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omanga, Bütün Ilıtigaiları 
Dün Silô.lı Altına Çağırdı 
kreş, 22 <Hususi Muhabirimiz Bildidiyor) -
=trıya hükiınıeti bugün bütün ihtiyat efradmı 

le davet etmiştir. Akşama kadar yeniden 
hin a ker silnh altına alınmıştır. Bir haftaya 
seferberliğin tamamlanması ve ordu mcv

ll' ·rı bir milyon 80] bini bulm&Sl muhtemel • 
• 
1~er tnraftun ordudaki mezun:yetler de ilga 

seferberliğe benzer hazırlık yapılmaktadır. 
Fakat umumi kanaate göre, Sovyet Rusya ile 

Yugoslavya miinasebetlerinin iyileşmesi ve Sov. 
yellerin Yugoslavyayı himayeye koştuklarının 
anlaşılması üzerine İtalyanın Yugosla\'yayı istila 
planını sonraya bırakarak evvela Yunanistana, bir 
taraftan da Cenubi Fransaya hücumu tercih ede. 
ceği tahmin edilmektedir. İtalyan Hariciye Na. 
zarının Arnnvutluğu ziyaretine bu bakımdan bil. 
yük ehemmiyet verilmektedir. 

"'
1 

tir. 
~a~:,·a~, hu fe,·kalade tedbiri almağa sevke. 
, ıtdıse, Sovyet Rusyanın Macaristan ve Rü. 
~ hududuna asker yığınağa başlamasıdır. 
toltıanyada bulunan asker çağındaki bütün 

11 Sla\'}a1' memleketlerine davet edilmişlerdir. 
-~~ gelt'n maliımata göre, Sovyet Rusyanm 
b 1stan hududunda tahşidat yapması, İtalya. 

d ~hnacyayı işgale teşebbüs etmek üzere bu. 
lalıgunun öğrenilmesi neticesidir. İtalya, Yu. 
~ala hiicum ettiği takdirde Sovyetler M8: 

na gireceklerdir. Yugoslavyada da umumı 

Hükumetin son zamanda affettiği hatta mümes. 
s:llerini kabineye kabul ettiği nazi tarafdarı de. 
mir muhnfızların tekrar faaliyette bulunduğu an. 1 
leşrlmış ve muhacir sıfatile Romanyada bulunan ·ı 
iki demir muhafız şefi bugün tevkil edilmiştir. 

Romanyada harbin Balkanlara sirayet etmek 
iizere bulunduğu kanaati hakimdir. Büyük endişe 
ve huzursuzluk vardır. 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 2) 

Resmi Harp Tebliğleri 
Alman Resmi Tebliği 

Berlin, 22 (A.A.) - Alınan umuml knrargihı bildiriyor: 
Almanların Kanal sah111 Ozerinde açmış olduktan gedik, dQn Salnt 

Paul ve Montreuil - Sıtrmer'e kadar tevsi edilmiştir. Ostcnde, Dunkerque, 
Calais, Bologne ve Dleppe llmanlarındnkl tesisata tayyareler tarafından 
muvaffakiyeUi bir taarruz daha yapı1mıştır. Flandre'de Escaut yakınında 
düşman ricat hattını setrebnek için anudane bir mukavemet göstermek
tedir. Valenciennes yakınında Atıl bir vaziyette kalmış olan düşman kıta
larına karşı şiddeill muharebeler yapılmaktadır. Düşmanın Arras yolu ile 
Artois'a cenup ve garbe doğru kendisine bir yol açmak için girişmiş ol
duğu teşebbüsler tardeclilmiştlr. Arrasın yakınında Sturkas ve Junkers te
şekkülleri İngilizlerin zırhlı kuvvetlerinin taarruzunu akamete uğrabna
ğa medar olmuşlardır. 

Bu ayın 18 inde Zelande'da hitama ennlş olan muharebede miktarları 
pek dün olan Alman kuvvetleri 1600 Fransızla 13 bin Holandalıyı esir et
mişlerdir. Liege yakınında klln Neufchateau'dakl modern lsUhkAmlar, 
düşmüşt(lr. 12 zabitle 500 nefer esir edilmiştir. 

Dün tayyarelerlml:ı: düşmanın geri lerinl ve blrçok hava üsl~inl bom
bardıman ve düşmanın birçok tesisatını ve tayyarelerin! tahrip etmiştir. 
Conp!egue ve Creil lstasyonlannda yangın çıkmıştır., 

Fransa ve Belçika limanlarında bir kruvazörle 11 gemi tahrip edilmiş
tir. Diğer birçok gemiler de hasara uğramıştır. Almanlar Kanal'daki bir 
Fransız limanına karşı yapmış oldukları bir tecavi.lz; esnasında düşmarun 
bir muavin kruvazörünü batırmışlardır. 
Düşman dün 120 tayyare kaybetmiştir. Almanların zayiatı ise 10 tayya

reden iba;ettir. Evvelki gece dllşman tayyareleri Almanyanın garp mın
takasına bombalar atmışlarsa da ekserisi kırlara dilşm(lştür. Hiçbir askeri 
hedefe isabet vlki olmamıştır. İki düşman tayyaresi, tayyare dlfi topları 
f P,.,.fınıiıın f"ldlt f'dllmlı:tl,. 

Fransız Resmi Tebliği 
Pari.s, 22 (A.A.) - Fransı:ı: akşam teblığl: 

Bugün, şimalde ve Belçikada çarpışmalar devam etmiştir. Cephenin geri 
kalan kısmında kayda değer bir şey olmamıştır. 

lngilterede Şahsi Haklar Devlete Ven1di 
İngilterede cana, mala, paraya ve ara:ı:lye tasarruf hakkı devlete 

verllmlıttir. Bundan böyle her İngiliz Jn şahsi serveti, evvelA devlete ait 
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Churchill, Parise Gidip Weygand ve ' 
Başvekille Görüştü. Londraya Döndi 

Londra, 22 (Hususi) - Mister Churchill, bugün de deniz, kara ve hava müşa-ı 
virlerile birlikte Fransaya giderek M. Reynaud ve General Weygand ile görüşmüş, 
akşamlayın Londraya dönmüştür. General Weygand, cepheden döner dönmez askeri 

r,,_ ____ ASKERi 
~ 

VAZiYETiN HULASASI 
Son yirmi dört saatte askeri va

ı.lyette mühim bir tahawül olma
mıştır. Fransız:lar Arras'ı istirdat 
etmişler ve Almanlann sağa sola 
saldıran motörize kuvvetlerine kar
şı daha muayyen bir va7Jyet almış
lardır. Cambrale ile Valenciennes 
arasında şiddetli bir muharebe de
vam etmektedir, fakat muharebenin 
safahatı hakkında bir şey söylen
miyor. Bu muharebeye inalli:ı: kuv
vetleri gentı bir ölçüde !şUrak edi
yorlar. Almanlar burada alır bir 
darbe yedikleri takdirde Fransanın 
sahillerini tazyiktan vazgetecekler 

hlm hareketin başlangıcı olur. 1•111-

amafih şimdilik bütan bu hükUm
ler nabehenglmdır ve harbin geçi
receği sa.fhaları ve varacağı netice
yi beklemek lazımdır. 

