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Yunanlılar halyan ların 
erzak va benzin depoların ı 

tahr:b etti.er 

Yugos!avyaya iltica 
eden İtalyan tankları

nın adedi artıyor 
At.na 19 (A.A.> - Yunan orduları Belgrnd 19 (A.A.) - Yugoslav _Yu

başkumandanl~ının 18 İkıncit..eşrin nan hududundaki muhabirierden se
akşamı neşredilnuş ~lan 23 numaralı Ilen ve henuz teeyyüd etmiyen haber
resmi tcbli~ı : ~. ... lere göre, Göri~e şehri bu sabah saat 

Görıce'nıı1 ;~-~t:"' mıp~ıtk:ntiında bu -ıl de Yunanlılar tarafından zaptcdll-
gun de oldds--tk mş - miştir. Başka t.afsiHI.t yoktur. Ve bu 
tur Aııkerle'rı'nlıZ d tabil habcrl.n de resmi kaynaklardan tah-
hUcunılarını ·~ra· mOda- k tk ve teyadi mtimkün olmrunıştır. 
ra eı.t ~· Bu haberden evvel alınan en son 

-.ııııiiiıiiıiiıiiıiiıiııi .... _lllllıııl 

Idare ftlerl telefona : 20203 Fiatı 1 lraru1 

stanbul da · ışıkların 
söndürülmesine yarın 

akşam başlanıyor 
Cadde ve sokaklarda masketenmiş olarak yalnız 
150 lamba buaktlac8k, 7.000 lamba sökülüyor 

Almanyanin en 
büyük ticaret 

gemisi bombalandi 
Londra, 20 ( ·\.A.) - llavn ne

zaretmin ietihb ırnt seTvisi tnxnfın
dnn verilen taf!iliitn göre, İngilız 
tayynrelerinın Almnnyndn yaptık
lan hasarat çok milhim olmuştm. 
Krup fabrikalarının istihsalatı co 50 
nisbetinde cızalmı~tır. 
Diğer taraftan, Alman'\ anın 

fatanbulda cvvelce yapılan hava laarnızlanna karti 
tecrübelerinde 11ıldar aöndürülür veya maakelcnirken 

korun mı. 

Dahiliye Vekaletinin 
ışıkların karartılmasına 

dair izahnamesi 

Başvekilin teklifi üzerine yeni kanun projesi 
Parti Grupunda teşekkül edecek bir 

komisyonda müzakere edilecek 
Ankara 19 (A.A.) -C. H. Par

tisi Meclis grupu bugün << 19/ ll 
19 40ı> Salı günü saat 1 S de Sey 
han meb'usu Hilmi Uranın ıeisli - · 
ği nde toptan dı: J 

Celsenin nçılmnsını müteakib kür 
süye gelen Ba~veldl Dr. Rcfjk Sa.y
da m vaziyeti ha.ııranın icab etth -
diği bazı husus hakkında koordi -
nasyon heyetinin alınmasına lüzum 
gördüğü kararlar milli korunma kn
nunundan bazı maddelerin tndiline 
)üzum gösterir mahiyette olduğun -
dan bahisle bu babdn Büyük Millet 
Meclisine takdim edilecek kanun 
projesinin evvel emirde grup idare 
heyetince teşkil edilecek bir ko -
misyonda teıekkür edilmesi husu -
sunu muvafık telfıkki etmekte ol • 
duğunu bildirmış ve milli korunma 
kanununun tnnzimind,, olduğu gibi 
böyle bir kominyonu:l teşekkülune 

&§vekil doktor Refik Saydam 
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Avrupadaki 
Diplomasi 
Faaliyetinin 
Nedir? 

hedefi 

Y aun: Muhittin Birgen 

(Baştarafı ı inci ııaytada) 

Bir ri'·ayete göre, bu mütemadi 
komışmnlar, gidip gelmeler, orada 
ve burada tekrar bulu§malnr, hep 
Almanyanın, muhtelif menfaatleri 
telif bakımından ui;radığı müşkülfı
tın eseridir. Diğer bir :ıivnyete göre 
de, bu gÖrÜ§meler ve gidip gelme -
ler, esaslı bir Avrupa nizarnı vücu
de getirebilmek için sarfedilmesi 
znruri olan dikkat ve ihtimarnın ta
bii bir neticesidir. Acaba bu iki ri
vayetin hangisi doğru) Sıkı bir ke
tumiyet Içinde ve esrar perdesi ar -
kasında cereyan eden hadiselerin 
hakikatHtı anlamak için yazı masası 
başında kehanet yapma.lcta fayda 
yoktur. Kısa bir müddet dııha sab
redecek olursak hl\kikati anlıyaca -
ğız. Bu konu§malar, müsbet bir ne
ticeye varacaksa bunu pek yakında 
göreceğiz. E.ğer netice menfi ise o
nu da anlamakta geeikecek değiliz. 

