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ır.--töriz,. )otalar, bugünün muharebelerinde en mühim rolü oynıyan, en esaslı bire· kuvvettir. Tayyarelerin düşman nakliyat \'e ıecemmüleri üzerinde oynadığı rol kadar ehemm"t etli olan bir nokta da paraştlt 
Yukarıdaki resimler, hava ordusu mensuplarının sefere hazırlık emrini aldıkları andan itibaren tam müeehhez bir halde tayyarelere binmelerine kadar g~en vaziyetleri göstermektedir. Ortadaki fotograf ta, 

man paraşütçülerinin düşman arazisine nasıl atladıklarını ve üzerlerinde ne gibi teçhizat taşıdıklarlDl ıöstermektedir. Bu nefer yanında bisiklet ve omuzunda mitralyözle inmektedir. 

ransız Yüksek Kumanda Hey·etind 
eniden Miihim Değişiklikler Yapıl 

Veygand, Bir Mukabil Taarruz Hazırlıyor 
ransızlara Göre: Günün En Mülıi Almanlara Göre : -
ısne ve Meuse'de Harp Şimalde Müttefik Ordu1ar Bir Meselesi de. 
iddetlidir Somme'daki Etrafında Çember Daraldı /talganın Vazige 
evziler Takviye Edildi Calais Muhasara Altında Alman Gazeteleri. önümüzdeki H~ 

~anlar. Arras ve Amiens Cephelerine Yeni 1 

IA'fvetler Göndermiye Mecbur Oldular 
londra, 25 (Hususi) - Garp Cephesinde cereyan eden 

rebenin en ehemmiyetli noktasını Şimali Fransa 
esi ile Arras - Cambrai - V alenciennes sahasında 
an eden muharebeler teşkil etmektedir. Her iki cep

e de harp, dün de bütün şiddet ve dehşetiyle devam 

Oskova'nın 
lllaya 
il ihtarı 

l -0--

~ il ayı Bal.kanlarda beke,. akıbet hüsran ve 
~6lılbiyetten baf ka bir 

'il olmıgacaktır. 
!'azan: M. z. SERTEL 

~elki gün Moskova rad
)osundan naklen Sovyct 

İtalyaya son ihtarını 
eden bir haber neşretmiŞ-

l 
etmiştir. İki tarafın vaziyetini ta
yin ve tesbite medar olacak bir 
şekil alan bu muharebelerin gös
tereceği inkişaf hakkında. Lon-
dra ve Paris salahiyettar askeri 
mahafili henüz hiçbir f.i:kir ser
detmerneği tercih etmektedirler. 
Bu mahafilin sükutu, kısmen 
harbin kati neticesini aldıktan 
sonra vaziyeti bildirmek gaye. 
sinden ve kısmen de düşmanın 
harekatına istifade temin edebi
lecek malümat vermemek erıdL 
şesinden ileri gelmektedir. 
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" o Moıd.stone 

z Oouvres 

Şimali Fransada, yani Bou. 
logne • Calais - St. Omar önle
rinde çok şiddetli muharebeler 
cereyan etmektedir. Resmi ma
haf iı, burada gerek Almanların, 
gerekse müttefiklerin ilerleme 
gerileme vaziyetleri hakkında 1 

hiçbir malumat vermemekle be-

l 
raber Alman haberlerini teyit Son gelen resmi tebliğlere nazaran bugünkü vaziyet şudur: Belı;lkada Alman orduları Gand şehrinin garbında 

ı., a talyaya, harbe gir- d kted" 1 ve ilerisindedir. Cephe oradan, yine dünkü gibi, Lille şehrinin ilstUnden Fransız hududuna kadar uzanır, sonra 
\ıa.~dirde, maruz kalabı"l....a veya tekzip e etmem ır er. Val i • d ;ır, • • !:"'llk l "''"..... Bu sahada devam eden muha- ene ennes e o&ru ıner, Cambrai ve Arras a doğru yaptığı kavsi, düne- göre biraz daha darlaşmış şekilde mu-
~t: e eri göstermeğe çalışı- rebeler hakkında Almanlar çok halaza eder. Şimdi yine en bily!lk muharebeler burada hlla devam ediyor. Sahili takiben Boulogne şehrine va-
~ ran ve burayı alan Alman kıtalan halen St. Omar ve Calais varoşlarında müttefiklerle şiddetli bir harbe tutuş-

~l ÜYüJt Roma İmparatorlu- büyük iddialarda bulunmakta. muı bulunuyor. Cephenin cenubunda, eephe Abbeville'den Somme nehrini takip ederek Amiens ve Laon'dan 
}'asını tahakkuk ettirmeğe dırlar Bu arada, Calais ve St. geçerek Aisne nehrine dayanır, bu nehri takip ederek Longvy'ye kadar uzanır. 

.. ~. maruz kalacağın akı. Omar varoşlannda harbettikle- _ 

..._ilı.ibiyet ve perişanlıktan rini söy!:.yen Almanlar, ayni za- , , ____ ASKER 1 
1~lacaktır, diyordu. man~a bu mıntakada bulunan f 
'll?'ında Almanya gibi bir İngiliz, Fransız ve Belçika ordu. Evvelki gün olduğu gibi, dün de, 

t
on mevcut olmasına rağ- tarının etrafındaki çemberi kati Garp Cephesinde en milhim mu-
talya ile Sovyetler bir olarak kapattıklarını haber ver- harebe Valenclennes _ cambrai _ 

a;,.~laşamamışlardır. İtalya· mektediı ler. Yine Alman iddia. Arras müsellesi üzerinde vuku bul-
-tij Balkanlardadır, Yuna- lanna gore evvelki gün Belçika.. maktadır. Buradaki muharebenin 

ır, ve hatta kısmen Bo. daki Gaud şehrini işgalden son- neticesi hakkında henüz iki taraf 
dır. Sovyet Rusya ise, ra ıleri hareketlerine devam e- da kail bir malümat vermemekte-

1-ra kendi emniyet sahası den Amanlar, Brujes istikame. dir. 
bakar. Ne Almanların tinde ilerlemekte ve bu suretle 

t 
iıe inmesine taraftardır, müttefik kuvvetleri müşkül bir 
t.Iyanların Balkanlarda vazivete soktuklarını bildirmek. lar, ileri harekeUerlne devam ede-
esine. tedi~ler. Salahiyettar İngiliz ve rek Calals'i muhasara ettiklerini, 

Slmalde Boulogne'u alan Alman-

b.. içindir ki, Yugoslavya, Fransız ~f]c~ml.anna gör~ • Al- St. Omar varoşlarında harbeyle-
~ Dalmaçya sahillerine manların bu ıddıa~n, hakıkı va. dllclerlni bildiriyorlar. Almanlann 
~~Uğunu .~nlayı?~a, der.t. ıi!e\ kkı~a m~fik!e~ . SÖ~ j iddiasına g!Sre, bu sahada bulunan 

VAZiYETiN HULASASI---
kati olarak kapatılmıştır. MUttefik
lerln salllhlyettar maha!ıll bu ha
berleri mübalAJalı telfıkki etmek
te, fakat şlmaldekl vaziyet hakkın
da, Almanlara bir ipucu vermemek 
için, silkQtu tercih etmektedirler. 

Simalde Esc:aut bölgesinde vazi
yet mUhim ve ciddi telfıkki edil
mektedir. Flanders'de muharebeler 
littikçe ıeniılemekte ve son dere
ce ~tın olarak devam etmektedir. 
Muharebenin en anudane olduğu 

mıntaka Valenciennes - Arras mU
sellesidir. Somme'de Fransızlar, 

Alman taarruz.unu durdurmuş, hat-

tfi Almanları eski mevzilerine at
mışlardır. 

Umumiyetle askeri vaziyetin cid

diyet ve ehemmiyetini muhafaza 
ettiği itiraf edilmekle beraber Fran
sız başkumandanlığında vukua ıe
len tebeddülden sonra ordu, kolor
du kumandanlarile, yüksek kuman
da ve erkAnıharblye heJetlerinde 
yeniden yapılan ehemmlyeW te
beddüllerden sonra Fransız ordusu
nun mühim bir hareket harbine ıe-1 
ı;eceJlne muhakkak nazarile bakıl
makta ve bunun neticesi IUmaUa 
beklenmektedir. it 8dan yuz çevınp $qV; .Jö e cba il ıçın ılerı l müttefik kıtaat etrafındaki çember 

•rılaşmıya teşebbüs · \.. 

(Sonu; Sa; 4Sü: 6) Sü: 3) ------------------------------------------------------------------------

1 
lçEnde Bugünkü Hc1clselere Ostün Ge 

Vaziyetler Meydana Geleceği ve ltaly 

Harbe Müdahale Edeceğini 

1 Londra, 25 (Hususi) - Halen muhalif ve bitaraf 
tün devletleri işgal eden belli başlı meselelerden b. 
İtalyanın vaziyetidir. Gayrimuharip olduğu muh 
olan, fakat ergeç harbe gireceğini muhtelif vesilelerl 
har eden İtalyanın vaziyeti son günlerde günün m 
haline gelmiştir. Bunun sebeplE·. ,--
rinden biri Almanyanın İtalya. • •••••••••• 
nın vaziyetini tavzih eylemesi 1 
ıçin tacil etmesi ve dığeri de çe
lik paktın yıldônümü münasebe 
tile her iki memlekette vukua gc 
len tezahürattır. Bundan başkı 
ltalyan ve Alman ma~buatı"lm 

'1eşriyatı da gün geçtikçe daha zi
yade dikkati calip ~ir §ekil al
'llaktadır. 

Alman gazetelerine ıöre 
Bu mevzua temas eden A1m~n 

.azetelerinden Frankfurter Zei
ung yazdığı bir yazıda ezcümle 
Hyor ki: 

"Önümüzdeki birkaç hafta, bu 
,ünkü hadise}ere üstün gelec.ek 
hadiseler doğuracaktır. Cenubu 
şarki Avrupayı ve Akdenizı di.ı
şünmek, İtalyanın <ıeyirci kahn.ı
yscağını, belki Avrupanı:ı mu. 
kadderatını tayine yardım edece
ğıni ve Almanyanın safında har
bP. gireceğini göstermejte kafidir. 

"İtalya, Avrupada kopan fırtı
nadan, müteessir olmıyarak ka
lamaz ve bu halde kalmak niye. 
tinde değildir.,, 

Yine ayni gazete Amanların 
bitaraflığı nasıl telakki ettikleri. 
ni anlatan bir başka yazısında da 
şunları söylüyor: 

"Almanya kendini müdafaa 
hakkından istifade etmektedir. 
Almanyanın hedefi, kati zafer. 
dir. Buna karşı gelecek her amili 
çiğnemek onun vazifesidir." 

Moskovaya göre 
Diğer taraftan Moskovada çı. 

kan salahiyetli gazetelerden 
Trud, İtalyanın harbe ne zaman 
gireceğinden bahseden bir yazı_ 
sında İtalyanın ancak müttefik. 
lerin kati bir majlubiye•e uj!'a. 

'Sonu: Sa: -1: Sü: 2) 

Alman yanın 

Hedefi lngiltere 1 
Londra, 25 (Hususi) -
yanın garp ceph::;inde 
kozlarını oynamakta o 
ve önümüzdeki kıştan 

müsbet veya menfi, fabt 
hemahal kati bir netice 
istediği artık Alman salAbl 
tar makamları ve Nazi 
tarafından da gizlenmem 
dir. 

Bu kati neticeye va 
çin halen Fransanın şimali 
ve Belçikada cereyan eden 
harebelerin, Hitlerin hı 
planının ilk safhasını teşkil 
tiği ve bu maksatla Fnmsadli 

ki muharebeden sonra Hltl 
plinının ikinci safhasını 
tatbik mevküne koyacatr 
edilmektedir. Bazı sal 
tar makamlar, Hitlerin bu 
ci plarunın doğrudan do 
İngiltereyi istila hedefıni 
tuğunu söylemektedirler. 



enerbahçe Altayı 9. 2 
rduyu 3-0Yendi1 

• Saray Altın 

_.. .............. _ .. 
Galatasaraydan 

Gündüz Altınordu 

Kalecisini Aşmıya 

Çalışıyor 

T .A il 

fi;" Piyasalarda! 
Fiyat Düşüyor 

Esnaf, işlerin Çok ! 
1 

Durgun Olmasından 

Şikayetçc dlr! 
İç piyasalarda bazı madde. 

lerin fiyatlan düsmeğe baş
lamıştır. Tiftik fiyatlarında 
sukut vardır. En iyi mallar 
105 - 110 kuruş arMında. 
dır. Arpa, çavdar, pirinç fi. 
yattan, kilo başına 10 - 20 
para düşmüştür. ihracatın 
azlıtı yüzünden piyasa satış
tan gevşektir. 

26. 5. 940 

Çarşı esnafı, manifatura 
ve tuhafiyeciler işlerin dur. 
gunluğundan tiklyet ediyor. 
lar. 

Fiyat Kontrol 
Komisyonları 

Hukuk Fakültesi talebesi, dün ders kesimi münasebetiyle V11iversitede bir toplantı 
yapmışlar, Atatürk ve lnönü büstlerine rel enkler koyarak Türk istiklali için and ir
mişlerdir. Yukarıdaki resim, bir hukuk talebesini Rektöre büket verirken gösterigorı 

Fiyat tesbit ve kontrol ko-
11 misyonlan bu hafta çalışmı. 

ya başlıyorlar. Şehrimizdeki 

1 
ihtikar komisyonu fiyat tes. 
bit ve kontrol komisyonu 
şekline girecektir. Talimat
name Ankaradan gönderil. 

Balkanlara Alman Y olc11 
mek üzeredir. Yeni komis. 
yon yann, veya salı günü 
kaymakamlarla birlikte top
lanacaktır. Tetkik mevzulan 
pek geniş olan bu işte müte. 
hassıs sıfatile sanayi ve ti. 
caret erbabından da birer ki
şi bulunacaktır. Her mahn 
fiyatı ile beraber kalitesi de 

Akını Başladı 
açlarm Tafsilatı 

· ler arası milli küme maçlarına dün Taksim Sta
devaın edilmiştir. İzmirin Altayı Fenerbahçe ile, 
rdu da Galatasarayla karşılaşmıştır. Bu maçları 
ahçeliler 9 - 2, Galatasaraylılar da 3 - O kazan-

Bugünkü Maçlar: 
Milli küme maçlarına bugün 

de Fenerbahçe ve Taksim stadla. 
rında devam edilecek, Kadıkö

yünde Fenerbahçe - Altınordu, 
Taksim stadında da Galatasa. 
ray - Altay karşılaşacaklardır. 

Galatasaray - Altay maçını 
Tarik, Fenerbahçe • Altınordu 

macını Ahmet Adem idare ede-
l'enerbahçe • Altay devreyi 6 - 1 kendi lzhine bitirdi. ceklerdir. 

bah e ile Alta kar ıla İkinci devrede Fenerliler, üç Fenerbahçe B takımı Kadıkö-
ç Y ş ş. gol daha kazandılar. Buna Al. aminin idaresinde başla- . yünde saat 15 te Feneryılmazla 

taylılar pen~lt~dan bır golle mu. bir ekzcrsiz maçı yapacaktır. 
kabele edebıldıler. Maç ta 9 - 2 R b rt K 11 • h d 

• Fenerbahçenin galibiyeti ile ne- 0 ~ 0 eJ sa asın a sa. 
t • Faruk, Orhan • ömer,· ticelendi bahleyın İstanbul atletizm hay-

ret • Küçük Fikret, Ya. ramı seçme müsabakalan yapı-
Galatasaray • Altınordu lacaktır. Bu müsabakalara 28 te. 

elih, Basri, Rebii. 
Jblar da tam kadrolarile 

çe karşısında yer aldı. 
na Fenerbahçe başladı. 

y kalesine inen Fener. 
er yakaladıkları gollük 
yeti gole çeviremediler. 
n bir hücumda top, Ya. 
ti ve Fenerliler sıkı bir 

ük golü kazandılar. Bunu, 
yaptığı ikinci gol takip 

ç, dört dakika sonra bir 
hücumunda Cihat, topu 
edemedi. Altaylılar bu fır. 
istifade ederek, bir gol 
ılar. Daha sonra Fikret, 
Fikret ve Melih vasıtasi-
1 daha kaydeden Fener, 

İkinci maç Galatasaray1a Al- şekküle mensup 226 atlet iştirak 
tınordu arasında idi. Galatasa- edecektir. 
rayhlann kadrosu şu idi: 

Osman _ Faruk, Adnan • Eş- leri yaptı. Maç 3 - O Galatasa
fak, Enver, Musa • Salim, Süley- rayın galibiyeti ile neticelendi. 
man, Gündüz, Salahattin, Bülent Robert Kollejdeki Atletizm 

Oyun, Şazi Tezcanm idaresin- Bayramı 

de ~aşl~dı. ~lk dak'kalar miite- Robert Kollejliler dün öğle. 
vazın bır şekılde cereyan etti. 33 den sonra kendi sahalarında se. 
üncü dakikada~ sağdan açıla~ ~ir nelik atletizm bayramlannı inti
Galatasaray hucumunda Salım , zam içinde yapmışlardır. Bu mü. 
güzel bir orta yaptı ve Galata. sabakalarda 100, 200 metrelerle 
saray birinci golü kazandı. Dev- yüksek atlama, dekatlonda Ka. 
re de 1 - O Galatasaray lehine racan 400 de Madencidis 800 
bitti. 1500 de Vladimir, uzun ~tlama~ 

İkinci devrede Galatasaraylı- da Kateneas, sırıkta Yavak, 
lar daha canlı oynadılar. Süley. diskte Melikuyon, üç adımda 
man ikinci, Salim de üçüncü gol- İlkin birinci olmuşlardır. 

