, İkincıteşrın nihayetinde 
tE:!lbıt ışini bıtırd.ik Bundan son
ra ikıncı safha olan, kıymet tak
dJ.T• muamc!esıne ~aslanacaktır. 
Kıymet takdırı işletmelerın ıda
resile alakadar olmarlıgından Bı
rıncikanunun başından itibaren 
memleketin en buyük enerjı kay
nağı olan Ercğlı komur havzası· 
mi' butun ocakları devlet ı~let· 
me ne intikal etmış bulunmak
tadır. Bu suretle, memlekctın ik· 
tıs di hayat ve ınkış.ıCınd:ı ı:m· 
y•ık bir merhale olduğuna üp
bP bulunmıyan muhım bir ameli
~ cnın icrasına girl m:s oluyoruz. 
Şur.diyc kadar istihs lı teknik 
icaplara gore tertip ve teçhize 

Dundcn itıbaren yoksul asker aile
lerine yardım batlamrstır, Bütün kaza. 
l r tqkil edilen hu ust bürolar mn
ra at edenlerin evrakını bazırhyar k 
p !mal rmı temin etmitlerdir Bır 
haf aya kadar butun muhtaç asker ai
leler ne bu ayltk yardnnın bıtece~i u
mulmaktadır. 

Kahveye Nohut 
Karıştıranlar Tutuldu 

Znbıta. dür. Eminönü ve Tnhmls 
c hetl rı"ldekl kuru k hvecllerı kon
trol etm•s ve kahveye nohut karıştı
r n altı kış hakkınd cürmfuneşhut 
y pınıştır Suçlular hakkında takiba
ta gir~ilecekUr. 

Valiler Arasında 
Ankara, 6 (TAN) - Gümüthane 

Valisi Niyui Merıen Afnya, Atrr 
Vahsl Hasıp Ko1l•n Gilmüfhaneye, 
Halclrl Valiıi Sadullah Kulotlu Bin
gole Qordea kaymakamı Ru tü Gun· 
day Haklrl :VaH Vckllet ne naltll ve 
t yın ed Jmişlerdir. 

Hariciyede Bir Tayin 
Ankara, 6 (TAN) - Hancıye Ve

k 1 ti Hukuk Müpvirlıı:ıne Maarıf 
Vckaltı Yüks k Tedrısat Umum Mu
duru Etem Menemen ıoilu tayin edil· 
mittir. 

Cl(t;W:tj IJ;l9J;I 
UZAK ŞARKTA: 

T yo 6 (A.A.) - Hln.ııçlnT· 
d k V chy P'ransı.z makamıtını tem· 
si eden bl murıhhll heyeti, Japon 
h Cımetfle mUz kerede bulunmak U· 
zc Toı<yoy hıırekot etmııt r. 

Qt Tokyo, 6 {A,A.) - &ıyam Bat· 
k mandanlıO iki Frana z topç kerl· 
n n MeKong nehri Uzerlndeld Nıng· 
kat den hııduttak Sıyam ku vetlerl· 
nl bombardıman ettlOlnl b 1 ırmek· 
tedlr. 
ITALYADA: 

e Rom•, 8 (A A,) - llkklnunun 
Uç dört ve bqlncl gOnlerl Venedlk 
Hrayındr Duçonln riyaaetlnde yapı· 

lan içtim tar esnasında mem eket n 
1 41 • nea 1 indeki late ve aanayl 
lntlyaçları tetkik edllmlftlr. 
MACARIS'IA. DA. 

• Budapefle, 8 (A.A.) - Macar 
Hariciye Na.zırt Kont Csaky, çarpm· 
tıa gün Belgrada hareket edecektir. 
l'JtAN:SAllA; 

• Par ıı. 6 (A.A.) - Komünist 
p rtJı ne mensup 42 faal 1.za, Parlatı 
pol ı tar"fından isticvap ed lmlftlr, 
eunlardan on kiti toc:rlt kamplarına 
se11kedilmık uzere alıkonulmuıtur. 
\ ltatJKAOA. 

mani olan fııli ve hukuki teda· 
huller artık ortadan kalkmıştır. 
Arıcak, orada çalışan ve çalışacak 
olar. Turk mühendisleri bilgi ve 
gayretlermın milsbet netıcelerinı 
zamanla elde etmek için hıç bir 
engelle karşılaşmıyacaklardu. 

Komur havzasında tatbık ettı.. 
ğımız ucretlı ış mülc.? lefıyetı ile 
ı. çı sayısını arttırmak ve ı cının 
ıse muntazam gelip gıtmesını tc
mın etmek maksadını takip et
tik Memleketımizdc ilk defa, ke
s.f bir miktarda ve devamlı bir 
şekıldc tesis olunan bu usulün 
şımdiye kadar verdiği netıce, te
sıs ve ıdamesindeki lüzum ve 
faydayı ısbat etmıştir. Bu sene 
daha fazla kömiır istihsal etmek 
hususunda mükellefiyet usulu-
nti1'1 aşikar bir surette rolü ol.. 
mU§tur. 

ÇATALACZJ SANTRALİ 
"Çatalaizı sant~ ldSmtlr bana-

1t11m tertıp ve tech· · • dair olan ted
birler allaileeinden iridir Ba aantra
lm karulacatı ., ..-in iatimllkl. n
ı.-ılmış, temel sondaiiarı bitmiştir. MU-
teahhlt fırma, oracılı çaİll)acak işçi ve 
mühcndısler ıçın ~nnma buıalan yap 
tınnı&. ıneaat ve tt:S"S t için luzumlıı 
malzeme ve makineler hakkında İ.ngtl
tereden ıc p eden lıaansı alnuı ve 
ımdiden 500 ton kadar intut malze

mcs hazırlanıp bacünlerde aevkedile
ceiini bilclirmittir. Bu santral, havza-

Yunanistan Harbi 
rıı,.., 1 inridf'' 

ITALYAN RESMi TEBLtCI 
İtalyada bır mahal 6 (A A.) - U 

mumi kararglbın 182 numaralı teblı
ii · Arnavut ukta dil ınan bqka hu
dutlardan aldıtı kuvvetlerle: bilhassa 
ıai cenahmıızı tazyıke devam etmek· 
tedir. Kıtal armuz, mııkab ·ı taarruzda 
bulunmuşlardır. Muharebeler eanaaın
<la 'Arezzo,, ve "Venezia., fırkalarına 
mensup kıtalarımızm hareketı ber tur
lü sitayişin fevkindedir Tanarelen
mlz, münakale yollarına ve dütman 
kıtalarr tecemmillerine muvaffakıyet
le taarna.z ederek banları bombalam"
lar ve mitral7iSa atetl altma almıt· 
lardır. 

EPIRDEKİ V A.ZİYET 
Londra, 6 (A.A.) - SalAhb'ettar 

Londr.. mahfıllerine ıöre. Yunanlılar 
bUtüı Ar vutlu cephesi boyunca 
um .ımJ biı ilerleme ydetm şlerdir. 
Yanız Şun 1 bölıesl ile Pindus böl
ıres nde b ilerleme ıa la ıenış olma
ını tır Bu un da sebebi, İtalyan mu-

\ t k d d h t e yol uz era-
de iler.cy n tabıl çinkler dir. 
Merkezde bir m.lktar ileri hareket 

• F .. k t asıl 1&7aru ka)'lt ilerle
Y Epır cephesinde vukua gelmlJtir. 
\ unanlılw, sahilde Saranda'yı i:ııal 
ctm lerdir. Son netredılen kararnameye söre 

mahtelif mmtakalardald bulda7 ınt
lan p tekilde tesbit edilmi•tir: 

Urfa •e Mardin V lflyetlerinde• 
7,25 - 7.75 ku-at Eık1t b r Kutah· 
,.. Abon. Burd r O nizli Konya 
Nıtde, Kayseri Kır,eh r Yozg t An 
kara, Çankın. Amasva s·va! D var
balar Vlllyetlerl ,le Tokat n Zile ka
nttnda 1 - 1 50 kuruı, Samsun Vi
ll7etınde: 1 75 - 9.25 kurut İstanbul. 
lzmir, Kocaeli, Bilecik Balıkesir. Ay
dm " Mania& Vilb.ılerinde: 9.25 -
9.75 brat. Teldrdaiı •• Çan•kkale 
V~deı t.75 - 10.25 D1'11f. E
d!me, KırklareU •e Bana Vllbetle
rinde: 10 - 10.50 kuna1-

Loadra, 6 (A.A.) - Alman bombar e Vıı .,11ton, 6 (A.A.) - Ameıika· 
d-man tay)'al'elen duk Clouceıtcr tle nır Parla 8Uy01ıı ElçlliOI kltlplerln· 
dıter b zı ordu sub ylarından miite- jen B•YH lllaebeth Dugan'ın lnııl· 
ıe :le 1 b r ırup uz r ne bomb lar at j uz 9ub•ylarının flrarınd• methald•r 
m )ardır Ne u ' ne d g u tak di bulunmaı. IU le tevk t edlld oı Harl· 
C ı iti clerdcn hi b y u. n ' 

Buraaı ehemmiyetli bir mevkidir. Zi
ra, harbin ilk aafhalannda, ltal:yaıılar 
bu küçük liman YUtt&lile malseıne a
lıyorlardı. A1asaranda. Avtonn aabi-
1• Yola ile G&rice)'e elden ,ohm iltisak 
noktasında lı:i ndir Gariceye rıden 
yol, tamamen Yunanhlarm elinde de
lildir, fakat ltalyanların bu yolu kul· 
lanmaları ımkinı da me..cut bulunma· 
maktadır. Eler lta17anlar, cephedeki 
lı:ıtaları t&kvi7e etmek iaterlerse Av 
lon)'8JUD Ccaabandall Garpten Sarka 
münalmle :rota arulr JOktar. Ve bit•
bepten İtalJ'Ul IDtalarmm cepbenla ba 
bölcesmdea öblr bllıeabıe pem•I 
muauam stlGlfllderle kaqılqmüta• 
dır. Çavdara ıcrnce: Eakiteblr. Kütah

ya. Afyon, Burdur, Deniall Kon)'a 
N ide, Ka71eri K1r1ehlr, Yozpt An
kara, Ç&nDrı, Amaın Slvu, Dinr
büD', Urfa •e Mardin Vılbetleri ile 
Tobt'm Zile bsumda a lnmattur. 

temin edecektir. 13u itibarla da 
ne§!'edllen kararnam•ler memle
ketin selimeti noktumdan bQ-

nı 

" ly Nezaretine blldlrllmlftır. 