UmumiyeUe göı;e çarpan bir nok
ta müttefiklerin gevşemedlkleri, bl
l~kis gittikçe sertleştlkleri ve her 
zaafı bertaraf edecek tedbirler al
dıklarıdır. 

I 

kıtaların maddi ve nınnevi vazi. 
yetinden memnun '>l,i:ı~unu soy. 
itmiştir. Geçen haflııııın şiddetli 
çerpışmalarma rağmen, kıtaların 

n.ücadele haleti ruhiyesi ve mü
cadele imkanları tanı olarak bP.r 
devamdır. 

Reynaud'nun Yeni Beyanatı 
Reynaud, bugün raclyo ile şu 

sc'zleri söylemiştır. 
"Cepheden avdet eden Gene. 

ral Veygand'ı gördüm. Bana şu 
si:>zleri söyledi: "HP.r fert \'azife
sini şiddetli bir enerji ile yapar. 
ım o zaman çok emın:nı " 

Alman Zayiata 

Yarım Milyon 
Londra, 22 (Hususi) -

neral Weygand, cepheyi t 
ettikten başka İngiliz ve 
çikalı J:umandanlarla da 
rüşmüş ve alınabilecek b 
tedbirleri aldıktan sonra 
dönmüştür. Askeri müteh 
sıslara göre Almanlar ş· 
Fransada yaptıkları son h 
kat sırasında asgari 500 
kişi zayi etmişlerdir. Bu su 
le müttefiklerin verdikleri 
yiatın her birine karşı Alın 
lar beş misli zayiat vermişi 
dir. 

• 
Amerika Tayyareıen 

o~ktır. 

·"Kontrolü için Kararname 
•demir ve kalay fiyatlan meseleslle umumi fiyat lton
• 1anan karamam e üzerinde ga:ı:etemize i:ı:abat ver

erleri ücüncü sayfamız.da bulacaUmu. 

1 
ve bu havallden çekilmefe mecbur 
kalacaklardır. Bu da Belçlkanın 
mukavemetini arttırır, belki de 
müttefikler hesabına yeni bir mü-

Müttefikler henOı. ;nikbinlik gös
termemekle beraber bir ay daha 
dlşlerlnl sıktıkları takdirde ı.aferln 
dörtte OçllnU kazanmış olacakları
na inanıyorlar. M. Reynaud, bunu 
s5ylernekle Alman taarruzunu kır
mak için mutte!iklerln çok buhran
lı bir ay geçireceklerini de anlat
mış oluyor. 

"Eski silvari akınlarına müşa. 
t:~h olan ve cüretleri kendilerine 
pahalıya mal olabile.:ek motorize 
kıtaatın akınlarile, sivil ahali, 
k!Jrkuya düşmemelidı!. Bu aha-
1i yerlerinde oturup çalışmalıdır. 
ı~tihsalin herhangi bir tenakusu 
vatan için bir zaafJ muciptir. SL 

Müttefikler hesabına 
rikadan alınan yeni bomb 
dıman tayyareleri hava yol 
gelmeğe başlamışlar ve 1n 
tereye muvasalat etm~le!'di 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) ...................... . 
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llliıımııaa &Gre, Nafia Ve.. 
ledd1n bu kısımları.' Atatürk Anlfl 

tamiri baklanda emir 
plmlftir. Hemen fa· 

l8t üzerindeki 
en kısa bir zamanda 

Taylnlerl Nevwehfr, <TAN> - Buraya aı. 
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f lleiıtere hükftmeti, bqfln 
Avam Kamaruından mü. 

•ir kanun liyihasmı iki .._ 
lciııde geçirdi ve derhal tatbik 
a kline koydu. 

• )'eni kanun, İngiltere hü
tlne Cromwell devrinden. 
hiçbir hükömetin elde ede. 

salahiyetleri veriyor. in. 
hükUıneti bu kanan ile 

lngilizlerin mallan ve can. 
lberinde tasarruf hakkına 
P oluyor. Ve hükCtmet, bu 

·de salihiyeti, memleke. 
ı.atıdafaası uinında kullana. 

• kanun hlikömete bu sa. 
eti iki sene müddetle veri • . 

'-tan lnıilizlerin can, mal, 
ilanıma neye malikse hep. 

"8k6ınetin tasarrufu8' L 
tutması, İnciltere sibl bir 

ı-. ___ i ve hürriyet yurda ı. 
~k ağır bir mecburiyettir. 

lnciıterenin buctlnldl bah. 
-..p;ında bu mecburiyeti 

kadar sızlanmadan kabul 
İngilte.enin tehlikeyi 

a yenmeğe azmettiilni, en 
tekilde ıösterir. 

Sümullü Tedbirler : 

~ lnailterede zencin, fa. 
kir yoktur. Bütiia Hl'Ve. 

._ Yolunu, canuu maluu, 
ettiii hükftmetin emrine 
~ bunun mukabilinde -.. 

telllinini isteyen bir millet 

'1' A ~ 

lngilterede Can ve Mal 
Hakkı Devlete Geçti 

Derhal Kabul Edilen Kanun, Eıhasa Ait, Mal, Arazi, Para ve 
Sair Tasarruf Haklarını, Bilakaydüıart, · Hükumete Vermiıtir 

lngiltere Rasgada 
Almangaga Malzem 
Vermemesini I stigo 
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.. ,.. . . Un evvelkı gazetemız-

de haklı, haksız sebeplerle 
il fiyatlara karşı tedbir. 
ası lüzumundan ;) ine bu 

. bahsetmiştik. Bugünkü 
._..,_."lll~·~e Ticaret Vekili Naz. 

110 lunun ayni mcvzua 
llıatı vardır. Ticaret Ve-

de söylediği gibi, fiyat. 
•ııekülasyon neticesinde, 
likar sebebile yükselir, 
'- tnaliyet fiyatına tesir 
beptcr yüzünden artar. 

Yok ki, Avrupayı saran 
lesi bütün memleketler. 

maddeleri fiyatları 
leair etmiştir. Bugün ev
tle halinde en büyük mü

L'IP•-""''" de, Jetler bizzat kendi. 
Yorlar. Piyasada lüzumu 
a nıal kalmıyor. Sani-

llakaliitta snlh zamanına 
biiyük müşkülat ,.ardır. 

lt Primleri artmıştır, harp 
Yükselmiştir. 

Ve buna benzer sebep
i~ et fiyatları yükselmiş 

e olarak mamw madde
•tları da aşağı, yukan 
ekette hissolunur dere-

lllıştır. 

fiyatların spekülasyon 
de, ~ani bir takım be. 
tı fırsattan istifade ede. 
lnlnculuğa kalkısması 
fırJqması, üzerinde bü
tizlikle durulması icap 
!rıescledir. İstanbulda, 

baslar başlamaz, he. 
lhtikar havası esmeğe 
· E er hiikfımet, bunu 

1 in li'ızım gelen tedbir. 
ta gecikse;) di, fiyatlar 

1 d a ne kadar ;) iiksele-

' ammenin kesesine el 
\re her zaman içimizde 

lıt11 için daha fazla kor
: İdi bir hırsızdan baş. 
~· 1 d ~ildir. Çünkü her 

t hırsız, bir, nihayet iki 
lllaiını ''eva parasını ça

t tnuhtekir, ı;atnndaşla
~ril rini kütle hnlinde 
q)kı an en sefil mah. 

tin bu tufeylileri ez
bltnlara göz açtırmamak 

tedbirlerin yakında 

llasyon karan halinde 
1 'l'icaret Vekilimiz söy. 
lıu suretle devlet eline 

ll 01an fi~ at kontrolü ile 
datılınasma meydan ve. 

t' ır. 