Bugünkü diplomMi faaliyetinin 
netic::eJeri hakkında hüküm vermek 
için beklemek lüzumunu kaydeder
Iten birkaç müsbet fikir ele kaydet
mek kabildir. 

Evvela, yarınki Avrupanın niza
mı, devamlı bir nizarn olabilmek i -
çin Avrupadaki hayati bir vnkıa, 
yer yüzündeki hakimiyeti de bir ha-

'kat olan Anglo - &kson varlığı
nın bu nizarn ilc olan alıi.kası kat't 
surette taaY,Yi.in etmiş bulunmalı -
dır. Yani, Ingilterenin bu işe ön -
a yak olanlar He ya nnla:ı -
ması ''e sulh yapmnsı, yahud da 
mnğlub edilmui icab eder. Bunun 
çaresi bulunmadığı müddetçe Av -
rupada esaslı hiç bir şey yapılmıt ol
mıyacnktır. 

Saniyerı, Avnıpsda yeni bir ni -
zam tesisi için bu nizama Ru,ynnın 
mutlaka iştiraki icob eder. Rurya. 
bugünkü jeopolitik vaziyeti ile Av
rupa ve Asya niznmlannın haricin
de, başlı baınnn bir iilem olarnk ya
§ayamnz. Yarınki nizama o da işti
:ıak edecektir, yahud onunla müca
deleye mecbur kalacalctır. 

Salisen, Avrupada yeni biT nizarn 
t~sis edilmesi ve bunun hakikaten 
faydalı, devamlı bir nizarn olabil -
me i için mühim şnrtlardnn biri ele 
hiç olmazsa ırlt n, tarihen. j~opoli
tik bakımındgn mü,tnkit olmR~n hi
yık mill,.tle:-in tam ve kot'i istiklal
le .. ine hürmet cdilm~i ve bütün mil 
Jetleri memnun edecek bir talcm 
prensipler konulmnsı zaruridir. Bu
run haricindeki nizarn falan veya fi
lün milletin veva milletler grupu -
rıun nizarnı olabilir'> Fakat, hiç bir 
zaman Avrupnnın nizarnı olamaz. 

* Son diplomasi faaliyetini idare e-
denler, znruretlerin ifadesi olan b"l
hn"'!fi bu Üç unsuru kt>ndi projeleri
le telif etmeğe mecburdurlar. Bun
dan dolayıdır ki müznke!eler ve 
münaka .. alar uzayıı:: gidiyor ve ~ene 
bundan dolavıdır ki mi.izakerderin 
müsbet neticelerini ı;:örmedikçe bu 
faaliyetin müsmir olduğuna veya o
labileceğine innnMnkta ter .. ddi.id e-
deriz. Muhittin Birg~n 

Toprak altmda kalan Uç 
anıeleden ancak b!ri 

urhrllabi!di 
Üsküdarda, Acıbademele kireç 

ocaklannda çalı an Mustafa, Hamza 
ve Şükrü adlarında ÜÇ amde evvd
ki nkşıım i1lerile me gul oluılarken, 
ocak birelenbire Üzerlerine yıkılmıJ, 
üçü de tao ve toprak yığınları era
sında kalmışlardır. 

Hiidiseyi müteakib etraftnn yeti
§en diğer arneleleTİn ve Usküdar 
itfaiyeıtinin bütün kurtanna tedbir -
lerine roğmen kaz zedelerden an -
cak Şükrü sağ nlnrnk toprak alhn
dan çıkarılmış, Musntafa ile Hamza 
ölmüşlerdir. 

Knzanın tahkikatile Üsküdar mi.id 
deiumumiliği me~gul olmaktadır. 

·················-································· 
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Resimli Diakale • s lspanyol sözleri 

Açılmıynn !mpı yoktur, anabtarmı 
bulmak şnrtüe. 

Bfikülmeyen kol yoktur, pyıf za.. 
manım gözetmek prWe. 

Beşikiaşta bir 
morfin imalathanesi 
meydana ç1karıldı 

e 
Is anbu ışıkları 

sô nro mesi y rı 

~ 

J 
Harç vaour:arı 

idaresi aleyhinde 
veri le n rapor 

Zabıta, evvelki ıün Beşikta,ıa ak am başi yor Haliç vapurları idaresinin vaz.i 
tam te§kilatlı bir morfin imalatha - ş an ı yetini tetkik etmek. uzere, bir müd-
nesi meydana çıkararak sahibierini det evvel daimi encümenin k~rnıile 
yakalamı§tır. Osman, Fethi ve Rıza faaliyete geçen, belediye hesab i§ -
adlaruıdn üç eroin müptelasının ev- (Bıı.Jta.rafı ı lnel sayfada) ı esseselerinde herhangi bir imaJ se- leri müdürü Muhtar Acar, hukuk iş-