Artık Kızı:. 11 Avrupada 
Sükunet Ve Rahatı 

Bir Fransız 

lstanbul Gibi 
Temin Edecek Yer Yoktur., Diyor 

1 
tetkik edilecek ve ikinci kali. 1 
te malları birinci kalite gibi ı Balkanlara Alınan yolcu akını başlamıştır. 

1 
satanlar, bozuk ve karışık ! Avrupa trenleriyle gelenlerin anlattıklarına gore, dün 

1 
mal. verenler, fatura tanzim i Almanyadan Belgrada altı Sofyaya iki Alman turisti gel-
etmıyenler ve mal saklı:van- ı ' 

1
. lar ağır cezalara çarptı~ıla. miştir. Bunların seyahatlerinin sebebi henüz malfun de-

caklardır. 

1 

ğildir; deniliyor. 
.-........... ______ : Şehrimizde Evlenecek Olan M k la 

Fransız Kızı era '"\ 
Tu••rk ltalyan Evlenmek için sakin bir yer 

• arayan genç bir Fr.ınsız kızı, dün B k 1 
T

• i kü semplon ekspresile şehrimize e enen 
ıcar Faaliyeti gelmiştir. 

Ajit ismindeki bu yolcu, şun. T ı b 
Dün ihracat olmamıstır İtalya ları söylemiştir: a e e 

için yeni talepler geİmi~ fakat "- Nişanlımla İstanbulda ev. 
müsbet bir netice allnm~'mıştır. I lenı:n~ğe ve balaylannı b~ harp 
İtalyada hükumetin murakabesi- ! harıcı memlekette geçırmıyc ka
ni ifa eden konsorsiyom teşkilatı r&r v~r~ik . A1:tık ~vr~pada İst&__n 
İtalyan tüccarlarına ihraç ve it- b~l _gıbı, yenı evlılcrıı: aradıgı 
hal permisi vermediğinden iki sukunet ve rah~t.ı ~e?,'ın edecek 
n ·emleket arasındaki ticari faali. yer kalmamış gıbıdır. 
yet gevşemiye başlamıştır. * İsviçrede Davus sanatoryu. * Almanya ile esas takas sJs- munda tedavi e~ilcn Neriman Kı 
t · b - rıalı adlı genç hır kızla Letonya. 
emıne aglı olarak yapılan anlaş nın Berlin konsolosu Dr. Şirma-
manın müddeti gayri muayyen- yer de dün sabah şehrimize ge. 
dir. Almanların piyasamızdan al- lenler arasındadır. 

Harp dolayısile Fransaya 
geçen talebelerimizin ailele. 
ri, her gün Sirkeci garında 
bekleşmektedirler. 

Dün de ümitleri bop gi
den bu ailelerin verdikleri 
izahata göre, henüz nerede 
olduktan hakkında kati ma. 
lumat ahnamıyan talebeler 
şunlardır: 

Kemal Olçay, İbrahim 
Çamlı, Reşat Tamerson, Os. 
man Tanur, Melih Kutay, 
Murat Ak, Vedat Özıen ve 
Emin Erer. 

\... ..1 
-----------------------

tP. 
/ Bugünkü Program: 

12.30 Program, saat ayan 
12.35 Ajans haberleri 
12.50 Alaturka müzik 
13.15 Halk türküleri 
13.30 Kütük orkestra. 
18.00 
18.05 
18.50 
19.25 
19.45 
20.00 

Program, saat ayan -. 
Pl4kla karışık neşriyat 
Caz orkestrası. 
Konuşma 

Ajans ve meteoroloji ha 
Alaturka müzik. 

20.45 Konuşma. 

21.00 Alaturka müzik 
21.35 Müzik: Kavalcı İzzet 
21.45 Keman resitali. 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ajans spor servisi 

ÖLÜM: Mütekait yüzbaşı Toka 
oteli umum müdüru Vehap 
vefat etmi~tlr. Cenazesi bu sabah 
onda Fenerbahçcden kaldırılarak 
Jarnıı iskelesinden motörle Eınl 
c:amilne naklcdılecek ve namazı l< 
drktan sonra yine Emlrg!'mdald 
kabristanına defnolunacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Geçirdiğim otomobil kazası !il 

sebetne beni tanıyanların ve ~ 
rln telgraf, mektup, telefon ve 
reUe gösterdlkleri samimi a1Alt8 
ve nectp hislerden pek müteşelddt 
minnettar olduıtumu arza delAl 
hürmeUerimle rica eylerim. 

Mazhar Oıman uzr.t-' 

ikler Devam Ederken: 

apatılan Fırınlar Meselesi 
Bir Garip Hikô.ge Oldu 

mak istedikleri malların lisansa Bir müddettenberi Balkanlar. 
tabi olanları hakkında hükümet- .ia dolaşmakta olan konsolos ken
ten evvela ihraç müsaadesi alına- d~sile görüşen bir muharririmize 
caktır. İhracı serbest bırakılan ı kısaca, ziyaretinin hususi ::nahi. 
mallar için de alakadar tüccarlar yette olduğunu, bur.:ıda dört giin 
takas için kabul edilen formali-1 k?!~iı~~an s~n~a Bükreşe gidece-
teye tibi olacaklardır. ğım soylemıştır. 

Hayatını Tehlikede 
Dün de Tarlabaşınd 
Bir Cinayet Oldu 

kçiler Şirketi tarafından 
n fırınlar meselesı, çok 

dikkat bir safhaya girm:ş 

or. Şirket Kadtköyde 15 
sahiplerinden kiralamıştır. 
kapalıdır. Aym:a üç si- , 

fırını da ekmek çıkarma. 
ile aylığa bağlanmıştır. 
ar şunlardır: Kadıköyde 

e civannda Talibin 35, 
' rmeni caddesinde Rece. 
, Yoğurtçu caddesinde İs. 
18 numaralı dükkanları .• 
an birincisi ayda 330, 
25, üçüncüsü 45 lira pa. 
tadırlar. İsmailin fınnın 

muddet evvel simitç.iJik 
Vacip isminde birisi, fm

turat mı.iddetinın bitme
ı ay kala Bur!ıan isminde 

ile birleşip ekmek çıkar

Mtemiş, şirketin ekmek yap. 
prtile verdigi 1600 li

alıp bundan vazgeçmişler. 

palı Fırınlar Listesi 
bulunan diğer fırınlar 

ol ağzında Hüseyin Cebe. 
un 153, Çuhadarağa soka. 
İsmailin 5, Pazaryolu cacl. 
e Lambonun 39, Yasa cad

Dişçi Kitapciyanın 17, 
uçeşmede lsmailin 310, Sö 

mede Kemalin 279, iske. 

Fırıncı Yusuf 

le caddesinde Mehmedin 17, 
Maltepede İstasyon caddesinde 
Kirkorun 21, Söğütlilçeşmede Ha 
C\ Mahmudun 356, Kadıköy Er. 
meni kilisesi itisalinda 37, Bos
tııncıda İstasyon caddesinde Kir. 
korun 45, Merdivenköyde Hasa
nın 11, Kızıltoprakta Kayışdağı 
caddesinde Egyamın 3 numara. 
lı dükanlan .. 

Bunlardan Maltepedeki Kirko. 
run fırını şöyle kapatılmıştır: 

Burada ekmekçilik yapan ve 2 
fmnı bulunan Haşim isminde bir 
zat vardır. Haşim ekmekçiler şir
ketine dahil değildir. Fırınlardan 
birisinde ekmek çıkarmakta, di.. 
ğerini kapalı tutmakta iken ek
mekçiler §irkeü azasında~ biri 

diğer boş fırını tutup Haşimle 
rekabete girişmiştir. Bunun üze. 
rine Haşimde diğer fırını da aç. 
mış ve çıkardığı ekmeklen Ka
dıköye göndermeğe başlamıştır. 
Haşim zengin bir adam olduğun. 
dan ondalık vermeğe de razı ot. 
muş, şirket telaşa dü~müş ve Ha
şime Kadıköyüne ekmek gönder. 
memesi söylenmiştir. 

Bilahare pazarlık yapılmış, 

Jirket 1500 lira Haşime, 1000 li
ra Süleymana ve ayrıca ayda 120 
lira da para vermeğe razı olarak 
bu fınnlardan ikisini kapatmış

Görmüş Bıçaklamış! 
Sivil Bir Polis, Kiralık Ev 

Haliç Fenerinde nişanlısı Esmanın evinde Mustafa is- b Öld"u"rdu··. e· K 
minde bir adamı öldüren Gelibolulu Hüseyin Uysal, dün Oto üsc;üyü ır iZi 

adliyeye teslim edilmiş, Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Dün sabah Tarlabaşında gene bir cinayet olmuş, ~---· 
Hakiıni Reşit sorgusunu yapmış ve tevkif etmiştir. izinini yapan Hayri isminde bir sivil polis, otobüsçü 

Hüseyin Uysal demiştir ki· 1 li öldürmüş, Dühter isminde bir kızcağızı ağır:ea Y. 
.._ Esma dört aydanberj nişanlım 1 H t d z· t taf T't d 

idi, ben iki ay evvel gemi ile sefere a ay a ıraa m1ştır. Cinayetin Si a 1 şu ur: 
çıkmıştım. Evvelki akşam döndüm, -o- Otobüsçü Halli, sabahleyin 
her zaman oldulu aibi Esmanın evi- Çift i e 320 Bin Liralık Tarlabaşındaki evine geldiği za
ne gittim. NikAhımız kıyılmı>k üzere K ~.YA I K l man Hayrinin evden çıktığını 
oldutu için ben bu eve kendi evim re 1 çıması arar aştı görmüş, ne aradığını sormuştur. 
gibi girer çıkardım. Onun için bu gl- Antakya, (TAN) - Zir.rnt Ve. Hayri: "Kiralık ev arıyorum. O. 
dişim bir fevkalldelik arzetmez. Eve kaleti Hatayda zirntın inkişc.fı nun için girmiştim" cevabını ver. 
-1ttiğim zaman kayın validem: vt. çiftçilerin terfihi için lazım miştir. 

"-Hüseyin içeri girme,, dedi. gelen tedbirleri almak üzere ge. Halil, kiracılarından Nebahat 
· nı~ mikyasta hazırlıklara basla- ismindeki genç kadını çok kıskan 

Ben dinlemedim, girdım, Esma • E k' e· F S" l d'kl · nııştır. Bu arada çiftçinin krııkın. dığı için Hayrinin onun yanına 
5 1 ır ırıncının oy e 1 erı odada yoktu fakat evde bir er. · .. h" 
20 senedir Söğütlüçe~mede ek. k k dı ' ması ve fazla hasılat yapması i. geldiğini zannetmış, uzerıne u-

tır. 

mekçilik yapan Yusuf isminde bi 1 e va~ : . . çın 320 bin liralık kredi aı:ılması 1 cum edip gırtl~ğını sıkmağa baş. 
risi dün bir muharririroize şun- - Kımsın? dıye sordum. dn takarrur etmiştir. Bu para lamıştır. Hayrı de tabancasını 
lan anlatmıştır. - Tekirdağlı Hasanım, dedi. Ziraat Bankası vasıttısile çiftçile- çekmiş, hasmına 3 el ateş etmiş. 
"- Şirket bu fırınları yalnız J Bu adamı tanımıyordum. Ters yü re ikraz suretile tevzi oıunac<'A· tir Halil, derhal düşüp ölmüş-

tır tür Hayri, bu esnada kiracılar. 
rekabet korkusundan kapatmıyor züne döndüm, Esmayı ve yahut Ziraat Bankasına P.sk!dPn borç dsn Duhter ismindeki kızcağızı 
ayni zamanda noksan ekmek sür. anasını arayıp soracaktım. Kolıı- · · · ı d ğ T k · f 

1 
İ lu olanfo;rın vaziyeti tesbıt edtle- ı dayara ~mış. v~ o ~uca a sım 

mek ırsatını da bu uyor. stan- ma biri yapıştı. Bu adamı da ta- ctk ve bu borçlar tasfiye o•una· merkezıne gıdıp teshm olmuştlr. 
bul fırınlarında günde çeşit çe~t rd 
k ek 

·k M 
1
• b h t nımıyo um: caktır. Eski borçların on h .. ş se. Bir Çarpışma 

e m çı ar, ese a sa a saa k 1 b ğl 

8 den sonra çıkan ekmekle::- hem "- Bırak beni" dedim, brakmadı, nelik uzun ta sit ere a anma.-;ı Hüseyinin idaresındekı kam. 
noksan hem de kalite itibarile bu esnada da Tekirdajlı Huan oldu· da muhtemeldir. vC'nla Ahmedin 1337 num&ralı 

tunu ıöyleyen adam yamma ıeldl ve İzmirde Bogu"' lan Çocuklar ~tom~bili Üsküdar tratnvay catL. 
bozuktur. Bu ekmekler azami bir kama ile beni elimden yaraladı. Ha
saat zarfında tevzi edilir. Ondan yatımın tehlikede oldulunu anladım İzmir, 24 (TAN) - Ahvalin d!' ... ınde çarpışmış:ardır Otomo-
sonra temiz ekmek çıkar. Çünkü ve kamamı çekip sonradan isminin Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde bil bir hendeğe yuvarlanmıştır. 
belediyenin kontrolu saat 9 dan Mustafa oldulunu lltrendilim ve hl· Ceyhan isminde bir çocuk, hah. N11il ve Ahmet isminde iki kişi 
sonra b~.,. a tanımadıtım bu adamı vurdum." çelerindeki kuyuda boğulmuşt~ yaralanmıştır. Cinayete sahne olan 
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SAHNESiNDEN 

lllman tayyareıerı tarafından atılan bombalardan harap olan evler .. Fransız hatları önünde Alman ölüleı·i .. Bombardıman edüen Fransız ve Belçika şehirlerinden hicret eden 

en1'anın 

tclbirleri 
l>azan: O. Rıza DOGRUL l li olanda ile Belçikanm itıa. 

li ve Alınan ordularının 
Fransaya sarkmaları üze

'Avrupaya hikim nazist bir 
-l"m••-yanın Amerika hesabına 

~ir tehlike teşkil etmesi im· 
. ı, Amerika efkin umumiye. 

derinden meşgul etmeğe baş. 
ı. 

ISeklenen tehlikeye kar31, alı· 
Uk tedbir, hava silahını tak

tı etmekti 
'rister R~osevelt, kongreye 
duğu mesajda, geniş bir tesli
:rogramı çizdi ve Amerika· 
tr sene 50.000 tayyare imal 

elı; hale getirilmesini istedi. 
kanın, en müfrit infiratçı. 

t.hi, bu programı ancak tas
lle karııladılar. 
trikanın bundan böyle tesli· 

azami derecede kuvvetlen 
etine hükmedebiliriz. Çiln-
~Ustakbel tehlikelerle karşı· 
'ııtılınek için silahlanmaktan 
•illh kuvvetine silahla muka. 
etınekten başka çare yok-

ınerika silahlanmıya en 
büyük ehemmiyeti ver· 

e beraber, müttefiklere yar. 
da ihmal etmiyor. Bilakis 

Roosevelt, Amerikanın 
ili silahlamak için sarfet. 

hnetin müttefiklere tayya· 
tCSııdermek suretile yapılacak 

illa engel olmaması lazım 
li üzerinde ısrar etmiş ve 
)lrdırnı kesmenin, Amerika 
faası bakımından "kısa gö. 