Vacıon Alıyoruz 
(Başı 1 incide) 

ı~n de faydalı olan ticaret mu. 
an J l rinın iyi ı tik m te doğ. 
ru bır merhale te kil e:• mektc Ql· 
du u ş ardır. S ya:ii sahada ıae 

auLoı ... ,u ... n bu tı rı muam leler Turk • İn-
g Ilı d tlu unun y nı bır nışa
ne ı olm k ıt b rlle cok buyuk 
b11 kıyınetı haizdır , 

''Daily Telegraph , gazctesı ıse 
şu mutalaayı serdetmektedir. 

Tü ye ile tnsiltere arasında 
k iktısadi meselelerın halltt!JL 

- mesi, ikı memlek tin meaf .aatle. 
rinı daha sıkı bir suret e bağlaya
cağı gibi karşılrklı anlaşmayı da 
kolaylaştıracak ve harpten son
raki i bırliğinin esasi mu temin 
ctmı olacaktır.,. 

ŞiMALE ÇEKİLİY ARLAR 
Londra, 6 (A A.) - B. B. C. AtiDI· 

dan selen ıoa haberlere 16re lta!JU 
lataatmı vadilere dö- Ynnanhlar 
denlae d&:mek için Uerlemele üYam 
edıyoriar Yvn1nhJar Pwt mmtaıra
tında ,. llllm.ff~ --IPl'll
lardlr 

Preaıet'ba lbmll ~ 1ılr t
talJU fJrbaı alır IQlata •mtur 
Ywwı t.a:nareleri, d8pınm iki mo· 
torlü koluma balla etl9lt. ubrl bara
kalara bombalar ...._ ettlrmit aiper 
lerde ııalenmiı olu İtal'811 aalrerlen
ne bomba •e mitral:Jöıler tle bilcum 
etmı tır. Drac; ve Avlon7a limanları. 
lngılız ta17arelennın alır taarnpla-

Kaymakamlar Arasında 
Ankara. 8 (TAN) - Kaymakam! r 

arasında aptıdakJ delflikillkler ol
mustur: 

Birecıkter. Nasuhi Çorluya, Çorlu
da, Muzaffer Erdete. Ge;yveden HA
i m Şileye, Şileden thun Çatalcaya, 
Ç:ıtalcadım Cemal Babaetıki;re, Baba-

Ankarada Bir 
' Pamuk KongreSI 

Toplanacak 

Biraz Ciddi ve 

Olalım 
e lr.deo Nlıruk Ge7ve;,e. Batkaleden 
Huaı. B1recJle, B1pdan Fehmi Cıl· 
du: BozöYilkten Hlkmet .Ble:ıyıı. u 
zacdn.ı Nurettin Sungurluya, Al n-
Y dan NıyazJ Hizana, Su~ludan c 
Ad l AlaLyaya, Mülkiye Milletti l N .. ouı.amııyc•rı 
ci BozöyQie, Çıldırd n Şef.i A 
n ktupçulutun nakıl \ e tayin edıl-

lerclir 
Erdek kayın k mı 

sefttbt:rlilı müdürü 
eın•Jn- aJınmıstır. 

ruıa uiramaktadır. İngiliz: taJ)'&l'eleri 
cfütnwun temialenmeainde Yananlıla 
ile sıkı bir surette tetriki mesai edı 
rorlar. 

t>oıı cephe •ariyeti t&Ylt>« b 11u 
edilebilir: lta yanlar Erg ı d n ve S 
randa nuntaka mdan rıcat ederek Ş 
male dotru çek mektedirler İt ly n 
lar, Premet mıntıkasında c;ekilmıt ol 
dukları yenı aıevzılerde de tutıınamıı 
mqlardu Bır çok İtalyan kollan t - O•uı.ı;.,uı:uJ 
rit edilmıştir İncili& ve Yunan y rıar nez metin ıebe~ __ _,. 
yarelen Arnavutluk semalarına hikım es.ki nıt yukletmektedlrler. ~ 
bıılunu70rlar. Draç ve Avlonyı liman· lrt ııe m t bebinin aalı ar tt4' 
lan dün de bombalanmı,ur. unun buıuı: mesuUyetlnl yunanJI 

INGILtzLERJN nı cıuııt bır askeri nümayişle ıs 
MUVAFFAK I YETİ ı deb lece .ıerını zanneden Arnavu 

uıkı faş ı e!lerio dQ ünQş .. 
Londra, 8 (A.A.) - DOn Arnavut- na yuKletmek daha dotru olur. 8',, 

ıııaun Cenubu Garblalnde bir 1nciliz do~o nur "vazi.featnderı auı,. bld' .. 
avc tı17Yueler ırupu lle mWıim crdı. ile parU arasındaki u~ 
dil man avcı ta7yarelerJ arasında ce- t.'.ım.!ı kabul etmez bir 
rPyan eder bır hava mub reb ne- lt:Şt ni meydana vurmu 
ticesındc: sekh düşman tayyar inin Ve bun~ bırçok daha vahlm n 
muhakkak surette düşilrüldUğ{i ve dJ- n ş it olmamız g kıniyec 
jer yE:dı tayya enin de d ba ar e , 
ulrabldıtı t.ey t edilmek clir. Ayrı- Cephede husule gelen ıoa naı1" .. 
ca birçok düşman tay)' r ln n h • seli e Yunan taarruzu bilbaaaa St 
ra utr dııt d lSrillmQ t r, tu gırı mın aka ı etrafında milhim terlİ· 
tayy rcl tlmfz 1 ıne do lı: ler kayde ttır. S randa sabit ıc 

Baclogllo Çekildi 
(Başı 1 incide) 

Fııfiat devleti tefk:iJatında ıkil.K 
zuhur ettij'iııe diğer hır misaldir 

YENİ GENELKURMAY 
BAŞKANI KblDIR? 

Yeni ttalyan Genel Kurmay Buka 
nı Kont Uıo Cavallero 1911 Tarablu 
Ye 1114 Avuatarn mabarebelerine i 
tirat etmıt 1917 den sonra Ba kuman
danlık Hareklt Bliroaa Şeflii ndc bu 
lunınuı, ıki ıene halya11 aıilttefıkler 
aruı aakeri komitede temsil ettılrteıı 
aoara ordudan Qnlmq •• 1125 aene
abıe kadaı keadlıhü endtlatri ba7atmı 
...,.erek C.OYadald Amaldo fabrib
lanma batma ıecmlttir. a-.raı Ca
..aıtero bmaduı on bet MDe enel lla
llOliDIDiD amma De tekrar orda bls
ınetbıe ılrerek 1927 de Ttlms.....W· 
te terfi ctmif ve 1121 Nll..tae kadar 
Hub17e Nuın olarak çabtaH•tJr. 

Son aakeı1 memuriyeti, 1817 MDe
.ımcıb9rt buhıochliu !falya Ab1ka 
ordusu lturmQ haP-11" ld1 Kar-. 
fil a.doaho'r:auD tıaı.a. hndll'Men 
dokaıJq~. 

BldcıtDo"n ,.ımc.: 
Manpı aactoıuo. bir! un .s.. 41-

lert dts Babeliltan mtıhareba1ııbı hl· 
tanımda: IQJ'U"& olmak Uzve, iki defa 
it~, ordusu Genel Kur1M7 b •· 
klınlıtında bulunmuttur~ 1935 de 1>6-
iu Afrlb.-u fevkallde komlserliiine 
tayin edllmlı ve bu sıfatla H be i -
t ebe ı d et 

Deivın kasabasını zapt den Yunan k 
u tar ndan ış~ 1 ed lmıttir ltalt' 

lar Ere n me lıcezınin tah yesiııi b 
m erdr Bıı yerın busun yarm su 
tu. mubakk kur Ç nkU, her tarı 
dan tecnt edılmı, olın bu noktada 
rman ltalyan kıtaları Permct ten 1' 
sura ya cloiru i.lerhyeıı Efzonbnn 
pedelen ilzenne yürüyü lennden e 
ncatlenni temın etmelr mecburi 
.arşı ınıJıı.dırlar Ak ı t lı:d de IC 
veleıı da Irk mmt ka nm ıçıne d 
eklerdır 

Yunanldar 
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uGlfN"I . . •.. __. .. 
yanın Bugünkü 

si Manzarası 

24 saot ıçinde ııe~C'n mu ı:n 
_... ....... bfıd selcr aras ndıı .ıU not.

göze çarpma'dadır. 
- Arap Birliği, Almardan ku~ 

lll";J~lnd:ırmaktadır. Alman radyosu 
plara bqecanlı bir hitabede 

P""Jl'V:hın,,.,U§tur. 

