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Ha va taarruzlarına arşı 

Dünden itibaren bOtDn lst n ul 
ışıklarını maskelemeye başladı 
Bul garistanın 
harp karşısın
da ki vaziyeti 

Tiirkiye, biitiin lrarnıetle
rile döVÜffrtiye h<aır bir 
halde, hôdiaeleri lakip 
etmektedir. B•nanla be
raber temenni ederü ki 
Kral Boru, Bııl6t11İ6tfıt. 
nın mücadeleye ftiriik
lC!lllrlaİni mucip olacak 
bir hatadan teoaltki et.in. 

Yazan: Abidin DAVER 

B ;~ri ~~~lic~~ 
şüp memleketine dundu-

iü Ü4a edileli Bu mülikatın &izli 
•iması, hayli manidardır ve hayra 
Jomlm•ması )Uun aıeldiğine bir 
~ttir. Nitekim Bulgar Kralı ile 
Barici;re Naur1D1n Bitlerle yaptık
la.r:ı bu mülakat Sofyacla da büyük 
heyecan uyandırmıştır. 

.... 

-İç ışıkların 
maskelenmesi 
devam ediyor 

Eksik görülen 
bütün tedbirler 
tamamlanacak 

Şehrin Belediye hudutları dohl
lindeki bütün semtlerde harici ı
ııkların ·ve nakil vasıtaları ışıkla
rının .karartılma ve maskelenmesi· 
nin talbikına dünden itibaren baş
lanmıştır. 

Belediye hududu horicindeki kaza
larda ışık söndürme ve maskeleme işi, 
ft;tbrin söndürme ve mas.keleme pllnı· 

na dahli değildir. Belediye hudutlan 
haricindeki her kaza ayrı ayrı birer plln 
yuparak seferberlik müdürliiğüne tas. 
dik ettirmekte ve bu pl..ina göre i:Jaret 
1.imbaları koyma,ıtadır:ar. Kartal, hu 

(Arkası Sa. 4, Sil. 1 ele) 

ASKIERT 
VAZIYET 

İtalyanların akıbeti 
tehlike içiadedir 
~ııh..ıen ce""1 haberlere SÖN. 

Gôrit'e uzerindetd Yunan iaraanM: 
· p..stal•n ıttun bir iu.lyan lı:afMesl

n in ııehirden nnld>t>nı n tlmale 
dotnı 101 boyunca ,_eıne ol
duğımu blldirmltlerdlr. Fakat ba
nun umumt bir t&hll.Je batlaıJ.l'lft 
olup obnad.ığı h..,ilıı tesblı edlle
memr.,tlr. 

Ywıanlılarm E...-lrlnln bha f&I'
, kında ıröstcrdlltlert parlalı: harc
ı ketler üzerine Eplr JDDJtakUID.ID 

sahil bölcestndekl btthın i1aı1aa 
mevzflerl tehl1:eye döşmiştür. Bu 

hareket med<6r şehir ile toı*i Ar

navuthılıt ansuıd&kl blitiin mllna
ka1ih k~k üzeredir. italyanlar 
bir bre daha !hala edilmek teh-

i 
dldt altında alelioele fhnale dol- 1 
ru rica.t edJy&rtar. Mütemadiyen 1 

1 tlddetlab arttıran İnt'illz - Yllll&D 
' hava laarrnslan neti-inde İtal-

yanlar lüzumu derecesinde takvle 
1 7e kıtaaı. alama. olmutlardır. 

• 
' 

Tml _,.,._,,,.llı_.lldıl,..'llr .__ Y.an 't '; 1 PDwl 

Çorçil dün Mihverin 
Beyanatta Kurduğu 
Bulundu i t t i f a k -

• 

Yun•nlılar Arnavutlukt• 
muv•ffakıyetler kaz•ndı -

ı italyan 
müdafaa
sı yarıldı 

• 
Italyan kıtaatı 
Yunan ateşi al
tında çekiliyor 

• 
Yunanlılar 200 kamyon 
ve tanklar iğtinam etti 
Atina, 21 (A.A.) - 25 numaralı 

Yunan teblii!i: 

lngiliz Par 1 a
mcntosu açıldı Elenlere yardım lngiltereye karşı 

Son l(Ünlerde Epirde cereyan e
den muvaffakiyetli muharebele~ 
den sonra düşmanı geniş bir cep
hede mağlüp eden ordularımız şi
male doi(ru ilerlemektedir. Tank
lar. 200 kamyon. her türlü maize-

devam edecek bir cephe • • 
ımış • 

Kralın nutku • 
------- Çörç:I ltalyanın Yunanista-

''Yükaek gayelere eri- ııa taarruzunu haydutlukla 
şinceye lı-.adar silahı- m U sa v i bu 1 uy 0 r 
mızı lıırakmıyacağız,,, 
L<ındra, 21 (A.A.) - İngiliz kralı, ' 1 

---·---
Amerika Viyana mu·aka-
tını Hitlerin bir muvaffa. 
kıyetsizliği addediyor 
Sen-sebastien, 21 (A.A.) - Ste

tani muhabirine göre: 

Bu satırların yazıldıjiı ina kadar, 
Driilibt hakkında ba•ka haber gel
memişti. Esuen bu ııribi mülikat
lanlan, önce hakikate uygun ma
lilınat aızmaz; Hcak hidiseler, ba-
118.n, Y•vaş yavaş, bazan çabucak 
esnr perdesini yırtar. 

Maskeleme malzeme
sinde ihtikaryapan e 
naf adliyeye veriliyor 

• bugün parllimentonun yeni çitima dev-
Diplomatik mahfiller, Macari&

tanın ltalvan - Alman - Japon it
Walana iltihakını. büyük bir en· 
terwısyonal .kitabın birınci faslı o
larak telakki etmektedir. Bu bü
yük kitabın fasıllan. yeni .nizama 
iltihak eden milletlerin adedince 

Bulıı:uistan bizim yaklll kom§U
•uz o.ldulu için, onun bütün ha
teketJerini dikkatle takip etmekte 
olduğumuzu IÖylemek lüzumsuz
ılıu. Bulpr 11'.Zahnuı Bitleri ziy re
tinden sonra, Bulgaristanıa bütün 
harekatını daha büyük dikkatle 
takip edeceğimize ıüphe yoktur. 
Bu ınülilattao ne çıkabilir? Ya 
aulh, ya harp; her ikisine de ha
ıırız. Bunu peşin olarak kaydet
tikten sonra Bulırarlarm ıimdiye 
kadar tuttukları ıniıkul ve barışçı 
Yoldan ayrılmak istemiyecekleri 
hakkındaki ümidimizin büsbütün 
kınlmamış olduğunu söyliyebiliriz. 
Çünkü, bazı müfrit Bulgıırlara rağ· 
inen, Bulgaristanda mühim bir ek
seriyetin, Dedeağaç limanına in
nıek için, harbe sürüklenmek iste
Dıediğine şüphe yoktur. Bulgaris
t.n, Yakın tarihinde, toprak hırsıy
ı., ıtirdiği mücadelelerden hep ıa
r&ı:lı çıktı. G~ne öyle olnuyacağına 
daır, Bulgar müfritlerinin elinde 
hiçbir senet yoktur. 

Mihver devletlerinin Bulı:arisla· 
lll tazyik etmekte uldukları tah
~n edilebilir. Mesela, İtalyanları 

1ndos dağlarında durduran ve 
~navutluk içlerine doğru sürme
le başlıyan ,u küçük Yunanista
i1• BulgvJann arkadan vurması, 
~olYanJa.rın işini kulaylaştırabilir. 

•tler. belki de Kral Boristen bu· 
n~ İsteıni,tir. Bulgaristanın Yuna
~•laııa hücum etmesine Türkiye
::. müsaade etrniyeceği hakkın-

ı İtirazlara da, arkanızda biz 
~ ribi, cesaret verici, temin ve 
biı."ik edici sözler söylemiş ola
. ır. Meselenin anahtarı, Bulga-

~taııın, bu tazyikler karşısında 
r.0sterec:eği mukavemetin derece
::dedir. Bulgarlar, bu tazyiklere 
la Ukavemet ederlerse mihver ko-

y kolay bu memleketi çiğniye· 
:İ:· Çünkü arkalarında Türkiye 
. Dgiltere vardır. Fakat Bulga

~ıstan, tazyiklere karşı gevşek 
nı ~vranırso harbin mihrakına gu

ış bulunur. Ne kazanacağını ela 
tanıan ı:ö. lerir. 

Bazı Bulı;ar gazetelerinin neşri
Y•!ıua bakılırı;a. l\lolotof Yolda-
4~n son Berliiı ruüliıkalında Bulgıı
rıst~nJn vaziyeti hakkında Alnıan
Ya ıle Sovyet Rusva arasında bir 
:ı°laşına olmuş h,.;i.ş. Almanyanın, 
ul.ı:aristanla beraber veya Bul

rar~tansız, Yunanistana taarruz 
etnı~sine vı• Boğozlara doğru in
ıın~ıne Sovyel Rusyanın razı ola
~81:1 kolay kolay kabul edilemez. 
~kat, Sovyetlerin nzosı, Türkiye

lliıı Boğaı!arı müdafaa etmemete 
~zı . ol~ası demek değildir. 

Dün sekiz muhtekir yakalandı 

..,......... --• tom 11am oıaa -· _.., ...... •IWJ• 
Zabıta dün Ş€hirde yaptığı ton-, rişmiştir. Bunlar sırıısile wunlı r

troller netıcesinde, bır kısmı ışıl< dır: 
karartma kararnamesinin tatbiki 1 - _K ~tenc!lerde, Sabuncu h m 
tizerine maskeleme malzemesin- ca<ldesinde ~ nwnarada kağıt tüc
de ı!ıtikar yapan bırçok mulıtelı:ir carı İ.&akın tezgfilıtarı Elvedar ken-
yakaJamış, haklarında talubata Jli- (Arka&ı Sa. 3, Sü. 3 de) 

' ' lngiltere gizli lngiltere Ame
yardımlarla har- rikadan 50 gemi 
bi kazanacak,, daha istiyecek -Arşidük Ottonun Nutku 

Arlldtilt OT1'0 

• 
yardımı •rtıyor 

Vaşington, 21 (A.A.) - Reuter: 

l İvı haber alan V 8.$ıngton mah!il
lerıne göre, İngiltere büyük elçısi 
Lurd Lothian, Vaşın,ııtona Göner 
dcinmez, Birleşik Amerika Devlet
lerınden, hızmet müddetini dol
durmuş başka torpıto muhrıplerı

nin İngiltereye verilme5ini talep 
etmesi muhtemel bulunmaktadır. 
Bu mesele ile alakadar olarak elli 
torpıto muhribı balus mevzuu e
dilmektedır. 

lııgiltereye Daha Müessir 
Y ardıınlar İsteniyor 

.. 'l'ürkıye, bütün kU\·vetlerile dö
~eğe hazır bir halde, hiidisele

takip etmektedir. Bımunla be
. ber temenni ederi• ki Kral Bo
.•, Bulgaristamn mücadeleye sü

enmesini ınııcip olacak bir ha-
teva.kkj etsin. 

Abidin DAVER 

Nevvork. 21 (A.A.) - Avustur
ya Arşıdllkii Otto burada söyledi
ği bır nutukta İngilterenın Al
manlar tarafından zaptedilen mem 
leketlerdekı milyonlarca kmısenin 

Nevyork, 21 (A.A.) - Amerikan 
gazetelerı, İngiltereye daha mües
sır vardmılar yapılması M;m ısrar 
etmektedir. New-Republic, yaptı.k
lan devriyelerin Amerika tarafın
dan deruhte edilerek İngiliz .lıarp 
gemilerinin ba$ka vazifeler içın 

sıerhest bırakılımasını ve İngiltere
ye kafi mıkturda destroyer veril
mesmi tavsıye etmektedir, (Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) 

resini iki nutukla açmıştır. Kral nu .. 
tuk!ardan birisini, tahttan bizzat ken
disi okum~ur. 
Kralın parlamentonun uzatılıııa.suıa 

alt ikinci nutkunu. Lordlar kamarıwn
da.,.Lord Clıancelor Slmon olium\111ut. 

Kral, bu ilı:incl nutkunda demicıtlr kil 
bilviivecektir. 

cBir """eden fazla bir zamaııdanbe. 
rt, deniz, lr.ora .., hava kuvvetlerim, 
htl.nVetin davaaını müdafaa etm!ııtir. 
Milletlerim, her ,.erde, ocalclanoda, ı, 
yerlerinde ve denlule. d!lşmanm lnsal-) 
aız hücumlarma sabırla tahammOl e .. 
d.,.,.elı: müatenk c•:n-et!nıize uıı bir 

Ayni mahfiller, ikinci iltihHı 
Romanyanın iltihakının teşkil ede 
ce~ kanaatindedir. 

Mihver diplomasisi. sivasetini 
bütün milletlerin aiyaseti ü.zerınıı 
a.var etmiştir. 

Porteldzin muvafık vaziyeti, Garlce Te Plnd• Dailan 
M-.irid yolu ile ve bHvası.ta kav- 1 

dedilmektedir. - me i~am edildiği gibi esirler de surette yardım tem!ıılerdlr, 
Ktiieemmld bir hilebazlıkla ve ceb

( Arkuı S.. 3, Sü. 8 da) 

lngiliz Donanması 
Akdenize HAkimdir 

Yazan: Abidin n,..,, 
Yazısı 3 üncü aa1fada 

ihtikara Ültimatom 
Yazan: Nbamettin No&lt 

Yazısı S üncü Aylada 

Tarihten Yapraklar 
Yazan: Wkmel Nisan 
-Yazw S tincil sayfada 

-YARIN

Dağarcık 
Bir hallMır llasl& oldah .. 

......,ıemwe :JUl]an flbıaaııt O• 

hm ~ c-ı Kanıı.ı. 7 ..... 
a.a llllıorea o.DePreJb ........._ -.......... .......,.~ .... 