~ ltık,, olacağını söylemiştir. 
1l Yüzden müttefiklere yapı. 

Yardımın tacili için tedbir 
ı§, ve müttefiklere satılan 

~relerin teslimi ıeniş bir öl
l> ltııstır. 
•ltat Amerikanın, harbe isti. 
ederek müttefikleri takviye 
\ niyetinde olmadığı da 

lfera güne tavazzuh etmekte. 
' .\merikanın hedefi, harbe 

den ve hitarafiığını boz. 
müttefiklerin muhtaç ol. 

1't silahlan temin etmektir. 
~ .\ınerika. harb~ işti~ak ha~

!'sıs1nda "askerı infırat" sı. 
ili takibe devam edecektir. 

lllerika, milletler arasında 
t'cari mübadelenin can. 
iması sayesinde iktısadi 

il artacaiına ve bu da bir. 
tllcayetlerin önünü alacatına 

Mülteciler 
lngiltereye 
Kaçıyorlar 

Almanlar Bir Mülteci 

Gemisini Batırdılar 
Londra, 25 (Hususi) - Ho. 

landa, Belçika ve Fransız mülte. 
cileri hakkında yapılacak yardım 
meseleleri hususunda Büyük BrL 
tanyanın Vaşington elçisi Ame
rika Hariciye Nazın ile mühim 
bir mülakat yapmıştır. 

İyi haber alan mahfiller, Bir. 
leşik Amerika hükümetinin bu 
hususta Amerika Kızılhaç Cemi. 
yeti ile elbirliği çarelerini tetkik 
ettiğini bildirmektedirler. 

Bir Mülteci Gemisi Batırıldı 
İçinde Belçikalı yeni mülteci

ler olduğu halde İngiltereye git
mekte olan bir balrkçı gemisinin 
düşman tarafından batırılmış ol. 
masından korkuluyor. Bunlann 
akıbeti hakkında daha evvel tn. 
giltereye gelmiş olan mülteciler 
arasında büyük bir endişe mev
cuttur. 

Harp Kurbanlarına Yardım 
Hareketleri 

Malony, Connecticut ve Nev. 
york eyaletlerine mensup de. 
mokrat senato azalan, Polonya, 
Norveç, Holanda • Belçika ve 
Finlanda harp kurbanlarına yi.. 
yecek ve mualece dağıtılması i
~in bir takrir vermişlerdir. 

Ayan azasından iki ki şi, Po. 
lonya, Norveç, Holanda, Belçika 
ve Finlanda harp kurbanlan için 
15 milyon dolar tahsisat verilme. 
sini istemişlerdir. 

Nevyork'dan bildiriliyor göre, 
lngiltereden Amerikan mültecL 
lerini vatanlarına götürmek üze
re lrlandaya hareket edecek olan 
President Roosevelt gemisini ha. 
reketinden evvel muhafaza için 
Birleşik Amerikan makamatı fev 
kalade tedbirler ittihaz etmiştir. 
Gemi mürettebatının her ferdi 
sorgulara çekilmiş ve vesikaları 
sıkı bir muayeneye tabi tutul. 
muştur. Mürettebatın koğuştan 
kanş kanş muayene edilmiştir. 

Gece parlak bir surette tenvir 
edilmiş olarak seyrüsefer edecek 
olan gemiden, hiçbir telsiz muha. 
bere~i yt>pılmıyacaktır. 

Muallimler Terfi 

Edjyorlar· 

Fransa ve lngilter~de 
Tedbirler Arttırılıyor 

Örfi İdare 
Kanunu 

Neşredildi 
lhtikcirla Müca 
Ne Merkezde? 

lngilterede Bütün Fabrikalarla Sair Sınai Müesseseler Harice 

iş Yapmayacaklar. Yalnız lngilterenin lhtiyac;ları lc;in Çalışacaktar 
Fiyat Kontrolü 

Kararnamesi Çıkıyor 

I _Garp cephesinde lazİ 
merkezde? 

Diyenlere, hemen Fr 
giliz ve Alman tebliği • 

Londra, 25 (Hususi) - tedbirlere tevessül edilm .. kte<lir. 
Büyük Britanya Adalarının Son birkaç gün zarfında İngilte. 

"d f k A af . . rede yapılan temizlik ve muhte-
~U a. aası ve ~tı Z. e~ın ıs- mel haı:eketlere karşı alınan ted· 
tıhsalı maksadıle Ingıltere- bir, Beşin Kolonun mütasavver 
de alınan fevkalade tedbirle- her hangi bir faaliyetine imkan 
rin bir taraftan tatbiki bırakmyacak mahiyettedir. 
b 1 n· v af ne Bugüne kadar İngiliz faşistle. 
aş anmıştır. ıger tar tan rinden tevkif edilenlerin savısı 

da yeni tedbirler alınmakta- 60 ı geçmiştir. Bundan ba.ı;ka 
dır. tevkifata devam edilmekle bera

ber. her hangi bir Alman hare· 
ketini önliyebilmek için memle. 
ketin hemen her noktası ş;ddetli 
bir tarassut altına alınmıştır. 

Bütün sınai müesseselerle fab. 
rikaların faaliyetleri arttırılmış, 
zafere kadar harice iş yapılama
ması ve yalnız memleketin milli 
müdafaasına müteallik mesaiye 
hasredilmesi esası üzerine iş yer· 
!eri yeniden organize edilmekte
dir. Zafere ve muhariplere iti
mat edilmekle beraber, alınan 
tedbirler sayesinde gayeye daha 
çabuk ve kati şekilde vasıl ol· 
mak imkanı elde edilmektedir. 
Çünkü bu tedbirler sayesinde 
muhariplere muhtaç oldukları 
silAh ve mühimmat çeşit çeşit, 

ve bol bol temin olunabilecek. 
tir. Bütün İngiliz milleti harbi 
kazanmak için seferber edilmiş 
bir vaziyette bulunmakta ve her
kes elinden gelen her fedakarlığı 
yapmıya çalışmaktadır. 
Beşinci Kolona Ka11ı Tedbirler 
Diğer taraftan Beşinci Kolona 

karşı mütemadi ve fevkalade 

Bu tarassut vazifesini ifa etmek 
üzere Harbiye Nezareti, )lususi 
bir teşkilatla gönüllü kaydet
mektedir. Muharip sınıfına men· 
sup olmıyanlardan kaydedilen 
bu gönüllüler Alman paraşütçü 
akınlarına karşı memleketin 
müdafaası için uhdelerine düşen 
vazifeyi fiilen ifaya başlamış. 
lardır. 

79 Bin işçi Seferber Edildi 
Londra yolcu nakliyat ofisi, 

muazzam münakale şebekeleri
nin en mühim noktalannda sa
botajlara mani olmak üzere, 
79 bin işçiyi seferber etmiştir. 
Bu yekün, Alman paraşütçüleri. 
ni tarassut için kurulan gönüllü 
teşkilatına dahil olanlardan ha
riçtir. 

Devlet emniyetini müdafaa Ankara, 25 (Tan Muhab'ri Bil- oarlar. Buna dair a:elınif 
kanununa muhalif ağır bir suç diriyor) _ Örfi id3 re kanunu hususi telgrafları göst 
işlemekten maznun olanlar der· Bunları okuyanlar da i bugün neşredilerek mer·yete gir-
hal askeri mahkemelere veril. tü bir fikir edinir. Bu fikir. 
mektedirler. Bu arada Stefan miştir. de yüz hakikat olmasa bil 
Held isimli bir kimse evinde ve- Koordinasyon Heyeti de yetmiş kadar bir isabet 
rici bir telsiz cihazı bulunmak- Toplandı debilir. Harp ukal iinde 
tan suçlu olarak Dublin as. alacak malumat bu teblil 
keri mahkemesine verilmiştir. Ankara, 26 (Tan Muhabiri Bil- Üst tarafı çerez sa~ ılan ha 
Held'in evinde ayni zamanda diriyor) - Koordinasyo:ı heyeti, tahminler, istidlallerden i 
askeri ehemm\yeti haiz evrak, bugun oğleden evvel saat 9,30 da ki, ikinci derecede bir 
bir paraşüt, külliyetli miktarda Basvekalette toplanaru: fiyc.t yet arzederler. 
Amerikan dolan, Alm&n hava or - kontrolüne dair olan kararname- Harp gibi, ihtikarla m 
dusuna ait müteaddit nişan ve 1 yi tetkik etmiştir. de bir nevi savaştır. sn· 
madalya ve bir miğfer bulunmuş Kararname onumüzdeki gür.- kat amansız bir sauştır. 
tur Ele geçirilen evr:ık, ezctirr.- i<'rde heyeti vekile tarafmdan U>s savaşın kah başladığını, kü 
l'! limanlara, yollara, İrland~ .:tap dik edilerek meriyete girecektir. hyacağını işitil oruz. Lakia 
rülerine, müdafaa kuvvetlerinin Heyeti Vekile Toplandı henin ne tarafta, hangi Ut 
vaziyetine dair mali'ımah ihtiva te olduğunu bilmi~oruz. 
etmektedir. Ankara, 25 CA.A.) - lcra Vc-ı bunu tayine medar olacak 

Fransadaki Tedbirler killeri heyeti bugün saat 11 ode m~tımız pek noksandır. 
lngiltt:rede olduğu gibi Fran. Başvekil Dr. Refik Saydamın bu mahimat, hazan anla 

sada da dahili emniyeti korumak başkanlığında toplanm1~tır. cak kadar gariptir de! 
milli birliği tesis etmek, Beşinci l\lesela iki gtin e\' el g 
Kolonun en ufak bir hareketine k H K de ihtikarla mücadele ko 
mani olmak ve ayni umanda Al- Tür ava urumu nunun içtima ederek civ 
man paraşütçü akınlarını önle- K it T I d çh i işlerde meşgul olduju 
mek maksadile alınan bu tedbir. uru ayı op an 1 idi. 
ı h 1 

. Yine o günlerde artık 
ere. ız veri mıştir. 1 A k 25 (AA)_ T" k H . . n ara, . . ur a. 40 kurustan fazlal a satıl 
D~hılıye Nazı~ı Mand~l, ~u hu~ va Ku:-umu Yedinci Kurultayı ğı \e aksi hareket edenlu 

sus a çok enerJık ve ÇOK ~ıdde~lı bugiın son umumi toplantısını kında takibat )apılacağı 
davran.~akt~~ır. Bu kabıl .. . ~ı~- yapmıştır. Bu toplantıya kongre verili)ordu. Bunları oku 
metı.e:ı ıfa •.çın kurulan gonul~~ ikinci reisi Hilmi Uran riyaset bana bir sersemlik arız old 
t~~k~~atına bı~ço~ kadınla~ da g.0 • etmiş ve birbirini takiben hesap - Acaba ) anhş mı okuy 
nullu olarak ıştırak etmışlerdır. encümeni ile dilek ve nizamna- diye ikinci defa bir daha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ me encümeninin rapor~n okun- geçirdim. Baktım ki, gord 

• 

• 

• 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
Pari.ste radyo merkezinde çalııan 

bütün memurlara aUdh verUmiştir. 

Beıinci Kol.on'a menaup kimselerin 
ani bir taarruzuna kartı ihtiyat ted
biri olarak buna lüzum görülmüı· 
tür. 

• • Alman tayyarelerinin cephe arkasına bı. 

raktılı paraşütçülere 11da olarak vitamin 
hapJan ve Penikan verilmektedir. Bu sa· 
)~de ıünlerce hariçten gıda aramıya ihti. 
yaç hissetmeksizin yaşıyabilmektedirler. 

Ru usulü Almanlar, meşhur Kutup sey. 
yahı İsveçli Sven Heclin'den almışlardır. 

• • Franaada yeni verilen bir karara 
göre, Kağıt iktıaadını arttırmak 
mabadiyle, ıatın alınan öteberinin · 
--sarılması zaruri ol,mıyanları

paket yapılmıyacaktır. 

azmini sonuna kadar muhafaza et
mek istediklerinin bir delili ıayıl

maktadır. 

• • 
• Berlinden bildirildiğine göre, sabık Kay

zer İkinci Giyom, bugüne kadar yaşadığı 
Holandadan lngiltereye taşınmaktan vaz. 
reçmiştir. Ve Kayzer, Holandada, "Gayri 
resmi., bir fert olarak ikametine de\ am 
edecektir. 

• • • Alman ordusunun Garp cephesine 

mustur. şc). hakikaten gazetede y 
Bu raporlar bazı delegelcrjn Onun üzerine ) a okud 

mutalaalarına ve bunlara karsı- h i kauı) anın acak kadu 
lık olarak Kurum Başkanı Şük- gun olduguma, ) ahut gaze 
ru Koçak ve alakadar encümen. )anhs haberler \ererek b 
ler tarafından verılen izahata ıt. palanıak kasdında bulun4 
tıla peyda edildikten sonra tas· na hiikmetmck mecburıy 
vip edılmiştir. kaldım. 

Kurultay bunu takiben Ku. Gerçi biitiin ra' ları , de 
rum Genel Merkez Heyetini seç- ve a ad rı, iskele kazık 
miş ve Kurumun mesaisi ve u· pa) andaları birbirine 1> 
çucu gençliğin muvaffakıyetleri mak için eh ata) a bu) uk ib 
hakkındaki takdirlerini bildir. \ardır. Çivi3 e gelince, na 
miştir. \'İsinden resım çh isine, ba 

R · H'l · U • u.... lil.ten temel çh isine kad 
eıs ı mı ran, yenı ınu. , . · b" k h' 

k H t
. l 1 d b ne\ l ınsanl\ et<' u1 u ı ez eye ıne ça ışma arın a a- . . . . · 

şarılar ve delegelere de muhıtle. 1 el tmı t~~1· Çılekl 1

1
e bazı. 

. . . ıanıınu suz o an arın vucu 
rınde Kurumun ınkışafına en . .1 d kt . . . . sı\ ı ce o urmesıne 
genış mıkyasta yardım edecek .. 1 k k 1 • • b' 

f 1 d
.1 k K guı:e o u u 'e sırın ır 

muvaf akıyet er ı eyere u. t' ş b t' d d 
lt 

. . ih t ver- ır. er e ı, on urması, ru ay mesaısıne n aye 1 · t' \e macunu o ur. 
mış ır. ş ·· h . b ' . . d t . . • . up esız ırısı Jlla en 

Başvekıl Bır Zıyafet Verdı . nebatı olan bu iki, uç mad 

lr. Bu yüzden Amerika Ha. 
Nazırı Cordell Hull. birkaç 

'""el söylediği nutukta ik. 
l infiradın tehlikelerini an. 

t .. ~ıı sonra totaliter devletle. 
~ip ettiği otarki siyasetine 

ederek bunun "insanlık a. 

Ankara, 26 (TAN Muhabirin. 
den) - Bütçe imkansızlığı dola
yısile terfi edemiyen bütün orta 
tedrisat muallimleri önümüzdeki 
aydan itibaren terfi etti~ilecek· 
lerdir. Bundan maada eylul dev
resinde terfie dahil bulunan 680 
muallimden terfie hak kazana. 
c&k olanların da bu hakları te
min edilmiştir. Maarif Vekilliği 
bunların sicillerini tesbit işile 
meşguldür. 

• • 8 Papa, bütün kabul merasimlerini gayri 
mua) yen bir zaman için tatil etmeie ka· 
rar \"ermiştir. Yani bundan sonra, her za. 
man olduio sibi, her l(Ün halla kaltul e. 
dip el öptürmiyecektir. Papanın bu kara· 
n ,·ermesinin sebebine dair hiçbir ma. 
lumat sızmamaktadır. 

yaptığı taarruzda, "fazla in1an kay
betmek endişesini duymadan saldır
mak,, prenaibini tutması, ve bu yüz
den büyük zayiat vermeıi, Alman11a
da çok müe11Jir bir aksülamel uyan
dırmıftır. Harp aleyhtarlığı bu yüz
den artmıı, ve kol.ay, ucuz, ziyansız 
zalerlere alıımıı bulunan Alman
lar, bu harbin can yakıcı ac11üe ye
niden ayaklanmıılardır. 

• • 
• Almanyada ıeceleri, sokaklara harp aley. 

hin4e beyannameler yapıştınlmıya baş. 

lanmıştır. Bu hareket Nazi erklmnı tet. 