- Alman - Rımıen ikU.adl an
as;, yeni nizan -ı iktısadi he-

l"ll:lerin.J"in tahakkuku ıçln atılan 

adımdır. 
- Almanya, harbın hA\A devam 
p gitmekte olduğunu unutmuı 

libı davranarak, yeni nizam ile 
qmaktadır. 

erlin radyosu dün Araplara 
hitaben heyecanlı bir hi. 

okumuş; bunda harp niha
de Araplann da istiklulleri. 
vuşacaklannı ndederck in. 
İmparatorluğuna ka~ Al
anın giriştiği imha mücade. 
e Arap!aruı işbirliğini iste
• Bu sibi kuru istiklil va-

' 1ıe Araplar çokça ahımıı bir 
ttir; bunlara kulak asan A
artık kalmamı~tır. Tarihin 
beterinden ders alan Arap 
ti, kademe kademe ilerleye. 

ve içtimai bünyesini günden 
daha zıyade tanziın ve tak· 

ederek ahn terile kaıanılm1~ 
lu \'C derin köklü hir istik. 
ha~ atma kanı.nıayı daima 
ih dmi.tir. lngiHc.re llarbiyc 

ı l\ııster Eden, son Mısır ve 
histan seyahati snasmda Mı
htikfımeti erkanı ve dif e.r A· 
devletleri rüesaıtile temaslar 
nuş, hakikı bir Arap birliği. 
esaslannı atmaya muvaffak 

u tur. Bu temas ve mUzake
rin sarih neticelerini pek ya. 
zam:ında giirccegiz. İ!!te Mis
Edcn'' n Mısırda elde ettiği hu 
hinı n t" cc)er. Alınanları tcl:l-
diişürmuştür. Digcr taraftan, 
l antn Yu ı ı•i~fnım Jrn"sı isti
ıuufrarebt,-sinde ugradıgı mut
i ezlmet t~. Arap dünyasında 

1:\ n ord ı unuıı kı~ nıcti J1ak. 
a proı ganda vasıtalarile 

&aı1an tclk.nleri hiihin lnihin 
lldtinn · ~. ltal) un '>İ) ascliniu 
barını -;ıfıra ındirnıisliı'. Berlin 
d, osu, bu .iki JuidU.~in uyan
dığı aksülamellere J..arşı vazi. 
t alarak Arap\arı bir ıniiddet 

a muha) yel istiklal vaitlerile 
•lamaya çalışıyor. Fakat, hfadi
rbı sesi karşısmaa radyo ına-

llesinln uğultusu artık hl~ bir 
~ arıunıyacaktır, 

• • 
eni Nizam,, ın Hedefi : 

'--

A bnanlar tarafından taze 
bir siyaset na:ı:ariycsi 

inde ortaya atılan .. Yeni Ni
• ın tatbikat planında çeşlt 

it hareketlerle kar~ılanınakta-
lı. Evvelki cihı bildirilen Bo

ya anlaşmasile pek zenıiu 
tblir kaynaklarına salııp olan b"' 
"-cmleket, mühim petrol kuyula
"-1, mümbit ovalarlDI, toprağı. 
~ iç ve dış servetini, hatta ticn. 
ltt piyasasile iktisadi ve malt 
•,rbğım bile, Alman teknlsyen
'rinln emrine teslim etmiştir. 
:eni Nizamın iktisadi hedefi şu-
"1': Almanyayı bütün Avrupa 
~~ için yegane endüstri mcr. 
~ haline sokmak ve bütün di
let; Avrupa memleketlerinin lk. 
'-adi faaliyet kadrolarını bu ye. 
~e endüstri merkezinin ikinci 
~ecede yardımcısı ol4lcak bir 
~de J'enib&ftan tanzim fltmek. 
«ant bir tek kelime ile, Almanya 
~r Avrupa milletlerin~ diyor 

"- Siz aneak benim irin ça· 
~tınak üzere yaratılnııs ·zUmre. 
le;;iniz; bana geline~, ben zaten 
~n için çalı§maktan başka ne 

byonun ki ... ,, 

* .. 
~anya ve Harp : ..__ .. 
A bnanya muharebeyi biti. 

rip baanmadan evvel 
lt\'nlpa ikbsadiyatını topluca JP• 
'lelicele avucwum ıçine alarak, 
'tıcak muhaııcbeyl bitirip kazan· 
ıus bir Almanyanın tahakkuk et. 
~.ebilecetf şekilde A\'l'Upada bir 
~eni N"ızam.,, kurmak hevesine 

~pılmıştır. Gallba harbo başlar. 
~ pek hesaplı hareket etmıaıini 
~- 1'1 uynııal - Sos;ralhm, har. 
Qfn el'an devam edip gfttft.ini 
" uaa gıbi oluyor 'e kendi arzu. 

le ba adı ı bu ınul•arebeyi 
li'ransanın yıkdmasıbc!au M>Dr~ 
"" -ve belki ani bu yüzden- şhn. 
.at nuıl bitir~egini bir tiırhi kes. 

emiıror-

Fransız - Alman mütareke komisyonunda iki tarai ınurabh asları arasındaki ilk telaki 

- 6 - Fransanın Hezimeti 
Mareşal ise, bu arzuya iştiraki 

reddetmektedir. Ve o, her ne pa
hasına olursa olsun, sonuna ka. 
dar vatanında kalmak kararınd<ı
dır. Henüz nazır olmayan Laval 
de Bordeaux'a gelmiştır. Ve o, 
Cümhurreisinden Mareşal gibi 
davranmasını isteme!ttedir. lcti
ma, öğleden sonra, ve boyle bir 
atmosfer içinde başladı. Ve müta
reke meselesi, Mareşal Petain ta. 
rafından değil, fakat b:.ı hususta 
onunla tamamile hemfıkfr bulu. 
nan General Weygand tarafından 
ortaya konuldu: 
"- Ben, diyordu, çok gecikti

rilmemiş bir mutarck~ imzalama
mızı istıyoruml,, 

Reynaud ise, hala muharebeye 
devam taraftarıydı. O: 
"- Amerikanın, henüz elimi

ze geçmemiş bulunan cevabını 
beklemeden ve almadan bu hu
susta bir karar vermenın yanlış-

Bu Harbin 
En Büyük 
Dramı 

-------------------------Hcynaud, tekrar söz aldı \ P. sn
l<ın bır sesle şunları söyled : 
"- B ylaı, kııbı ede benimle 
hemfüı:ir olanların ekalliyet te~
kll ettikleri AeikArdır. Fakat, bu
gUn mlltarekeyl istiyecek olan a· 
dam, her halde ben değ!Um. Kim
bilir, belki ıüniln birındc Fran
sız - İngiliz dostluğunu kendi si
yıu;eUnc temel yapını§ olan bu a
dama ihtiyacınız olacaktır. Fa
kat, buaün istlfanun kabul olun· 
masını rica edl)'oruın,,, 

lığını unutmıyalım!,, . . 
İşlerin yoluna girmesinden hoş kıne ÇabfIYordu.,Neticcde venlen 

!anmamak mutadında olan l\fan- t k&rar, Roosevelt in cevabını bek. 
del, bu vaziyeti fırsat sayarak lemek oldu! 
söz aldı, ve: 
"- Baylar ... dedi, aramızda, 

disipline gırmiyen genç naZJrlar 
var!., 

* * iki Acı Cevap: 

Bu taş, Baudouin'c, Bouthi. 6 H · 
llj , p , tıl 1 azıran ... 

e er ye, ve rouvost a a ıyor. Nihayet Roosevelt te ce. 
du: Çtinkü en. ge!lç nazırlar, ka- vabını verdi Onun mesajı gece 
bineye yeni gırml§ olan bu bay- gclmiştL Sabahleyin, Reynaud, 
lardı. mesajdan haberdar etmek üzere 

r.rouv!>~t cev:a~ verdi: . • nazırlan topladı. Fakat, bu top-
:- Bızım b1;1tun kabahatımız: lantıda derhal ~öz alan Mareşal 

takıp .olun~n sıy.ıset h~k~ın?akı ı Petain'in elinde bir kağıt vardı. 
noktaı naz ... rlarıı:nızın; ~ı~ınkılcrc Ve bu kağıtta. Maresah:ı !stifasi-
u~mamasından ıbar&t.tir le sebeplerı yai,llıyd.ı· o yanlı§ 

Jf. Jf. bir yol tutmanıtı gunun blrlnde 
}ll sabı sorulabilı,!cek olan ağır 

Güzel Bir Formül : mesuliyetine daha fazl.'l ort.ıklık 

D aima mütarekeye taraf~r 
davranmış olan Chau

tepms de soze karıı:tı: 
"- Rayişh'ten 9ulh yapmak i

çin ileri sureceğı şartları sora
lım!,, 

Bu güzel formül, sarih bir ek
seriyet kazandı. Muteriz kalan
lar, Louis Marin, Monnet, Rio, ve 
Louis Roll.n'den ibaretti. 

Fakat Reynaud, mutarck<'ye a
leyhtar kaımaktah vazgc~ın.yor, 
ve: 

1
'- Böyle bir karar vermek, 

müttefikimize karşı yaptığımız 
ta3hhütlerc muhnliftfr!,, 

edcmiyeceğini bildiriyordu! 
Mareşal, muessir bir siikünctle 

konuşuyordu. Zaten o, bu sükü
netini fırtınanın ba§ladığı zaman 
danberi muhafaza ediyordu. 
Marepıı müteakıp. Reynaud, 

Roosevelt'ten gelen mesajı oku
du. S.i kısıktı: Çünkiı, okuduğu 
ŞE'y. siyasetinin hezimeti ve ü
mitıerinin nihayet~ idi. Amerika, 
fransaya gcniı mikyasta malze
me vererek yardımda bulunmayı 
vadediyor, fakat, harbe girmiye. 
cegini bildiriyordu. 