Londra. 21 (A-A.) - Avam ka
marasında Kralın nutkuna cevap 
olarak verilmek üzere tevdi edi
len bir takrirden sonra Başvekil 
Çörçil söz alarak: 

Bu,ııün harp vaziyetini izah e
demezse mazur ııörülece~i hildi
!!ini ve iki harp cerevan eden Ak
deniz sahne5i hakkında beyanatta 

Sovvellerin prensip iti.barile alınıruştır. 
muvafakati elde edilmiş bulun- Görice mıntakasında lntaatımız 
maktadır. Molotofon sevahatinin yeniden parlak muvaffakiyetler 
SUTı budur. elde etmişler, ve Marava dağları 
AvruPanın müttehit 1daresine silsilesinin yüksek tepelerini aş

ltarşı kovmus olan Yunarustan. ı trktan sonra garp tarafındaki ya
delilieinin cezasını cekecektir. m~lara d~ ileri hareketleriıw 

Tür.kiye, şeraitin ilcaatile, veni devam eylem.işlerdir. 
Avnıpa, Akdeniz ve Asya ııizıımı Hava k:uvvetlerhniz Er,ııiri tay
lehlne ve yahut yeni su.tem aley- yare meydanını. muvaffakiyetle 
hine vaziyet almak mecburivetin-

1 

bombardmıım ettikten sonra, harp 
de kalacaktır. sahnesinde rieat etmekte olan diii-

(Arkası Sa. 3, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 3, Sü. 7 de) 

n:ıınıııBmımınıınBlllııııttıııwuı~ııııın••• 
~ünü ını içinden 

m•uıııuuuıuııuıııı 

bulunmak zamanı gehnediğinı Bı"r de ın söylem.iş ve: cueıerı Yinfı kendini bilml:Jea ma-
lıarrinnin ~u l&!larma bakın: 

•Yunanistan, baSlmıa ~aıru.ş •- Uzakta mınarelen ile biô-
olmakla beraber, topralNarını he- Edirneden ttük bıt şehit q6Tilnmekıedir. Bu., 
mk eni hdeemetn kiımill ·ınistir~ ~üsAlktevlişlas- Edirnedit. o. buluııduqumuz !itte 
er er n emız e . - ·ı ar- B k ne k--'- akt y · kilom t 

Müstevli askerler, bütün manası a ınca bi'- ktY'll n. .. _ınnı. -'=~ere 
Ue bir h vd t Ik 1 ak ta 'f "' '110 • a'llQ 'l/UTUTSenız ......-. sa-

. . a u u. o ar .vsı e- atten az 2ıımanda Edirne>Je oora-
?iiebilecek bır ışle Yunanıstanın _ Tllrk pzetelerinde fU cılmle!erl hlej cakstnız. Atabacımızı bir aörseniz, 
ıızerıne saldırmışlaniır.. cörüyor musunuz ve ıordunüı mu: Edinıe?Je nasıı bit nazatlıı bak-

Basvekil Yllllanistana elden R.e- - Filibe bizımd!! mak:tııdır. Sanki OTa'lla UÇTnak ist' 
lenin yapılac~. Mı.sır toprah- - Silıstnı Türk olmalıdır. 1J0TI• .. 
nın ve Süveyş kanalının müdafaa - So!yacla biz vardık.. Yalnız kerıdınt değil, haddini de bil-
edilece~ tekrarlaJnıştır. - Edlrneden Tııııı.ova ıözilkebili- mez olan bu muharrir Edlrncnin ıne. 
Başvekil, bomiıalanan ırarııy]a. 10r. sal<Sinl Bulgar hududu üzerindeki bir 

rmdaiı kalkıp Avam Kamarasını 11120 - 1940 Türk!yeslnde ne Türlr Jı:öyden ölçmektedir. Maksadı aşlkAr: 
(ArkL'<ı Sa. 3~Sü 3 del hallı:ının dilinde, ne tek Türk guelesln .Edime b,zim olmalıdır ... > diyor ,,; 

' e bö)'le bir CÜDl!e konuıulduğun11 cdr- mü!nt Bulgarlan bu aşikar hedef tıa
mem~ıdnizdlr. ııormenLc.e de J.mkluı yok rinde U!bnk edi;ror! 

tur. . Biz Bulgarlarla doı;tuz. Atatürk Tlll 
Çünlril, Türle milleti:llı:Yalııız18 Bulga.. ldyesi bu doı;tluga daıma lı:lymet ver-

rtalanı değil bütün Ba an n. Alr.de-

1 

dı. MIIU Set i nönü d b md 
_,_, Mı Trablusu Cezairl F A e u tutu • ve-
....., sırı, • ' 861• • bu karardadır. Fakat tek ı::ırtıa. Bul-
den ve Yemeni, Irak ve Basra:rı daha gar milJetının . ' . 
otuz :rıI önce hükmü altında tutan Oa- eda a de bıze ayru gl!<, a:rnl 
manıl imparatorluğunu tarihe gömmüş, tile'. YDI tavır ve ton ile balmıa&I l&f

kendl keaa1etinın, kendi varlıtının üze 
rtnde )'llŞııdığı ve !ııledlil to ği k - Eğer •Mir> gazetesinin haddini ... 
dl&ine yeter ve artar bıııru:: •n- kendini bilmez muharririne mukabe. 

• le etmek ikt:iz.a ederse biz sadece : 
Dün;ronm bugünkü herctiınerci kar- _ Sultan Sellinin minarelerinden 

ııısuıda. Türk lstiklAJ. milcadeleslnin he- bakınca Filib<ı ve hatta Tırnova ne 
def ittihaz ettiği ve kurtardJtı an&V11- bdar da SÖZ ucile gözüküyor ... 
tan toprakJaruım dışında hiç bir dP.V- Demekle kalmayız, her kant to
letten tek karış lopraJı: istemediğimiz jında binbir Türk fedaisi yatan bıı 
ııll>t, lstemel!e de niyetimiz yoktur. ıı6z ucu yerleri bir abmda tekrar ıı:... 
Davamız açıktır; Ne ltlmsaıin halı:- rışlamasuu da biliriz. 

kında, toııralıında &özümüz ·ar. ne de Bunun içlndır iti, Mir'ln hadnlP
kinıseru_ıı bizim halı: ve topnıklanrnız- nu muharrirmm kuru 7~vealnl ı.eı,. 
da lözil bulunmasına tahammilltlmtu. cevaplık bır mevzu ve kendimiz iç;. 

Halbuki, bir de Bulpr pzet.elerine bir mşecaJe Ayıruyoruz. 
...., bir de kendini bilmiyen cMin adlJ --



l SOL 
Yazan~ ZİYA ŞAKIR 

Beşeriyetin ender yarattığı bü
yüklerden biri de Cafer Sadıktır 

· . . · 

Muhakkak olan bir sey varsa bu mevki:ni ihraz eder etmez. bunu 
u.l, bü.tün hayatını münhasıren i- tatbik etti. Medıne şehnnde, 009'
lim ve ibadetle .ııeçirmiş, stvaset kun bır ilim bvıai!ı vücude ııe
işlcrıne karışmadıiiı ıı>bı, Hi!Afet ttrdı. • ·" 
ilıtirasma da zerre kadar meyil Bu kavna.ııın esasını. (Resulw.
~crmemı$!İ. Seneler ııcçtıkçe ı- labı ın ıoevıili veiieni (Alı - vel

Ankara, 21 (İkdam muha
birinden) - Yeni .Miinahle 
Vekili Cevdet Kerim İnceda
yı bu sabah Münakale Veka
letine gelerek vazifeaine bat
lannıtu'. 

---<>---
ithalat salahiyeti 

lim ve irfan kudretini 0 derece<!<? Murtaza) koymus!u· Hazreti ~M_ıı- Ankara. 21 (İkdam) - Taka.. 
arttırmıstır ki, artık bütün Hicaz hammed Mustafa nın bu büyük Limıted Şirketine verilmiş olan ilı.
mııluti.nde, (B.UC,rı lüabuu almış varisi, her türlü ihtirastan ari ha- racattan sonra ithal ~iyetinin 

vatın:. İslam medeniyetinin ilmü de bır sen<> daha temclidi Heyetı tır. . ,__ h d . kf ttı·ın Velulece kararlaştırıldı. Fak.at en teessüfe savan olan ci- ıruuı sa asın a nesrıne va e ~· 
het surasıdır kı. Emevılerın !!Ö>- kın, (Medine) de. kendı muhte- Yüksek Sıhhat Şıiruı 
terdiği şiddetli tak11>ler, ve ta7.yik- rem ismine izafe edilen bir (med- toplandı 
ter vüzünden, hayatının uzun se- rese) kurmuştu. Ve bu medre9e. A k 

21 
(İkd ) _ Y·"·-...ı-

... .,_ .nde Afr:L. ""' ı> ara. :ım ~ nelerini zindanlar':" ~asvelli ~e- Türkistan sleplC'rı n. ,.. ,.,,.. Sıhhat $ürası buın;n saat 15 te 
Jerıııde gcçırmıs. ıktısaı> cı:1gı ır- H!rıne.. ve Kafkas yaylalanmlan Sılıtlat ve İçtimai Muavenet Ve
fan ve fazJelt..n, muJutııu layıkile Hint denizlerine kadar, bütün İs- kili Hulılsı Alatasın riyasetinde 
isllfade eltirmıve muvaffak olama- tam alemının ilk irfan .ııünesi ol- U>!>landl. 
mıstır. mu.slu. ----o----

Bütün havatuıda, maruz kaldıi!ı Muhtelif beldelerden bı.r QOok ~ c•b ı· •• •• d 
lzıraplardan bir ı?ün ve bir kere vat Medineye gelm.ıs .. İmamı Ali- l a l tutun C• 
hıle sikayet etmemis .. hatta kendi- nin bu medresesine devam ederek 
&iııı teselli etmek i.stivenlere: yüksek feyizler ıktısap etmisti. Ve posunu soyar

Pazarlıksız Satışa 1 Kızenstitüsüne 
f uhalif Hareketler ~irecek talebe 

11 Dünkü kontrolde 
sahibi hakkında zabıt 

dükkan 
tutuldu 

P uarlıbn satış U..unwıa 
panların tesbit edilmesi 

!rollere liizını gelen ehemmiyetin 
ye Reisf'i;..jnden kaymakamlıklara 
tırlatılnuştır. 

ıunhalif olarak etiketsiz aatı, Y•· 
işinin ihmal edildiği ve bu koa
verilmediğ-i görülerek diin Bele<li
göoderilen bir emirle bu dbct ha-

Almanya i~e mal 
mübadelesi 

henüz başlamadı 
' 

t .... , .. w, ı.untxollcri gibi pazarlık· 
su satııı kontrolleri de hızlandırıla
caktır. DUn Üsküdarda yapılan 
pazarlıksız satış kontrollerinde de 
Hakiıui .-etinıilliYe caddesinde 21 
ııumara·lı ıliikkfuıda bakkal İlya, 
33 ııuı:_,_a!'ada Cemil, 38 n11111arada 
manav Hilıni, 35 nunıarada Musta
fa pji ve peynire ctilıet koyma
dık 1arınd an cez3Ja.r:.dırıl~n:şloıLd ı.r. Finlandiyaya d ilıra.I 

l\In1ımu!paşa ve Y.:ıpah çarşıda
ki kon!rollerde de üç ayakkabıcı 
ve dört nıanifaturacı da :ayni suç
lan tntulmuşlardır. 

cat mümkün olmuyor 

Orta okuldan dev• 
let diploması al. 
mıya mecbur 
Devlet Orta Oktıl imtib•nı· 

na girmeğe bak kazanan ~r
ta Okul talebesi kızlardan ıs
tinnleriıı Ku Emtitülerinin 
O~ta Okul tahsili görenlere 
mahsus dördüncü sınıflarına, 
mensup bulundukları Orta O
kullardan alınacak malıimat 
üzerine kabulleri karınlaşb-

Fransada 
Mes 7u/ler 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrü BDbatı 

M are~al Petea keadi>iııl 
Fransa için feda edere~ 
sivil idareyi bertaraf el· 

mel< surt·tile İJ :.aşına gcçtiti gli~ 
denlıeri dahilde ve hariçte genıl 
bir prı>JP"amın tatbol...ile uğrı~tı. 

İşgal altuıda buluıımı.ran kısını• 
daki dört milyon kusur Fran.:ı ,., 
Belçikalıyı evlenne iade etti, bat, 
dolayısile harap olo.ıı yol, şose, ı• 
mendifer, köprü çe sair tesisfU 
yüa<ie doksan ni..beüoıle tami.r el· 
ti, bu lı:ııı aç kalmamak için zira~I 
işine büyük bir ehe!U?lliyet verdi
Ayni zamanda Almanların el!ndC' 
ki iki küsur mih-on esirin mukad· il dcratmı tehvin ite utrn~tı. Bir tıı· 
raftan da işgal km·vetlerine giiıt 

1 

delik masraf olmak üzere takri!ıt• 
doluız, 011 milyar frank tesviye el· 
ti. Mustcmlckeleri ıru>rlo.czden •: 
yırnıak için yapılan tc.;ebbüsler'o 
Veygaudın yardımile, kısmen öıt 
tedi. 

- Ne yapalım .. (Ali Resül) ün bu suretle de İslam dininin yüksek 
dünya mihnetlerine marU'Z kalma- hikmetlermi izah eden ılırnlerle. 
sı, mukaddermış. Ben de, ecdat voe ta•ih, coitrafya, hey'et, hendese voe 
arkabalanm gi.bi. aynı takdire rıza ire ııM:ıi fenler. bıitün Müsliıman 
göstermiye mecburum. 

ken yakalandılar Kaiıthanedeki 
Alman anlaşm<LS :nın resmen tat· 1 

bika girdi.ili m:ılıımdur. Fakat he
nüz mal mübadelesi haşlamamı.ş
tır. İlk olarak Almanyadan mal ge
leceği anlaşı lmaktaciır. Şimdiki 
halde "vvelıee yapılan Alman si
pari.şled de durmuştur. 

/ rdmıştır. Bunlar, yıl sonunda 
ı:nuvllffak oldnldan takdirde, 
be<inci sınıf• terfi edecekler
dir: An<0ak, bunlar, Devlet 
Orta Okul diplomıısı almadık
ça Kız Enstitülerinden me
~.:n olamıyacaltlar ye müddeti 
içinde [)eylet Orta Okul di~ 
lom•sı alanııyauların Eıı.stı
ı;lJeı in Orta Okul mezunları
na m:ı.lı,us sınıflarındaki tah
s.illerine nihayet verilecektir. 

Haricen müthiş mü~l<üllerl~ 
~ençeleşnıek!cdir. Es~ mütt~iı~ 
Ingiltereye karşı tecavüzkar b~ 
politika t..kip etmemek için çal.1!; 
maktadır. Japonyanın Hindi(iıv 
hakkındaki emellerini su veya bf 
şekilde tatmin ederek ~rada bi' 
çıbaıı INışı kopmasına müsaade el· 
mek istemedi. Son zamanlarıl' 
Taylıınd hükfımetinin tecavüılÔ1 

hareketlerine silahla mukabeleY1 

karar verdi. 

ıi.lemine intişar eylemişti. .. Eğer E
Diye, mukabele elmistir. mevilerin zalimane hücınnları ol-
Bu şiddetli tazyikler, (Halife Sü- masaV'dı. bu feyiz ve irfan menbaı, 

leyıruın) ı.n zaınaruna kadar devam hı süphesiz kı bütün cihana sanı.il 
etmis .. bu zat Hiliıfet nıakaınııın 
gelı.nce, (İmamı Meheınmed Bi.- o.lacak bir pıertOOı;ve .vükselecek
kır) ın zin<landan çıkarılmasını tı. Fakat, (Ali Resül) W1 fazıletle
emretmi:;lir. Hayatı. ondan sonra. rine dü.sınan olan Emeviler. ·bir ta
ruspeten sükUn ve istirahat icinde raftan (Resulüllah) ın muhterem 
g~·m~. !hanedanına mensuo olanları bfrer 

Hicretin ıt3 üncü senesirrle 56 bırer zehirler ve keskin demirlerle 
rasınd:ı olduku haklı! vefat ederek, imhaya ~alısırlarken, diiier taraf-

,..._ re.k • · b "" ·· k ,.. "btifal · ıe tan da (Cahiliyet) devrinin zul-ınuua nası. uvu 'Vır ı ı 

kaldınlm, Medınedek.ı Bakiii: lt.a,b- metlerini aydınlatan (Hazreti Mu
rı.taruna nakledilerek (lmamı Ha- hammed) in ilmıi irfan nuruııa 

san) ile (Ha:uetı Abba.sJ ın arasın· [hücum etm~ler .. Cahı~yet dev;ri
da defoedılmıı;tir. :tin idet ve aııanelaerını tekrar ih

* AL'lıNCI ilMAM 
l'MA:.MI CAFER SADIK 

Beşeriyetin e<ıder yarattıi!:ı bii
vük sahsivetlerden biri de. Altıncı 
İmam. (Cafer Sadık) tır. 

Bu zat, Hicretin 60 inci [ve va
h ut. il.'! üncü] senesi Medınede 

dünyaya ııelmiştir. Valdes:i, Birinci 
H•life ~ubekirin torunlarından 
Kasımın .kerimesi (Ümmü Fürve) 
dir. Pederi (İmcını Mehemmed 

ya etmek icin. (İamı Ali) nin o fe
yiz ve irfan kavnağını tahrip e.vle
mislerdi. 