Ankara, 25 (A.A.) - Başvek•l ihtikara zemin teşkil et 
Dr. Refik Saydam tarafından bu. benim ihatasından aciz olcl 
gün Türk hava kurumu yedinci bir bii3 ük ebemmb et arz 
kurultflyı delegeleri ş~refine b~r 1 dir ki, ihtıkarı tepelem e 
çay ziyafeti verılm şt .-. ınur kom'slon, bunları p 

Ziyafette B. M. M .. cJisi r~· i ğına dolannstır. Amma, 
Abdülhalik Renda ile Vekiller, \8r. 
Parti genel sekreteri Fıkrı Tuzer Gerçi bugünlerde çivile 
mebuslar, Hava Kurumu ve mat- veya civata ile sıkıştıracak 
buat mümessilleri hazır bulun. şeyim olmadığından, bu iki 

bit buhran ve yoksulluk 
ine atacağını, bunun da 
\1e ruhi bir inhitata sebep 
Ilı" anlattı. 

ka Hariciye Nazırının 

bu akıbeti önlemenin 
' clemokrasilerin ıallbiye. 
Olaylaştırmaktır. 

..._ AmPrikada nıuttefikle. 
'- hlssohınan sempati art

• başka Amerikalıların ha· 
'i)aset üzerinde ittihatlan da 

il lrÜne sdlamlaşmaktadır. 

lngittereye 31 

Talebemiz Geçti 
Ankara, 25 (A.A.) - Belçıka 

ve Holandada tahsilde bulunan 
talebelerimizden 31 ki~ini:ı sali
men fngiltereye muvasalat ettik • 
leri hakkında Hariciye Vekaleti
ne malumat gelmiştir. Bu talebe
lerimizin isimleri öğrenilinc: ay. 
nca ilin edilecektir. 

• • • So,,yet Rusya, Baltık salıillerindeld 
talıldmatını, her türlü tehi.ilce ihti
malini önliyecek tekilde tahkim et
mektedir. Bu da, Sovyetlerin, bu 
harpte bitaraf ve müdafaada kalmak 

bi~r tedbirler almıya sevketmiştir. Bu 

tedbirler ise, Almanyada sari bir hastalık 
halinde yayılmıya haılıyan harp aleyhtar. 

lıtını bilıbiltiln derinleştirmektedir. Bu 
haberleri verenler, Almanyada buıünlerde 
büyük dahili hadiseler beklenilebileceğini 
de ilave etmektedirler. 

muşlardır. him madde~ i piyasadan a 
dığım için fiyatlarının ne s 
olduğunu bilmiyorum. Faka 
leğin kırktan fazlal a satıl 
cağı hakkındaki haber ı 

Adanada Hava Pistlen 
Adana, (TAN) - Haziran ba. 

şında hava meydanında dört pist 
yapılacaktır. Bu pistler için yüz 
beş bin üç yüz lira harcanacak
tır. İnşaat bittikten sonra tayya
relerle ticari nakliyat başlıya. 
caktır. Ticari nakliyat pılotlU
gunda çalışmak için 8 genç tc 
İngiltereye gönderilecektir. 

de çıktığı gün, sanki bize • 
sun, diye Babıali caddesi 
tablaya dökülmüş çilekl 
kuruş fiyat konmuş old 
gördüm 'e arkadaşlardan 
ıösterdim: 

- Hani kırk kurustan f 
(Lütfen Sayfayı Çe, 



4 TAN 

! Fransız Kumanda Heyetinde 
Mühim Değişiklik Yapıldı 

Nureddin, 
Hayretle 

Yazan: ULUNAY 

Genç Emire 
Bakıyordu 

(Başı 1 incide) 
Valenciennes - Cambrai mm-

takasında Alman kuvayi külliye_ 
si ile müttefik kuvvetler arasın. 
da en şiddetli ve en kanlı muha. 
rebeler hala devam etmekte ise 
de Almanlar bu mıntakada Liys 
kanalının garbına geçtiklerini 
iddia etmektedirler. Müttefik 
makc.rnları bu hususta dahi kati 
bir malumat vermemektedirler. 

RE·SMi "HARP ~ TEBLIGLERİ 

Fransız Resmi Tebliği 
lahaddin tereddüt;;üz şu ce
verdi: 
On beş bin kişilik bir ordu 

tan Nureddin: 

-mı dedi. 
"haddin: 

öyle düşün. 

Bu ordunun ne zaman ha
ıp yola çıkmasını irade bu
aksmız? 

Derhal.. 
lahaddin, gayet ihtiram ile 
ın ayağına kapandı: 

Efendimiz, dedi. Kulunuza 
· den fazla iltifat buyuru. 

uz. Bir çok mühim mese
e fikrimi sormak lutfunda 
dunuz. Bundan dolayı tek-

'payinize şükranlarımı ar
. . :M:ısırın artık tefessüh 
dahili idaresine nihayet ve. 
k zamanı gelmiştir. Bu rnak-

husulüne çalışmak ta her 
ümana farzdır. Yoksa bu ül
in düşmanlarının eline dü-

Fakat kulunuza müsaade 
rsanız pek ehemmiyetli 

uğüm bir nokta hakkında da 
· arzedeyim. 

tan: 
·Salahaddin, ben seni bunun 
çağırttım. Düşündüğünü a

söyle, dedi. 
Efendimiz, hazırlanan ordu
rhal Mısıra göndermiyecek. 

Seferden vaz mı geçeceğiz? 
Hayır efendimiz, biraz bek
eğiz. 

Ne zamana kadar. 
Kudüs kralının Mrnrı isti. 

a kadar. 
eddin, genç emhe hayret. 
tı. Salahaddin devam etti: 

Amorinin Mısırı istilası de
bu ülkenin kati surette eli
düşmesi demektir. Amori, 

;ın de arzey !ediğim veçhile 
emleketi fethetmek ve onu 
aza edebilmek için kuvvet. 

başka bir şeye dayanamaz. 
et ise yerinde kulknılmaz-

enfi netice verir. Haçlılarda 
apt yok. Mısırda öyle zu

yapacaklar, halkı o kadar 
edecekler ki o zaman Mısır 

· kendine kQllarımıza atıla. 

ltan, Salahaddinin fikrini 
p eder yollu bir nazarla: 
Doğru düşünüyorsun, dedi. 

lahaddin: 
O zaman biz karşımızda uğ

:icak iki kuvı;et yerine sadece 
Warı bulacağız. Yalnız bir 

bendenizi düşündürüyor. 
halkı fazla ezilecektir. 

ureddinJ.lave etti: 
Mısırlıfan uğradıkları mu
en katiyen kurtarmak için 

yolda harekete mecburuz. 
e takdirülazizülalim. 

edebileceğini kuvvetle ümit edi
yordu. Amori bu arzunun kuvve
den fiile çıkması için bütün esba. 
ba tevessül eyledi. Rum impara
torile ittifak yaptı. (Tampl Şöva
liye) lerini de ele aldı. Kendile~ 
rince mukaddes addedilen mak-
sadı bahane ederek onları ikna 
edebilmişti. Bu mesele bir netice
ye ererse Amori, Fatımi halifesi. 
ni muhafaza etmekte bir beis gör 
müyor. Bilakis bir kısım Müslü
manlar üzerinde onun sözden i
baret kalan nüfuzile hakim ol
mağı düşünüyordu. Zaten Şaver 
ile Ebu Cafer tamam;ıe elir.de i
diler. Lüzum gördüğü anda onla
rı ortadan kaldırmak işten bile 
değildi. · 

Amori bu cihetleri etraflıca dii
şiinmüştü. Yalnız tatbikinde la
zım gelen inceliği becerebileceği 
şüpheli idi. 

Sultan Nureddin de bunu bek-
liyordu. 

Amori, ilk adımda bir mani kar 
şısında kalmamak için Şaverle 
görüştü. Mülakatında takip ettiği 
tarzda Salahaddinin düşündüğü 
gibi mülayemet gözetmedi. 

(Devamı Var) 

Cenupta Sedan mıntakasında 
dahi muharebe devam etmekte 
ise de buradaki harp diğer cep. 
belere nazaran daha hafiftir. AL 
manlar burada mevzii bazı iler. 
lemelerde bulunduklarını iddia 
etmektedirler. Somme cephesin_ 
de Fransızlar Alman taarruzunu 
mukabil bir hareketle önlerni'?
ler ve Almanları burada eski 
mevzilerine çekilmeğe mecbur· 
etmişlerse de esir alamadıklarını 
biB i '!.'rnişlerdir. 

Almanlar Yeni Ku\'vctler 
Sevkediyorlar 

Verilen malumata göre Alınan
lar ricat hatlarını kesmelt ıçın 

kendilerine karşı miihim bir ha
rekete geçmiş olan müttefiklerin 
bu hareketlerini akim bırakmak 
üzere Amiens • Arras mıntakası
na mühim miktarda motorize 
kuvvetler seketmekted!rler. 

İsviçrede Bale'den g~len haber 
]ere göre Fransız topçusu Zig
frit hattına karşı ~iddetli bir 
bombardıman açmış ve top sı>s

Jeri bu şehirden işitilmi§tir. H~

Paris, 25 (A.A.) - 25 Mayıs sabah tebliği: 

Dünkü gün nihayetinde Somme üzerinde mevz.ı1erimlzi takviye ettik ve 
harekat esnası1ıda birçok csfr aldık. Cephenin heyeti umumiyesinde şayanı 
işar bir şey yoktur .. 

25/5 akşam tebliği: Şimalde vaziye: tte mühim bir değişiklik olmamış

tır. Kıtalarımız düşmanın büyük faa Uyeti karşısında şiddet ve azimle 
çarpışarak, Almanları rastgeldikleri yerlerde ağır zayiata uğratmaktadır
lnr. Aisne ve Meuse arasında harekat şıddetini muhafaza etmektedir. So!l 
günlerde bu mmtakada düşmana hfııtim vaziyette bulunduk. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, 25 (A.A.) - Umumt karargfıh, İngiliz - Fransız oraularının et

rafındaki çemberin, mühim bir suretle hıkviye edildiğini ve dün kati ola
rak kapandığım haber vermektedir. Ayni zamanda Lys geçidi zorlanmış
tır. Valenciennes ve Vimy arasında, şimali garbi istikametine doğru Al
man taarruzu devam etmek'tedir. Dou ai'in iki tarafında Vimy'nin tepeleri 
zapledilmiştir. Düşmanın kara ve deniz kuvvetıerile çetin muharebeler
den sonra Boulogne teslim olmuştur. Calais muhasara edilmiştir. Gillers 
ve Saint - Amer'den Şbrevolines'e k adar Vimy'nin tepeleri Almanların 

eline geçmiştir. 
Alman hava kuvvetleri, Belçika ve Fransanın şimalinde düşman kıtaat 

tahşidatile tayyare dii!i toplarına hücum etmiştir. Manche'in Fransız -
Belçika limanlarında, Alman tayyareleri, rıhtımları, benzin depolarını, 

inşaat tezgahlarını ve düşmanın topçu tahşidabru bombardıman etmiştir. 
Yekunu 20.000 tona baliğ olan bir kontr turpiyor ve 7 adet nakliye vapu
runu ciddi surette hasara uğratmağa veya imha etmeğe rı:ıuvaffak olmuş
tur. Bundan maada hava dafi topların harekatile bir destroyer batırıl-
mıştır. 

Cenup cephesinde, düşmanın bıızı znyıC hücumları birçok noktalar üze
rinde püskürtülmüştür. Son gi.lnlerde Sedan'ın cenubunda, azimkfır bir 
muharebe esnasında, kıtalarım1z düşmanın mühim' bir mevziini z.aptet
miş ve kuvvetli hücumlara rağmen bunu muhafaza etmiştir. 

==============- vas'm verdiği mallımata göre: 
Mauteuge bölgesinde bu son günlerde cereyan eden muharebeler esna

sında bir piyade alayına kumıında edden Miralay Yordan ile bir istihkam 
taburuna mensup mülfızım Langenstrass bilhassa yararlık göstermişler

dir. Cenup cephesi önünde hava kuvvetlerimiz, dcmiryolu tesisatı, tayya
re istasyonları ve hücum arabalarına karşı büyük muvaffakiyeUer elde 

ltalyanın V • +• Yukarı Argonne'da Sedanın 
azıye 1 cenubunda, taarruzun bidayetin-

(Başı 1 incide) 
malan, yahut Ballkanlara teca
vüz etmeleri, yahut Fransanın 

İtalyaya arazi vermeyi kati su
rette reddetmesi takdirinde har. 
be gireceğini söylüyor ve şu mü. 
tdaalan yürütüyor: "İtalya mat
buatında şakırdayan kılıç, har
be giriş mukaddemesi değil. an. 
cak göz boyama vasıtasıdır." 
Ciano'nun Arnavutluk seyahati 

Roma, 25 (Hususi) - Kont Ci
ano İtalyadaki teftişlerine devam 
etmektedir. Bu arada Arnavut
luktaki mevcut halen inşa edil. 
mekte olan demiryollan ile şo
seleri teftiş etmiştir. Kendisi bu 
teftişlerini Yugoslav hududuna 
kadar temdit edecektir. Bugün 
Labinazi şehrine giderek tezahü
ratla karşılanmış, oradan 'firano. 
ya gitmiş ve daha sonra Draç'a 
hareket etmiştir. 

Sivil seferberlik hazırlıkları 

d(' Almanların sızıntı suretiyle 
üzerinde ilerlemeğe muvaffak ol
dt:klan esasen pek g~niş olmıyan 
bir arazi parçası Fransız klt'aları 
tarafından tarnamiyle istirdat e
dilmiştir. 

etmiştir. 

Dünkü gün zarfında düşman hava kuvvetlerinin zayiat yekılnu 84 tay
yareye baliğ olmaktadır. Bunlardan 27 si hava muharebeleri esnasında, 

14 ü hava dfifi toplarının ateşile ve mütebakisi de yerde imha edilmiş
tir. 7 tayyaremiz dönmemiştir. 

B~dmd ıtnli~abk~da bahşlıyban oblduk- •rı•••&IJ•fl1 ......................... . 
ça şı e ır mu are e u sa-
bah devam etmekte idi. Bunun -
inkişaf etmekte olan yeni bir mu ASKERLiK iŞLER/: ı ç O C U K 
harebe mi yoksa dün başhyan 

muharebenin sonu mu olduğu İhtiyat Yoklam~sına Davet B •ı • d 
henüz malum değildir. Fatih Askerlik Şubesinden: 1 mecemız e 

Paris, 25 (A.A.) - Başveka- 1 - Her sene mutat olan ihtiyat K ı 
Jetten tebJi~ edilmiştir: yoklamasına davet edilmektedir. azanan ar 

General Weygand'ın harekat 2 - Yoklamalar yine dofum, do_ 
sahası heyeti umurniyesinin baş- ğum yaptlacak ve her mükellef bizzat 
kumandanlığına tayin edilmesini yoklamasını kendisi yaptıracaktır. 
intaç eden şimdiki askeri hare. 3 - Yoklama cumartesi hariç ol
kat neticesinde, yüksek kuman- mak üzere haftanın her gün saat 9 

dan 12 ye kadar devam edecektir. 
da heyetinde mühim değişiklik- 4 - Öğleden sonra şube kendi iş_ 
ler yapılmıştır. !erile meşgul olacağından hiçbir su_ 

Bu meyanda, 15 general ku. rette müracaat kabul edilmez. 
mandanlıktan uzaklaştırılmıştır. s _ Şubede izdihama meydan ver
Bunun arasında ordu kurnandan- memek ve mükellefleri nzun müddet 
ları, kolordu kumandanları ve 
bazı bi.iyük cüzütam şefleri var
dır. 

6 Mayıs tarihli ÇOCUK sayfamız
daki bilmeceden hediye kazananlar: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Beyoğlu İstiklfil. caddesi 129 Haya
ti, İstanbul merkez komutanlığı aske
ri cezaevinde Nevzat Caruş, Alemdar 
ticarethane sok.ak No. 4 Meliha. 