Bu mesajın okunmasım bitiren 
fieynaud, şu sözkrl de ll8ve et
ti: 

hJberlerin aşikar bulunan acılı
gmı biraz daha tebaniz ettirdi. 
Rcynaud artık mudafaada bu_ 
lunmuyordu. Fakat. ihtimal, sön 
m~k iizerc bulunan ümidini bir 
nebzt daha yaşatmak ihtiyacile: 

"- B~. dedi, Churchill ile 
b ·r defa daha J?örüşmek istiyo. 
nım Mareşalden de, istifasını, 
btt mülakatımın sonuna kadar 
!;,1 khırrıasını rica ediyorum!,, 

M rc~al bu ricayı reddetme
di. Fakat. o mülakat vukubul
madı. 

* * Ve Son Karar : 

Ç iınkü, bu sırada Almanlar 
Tours önüne gelmiş bU

lunuyordu. Lyon işgal olunmuş.. 
tu. Acil bir karar verilemedi~i 
takdirde, bütün Fransanın istila 
edileceği Riin uzak deAildi. Ve 
işte- bu şerait içindeydi ki. Fran
sa ile İn$lilterenin bir tek millet 
savılması teklifi yapıldı. Kabine, 
bu Rarfp ve yeni teklifi de tetkik 
etmek üzere, saat 17 de tekrar 
toplandı. Nazırlar, bu teklüe hiç 
bir kıymet veremediler. Anlaşı. 
hyordu ki, bu teklif, Fransayı, 
tn~lliz İmparatorlu~u teşkil 
eden çe~veye dahil olmıya ça. 
ğırrvordu. 

Nihavet, Mandel söz aldı ve: 
"- Baylar, dedi, bu münaka.. 

şalar, artık fazla uzadı. Sarahat
le anlaf:Ian nokta şu ki, kabine, 
harp istiyenler, ve harp istemi. 
yenler. diye iki kısma ayrılmış 
bulunuyor. Ekseriyetin hanıiler. 
de cldu~ da meydana çıkanlsın 
da bir karara .,;anbm' .. 

Nihayet, Reynaud. tekrar söz 
aldı ve sakin blr sesle: 

"-Baylar, «t,edi, kabinede be. 
nimle hemfikir olanların ekalli
Y"'t teşkil ettikleri aşikardır. Fa. 
kat bu~ün mütarekeyi istiyecek 
olan adam, her halde ben de~ 
lim. Kimbilir, belki .;inün bi. 
rinde. Fransız _ İngiliz dostlu
~nu kendi siyasetine temel yap_ 
mış olan bu adama ihtiyacmız 
olacaktır: Fakat, bu~. istifa. 
mın kabul olunmasını rica edi
vonım! ., 

Cümhurreisi de dahil olduiu 
halde, bazı Nazırlar bu istifavı 
reddettiler. Fakat Reynaud'nun 
istifası ~ayri kabili iadevdi. Ve 
Uizumu da lşikirdı: Mandel, tu. 
tunmak için cırpınan kabinenin 
sukutunu ticll etmf~i. 

frtlma bitti. Saat tam 19 du! 
(Bu serinin yedinci ve son 

makalesini pazartesi ıUnü ne~ 
redeceiiz.J 
~ ............... ~ 

Diyordu. Fakat iddiasındaki 
yalnızlığı hissetmeye başladığı da 
aşikardı. Çünkü, kendıs•ne en 
şiddetle taraf tar olanların bile, 
birer birer, mantığın emrine bo
yun eğdiklerini görmekteydi. Ni
tekim, sükutla kU'§ılanan sözle. 
rini söyleyişinden pek az sonra 
tekrar ayağa kalktı ve: 

"- Bu sabah, Büyük Britan· 
yanın sefiri Sir Ronald Camp
bell'le görüştüm. Ve sefir bana, 
Tour'dakt fevkalide toplantıda, 
Churcbill tarafmdan verilmiş bu. 
lunan sözün, İnsriliz kabinesi ta-
rafından kabul edilmediğini bii- Motör Aranıyor 

"- Baylar, dedi, göriiyorum 
ki, kabinenin ekseriyati, artık be. 
nimle hemfikir değildir!,, 

Bu sözler, heyecan uyar.dır
mıştı. M. Lcbrun Reynaud'yu tcs-

dirdi!,, teıer halde, 40 - 45 ~-
Bu darbe üstüne darbeydi. Ve glrlik bir Dizel veya Gazo-

bu iki haber, 1alonun sükuneti gen moUSrOne ihtfynç var-
içıne zehir Ribi yayıldı: Hadise. dır. Markası, f17atı ve aclre-
ler. onların bir türlü yapamadık- sini tstnnbul posta kutusu 
Itırı intihabı kolaylaştırıyordu. 1 406 No. ya yazınız ,a 

İlk sözü alan Paul Boudouin, bu ~--•••• ••••• 

---------------------------------------------------------------------------------ı -64-
- Ne yapacağız? 
- Bilmiyorum. 
- İ hı can sıkacak tarafı, poker 
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1 <2~ ~ A!7E ~~ 
da:nlardan yüade altmışı bizim ıibi 
zabıta ile arası şeker renk avantilrie
lcr.lir. Böyle olmasa, bu §e)lirler na-

Yazan: Sevim SERTEL 

Oyuncak Seferberlği 

3 

~Taf<vimde 
~bir ~apralt 

Chiappe ve Türkt 

G uetelerden birinde " 
ıündötum ıibi., ba 

H arp dolayısile tekmil va· ı ken annesi de anlatıyordu: altında Framaııın eski Polis m 
tandaşlanndan fedakar. _Bunlar Jean'ın en .kıymetli dtlril Chiappe hakkınd:ı S 

lıklar isteyen İngiltere h~~meti hazineleridir. İçlerinden en az Deniı imzuile bir ya%ı o 
en son olarak çocuklara muraca. sevdiklerini seçip ayırıncaya ka- dum. Fıkra §Öyle başlıyor: 
at etmiştir. Geçen ~n gazeteler- dar bir hayli zahmet çektik. ·"Bir zamanlar Parı.s Polıs 
de "~~tün ~ocuklara., serl:vha- Küçük Jean dolu gözlerle çan- diırlüğünu (yapmıf bulunan 
sile şoyle hır yazı çrkmıştır. tadan çıkarılan eıyalan seyredi. yakın Fransa tarih!nin en 

f hk simalarından bıri lO 
• '

1

1\fert. ngiliz .ç?Cuid~rr.. size yordu ... Kırmızı saçlı bir bebek, Chiappe son vazifesi olu) s 
hıtap edıyoruz. Sızı gonullu ola- kitaplar peri masallan ve ıcı --'
rak fazla olan oyuncaklarınızı bi. pamuk dolu bir ayı yav;usu .. Bu ye komiserliğini lyapm-

myyare ile Suriyeye Cgellrk 
ze vermeye davet ediyoru?.. Ayı- son oyuncagı gören Jean artık (havalardaı bir obüsle (aka 
lar, atlar, bebekler, bılmeceler, sabrını kaybetti, ayıyı öteki ka. nan) ve (sukut eden) tayy 
kitaplar, trenler, hepsi kabulü- dının el'nden çekti, kendi göğsü· '"ınd lm 

.. d"" b uh b- .... e ö üş.,. muz ur. ne astırdı ve büyük bir m a Daha biraz qaiıda bir 
Bunları harpte evlerini, anala- betle yüzünü gözünii öpmeye daha var: 

nnı ve babalarını kaybeden -İngi başladı. Az sonra yaptığına uta- "Parise 0 meşhur kanb 
liz, Fransız, Holandalı, Belçikalı- nan küçük özür dileyen bir ta. n (yaşatan) ve nihayet 
muhacir çocuklar için topluyo: vırla: Almanlara (satan) lar ar 
ruz.,, -Ne yapayım, :lıyordu, bu a- (bulunan) Chiappe'ın y 

Bu oyuncakların toplanmakta yJ yavrusunu pek çok seviyo- Fransanın yıkılmasına değil, 
olduğu hususi binaya giden bir rum. tün insanlığın kanlı bir bOilllllll 
gazeteci orada gördüklerini şöy. Bir çocuğun çok sevdiği oyun- içerisine dupnesine sebep (o 
le anlatmaktadır: caklarmdan başkalarının batır. bu harbin mesul ve kUJlldG-

- Ben orada lken genç bir ka· için feragat etmesini ögrenmesı rından biri olduğunu düf(ind 
dınla onun elini sıkı sıkıya tu- muhakkak ki, onlann karakterle- müz (zaman) körüklediği ve 
tan saçlan san ve bukleli kil- rlıai kuvvetlendirmektedlı- Hi.i- utleri aruında buluudup 
çille bir kız geldi. Yavnıcağın kumet çocukların bu talebe bil- harbin bir kurbanı olarak 
elinde ufak bir çanta vardı. Onu yük adamlar kadar ehemmiyetle diınyadan aynlmasını harbin 
oyuncakları teslim alan kadının ve muvaffakiyetle cevap verdi- gane iyi hadisesi ~!arak 
önüne koydular. O çantayı açar- ğini iftiharla söylemektedir. diyoruz.,, 

L~KMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

BEY AZ EL ••• 
Bıraz esmer renkli, ince ve uzunca 

el daha canlı olursa da beyaz ve tom
bul elleri hem kibarlıia alimet, hem 
de daha ıüael sayanlar da pek çoktur. 
Onun için böyle beyaz ve tombul el
lerin sahibi olan baJaDlar, onların be
JUlddarına halel ıetirmelc korkusu 
ile çalıtmütan cekinirler, çok defa 
elleriııi eldiven içinde tutarak bu lii
zel ,eyleri görmekten herkesi mahrum 
bırakırlar .. 