JJeaine medreses~ bir havli za.. 
man. k:ıp:ı!ı kalmıştı. Ta>»ını çiik
müs. cfü·arları vıkılmıs. her tarafı.. 
nı örümcekler kap!amıstı ... Kerbe
la cölünde (İmamı Hüsevin) in 
mübarek başını kesen hançer. 
(Medine de de ilınü irfan havatı
nm kalb-;filıına gtrmistı. 

( .4 rkıın var) 

l:ıiikır) ın en büyük evladı oldlıi!u J 1 
için. İmııınet kendistne intikal et- P 1 Y A S A 
mis tir. l 

Beseri meıtiyet ve iuiletlerin -----------....ı 
hemen hepsini ne.fsmde touWıııs lngiliz!er kuru 
olan bu zatın maddi ve manevi kıv· mc1va ab .. ·orlar 
metıni hıc bir mısal ıle mukayese J 

ermek mwnküıı deitikhc. Dc
nilcbilır ki. bü.villt ceddi. (.Hu:reti 
Muhammed Mustafa) dan ıtı.baren 
lıruıcJarunın en yüksek evsaiuıa 
kiin1ilen tevarüs elmf.s.. bilh•ere il-

mü irfan sahasında ihraz evledi,ti 
mualhi mevki ıle, asrının medeni
yet ve uleması arasında tamamıle 
(teferrüt) eviemi$tır. 
Havatının ilk zamanları. pedt!ri

nin nezdinde, tam bir sükün ve in
riva i~inde ııeı:tı. Bumüddet zar
fında bizzat pederinden aldııh ders-

İngilizler İzmir ve diğer mmta
kalardan yemden mübayuta baş
lamalı: illeredirler. ilk olarak ü
züm, incır ve diğer kuru meyvala
rumı:dan alacaklardır. Mütıayaa 
fiatı üı:erllıde Ankarada müzakere
ler yapıl.maktadır. İzmir Ticaret 
Müdürü Atıf ve ihracat tacirlerin
den mürekkep bir hcy'et İngiliz
lerle görüşmelerde bulunmak üze
re Ankaraya gıtmişlerdir. 

Balıkhanede saat 16 ya 
"adar çalıtdacak !erle, tahsilinin derecesi ııündeıı 

.ııüne yükseldi. Ve seneler ge<;til«;e 
vii!<sclen bu tahsil, pek çabuk. bü- İstanbul Balıkhanesi bı.ıgün<len 

ıtiharen saat on altıya kadar mua
vük feY'iz ve semere.laini ve:mck ,ıele yapacak ve bundan sonra 
istidadını ~te!dı. balı& kabul edilıniyecek gelenler 

(Cafer Sad.-.ı. malik olduiiu il- denize dökülecektır. İhracat olma
mü irfan nurundan bütün b~i· J.ıiından yen.i bir karara kadar ela 
velin istifadesini temin et~elı: ııa-ı :.ııı.günden itfüaren torik tutulmı
vesini düsünmekte idi. Imamet yacaktır. 

ilırsıziıQı yapan bekçiler 
sı:ç tıstUnde yık:ıla dı 

İnhisarlar kaçakçılık şubesi mü
dürü İzzet Cibali Tütün deposun
da bizzat cürmün,eşhut yaparak 
bir hıı·sıılık hadıse.>ini meydana 
cık:ırmıştır. 

Cibali depıoswıda bulunan si
garaların azalmakta olduğu naza
rı dikkati celbetıniştir. Fak1t bek
çiler depoyu ç<ık iyi muhafaza et
tiklerini ve buraya hırsız girmesi
nın imki\nsı.z olduğunu söylemiş
lerdir. 

Bu işle bizzat meşgul olan kaçak
çılık şubesi Mü. İzzet, evvelki ge
ce yar.sı beraberine aldığı iki me
murla Cibali deposuna gitmiş ve 
kendisini göstermeden depoyu tet
kike başlamıştır. 

Biraz sonra deponun önüne bir 
araba geldiğini ve ı>ece bekçiliği 

yapmakta olan Ha<:t Osman ile Sa
idin sigara ve tütünleri arabaya 
yükl~klerini hayretle görmüş
tür. Hemen bir cürmümeşhut ya
pılmış ve Hacı Osmanla Salt yaka
lanarak polise teslim edilmişler
dir. 

llOTEFERRIK. 

CezaİI' limanı miiYareo 
dabndan Vebaya 

kartı te<!bir bldınldı 

Muvaredatına veba tedbirleri 
konulmuş olan Cezaır lımanmda 
9/birinciteşrın tarihindenberi yeni 
veba vak'ası görülmediği beynel
milel Hıfzıssıhha Ofisinin iş'arın
dan anlaşılmış, evvelce bu liman 
muvare<iatına konulmuş olan ve
baya karşı tedbirlerin kaldırılması. 
karar laşlı.rılınıştı.r. 

Erkek terzilik okula ihtieas 
okulu haline getiriliyor 

İlk okul mezunu kabul eden ve 
!>irınci devresi ~. ikinci devre3i de 
i>ir seneltk meslek tahsili veren er
kek terzilik okulunun tedrisatına 
bazı umumi dersler ilave edilerek 
ikincı derecede bir orta ihtisas o
kulu haüne getirilme&i etrafında 
Maarif Vekaleti talliD ve terbiye 
hev'etince yapılan tetkikler neti
.:elenmi,::tir. Talim ve terbıye hey'
cti bu keyfiyeti tasvip ederek Ve
k.8.Jete arzetmiştir. -r l uiemm EJd.i Romanı: 13 ' 

Ç©b~n VoOdo~o~ 
Yaz;rn: b.IAHJUJT YESARJ _ _, 

- OuUı, yalaız sen elini çalmk ı' !tane ıribi bir konakta otarurler. 
tııt. Tavında iken lıir şeye benze· Konak ~eorsnm, 5'"' temsili adı b
lclin~. ihtiyat• memnu• ettia mi j nakttr. içinde eşyaya benzer bir 
keyiuı tauıamdır. şey kalmamıştır. Gören sanır ki ev 

Enayi ciinıerttir bt', para}'l kı- salııpleri de~I, bckçidirler. Kiba
&ırgaruu.az, eli açdı.tır. Kıı t.ıınlıu. nn düşkiinü derlerse lıe bıınlar
ıla sağlnıua bağla. İki taraflı vu- dır. işte yalnız T:ıhir Bey aksı çe
.cu.-.swı. 

şit bir adamdır, Gece gündüz sar
EitiJ~ birer ınavi boncuğa lae.a- 1: .. ;tur, onu ne edeceğiz! 

!l.) ı..'ll 1ıfacık gözlr-rini süze süze: 
- Ka, sanırsın bu iŞ<lc smin ka- Velıbi Eitik Dudunwı cndişeslııc 

r&!! yoktur. dudak bülı:üverdi: 
Vehbi, J'arclaj(ını <lö\·en bir hol<- - i\foruğu gelin edecek değiliz 

kabaz gibi Dudwımı di.z.!eriue vıu- ya. Gülü seven dikenine ey\·alldı 
der. 

du: - ty; amma, işi açmak için Ta-
- Deli.in zo? Herkes bsmetine hir beyin ayık zamamru buhnak 

ra2..1. St"n gizünii nç da avaoblnı güçtür. 
ygJı.ıııa koyuuğa b.ak. .Ncae limm - E\-ve\i puadan babset, hc-
Ü>! tarafı be.. rifç; o~u şıp diye ayılmazsa yllh 

Ettik. hafif ter bıyılılanm kaşı- de CM·ahıma. 
yarak di" .. ıı.öyıırdu: Velı"i tahuıinmde ramlmaınlŞtı. 

- Bir aile vard.1r, tastamam ta- Ttı'lıi• ~,, hiç itiraz etı'lle&,n mu
rifatına uy~ınru. Taşbsııpta ba nfabt edivermişti. O•nn fikri sn· 

rihti: •Rakı parası çıksın da ne 
yüzden çıkarsa ç1ksın!. Haremi: 
•Bir kere de Müril vvete soralım.. 
dedi. 

l'tfüriivvet aldide bir kmlı. Ne 
g&ıleri, ne duılakları, ne de bur
nn, çenesi ayrı ayrı güzel değildi, 
f.akat hepsi o bdar birbirine uy

gun, çehresinin bütiiıı hatları o ka
dar ahenkli idi ki ilk bakışta göz 
alan cok renkli, fazla giist~ 
ı:iizeller den daha şi.rin, daha se
vinıl.i görünürdü.. 

Mö.rüvvet, yirmi. vaşını g~ 
onu bir isüycıı olmaınıştL İstiyen
ler de belki vank Likin bu ihti
mal hiçbir ı:aman hakikat olamadı. 
Evjıı eşyaları saıhla satıla görö«:ü 
kabul edecek bir odaları yoktu. 
Hep an.nesinin eskilerini bcwırak 
diktiği her larah pot, sekilslı es
nol:arla misafirliğe de gid~yor
du. Sonra komuşlarm: •O sarhoş 
babanın kahrı çekilir mi~· diye 
her gün t~kerrür eden nasihatleri, 
•kıl vermeleri herkesi oıılardan u
z.aklaştınmştı. 

• lürüvvet. rizlerİıılİ ıılünyayıı aç
~daaberi lıir gün cülmemiş, ... 

Ç 
..,.,. 

agııyan 

köşkü sökülüyor 

Buradan çıkan camlar 
icabında kullanılacak 

Kai{ıthanede •Çağlıyan k~kü. 
nün camları ile yağlı boya kapı ve 
emsali g•bi kolay sökülebilen kı

sımlarının hüsnü muhafazası için 
Belediye tarafından söktürülme
sine başlanı~tı.r. 

Bunlar Levazım Müdürlüğünde 
saklanacak ve icahmda caın ihti
yacı olan mekt"!>lcre bu camlar 
tevzi olunacaktır. 

FİNLA.."DİYADA.'11 AL.t'l.CA
Gll\IlZ VAR 

FinLl.ndiya ile ticaret anlaşması 
yapılmasına rağmen bu meııılek..
te henüz ihracat mümkün olama
maktadır. Bunun sebebi Finli1ndi
yadan ol:ın alacağım·zın kap3nma
ıruş olmasıdır. Halbuki l1'inlaodiya
d:ın bilhaosa tütün üzerine büyük 
siparL;lcr verilmekte ve Akreditıi
leri bile şeh rimi..:e gelmiş bulun
maktadır. Bu ht15l1Sta yeni bir for
mül bu., mması. beklenmel..'<>J..r. 

lllAARlF 

Köy yatı mektepleri 

Bu vıl Vilayetimiz köy yatı mek
teplerine olan rağbet geçen yıllar-

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Bir Veznedar 
dün tevkif edildi 

150 bin liralık bonoyu 
zimmetine geçirmiş 

Gctyrin- J.o::ıdil kom ·.syonu vemedan 
Macli, dün bir:nci $orgı.ı hlkimliğiniıı 
kıırarile tı;>\lkif olunmu.;tur. 
İddia edilJi~e göre Mac.i.t. muhte

lif zaman\a.rrl.a tam 150 bı.n liralık mü
badil bono,.;unu zimmetine geçirmiş, pa
ralarını tahsil etn1işt.ir. Tahkikata SOi'· 

e;u hikimlı,ıince devam olunmıkladlr. 

BELEDiYE dan daha fazla artmışt•r. Bu yıl Arttırmıya fesat 
Kiığıbhanctle açılan ikinci yatı ı karışhrmt4 

Almanva ile kat'i bir ttrlaşnı• 
ve sulh yapmak emelindedir. LI' 
valin yarıhmile bu vadide, net.iP1 

ağır da gelse, ban adımlar ~~!> 
Hitlcrin ne-ıdine girlerek kendısı11 

görüştü. Maamafih bu müki\lenı"' 
!er henüz ancak bir prensip anl•j, 
ması halindedir. Mufassal ve etra 
it bir barış ahitnamesi bahis ınef' 
zuu olmak için vakit dnhıı ed«11" 
dir. Bu sulh meyvasının da her Y' 
miş gibi ancnk nm:ınl:ı olgunla? 
cağı şüphesizdir. Payita!ıh ile b~ 
raber Fran•amn üçte ikisi ecn• 
işgnti altıntlndır. İtalya mül:•Jeb,. 
tmdım pek ıız fedalrarlık etmekl~ 
dir. Filhakika mağlup FransaJ11 

he:timet bedelini tesviye edec<ğ' 
muhakkaktır. Bir iki ncd'1met kt" 
limesi ve hitabesi bir milleti son"' 
!erce tnttuğu yanll!j yolun """~~ 
binden knrtar.ımaz. Fakat ~11., 
ile sulh lazımsa, l\l:ırc~al PeteP'. 
dedi~ gibi Fnın:aya _Avnı.p~d• 1) 
ytk t>ldojiu mevkı verılmclıdır. ('O 
ağır şart ve kayıtlar Vi~i hükiltfl~ 
ti i~ln bile artık salhte foyd:ı !<'~, 
mamıştır dediT!A>biJjy. Babusı.-s 
Büyük Brit:ınynnın ı:östcrdiği rıı' 
k:ıvomct Dö Gl>l ve tuaftarb~ 
nın iiınit ve km!.rctlerbi u:ıltaCş 
nn:ısırd~n değildfr. ti 

Valinin dünkü tet:..iklet"i mektebine yeniden ~7 ve dığer ya- . 
t ; mekteplerine de 150 talebe a- Babçekaptda Bor.a kıruthan- a-

Vali ve Belediye Rem Lutfi Kır
dar dün yanında hcy'eti fenniye 
mühendisleri olduğu balde Beyk-0-
za giderek buradaki yol .inşaatım 
tetkik etmiş ve kazanın ı!Ji!·er ihti
yaçları hakkın<!_ kaymaluımdan i
zahat almıştır. 

lınmıştıı·. hibi Cemilın \<ekili l:tak Nomer namın 

Mem.ur~'!t komisyonu 
toplandı 

iki aene smıfta kalanların 
aıkerlilderi 

Üstüste iki sene ııırufta kaldı.k
lan 90nra üçiincü sene tekrar bir 
mektebe devam etmek sitiyenler
den ask.çlik: çağına girenler tah
silden dolayı tecil edilmiyecekler, 
askerlik şubeleri tarafından doğ-

Beledive memnrin looımis'.'i'onu rudan ~oğruya davet. edilerek, 
dün Belediye reis muavini Lütfi 1 mektep ıdaresinden vıızıyetlennın 
Aksovun reisliğinde toplanmıştır. oorulmasın;ı lüzum görühne<len 
Topl~ntıd .. , muh3"ebe teşkilatına sevkedilebılecelderdir. 
ve muhtelif tahsil, ta.haklı:ulc. şu- D E N I Z 
belerine almacak olanların tayin-
leri yapılmış ve iki memur hakkın
da kıstelyevm cezası verilmiştir. 

Kasunpll§ada yeniden 
yaptırdacak yol 

Kasunpaşac\a. •Zindan arkas-.
yolunun Belediyece yeniden yaptı

rılması kararlaştırılmıştır. İnşaata 
ay.baş:nda başlanıJac:ıktır. 

1, &nlı:ut İstanbul Şubeai 
Müdürlüğü 

İş Banka:.'l İstanbJt şub~ mü
dÜJ"ü Nejat Kent'in istifası. 
kabul edılmiştir. Nejadın yerine 
umum müdür muavinlerinden Me
cit Duruız tayin olunmuştur. 

lbrahim Kemd 
Ank.araya gitti 

Denizyolları Umum Miidürü İl>
rahim Kemal Baybora Ankaraya 
gitmiştir. Bu seyahat Münakalat 
Vekilliğindeki değişiklikle aJiıka.. 
dar görülmektedir. 