MÜREKKEPU KALEM 
KAZANANLAR 

Sivil seferberlik _ Harp zarna
mnda vatandaşların statüsü - hak 
kındaki yeni kanun mucibince 
bütün vatandaşlar ve resmi ve Alman Zayiatı 
hususi teşekküller seferber edi- Muhtelif cephelerdeki Alman 

işlerinden alrkoymamak için vukubu_ Beşiktaş 18 inci ilkokul talebesin
lacak müracaatlar gazetelerdeki ilina den Rıdvan Akçay, Davutpaşa orta
göre yaprlacağından, her mükellef do_ okulu sınıf 1-B 388 Halil, Şişli Ha
ğum ilanını not etmelidir. ı nımoğlu sokak No. 63 Güngör. Anado-

6 - İlan olunan doğumlulardan luhisar ilkokulu sını! 2, No. 165 Reşit 
başkasının müracaatı kabul edilmiye- Ol,'llz. kcek, sermayeler ve ihtiralara zayiatı şimdiden büyük bir ye. 

el konabilecek ve yiyecek içecek kuna baliğ olmaktadır. l\fotoıi:ıe 
maddeleri vesika us'!.llüne tabi k 1talarla hücum ettikleri içjn za_ 
tutulabilecek, ihracat ve ithalat yiatın az olduğu hakkındakı Al
tahdit veya menedilecek ve ser. rnan iddialan hakikate uygun de. 
mayenin bildirilmesi için emirler ğildir. Times ga.eetesinin siyasi 
verilebilecektir. 44 ya~ından yJ. muhabiri Almanların bu yaz be
karı askerlik hizmetine elveri~li hemahal bir netice istihsal et

mek kararında olduklarını ve 
olmıyan kimselerle kadınlar ve 
çocuklar askeri inzibat altında si- harbe kışın da devam im.kanları 

cektir. CEP FENER! KAZANANLAR 
7 - Bu yıl askerlik çağına giren 

336 doğumluların ilk yoklaması Ha.. 
ziran 940 sonuna kadar devam ede. 
cektir. Bu doğumlular yoklamalan i
çin yalnız haftanın (Cuma) günleri 
öğleden sonra şubeye müracaat ede_ 
rek yoklamalarmı yaptıracaktır, 
31 Mayıs 940 Cama ) 

3 Haziran 940 Pazartesi ) 325 
4 ,. ., Sah ) 

Kadıköy Kızıltoprak Mektep soka
ğı Volkan, Kabataş lisesi talebesinden 
No. 480 Sami Tezcan, Küçükl.fınga 

tramvay caddesi No. 151 Güler. 
ALBÜM KAZANANLAR 

Bakırköy kız ortaokulu talebesinden 
223 Melahat Onaran, Cibali 63 üncü 
okul talebesinden 47 Şadi, Galata Ku
ledibl Glorya apartımanı No. 2 M. 
Almalek. 

vil vazifeler için seferber edilebL olmadığını yazmaktadır. 
alnız sultan Nureddin böy_ leceklerdir. Kanun seferb~rlik Hava Muharebeleri 
le düşünmüyordu. ilan ·edilmeden evvel meriyetc Belçika ve Fransada muhare-

5 " ., Çarşamba ) 
6 ,. ,, Perşembe ) 326 

ATLAS KAZANANLAR 
Tekirdağ Karakfitip mahallem No. 

18 Neşide Şend!l, Eskişehir Devlet 
Demiryolları atölyesi müdür muavini
nin oğlu Ruhi, Kayseri İstanbul cad
desi No. 47 Suna İşhan. 

M d " be meydanlarının üzerinde dün. ·ye ordusunun ısır an konulabilecektir. · . 
kü gün zarfında Ingilız hava kuv-

esi üzerine Fatımilerin M~clis ve Senato te~rii komic;. vetlerinin 40 adet Alman bom-
nı gören Kudüs kralı, Mı. ı yonu, harp zamanında vatanda- bardıman ve avcı tayyaresini 

kolayca kendi ülkesine ilhak şın statüsüne ait yeni kanun la- ciddi bir surette hasara uğrat. 
yihasım kabul etmiştir. tıklarını veya imha ettiklerini 

satılmıyacaktı? diye sor- • Hava Nezareti bildirmektedir. 

7 ,. ,, Cuma ) 
10 ,. ,. Pazartesi ) 
11 ,, ,, Sah ) 
12 ,. ,. Çarşamba ) 327 

13 ,, ,, Perşembe ) 
14 ,. Cuma ) 
1 7 ,. ., Pazartesi ) 328 
18 ,. ,, Salı ) 

İtalya denizyolu ~irketi büro- Diğer taraftan Spit Fire tay-
Dışardan geliyor. Gümri.ik sunun ifade edebildiğine nazaran varelerinden müteşekkil bir fi- !~ 
iştir, dedi. Genes limanına merbut Rex va- lotilla 18 düşman tayyaresini 

21 
Yahu! Çilek dışardan gelir puronun hareketinin tP.ahhüriıy- harp harici etmiş ve diğer bir 

sözüme de: le harp vaziyeti arasında bir mü. filotilla da 13 tayyareyi kısmen 24 

.. 
,, 
,. 

,, Çarşamba) 

., Perşembe ) 329 

., Cuma ) 

,. Pazartesi ) .. 
., Sah ) 330 
,, Çar5amba ) 

,, Perşembe) 331 
,, Cuma ) 

.. .. 
27 .. .. 

Görmüyor musun? (Arna. mısebet mevcut değildir. düşürmüş ve kısmen dağıtmıştır. ~! 
öyiinün) yazılı, latifcsile İngiliz zayiatı 10 tayyareye 
abele etti. İtalyanın Vaziyeti Ve Papa kadar baliğ olmaktadır. 
z bize göri.işiiyoruz: Roma, 25 (A.A.) _ Havas: Ro- İngiliz tayyareleri Arras ve 28 

tikarla mücadele için bir ta. oseveltin mümessili Myron Tay- Boulogne mıntakalarındaki düş. 1 Temmuz 940 Pazartesi) 332 
ti f d'ld'ffi · · · man kıtaları mütemadi surette 2 Sal ) gayre er sar e ı ı".nı ışı- lor'un Papaya yaptığı ziyarete ,. " ı 

L"k' h risinde bombalamıştır. Keza Şimali ve • ruz. a ın cep e ge büyük bir ehemmiyet atfedil. 
1 1 

. d 3 ,, ,, Çarşamba ) 333 
ğumuz için, ihtikar ile ihti. mektedir. Tay lor ve Papa harbin Şarki Fransa i e Orta Be çıka a 4 ,, ,, Perşembe) 

SERi HALİNDE HAYVAN RESMi 
. KAZANANLAR 

Karadeniz Ereğlisi orta okulunda 
No. 65 Gülümser Efes, Karamürsel li
man memuru LUtfi Akkayamn oğlu 

Nedim Akkaya, Mudanya Halitpaşa 

caddesi No. 63 Berber Hikmet. 
DİŞ MACUNU VE FIRÇA 

KAZANANLAR 
Tepebaşı caddesi Lale birahanesi 

karşısında 181 Hüseyin Gül, Boğaziçi 
lisesi sınıf 7 - A talebesinden No. il 
Yusuf, Beyoğlu Anadolu Han No. 18 
Olga . 

YENi NEŞRIY AT : 

Yeni Adam 

l Moskova'nın 
Rom aya 
Son ihtarı 

(Başı 1 ino 
ti. Ve bn anlaşma Belgradın da
ha dik başla konuşmasını temi. 
ne kafi geldi. 

İtalya Arnavutlukta askeri 
yollar yaptınyor, telgraf ve te
lefon tesisatı vücude getiriyor, 
işçi ismi altında buraya asker yı
ğıyor. 

Bütün bu hareketler . Sovyet. 
!erin de gözünden kaçmıyor. On· 
lar da Rutenya hududuna asker 
gönderiyor ve İtalyaya Balkan
ları yutmasına müsaade etmiye. 
ceklerini ispat ediyorlar. 

• 
1 talya son günlerde harp et-

rafında fazla gürültü yap
maktadır. Her vesileden istifade 
ederek Akdenizde İngiliz haki. 
miyetine tahammül edemiyecek
lerini, bunun için harbe hazır ol
duklarını, artık İtalyanın deniz. 
lerde hürriyetine kavuşması za
manının geldiğini tekrar edip 
duruyorlar. 

İtalyanın bu tehdidini Berlin 
de teyit etmekten hali kalmıyor. 
Berlin radyosu ve matbuatı da, 
İtalyanın ergeç harbe gireceğini, 
yalnız hareket saatinin Hitler 
tarafından tayin edileceğini, HiL 
ler işaret verince, Mussolininin 
ordusuna hareket emri vereceği. 
ni söylüyorlar. . 

Bu saat ne vakit çalacaktır, 1-
talyanın harbe girmesi tarihi ne 
gündür, bilmiyoruz. 

Fakat şurası muhakkaktır ki, 
İtalya harbe girdiği ve Dalmaç
yayı işgal vesilesile Balkanlara 
girmeğe eşebbüs ettiği zaman, 
Sovyet Rusya da buna karşı ta. 
mamen la.kayıt kalmıyacaktır. 
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Ur lada Bir 

Aile Faciası 
lzmir 24 (Tan Muhabirinden 

Urlada bir aile faciası oll'.ll 
Mehmet Karadağ isminde b · 
kansı Hanifeyi ağır surette . 
ralamış, kardeşi Abdürrah 
de öldürmüştür. Katil, kard 
ile karısı arasında çirkin h . 
seler cereyan ettiği kanaat. 
varmış ve uzun zaman ken 
le kavgalar yapmış; nihayet 
ikisini de vurmuştur. Katil, 
nayeti müteakıp kaçmışsa da 
lahare teslim olmuştur. 

İtalyan Vapurlan 
İzmir 24 (Tan Muhabirinden. 

ani tebeddülü üzerine on 
denberi limanımıza gelmiyeıı 
talyan vapurları, dün yeni 
seferlere başlamışlardır. ~od 
Brindizi postasını yapan ıtal 
vapurlarının da limanımıza 
rıyacaklar bildirilmiştir. 

İtalyaya ihraç edilmek Ü 
limanımızdan toplanan h 
demirler, İtalyan ithalatçı! 
tediye hususunda çıkan mil.Şl' 
ler dolayısile kalmıştır. 

--<>---* İngiltere ile iş yapan n 
!arımız faaliyete geçmişle~ 
Enko şirketinin rnümessillerı 
bu hafta içinde şeldmize g 
cektir. • 

ve Boğazları tehdit edecek 
seline karşı bir sed telakki 
Sovyct Rusya, İtalyan kuvve 
rinin dnha ziyade ilerleme 
müsaade edemez. İşte MoskO 
nın, İtalyaya yapbğı son ibtB 
manası budur. Balkan mille 
istiklallerini müdafaaya t: 
bi.is edecekleri gibi, tabii :rnıl 
fikleri de onların yardımına 
tismekte gecikmiyeceklerdlr· 
n~enaleyh İtalya için Balk~~ 

İtalya Arnavutluk yolu ile 
Bulgaristan hududuna inebilir. 
Bulgaristanı kendi mahmisi, 

da mukadder olan akıbet h 
ve mağlubiyetten başka bir 'a ~ 
değildir. · İer 

LA- LE en kuvvetli fllmlerlle yeni 

, bir sinema mevslml yaratıyor 
En güzel ve en kuvvetli görülmemiş 2 Framazca film btrdı.-

1 - Amerikanın en parlak yıldızı (CLARK GA BLE) in binlerce~ 
artist ve sayısız milyonlarla hazırladığı muhteşem film 

HABİL· KABİL 
2 - Şimdiye kadar yaşanan heyecanların en kuvvtlisi 

!ilimlerin en fevkaladesi: 

MAHKÜM KADIN 
hAveten: Dünya haberleri. BRIT1$ NVÜZ (Türkçe) 

Paramunt Jurnal (Fransızca) 

BUÜGN 
Seanslar: 

LALE Sinemasında 
Habil - Kabll 12.30 - 3.30 - 7 ve 10 da 
MahkOm Kadın 11 - 2 - 5.30 ve 8.30 da , __ _ 

Bugün saat 11 de tenzilAtlı matine. 

Bugün SUMER 
tarafından haurlanan güzel ve mükemmel program bütün şehir 

tarafından mutlak:ı seyredilmeğe şayandır. 

llın 

Kadın İhmal Edilince 1 Hollywood Revüsii f. 
. ,., lSı 

GAIL PATRICK - Hollywod'un bütün lüks T" l{ 
WILLIAM WARREN tJİ f 

tarafından oynanmış fransızca musikisi, bi.itün dans ve tı:1 
sözlü film. Yolunu şaşıran bir ile varyete revüsü. ı: ş 

kadını kocasının füdürmeğe llı.u 
hakkı var ml? J OH N ·t 

Ayrıca : EKLER JURNAL son dünya ve harb haberleri 

"•••••• Bugün saat 11 de tenzilô.tlı matine. 

,------------------------~ Bugün İPEK Sinemasında 
Hııftanın en zengin programı 

2 ·TARZA~ l·GENÇLER 
SEViŞiYOR ve 

Neş'e, zevk v güzellik fil~i 
Mİ KEY ROONEV • LEWIS 

O G L 
STONE ve JUDY GARLAN T ü r k ç e Söz 1 Ü 

3 - Ankaradıı MiLLİ ŞEFİN huzurunda yapılan 
19 MAVIS BAYRAM! 

Bugün saat 11 de tenzilfıtlı matine 

Bugün SARAY Sinemasmda 
Sinema yıldızlarının en sevimlisi ANNABELLA'yı en son yarat 

mevsimin en eğlenceli ve en canlı 

OGLUMA KARI ARIYORU 
Şen ve nefis komedisinde mutlaka görünUz. Bir Aşk seyaha 

New - York ... İsviçre .. ve Paris ... İlCıveten Fransızca 
Yeni Adam'm Holandaya tahsis et- sözlü bir zabıta romanı 

tiği 282 nci sayısı dolgun bir şekilde 1 ŞARLI ŞAN c •ı p • .J 
gy ah., " kııvvetı'n dü<m"ıan muvasala kuvvetleri şid ezme e m .,u,, genişletilmesi meselesi ve umu- r·· 

d h k dug~unu detle bombalanmıştır. Bu bom- 5 ,, " Cuma ) 334 ve nere e cep e ur mi vaziyet üzerinde uzun müd- • 
1 

8 ,. ,, Pazartesi ) 
iyoru7. ve istiyoruz ki, bu det görüşmüşlerdir. İtalyanın balardan birçoğu asken hedef er çrktı. Bu sayıda 1. H. Baltacıoğlu'nun 1 anı er eşıno 

"Harp İçinde Pedagoji, Karagöz An_ d 1 b• · k · 1 de üzerine vaki olmuştur. La Cha- 9 ,, ,. Sah ) 335 a e e ızı en ço Jşga e n müttefiklerin yam başında umu. 
karada, Hayatını,. adlı makale ve teL Ayrıca: Foka Jurnal en son harp ve dünya haberleri Suare saat a.d dd 1 · d b şlasın Bıı pelle'deki demiryolu iltisak nok. 10 ,. .. Çarşamba) rna e erın en a · · mi harbe girdigyinin yıldönümü 

• . . t th'k' . . tasına da isabetler nörülmüştür. 
nnınuzın a 1 ıne ve ışın ~ükunetle ve müttefikler için ne b 

tadan baslanmasına teknik lehte, ne de aleyhte teznhürat Bugüne kadar gelen raporlara 
t · hı'lmem na7.aran, son iki gün zarında avcı zarure var ıse onu · yapılmaksızın tesit edilmiş, fa_ 

böyle bir zaruret yoksa, t'L kat bütün İtalyada ayinler ya- tayarelerimiz asgri 80 düşman 
· d vanı' gıda tayyaresini düşürmüş veya ha-yerınc somun an, ,, pılmıştır. 

esinden mücadeleye girişsek sara uğratmıştır. 1 O avcı tayya· 
a faydalı olacak ve halkın ar- Cebelitarıktan İlk Kafile Çıktı remiz avdet etmemişse de bazı 
iyiden iyiye hissetmekte ol- Londra, 25 (Hususi) - Cibuti pilotların avdet etmek ihtimali 

pahalılığa daha çabuk çare. ve Cebelitarıkta bulunan İngiliz mrvcuttur. 
olacağız sanırım. Bu temen- ve Fransız tebaasının buralaıı Son hafta zarfında düşman 

vi\kıfı ahval olmıyan saf terketmeleri hakkında verilen e. Fransa ve Belcikaıia as~ari 500 
muharririn gara7.sız sözleri mir üzerine, Cebelitarıktan ilk t~yyare kaybetmiştir. Bu suret
ak liıtfen ivi telakki etmele. kadın ve çocuk kafilesi Rabat'a le, Holandanın istilasındanberi 
bilcümle ihtikar mücadelesi ~elmiştir. Bunu diğer ka!ilcler düşmanın zayi ettiği tayyare 
nından saygılarımla dilerim. takip etmektedir. , miktan 1500 e baliğ olmuştur. 

rikaları; Hüsamettin Bozok'un Altın ' her 2 filin birden. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine . 
Zincir hakkındaki kitap tenkidi; Hl-• 

Fatlh Askerlik Şubesinden: 
(331 - 59) sicil numaralı emekli is-

tihkılm yüzbaşı Mehmet Tevfik oğlu 
Ahmet Gemalin ve (330 - 16) sicil 
numaralı Zihni oğlu Mustafanın İs

tanbulda iseler bizzat, değillerse mek
tupla hemen şubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Em lnllnü Yeril Askerllk Şubesin-

şim Nahit'in Türk Dehası; Kenan 
Hülusi'nin Radyo temsilleri; Doktor 
Saim Sağhk'ın Carnegie Enstitüsünde 
adlı makaleleri: Zahir Giivemli'nin 
karikatürleri; Ertuğrul Muhsin'in tL 
yatro anketine cevabı; Durkheim'in 
Sosyoloji metodunun kaideleri adlı 

ilmi eserinin tefrikası vardır. Ayrıca 
haftanın bütün sanat ve fikir hareket_ 

den: Yedek demiryol asteğmen !eri de ga?.etede yer almıştır. 
• BİR MUALLiM KONUŞU· 

(13315) Salih oğlu 1312 doğumlu M. YOR - Zuhuri Danişmanın bu eseri, 
MuzaCfer Yenerin acele şubemize mil- Akba Kitabevi tarafından neşredil-

racaatı. miştir. 