Halbuki eauen beyaz olan eller 
-tabii, pek aiır itler delil- insanı 
pek te yorauyacak hafif ev itleri ıör
melrten benzbktarmı kaybetseler bile 
onlan yeniden beyazlatmak mümldia
dilr. Bunun icin •Urtil tllrld kremler 
balanduimıu bilir.iniz. Kimisi de ba· 
u otlan lrQnatarak ontarm suyu ile 
elleri :rıkamQı tavuye ederler. En ko
lu ve en t•irli o beyaz elleri, bir 
iı; ıördiiktCD 90DI' limon sayq ile '0-

nıtannaktır. 
Fakat, hemen i bitince delil. lti 

ıörilP bitirince el1 · sabunla yıkamılk 
ta olmu. Ö)ole " ına elleria ~ı:
lıfı tekrar ıalemeı: tı bittikten 90Dra, 
ilkin eltere vuer sürmclicEr. Eller 
kuru iken vazelin sürülürse bu mad
de cildin metameleri arasına ıirer ve 
oralarda birikmiı otan yallı maddele
re bntır. 

Vazelini silrUp kuraJ'Qllcıya kadar 
bekledikten IOIU'81 eller bayatı beyaz 
wbunla ve da7anabilecefinis kadar aı
calı au ile ydramhraa. eller hem pek 
temb olar, hem de beyulıta halel ıe
tlrecek maddelerin Jıepm b7botımq 
bulunur. 

Ondan sonra da limon nyu ile o· 
vaıtunılanca beyaz ellerin beychfı 
muhafaza edilir ... 

Büyük tehirlerde limon -bazı za
manlarda pahalı olaa da- her mev
ıimde bulunlU'. K .. ve ya•, liistımu o
hınca blr limon alarak, it ıördükten 
soma, elleri limon aayu ile ovaıtur
makta stıcHik yoktur. 

Ancak, her mevsimde limon bulun
mıyaa, )'erler de pek çoktıır. Limon 
da, portakal cibi, bu menimde yeti
tir ve ilkbahar mevsiminde de devam 
eder. Daha sonra kalmaz. Yaz mrvsi-

mlnde bulunan limonlar ın.tan kalmıı 
ve iyi ııaldamlm~ olanlardır. On1art 
da her mevsimde yemeklerine limon 
sdmuya alJllDJI olan büyük tehirlere 
ıönderirler. 
Çarıısmda her vakit limon bahan

mıyan yerlerde de inaan limonu bo
nlmada.n aaktamaaını bilmelidir. Bu 
da pek de bir i• deiildlr: lnce kam 
her yerde bulunur. Ondan buJdanrak 
bir fırında kızım oluncıya -kadar bı· 
raktırırsmız. Sonra ince bir elekten 
geçirterek temi& bir 7ere serdirir ve 
soiuttururawıuz ... Bir taraftan da tah· 
ta bir aanchk 7apttrarak en altına _. 
ince kumdan on santimetre kalmlıiın
da bir tabaka döıettirirainiz. Mevsi
minde aldıtınız limonlardan her birini 
mllmkün oldutu kadar ince k!iıtlara 
sardırarak sap tarafı aşafıya doira 
olmak ve aralarında beıer santimetre 
aralık kalmak Uz.ere kumun içerisine 
d' zclirirsiniz Limon sıralan tamam 
olunca yeniden kum ve yeniden limon-
• r ... Tahta sa"dti'm genişli~ ve de 

"nli;H 8llldıyacaimaı: limonlarm sayı
ma rlSre ... 
Lin'on mevsimi gcçt•kten sonra, tah 

t1' sandıtı karıştırmadan limonları bi
rer birer c;ıkarırsanu her vakit taze 
limon bulursunuz. Fakat bu kadar 
zahmet yalnız ellerin beyazhimı ve 
t;iıaelliiıni muhafaza için. Çarıısmda 
limon buluamıyan yerlerde yemeklere 
bu limonlardan kullanmak istiyenlere 
tahta sandık yetitmez ... 

M0sAMERE 
Matbuat Telnüa'7enler Blrllf,hoJen: 
Blrlifimia adına 7 • 12 • 11140 ctınuırtul 

alıtamı Dafcılık klilbllndt nrll:C'cit r:s ıqmc· 
re Jlakaim alaturka kıamın'.la vcrıl..c:utlr. 

·- ••• -··· 1 il --
TEPEBA'I DRAM KISMINDA 1 

GilndUz saat 18 da 

1 Ak$Clm saat 20.30 da 
BUL\JNMAZ UŞAK 
Yazan: J, M. BAARll 

M'OMEDt KISMINDA 

I G\ındilz 14 te ÇOCUK OYUNU 
• Akşam saat 20,30 da 
İ D ~ D 1 (SON HAFTA~!)_J "--·-----------·~ Kahkaha Krallan LOREL - HARDY ' nin 

SA RAY Sinemasında 
Gösterilmekte olan emsalsiz derecede neı'eli 

• LO R EL 
Haydutlar 

H A RDY 
Arasında 

TW-Jıçe sözlü Komedisini ıörüp candan ıülünüz 
Bqtin saat 1 de tenzillth matine. 

Seanalar: 1 • 2.30 - 1.30 - 6.30 1tuare 9 tla 

Allah saklasın! Tam on 
tır olan bu ikinci cümleyi 
ken İDS8DID yüzünde sei 
hasıl oluyor! 

Chiappe'i çok kifiler siW 
de sevmiyenlerdenim. 
Fransayı yıkan, ingnlıö 
bir boiuşmaya düşüren bu 
dakçlDID billı1111a o giiHJim 
llsanıru da bu hale getirm8"9-
bep olmasını hiç afled 
ğim! 

Bir kere Chiappe'a ko 
Larok'a, ve Kaplar'lara 
eden bütün vukuat 
Bunları tashih edec~k 
Çüııkü nzun sürer. 

Fakat biraz insaf, daha 
ıu biraz inp yahu! Bu ne 
:'ll.alq tarzlclır? 

Edebiyatımızda, inşa ki 
mızda (ta'akıd), (za'afı 
ıibl bazı kayıtlar vardır. Bir 
harririn yan yUMllen 
düşünmesi lazım plmez mi? 

Fıkrayı yazan Sw.d D 
caba hikaye ve romanlan 
Suad Derviş midir? E;er ôy 
kendisine şöyle soyleıUek 
w biraz kendimde ıöril 

- Aman kızım. Möıı) i 
anpe'i istediğin k'adar 
F .tkat türkçemize, o gü.ı:el 
nuza dokunma yavrum. R 
kuyanlara, hem kendine, 
lisana yazık ediyorsun! 

T~~ 

" ·-· 
1 

Bu hafta Kadıkö 
OP ERA 

Sinemasında 
TQrkçf' aözlQ, Arapça m 
. ilsUı bü,)'ük bir Aşk ve 

ffimi olan 

L E KE L 
K A D 1 

Pt:k bliyük muvaf!akl)'etle 
zanıyor. Baş Rollerde • 

LEYLA 
I YUSUF , 
' BtlYtiK AŞK 

den soma en ih 
en müşfik ve 
güzel Aşk filmi 

KA L 
SIZILA 

oynıyanlardan birisinin zabıtaya mü
racaat etmesi ihtimaUdir 

- Mademk! dün akPın paraları 
i:ıde ettıniz ... 

! Cevirer.: RÜVEYDE alNANOGLU 

ıl yaıarlar? Hırsızlar koıa, kazan
dıkları içm, yine öyle kolay sarfeder
ler. Nik', Bordigera'da bir pansiyona 
yc.·leşmifti. Kalln'le kendisini ıörml- # 

- Evet Niki';ye bütün kaybedenle
t'Sn paralarını iade ett.lrdim, Yalnıa 
bir Yahudi anUkacı var ki, etmdlye 
kııdar tekmil kaybettiği paraların I· 
adt-ııinl istiyor. Hem de bugUn öğle
ye kadar. Bunu verecek vaziyette de
ğihı. 

- Zabıtaya müracaat ederse, ne o
lur! 

- NlkJ'yl tevkif ederler. M...ı. 
bcl1d ufak bir mahkWn1Yetle kapa-
nır. 

Mesele, ufak bir mahkWniyeUe k~
pıınmadı. Nlki tevkif edildi, Ufak bir 
tatudkattan sonra, ıki polis müfettitl 
N'aumoff'u İtalya hududuna kadar 
1:öttlrdüler; bir daha l"r8Jl68Ya dön• 
ı:ce:ııek üzere cbprı ç:ıka.rdılar. 

Bütün bu htdiseler e!l1Ul?lda Ka• 
lUl. ~ ll'eadtne bıılaprıımuı için, 
o dsec:e mtaJıkla hal'eket etti ki, u
fü bir soısaJ'& bDe mannı ka!ma41. 

Bec BardJ.fwa da N1ki ;ri bUlmalr 
u:ae hazırlanıyordu:=. Xaliıı: 

- Hay1r. dedi. Senin ııtmen dolru 
de~ıl. Bu çocuk yalnız başına hiçbir 
~ey yapamaz. Senin üstünde kalır. 

Onu da ı~indlrmiyc mecbur kalırsın, 
- Ne çıkar? Çalı ırız . 
- Bunu ö7lemek kol Ydır. Anu· 

pacıa bilhassa Fransada çall§mak ıs- ye ııtUk. Sokak aralarındaki duvar- ~-•••·••••••••••••••••••••• .. 
ti.Yen ecnebilere tah&illeri ve bayıl· ları bile çiçeklerle mo:ı:ayikleşen bu ,, ' 
yetleri nJabetinde iş vermezler Ya kUcUcük köy Ri-.iera Itallen'in en gü- • ı Hayatmı, beteriJ<et için bir fellket olan VEREM mikrobu 
bir matıw. uşaklılı veyahut l~kan-· :ı:cl mevkilerinden b riydl, Fakat Ni- milcadelaine feda eden 
tal:uda bulaııkçılık! Bunu Nlki yapa- ki'rln burada bir cehennemde lmlı R O B E R T K O C K 
mnz. gibi sıktldıtını anlı3'ordum. 