UNIVERSITE 

Bu yıl 2217 talebe 
kaydolundu 

Bu yıl Üniversiteye yeniden 
2217 talebenin kaydclunduğu an
l~ılmışta. Bunlardan 406 i ltız ve 
1804 ü erkektir. En çok mlıracaat 
da fen fakültesine yapılmıştır. 

etrafım daimi hir sis içerisinde gö- ıınııuadı&ı yeni loir 8Jeıne ı:inniş 
ren kbasuun boJanıl< nanrlan, oldu. 
Re .. e hep dü~en, için içia :ığlı- Daha düğün ıreccsi; evvelce yiiıı
yaa annesinin bükük dudaktan .. ferini bile görmediği es.iri dostlar; 
na gü.lmelt, ~e6ew.ınek ıtnusamı ahbaplar peyd1ı oluvtttli. Baran 
ttmıe"'işti. bir misafil'Liğe gitmek için çarşaf-

Ömrliniin yirmi senes'ni. genç- tarını istediği zaman kovar glbi luı
liğiııin eu alelli. hulya, rüya dolu 

di b · k:ırelle redJcden lronışu lw:lan .. senelerini ::eçlr ·ği u vnıuı ko- • .ı ıı· hala · '- .L, hiz 
. . nun etrannu.a ır yıa. g11n. -nal<. onn hır zınclan katlar korlru.ç t itil 

li rd On b b ı..... . . d me e er. ge yo u. u u ayu.~ ıru:n en , . . 
kurtaracak irim olursa olsun min- Hepsı dost, hepsı hayırltalt, hep-
netlc kollannı açacakh. si uminıi idi. Kimi oaa eğleeee, 

Hüs.,yin Beha«idin paşruun ilıti- seyir yeı·lerini öğretti, kimi. a,ı.. 
yarh,."ııu bile hoş gönlü: taa, •bir daha ele geçauyecek 

- Daha ali.. Baıumı diııkr biraz •gençlikten• bllhsetti Ye l<oııajln 
nlıat ederim, dedi. ' sessiz, kafesleri, perıleleri i.ıılk loş 

* 
odaları bu binhir nğzıa tıırıuuı.ilc 
aylarca uğuldadı. 

MubitimU, hayatımızı 
kendimize idare inık;jnıaı 

kendi Konal<la yalnız ııleğişmiycn bir 
ven;e 

kabahat ve faı:iletlezimizdeıı yal
nız kendimiz mes'ul olıına .. Halb\ı-
ki ekseriya bizi eifendiriyorlar, 
keyfimize, zevkimize hizmet eli
yorlar, :u.ıınettiğimİ2 etrafımız bi
zi idare ederler. Hliseyin Bahaed
dia paşıı:ra varmakb dinlenecd\ini 
zaıın~cn :mirüvrnt hambaika: lıiç 

şey vardı. Geceleri selaınlılctaki 

odaııında açık yeşil lı.ireli bir pıJ 
irtiilmüıı geniş sedire uzanarak 
yalnızlı:rtan ,ikiyet eden paşa, yi
ne ayni odada, ayni yerde, ayni -. 
ziyette, yine yalnızlık iç.inde sa· 
lıur, mütevekkil çubuğumı İçiy<>r
du 

(Arkası ,,ırr) 

da birisinin bir arttınnada arllırma i
JJll• fesat ltaı-ıştıcdıgı lesbit edildiğin
den Gümrük ve İnhisarlar Veki.letin
ce iki gene emüddetle devlet arttınnı 
ve eksiltınelerine ii\iralı:teo m•'iııe 
karar verilmiştir .\yrıca, lmme dava
~ da devam etmektedir. 

180 lirayı kim bulmt11? 

Salim adında birisi, dün EminönU, 
mC}'tbnın<Lı haU,a gitmiş, dıµn çı. 

ıaırtı:.en cebinıleiti 180 lira7• düşurmüs
tur. Panı.yı hali hademesi Sıddılı: bul-
mui. bira:Z sonra işin fa.rkına nrarak 
diiııttt Salim, hldiseyi polise haber ve
rir!<"" lrorlanU1: 

Dahili ı·~ lıarici bu mühim ıı 
mukaddtrat ifad~ edP"<'\ da,·ab' 
ui1T:ı<ırken bükümet tİcilntii cuıır 
h~riycli. hasmı k:ır.;mnd:ı bu "; 
dar pcrisan eden funil ve •eb•., 
leri ara•hnn:ıktan b.ali dcğild~, 

- Parayı ben bulmadım.ama, i:ıl po- Riom'da kurulan yüksek bir Tll• 1 ı;.., aksettirrned."'1, ben sana kendi pa- keme askeri ve siyasi bakmıd9 . 
raından 180 Lil'a vereyim. demit ve ver
miştir. 

Fakat buruı rağmen i$ zabılaJ'a alı:
setnliş ve hademe Sıddık birinci sulh 
ceu mahkem~w.e veri..LIW4b.r .. 

Yakalanan eroincilCI' 
SabıkaWardan Fakir Salih, ~t, 

Yani. Kegork, Fiü~yin, diln tehrin 
rnohtelif semUeciı>de eroin utularJı.en 
1'akalan«UJlar. Qçakı;thk mahkpmesine 
verilmişle.rdir. 

Bekçiyi bağhyarak kaıç
kıruz J'.akalaodı 

noksanlar, hatalar, suikastter ~~ 
sa bunları araştırmakla mcşgultl:ı 
Eski ricalden bir<,'Ok miihim ı:a\,ı 
mevkuftur. A3kcri haı:ırlıksrz~.ı1'd~ 
ve hatalardan dolayı uzun mud 1 
başvekil ~e harbiye naurı ol~ 
Dal:ıdye ile erkitnıhar!ıiye r•1~ Gıımlen tahtı tevlrlftedir. YaO ;I 
politikaları yüı:ünden dfthilde , . 
hariçte Fransayı dostsuz ve "'~~ 
kül vaziyetlere düşüren S-OS)'lll ~ 
fırkası lideri eski başvekil B~ 
1'an altında ;ken bu kere io;·, 
dan doğruya tahtı tnkife ·~~ 
mışt:ır. Tayyare işlerini çok lı:dıl 
idare etti;:i artık tabalıkuk "· 
ve elyenn firar halinde Amet1~ 

Araç kazllS.lllda bir hırsızlılı: ıuçıın da bulunan (Cot) dan başka hS~, 
dan yakolanarak karakola kapatalım Gny la Cbambrc mahpus bnl'j 
Hüscev adında birisi, bir gece 7ar11t belı: makiadır. Anlaşılıyor ki Fra~· ı 
ç\Ti bai!lıyııralt k'1plJ'l 1<nıp ~. biiki\meti mtğlubiyetin mcs ~ 
d(ln burada yakalanmıştır. !erini teker teker tccı:iye etf'.' 1 

taraftandır. Bunu sırf bir iııtiJ.~ 
hareketi gibi leHıkki etmek "'", 
lağ:ılı olur. Orduyu tayyarcs~ fi 
liihsız, miidafaasız bırakanlar\;· 
nelerce aldıkları as!teri tahs• d" 

Hüsrev birinct suUı ceza mahkeme
.sı tarafından tevktf olunarak Araç'a 
gönderilmiştir. 

* * Fes:ıne fabrU<a!armda çal~ çarçur edenler, hele bir fnci:' 1~ ZQl!ilrar b;r araba meselesi :ritt!lndeıı sonra, şüphesiz sorguya çekit•r V 
arkadaşı C<>mille kavga ederelc çalar- Hadiseler ve hnrp talihi b3,j 
Ja tehlikeli ı;urette yarala.nuıtır. tlirlü dönseydi kim,enin mu:'j,4 * Polonya setarefuıe alt 4-03 numa- hölrfımet ve kumanda hey'ctın ı'. 
rab otomobil Sirkeciden ~ Ho- sual sormak akim dan bile gcçrt} .( 
copa.şada oturan Yakup oilu Murada di. Politikada ancak muvaffak•l, 
çarpa it muhtelif 7erlorinılen ,.arala- hilesi her türlü tekasül, nokson ~ 
m.ıJllr. ayıpları örtmege kafi gelir. Ştl 1~ * ~161 numaralı otomobil Ka.rakö;y- beti kaydetmek insafa uygun~ 
deD geçerken Bos~rıPa oturan ki, bn zevatı muhakeme cd J 
Lilttiye çarparaıı: sol bacağından 7anı- , hey'et, siyasi veya askeri k;:ıi 
~Ur.. stünde bir teşekkül değildir .• .ı 

Y eui tayinler 
Ankara, 'lO (İkdam) - Mardin 

Sıhhiye müdür~ Dr. Zühtü, 
Adli teblı.gat işleri müdürlüğüne 

posta işleri re1ıı muavini Cafer 
Tayg:u-, Posta işleri reis muavin
llitine tebligat işleri müdürü Ah
met Hamdi ta,y;n edildi 

yiz azasından, yiil<sek asket1b.;ı 
ra erkanından mürekkep ve 1 

/ 

eualeyh normal zamanla~d:' t ı 
şartlar içinde adalet tevzü ışiJI ~ 
l~nuş kimselerden kurulm~ ·ıo' 
divandır. Tahkikat ve tet1" { 
seyrinin ağırlığı sır hırs, lın~~I 
hevese tabi olarak hareket ııl 
mediğini gösterir. Fakat ne .~ı 

(Arkaiı Sa. 4. Sü.. 2 -
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! f t~dı!"] (~A--==s=--k~e ........ r~ı ____ ı k~=----=-=---===' 
u· "A b ._. 1 • • 1 • ria adas:ndaki üsstine dayanarak 

Ih ' • k " 1 n g 1 1 z Sicilya ile Tunus arasmdaki Bo-

l} . ı ara ğazı gecilmez bir hale getirmek 

O d l'4 K ş Hediyesi !Bulgar Mi i mu- Ültimatom! Donanması :~e~~!e~~~iutı~: :~~~ r :1 ya d C k İtalyan donanması, bunu da yapa-
araa anunu Akdenı·z madı;Afdenizinşarltmda,ortası.u-

uır ca a,, a.ı .•. 
Stefani ajansının bUdirdiğ:ne 

göre, ~facaristarun Üçlü l'akla il
tihakı kayıt!uz ve şartsızdır. ı~ani 
paktta imzası bulunan devletler· 
ılen biri halen müeadele harici bir 
millet tarafından bücuına uğrnr...a 

llfacari.s.tan •iyasi, ikt.-a<li ve aske
ri yardım ve müzni\eret gii••er· 
meği taahhüt etmişti<. 

ık • 4250 Memleket müdafaaamda da, garoinde hiQbir şey yanamadı. Dün Eminönü Ha evıne k kullanılacak d Italyanlar, Akdenize, ·Mare - Noo-

870 Sobrany•da ilk ıra. O§yada ihtikar olamaz! s Ufa T l n a trom. (Birim deniz) derler; fakat 

Çı.ft çorap, 750 çı"ft eldı·ven, . . ·ıd· bugünkü hakilti vaziyette İngiliz· atincie kabul edı 1 H A k. d. !er Al<>dt!nize ·Our sea. demekte 

d ıd ·Işıkları maskeleme!. emrini al- a 1 m 1 r daha hakhdı.rlar. Çünkü Akdeniz 
fan.Ila" VC kazak h~dı"ye e 1 J Sotv-. 21 (A.A.) - Stefani: dııı anda İstanbul, binbir maskeli bugün ·bir İngiliz denizi olrnu•tur. 

•• Sobranva meclisi ilk kıraatinde b. '""k' ......... d .. t·· Kara ..., 
ır ı • .,ı aruı ·--..~• u.~ u. y A z A N Filha:kika İtalyan ~-nanması. 

Bu bize şimdi dörtlü olan paktın 
üclü olarak yapıldığı ıanıanı hatır· 
tattı: 

. Dün Eminönü Halkevine, hu
dutlartmt:Waki kahrıunan a!Jkerle
rimize verilmek üzere şu teberru-
atta bulunulmuştur: . 

Dilber Kardeşler Anonim Şır
keti tarafından 1000 çift çorap7 500 
c;ift eldiven, 500 fanila, tuhafıyccı 
Nedim Hamarat tarafından ~ 
çift yün QOrap; Mihail Çitva Sil,!i 
tarafından 1250 çift çorap; CeW 
Ge"men tarafından 625 çift çorap; 
Fahri Birol tar:ıf:ndan 625 çift ço-

ran. Saim .Bay98n tarafından 50 
·rt rap· Halil Karaca tarafından 
çıço' ·idi 
250 çift çıorap; 250 çiit e v~, 
Yorgi Erman tarafından 150 fanı
lu. Ligor Romanidis tarafından 100 
!~ila; Mııcit Tören tarafından 60 
kazak; Nuri Tören tarafından 60 

kazak. '--"-· 
Dünkü bu teberruatın .ye .. wı~ 

4250 çift yün Q(n'ap, 750 çift eldı
ven, 870 fanil.A ve yün kazaf(a ba
liğ" olmustur. 

mı.ili mödafaaya mütedair kanun d ka L._ ,____ k . • t •••ra uv 
per e, ra """• ....., M&l - Akdeniz hi.kimivetini tamamile layıhasını kabul etmiştir. Bu ka- kadem basb. ABiDiN DA y ER İngilizlere bırakmıştır. Halbuki 

nun. başlıca M3son cemivetile. J?iz.li p d . . ,ı:.. • 
er ecıye gı....,.orsuıııız, Fransa teslim oklu,itu ve donan-cemivetlerin l.:ığvını .Yahudılenn .__ 

- Muşamba yok! - diyor • • masını u..:ilizlere vermekten im· milli hayat haricine cıkarıLor.asını + 
derpiş etmektedir. Manifaturacıya ııidiyorSunıa; n talya az zahmetle. büyük\ tina et~i~~ zaman, ~tal·;a.n. donan-

- Bez yok! - diyor • · o , . ede b' 0 _ ;nası butun kuvvetıle İnıııliz do-
__,,____ Kırtasiye<i,•e gicliyorsunus; kar tenun n ı.r P . nanmasına taarruz edebılirdi. İn-

Millİ Şef l'uzvelt'i - Kiii,ıt yok!. diyor - . litika V!: harp muhtekirı- ıilizler Oranda Fransız zırhlılarını 
tebrı.k ettiler Perdelik muşamba yok mu bu dir. O, bütün tarihinde, ya kuvvet- tahribe çalışırken İtalyan donan-

menıleket .c? !ilerin yamnda cephe alarak yahut ması, en büyük fırsatı kaçtrmıştı.r. 
Ankara, 21 (A.A.) - Franklin Var. da hasıır.lorını, en zayıf zamanla- Cünkü bütün palavralara rai'(mcn 

Ruzveltin Amerika Birleşilt Dev- Kara renkli bez yok mu bu mom- rında arkadan vurarak bugünkü İngiliz donanmasının bir kısmile 
Jetleri reisilgiııe yemden sedlme..oi lekctte? ha!lne <ıelmiştir. Bu deS:ı da, Fran- dahi dövüşmeyi göze alamamı.:;tır. 

Zannede..sek o zaman da, pakt
ta imzası bnlunatt devletler aley
hine mücadele harici bir millet 
harbe dahil olursa, ya Japonya, 
Almanya ile İtalyaya, yahut da Al
manya ile İtalya, Japonyaya yar· 
dım edecelder<li. 