• 
Başlarken 

t' 
~~•nlann başlaması, ta-

bler ve talebe velileri 
er yıldan fazla endişe 

...._ - tadır. Bunun sebebi 
· ~. inıtihan sisteminde 

degişikliktir. Bunda, 
leçen yıllara nisbeten 
tı kesilmiş olmasının da 
ıı:· Birçok muallimler, 

llltıhan sisteminin, tale
'6 •nden daha müşkül 
ktuğu kanaatindedir. 
lıi ediyoruz ki, başlı
~anlar, o muallimlerin "'t 1 isabetsiz çıkaracak 

1 
•telensin. Talebe için 

~ •• ,..,L hir merhale olduğu 
hhulunan imtihan sis

Utun kaldırmanın bL 
~U ünülürken, onu 
)d r bir hale sokma
illi asını görebileceğimizi 
il . ş degıliz. İmtihan 
lll ıstikrarsızlığı, öteden. 
'-l~~adığımız dertler a

t ·~ bir mevki işgal 
~•ındi bize düşen iş, 

> hesi yapılmamış hu
t enı sistemin, onu ku
~'-vvur edebildikleri 
~t bir netice verme

etnıekten ibarettir. 

TAN 

ltalyada Kimlerin Sözü 

6'6JI; --
1. talyada .Mussollninin üç 

sıfatı vardır: Birincisi, Fa. 
şist Partisinin Duçeliği (yani li
derliği), ikincisi, Başvekillik ve 

1 üçüncüsü de İtalyada en yüksek 
hükumet heyeti olan Yüksek 
Faşist Konseyinin reisliği. Duce 
olmak sıfatile partiye, başvekil 
olmak sıfatile krala karşı me
suldür. Yüksek dıvan reisi sıfa. 
tile divan azasını tayin ve on
lara riyaset eder. Yüksek divan, 
parlamentoya hakimdir. Hit. 
ler, parti ile devleti birleştir. 
miştir ve onun için Rayh'in 
Fuhrerdir. Fakat İtalyada bun
lar, nazariye bakımından blri
birinden ayrıdır. 

Mussolininin ölümü takdirin
de yüksek divan bir liste hazır
lar ve kral bu listenın içinden 
birini duçeliğe seçer. 

' 

\ 

Kral ve Veliaht 

l talyada Krallık makamı, 
yeni bir başvekil tayin et

mek hakkını henüz haizdir. 
Mussolini, krallık makamının 
istikrar ve emniyeti temin ettl
'tini nazarı dikkate alarak kral. 
hk mnkamını ipka etmiştir. 

Kral Emanuel, mutedil, münev
ver, 7.eki bir insandır ve Mus. 
solini ile arası çok iyidir. 

Kralın veliahrli, Prens Um. 
berto. sevimli ve cazip blr genç
tir. :Bir anılık faşizme karşı so. 
ğuk davranıyordu. Fakat sonra 
ona ısındığı da söyleniyor. Ve. 
baht. 1904 te doğmuş ve 1930 
da Belçika kralının hemşirrsl 
Prenses Jose ile evlenmiştir. 

~ 

Yürür? 
·-·-· ..... -···-·--··········-.. ······· YAZAN: 

JOHN GUNTHER 
1 
i 
i ''Avrupanın lruüzü,, Adlı Eserin lJlüellifi 

·-·-A-··-··-· -[--,:;.:,:.ı;--·---·-------·-·-.. ···-··-··-·-····-··· ... -·-· 

parti tesis edildiği zaman Bian. 
ehi bu makama getirildi. Fakat 
onun Matteotti hadisesine ka. 
rışması, azline sebebiyet verdi. 
Onun yerine evvela Giuntr, da. 
ha sonra Farinaccl geldi. 

Balbo, faşist Italyada istediği. 
ni yapabilen biricik adamdır, 
Hava Nazırlığı sırasında Du~e, 
onun bütçesini tasvip etmek is
tPmemiş, o da Duçenin Karşısın
da bütçesini müdafaa için Ve
nedik sarayına gitmişti. Musso. 
llninin yanı başında buiunması 
mutat olan sandalya kaldırıl
mıştı. Demek ki, Mussolinı ona 
bir mektep talebesi gibi ders ver 
mek niyetinde idi. Faka: Balbo, 
hu vaziyeti kabul etmtyerek, 
Muı:solininin masası tizerine o. 
turdu. 

Bu sonuncusu, çok sert bir a
dam olduğu için azlohtndu. Da. 
ha sonra Turatti tayin olundu 
ve bu makamı dört sene idare 
etti. Fakat bugün Rodosta sür
gün hayatı yaşıyor. Daha sonra 
faşistliğin ev amiri a~eresini ya. 
zan Giurati geldi. O da gittik
ten sonra Starace tayin olundu, 
onu Ettore Muti takip etti. Sta- Diğer Muharipler 
raa. de her yazının "Yaşasın --------
D•çe" sözile bitirilmesini iste. 
ai, fakat Duçe "Heil Hitler" e 
benzer bir söz vücude getirmek 
istemediği için buna mani oldu. 

Balbo 

Faşistliğe muhaııt olanlara 
Hintyaiı içirmek adetini 

icat eden Balbo, faşistli~in do. 
ğuşundanberi faşisttir. 933 ten
beri Trablusgarp valisidir. Da. 
ha evvel İtalyadan kalkarak Şi. 
kagoya kadar muvaffakıyetli 

bir hava seferi yapmış, ondan 
sonra gazetelerde adının ancak 
ayda bir kere çıkması kararlaş
tırılmıştı. Onun Libyaya nefyo. 
lunmasının sebebi, hava sei'.eri 
yüzünden son derece sevilme. 
sidir. Daha mühim bir sebep ve
liaht Prens Umberto ile sıkı fıkı 
dostluğudur. Umberto 1932 ve 
1933 te faşistlere karşı cephe al. 
mıştr. Mussolini de ordunun 
kral ile birlikte veliahde sada
kat yemini ifa etmesine karşı 
celmek üzere idi. O zaman Bal
b~ veliahdin adamı olduğunu 
gösterdi Bunun üzerine Balbo, 
Trablusgarbe gönderildiyse de 
veliaht ile dostluğunu muhafa.. 
za etti. Onun için Libyadan Na. 