- Ben çalııırım. Milrebb!yellkle Pek yakında tekrsr l'tansaya dö- ö u 
bir ev.: ıirerlm. necf'jini iStrendiği zaman, çocuk glbı L M E KARŞ 1 SAVAŞ 

- O da mümkün deiildir. Yeyip it'\ !ndi. Kalln'in ellerini sıkıyor: 
ıçtijın tç!o, alacaiın maaı pek cüz!- - Siz.e mJnnetıarım! diyordu. 
di.r, Bununla blr adam geçinemez. Kalin, Naıunoff'u istedili noktaya Filminde: EMİL JANNtNGS tarafından :varatıJmqtır. 
Bundan dola71 en doğru yol, benim ıetmilğlııi aD1adıkbm IOIU'&: Bugün SAKARYA Slnemasmcla 
paran olı.ırsa, ldmJe senin sabıkanı aaportwı: olarak. PÇecetsinlz, Fakat Seanalar: I - (TenziliUı) 2.30 - 4.30 - '5.30 ve 9 da 
ıil:i avanWrlellk etmektir. Cebinde - Bir ik! lilDe kadar hududu pa- J 
aramaz. Paran yaba, dünyanın en (Nice) egeln:ılyel Uzum ~k. Siıe reh- -._ ~ ...._ 
namusla adamı olan, herkes senden berllk edecek olanlar, s.z.i dolnıca -.••••••••••••••••••••••••~• ... -.•••••••111111 
~i.ipheleııir, Kapday'da bir ~· ıetirecekler. 

- Ben Nild';yi J'&lnız. bırakmak la- Or da Mura 11e beni bulacaksınız. 
tC'\lfml,, Mukaddcatunı, onun mu• Akrehir. :reni pllnını takibe mec-
:Udderat.ma balladlm.. bur olduk. Kapd-.v'd& ..,.ıı olarak 

O -..__ tutılleıı 9Wl, ..,_ s0am ldl. Ve Ns-
- nu harI~ bırakaca.-. zan· 1'ı = ıe~ ,ıı.ı bir .. "iP 7'IVU1 

aetm-. Yme buraya ~- .._ 
- RakJc'ıD4• veril11n k.&ran ıen mı del!l4,t· ~ hvatnı l1!zam IÖI· 

te\'dllf bi?' dekor4lıı 1beNt'ti, aldırtaeaksm?. 
- Onu ııonra dilfUnecelim. $imdi· Kalin, )'erl~en bir iki can 

ki halde kaçak olarak hududu geçip, scrnra, büyük bir ıl)'afet verdl. Benim 
yine buraya ıelecek. bu zıyafette mutlaka bulunmamı is-

- Anlaşılmaz mı? tlyordu. Davetılllertn yanına lndll'fm 
- Bu kadar tecrübeden sonra hAll :zaman, ı olümQn neden ibaret olclu-

~yle toy kaldıtına hayret edi10fUITI, tımu daha anlamamıttım. 
Eu .sefalı t §Cbı terinde ruıtladıjın a- (DEV A.lıl1 VAR) 

B U G Ü N 
veren 

sahnelerle dolu 
MEL EK 

Sinemasmda 

s o N B E s T 
Büyük bir musikiıinaa'ın Aıkı ve Mücadelesi 

Baş Rollerde : DON AMECHE - AL JOLSON - ANDREA 
·~------~' Seanslar: 1 • 2.30 - 4.30 • 6.30 ve 9 da 4:- ... •• 



TAN 
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stanbul _Vakıflar Direktö~lüğü ilanları 

VAKFIN iSMi 

Langa'da Ayatodori Kilisesi ve tah
... ı.s ·tlı mekte~ 

Sanıatyı. Ay<ıkostıııtiı , An llp fcı, A-
1 Y~nıkol s, Ay.,yoı-gi Ayap 1 ,.o\ ı ve 

• hs ..t ı ıne ttl"p. 

Pwıaıya k 1ı c ı. 

kıl 

Esı ıkcıpıda Pan..ıya kil.sesi. 

kilisesi ve 

iSTEKLiNiN iSMi 

1 - Zah:ırya Katraoğlu 
2 - Yorgi Kiryanos 

. 3 - Dımosten işcen 
ı - Sokrat P. Kotorudis 
!! - Yorgı Soto 
3 - Y ni Atanasyadis 
ı Aı ıı;lldıs Sa tol ıdıs 
2 - Torna Krı.rudoıı 
3 S rafını A\l ıı d 

Anar o Guko lu 

- K zm K zmııoilu 
2 Dımltrı Kuçurumbis 
1 - Todorı Mıhaloğlu 
2 - Yorgi Yorgiyndıs 
ı - Niko Beka 
2 - c; rafim Delıoğlu 
ı Nikola Cebecio lu 
2 - X l{Olı D vle•o~ J 

7.12-940 

KIŞ MEVSiMİ YAKLAŞIYOR· 
Kürk Mantolarınızı veresiye ve uzun vade ile 

ARJANTE TİLKi 
Mağazasından alınız:. 

ı ı ı • Avrupanın 1941 son modeJleri gelmiştir. 
Mahmutpaşa 137 No. ARJANTE TlLKl Mağazası. Telefon: 22ss• 

3 - K t n n P p:ıı Uu 
ı - Dı Yu uf Petı ·ı L z cı 

T.111 leon Gun IJ 
ü - E Pa d ı:ıdu 

E :ıklı Ru h t n ı. 

4 - Kv t ,.. H CI00 IU 
:> \ sil Kontoglu 

B!S KiSiYi BES 
BWICADA. DOYURUR ı Y<-Ş•tköy Ayııstııfanos Avazma 

nıezarW. \ c tahsisatlı mektep. 

G 9.am ndi Ke<; oı.;lu 
7 - Zıımbn Z mbaoğlu 
8 - Evangelos Fundopulos 

\'C J - Perlkl! Kondopulos 
2 - Yanko Alyanak 
3 - Yıınl Stc!anopulos 
4 - Yorgi Tcrzioğlu 

En dar zamanınızda bile K0:\1PRİME ile te la.ş etmeden misafirlerinizi ağırhyabilirsıniz 
l\IBRCİMEK, BEZELYE. BUGDAY ''e:air ÇORBALIK KOMPRİME

5 - Leonida Vracanos 
6 - Hııralambo Çimenoğlu 

LERİMİZİ HER YERDE BULABİLİRSİNİZ. Fc!lcrde P trikhancıtin Ko't'dral A
;rayorgı kılkcsı. 

1 - P;,rtenalti Skarpatyodl 
2 - Kostantin Soüryad 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa l - Bayram B3yr<ımoğlu A:vntrapı \C Vefa ' Vlalı~na y -
.üarı. 

_. Kurulu~ Tarihi: 1915 ~ .. , r cucr Yavakunıoıı Kıt ll c ·• 1 - Stefıınos füıcı Hristo 
2 - Hristo P. Sarri 

Deniz Ticaret fcktcbi Müdiirlüğiinden : 
Muhıımrncn 6•deli Muvakkat 

Mıktnrı 

Çogu Azı 

fıyatı Ç uu Azı teminat 
Lırıı Kr. Ura l( r l.lra ~,.. Lira Kr, 

) 
) 
) 

40 :e P'o 32 o~ 1~ 00 64-0 ) 

10 000 Z'l\1 re 400 00 200) 142 sc 
ı 4J .!2'i 00 :?2 ) 

19 )5 00 1063 ) 

ihale gOn 
ve aaatı 

~ ;:rt 

9/12 040 lf 

Mrkteb'ıni tcdriutı için '"500,. adet Mı.ıtenavip cer}'atı kitabı ta
u er aç k ebıltmc:re lcoıınlm:ı•tur. Ebıltmc, yukardaki gun ve 

k cp mud.ırlı.ı&u!!ık toplanacak satın alma komısyonunca yapıl.ı-

ı ~rt mc ını gormek arzu edenler mektep muha ebcsıne muracaat 
ehdı,.le F k: ıltmeyc 'JL ık ~~ck.lenn 2490 sayılı kanunen 2 ve 3 uncu 
d erırı.dck vaıııfları lıaız 'e Ticaret Odasının 1940 bclecsını hamıl olma
a mdır 

3 - l\fav kat teminatm teslim yen İE Yuk ek Melctepler Muhucbe
dır. El:sıltmeye ı;ireceklcnn muvakkat tcmin:ıt makbuzlarile veya han

em nat mektuplanle ve bu ı~e benzer ıki bin lıralık İş yapanık başardık
'" tenr vesikalarla belli ı::un 1'"1: saatte komisyona mtıracaatan. 

"11067., 

HOLANTSE BANK ÜNİ N . v. 
IST ANBUL ŞUB ESf 

GALATA : KARA KÖY PALAS 

MEYDANCIK, ALALEMCI .... HAN 

BUTUN BANKA MUAME.L E LE Rİ 

KASA İ CAR 1 .... 
MERKEZi: KÜRASA O 

$..U9ELERI ' AMSTEROAM • ROTTERDAM - BUENOS AIRES 

AACAS - MARACAtBO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORANJESTAQ 

RIO DE JlNEIRO • SANTOS - SAO PAULO 

Okulu Eksiltme Komis~·onundan : 
Miktarı Tahmı,. fiyatı ilk uMt,.atı 

Sm (' 1150 zı 57 

20-stı metre 950 35.63 

70-130 metre 960 Dll,60 

160-180 mcıı l" 761.l 10%,'10 

Öğretmen Okulu Kız talebesı için Juı:amlu olan ~arda nu1c
metre tahmın bedcllcrile ilk t~minat1 yaz:ılı kuma:lliarm ?S/12/940 

&tmu n t ıs de açık eksıltmaı 1apılacaktır. 
llaıllltn~ İıtanbul Erkek LİtlC!!ı yanında Yüksek Mektepler Muhasehc-

toplanan Okul Kom ,yontıııca yapılacaktır 
ılerin Ticar t Odumın yau yrl nıi'ka ı ı1-c ılk tcmınat makbuzu 
bcllı ~ "'C aattc w u ceçen ltomısyanda bulunmaları. 