Üçlü Pakt iımalandığı vakit Yu
nanistan ınüıeadele harici idi. Fa• 
kat üçlü Pakt imza!nııdıktan soa· 
ra, kendi. a:rznsu hilafına ınecbur 
edilmi' de olsa mücadeleye dahil 
oldu, 

Af rika ve Akdıınizde münasebetile. Reisicumhur lsmct Var. 'sa y!kıldıktan ve İngiltere yaln~ Burada. maddi kuvvetlerden ziya· 
i'!..11• hverı• i1 kur• İnönü ile B. Ruıvelt ara5ında tel- Kara kaı;ıt yok mu lıu memle- kaldıktan sonra, vurgun ve yag- de manevi vat hakim b.r rol ovna-
!Y! • 1 • gratl:ır tf.'ati ediimistir. kette? mava i<tirak için, ortaya ç:ktı. mıştır. Çünkü, !talva harbe ııirdi-

Pakt mucibince Japon:o-anın İ
talyanın yardımına kosma~ı 18.
zınıdı, Acaba Paktın bu ~arfı yeri
ne getirilmediği için mi İtalyan
lar Yıjollani.Ma.n karşıs.ında muvaf
fakiyetsizliklere uğruyorlar; • ya
hut da baska bir şekilde ifad.. e
dersek- Yunanistan karşııııııda mu
vaffak olmak için İtalyanlar beh&
mehal Japoayadan imdat mı bek-

• "f k lngı"liz tayyare erı Var. Daha harpten evvel, hatta Ha- i!i vakit İtalyan donanması Akdc-dug" u ıttı a ç o R ç 1 L Hepsi var şüphesiz. Hem de is- beş mese]e."İ sırasında, birçok as- nizin ~neti deniz kuvveti idi ye 

k t tendi~inrlen, arandığından, lüzu- kcri mu~larrir ve mütehassıslar, 1- su l!emilerden mürekkepti: 
<BM ıantı 1 

incide) geniş mi yas Q mundan rok. Fakat memlekette talyan donanmasının Akdenizde 6 Ztrhlı 164.438 ton 
Burada tebarüz ett~rdddıgineSog: (S.., ıararı ı hıct S&hl!ede) öyle sirrc't, öyle dizginsiz, örle bir şeyler yapabileceğini ı.nnmış- 1 Zırhlı kruvazör 9.232 • 

re.. Japanvanın tesanu u ve. . f 1 •• t d' bizzat açmaga ııelen sevgili Hu- teskilatlı bir ihti.klr .ı .. var ki t'..- !ardı Ozan1an Lavahn iki yüzlü po 1 Dz. Tyy. gemisi 4.880 ' 
""tlec Birliğinin tasvıbı. ıttıhada Q 0 .İ yet QOS er l küındarlan tebcıl etltkten sonra !ediği an<la <iiledil:i ticaret sahası litik~ı da, bu zan ve tahmine in- 7 Aitır kruvazör 70.000 • 
bir İngiliz alevhtarı tek dunva ezcümle şunları s.:Jylemi.ştir: derhal bir Kerbelaya dönüyor. zimam ederek İngiltereyi, İtalya 15 Haofif kruvazör 83.056 • 
cephesi mahıyetmi . verrr.ekt.edır Kahire, 21 (A.A.) - Resmi teb- .Harp gayelerımız hakkında be- Filan ·~yin yarın müşterisi ~o- '.::ırşısında ricate mecbur etmişti 61 Muhrin 33.~313 • } J d 
Dunyanın bu sarılı ıradcsı karŞ>- Jiıi;e göre, İn~iliz Avustralya v.e yana\ta bulunrr.aklığım.z bizden ğalacak mı? Biliniz ki o şey mutla- ki, bu geri çekilme, ln,giliz siyase- 65 Torpidobot 43.179 • ta yan mü aa. 
sında. Amerika Birleşik Devı:ııe- Cenup Afriıcası hava kuvvetlerı- s>k srk ıstenıy<ır. Yenı intıhap dev- kn yarından önce piya•adnn kaldı- tinin en büyük hatası olmuı;tur. 8 Büyük denizaltı l0.U09 • 
tinin vardunı ve muhtemel m~?a· nin faali ve ti: . . id rcoini açarken, ''"rl'k mücadele- rılıvereceklir. Ve l:ıu hatanın büyük.lüıl;ünü, bu- 37 Orta denizaltı 31.690 > f aSl yarıldı 

liyoriarz. E. H. 

halem, dünyaya karşı harp ilanı Yııııanistanda: 16 teşrU\~ at: mizin için<le bile bu parlament.o ' Tic:ırct sahnsında ihtikar yap- günkü harp vaziyeti daha iyi orta- ;;3 Kli<;ük denizaltı 3ıl.952 , 
zııanasını haiz bulunacaktır. dü,ınanı.11 çift kanatb B'..t~k ··ıman;;. müesseselei'ini canh ve faal bir mak mubah :ıddcdilmis olsa bile, ya koymuştur. Çünkü, o zaman, 8 Mavinci denizaltı 7 323 , (Baş tarafı ı inci sa; {uda) 

Almanya l\lacaristandan lı bir avcı tayyaresı duşuru ...,,h surette idame elnwk hususundaki tacire ve muhtr•·ire knnnma im- Fransanın mıizaherctindeıı malı- 1 ~ 
1 60 

t h.. ,__ man kollarını da bomba ve mit-
B 1 dı mı? t ı olara'- ta - · k ·1 · ediyoruz k. · • · · tek b Akd · d it 1 ı _... un ara ane ucum .,.,. Başkasını u ama ; diğer ikisi mu!ı eme n. azım ve ararımızı ı an . .. · anı vermıyecegııtUZ sa a var- rwn k:ı.lınca ~ııız e s y

1
a ı e :::<: d'' ralyöz ateşine tutmuıılardtr. 

Vaşington, 21 (A.A.ı - ıvlaca· rip edilmiştir. . . Büyük Britanya milleti, çctın mu- dır: başa çıkamıyacağım sanan nJ!il- r-J. lu ile bir ço .• mavn o- D~an hava kuvvetleri Epir 
ristanı.n mihver ittifa'..:r,:ı iltı.nakı. Libyada: 18/19 gecesi. Bıngazıde cadelelerle kazan mı.:; olduğu hür- l\feınleket müdafaası 'lahası. . j tere, bu~·"' yalnız başına hem Al- kiıcü, mayn tarayıcı, gan- ve Tesalyada tki şehri bombardı. 
Vaşingtonun iyi haber alan mah· ik. b··yük gemiye tam ısa-bet ka- riyetlerinden kendi isteğiyle fera- Her 5eydc ihtikir .. !{ohu!. Fınt manya va, hem İtalpya karşı harp l bot, mektep gernısi ve digcr var· man etmiştir. Ölü ve yaralı yok-' 
tillerinde, Almanya ile müzakere· yı~ ~erk:ıda bir milhimmat. depo- gat etmiştir, ta ki harp esnasında cetv~llerine, narh!~ra, m~r":k~lıe 1 etmektedir. İnr,iliz .donanm<l!r~ın dı.mcı. harp ııemilerini de ilave et- tur. 
de bulunan diğer devletlerın. v.e be hava ve bir hangara ısaibet- lıürrivet ve insat:lık davasına da- kom1"vonlanna ra:ınen ıhhkar .. ve hava kuvve'.lerının rnr sı, !tal- mek ıcabeder. İtalyaol:ır Karışık Bir Halde 
bilhassa Sovvet Rusvanın. bu ıttı- sleur k~v. dedilmiştir. Beni:ıada esas ha iyi hi,met edebilsin, parliıınen- Kabnl. "anın Akd~nizdeki butün deniz ve 'ı Boylece İtalyan donanması 572 Ricat Ediyorlar 
faka kat'i surette ııirmekte mute- ed to bu hürriyetlerin muhaf "d:r.. Fak:ıt .. me?'lek~li~ ~rıüdafoa va- hava ku.vvetlerine muvaffakiyctle 

1 

bin tonluk 342 gem, ide, n mürekkep Yunanlılar Arnavutlukta Doi(u· 
reddit bulundukları lüssini uyan· hangarda bir yangın, Barc a yerı- c .. öroil sözle:.nin sonun::la şöyle sıbl:ırı uı•rındc ıhtıkar. kar<ı l'ovm•l<tadır. bı.r 'K"''vetle s•mhive.ı<adar luç bır d p ·· ı·· d y l h 

deki tayyarelerde yangın ç:karı • dcmı··'tı.r· ·. ~ · ' ~ ~ ~·~ a respe go un en ugos av u-d:ırmaktadır. Sovvet Rusvanı;ı ve b. k t ' Asla. c 'alva Fr·~nsa y:k•ld:ğı sı- is göremedi. Çünkü lıı,giliz donan- duduna ve batıda Adalar Denizine 
bellti de İsoarı.vanın bu ıtt.ifak.a m.ış Tobrukta kışlalara ı.rçc · am ·Gidece<>imiz \'Ol uzundur. Ma- Tiirlc De" iP tinin d· nr'd•n !:de- o ' d. 'h b ·-~ • . masiLe bov ölcüsmek için Iiizunge- kadar yayılan 160 kilometre uzun-
g:irm,.kten içtinap etmeleri. uzerı- isabetler kaydedihniştir. ruz bulunduğumuz teUikelerin en cek dii<man:ı atacak km·•unu var ~n •. ar e 1-:"" 1~~ zan~~ ıi~n ı'i'ıane,·i kuvvetten mahrum- luğunda bir cephenin iki cenahı 
ne. lünyaya diplomati~ .bır mu· Garp (ölüude: Dört Avustraly~ karanlrk taraflarım da gizleme- da, i<<ride .hdiren di;~"'~'"' sıka- Itnl) an donanmru:ının du. Bucrüne kadar vukua gelen bü- üzerine İtalyanların Siyah Görn-
Va.ffal<lyet ııöstermek ıstıven Al- a\·cı tayyaresi ilk mubarelıes~l dim. Şimdiye kadar bu harp tam ca!l'ı km•ıın :vok mudur \anılıyor? denize hıikiın olamıyacnğını iddia tün de~iz müsademeleri, hep İn.l?i- Jeklileri ile müsademe k.ıt'alarım 
manyanın Macaristanı ınt1ha~. ~t· vermiş, beş tane Fiat C. R. 42 dü: silahlı bir Almanya ile varı ve hat- Bu cıfıtlıi{a arlık veda edilme- etrnL~tik. Fakat bu donanmanın, !iz donanmasının lchiııe neticelen- sürmekte olduklarını bildiriyorlar. 
mis olması çok muhtemel gorul· ştirm~, iki Avustralya tayyaresı t5 dörtte bir si~hlı Büyük Britan- sini tavsiye ederiz. Maltaya karşı muvaffakiyetli ha- di. Şap denizinde, kocaman bir İ- Muhtelif noktalarda Yunan kıt'-
melüedir. dönır.emiş, fakat birinin pilotu ya Lmparatorlugu arasında yapll- NİZAMETTİN NAZİF ceketler vap:ı.bilecek ve Pantelle- talvan denizaltı ııeınisi, bir İnıtiliz alarmın veni İtalya başkumandanı 

Londra, 21 (A.A.) - Alman ta- kurtulmuştur. 1 mıştı.r. Böyle olduğu halde bu?u baltkçı gemisine teslim oldu. En general Soddu kıt'aları.nın Arna-
saı•vurlarından bahseden Tımes $ lı.' İt 1 an Afrikasmda: Gu- o kadar da fena baı;armadık. Bıze az 25 İtalyan denizaltı gemisi ile vutluk içindeki mukavemet hatla-
ı:azetesi diyor ki: ar ~ ... a Y . . ı- zaferi ve beşerıyete kurtuluııu YAKIN TARiHTEN SAHiFELER: bir İtalyan kruvazörü battı. Kav- rına var<hkları bildirilmektedir. 

Hitlerin. plünları her ne olur- rada büyuk bır depoda. yangın ç mutlak surette getirecek olan mad- bedilen torpidobotla.rla muhriple- Bu noktalarda İtalyanların karma-
&a olsun, !ngiltereve düsen v~ife. karılmış, Musavvada tıcaret va- di üstünlüğü Amerika ve Bi.>yük ç ~ • ,,..., d ••k V/ d • tin savısı bir düzineve vaklastı. karış:.k bir halde ricat etmekte ol-
günden güne artmakta olan Ingı- purları, Kassalada askeri depolar Brilaıwa İmpar~torlui(u tersanele- Qrln gegen.l uran U a ml- Bır c~ki zırhlı kruvazör aihr hasa- dukları anlaşılıyor. 
lız kuvvetlerinin gidebilecekleri bo!1'1>ard!ıran ed~1:'1iştir. rinin, t;:Jinrhanelcrinin ve ilminin . ra uı!radı. Yunan ordusunun sol cenalu, 

her memlekette bu nlanlara karsı Itnlyan Somalisuıde: Ba:,defad.a btz!ere maddi üstüniür temin e- TOt:"•z"çle bt.rlz"kfe bz•r z"çkz• a"lenll• ••• ' a ngiliz donanmasına karşı ha. ttı İtaly.an kıtaatını iki.·ye böle-
muvazeneyi temin etmektir. telsiz istasyon.~.da ve hukımıılet deceği zamanı kat'i,J'e.ı bekliyo- v o k k t· . • te- bilecek bır noktadan \ armıştır. 

Macaristanın üçlü palcta. iltiha- binal:ırır.da buyuk hasarlar. Y'.'1' - rwn.. (Alkışlar). cı ma cesare Lnı ı:ıos Yunanlılar bu hafta başıİıda Kala-
kından bahseden Dailv Maıl. gaze. mt~ttr. Bir tayyare dönrneınıştır. LORD HALIFAKSIN Yazan: Hikmet Nisan ren, sadece İtalvan hava mas nehri üzerinde İtalyanları tar-
tesi Hitlerin bu memleketı ıster ital)ada: 16/17 gecesi Baride e- SÖZLERİ kuvvetleri olmuştur . Maltavı, dettikten sonra Arnavutluk sahi-
pakt ile, ister paktsız, isterse her sas merkez nhtunına tam isabetler Lorıdra, 21 (A.A.) - Rugün Marsa - Matruh'u, İskenderiyeyi, linde yeni bir tazyike tevesahl et--
han.,,· b'ır pakta ka~ı kullanabıle- ka,·d·"i1m•~tir. Yangınlar cıkmış, Lo-~lar K3trar:ısmda SÖ7. alan ha- Bk •ab>h, RakanyelerJe ı.,ı. b'rı'•iyafeti de eece geç vakii Wtama er- ır f b b l in z b n d' A .tluk ·'-ili' _,_ 

"° ~~ _, t..-u ....,, 1"" f••lıyet, b.ı.r !evkal delık g\lrduın. So-
1
digindcn hcılces yavaş yo.vaı çcldlme- -ı.av avı. om a ıvan va 1 u ~ mişler ır. rnavu S.-ı Ya..az-ceğ inı· n"-termektedir. Fak. at .b .. u ::ıÜlaklar .~!muştur. Bir tayyare riciye nazırı Lord !Ialjfaks beva- - ]ardır. İtalyan donanması. kendi nırıda 30 kilometre içeride iki iaşe ~vo b ıl d ·· l I -''te e ın kok kapısl mutcmadlycn çahnıyor. ge başladı. GrandUk: elimi sıkarken, d b' d ki "al 