Mussolini 1935 sonteşrinin. 
de Mareşal Dö Bono'yu 

Habeşistan Başkumandanlığın. 
dan ayırarak Mareşal Badog
lio'yu gönderdi. Maksat, seferin 
şerefini orduya vennı?kti. Ba.. 
doglio da vazifesini gayet mü. 
kemmel bir tarzda yaptı. Onun 
için Badoglio'nun İtalya muha
ripleri arasında mühim bir mev 
kii vardır. Mareşal Do Bono da 
siyah gömlekliler arasmd:ı ayni 
nüfuza sahiptir. Bunlara bir de 

Papa 

/ 
; 

poliye uçar, veliahda bir iki gün 
misafir olduktan sonl'a vazife
sinin başına döner. 

Yeni Papa On İkinci Pius, 
modern bir adamdır. Ve 

bilhassa bir diplomattır, bir 
ilim adamıdır, bir lisancıdır, bir 

sc>yyahtır, ve bir devlet adamı
dır 

Modern devrin papaları için. 
de onun derecesinde münev. 
ver bir papa görülmemh:ti. En 
bellibaşlı vasıflarından biri to
taliterlık düşmanlığıdı':" ve en 
beğenmediği şeylerden biri ırk
çılığın Almanyadan 1ta1yay3 si • 
rayet etmesidir. Bütün hedefi, 
Allahın duşmanlanna karşı hı
ristiyanlığı müdafaadır. Bu yuz 
den ille neşrettiği irade de ırk
çılıiı, muahedeler aleyhine 
hareketi ve totaliter tecavuzu 
takbih idi. 

Diplomatlar 

Bir zamanlar İtalyanın Ha
riciye Nazın Grandi idi. 

İngiltere ile Fransarun Lo. 

zanda tamirat meselesi üzerin
de anlaşarak İtalyayı harıçte 
bırakmaları üzerine Grandl de 
Hariciyeden atıldı ve Londraya 
gönderildi. Grandinin, Habeş 
harbi sırasında İngilizlerın 
sanksiyonlar üzerinde ısrar fde
ceklerini anlıyarak vaktinde ha
ber vermemesi yüzünden Musso 
tininin kızdıŞı sanılıyordu,la\<at 
herkes te aldandı. Grandi Ceno. 
vadaki Sorima kumpanyası ile 
alakadardır. Ve bu kumpanya, 
Egypt vapurundaki altınları 

kurtarmıştı. Grandi, bugün Ad
liye Nazırıdır. 

Grandi, hariçte sevlldiği ve 
dahilde itidalile tanındığı için 
daha y Ü k s e k makamlara 
namzet görülebilir. Onunla Bal
Donun, Ciano tarafından tutu. 
lan mihver siyaseti aleyhinde 
oldukları, Mussolini ile Ciano 
tarafından takip edilen Yahudi 
düşmanlığı siyasetini sevmedik. 
leri söyleniyor. 

Diplomatlar arasında Baron 
A loisi'yi saymak lazımdır. Bu 
zat. Duçenin Cenevredeki mü
messili idi. Suitch ise, bugün 1. 
talyanm Amerikadaki mümcssL 
lidir. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Cepheden 

Atlantiği 

Görülen 

Gelen Mektup - Ka)'lkla 

Geçmek - Gazetelerde 

Bebeğin Karyolası ilan -
1 o Mayıs gecesi Paristeki ı Gazetelerde Görülen ilan: 

barlardan birindey:ız. Har. 
b~n başladığı bu gecede salonun 
üçte biri boştur. Fakat vazifesi, 
halkı eğlendirmek olan artist, 
sarışın ve güzel bir kız, mutadı 
vechile sahnededir. Gülüyor, oy
nuyor, şarkılar söylüyor. Cephe
de Fransanın hürriyeti ve istik
bali için yer alan faciaları unut
turmak da ona düşüyor. Üçüncü 
şarkısını bitiren bu sarqın gü. 
zeli: 

- Şimdi, diyor, bu okuyaca
ğım şarkı cepheden gelen bir as
ker mektubudur. 

Salonda çıt yoktur, halk kol
tuk ve İskemlelerine gömulmüş, 
cephedekilerin ıstırabını teren
ntim eden bu billur sesi dinliyor
lar. Artist, şimdi coşmuştur; bir 
ysııdan hıçkıpyor, bir yandan e. 
tindeki mendilile gözlerini kapı
yor ve Fransız askerinin cephe
den kansına gönderdiği mek
tubu okumağa devam ediyor. 
Halk onunla beraber ağlamakta
dır. Mektubun sonuna ~oğru ar. 
tık yerlerinde oturamaz oluyor. 
Jar. 

Derken ortada şöyle bir hava
dis dolaşmağa başlıyor: 

- Bu mektup, artistin cephe
de bulunan kocasından gelmiştir. 

• 
Kayıkla Atlantiği Geçmek 

Bugünlerde Holanda ve Bel. 
çikadan kaçan halkın haddi 

hesabı yoktur. Artık ne vasıta 
bulurlarsa! Bu arada gayet tuhaf 
tesadüflerin de can kurtardığı c. 
luyor. İşte size bir vaka: 

Alfred Cad, bir bacağını 1914 
harbinde kaybetmiş, İngiltereli 
mütekait bir askerdir. Geçenler
de Cihan Harbindenberi görme
diği Holandayı bir ziyaret edece
ği tutuyor ve tam bu sırada Al
manlar burayı istilaya başlıyor. 
Fena halde ödü kopan Cad, can 
bavlile sahile koşuyor. Burada 
İngiltereye gitmek üzere yegane 
bul~bildiği vasıta dibi düz biçim
siz bir sandaldır. Bir de yanm 
vamafak bir motör bulup sanda. 
İa takıyor. Tam yola çıkacağı sı
rada birisi eline bir de pusula sı
kıştırıyor. Cad: 

- Yahu, diyor, ben denizcilik. 
ten anlamam. Allaha sığınıp yo
la çıkıyorum. 

Bir aydanberi lngiıterede 
gece muntazaman muayy 

saatlerde ışıklar söndürülüy 
Bu suretle tayyare hücuml 
karşı korunuyorlar.Fakat bu 
den -ortaya yeni bir mesele ç 
Karanlıktan istifade eden 
ve yankesiciler! Bu vesıle 
Londrada açıkgozun biri gaze 
lere şöyle bir ilan verdi: 

- Karanlıkta tecavüze u 
maktan, soyulmaktan korkma 
nız. Yeni açılan müessese • 
sizi her türhi beklenmez t 
kelere karşı müdafaa usulleri 
retiyoruz. 

Bu ilarun cazibesine ka 
Londralı bir işçi Michel, k 
ve iki çocuğunu da alıp v 
adrese gidiyor. Donüşte 
kapıyı açan büyük anne şöyle 
manzara ile karplaşıyor: 
kızır. kolu, delikanlının yüzü 
yaz sargılarla sarılmıştır. Mi 
bir bastona dayanarak sekm 
tedir ve karısının ağzından 
diş çıkmıştır; mendili kan · 
dedir. 

Michel bozuk İn,lliliz aksanı 
sa! tavrile: 

- Sorma büyük anne, d 
bu birinci dersti. Hepimize bi 
dayak attılar ve sonra da, .. H 
gördüğünüz ilAna inanma 
Bu birinci ders .• Şimdi gidebi 
siniz" dediler. 