1ıemiıtatr 111tu-mak ve :ırtııanıc:,.ı ırormc;k istıyc:nlc:ı ın Yuksc:k Öe-
Okııi ldarc:sınc n1uraca:ıtları. · 11601., 

Memur Alınacak 
T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

- İd rom!zde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta mektep 
müulıaka ile alınacaktır. 

Muuba.kada muvaffak olaıilarm idarenin teklif edeceii 7erde me-
.. bul etmeleri 1,1arttrr. 
Kusaba.kada mavaffak olanla.ra 3656 sayılı Jruıunıın hUkmwıe e<)re 
aali ma.a.-; veya 60 lira ucret vcrilecekt.ir 
ı.t.kıiluuı 183 uyılı Memunn Kanw:ıınıun 4 unw maddcıiı:ıdcki 

]1a;% oilnaları 'c. de1,1Je• mcıeW1Yetine 11k dua ıırec:e~lenı:ı otur 
mış olmabrı liumdır 

Mu ab kaya 1:ırmck ıseyeııle1"tft 2<Ll2~ dJSu üpm.ma adar 
... eY~la mu$bttc:l•rı7le mrlıktc imtıbaalann icra ohuıK&iı P. T. T. 
'lltidirlüklerınc müracaat etmeliair. 
llu1abaka her •i11:rette P . T. T. Mcdı:a ~ 2':tn.'940 
aıiudif Pazartesi ciınü aaat 9 da yapılecalı:tır. •ıı3't7,, 

, ' KİRA iLE ROMAN 
Kış gec<?lerml evlerinde hoşç. 

geçirmek istiyenlere bir kolay
lık. bütDn romanlar az bir öcrev 
le kiraya verilir, Eski, yenJ her 
nevi kitap da satın alırur. 
İstanbul Ank.anı cııddesl 131 No. 

{GAYRET K iTABEV i) ··---------
Askeri Fabrikalar &atınalma 

• · l<omisyonu ıtônlarf· ~ . 

1 
'Iuhm1rı cdilC'U b deli (2394 Urcl 90 

l.ı.ttuş) olan 30 adet mahnrtl çadır 

1 
Toph;:ınc Sahpazary a kcr! !cıbrikalar 
yolliımasındakı k!tın ima kqmJsyo-

1 

nunca 10.12.940 . dl ı;ünü <ıat 15 te 
puarbkh ihale lcccktir. 

T:ılip?erin ilk t inat olan 189 lira 
56 kunı,Iuk mal ndığt makbuzu ile 
mezkfu gün ve ntte kombyond:ı 

bulunrnal ın. Ş:ırt mcsl her gü'l ko-
ntl!')'onda görul<'.bl r. (lll06) 

~ 
Tc.ıhınin edil~ ocııcli 35000 lira o-

lan 11- adeUik 5CO sanchk teneke lcv
ı crı tabı ı alırt Umum Mudur
tJ .. J v crl e-L satın tıl'lı komı onu r:a 
-3.12.940 l)~~I t!.U t 14 ~0 

kapnll :.arf U5Uli ıhal cdilccf'ktir 
lk teumıatı 262J ra olup rtn.ıı-

mc... l 'ZS ~""U?U,ı ukahllı.n4c ı.omıs
~onda.n vc.rtllr. Tulıplcrıtn 1.~if m ,._ 

ı tup;arı.m rn a ınezkO. gun t 
1 ı;.ao ;: k&dnr ' c rnelcu ve 2490 nu-
mı:.ralı kr.nunun 2 ve 3 üncü madde
! nndc';ı vesaikı hanul bulunmala
rı. il.ın olunur. (1 l:i96) • 0,25 - 0,%7 Mn1. k lınlığı.ndn 'c 

70 - 71 X 50 - 51 Sm. eb'cdmdıı 
500 sandık teneke ıe,th:ı alın c.ı';:. 
Beher pakette ı 12 adet oliıcak, 
Tııhmirı edilen bedeli "35000., lira 

ol:ın eb'at ve miktan yuknrıdıı y:ızılı 
1 'lJ '! ndık' teneke lt!\ ha askeri ftıl>

:al ,. umum mtldürlü !J IT'Crkcz 

F •ıcı-d~ BCiyilk Tium Erkek Ust'SI, 

:.. - Yorgi l\lcimazldls 
4 - Vüsil Tomn Emllyadi 
1 - S;..vn Turaçoğlu 
~ - Apustol ı Vofıadis 

l•'c•ıcrd" Mıısall ilknıC'ktcbı. l PJ\'lİ Paleoyentdl 
Sirkecidt: ilk Rum mektebi. 1 - İlyu Karakas 

Yukarda adları yazılı azlık vakıflarına yeniden tayin olunacak tek müte
vellilerin imtihanları 16/12/940 tarihine müsadif Pa.zarteıi eıinü icra kılı
nacaimdan evvelce namzed olarak mliraaıat etmiş olanlardan isiml!ri yu
karda ve vakıf adlan hizalarında yazılı ve gerekli vesikalarını da tamamla
mış bulunanlarm o gün saat (9,SO) da İstanbul Vakrflar Başmüdürlüiüne 
vesaik ve 6 X 9 eb'admda dört fotoğrafla birlikte müracaatları ilin olu-
nur. (11578) 

Samatya, Kurkçuba~ı mahallesının Karakol arkası sokagında 2 No. lu 
bınanm harabiyeti tcsbit edilmıçtir. Yapılan ara\jUrmada hissedarlarının bir 
k.smı bulunamamıştır. 

l 'i giın içinde mezkür binanın ıslahı lirundır. 
Akı;i takdirde beledıyece yıktmlacacı ihtarname yerine kaim olmak uze-

re ilin olunur. "11~99 .. 

Üsktidar C. Müddeiumumi~iğindcn : 
0-sküd:ır adli:rc binasmm bodrum kat pcııccrclcrinc yapılacak demir 

parmaklıklar açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Keşif bedeli J 112 lira 32 kuru~tur. 
2 - Mt&avcle projesi, keşif raporu, ck~iltme şarlnam~si tatil ciınlerin

den maada her gun mesai s:ı:ıtlerinde C. M U. liı,';i knlemınde corulcbilir. 
3 - Muvakkat teminat 84 liradır 
4 - Ehiltmc 21 /12/940 Cumartesi giınu saat ond1 Üsküdarda Paşaka

l"amda adliye binasmda C M. U. Muavinlıgı makammda toplanac k ko
mısyontla yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin en az tur tMhhuttc 1000 lıralık bu i e benıeı hır ı" 
yaptJtına dair idarelerinden aldrgı vc:;ikalara istinaden İstanbul Vıllyetıne 
muraıcaatla ckıiltmc tarihinden sekiz ;:un evvel ahnm11 ehlıyet ve 940 yılma 
ait Ticaret Odan vesıkaları ıle gelmelcrı ılaıı olunuı · 11491 .. 

Başvekalet istati tik Umum ~üdürlijğü 
l!ı"'ksiltmc ve ihale Komisyonundan : 

t - 700 nüsha bastırılacak olan 30 forma tahmin olunan sanayi istatis
tifimn baskısı için açılan eksiltmede 16 sayfalık beher formasına teklif olu
nan 33 lira 90 kuruş komisyonca haddi lüyikinde görulmedifınden yeniden 
açık pazarlıkla eksiltme yapılacaktır. 

2 - Bu iş için 77 liralık muvakkat teminat vesikası verilmek lizımdır. 
3 - Eksiltme 1940 Birincikanun ayının 13 ünclı Cuma günü saat ıs de 

Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Nüınune dairede görülür. şartruıme komisyon katiplifinden iste-

nebilir. "11584., 

.ıl ın ı,om 0 u.oc 23 ı~194 ıı • Şöhreti bütün clünvavı tutan • a. 
zartc l gwıü -ı t. ıuo d p lı ~ " .J ~ 1 

t'lıı ı Lıle diloc '·t r S 'lıme Cl> ıı • k 1 • 
• d <'5' k..rruı;tur. Mu, 1 

l tell" - Hacı Bekır Lokum ve Şe er erı 
r (262ıJ lıradır. Tl' dıf rı e tupl • , 

l . nu nekur mı 'c- at 13•30 ı..ı k - Gördügu"" ·· cms·ılsiz rag"' bette halkımızın yüksek 1 
1 <.ı.ıı ku ı, yon \C ıı k ı. (11421) • ' • 

• kaliteyi derhal temyiz edebilmek hususundakı 
Kırıkkale~c Yaptırılacak \. kabiliyetin mühim rolü olmuştur. , 

inşaat 
Tahmin cdileıı bı.dclı (20,500) lh a 

olıın Kırıkkalcdc yaptıı ılilcak ınş t 

ıı:;kerl fabrıknlar umum mudurlu ü 
ıne" ez sotınalma k ı uc:yonunca 23. 
12,340 p:;z .. rtcsı guıı s • t l.ı tc kıı-

.. ıı ~ : ihal cdıl <. lır. Şar'o • 
mc (1) lıra (3) kuru :tur. ·!\lu .. .ıkKat 
lt! n t (1537,50) lu d r. Tc Lf mc· 
tuplarının mcz.kur günde at 14 d 
-• dar ı.omısyon::ı vermeleri. (11530) 

• İlim Tashihi 
Gazetcrn.Wn 5 Bınncı1'flnun 040 

ntıshasu:ıda intı ar rorn cı. kC'n !abrı- , 
h 1ar .'atınnlma lı:omıs,onunun 7000 , 

ilo .n. : tı 1 n ı b • ııı- ı 
da i I ınmd ın ı t.; ı ı .!O t..ı/940 
olarak yazıl C'8 ı v dl' :!O/ll !HO o"' 1 
1lJl"ak :ı redıld rorülmu T -
h.h olunur. 