90n hareketine meşru ır ~" dörrmemiştir. nah aras:n a cz':"m e n~.u r n muhteur esnaf paketler bırak.yor, içer- böyle bir egk'lltinln yakuıda kendi •· uy··salebriline:ntabarnıurnuz etmi ıenk ec-"ar"ettın·a·,. ussh··ı.r· lüeroı.lanburEradll.aniriYvune Tanepiledereı.lehnarS.: vermekle, Hitler hem Yıınantsta· A-navutlukta: 17; •gecesi Draç Sovyetier Bırlıi:(ıne baZ'l tekhfler- ı . d d lın uk ld "'· ~ ~-
d y gos- . ,... ıesısa· tına sidaetle hu··cum de bulunduğunu •.. fakat. h.enuz ce- de d• m':kcllef bir sofra hazır anıyor- vın e e yapı ası m arrcr o u.u- nöstercmedi. İngiliz harp gemileri ketın· ın· ı'kı· h-'e{ın· ı· t~ı.,·1 etmekte-nı tehdit etmekte, hem e ~ . liman ,_ d . 1 tır du. für aralık Rako ;e odama goldi: nu, bent de d•vetliler meyanında gör- ~ "" ~ 

lavvanın sinirleri üzerine tesı.r ıc- edil . A-·lonyada büyük hasarı vap a.,.,a ıgım soy emıı . . . . . ' . . :nek: !ııledigini söylerken kansının ko- ve bunların hiın~ye ettiki ticaret dir. 
tasını istemektedir mış, ' . . Lord Halifa!ts bundan .oonra In- - Bu ak,ım, çaya d1'.ell .. erımız 1 !una ya.lan:noğa mccbu; oluyor ve bu gemilerınden murekkep kaf~leler Bu ileri hareketi muvaffak ol-

) B mudp yangınlar çıkarı~~ış ve ııı- giliz - Amer' 1tan i;;birli~inden si- var sız de bızımle berabeı •. ıuz ... ,cdı., Sicilya ve Tunus arasındakı lı<>- d""'' takdirde Görice mi.ıdafileri Buda peste. 21 (A.A. - aş,:e- filiiklar meydana gel:r.t.ş.ır. . tay işle bah.;etmiıtir. ' .. , . 
1 
suretle duşmemeğe çalışıyordu... Biz . . . . .....,- . . . 

kil Kont Teleki ile harici ve naz~ı Bu davete .mU5ht>t veya ''."'°'ı bır, bize kaldığımız vakit Rakan,eye sor-ı ı'azdan ıstrotklerı .. '~.man ııeçmek- ıle Arnavutluk sahılı yakınındaki 
Coakv Budapesteve avdet etrnıs· Biti İNGiLİZ BAVA MAllEŞALI --<>----- cevap \•erebıımek !çın, k.m.ertı bu-'. d•ın: tedirler. Şım~ı. butün Yunan de- Ital~an kıtaatının muva>alası ke-
lerdır. Londra, 21 (A.A.) - Ha•• nozare~i l'ı~askelelllC ıunacagmı sordum. _ Bunların hepsi iyi ama, dedim, niz ve hava uslerile Yunan Adala- silm.i< olac:ıktı.r. .. . 

Ber!in, 21 (A.A.> - General An· tı_,.3 m:ıreşali Oven Tudor Bo7d'un 1- lY _ Tanıdıklarınız... Yabancı kınıse Grandill< ne için bu kadar bardak kır-\ rının isııalı, Ta~an~da ltalyan do- İtalyanları.n. kütle halınde h.ava 
~neskıo \'e refakatindeki zevat, atıı·anların eline esir düşmüş olduğu- malzemesı• yok. Korunın uıım g\lnu, bız bıze e~- dı?.. narnnasının. ~ecı .bır heZLtnPte uJt- akın1ar~ Jngilız. avcı ta~arelerınm 
Bruck'da Alman hududunu geç- ıen>riz dedi. Öğleden sonra misa!ırler . . . raması İngılızlerın denız ve hava faalıyetı sayesınde akım k:ılmak-

nu ö~ı:enmi~tir. ·· . - Bu bır Rus an'anesıdır. Bu hare-1 · 
1
· 

1 
'· f "ki t··~ 

~;.~t~ir~·===========~~~~=-===::=====;~:== gelmeğe başladılar. Sofr:ıy3 d.ıvct edıl- . . . .. kuvvellerını ta va va COA aı es- d'Ulr. (B t ı 1 t·ııcı· sa~fada) . kette bulunan mechste lyı eğlendıgı- . . . B d t il' T l · ·· h , • aş ara ' ' dik on doı:ı on beş kışi ıç"' hozırla- . ' . tırmıstır. un an sonra. nıı. ız ayyare erın muza .ere, ve ag.r 

L A R disine siyah ve ma\•i renkli kağıt 118~ bu masanuı bir ucunda, gurilltil- \ ndı, so!Brada: hmem:un kaldııını izharbi e. donanması ve hava kuvvetleri da- topçunun harekah hazırlarn~sı E-

N O T --- - 1 

almak üzere müracaat, edenlere: d t b er.. u, • ve, ar, ııazıno i' yer- ha serbest ve daha cevıriıl ol>•ak pirde Voyuı;ea nehri bölg~sinde:ü 
lerle kaynıyan sema~er en avJna u- ı lerde y3pıhr fakat Mons<:>nvor yaban- İ 1 ·'-··t akl d İ' -1 Y ·1 . h k t• d t 

f- Bu nevi k~\~tt!arln hepsini bar bulutları yü.kweliyor, di~~r ucun-! . . • 
1 

. . . b ta yayı s~ ırac ar lr. ~•l ya, unan ı erı are ·e ıne yar 1.n1 e -
"~ 1 ..• ·· tt k' d cı bır muhitte bu unmadıgı ıçm ura· .,. ·-ta t kl b kted' - - - -~ -r.ffffflfy.V~• Emnivet Miiuür uguııe sa ı ... e- d da ntka vermut ve ş:ırap şişeleri da da t •«unanı. na aarruz etme e u ı me ır. . . 

..,.!T.J.i'LWYLWlv'- - - - - d'' ıni~. f~kat yap lan ',ikayet üzerine b~ 11 as~erl intızam>ıe sıralan.yor-1 yapı... vaziyeti kendisi haz1rlamıstır. Yunanlılar sağ cenahlarında G0-
- _Ben balihazır<la ve un· bunun yaian oldu.~u ve dükkanda d~ ~f~anın OrtU. Rusl:ınn za.kuslı:a - ~·~··· ~rılaşn ~ar:akla2;: ecek Abidin DA VER rice etrn!ında muvaffakiy~tıer ~a-

G ar i p yada 2 mas.keli nr biliyor- bol miktarda kağıt bulunduğu an- dedJkleri mezelerle donanmlf, naz.ar~- -
5 
~~r~ • er aşa ıy · · zanmı.,lardı.r. Yuna.~kskıkt a atrı ".o~ 

dwn. Demek fazlası da var· l•.,··,larak sahıbi İsak ve tAMalıta- - e~p... K } N k rava daalarının yu e epesını 
. -.. n Wtif dimaiJarı talmin edecek bir ra }0 ut U ' .. . ' mı •!. rı ya.kalanm11;lardır. . ' . . E3asen dördüncü volkoda kendinden aşın~ ve ltalvanları Gorıceve ha-aaal? 

Bir başmuharrir ınakalefli. 
ne: 

- Balkanlara harp gelir 
n1i?. 

Diye bir başlık lwymuş. Na-
nı"molla: 

- Garip •ual... . 
Dedikten soııra,ilave ettı: 
- Harp geldi, billa gelir 

ıni?, diye socuyor. Bu ne gö
rü• a•alcti böyle?, 

Maskeli 

1 2 le r 

E n m ii h i m 2 _ Mahmutpaşada, Hayuzluhan şekı! almlf\ı. Pasta, fondan, bL>ku'i, geçmiş olan ihtiyar, töminenin kenan· kim tepelerdeki ku\ vetli mevzile-
da kiı~ı~ı Ne:.irnin beş kuruşa sat- :bi 'eyl•rle havyar, tuzlu balık, ~ur. 1 na dayanarak bu ziyafetin iç yüzünil "'"'idd-''- <Bat tanlı 1 lnchle) rinden çıkardıktan sonra mahsur 
m1sı liiz:m _gelen ına\·i ' ' siyah şu, börek ve benzerl~ri "'.'vaı türlü anlalınağa başladı: •"" '""" Alman,..., ııulh faaliyetino şehirdeki garnizonun rica tini kes-
ren',clı' l,a· ~ıtl·ırı 7.5 kuru•.a sattıg·ı mekO!lt bir tezad !eşiti! edıyorlar, tuz- . . . kendisini verntiş bri çok hür mi!leUe. ek maksadile ilerlemektedirler 

• u • - O sebebıyet verdı de onun içm~ bo d l'u tına km t m . · 
görülmüs, yakalanmc,tı.r. lu ve şekerli maddeler ka~akarı>ık sof. Dik.kat ettiniz mi? Şeri! geld ' ·ı vakit r! yun uru al so ·"'ur. Londra, 21 (A.A.) - Tıroes mu-

Sokaklarda ışıklar ııönerlı.en 3 - Galatada 39 numarada Ka- ranın il.stilnd, kendllenne uzanacak ıg . Franııanın feWtetinden istl!ade eden habiri yaztyor: 
Noııemollaya: . lejin fahi~ fiatla renkli kağıt sat- olan elleri bekliyorlardı... onu sarı>ın madamın yanına oturttum. ltalya, bu !matta. mOtecavızln yanıba· Yugoslav hududundaki Ohride 

- Yapılacak en mühim ış tLğL anlac:lnıış, yakalarunıştır. 1 Bu kadının zevci Rusyada kaldığı I~ şında yer almış ve timdi Yunan~ı Yunanlıların dün sabah erken Gö-
en? Aynca bu gibi kağıt tacirlerin- l lıay.atta olup olmadığı. ma!Om detJI, karşı kascU bir hücuma kaikmlflır. Tı- riceyi Morava tepelerinden tekrar 

Di,-e ~ordum: den renkli kaıht alarak !ahi.> fiatla aydan sonra, akşama doğru Şerı~ b11 kadına bir dda bl~de rastıel- ranlığa k•l'I• bu mücadeleye yeni bir bombardıman etrnejie başladıkları 
_· Uelcdiyenin derhal so- satan peraker:deciler de yakalan- içkiye başlandı. Sigarala- dı, .1oşuna. git~f··· :;ndısınden ran- arkadaşın katılmıwnı iyi karıılarım. söylenımektedir. İvau duğı üzerin-

kaklor:laki çukurları kapat- mıştır. Bunlar, Uzunçarşıda 5 nu- rın husule ııetirdfti kalın! dNevu ıstemış, ka ın unla c;v:..bı ven;:. Bu yeni arkadap, imparator:: mem deki Yunan mevzileri de topçu 
n1ası, inşaat için k~naıı mal:ıe- mar?<la oturan seyyar satı.cı Ha- bir duman tabakuı içinde, sesi güzoi e yapıp yapıp on e ar go, .... lekeli bütün yardimı yapa . . . . bombardımanına iştirak etınişler-
ıneuin ve sairenuı etr~fdı!1a çile, UJ.taköyde oturan E.lbertin.! olanlar, Rus şarkıLırı söylediler. Din- ~ek, onun huzurundan zevklenmek: l- Akdenizde ~uv:etıenm, bütün ihti .. dir. Göricenin ana caddesinde açı-
tnL!apr.rde ve tC"l c;ek .. m .. es1 ır.. ""'irkecide Ebüssıı.ut caddc.:;ınde 2iJ liyenlt?rin gözünde vatan hasretinin do- çın çareler arıyormuş. Geçenlerde k:en- mallerde vaz.ıtesinl şayanı memnı*.ı.C.. lan delikler V k 1 1 . 

., k k ... d d!sine, karımın isim günü olması do- t b" tarzda bapmıağa hazırdır vı e vı lan ev erın an--Crvabını verere sozuııe < • numarad:ı Vibli, Tc~e..,aş.n a o- ğurduğu tcessor ve elem ya~ları belirdi. Y• ır . takada .... kazı mezkfı.r cadde üzerinde gelip 
1 \ d t N layısile ufak bir ellenti tertip ebnl"k memleketim, bu mın uu.."ilr ve • 

feY 

ledi: ı·· lil turan Muiz, Ga o a a o uran e- Grımrlük herkesten fazla içliği için tıor. . . ti' ·tt;ı k ' ..• Led 
1 

f(eçmeğe miini olmaktadır. Şehrm 
- Bu )'apılm.azs~ her ur sim, Tcpcba.şında Ya!{O, Kuzgun- kesten evvel nonn<Jldcn çıkmağa bar .istediiimı fakat vaziyctimin b~;;..:! TOrkıye ıle ~~ clenı ' !a dmlan=• •tat- alevler içinde oldu~u söyleniyor. 

Bir c;;inerna ;ıan ~·opıyor: 1 Hele o dd · d 30 marada Atu ni olduğunu likırdı arasında .,..,,, rhtin mevcudıyetın ay a rnak .. SON VA"rtrrr ~:t!iat!1k vuku:ı gc ır. .. cuk ca es'n e ... nu · ..., - Iadı... 
0 

~u~& - nıı hafla a•o•keli 12 lcr h r El f mi<tim. : dır y 1 
f . Ifo•ho.·c co<h!e-.iniu a ı go· raıı seyyar satıcı ya.z::r, cep e- Bir >rahk ccmi7etten ayrılarak oda· _ Ku·çu··k de~•, büyült bir .~•-u : . •~··· h Atina, 21 (A.A.) - unan ıar ıhıiııi oynn"O-O~ız.. ı·~'·'c '· ce•·clir! "rlerı· üzerinde ıhtık r yapan b. ı • a g'ttl ı· • bil gu ,..... lr llerenın ~u.....ı akkındaki Al- elde ettı.klerı· kazançları idame et-Naneın0o)J,; iloinı gJ!"dü

1

ı:ten ~~ - ~ J KJ n'.:.: . 1 .;ı; d 99 ma ır~y a rr:. 
1 m. çerue • tertip et, istediğini ı;aiı.r, fakat S&l'Jlln man plflnlannın muva!.fak olmaması tır· erek, Arnavutluk dag·ların. da 

d. A. ŞE P Yonicamide Çen~ı SOKa.'.ın ~ . tür btr maddenin yere düşınesile hu- · d ,., "' t • •- o rl d ' 
• onro, şÜ) le de ı: l -~ M Ye 1 güzclı e ça6.rm•5• unu ma. ~= · Alman as!te ku rctinin kaynaklarına . d d d ·'-

"===~~======================:::::ı rada kllr1'-lUrar.-ı uız, n - sule ge-len bir şangırtı duyuldu. Bu gü- Ded" vaP'umr ve sis içın e arma agııu. ~ numa d K. , ~ !:tn şeyleri ben gönderirim. ı n k;ı.rşı hücumlar, Mısırın, Sudanın sıkı · İ k 11 d .. · 
camide 75 numara a m-:or ·.,da- rUltü :ıç dörl de!a tekerrür etti; gülüş- bütün meku!At ve meşrubatı o ıoo- · bulunan talyan ° arına ogru ı-l'~a::aıııı:ıı DAN'VLf "'· n.\ııİEUX ın: Cazibe ve güıelli;li C!':::'ll!lı::ıt~~ hı'nvan, su··1·.·cn boy•. sı uzdedrın. e müdafaası ve It.11yan donanmasına lerliyorlar. İtalyan ricalinin bir ~ ı·, .1 meler, şakalar, yaşa! niclc.ları yü:.k~el· derdi. Anladınız mı timdi?.. l mu tt k' tll hU b ki 

• 1 . 't".tı'"~r yapan Tcnt~c.kr Ch.Q'b' .e.'ın· yapı an va a ıye eum, kuvve- bo·mma dönmesi e. e.niyor. v .. e ·,- • • •• i:;cPU RA nın: A tın sesı " "" di... Mecli•e avdetimde, Fran Dulda B · h ı ıı ri ·yafetin e"-binl u· · · hürh ..,,,_. h b 
ı . bo··a f- brikas•.n n s<ı ı. ıaır. u ıza a :r.e ne zı s ~ mum onınt vermekte ve nihaJ buna m<ini olacak ıç ır şey go-L"CİEN n .ıı. Rf;.JUX' un: Tebessüm ve sevimliliği o.et u d1... Meclise avdetimde Grandükün ö'-endığim flibi, kınlan bardaki.in (1.. zafe Tm tta L-L' ld ğ 