,! ___________________ _, 

Bugün TA K S İ M 
2 bUyük Film birden I 

H. A R P Katilin isı 
ANNABELLA 

CHARLES BOYER 
Türkçe sözlü 

BOB BAKER 
lstanbulda ilk defa 

Matineler saat 11 i!e başlm-
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BEDEL( 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr, 

6 Ay 1500 " 
3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

etıe- ta . . 
lıiı •urası pos ıttıhadına 

0lınıyan memleketler için 
,: bedeli müddet sırasiyle 

• 9, 3,5 liradır. Abone be
~indir. Adres değiştirmek 
a ştUr. Cevap için mektup-

10 kuruşluk pul il~vesi 
lfızımdır. 

ekçiler Tröstü 
8elediye 
atanbuı fırıncılar şirketinin 
~rduğu tröstten, bundan 
.llhsetnıiştik. Bu hususta

ç 'Yatımızın uyandırdığı a. 
0lt derin olmuştur. Son o. 
evvelki ·· K dık.. ·· gun, a oyun-
i ltııda birçok imzalar bulu. 
l' ltıektup almıştık. Neşri. 
~ teşekkürle karşılıyan 
~IJ.hu yazanlar, bizi, bu 
efa da Kadıköyünde tet-

~ eğe çağırıyorlardı. ~ün, 
t' daşınuz, bu davete ica
,•. \T e ekmek meselesinin 
t ~.Ündeki safhasını da göz. 
S•rdi, Neticede öğrendik 
~Öyünde de" kapatılmış 
eş fırın vardır. Ve me

ç Sİnıitçi, - ekmek çıkar
§artne - ekmekçiler şir. 

l'afından aylığa bağlan
, llu Şayanı hayret vakıa. 

hakikat olduğu muhak.. 
· Zahrnet edip, ikinci say
is{ hu meseleye miiteallik 

11 
Crc göz gezdirenler, bu. 
.llıakta tereddüt etmiye. 

~11!•lan hayret verlci va
\ı 1alardan birisi de şudur: 
d ll.tandaş, İstanbulun bir 
de fırın açıyor. Fırıncllar 
~ e, ayni semtte bir fırın 

d ~ eline biraz para ve
llını kapatamadığı bu 

ila rekabete başlıyor. O 
~ da, bu rekabet yüzün. 
llrdığ1 ekmeklerin bir 
ltadıköyüne sevkediyor. 

:.et karşısında, bu rcka
trarıı çıkacağını anlıyan 

~~ tr şirketi, bu zatla her 
~ 1lla olursa olsun, anlaş-
1ttrıunu duyuyor. Yapı. 

1 ~lık neticesinde, o zat 
. apatıyor. Buna muka-

1141~ketten bin lira alıyor. 
ıP tıu·aşka, kendisine her ay 

1 lira verilmektedir. 

CIJdiğimiz vakalardan bi-
~is· 

l de şudur: 
tl\Eldıköyünde Yoğurtçu. 
1tın vardır. Bu fırın, ek
lll Şirketi tarafından ayda 
. t'llkabilinde isticar olun
t 'akat ayni şirket, tam 

11 tuttuğu hu fırını, bir 
~ 15 lira mukabilinde ki. 
, llliştir. Buna mukabil, 
~Ye sürdiiğü şart ta ay
"IQn.ek çıkarmamak! .. 

n ~ tı. bu misaller de hol 
~l • İspat etmektedir ki, 
"e §ırketi, tröst yapmak. 
tl htı vaziyete, belediye. 
. "hale etmesi zaruridir. 
•ye 
h ' bu hareketleı:den ha. 
tıl~nnııyabilirdi. Vakıa, 

h·hadiselcri haber alama. 
ııt'r hata sayılabilirdi. Fa
rı:~a bil' mazeret bulmak 

lir. 

~ ... d' b 0 b • . . 
I} • ııııın ı, ız, u ışın ıç. 

ll·ttaya koymuş bulunu. 
~i111aenaleyh, artık bele
lel'e~ten haberdardır. Bu 
~i :.ıle bile lakayt kalma
~' 1

1:" suretle hoş gösteri. 
lr bil' müsamaha olur: 
dı~dil' ki, biz, belediye
!~ h_akkında iyi hükiim. 
~ esııe neticelenmiyece_ 
~~ lltiYen emin bulnnduğu-
~I ~iisamahasından va~ 
~. 11' defa daha temennı 

İ l\IEKTUPLARI ı 
ı\st"1t D" · k ~ <tt oşenır en: 

'rıı11 
~~ıı llbeyde oturan bir oku· 

ıu mektubu aldık: 

ill llbe:yde binlerce lira sar· 
~il ~el bir telefon ve posta 
b 1lınıştır. Ne yaDk ki bu 
~duğu sokak asfalt dö-

r l' e iken bundan vazgeçil
b<ılun yapılması binanın 
ita~ kat daha arttıracağı 
l1 darıarın dik.kat na:z;arını 

ca ederı.m.• 

l 
j 

İşte yeni keşfim: Düşman•paraşütçülerinin inecekleri yer. 
lere bunlardan koymalı! (Fransız Karikatüı:ü) 

TAN 

(Cephe gerisindekilerden isten~n şey) 
(Kan değil, "soğuk kan,. ) (Fransız Karikatilrü) 

( ~ 

Haftanın Musa halbesn .1 
---------""" 

Çarşıda, Pazarda 
A man Allahını! Kafa

mın içinde, on gün
denberi yavaş yavaş teşek
kül ederek nihayet nakış 
olup kalan bir Belçika -
Fransa hudut haritası var. 

Teselli 
Sanki beynim bir harita paf. 

tası oldu ve kasap camekanla
rında her gün görüp ken~Erru. 
zinkilere benzetmekten çekindi. 
ğimiz o malum çizgiler, şekille
rini değiştirerek birer Somme 

Yazan: Refik Halid 

zikliğin, terbiyenin bizi bir çok 
zevklerden mahrum. ettiğini ha
tırlatan bir sebze sayarım. Böy. 
le kibarca yenmesinden keyfi 
kaçan, daha bir sürü yemekleri
miz vardır; yani kaşığa el uzata. 
madığımız ve suyuna ekmek ba. 
tıramadığımız güzel halk yemek 
leri: Maydanozlu kofte, nohutlu 
işkembe, ve bahsettiğim kıyma. 
lı semizotu gibi... 

. ' Aısne, Oise V'e Meuse nehrine 
tahavvül etti. !şte bir kabarcık: 
Cambrai; işte bir ova: Flandres; 
işte yalçın bir kaya ve alt tara
fında deniz: Boulogne ... 
Başımda, gazetelt?rde gördü. 

ğümüz gibi kırmızı boyalı işa
retlerile, kocaman kacaman 
korkunç oklarile, siyah çerçe. 
veleri ve irili ufaklı karma ka. 
rışık çizgileri, yazıla;.·ı ile bır 
harita taşımaktayım. Kafasında 
küp taşıdığını san:ın meşhur 

malihulyalı hasta kadar eziyet 
çekiyorum! 

Daha fenası bu harita bom
boş, hareketsiz ve sessiz değıl
dir. Üzerinden tanklar ateş s:ı. 
çarak, önüne geleni devirip yo
kuşlara tırmanarak, uçurumlar 
atlıyarak birteviye geçiyor, 
tayyareler gökten bombalar 
yağdırırken toplar göklere 
mermiler savuruyor. Bir tarafta 
harp gürültüsü, bir tarafta müJ. 
teci kafilelerinin iigaru .. Bir a
na baba günü, bir kıyamet, bir 
dehşet, bir felB.ket ki, maazal. 
lah! 

gözümün önüne et suyu ile p;ş. 
miş hafif kalyası galir. Zira bu 
yemek ağır hastalıkl.ırdan kal
kanların perhizi bozmaK üzere, 
küçük bir dilim francala ile 
başladıkları bir kurtuıuş taamı
dır. Yeniden hayata dönenler, 
ağızlarının ve ömrün ilk tadını 
onda bulurlar. Kabağa bakınca, 
hayalimde şu manzara ile kar. 
şrlşırım: Saçları şakaklarına 

yapışmış, beyaz gecelikli sol
gun bir genç kız, yatağmdan 

doğrulmuş, önüne bi.r ufak tep
sile koydukları ko::ındisi kadar 
sarı ve kansız bir tabak yeme. 
ğe ölüme yüz çevirmiş gözleri
le memnun memnun bakıyor, 

bu yemekten hayat müjdesi a. 
lyor! 

İşte salatalıklar ... Terlemesini 

kibarlığı daha vardır: Tabakta 
çekirdek bırakmaz; bıraktığı sap 

?ar ise oymalı yaprakları ve 
bembeyaz cucuklacile bir süp
rüntü değildir; adeta üstüne yağ 
l!mqn gezdirerek yıyebileceğiniz 
bir çeşit hassalx salatadır. 

Söylemesi hoş clmıyacak a
ma kiraz yedikten sonra önü
uüzde duran tabak, oldukça 
kanlı ve posalı bir ameliyat ya. 
p; lmış küveti andırır! 

Fasulya başlamış, yarın ı;ar. 

şıya patlıcan inecek ve domates 
te çoğalacak ... 

Fasulyanın keçi boynuzu gi
bi _ zira şeklen çok benzer! • 
kaskatı kesilmediğine, tahtaya 
dönmediğine memnun olanlar
danım. İyi ki domates te bir gül 
gibi serpilip dağılmıyor. Patlı
canın yenilip yutulacak bir nes.. 
ne olduğuna, zannederim, bir 
bilmiyeni inandıramazsınız. 

Bütün bolluğile, bereketile, el 
van elvan o güzel yaz başlryor. 
Temenni edelim ki, bu yaz ağ. 
zımızın tadıyla çıksın ve dira. 
yetle taliin birleşmiş feyzi ıen 

sonuna kadar memleket müste
fit olsun. 

- Ver şu çilekten bir ki~o~ 
bir kilo da kiraz! Tart iki kilo 
kabak, yarım kilo da turfanda 
domates! 

Ne saadet, Yarabbi, bolluk, 
bereket, sulh içindeyiz. 

Devam edecek, inşallah .. Hoş, 

ne kadar ederse yine kardır. 
Bir günün beyliği beyliktir, 

derler. 
Bu, böyle günler için söylen

miş tecrübeli bir ahlar sözü
dür; beylik sözlerden değildir. 

( lkiısadi Hafla ) 

Siyasi Hadiseler Ve 
Piyasamızdaki Tesiri 
Son siyasi hadiseler, piyasa. 

!arda ve borsalarda ne gi
bi tesirler yaptı? Holanda ve 
Belçikayla ticari münasebetleri
miz kesildikten sonra, vaziyet ne 
olacak? Holanda ko!onilerinden 
nasıl mal gelecek? Yol1arda ka. 
lan malların muamelesi vesaire .. 
Hasılı harbin vücude getird iği 

tahavvüller, ticaret sahasında 
yeniden pürüzlü meseleler mey
dana getirmektedir. 

Geçen hafta yazdl5ımız gibi, 
harp, dış ticaret münasebetlerini 
gHtikçe tahdit etmektedir. F.sa. 
sen harp, beynelmilel münase. 
betleri tahdit ve tazyik etmişti. 
Fakat son Danimarka, Norveç, 
Holanda, Belçika hadtseleri, ti
caret münasebetlerini daha ziya
de daraltmıştır. Halbuki Helan. 
da ve Belçika, kolonileri itibarıle 
beynelmilel ticaret aleminde bü
yük bir mevki tutmaktaydı, şim
diye kadar bitaraf vaziyette kal. 
dıkları için, beynelm~lel ticaret a
lemindeki münasebetleri daha zi
yade artmıştı. Nitekim harpten 
sonra demir, kalay almak için en 
ziyade Belçika ve Hofondaya miı. 
racaat etmek mecburiyetinde kal
mıştık. 

Şimdiye kadar HolRnda kolonL 
lcrinden çay, kahve, kauçuk, ka. 
rabiber ithal etmek için Holan
dttdaki müesseselerle ticari mü. 
nasebetlere girişirdik. Holanda 
askeri işgal altında bulunduğu i. 
çfo, bu müesseselerle irtibat te
min etmek mümkii:ı değildir. 
Maamafih piyasa, yine Holanda 
kolonilerinden istifade etmek i. 
çin yollar aramaktadır. Nitekim, 
Holandadaki koloni eşyasını sa. 
tan müesseselerin İskcnderiyede 
şubeleri vardı. Acaba bu müesse
seler yine ayni eşyayı satabile
cek mi? 
Vakıa, Alman istilasına uğra

yan memleketlerle ticaret anlaş
malarımız şekil itibarile devam 
etmektedir. Fakat bu memleket.. 
ler harp sahası olduğu için bura. 
lara mal ihraç etmek maksadile 
normal vapur seferleri kalma
mıştır. Bu itibarla Holanda, Da. 
nimarka, Belçika ile olan ticari 
münasebetlerimiz uzun müddet 
bir fasılaya uğrayacaktır. 

Bu Hafta Neler Sattık? 

lu balıklar bulunmaktadır. Bu 
malların ekseri İtalyaya sevke
dilmektedir. Fakat son günlerde 
lımanımızdaki balıkçı gemileri. 
nin miktarı azaldığı için, bu ihra
cat ta eski hararetini kaybetmek. 
tedir. Bu hadisenin en büyük se. 
bebi, Türkiye - İtalya arasında 
henüz halledilmemiş ticari ihti
laflardan ileri gelmektedir. Ge
çen hafta bu ihtilafardan balı.. 
setmiştik. 

Kuru meyvalara gelince, en 
z;yade alıcı, İngiltere ile Fransa
dn. Bilhassa Fransadan iç ve ka. 
buklu fındıklara karşı talep art. 
maktadır. Frnsaya se;rkedilen ku
ru fasulya da ihracat maddeleri. 
miz arasında gittikçe ehemmiyet 
kazanmaktadır. Harpten sonra, 
Fransadan başka, 1talyaya da ku. 
ru fasulya ihracatı artmıştır. ih. 
ra~ edilen maddeler arasında av
derileri de ehemmiyetli bir yer iş 
gal edebilir. Bu haft:ı en ziyade 
Amerikadan talep olmuştur, 111. 
giliz firmaları tarafından yapılan 
tekliflerden henüz müsbet bir ne
tke elde edilememiştir. 

l\'Iacaristandan, fındık, tütün, 
susam, kendir istenilmektedir. 
Harpten sonra Macaristan ham 
maddelerimizin en büyük alıcıla. 
n arasına girmiştir. Macarlar, 
bızden aldıkları mallara karşı, 
endüstri mamulatı vermek ar. 
zusundadırlar. Hatta bu arzula
rını tahakkuk ettirmek için, bir 
kaç defa memleketimize heyetler 
göndermişlerdi. Yakında Peşteye 
gidecek olan bir ticaret heyetimiz 
Macarlarla ticari münasebetleri.. 
mizi arttırmak için yeni bir an. 
!aşma yapacaktır. Henüz bu he
yet, Romanyada bulunmaktadır. 

Ne1er Satın Alıyoruz? 