• 
Bebeğin Karyolası 

lngilterenin yeni aldığı tedb 
lerden biri de şehirlerde b 

lunan çocukları daha tehlik 
yerlere nakletmektir. Geçen 
yine bunlardan bir grupu · 
yonda trene bindirdiler. Elleri 
yuncaklar ve yemişlerle dolu 
lan bu yolcu alayı henüz b 
rında dolaşan tehlikelerin 
farkında değillerdi. Fakat 
tren kalktığı esnada kom 
manlardan birinden bir fe 
kopuyor: Çocuklanı. nezar'?t ed 
mürebbiye ağlayan çocuğu t 
li ediyor: 

- Ağlama yavrum, diyor. 
neni, memleketini, evini yine g 
receksin. 

Nihayet hrçkırıklanru yenip 
ağzını açabilen küçük Janet, 
!indeki iki bebeği göstererek: 

- Matmazel, başıma sizin 
lediklerinizden daha büyük !e 
ket geldi; bebekleriı!ıin karyo 
sını ve battaniyesini evde unu 
mu~m. 

BULMACA 

Ciano JR d 
1904 tevellütlü olan Kont e g na u Geçen Harpte Dört 

Sene Döğüşen Bir Askerdir 
Ciano, Mussolininin da. 

madı ve İtalyanın Harıciyc Na. 
zırıdır. Hukuktan mezundur. 
İki piyes muharriridir. Gazete
ciliklP. meşgul olmuş, daha son
ra diplomasiye intisap etmiş, 
.Şanghayda konsolosluk, Çinde 

Edilen ısraı üzerine pusulayı 
da yanına alıyor. Ona orada na.. 
s•l kullanacağını şöyle bir tarif 
roiyorlar. Son dakikada yanına 

bir de Holandalı genç bir artist 
katılıyor. Böylece yola çıkıyor
lar. Bir müddet gittikten sonra 
başlıyor dalgalar azmağa, rüz
gar vızlamağa. Holandalı artist, 
el:nde bir kova sandalın içindeki 
sulan boşaltmakla meşgul. Beri 
ta.rafta Cad, elinde pusula gittlk. 
leri ciheti tayine çalışıyor. Olur 
a ... Sandalı fındık kabuğu gibi 
döndüren rüzgar ya onla':! yine 
Holanda sahillerine ıürükleyive
r!rse İşte tam bu sırada Üzerle
rinde bir tayyare görünüyor. Ba.. 
§im yerden kaldıran Holandalı 
artlııt, Cad'ın elinden kan aktığı. 

Buailnkü Bulmacamu 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Fransız Bankasının Bilançosunu Beş 
sefirlik ettikten sonra, Mussoli
ninin büyük kızı Ede.la ile evlen
miş, kısa bir zaınan için matbu. 
at müdürlüğü ettikten sonra, 
Matbuat ve Propaganda Nazırlı
ğına tayin olunmuştu. 
Habeş harbinin kopma~ üze

rine altı ay tayyarecili!t yapan 
Ciano, Habeş harbinin bitmesi 
iizerine Hariciye Nazırlığma ge. 
tirildi. Mussolininin onu kenni
..,e halef olmak üzere hazırladı
jı ve bütün İtalyada ondan çok 
sevdiği bir kimse bulunmadığı 
söyleniyor. · 

Berlin • Roma mihverini vü
cude getirmek için bir hayli e. 
mek sadeden Ciano'nun karısı 
rla bu işi başarmak hususunda 
kocasından geri kalmamıştır. 

Çünkü karısı Almanyayı sevmiş 
ve bilhassa Göring'den hoşlan
mıştı. 

Ciano'nun Hnriciye Nazırlığı, 
bir çok buhranlara 'ahit oi
muştur. İspanya meselesi, Ak
deniz buhranları, İngiltere ile 
çekişmeler, bunlar arasındadır. 

Parti Umumi Katipleri 

fransanın keskin ve aydın. 
hk zekalı Başvekili Paul 

Reynaud, Paristeki Lows - le •• 
Grand lisesini tamamladıktan 

sonra, hukuk doktoru olmuş, pa. 
yitahtın barosuna girmlı ve şah • 
siyetinin kudretini evvela bu 
meslekte ispat etmişti. 

Sonra, yilbek ticaret mekte
bini de tamamlıyan Paul Rey. 
naud, Umumi Harbin dört yılını 
cephelerde geçirmiş ve sıfınn al • 
tında 35 derecede vatan uğrunda 
dövüşmüş kahramaıı bir asker
dir. 

Onun kırk sekiz ıaat uykusuz 
kalarak çalıştığını birçok kereler 
görmüş olduklarını ıöyliyenler, 
bütün bu fevkalbeter faaliyete 
raimen, zekiaının ve enerjisinin 
bir nebze sanılmadıiını da iddia 
ederler. 

Onun çalışma masası üzerinde 
daima göze çarpan şeyler arasın. 
da, çiçek dolu bir vazo ile, genç 
bir kız resmi vardır. Reynaud'. 
nun damadı, şu anda, Maginot 
hattı önünde dövüşen bir avcı 
tayyareleri grupuna kumanda et
mektedir. 

Versay sulhünün akabinde, 

l talyada mütemadiyen adam Almanlarla Fransızların ikhsa
değiştiren• bir makam, par- den anlaşmalan lüzumunu mü. 

ti umumi katipliğidir. 1919 da dafaa eden nutukları söylemiş o-

r~. Regnaud. 

lan Paul Reynaud'dur. 
Müstemlekeler Nazın bulun

duğu sıralarda, her tehlikeyi g8. 
zc alarak bizzat mahalline kadar 

• 

Günde Bitirmiıti 
giden, ve Şimali Annam hareki. 
tını bastıran da ayni adamdır. 
Yine Paul Reynaud, Maliye Na
sırı olduiu günlerde, Fransa 
bankasının bilançosunu bet gün. 
de yapmıf, ve bu muvaffakıyetle 
bütün maliye mütehassıslannı 
mütehayyir bırakmıştır. 

nı görüyor. Gayet tuhaf bir teY ~ 
olmuştur; denizcilikten anlama
yışı Cad'ın hayatını kurtarmıştır. 
Zirıı. pusulayı nasıl tutacağını 
bilmiyen lngiliz, bu gemici ale
tini kalbinin üzerinde tutuyor. 
muş .. Gelen kurşun pusulayı de

SOLDAN SAÔA: 
ı - Arıyı hatırlatır • Zehir 1 

Belde bulunur. - Nota S 
Fıtne, bozmak, karıştırmak 4 O, şimdi her sabah, tamamlle 

phsi ikametgahı olan ve sade o
daları Japon stilinde eşyalarla, 

kitaplar ve çiçeklerle süslü bulu
nan apartımanından çıkar ve Ha. 
riciye Vekaletindeki makamını 
erkenden işgal eder. 

Onun tam formunda bulunan 

lik deşik etmiş ve Cad'ın bir par. 
mağım yaralamış. 