;.; Fiat 1\türa~· abc Koıni.-iyonunun s..ı re ı ı a ıuuuı o u umuzu isbat rülmüyor 

Ö O 1 
Top!::ıntısı .. sofradald bardakları birer birer duva· demek işinin ne eebeple Se.rit Paşa:,:a etmektedir. Hava şartları, İnR;iliz - Yunan l ''{"I G ı ! l 8 R o LU :\1 CA Fiat Mürakabe Komisyonu dun ra fırlatarak kırdığma ş .. hit oldum v• ı yükletild' ;ni anlamakla ııüçlük cek· Bug\inkü harp, yalnız milletler arasın hava devriyeleri ve Arnavutlukta-i 1 l'I akşam \opfanml!jttr. Siyah ve _ko- hayretler içinde kaldım .. Bu kadar ki- mcdim. Fransızlar «Busu kazırsanız al- cia bir mücadele dc~ldir. Buııünktl ki İtalyan ta ·yare üslerinin şid-

yu mavi Ltorluk kumaş ve kaltıt bar ve a>ll bir odamın en MI meyha-ı tından kazak çıkan derler. Bu avam hı:p, ,,,.ıslı idealler arasında bir an· detli bombard·manı, şimdiye ka· 
"tnnlar dinlenmiş ve bu eşya."'lın nelere yakışan bu har~ketindekl ma-. -;özünün de bauo ne kadar bariz bıi:- ıas ·..u.lıktan çılonai;tadır. SarsılmıYa- dar Yunan ileri hareketini ağır-

ı !Nı!an satı.şiarı için yüzde 7 ve nayı • yahut m~nnsır.lığı - bir türlü 1 hakikat teşkil ..Wiini n akşıını öğren. e:tğ12 'e im~nımızı balJadıtmuz yillı:. !atmış olan tayyarelerinin ınüza-
n~rakende satt:ları kin de yuzde ·, vrıyamadım... • mış oldum... 0 ·: g••eıore en,'linceye kadar da .ı. hertinden İtalyanları mahrum bı-

115 kar kabul edilmiştir. ııu kristal &üriittulıi ve .,.1.,.1ı Rus 1 BİrullET NİSAN Lilanmw elden l>ırakmıYaealıı.> rak.ın.ıı;a benziyor, 
.._._.. ______________ .._~ 

Filnıinin kıymet ve ebe mmiyetini arttıracaktır. 

S OM ER sinemasmda Pek yıılı.ında 



SAYFA - C fıtDAM 

Hava ta rru~tlarına karşı Üç Elektrikçinin 

(Bıı.ıı tar. afı 1 in. ci sayfatla) ı••moamesinin tatbiki etratmda göriJı.· - 22 2 ci Teşrin Perşf!'mbe 
mtışlerdir. Dün aksamdan itıbaren mek-

J)<"''\ idm 15 işaret l~n1bası kyonıus ve 1 . h ·et ki ta il · 8.80 
..,,. , . .. .. . tl'P Ctln an tfı an ma.m e son-
"":ı'f("'rber.ık Mudur1uğune bıldırmışur. d. 1 ti .. D' - . 1 . •~ .. 1 8.03 . 1 unı m ştur, 1ger ~-ffın tııı:'mmı çın 

Program 18.30 K{'rı :nut. 
Mı.;ı, le 18.45 Mli.t.jk 

Alınacağı Hakkın 
İ3Llflbul El~ktrik, Tramvay ve Tünel 
lşle~meleri Umum Müdürlüğünden 

a 

EvYelce, elektnk olmayıp ta bava-\ Vek~leuen tahsıt.at itsenecektır. 
&"17.ı bt:lunan yerlerde 43 havagazı bı- 0 .. t f d .. k.. 

1 
d b" 

8.15 
8.30 

Ajans 

~Tu:ık 

19.15 ~~tız: r, 

t!'.;o A!.ınc; 
rotkıhuak bunların msakelerunesi ka ... f ı..,(·r ara tiln un u g:azct er en ı-

1 t l B b k . d• g\lç 1 rı ılk mekteplerde sabahları yarım eaat 9.0ıJ 1;vk.~dm.ı ıs •5 Müuk 
r:ıı- ""~ ırı rnıştı. u J~ın tat ı 'n '" .. ~ 12 :;o 

:;:'.t'(' tedrisat~ başknılacnaını haber ver- · Pro~ram :.!ll , 5 R~dyo 
ldk çekileceii anlaşııaıgınd;:ın ha'·"g;ıtı ı 12 33 
.- l kwldırılarU er mı~rır. 1'-la;ırıJ mOdliril Tevfik Kut bu · Mu.t•.k 20.<5 blüzik 

ı.ıınba arının tamamen Y • h b kz. -~ k b" .. ~- · _, 12.5'1 tak a erı te ıp C'.ıere ır muuwmrnın-
ıcr:ne petrol ıtmbası konması arrur .. 

1 
. . l, •ot; 

Ajans 21 10 Konuşma 

t' • k 21 :.!5 üı.ık ze cun'arı soy emıştır: 
etrn~? İr. - «Tekmil me-.ktepler için yeni bu 14·00 
Şeh;rd"ki dı..ik..kAnlar da dün aksam ı .. :J., 

Mllzlc 21 .45 A ,ızlk 
Pıogram 

drın itibaren vitrin tenviratı ve harıri evk;ıt cetvc>li !•apı:yoruz. Fakat bu, me" 18 03 
zuub<ı:hıs haberin t.amamile aksine ola-

23 30 Kapanıf 

Mü1.1k 22.45 M!lzık 
tenvirat yapma.mata mecbur tutulmu$
lardır. Evler ve hususi binatann ışık 

rr.a.iltettme hazırlıkları ay baiına lla· 
d:ar uamıtmlanm1ş olacaktır. 

Geceleri 30kakta elektrik ~ lAmbaf'ı 
kul !ananlar, bu hlmbalann mavi 1'ık 
Yemesini temin edeceklerdır. 

JIİJl l' ANLJŞLDI: 

D!ln akıam baıı semUerde bekçi ve 
polislerin ev1ere pencereleri maskele
aıeleri ve dilkkancılıuca dUkkAıılarını 
ltapemalan hakklllda teblit yapWdan 
iitrenllmiştir. Bunun bir hata olduğu, 
ıWcadar tmirler tarafından memurla
"' V1 belı:çiJ.,.., bildirilmiştir. 

Dün oJqam saat on yedide bekçiler 
CııCfl unafını dükkinlarını lı:apamağ;ı 
mecbur etmiıılenilr. Al!ıkadarlardan 

raı>tıbmtt tahkikata göre, C•CJl ..na!ı 
oemi:reti reisi Seyfi Gündüz yilı kadar 
esnab topJaııuı, Çarşının sabahlan sa
at sek.iz buçuk ,-erine ,.edi buçukta a
çılınaSIJla ve ak~lan da 19 yerine 
.., ,.edtde kapanm .. ına karar verilmlş
tlt. Bu karar üzerine de, Careıı emafı 

temiyeti reial C•JlıdakJ bekçilere emir 
ftl'tD..İf ve birtok esnafın rızası hil~hna 
dll.lddlnları kapalb.rılmıılır. Bu halden, 
Çaqıdaki esnaftan birl;olu, asil iş ya-
pn•klan saatlerin devair ve mües8eaa
tm tatil edildiji bu aaaUer olduğunu 
bo7an ederek ıik.AyB! etmektedirler. 
BaDan ahşYeriıl ihtiyacı noktasından 

.. oem.i7etin aldığı bu kararın hatalı 

eldutu anlaşılmaktadır. Alakadarların 

"'Clln bu clhet hakkı.ada bir ka<ar ltti
ıı.z edeceklıi tahmin olunmaktadır. 

u8Mf DEVAİ!t 16,39 DA TATİL 
l'APACA.li: 

ca.k; yani ~biohları mekteplere da.hR 

geç de-Sil daha erken gldılecE."kttr; ve J I r'I!" • 1 t ~ -. • J • 
tedr+.>atı.n saat 14 te nihayetıeı.dırilme-ı n g • ~re gı z !l 
ci ı..ıyesi gtrl önünde tutularak bwıun (B t h 

1 
. . l d ) 

Leminıne çatı.ı:ılac~lktır.> a~ ara ıucı say a a 

Oğrend,gım.,e gore Maaru müdiıni- · ~ızli yardımı il• 1'arl>i kazanacağı-
nün ttishğınde bLr toplantı yapıJs- nı bildırnııstır. 
rnk mektepl<"Tın yeni evkal cetvdl .ı.aıı Frans•.zlar fatihlHin bovun<luru-
olarak t"5bıt edılecektir. ğunı.. ka acak ve İn~ilterenm yanı· 

Adliyede teı:lbirler 
b~sındu ycnıclen harbe iştirak e
C.t'"Cch.icrdır. A vrupanın muhtelü 

Şehrinıizdeki bütün devair gibi adli· rr.emleketlerınd~ yapılan sabotaj 
1e daire~i de, dün bütün ışıkJarını maı harl'ketler.ı Jr troreye nıiistemir-
kelemtıJ, kondorlardaki ampuıl~r mavı j ren _va.~dım eln.l•ktcxiir. . . 
kağıtlara sarılmış, mahkeme .. ıonıan- Aşıduk, fccenlerde genış bır A
nın pencerelerine siyah mupmba per. vusturya tersane.sının esrarlı bir 
deler talulm~t.ır. '!('kilde berhava olduğunu haber 
Bö;yl~ geç vakte kadar süren ıntt- vermiştir. 

hakeme1er, maskelenmiş mahkeme ... ==========-==== 
!onlarında ı;örülebllecektir. 

Ht!.tah.aneler •e ~ri•e· 
fere eit tedbirler 

İsa.oba! As117e 1 uuea Bakak Bi.kla
llilnclu: 

H. Özer ara!ından XadLlrÖ)' Acıbadem 
İkballye mahallesi Rasim Paşa ookak 

Emniyet S ncı şube müdilrll B. htıı: 20/ 18 No. da mukim Marya aleyhine açJ 
·ıe Jfoörler ve otomobilciler reml;reti nu.ıı olduğu tescili talak davasında mUd
reisl ve bazı hastahane aerbbiplerinin daaleyhe gönderilen dava arzuhaline 
iştirak etti.kltti bir toplantı yapılarak müddaaleyhın nerede olduğu bllineme
ıştltlann aöndürülme ve maskelenme ·ı diğinden iade edildiği görüldükte: Dava 
ışile pasi1 müdafaa tedb!rlerınin. sey- arzuhaline karşı ,.irmi gün zarluıda ce_ 
rüse!ecc ve lıaitahanelere taallllk eden vap vermesi ve muhakeme günü olarak 
kısımları tetkik ve te.':>bit olunmuştur. tayin edilen 25/12/940 sat 9,~ da mah-

Bu meyanda bazı tclilki köte!erinde- kemeye gelmesi için davetiye yazılma .. 
ki trotuvarlann alt kısımlarınm ı:e.xıle !'1 ve tayin edilen günde gelmediği tak
ri karanlıkta görülebilmelerinin temın di:-de muhakemenin gıyaben devam edi
için be7az badanalanması; bazı ağaç- ı lcceği davetıye makamına kaim olmak 
lann ve tramvay, elektrık direk:lerinın üzere ilin olunur. 4.0/1295 
beyaz badanalanması; otobüs ve tram 1 
vay tevakkuf mahallerinde ınilnasip Be•ilctaş Sulh Hukuk H<ikimli-
yerlere de beyaz badana lle ~reUer Qinden: 
konulması ve hastahanelerde alınacak 

JluCÜ&cleiı itibaren, resmi daire- tedbırler kararlaştJrı.lıruştır. 94-0/623 
Be~ıkLaş Ihlamur Uzuncaova 

-t tekiz buçukta lfO ~!anacak, ak-, &ıGINAK VE MASKELEME Çeşme sokağında 88 sayılı evde 
- -1 oo alt.ı lıuçuk1a llltil yapılacak.. İŞLERİNİN MAS&AFI 
11r. . mütekaıt Recep nezdınde iken ha· 

)fık o1in<Hirme haklı:mdalrl kontrollar Ankara, 21 (Ikdam muhabirinden) - len ikametgahı meçhul bulunan 
~abmlu "" Seferberlllı: Kiidurlüj1i Hava taar:uzlanna karşı korunma nl-ı Veli Eryiıksele. 
- yapı.Uıctılı:trr. unınamesınde yapılan tadilata göre Ziraat Bankası tarafından alev

koru.ıı.ma imiri bırkaç aile oturan "" ve hınize acılan senede mustenit 145 
OOll.AJllLAN' llOşıctiLAT apart.ımanlarda alınacak korunma ted- lira 60 kurusun tahsılı davasında 

DOn ıece akşamdan 90n.ra, birçok birleri içın lüzumlu parayı icar bedel- tayin olunan günde i·kı taraftan 
lı::lm>eler yollarda )'llrümekte miill<ülit !eri AJııbelınde tevzi etmek suretile te- kimse gelmemis ve bu kerre veri· 
~:ııer. d'-11« olmllftur. danlı: eder. Bıııa veya binanın bahç~ len yenıleme ~halı ile dava ye

Diler ta.ratlım, hafi! ve m&Yi zoY11lı 

~ :rakaıı otomobın...., bazı :rerler
de IOkakta bırakılmlJ olan kamyon, 
a'lo<ociklet ve !miltl<?U..-le laf ve top
rak ,.ı.ğınJaı-ı yilzünden ııeyriıesferlerm 

M ili* ıüçlük çelanişlerdır. 

DENizı>E JŞJK SÖNDtlQIE 
TEDBİllLEBi 

lfoltlan maslr<'leme ıı..rar- ııöre, 

denız nakliye vaaıtaları da c1iin akşam-

4an lbban!n kamara pencerelerini dı

..,..,.. 1111< ~acak şelclde lıapamıf
laT<lır. Vapurlarda ancak merdiveııler

ıle "" diğer birkaç tıolrtada pek hafif 
o.i7ah olmak p.rille mavi ıŞ\klı l.lc'!lbalar 

ınüsaoıde edilmiştir. Gtiver!ede ısık ,..o 
JIUYacıolı.tır. Yalnız suiistimal edilme
mdt prtlle projektör ,.aJulacalı:, alt.mı 

lpretinde projektörler söndilrülere& 
..,.pur1ar oldulı:lan yerime dur.ıcalı:lar
ı!ır. ıttiçilk den.iz v:ısıtalan ııeceleri ııe
..,. etmlyecektir. 

V•pur "Ye diler vasrtalann direkleri.. 
"" ve dlter ooktalftruıa konulan bey

aelınllel ışıklı IAınbalar mümkün ol- ı 
dutu kadar hafif kuvvetle olarak 7ine 

eıntacal<t.ır, aqam bava lıaraTdı.ktan I 
tDDTa denizde balık avı menedilmıotır j 

JIDl[IEPLEJIDF. IŞIK SÖNDÜUIE ı 
T"DBİRLEllİ 

Le;rll Laieler ve orta mektep 

m6dürlerl dQo Seferberlik MOdürünün 
..., iştiraldle Maarif müdürlüğünde bır 

IOplantı ,.apnr11ıwr ~ ışık ôsndürme nl. 

linde yapılacak sıtınak.laruı ınunıtı hL nilenerek muhakeme 16/12/1940 
na laluplerine aıttir. günü saat 10 a ·bırakılmış oldu· 

Fransada 
mes'ul/er 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

sa olsun heniiz harbin talihi ka· 
pıınnu, dei:ildir, son söz tefevviih 
olunma - • ır. Eski müttefik İn
giltere yerlere serilmi~ değildir. 
ııeyrinin ağırlığı sırf hırs, hava ve 
mukavemeti artmaktadır. Oradan 
doğacak bir h:ıtas güneşi bütün 
bu Riom binasını ve muhakemesi
ni kökünden sarsabilir. Diisman 
i~ride iken \"C bu iş hallolmadan 
vatandaşlar ara•ında heııaplaşma
nın ne.kadar uygun ve siyasi bir iş 
olduğu kestiril~mcz. Mütareke ve 
işgal •.amanlarını hatırlamamak 
elden gelmiyor. 