İstanbul Birinci İflas 
Memurluğundan: 

Mu!Ls ömcr Abit hanında Kırm cı 
~c Unct. Yahytı Kem Un irulsırun 
.. ldlrllın ına mahl,emec.c 2/12/940 
t rJıinde lrnrar verildlgl iüuı olunur. 

CDi7) 

DAV ET 
Haydarpaşa Lise:si Mezunlar 

ccrrJyetinin senelık kongresi 
8 - 12 • 940 paı.ar gunu saat 10 da 
Şehz:adebaŞl Letafet apartımanın
da yapılacağından mcz::.ın arka
dc;:~lar davet olunur . 

...... ,.. ........ 116H9eı a- U~MAJıl 

c;._.-.,.. ..... T.J.& ·TA.il .. .._ ı 

Yalova Kaplıcalan Müdüı·lüğünden ! 
1 - Gazetelerde satılacağı evvelce ilan edilen Kaplıcalarda Macar L. 

Lang Fabrikası mamulatından monte ed;lmemiş 225 beygir kuvvetinde 
yeru bir lokomobilin sauşı 10 Xll 1940 Salı giınü saat 14 te açık arttırma 
ile yapılacaktır . 

2 - Muh.ııumen bedel 20000 Lira olup makineyi gormek fd.ı:la m.ilu
mat almak ıstyincler Muduriyete murıcaat edeb'lirler. 

3 - Montajı f.ıbrıka yapacak, makinenin nakli, montörun ve mon
taj 5.letlerinin kaplıcalard.ın gidiş celiş masrafı alıcıya aittir. 

4 - İsteklilerin yuzde 7,5 pey akçesile mezkur tarihte Yalova. Kap-
lrcalarmda Mudurlüğe milracaatlan. (11487) 

EN GÜZEL 
HEDİYE 

Ticaret Vekaletinden : 
Fiyat Müra'k:abe ~erinde i11tihdam edilmek üzere, Barem Kanunu hU

kumlcri dabillnde. a.sgarl lısc tahmlli memur alınac:aiı hakkında cvvelee ya
pıWı ilin uzc.-in.o muracut edenler ara:uııda Ankara ve İuanbul<k milu· 
baka imtı1ıanı yapılacaktır. 

İmtihan her iki mahalde 9 Biriucik.ln.un 1940 Puarteai cUnü ıut 14 dt 
icra edilecektir. 

Bu meımıri1'etler için tahriri talepte bulunan ve bulunacakların irntihan 
!Nnii öileden .-el Ankarada Ticaret Vekaleti. İç Ticaret Umum Müdlir
lüiüne, 1stanbulda Mmulra Ticaret Müdürlüiüne müracaat edip imtihan 
için kendilerini kaJ'dcttinneleri lüzumu ilin olunur. "11591,, 

Devlet Limanları İşletn1e Umum MüdürlüğündeO: 
İşletmemiz muameUit servisinde iş takip eden komisyoncu ile ~ 

memurlarına evvelce verilmiş olan karneler I. K. sani 941 tarihinden jtibl" 
rer. hükümsüz kalacağından yenilerini almak üzere Galata Merkez b' .., 
da işletme şubesi muamelat servisıne müracaat lüzumu ilan olunur. "1137 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocuklann liayst 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükeJXI' 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanJar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR T ALiNiZ. At 
~ u. 

E<I 
--- ::/ ay 

GARDE (Eski Parizyana) ~ · 
1 

~~-Cnllr.'~ SALONLARINDA: HER AKŞAM 1 
Guzıd~ saz heyetıne: Ses Kraliçesi 

iAMIYET YOC ESES 
1c ı-k' r SAL \HADDİN PINAR, Kerııarıi 
ccat TCKYAY, .Pıy nı t Ft""vz:i ASLANGİJ.. 

ve arl:adı ıyı iştirak ct.'llektcdirler. 

· l)e'niz ·Le\·az·ım ·saiJnalma· · K'9,niisyo~u İlanları · 
~ .~, •• '·... .·J, ~ . . , ............. ·~~~.-;. •. ~ 

Mannara L'ssü Bahri K. Satınalma Komisyonund4 
c ı: ı Kılo.,u T hmln fiyatı Tutarı tık tenıJııll 

kuruı;ı Ura lir• ---Sı".ı et 30.000 31 9300 
Koyun cu 2 000 50 12500 
Kuzu etı 20.000 50 10000 

31800 ~ 
1 Deni: crlerio:n ıhtıyacı ic;in yukardl cins ve miktarı yazılı üç ııa-

lcm et, bir şartnuncde olarak kapalı zarf usulile münakasaya konutmuştul'• 
2 - Eko;il•mcsi 18 Bırwc.ık nun 940 Çarşamba ıünü saat 16 da tnnitte 

Tersane kapısınd.ıki komısyoıı bına~ınd3 yapılacaktır • 
3 - Sartnamesi 159 kuruş mukabilinde Ankuada Dı:. Müıtepr1Jit Le" 

vaznn Ş. Mudurlugundcn, lstanbulda Ka unpaıada Dz. Lv. Satm Alma J'O..., 
mısyonundan ve komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - Jsteklilerın. bu işle alak3dar oldulı:larına dair ticaret vcaibJar111" 
mahalli Emnıyet Mudürli.ıklerinden alacakları hüsnühal kiğıtlarmr ve yız
lıarda mıktarı yazılı ılk teminatlarile birlikte kanunun tarifatJ veçhile taıı" 
zım crlecckleri teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat enıcUı>C 
kadar JComısyon Ba&kanhğma vermeleri. "11363., 

• 1 1 - Tahmııı edilen bedeli (12500) İLAN 
lira olar 10f' ton sodanın 9.12.940 Mudaıı,.a asliye trurcıJt ııa!dNuxsl* '' 
pıı~artes. gunu saııt 14,30 de Kasım- Eıu: Jlo 940 • 257: Kud&ııy•- J115eıı:J 
p:ı ışda bulunan deniz levazım satı- k6,.Uııdcıı 61il aluııct oğlu ölll Yuaf le• I 

k"mJsyonunda p;ızarlıkla ek- Pau:ıa De o k6ydeıı 610 Yus:ıf olitı H• 
; yc.pıl<ıc:ıktır. arabnnda mDtcbaddıs akdia teıı:ill 11avıU 

.! - 11!: tc inal.J (937 50) lira 0 • nıc yaptlmakı.ıı olaa muba~: ~ 
lı:. > rtn m her ...ıın 1~·" ti d hi- lkamct~lhı ~çhul kalmllı hasebile 1 . • 6 "' >ıı aa ti • sıııc teblııı:at ıfuı mllmktln olmuu d~ 
lınde ~ezkur komisyondan bedelsız Halllc lliııeu PY•P karan tcbllfım b1'111' ~ 
ıılınııbılu·. rUmlı oldııfuııdaıı tarihJ D1ııdan ltlbareıt 4 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu- ruıma 1uııD oları 21-ı2-ı:ı40 urihlnd9 "ı( 
nun istedıt• vesafkle birlikte adı gc- 9da mahhmcdc hami bul~ atd tak"' 
Çl'"'I komıs~ on..ı milracı:ıatlan ilfin olu- de balduııdaki daıııJm•ıstı s•vatı.ıa da'l'&Jll 0 

.ıur. ( 11496) lımacafı teblif malramına kaim oım.t cı.cıı 

• itlıı olunur • 

1 - Tııhmiı edilen bedeli 6480 Ura • - G ·· Dokt -~ 
olar ısoı; kılo katranlı gıte3larun 9. oz onı 
1.?.

0
40 p zo.rtesı günü saat 15 de Ka- Kemal Tarkan 

ı;.ı::lpa•aclıt bulunan Deruz Levazım 
SaUnalm'.'l komisyonunda pnzarükla Tnksim: Tramvay dunığı ~-
ek.,lltmes; yapılacaktır. 1 sıcda Kamerpalas No, ı. 

2 - tık temınatı 486 lira olup prt- Tel : 49313 
namesi her gün is saoti dahilinde ! ......... , ....... . 

mczkür komisyondan bedelsiz alırıa- ı '• 
bilir. 11----

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kıınu- ı TAN 
nun istedlğ. vesaiklc birlikte adı ge- Ga7.etesİ 

f:ur~ornityoru. mnracaaU~ı~~ o- nan Fiyatları 
Kayıp - Nllfua ve askeri tulre•e'alml 

:r~ ettim. Yeııllcrie.I etkarttmı.nıtmwı&n lrtl
k(imlui yoktur. Sar.,. AskerUlı tubeılııe h• 
yıtlı 3:?5 dotmıılu Nuri Om# Tına:r 

l(A Yl l'I: Bolu vilAyetlnin Gerede 
knzasmd:ın almış olduğum nüfus c:O%
da ıım., askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenlle,.lr.ı alacağımdan hükümleri 
k"'llmnmıştır. - 308 doDumlu Akve· 
renll Arif oğlu Yakup Beccrlkılz, 

Bllfl.ık maktu olarak 750 
1 i.nd 1111/JfO 8Gfllımı 500 
2 • • .. 300 
3 .. .. .. 100 

" .. • 50 