Hemen kendileri ölmüı gf. 
bi sandalın içine yatıyorlar. Al
mran tayyaresi uzaklaştıktan son
ra Cad ile Holandalı bin bela ıle 
İngiltere sahillerini buluyorlar. 

bünyesi de, ışıklı zekası ve çelik hem en doiru, hem de en kısa 
iradesi kadar sağlamdır: Amatör yoldan ve mümkün mertebe sii
bir eskrimci, bisikletçi, tenisçi ve ratle ulaımak prensibine sahip 
yüzücü olan Paul Reynaud, içki bulunan, enerjik bir devlet ada. 
.kullanmaz, sigarayı, - çalışma- mıdır. Bunun içindir ki, Fransa, 
dığı :&amanlarda ve pek nadiren onun phsında, buıün muhtaç 
içer - ayni zamanda her sabah, bulunduğu devlet reisini bulma. 
muntazaman kültür fbijin1 yap. nın emniyetini duymaktadır. 
mayı da katiyen ihmal •tmez. Ruhunda 1100 metre irtifaın 

Gazeteleri büyük bir dikkat ve da bid dalda dojın.uş bulunma. 
süratle okur. Servis şeflerinin ra. nın kartallıtını, başında sağlam 
porlannı dinler, sonra, kendi bir tahsllln ve uzun tecrübelerin 
stilosu ve mavi renkli hususi olcuPluğunu ta,ıyan Paul Rey· 
mürekkebile notlannı alır. Bil- n•ud'nun keskin ve aydınlık ze. 
tün bu işleri yaparken de. en kası, - vaktile Lyautev'ln pren-
aık tekrarladıtı tavsiye şudur: ._ Bihesco'ya da sövledifi ıti 
"- Çabuk .. Çabuk! •• " bl - her vazifeyi kolaylıkla ta 
Bundan da bellidir ki, Paul şıyabilecek bir kudret ve kabili. 

Reynaud, istihdaf ettiği ga~ eye, yettedir. 

Bir hayvan - Ölliyu hatırlatır. S 
Bir ticari tabir _ Sembol 6 - Saçsıa 

Endişe, cıssa 7 - Bir meyva - R 
ılr 8 - Amel, mevcut • Siz 9 -
Tarıhi bir kavim • Toprak, 

YUKARDAN AŞACiI: 
1 - Masum - Mesafe ôlçüstl 2 -

Illve, doymuş • Yakmdalı:i, bericWd 
3 - Çalgı _ Tende bulunur 4 -
Sli - Volkanda bulunur S - Çl'l'I 
çalı:ılır • Demiryol 6 - Bir isim • 
Nota 7 - Defmek 8 - Bir una• 
muz • Bir ay 9 - Mullı: _ Vakit • 

DtiNKtl' BULMACANIN 
HALLEDİLMiŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Namur - Moz 2 - Odun • 

iza 3 - Rah - esrar 4 - Almul,. 
18 S - Eshar - Af 15 - Çim _ Eml. 
ne 7 - Et _ En 8 - Annam • a 
9 - Ti - Sirke. 

YUKARDAN ASAôt: 
1 - Norv~ _ At 2 - .A"'a • ı • 

c;iz 3 - Muhamm·n 4 - Un • LI . . 
Taı 5 - Emre • Mı 6 - S _ Me • 
7 - Marn inek 8 - U ayan • Le • Q - Zarııf~t 
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lngiliz yaptsı yeni model 

PHILCO 
rlADYOLARI 
GELMISTIR. 

1 

fi E L 1 O 5 Müessesatı. 
~~._ .... •;•a .... aaa' .................... ~ 

mesı mucıbınce bir adet Donkı açık eksıltme usuıııe S•hUJ 

muvakkat temi,,atı 45 liradır. 

III - Eksilhne 28-V-940 S3h gilnü saat 16 da Kabataşta le\·azım ve 
ub ya:ıt Şl;bcsindekl alım komisy=ın unda yapılacaktır. 

mi.ıı-acaafüırı. 

7.5 g ih .. n
(4255) 

idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (6616.) liı'a (50) kuruş olan kaynu ışlerı ıçın altı 
emden ibaret muhtelif şekil ve eb 'alta (4700) adet hususi forma kö

ü (25-11-1940) Salı gilnil saat ( 15) de Haydarpaşada gar binası dahi-

e11.ı komisyon tıırafından kapalı uı tf usulile satın alınacaktır. 

Bu ~se girmek steyenlerln (496} lira (24) kuruşluk muvakkat teminat. 

anunun ta.nn ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevı zarflarını ayni gun sa

t (14) on dörde kadar komisyin reis iiğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe aıt ~artnameler koml!yonda n parasız olarak datıulmakta-
(4282) 

Emniyet Sandığı tıanıarı 
% 5 Faizli ,.e Sekiz Sene Taksitli Emlak Satışı 

enköyilnde Sahrayicedıt mahal
nde eskı Halımağa y eni K a

aklıbağ en yeni Tellıkavak soka
da eski 27, 28, 29, 28, 34, 30, 32, 

enı 8/1, 8/1, en yeni 8/1. 

ylerbeylnde Burhıınlye mahal
lnde Halıtbey, Bayır sokağında 
i 2 MU. yeni 2!1, 2!1/1 No. taj 

Sıık11:ağacında Taş
caddesınde eski \ e yenı 8 No.lı 

ıkudarda Kııııklı mahallesinde ve 
kağında eskı 25 MU. yeni 27, 

Kemerli sokatm-
16, 18 No.lı. 

CİNSi 

Üç katta on yedi odalı yedi so- 8500 
talı terkos ve elektrik tesisa-
tını hAvi maabahçe ahşap bir 
köşkün tamamı (mesaha! sat-
hiyesl 13832 metre murabba-
:dır). 

İki buçuk katta ,;eki;: odalı 1500 
maabat ve müştemJIAt' ahşap 
bir köı;kUn tamamı. Mesahai 
sathiyesi iki hektar (7570 met-
re murabbalıdır). 

İki katta dokuz odalı ve elek- 750 
trik tesisatını hAv~ e.hşap bah-
çeli bir evin tamamı (m8$ahai 
sathlyesl 4179 metre murab
baıdlr ). 

İki buçuk katta altı od:ılı ku- 2000 
yusu ve elektrik tesisatı olan 
bahçeli ahp p bir evin tamamı 
(mesahai sathiyesl 157 m~tre 
murabbaıdır). 

Maı;bahçe ah:ıap hane (me- 3500 
sahai sathiyesl bir hektar 17!17 
metre murabbaıdır). 
Dört katta on iki odalı terkos 8000 
ve elektrik tesisatın ı hAvı kAr-
gir bir evin (t.ıpu kaydında 

kfırgir imalAthanenin) tamarnı 
(meşahai sathlyesi 225 melre 
murabbaıdır) . 

1 - Arttırma 3 Hazlrıı n 941) tarih ine düşen Pazartesi günü saat 14 ten 
18 ya kadar yazılacak ve iayr!me nkul ler en çok bedel verenlerin ilzerlnde 
kalacaktır. ' • 

2 - Arturmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetlnde 
pey akçesi y~ırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bi rl peşin ve geri kalanı sekiz senede 
•ktz müsavi taksitte ödenir. Taksıtler 3 !I faize tAbidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıfıı birlncı derecede 
poteklı kalır. 