HiiNyin Şükrü BABAN 

iundan mezkilr gün ve saatte Be
siktas Birınci Sulh Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunmanız lüzu
mu, aksi takdime muhakemenin 
gıyabınızda vanılacain teblii.? ma· 
kamına kalın olmak üzere ilan o-
lunur. (586) 

B~ icra Memur!uQ1ından: 

- Çocuk Hekımi -111 
Dr. Ahmal Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. f 
PazardPn maA~R her l?°iİn ... t 
15 den snnr~. Tel: 4111%7 

lmüyıuı Sahi!>i ve Neşriyat Di
relı.törü: E. İZZET. llasııdıtı .,_ 

SON TELGJ; 'lF Basımevi.. 

1 

c:ak Beylerimiz Avusturya içlerine dot· 
ru akınlarına devam ~rdu. Maca_...,,,,... ı rısıanda, Erdelde, Hırvatlstanda milca

deJe!er, akınlar, hücum.la.r, hatU. bil-

i 
yuk muhe ret>eJer devam etti durdu. 

Yazan: M. Sami Karayel 

Bu, muhar'ebclen.n bll'lllde Hadun 

lAlı Paşa yımu b.:•u mütecavız 

a!'ker ile da.ha k.aVl duşmana mai-

İdarenin Şişli arabalığı iCin üç elektrikçiye ihtiyaç vardır. Müsabaka ... 
da g()MM'e(·ekle!'"i ehliyete göre saatte 28 kuruşa kadar iıcret veriJecekt.ir. 

Taliplerin nWus hüviyet cüzdanı, hüsnühal k.~gıdı ve hizmeti mlıddct 

vesikaJ,,.rile birlikte idarenin Metro hanındaki Zat işleri N.i..ıdür1ıtğüne müra-
caatları lfiıutuu bildJrilir. (110g7) 

ıu 

lELEDl f ESiNDEN 
Tahmin ilk 
bedeli teminat 

65,00 4,13 &yazıtta Camcıali Mah. Büyük R~tpaş,ı Cad. 2 ci adada 
11 M2. sahalı arsa. 

1080,00 

lKli,Oil 

aı,oo 

~96 

Aksara,. ,.ancın yerinde Kemıılpa.$e Mah. Çukurçeşme So. 
21 ci adada 1137 harita No. lu ve 201 M2. sahalı arsa. 
Vefada Molla Hüsrev Mah Revani Bo. 10 ııu adada 76,117 
M2. ıııılı.ab ar.ıa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarl•n yukarıda yazılı ar.salar sa· 
blmak tızere a,-n ayrı açık arttırn1aya konulmuştur. Şartnameler zabıt ve mu
ameıat Müdilrlilğü .k.alemınde görülecektir. İhale 29/11/94<1 cuma günil saat 
14 t.e Daimt encümende yapılacakt.ır. Taliplerin ilk teminat makbuz v~ya 

mektuplarile ihale günü muayyen &aatte Daimi EncUmende bulunmaları. 
(10825) 

lstanbul Sıhhi t-':üesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundıın 

Dlyarbalar N!!mune hastahanesi için !hım olan 15.000 metre p.z idro.. 
fil açılt eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4.12.940 çarşamba ııünü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhbat ve İ~ 
ttmal Muavenet MildUrJUğü binasında kurulu komisyonda yapllacaktır. Mu
hammen .fiyat beher metresi 24 ku~ tur. 

Jııluvakkat leminat: 26-0 liradır. Şartnam•si her ıün koınısyonda cöni.. 
lebllir. 

İsteltlıler 1940 yılı Ticaret OdaSl vesilrn&ı.. 2490 sayılı kanımda yazılı 
vesikalar ve bu işe yeter muvakkat te"'!ıinat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve satle komisyona ııolmeleri. (10899) 

Akıbet Fordinand Erde! Jı:ıtaıınd:ın, 

Macanstanın bızde olan lasınından vaz 
geçııgı, balı:l:resı ıçm eskisı glbi ııenevt 
otuz bın ..ıt.ın vreıt verecetlnl taah
huı ett.ı. 

GÜZEL BÜYÜK 
Nl~ELER 

wt glltıderlyordu. Fakat, ru,vet ve, .,.,,_ 
giy! ~cyeye kAfi gelmedi. 

Cunldl. Sigızmuod Zapoı,.a. Çatmar 
lıalesınl ğaptett.ıği rtl>I, MııJralmjj78111n 

askeri de Tofay ve Sedenç ~!erini 
işgal etmşilerdl. Bazı kale muzafatmdan olan ara.r..I 

kJ\h bu tarafta, klh 6bllr tarafta olaralı: 
karısınıst.ı. 

Büdın va IJsı larafmdıın Zapolyaya 
imdot gönderımş. Hidayet Çavuş dahl 

Bu arazı resmen talıdldl hudut ne bir Viyar:aya scfareUe izam olunmuı;Lu. 

Türk ordmu, tam mlnaslle düşman- Veziniı.ar.ı. eL;ıy! dinlemedi 
lannın hadlerini bu sefer de bıldırnuş\i. savdı. 

!Qp oımu.,tu. Bııı;ok yerler alınıp veril- kararı kal'! verı.ltııceye kadar, bu hal 

Baoı:an · ınlıı. nihayet beş oo küçük mevk!in biz· böylece lıalacalı:. Ban k6,.ler hem bizde, 

Bu, Çavuş Viyanada tevkif edilmışti. 

İmparator, zapto!unan mevkilerin 
fadesı.nl istihsal fıkrile elçi ı.Wer
m.işU. Aman dılemek fbıere bır sefaret be- Vezıritızam da~ vaklt kazanmak. tsU-

peti istanbula geldi. HaJ>M.'dileu setir yordu çwu::u, Iamıa aramızda barbe 

41e .Aııadoluhlsarı kalesı.ndeu çı.kaı·tld.ı. nihayet vernıck ve, ıulh yapmak teŞeb-
Setirlerin Uk tckliClerı JU ldt: büs.lerı vardı. 

- Macar kralhğı ile Erde! k1'asl km! w~ı, Kamın! Süleyman İranla 
Ferdinanda verılırse Devk-tı Allyeye m.1h ak:detU. Şarkta end..ı.je .k:aJ.mamıŞtL 

_.vt :rüz ellı bin albn verııı vettee- Ferdınand, valat Jı:azanaymı derken, 
iiz. Aynca da Macarıstanın Arıısturya_ çukura tımdı kendisi dılşınOştU. Tür-
da kalan io6mı ıçin de ııeı:ıevt kırk blo "'1 . . ird 
alim verııi vemıege a.madeyu dediler. 

01 
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Vezlrlhaın cevap verdi: ~•utmuı;ıu • ...._ •wphe 

- Erde! kıtuı Padifah tanımdan ı yoittu 1ti, Padişah bütün kuvvetlerıle 
Zapo1)'11Ya ihoan buyuruldutu ıı;:in ana Avw;turya ve Almanya Ozerıne ,.ortı-
tlokwnılama.. ,.ece1<.tı. 

.Elçi \'iyBDA.,.,. iidip Vldi. Ferdınand Fe:rdinand, Yll2iyetl lrurtannak l<;lıı 
l"lllaelcten ılıyordu. Elçi yine bir çok derhal l..ıanbula bir ikıneı elÇı yolladı. 
açrııalanlan boh>ediyoniu. EIOI f..tanbulda müzakere ile m"'ııuı 

IDç1Dm mala ı v ~ ul lgmmm•lıt.ı. lkı:!l bİJ" :randan Serhad be:rleclmız S..o 

d• kalmamaııı ıle ış bıtmışU. hem de Ferdınanda vereceJ<Jer ldı. 

Bu. "1fılltiller eSllallDda, Beşincl 

Şart vefat etmı~. yenne bıra.dert Fer ... 
d.ı.oand Aln1a.oya imparatoru oldu. 

Felemen!t. Belçika, cenubi İtaıya, A&. 

"" ayrıca buJcllmet olara.lt oilu lluncl 
Filibe verildi. 

sekiz aene mllddetle nır mütareke U.kin, All Paşama ,.erine Vetlr!A.. 

ııeltlinde bulunan bu masalalıaname 1 zam tayın olıınan Sokullu Mehmet Pa

Tercüman Ibratıım Bey vasıtuile Fer- ea; elçlye sert "" hasın muamelede bu-
cl.ınanda göndenlmlftl. lunarak biU!kıı taleplerlııl ıırt!ırmıf1'. 

J'erdınaot, Ibnılınn Beyi iki defa hu- Sefir. 7eo.l v~ çok lıaşirı ft 
rururuı b bul ederek bediyel.er yer. 

Bu halde Ferdlnmd A vmturya mOs- mlştl. 
se<t olduğunu gorilnce taıım&taulılıru 

ileri •ilrerek ıerı döndü. 
temlel<At.ından ba§ka Almanya unı;ıera-

1orluguna ..., lllJDAll itaıyııya da malik 
oluyordu. 

Müzkerat ımm ıı!lrdll. J'erdlnand Pa
dişaha bedl)'eJer, vuJcelA:l'a rüşvetler 

yağdırıyordu. 

Ferdirumt mıısalahanameyt ima=. ve 

taahhüdü mahsus ile tasdiJ< eyledi (H. 
970). 

Muıilıde alrtlııden ild sene sonra F•r
diııant dahi vefat elmil. yerine o~u 

Makaıırulyaıı iOÇllllf Ur. 

Fakat Maksbnllyaxı, ı,ı uzatarak Rl
da;reı Çavuşun talıll)'esiı:ıe bile rıza ıııs.. 
termcdljl i~m Kanuni Süle)'nl8n impa
ratora üllnı harp etti. Seter J.eraaına 

karar ftrildi 

F.ak.t.t, Vezlr!izam Rüstem P&Ş\l Fer Tedahillde kalım iki ııerıeIDı: 

hedı;ıoelera:ıt 1 altmış bin alt.ın edl,.ordu. dınarıdm kunıazlıltla.nwL 

lrat.ıyeD ~adı. 

Bu set"' s~ •eteri naınJ.le ma
V'el"g! ru!tnr. Sultan SWeyman .Kanunlnin son 

seferidir • 
A;ynca otuz hln alt.ııı vilkel~ l'ÜI-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve büfü1t ağrılannızı derhal keset 
İcabında ,;inde ü( kaşe alıBabilir. T elılitlerinaen ••ltınmıı.. 

Har yerde pullu kutulan ı•rarla leteylnlz, 

Haydarpaşa lisesi sııtınalma komisyonundan 
Haydarpaşa Jisesi pan5iyonu yatUı talebesin.in Mayıs 1941 .,, .f'e)ı ne ka

dar 178.000 muhtelif parça çamaşırmm yıbıtırılmaSJ kapalı r.arf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29.XI.946 Cuma günü saat 15 de Beyoğlu İatiklM caddesi Kari 
man kilJlısında liseler alım sab.m komisyonu binası içinde toplanacak &oma
yonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli •6850> lira TI> ilk teminat •514> liradır. 
İsteklller prtname,.i okulda 16rebilirler. 

Eksiltmeye &irmek isteyenlerin ,..rtnam.es.inde yazılı Vft>aik, Uk temin•' 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklif rrektuplarını eksiltme sa•"" 
tinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde başkanlığa ver
meleri. 

Zart.lann kanunl sek.ilde kapa.tıı.mıı olması ve posta ile gonderilecek tek-
lif mektuplarJilUl zamanında ıelmif olmaları 16ıı:ımdır. ( 10792) 

SANTA 
Herke., bilhassa çocuklar tarafından alınması &'•Yet 

kolay ye müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kartı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlannın büyüklerde 
ve küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan hastalıklarında bunu kullanmakrı fe.idelidir. 

Hdlınlerlmlu Te hallumıu lllnl:re edilen bu mü.ı.labzar lıer 
e Je•n•d.e balunv. 

KUTUSU 25 KURUŞTUR 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQUnden 
Muhammen bedeli 18900 lira olan 15.000 M3 balast At:ron - E§ldfelılr ııat

tı llzerinde kim. 40 ocaibnda !lızan itinin 2.12.940 Pazartesi ııünün saat 15 dl 
kapalı :ı:arl usullle Afyon yedinci ltlelma mildllrlııtü binasında eksil- .,.... 
pılacaktır. 

Bu işe rirmek 1s1e,.enlerln •1417> lira •50> kurufluk muvakkat tcıJı>11 
ve maıı.u. kanunda ta,.lıı edllim vesikalarla tekllı mektuplannı QDl SO
uat 14 de lıadar komisyon reialiJtine vermeleri Jlnmdlr. 

Eksiltme ı;artııamesi illetme luımls:roınında paraw olanlc alınabilir. 
(10783) 

* Muhammen bedeli 11880 lira olan 2200il Kg. külçe ltuflUI\ (25.11.1940) J'll' 
zartesi ctınO saat (15) on betle Ha,.darpaşada Gar twıa.sı dahiliruleki k.omJc10" 
taratından lıapalı zarf usulil• oatm alınacaktır. 

Bu işe girmek ls~yenlerln (874) lira (50) kuruşlulı: mu.aklıat -1ıd'I 
ve ltammım tayin ettllti vesikalarla telı:llnerini muh~vi zartlannı .,.nı J°" 
saat (14) on dörde kadar Komisyon Relslitıne Vermeleri llzımdır. 

Bu işe alt -tııameler lıomls)'ondan panısu olarak daiıt.ılmaklaıhr ( JOll'fl 

* MuhamDleıı bedeli 15690 (On bef bin altı yüz doksan) lira olan elJ1 (JO) 
ton beııZıD S/12/1940 Salı ilinD saat 15 de kapalı url US\llil 114 Aııkanod' 
İdare biııamıda satın alınacaktır. 

Bu işe linnek isteyenlerin (1178,711) bin yüz ye!mlf altt llra :retmll ııo' 
kuruşluk muvaldtat ı.,ni.nat ile lıaounun tayin ettitı vaikalan ve ~ 
ni aynı IÜn saat 14 de kadar KomiaJ"nn HeisHtine vermeleri IArmıd.U'. 

Sartnameıer parasız olaralr: Ankarada Mal.ıeme daıresin.deıı, Hayda.,,.,..., 
Tesel.lUm ve Sevk Seflllinden dalltılacaktır. (10887) 

.-' 
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tmartma kararnameslne ıtore Jrullanılac-alı: perdelik istorluk alelılmwn ısıl< I~ 
mlyen k:umqlardıı toptan kAr haddi %7 dlr. Perakende kAr baddi toptan 6' 
yatliıra nuaran A.zaml % 15 dlr. Ve yine ayni maksatla k:ullanılacak lflk ~ 
miyen ttok.11 kl~t ve kartonlarda toptan lı:.ılr lı.addl ıruıliyete nazaran ~"' 
% 7..., ~ .sabolarda ıoptan fiyata nazaran 4zam1 %U5 dlr. cıııoll 