· Bu hafta içinde Amerikadan 
gelerek yanlış eseri ola. 

rak Pireye çıkarılan demirler, li
manımıza gelmiştir. Amerikadan 
getirilen bu !emirler, Demir Bir. 
liğı tarafından piyasanın ihtiya. 
c: için sipariş edilmişti. İthalat 
maddeleri arasında elektrik mal
zemesi vardır. Harpten sonra e
lektrik malzemesi İsveçten teda. 
ıik edilmekteydi. Fakat son haf
talar içinde İsvece vapur sefer-

B
u hafta içinde muhtelif !eri azaldığı için, bu malzemeyi 

memleketlere 700 bin kü. getirtmek kabil değildir. Fakat, 
lir kı metinde ihracat ol- mütemadiyen Türkiyeyc sanayi 

:~ştu: B/ miktar yalnız İstan. maddesi satı.şı teklif ede~ Macar. 
bul limanından yapılm. ihracatı j :arın, elektrık .malzem;sı sataca
ifade eder Hafta içinde sattğr. gından bahsedılmekteuır. 
mız malla;ın başında taze ve tuz- I Hüseyin Avni 

Bu manzaradan kendimi ara 
5ıra olsun korumak lazım. Ara 
sıra o ateş çemberini başımdan 
fırlatmalı, gönlümde tortulanan 
zehiri atmalıyım; bir avunma 
yolu bulmalıyım. 

•en güzel bilen ve kendisine en 
iyi yakıştıran bu s~bze biçimin. 
deki acaip meyvat Salatalıklar, 
ne tuhaftır ki anl!a1-c kabukla
çıplakken terlerler. Soyunan hiç 
b:r ten, onun kadar nefis, nazik 
bir rayiha veremez. Şeklindeki 
kı:.balığa uymayan o nazenin 
kırağı dizilerile ve bu rayihasile 
sa]atalığın niçin uahn derli top
h',. mahviyetli, hatt~ edepli bir 
suı·et arzetmediğinc kızmamak 

mümkün değildir. Kend::.ine 
şeklen epeyce benziyen muz gi. 
1'i hiç olmazsa iri yapraklı bir 
güzel ağaçta, hoş bir hevel'.\k te 
olamaz mıydı? 

Çayır peynirjnin kendi de 
güzeldir, adı da .. Üstün. 

de işlenip kalmış se9~t veya tel 
kabın kabarık ör güsü bil e hoş
tur. Dil peynirini, çocukken, c. 
timle tel tel koparır, ve uzak. 
tan ağzımı nişanlayıp ucunu 
kapar kapmaz ne lezze:tle yutar 
dım .. Şimdi bunu yapamadıgı. 

ma ve bıçakla kesip çatalla e
fendi efendi yemeğe mecbur 
c,lduğuma üzülmekteyim. Onun 
lezzeti ancak çocukbkt:ıki tarz
da yenirse duyulur. Kirli ha· 
nım da nefistir; fakcıt adı bazı 
marazi inhimakleri hatrrlattığı 

için benim gibi normal bir a
dam üzerinde iyi tesir yapmı. 

yor; onu yerken, ismini dü~i.ın
dükçe hafifçe utandığımı hi:-se
diyorum. Zaten "Iianım" ile 
"Kirli" biribirine uynııyan, ay. 
kırı bir mevsuf ve 91fattan mü 
rekkeptir. Kadın kirli olabilir 
ama böylesine han.im derneğe 
dil varmaz! 

LOKMAN HEKl.MIN ö&OTLERI 

Belki de çoğu kimse itiraftan 
çekinir, takındığı vekar ve ciddi 
yete uygun bulmaz; ben gizle. 
miyeceğim: Dünyada mevcut 
insanların yarısı yoklLlk, çile, 
felaket çekerken elimize düşen 
istisnai nimetten istifade ediycı. 
rum, çarşı pazar dolaşarak yaz 
başlangıcına mahsus meyva, 
sebze ve her türlü memleket 
mahsullerinin seyrile kendimi 
avutuyorum. 

Yarabbi, bu ne terütaza bir 
bolluk! Ne feyizli bir gü. 

zellik bu! 
Kısa bir müddet için oyalan

mak istiyorsanız benimle bera
ber yürüyünüz, beraber g.aze. 
Um: 

Enginarlara bakıyorum: Ta
rihi bir sütun başlığı gibi Kat. 
mer katmer, yaprak y.ıprak 
süsler işlenmiş, biraz da Kunınu 
vusta silahını andıran tıkız to. 
puzlarında nasıl canlı bir sert
lik var ... Su içtikçe ağza yarı 
buruşturucu, kıvamında şurup
lu ve bir çocuk nefesi kadar ha
fif, serin rayihalı bir yemiş lez
zeti veren bu sebze, şeklinden, 
katılığından, kabalığından bek. 
lenilmiyen bir tad mahfazası. 
dır; diri etile sebzelerb ista
kozudur. 1stakoz, aslında siyah 
iken insan elinde haşlanar:Jk 
rengini değiştirir, nasıl işt:ıh 
açıcı bir kırmızılığa uğrarsa en
ginar da acı yeşil iken limonla 
uyuşarak gönle feranlık vcre-n 
bir kehribar sarılı~ı bağlar, 
rengi lezzetine uyar. 

Sakız kabaklarına bakarken 

Herkes kiraz yc-r ama acaba 
kaç kişi dişlerinin bıraktığı iz
dl"ki güzelliği dikkatle seyret. 
mcği hatırına getırrruştir? Zan
nederim kiraz kadar diş yerini 
kendisine yakıştıran bir başka 
yemiş yoktur. Unda dişin bı
raktığı yara, bir oyadır. Hani, 
bazı köylerde göz nuru dökerek 
gayet zarif, pembeli sarılı, ince 
hesap tığ işlerler; seyrine doya. 
maz, çiçek sanar, kokusunu a· 
rarsınız; işte bu oyalardan .. 

B
u sene, bazı dükkanlar, ü. 

zerleri şeffaf kağıtla ör
ffilü dört köşe bodur kutularda 
çilek satmağı adet etmişler. Çi
lekler de, demek, bir nevi kü
bik ev modasına tabi tutuldu. 
ÇHeğin fikrimce, pek ince gü. 
zelliklerinden başk~ bfr de, a· 
ğıza alınca sapının kopuşundaki 
letafete dik.kat etmelidir. Mü
bo.rek sap, ne dutrnkj gibi. fazla 
zôrlamağa, çekiştirmiye hacet 
bıı akır, ne de kirazdaki gibi lü. 
zumsuzca bir kolaylıkla, otv
ınatik kopar. Bu sap, ele alıp şe.. 
ıtere batırılacak ve sonra ağıza 
götürülüp çekilecek bir boyda, 
DE' uzun, ne kısa, ne sert, ne 
yumuşak, fevkal:ida pratik bir 
şekildedir. Ben ki:-az sapını çe. 
kerken meyvanııı fırlayıp gırt
lağıma tıkanmasından t>peyc~ 
ürkerim ve ·küçük dilimin, bu 
kor parçası gibi ateşin renkli u
fak mermi, hedef budur diye 
tam hızla kendi.sine çarpmasın. 
dan korktuğunu mükemmelen 
duyarım. Halbuki çilekt~ ~ap. 
tereyağından kıl çeker gıbı ne 
tatlı sıyrılır.. Hem çileğin bir 

Bakla, bazı burunlarda tesa. 
düf edilen ve frenkçed~ 'Points 
noirs" denilen arızadan, yari 
kabuğunun üzerindeki o siyah 
siyah leke ve beneklerden dola
yı, fikrimce, bir cilt hekiminin 
tedavisine, yahut fa, tesirlerin:? 
inanamadığım tuvalet kremleri
ni birer defa tecrübeye muhtaç. 
tır. Fakat bu kusurlu kabuğun. 
dan soyulan bakla, zeyiinyağlı 
iç bakla bir nefisedir; iç baklalı 
piav ise bir ziyafete bedeldir. 

Ah, marul, ah! Seni yerken, 
ne olur, yüreğirruze tifo korku
su girmese .. Marul bu itibarla 
insanlara hem arzu, hem korku 
veren satılık soka•t kadınına 
benzer; yemezsen hevesi içte ka 
lır, yersen gönlüne nedametle 
karışık üzüntüsü düşer. Teni 
görünüşte tertemiz, sap:ısağlam, 
süslü cilalı, kıvırcık ve tadı ıl"z
zetli olan bu zehirli haspa, keş
ki mikrop sızmaz sağlam bir 
mahfaza içinde ya.-at!lınış olsa 
idi; mesela bir himlic;tan c~vizi 
kabuğundan çıksa !eli! 

Semizotu? Yala;ı değil, o. 
nun mütenasip tombul

luğunu inkar edemeyiz. Bütün 
sebze yaprakları aras,nd:ı balık 
etinde diyebileceğimiz yalnız 
semizotudur. Ne lahana gibi 
hantal ve şişmandır, ne de pı. 
rasa gibi lüzumsuzca sivrilmiş, 
seyrek bıyıklı, parşömen ciltli, 
sert zarlıdır. Kıym:ı'!ı yemeği. 
nin mayhoş suyuna, amiyane 
tarzda ekmek banıp kaşıkla içe
bilenler kcvfini ne güzel çıka
rırlar ... Ben semizotunu, nezake 
tin, daha doj?ru türkçe ile na-

Ti F O 
Tifo aşısının, bilhassa istan. 

bul şehri halkı için, ne kadar 
mühim bir keşif olduğu, bu a
şının İstanbulda büyük mik
yasta tatbik edilmeğe başlanıL 
dığındanberi hastalığın her se
ne gittikçe azalması gösteriyor. 
Tifo aşısının faydası, şiiphesiz, 
her yerde biiyiiktür. Fakat İs
tanbuldaki faydası hemen he. 
men başka hiçbir yerle kıyas e
dilemez. 

Buna sebep, İstanbulun suyu 
kıt \.'e kıtlığından dolayı temiz. 
liği pek güç bir şehir olmasıdır. 
Biiyiik şehirlerde halka bol ve 
temiz su temin edilince, tifo 
hastalığı pek azalır, bazı yer. 
lerde büsbütün kaybolur. Onun 
için tifo aşısı yapı1mıya da ilı · 
tiyaç kalmaz. Ahalisine yetişe
cek kadar bol ve temiz suyu te. 
min etmiş olan bir şehir kendi
sini tifo hastalığından salim sa-

yabilir.İ~tanbulda halka Iiizumlu 
olan su - tabii, hem içmek, hem 
kullanmak için Hizumlu - şim · 
diki gibi bin 'bir kaynaktan de
nilecek kadar başka başka yer. 
lerden temin edildikçe, hunları 
bir araya getirmek ve hepsini 
birden temiz tutabilmek pek. 
pek giiçtür. lstnnhul i1;in Hirn
mu kadar bol ve temiz su temin 
edilinceye kadar da İstanbul 
kendisini tifo hastalığmdan 
kurtulmuş sayamaz. 

Onun için tifo aşısı, bilhassa 
İstanbul için büyük bir iyilik. 
tir. Vakıa tifo hastalığının ya. 
yıldığı mevsimde aşılanmadan 
da kendisini bu hastalıktan ko· 
ntmak - nazari olarak- müm 

A Ş 1 S 1 
kiindür. Fakat içeceğiniz suyu 
ve yüzünüzü, ellerinizi yıkıya. 
cağınız suyu daima kaynadık. 
tan sonra içmek yahut Jmllan· 
mak, sonra da yiyeceğiniz ma. 
rulu yeti:;;tirmiş olan bostan a. 
caba lağım sularilc mi sulanı. 
yor, diye düşünerek marulu 
kaynar suda haşlamak, daha 
sonra da kilosu kırk kunışa a
lacağınız çileğin tarlası acaba 
tifolu mudur, diye düşünerek, 
yiyebileceğiniz birkaç tane çile. 
ği şaraba batırarak yemek dai. 
ma yapılabilecek pratik şeyler 
de~>ildir. 

Halbuki tifo aşısı. çoluk, ço
cuk, genç ve yaşlı herkesin pek 
kolayca yaptırabileceği en ko. 
lay bir korunma vasıtasıdır. 

Böyle bir mani bulunmayın. 
ca, tifo aşısını yaptırmamak, 
hiçbir suretle mi.isamaha edile
miyecek bir ihmal olur. İnsanın 
hu işi kendisi İ<:in bile ihmal 
etmeğe hakkı olmadıktan baş
ka. ailesi icin ihmal etmek. ha_ 
tadan daha, biiyiik, ayıp sa~·ılır. 

Çocukluk ya5ı da tifo aşısına 
bir mani olamaz. iki yaşından 
sonraki ('O<'uklara hu aş1 ;yapıla
bilir. O :rnsa kadar çocuk ta 7.a
tcn tifo hastalii!ından korunu. 
htr. Bir taraftan da. iki :\'aşın
dan önceki l'Ocuklarda tifo has· 
talığı pek nadir olur. 

Tifo aşısının meşhur aksiila. 
meli de, zihinde biiyütiilect'k 
bir şey değildir. hunun en sid
dctlisi. insanı nihavet bir ~ün 
İı?inden !;!eri bırakı;. Ası ağı7.· 
dan alındığı nkit, bö~·le aksü. 
lamel yaptığı duyulmamıştır. 

Bugünkü Bulmacanıız 
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SOLDAN SAGA: 
ı - Bır nehir - İsyan eden. 2 - Bir 

sayı - Madalya, gozlcmek. 3 - Bir 
çiçek - Bağlamak. 4 - Duadan sonra 
söylen ir - Su. 5 - Bir bağlama edatı -
Esnasında. 6 - İnleyiş - Sıfat. 7 -
Göz; yaşı - D ogm, ins:ınlar. 8 - Gaga
nın yarısı - Bir zamir • Bir müstem
leke 9 - K öpek - Tire. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - İstek - Bir d enlz. 2 - vuırua 

getlrmelt - Kurmak. 3 - Parlaklık • 
Bir r enk. 
4 - Rusonun bir eseri - Atın yediği. 
s - Gençlik - Esnasında. 6 - Yar
dun - Bir mem ep. bu memebin sAllki. 
7 - Se\'da - Kısmet. 8 - Bir Wm. 
9 - Sona erdirmek - İstikbal. 

• 
DÜNKÜ BULMACANIN 
JIALLEDİI..l\IİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
ı - Cigar a - Pa. 2 - A zade - D ar. 

3 - H aza • Pa rk. 4 - İfa - P a - Na. 
5 - De - Kusm a. 6 - Kil - İsa. 7 -
Kin - El. 8 - Dar - Araba. 9 - Ek -
h - Suç. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Cahide - D e. 2 - İznfe - Xan. 

3 - G nza - K ir. 4 - Ada - Kin. 5 _ 
Re - Pul - Al. 6 - P as - Er. 7 -
Da - Milas. 8 - Parnas - Bu. 9 -
Arka - Ağaç. 
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KAN ÇIBANLAR! 
TIRAŞ YARALARI 
ER GEN LİK LER VIROZA ' 1 

Ş l FA 
Bulmuş 

AGRI VIROZA 
DOLAMA 
ŞİRPENÇE 
PİYODERMİT 

ARPACIK 
SİVİLCE 
AKNELER 

VIROZA 
l\fEl\lE İLTİHABLARI ' 'e ÇATLAKLARI 
HER TÜRLÜ YANIKLAR 
KONJEKTİVİT ŞARK ÇIBANLARI 
KOLTUK ALTI ÇIBANLNARI 

V 1. ROZA PA'!İ ENEP.K~N ve EN 
EMiN TEDAVi EDER. 

POLİV ALAN ve POLİMİKROBİYEN AŞI ·---............................ , 
Vr-E. GILER~E 
Yen kanun bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuunıı 

thaJ etmıııtır. Ve çok lusa bir müddet içinde stok mallar hakkında 
beyanIJ.ame vermeyi emretmektedir. 
Bılhassa mükellefiyete yeni giren tüccann bu beyannamelerin tan

ziminde ve hesapların tesis.inde yanılmaması ve ceza ıelmemesi için 
milcssesemlze muracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

Müdürü Eski Maliye Hesap Mütehassısı 
İSMAİL HİLMİ ASŞAR 

Yeni Postahane karşısı Kınacıyan Han yanında Güzel Han No. 8 

•••••••••-Telefon: 234CMI •••••••••• 

KATRAN HAKKI EKREM 

~akkı Katran Pastilleri de vardır. 

I - Şartnamesi mucibince bir adet Donlti açık ekalltme · usulile saun 
acaktır. 

il - Muhammen bedel! 800 lira muvakkat teminatı 45 liradır. 