5 - Bın ların Cotografları Sandık dahilindeki satış salonunda teşhır 
nmaktadır, Fazla tafsllfıt için buraya mUracaat edinı%. (3979) 

Sarıyer Yoksulları Koruma Yurdundan : 
Müddetı biten Pazar kayığının müzayedesi 24-!1-940 Cuma enin il sııat 

l de Yenimahalledekl Yurt Merkezinde yapılııçaktır. Talip olanların ya

gun ve saatte Yurt İdare Hey'et ine müracaatları. 

30 SENE 
denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

KUSURSUZ 
BİR T ENl 

Malik olmak 
icin S E M E. 
RESİ Nİ 

VERMİŞ BİR GÜZELLTK REÇE_ 
TESİ. Sert ve esmer bir cildi yu

muşatıp beyazlatmak için tesiri ispat 
edilmiş bir tarzı tedavi: Meşhur bir 
ıktriıı siyah benlerinden ve açık me_ 
samelerinden kurtulmak ve gençlik 
halini idame etmek için bu reçeteyi 
kullanırdı. Bu sayede 70 yaşlarmda 
bite cenc; kadm rollerini oynamıya 

muvaffak oluyordu. (Pancreatine ile 
tasfiye edi lmiıı) saf biraz süt krema_ 
smı, cene tasfiye edilmhı biraz zey
tinyağı ile karıştırınız. Sonra bunu 
ki kısım ııaf krema ile tekrar karış_ 
tırmız. Eczacmız bu halitayı ihzar e_ 

debilir. Fakat az miktarda olacağı i
çin pahalıya mal olur. Halbuki yağsız 
hevaz renkteki TOKALON kremini 
kullanırlar. Müsmir ne zetinyağı ile 
istihzar edilmiş bu kremadan vardır 
cildinizi besler. beyazlatır ve ıt'"nc;leş_ 

tirir. Yukarıda resmini ,gördüiünü7. 
c enç kadın bize yazrvor~ Tokalon 
kreminin üç c ünlük istimatinden son
ra cildim acık, taze ve güzel ol_ 
rlu .•• T enin güzelliği icin yabız TO
KALON kremini tecrübe edini:t'. Bu_ 

~-----------,- ı' Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

1-6-940 dan itibaren İstnnbul ve lzmir'den kara ve deniz yollle 11-
diş veya gidiş-dönilş seyahati yapacak yolculara Devlet Demiryolla

rının İzmir, Soma, Akhisar, Menemen, Manisa, Balıkesir istasyonlarile 

Devlet Denizyollarının İstanbul ve İzmir acentaları tarafından müşte
rek tren ve vapur biletleri satılacaktır. 

ş 1 FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J . O. C. Yazıyor: 

Elıcseriya okuyoruz. Tedavi cören 

illçlar varmış fakat, ALL COCK ya_ 

İngiltereden yeni ge 
mutena plaklar 

Fazla tafs ilAt almak isteyenlerin alfıkadar istasyon ve acentalara 1 krS1J1dan bahsedilince, kat'iyen mü-

etmelerl rica olunur. '. 4257) baliia defi ldir. Bir zat akı;am tatbik 
- ...... ,_.. ... _

111111111 
________________ .. , r ettiii bir ALLCOCK yakısı, bir gece 

Art Shaw 
Boswel Sisters 
Dandrige Sisters 
Milis Brothers 
Mary Martin 

vesaire 

•arfmda tesir ini cöstererek ve devam_ 
1 lı sıcaklık tevlit ederek afrıyan ma. 
ı,nJti tesk in etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma, Lumbafo, 
s;yatik, delikli ALLCOCK yakılarile 

sifayap olmuşlardır. 

ODEO 
_,t.:Jeaıye Vcterıncr tcşıtununaı. muıu1a1 ..ıuıunan yeı.nıış oeııer ur .. u;;

rctli iki veterinerlik ıı;ln aşağıda yazılı şartları haiz olanların 23 Mayıs 
940 akşamına kadar Belediye Zat İşleri MildUrlUğUne müracaatları ilAn ALLCOCK yakrlarmın tevlit etti

ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİR 

MASAJ cibl hemen ait'ıyan yerin et. 

mesbuk olduğu rafmı kaplar . ALLCOCK yakıların.. 

olunur. 

ı - Kırk yaşından yukarı olmamak. 
2 - Askerlık filli hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Resmi veya hususi d:ılre ve m Cıesseselerde hizmeti 

takdirde bonservis ıbraz etmek (4211) daki Kırmızı daire ve Kartal resimli 

İstanbul Mmtaka Liman Reisliğinden : 

Denizcilere llCin 
Haliçteki mezbaha önünde bulunan arzuhtıl taşının dinamit atılmak su

retlle parçalama ameliyesine başlanın ıs olduğundan merakibin bu sahanın 
iş'ar1 ahare kadar uzak geçmeleri lüzumu ilAn olunur. (4223) 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden~ 
ı - 37666 lira 84 kuruş bedeli keşifli memleket hastahanesi ikinci kısım 

inşaatı 16-5-940 tarih inde ıhalcsl yapılmak üzere kapalı zarf usullle ek
siltmeye konulmuş ise de mevcut taliplerin teklif mektuplarını tarifatı 

kanuniye dairesinde imlfı etmediklerinden mezkur işin 16- 5- 940 tarihin
den itibaren bir ay içinde pazarlığa konulmUfitur. 

2 -Bu ı~e alt e\•rak .ı:ıınlardır: 
A - Hul!isai keşif 
B - Tafsilat keşfi 
C - Vahidi fiat cetveli 
n - Hususi ve fenni şartname 
E - Bayındırlık işleri genel ve yapı işleri 940 fenni şartnamesi 
F - Mukavelename projesi 
J - Eksiltme şartnamesi. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is-teklller 2825 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesikaları ibraz etmesi llızımdır. 

A - F.ksiltm!.'ye gırebilmek içın na tia müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikası. 

B - 939 yılına ald ticaret odası vesikası. 
D- İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir !en memuru bulundu

ı acaklahna dair tc:ıhhutname. 
Verilecektir. (4209) 

markasma dikkat ediıtlz. Eczanelerde 

27 hucuk kuruştur. 

• 
Beyoflu !stiklil Cad. ~o. 
Mağazada satılmak 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Adana tayyare meydanı plsUeri inşaatı dört sistem ÜZ"111PS"I• 

kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - a) Sistemin muhammen bedeli 272173.07 l1ra olup mu 

mlnatı 14.937 liradır. "Beton" 
b) Sistemin muhammen bedeli 279 655.17 lira 

14937 liradır. ''Beton" 
c) Sistemin muhammen bedeli 265567.32 lira olup 

14.373 liradır. "Asfalt" 
d) Sistemin muhammen bedeli 232024.82 lira olup 

12.852 liradır. "Asfalt" 
3 - Eksiltme 29- 5- 940 tarihine müsadif çarşamba günO saat 11 

va yolları meydanında klıin umum mildUrlük binasında toplanJI 
misyon tarafından icra edilecektir. 

4 - Bu işe aid fenni ve hususi şartnamelerle mukavele projesi 
simler 14 lira mukabilinde Devlet hava yolları tayyare meydanıtl 
mum müdürlük binasında bulunan nlı m satım komisyonundan teıııİ' 

5 - Eksiltmeye gireceklerin müna kalfıt vekaletine ihale tar' 
geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası 
$arttır. 

istidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlard 
ları vesikaları rabtedeceklerdir. Zam anında müracaat etmeyenler' 
liyet vesikası almayanlar giremezler. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bir 
vel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri ve harJ 
mi ne kadar tenzilAtla kabul ettiklerini sarahaten göS 
lflzımdır. (2211) (3884) 

K AYIP - Samsundan aldığım ter -ı 
hiıı tezkeremi kaybettim. Yenisini ala_ 
cağımdan esksinin hükmü yoktur. Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Beykoz tabakhane fabrikası 7609 
No. lu Hakkı Sönmez. 

• 

KİRALIK EMLAK 
p;Ün milyonlarca kadınlar dünyanın ıSahibl ve Neşriyat Müdürü Hall i 
her tarafında her sabah muntazaman Lütfi DÖR DÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Se mti Tokafon kremini kullanırlar. Musmir Neşl"lyat T. L. Ş. Batıldıijı yer 
!"leticeleri carantidir. TAN Matbaası 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif vilAyetlerde açılan köy enstitUlerl için 

yaptırılacak binalasın, avıın projeleri ile vaziyet pltınlnrını hazırlama işi, 

memleket yilksek mimarları arasında müsabakaya konulmuştur. 
Bu müsabakaya aıt şartnamelerin 20 - Mayıs - 1040 tarıhınden ltıba

ren Ankara Maarif Vekilliği İlk Tedrisat Umum MüdürHığünden, İstan
bul Maarif Müd!lrlilğunden alınabileceği ve Vekilllğlmizce neşredilerek 

resmi okulların hepsine gonderllen Teblığler Dcrglsınin "70" numaralı 
sayısında görülebıleceği ııtın olunur. (2326) (4082) 

YERGiLERDE DEGIŞIKLIK 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuun.ı 

ıthl!I etmiştir. Ve çok kısa bir muddet içinde stok mallar hakkında 
beyanname vermeyi emretmektcd ır. 

Bılhassa mukcllefıyete yeni giren tüccarın bu beyannıımclerin tan
ıiminde ve hesapların tesisinde yanılmaması ve cezn gelmeme ı ıçin 

mÜC":sesemlze müracaat etmesi menfaatı iktızasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

Müdürü Eski Maliye Hesap Mütehassısı 

İSMAİL HİLMİ ASŞAR 
\ ' eni Postahane karşısı Kınacıyan Han yanında Güzel Han No. 6 

'9.••••••••••• Telefon: 23406 

; 

MahallH I 1'10.SU 

Şişli 

Beyoğlu 

Taksfm 

Mefnltiyet 
Hüseyin aja 
Ayasptıp 

Ebekız 

Mis 
Aeı~e 

26, 28 
1 

lB, 20 

Apartıman. il-inci dairesi 
Apr. 9 - uncu daire 

" 

Beyoilu 
Tophanr 

" 
Şehit Muhtar ,. •• 

" ,, 
6/ 1 
44 

10, 8, 20 
6 

Apr. 5 lncJ dairesi 
4 u " 

Ev 

" 
Ev 
Evin 9/14 payı 

Galata 

" 

Karabaş 

Sirkeci mesr 
Şehsuvar 

Şahkulu 

Kemankeş 

Ana çeşme 
Tarla başı 
Kuyu Çk. 
Kalaycı 

Karanfil 
Şah kuyusu 
Şarap iskele. 

28. 30 
24 

510 - arşın üzer ine baraka 
Apr. 4 - No.lu dairesi 
Altıncı vakıf han üçüncü kat 
12 No.lu oda. .. .. " 13 .. » " " 

" " 14 " ,, " " 
,, 

" " " " 15 " " " " .. 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 1- 6-940 günilnden itibaren bir sene m lıddetıe kiraya verilecektir. 
İhalesi 29-5-940 Çarı;amba ıilnü saat 15 de komisyonda yapılacağından isteklilerin yüzde yedi buçul< 

ı;:elerile birlikte mezkur gün ve saatte Beyoğlı: Vakıflar akarat kalemine m Uraca:ıtıan. 

TÜRKiYE CUMHURiYET 
18 MAYIS 1940 

MERKEZ 
VAZiYETi 

AK T t F 
KASA: 

A.LT S AP't ltLG 71.721.316 
BANKNOT 
UFAKLIK 

~ahildeki Muhabirler. 

urk llra11 
llariçteki Muhahirler: 
\ltın : San lı:flogr 7.339.803 

\ltına tahvili kabil ıerbeat 
lövlzler 
)ıier dövizler ve borc;hı 

lirine bakiyeleri 

lazine Tahvillert 

) eruhte edilen evrakı nak.. 
tiye kar,ılıir 

(anunun 6 - 8 inci madde_ 
•rine tevfikan hazine tara. 
•ndan vi lri tediyat 

..;enedat Cüzdanı 

'fCARJ SEND>AT 

100.881.7119,22 
8 . 799 .020,0C 
1.8158.633,62 

423.0150,39 

10.324.020,67 

60.489,88 

21.11015.423.31 

168.748.1563,()(1 

18.879.1576,00 

24<4.0715.840.615 

Lira PAS l F 
Sermaye: 

ihtiyat Aktesl: 
111.539.422,74 <\d l ve fevkalAde 6.188.686.15 

Husus! 6.000.000,0 

423.0150,39 
Tedavilldeki Banknotlar: 

!)erllhte edilen evraıcı 
nakdiye 151.748.563,00 

Kanunun 6 - 8 inci madde. 
1 erine tevfikan hazine tara-
f ından viki tediyat 18.879.576,00 

38.989.933.93 Deruh te edilen evrakı nak.. 
diye bakiyesi 
Karıılıir tamamen altın o. 
arak ilaveten tedavüle va-1 

zedilen 
Reeskont mukabni ilaveten 
edavüle vazedilen t 

139.8118.987,00 MEVDUAT ı 

TOrk LlrHı 
Altın 8. Kla. 155.641.930 

244.0715.840,65 Döviz Taahhüdatı: 

139.868.987,00 

17.000.000,00 

1117.000.000.00 

62.714.471,71 
78.124.167,90 

":cham H Tahvfllt Cllz danı 
( Deruhte edilen ev. 

\ - (rakı nakdiyenin kar_ 
ııhiı E sham ve T ah_ 

vili t ( it ibari kıymetle) 
1 - Serbest esham ve tah.. 

vilit 

~vanalar: 

'iaztneye kısa vAdetf ltY8NI 

\ltın ve OOviz Qzeırine 
""tıvllAt Qzertne 

HissedaTlar: 

\ ... btelif: 

3 .546.49 Altma tahvili kabil dövizler 
Diier dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 35.944.263,02 

47.964.584,H 
Muhtelif: 

8.391!1.970,86 5~.380.655,22 

1 o.4oe.ooo.oo 
12.882,18 

7 .848.773,40 18.287.81511.158 

4.1500.000,00 
23.067 .693,88 

YekOn 837 .093.139,39 

1 Temmu2 1938 tarihinden ;tibaren: 
haddi % 4, altm üzerine avans °/o 3. 