JII - Eksiltme 28-V-940 Salı günü ıaat 18 da Kabataşta levazım ve 
b yaat şubesindeki alım komisyon unda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklılerln eksiltme için tayin olunan gi.ın ve saatte % 7,5 güven-

e paralarile birlikte mezkür komisy ona milracaatları. (4255) 

AGARAN SAÇLARA 

JUVANTIN 
KANZUK 

Saç boyaları saçların ta
bii renklerini iade eder. 
Ter ve yıkanmakla çık

maz, daima sabit kalır. 

Kumral ve siyah renkli 
sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul _________________________ , 
Gedikli Erbaş Hazırlama 

Ortaokullarına Talebe Ahnıyor 
1 - Kayscrlde Gedıkli Erbaş ha zırlama ortaokulunun I. II, ıU. sı

n rına Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
arada Musiki Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun yalnız I. sınıfia
na önümüzdeki EylCılde başlıyacak olan HO - 941 ders yılı için talebe 
ın caktır. 

2 - i tekli talebel~r!n Türk ırkından olmaSl, kendisinin ve ailesinin 
u h 1 \ e şohret sahıbi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 

p lacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Gediklı hazırlama orta oku llanna alınacak talebenin yas haddi: 

Gedikli Orta 
.. 

lınıf Yaı 

I 
Il 

14 : 17 
u: 18 

III 18 : 19 Olmal 

I:u ya,lara ait boy ve ağırlık ha dlerl askerlik şubelerindeki askeri 
ler -.;e orta okullar talımatının 71. maddesi özlerine uyıun olması lA-

4 - Her üç okulun 1. Sınıfına istekli olanların bef sınını fik oku
b irmı olmaları şarttır. Orta lI ve III. sınıflara ıirecek olanlar bu 
nara te rı ettiklerine dair tahsil vesıkası veya şahadetname ıöstere
eı d r. 
5 - Hangi ını!a istekli olursa olsun, iki yıldan fazla tahsili terket
o nlar 'e enelce ıedlkliden veya askeri okullardan çıkarılanlar a

n mazl r. 
6 - Kayserlde Gedikli Erbaş ha zırlama orta okulunun her Qç sınıfı 

e Kırık lede Sunat Gedikli Hazır lama orta okulunun I . Sınıflarına 

il i eklı, Ankara Musiki Ge~ikli Hazırlama orta okulunun I . Sınıfı-
u ye he\ c 1l şehırll istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hazirandan iübaren bulun-
1 rı yerin askerlik şubesine mur acaat ederek diier kaydil kabul 

rU rıle müracaat yollannı ölrenmeler! ilAn olunur. (1732) (4351) 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
D z 1 !';'; b rincl ve ikinci sınıfia ra talebe kayıt ve lı:abuUlne 1 Hazi-

!l O n 10 A u tos 940 tarihine kadar dnam edilecektir. lsteklller-
İ bulda ol, nların doğrudan doğruya okul kaydı kabul komisyonu

buld n ba,ka yerlerde olanların bulundukları mahallin askerlik 
1 r ne muracaaUan llln olunur. '4228) 

Bay J. O. C. Yazıyor: 
Elrteriya okuyoruz. Tedavi gören 

iliçlar • arm" fakat, ALLCOC K ya_ 
knrndan bahsedilince, kat'iyen mü

baliia defildir. Bir zat ak,am tatbik 
ettiii bir ALLCOCK yakısı, bir rece 

zarfmda tesirini göstererek ve devam_ 
lı sıcaklık t evlit ederek ağrıyan ma_ 
halli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma, Lumbağo, 

Siyatik, delikli ALLCOCK yakılarile 

şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarmın tevlit etti

fi 11hhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 

MASAJ cibi hemen ağrıyan yerin et_ 
rafmı kaplar . ALLCOCK yakıların_ 

daki Kırmızı daire ve Kartal resimli 
markasına dikkat ediniz. Eczanelerde 
27 bur•ık kuruştur. 

· - j ........ _ . • ... 

1 ~~!!~!. !~!.~mo 
caddesinde vapur iskelesi cıva
rında iki tarafı deniz ve bir ta
rafı Tramvay caddesi, Bahçesi, 
Terkosu, Elektrik, Havagazı ve 
Kalöriferi olan 1 numaralı yalı 
kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konulmuştur. isteklilerin 10.6. 
940 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günil saat 16 ya kadar Türkiye 
İş Bankası İstanbul Şubesi Hu
kuk müşa\'irliği servisine teklif 
zarflarını vermeleri ve bu işe 
mütedair malCımat istlyenlerin 
m,.7lrı'\r servi~e müracaat etme-

leri Dan olunur. 

,._Gayet az kullanılmıı .. ' 

FORD DE LUXE 
Markalı taksi otomobili acele sa-
tıl ı ktır. İsteyenlerin Galata Ban-
kalar caddesi 75 numaraya 

milracaaUeri. .---------, KIRALIK 
Yeşllkllyde, Mobilyalı ve her 
konforu havi bir villa ile güzel 
bir bahçe, çamlık ve bal, kısmen 
veya tamamen kiralıktır. Saat 
14 den 17 ye kadar 43207 No.ya 
telefon edilmesi. ' .,, 
KARADENiZ ER EGLISJ iCRA 

DAi RESi NDEN: 
Takdir olu . 
nan kıymeti 

Lira K . 

1449 80 Vapur içlndC'ki tahminen 
150 ton kömilr ile bera-
ber vapurun diğer demir
baş 199 parca menkül a-
llt ve edevatı. 1 

9000 00 849 rüsum tonluk Galata 
-- - vapuru ve milşten1ilfıtı. 
10449 80 YekOn 1 
İcra ve ifiAs kanununun 135 inci 

maddesi hükmüne tevfikan açık art
tırmaya çıkarılan ve 10449 lira 80 ku
ruş kıymeti muhammeneli Ereğli li
manında karaya oturan Kınade şir
'ketlne mensup Galata ismindeki va
pur 15 giln müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Arttırma 27-5-940 tarihinden itiba
ren açık arttırmaya konulmuştur. 
Arttırma 10-6-940 tarihine tesadüf e
den pazartesi eünü saat 14 den 16 ya 
kadar Ereğli limanındaki vapurun bu
lundufu mahalde arttırması icra edi
lecektir. Ayni gün ve saatte en çok 
arttıran üzerinde katı ihalesi icra o
lunacağından taliplerin muayyen gün
de muhammen kıymetinin yüzre 7,5 
nisbetinde pey akçalarlle hazır bu
lunmalan. Arttırma bedeli üç müsavi 
taksitte ve üç ayda ödenmesi meşrut
tur. Tellallye, liman ve gümrük gibi 
rüsum ve sair masraflar alıcıya aittir. 
Vapurun menkul eşyalan yerinde tes
l!m edilecektir. Liman kaydı tescilile 
haklan sabit olmayan ipotekli ve sa- 1 

ir alacaklılar bu haklannı aramak i
çin evrakı müsbltelerile birlikte tarihi 
il.Andan itibaren on beş gün içinde 
ıelmelerl, aksi takdirde satış tutarı
nın paylapnasından hariç kalırlar. 

Arttırma şartnamesi illn tarihinden 
lübaren berkesin ıöreblleceğl için 
dairemizde açık bulundurulmaktadır. 
F~zla malCımat almak isteyenler şart
namesini ıörmek üzer~ dairemizin 
939/61 taşra sayılı dosyasına muracaat 
etmeleri nr.ı olunur. 

A2EUEK 
ne]Js hir_L 

yemeıı 

Bir Komprime Hayat Karşdığıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet 
ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yiıksek evsafı haizdir. 
Mercimek, bezelya, buğday vesalr çorbalık komprimclerlmizi her yerde 

bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Alınıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Ey
lülun birinci gtinü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - i s tekli talebenin Türk ırkı ndan olması, kendisinin ve ailesinin 
kotu hal v şohret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bUyültmilş \'eya küçiiltm{iş 

olanlar, kendi okullarının sınıf gcçm e sına\•larında ipka veya bütünle
meye kalanlar, yaşları, boylan ve ağ ırlıklnn talimattaki hadlere uyıun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, şimdi oldukları okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulunduktan yerlerdeki askerlik 
şubesinden diğer kaydü kabul şartla rile müracaat yollarını öğrenmeleri
ni ve buna göre de kaydü kabul ka gıtlarını en geç 30 Temmuz 940 ta-
rihıne kadar tamamlamış olmaları lfızımdır. (4350) 

SÜMER BANK 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemizin İzmit vesair gümrüklerdeki (Malın 

~mrüğe vürudundan çıkarılmasına ve buna müteferri 
bütün muamelatın ikmaline kadar olan) işlerinin tedvir i, 
nakliyat veya bu gibi işlerle iştigal eden bir müesseseye 
tevdi edilecektir. 

Bunun için 
1 - Türkiyenin her yerinde gümrük 

yapabilmek. 
2 Sellüloz sanayiine ait iptidai maddelerle inşaat ve 

makine aksamı üzerinde - gümrükçülük bakımından. 
ihtisas sahibi elemanı haiz bulunmak. 

3 - Müessesenin işlerini istenilen her yerde ifaya her 
an amade bulunmayı kabul etmek. 

4 - Nakdi veya itibari (banka mektubu) olmak üzere 
asgari iki bin liralık kefalet verebilmek. 

5 - Kuvvetli ticari referans gösterebilmek esastır. 

Bu işi deruhte etmek istiyen müessesatın yukarıda 
yazılı şeraiti tamamen kabul edebilecekler ini ve bunun 
için ne gibi bir esas dahilinde ve ne kadar ücret talep eL 
mekte olduklarını bildirir d ilekçeyi azami 10 Haziran 940 
tarihine kadar (İzmit • Sümer Baİık Sellüloz Sanayii Mü. 
essesesi Müdürlüğüne) göndermeleri. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin İzmitte Müessese 
Ticaret Servisine müracaatları. -

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Galata Rıhtımındaki yeni yolcu salonunun Lokanta, Gazino ve Büfeleri 

Jdarece hazırlanan şartname ve mukavele esaslan dahilinde kiraya veri
lecektir. 

Bu !5'1rtnameleri almak ve ona göre tekliflerini yapmak Qzere bu işler
deki ihUsaslar!le tanınmış isteklilerin nihayet 4 - Haziran - 940 zevaline 
kadar idare levazım şubesine müracaat etmeleri. (4156) 

• 

OlFAA. L--, 
Kan, 

EN 

Kuvvet, 
BiRiNCi 

İstiha Surubudur. , ' ~ ............................... _____________ , 

26 - 5 - 940 

1 - Motörlü kara nakil vasıtalarının senelik muayenelerine 3 
940 tanhinde başlanacaktıı:. 

2 - Alakadarlar aşağıdaki ced\•eldc gösterilen plaka sayılarının 
rild igl gun Vf' sıralarda muayene yerlerinde hazır bulunacaklardıt• 

3 - l\1uayyen gün ve sıralarda mu ·ıyeneye getlrllmiyen nakil v 
rı seyriısefer edemez.ler. Ettikleri tak dlrde 25 lira nakdi ceza a!ınıf• 

4 - Mücbir sebepler olmaksızın te bit edilen gunde muayeneye 
meyen nakil ,·ac:ıtaları sahiplerinden müracaatları tarıhıne kadar 
her gun ıçin bir lira nakdi ceza alınır. 

5 - Muayeneler hakkında hazırlan an talimatname muayene g{I 
e\'VC'l İ stanbul BclC'dlye 1 makine şubesinden veya Emniyet AltınCI 
!\ludürlıığunden tcdıırlk ediJm,.lidir . ( 

l\fotörJii Kara Nakil Vasıtaları Mua~'enelc • 
• Tarih ve Plaka Numaraları 
Otob uıler: 

Taksller: 

Tarılı 

3-6-040 
4-6-940 
5-6-940 
6-6-1)40 
7-6-940 
8-6-940 

10-6-940 
11-6-940 
12-6-940 
13-6-940 
14-6- 940 
15-6-940 
17-6-940 
18-6-940 
19-6-940 
20-6-940 
21-6-940 
22-6-940 
24-6-940 
25-6-940 
26-6-940 
27- 6-940 
28-6-940 
29-6-940 
1-7-940 
2-7-940 
3-7-940 
4-7-940 
5-7-940 
6-7-940 
8-7-940 
9-7- 040 

10-7-940 

Kamyon ve 11-7-940 
Kamyonetler: 12-7-940 

13-7-940 
15-7-940 
16-7-940 
17-7-940 
18-7-940 
19-7-940 
20-7-940 
22-7-940 
23-7-940 
24 -7-940 

Ziraat kam· 
yon ve kam· 
yonetlerl : 

25-7-940 
26-7-940 
27-7-940 

Huıuıller: 29-7-940 
30- 7-940 
31-7-940 

1-8-940 
2-8-940 
3-8-940 
5-8-940 
6- 8-940 
7-8-940 
8-8-940 
9-8-940 

10-8-940 
12-8-940 
13-8-940 
14-8-940 
15-8-940 
16-8-940 
17-8-940 
19-8-940 

Motoıfkfetler: 20-8-940 
21-8-940 
22-8-940 
23-8-940 
24-8-940 
26-8-940 

Reamf oto 27-8-940 
ve kamyon 28-8-940 
ve kamyo· 29-8-940 
netler: 30-8·940 

31-8-940 
2-9-940 
3-9-940 
4-9-940 

GUn 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Per.,,..mbe 
Cuma 
Cumartc- i 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Prşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Per~embe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Sah 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Pi.ika N o. ları 

3001 - 3041 
3042 - 3082 
3083 - 3123 
3124 - 3164 
3165 - 3400 

1501 - 1561 
1562 - 1622 
1623 - 11!83 
1684 - 1744 
1745 - 1805 

1806 - 1866 
1867 - 1927 
1928 - 1988 
1989 - 2049 
2050 - 2110 
. . . . . . . . 
2II1 - 2171 
2172 - 2232 
2233 - 2293 
2294 - 2354 
2355 - 2415 . . . . . . . . 
2418 - 2478 
2477 - 2537 
2538 - 2598 
2599 - 2659 
2660 - 2720 

2721 - 2881 
2882 - 2942 
2943 - 3000 

3401 - 3471 
3472 - 3542 . . . . . . . . 
3543 - 3613 
3614 - 3684 
3685 - 3755 
3756 - 3826 
3827 - 3897 . . . . .. . . . 
3898 - 3968 
3969 - 4139 
4140 - 4200 

3836 - 3898 
3897 - 3957 . . . . . . . . 
401 - 471 
472 - 542 
543 - 803 
604 - 874 
675 - 745 . . . . . . . . 
748 - 818 
817 - 887 
888 - 958 
959 - 1029 

1030 - 1100 . . . . . . . . 
1101 - 1171 
1172 - 124Z 
1243 - 1313 
1314 - 1384 
1385 - 1~5 

•• • ••• •• 
1458 - 1500 

ı - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 

• • • • 1 • • • 

401 - 500 

1 - 80 
61 - 121 

122 - 182 
183 - 243 

• • • • 1 • • • 

244 - 304 
305 - 365 
366 - 400 

KADIKO't' 

KAD tKaY 

KAD IK&°I 

KADIKO°I 

,_ . , ,, Dr. SUPHİ ŞEN 
M E 1 N K A M P F il idrar yolları hastalıkları 
Alman Devlet Reisi Hitler 'in hauıaı. Beyoitlu Yıldııı • ' 

karııaı t ramvay duralı KA y GAM -•partımanı Tel : 4st' 
31 Mayıs Cuma günil alc 

İsimli eseri. Hüseyin Cahit KADIKÖY SÜR 
Yalçın tarafından tercüme 

edildi. 
iki cilt 225, ciltli 250 kuru~. 

Ahmet Halit Kitabevi ' __, KAYI P: Bulvadin niltus memurlu-
fundan aldıtım hüviyet cQıdanımı 

kaybettim. Bulanlann adresime lOtfen 
göndermelerini rica ederim - Afyon · 
da Eıklıehlr otellnde Gedlkll Üatçavuı 

Fazıl Erdolmuı 

Mahmut Yeaarl'nln 3 
BilyUk C.>ereü 

ALATURKA KO 
MÜZİK-D 

Numaralı Koltuklar 
Sinemada Satılma._. • .-....... Dr. Hafız Cemal 

Pazardan maada saat (14.30 dan 
18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı· 
karaya, Divanyolu No. 104. 

&ahlbl ve Netrlyat MOdd 
LOtfl DÖR DÜNCÜ. Gaııet 

Ne1rlyat T. L. $. 8a11tcfıl 
T AN Mat baa• 