Iki .. v-t.-d b' arsad m fin leri müdürü H~""n Fen'd ve daı"m"ı ve gun em a ır a or Yanndan ttcbs:ren ımuun1 ve hu - .bebile hasıl olan ı~klar mümkün ...... 
kullandıklan, kendilerİnı tarnssucl e- susi bütün binalarda d~ tenvira.t.ı ve mertebe ı§lk huzınelerinin dı§anya enc:ümen azasından Suph.iden müte
den zabıta memurları tarafından gö- bu meynnda. vttrin tenvirat.ı, cephe geçmesine nıani olacak ,ekilde mas- §ekkil komisyon çalı,masını bit\rmiş 
rülerek her üçü de cürmü me§hud tenvira.tı ve bina numaralan ışıkları. kelenecektir. ve raporunu belediye reilliğine ver-
halinde yakalanmışlardır. dırılmıyacnktır. Nakil vasıtalarında esas itibaıile mi§tir. 

Em · d ı ·w- · ·ı Bu rapor daimi encümen tarafıo-myel mü ür ugune getin en Her ne §ekilde olursa olsun harice bütün ı~ıklar •öndürülecektir. lııık -
beyaz zehir müptelnlan, burada ışık verecek her türlü vasw.aların dı- sız kalmaları mümkün olmıyan na- dan tetkik olunmuş ve .;)ehir Mec-
suçlannı tamamen ikrıır ederek, u- ça.nda. yakılması ve kulliuulmıı.sı mem kil vasıtalarının iç tonvhab, tam lisine aevkolunmuştur. 
zun znman®nberi rnorfin kullan - nudur. Hususi ve umumi binalarda bir şekilde maskelenmesi temin e- Komisyonun yaptığı tetlciklere 
dıklarını ve bu morlinleri ele Be - tcnvirntın harice karşı maskclenmesi dilemediği takdirde zay1f voltlu göre, Haliç vapurlnn muvakknt 
şiktaşta oturnn Salihaddinle piya - mümkün olmadıjp t.a.kdlrde zayıf volt mavi ampul kullanılacaktır. idaresinin, bugünkü vaziyette iim -
nist Jozeften satın aldık!annı söy - luk mavi ışıklar veren ampullnr kul- Motörlü nakil vasıtalarının ve mc hizmetini layıkile ifa edeme -
lemişlerdir. lanılabilecektlr. bisikletlerin dı§ ış:kları ve arka lam- diği anlaşılmıştır. 

Bu ifadeler üzerine tetkikatını ge- Iş:ğın dışanya akscdebilece~i bü _ baları kılıf ile, yahud koyu mavi Bele<Jiye, 15 bin lira yardım yap-
ni leten zabıta. evvelki ~:cee geç tün pencereler, knpılar, cam t.nra.slnr, kalın bir veya iki cam veyahud koyu tığı halde idare vaziyeti clüzelteme
vakit Salaha ttinin Beşiktaş•a, Di - cnmekAnlı koridorlar ve bunlar gibi mtwi 'kalın kağıd ile mnskelenecektir. miştir. 
kilitaştaki 118 sayılı evinde ant bir bütün mentezler ve açı.klıklnr maske- Maskelenmemiş fener veya arnbıılar Şehir Meclisinin bu devre top -
araııtırma yapmış, burada morfin leneccktir. Sokağa_ bahçeye, avluya, kat'lyen kullanılmıyacaktır. lnntılanndnıı birinde, Hnliç vapur-
imaline mahsus birçok tesisat ele ha.sılı d.l§arlYn açılan kapılarda da l- Büyük sınai müesscsder, Ay _ lannın vnziyeti ve komisyonun ha-
geçirerek müsndere etmi~tir. şık geçmez tcrtcbler yapılacakit.ır. vamaray, Hasköy, Knsımpooa un zırladığı rapor tetkik olunacak ve 

Bir mGddet •onra Beyo~lunda Çok gınlıp çıkılan umumi blnala.r, değirmenleri lüzumunclo, kuvvci mu bu idarenin iyi bir vekilde işlemesi-
yokalanan Salahattinl• piyanist Jo- ~Caznlar, sinemalar, tnbrikalnr ve hıırrike olıırnk kullnndıkları elek _ ni temin edecek tedbirlerin alınma
zefin üzerlerinde de 30 grama ya- bunlnrn benzer binalarda iki kapının triği, kendileri temin edebilmeleri sı görü,ülecektir. 
kın morfin bulunmuştur. Uzun za - ayni zamanda açılmaması için bölme- için imdiden fabrikalam yedek mo- :::-============== 
mandanberi morfin imalciliği yap - de yn bir bekçi J:ıulundurulac:ı.k veya.. törler koyacaklardır. lenmediği yanndan itibaren tayyn
tıklannı itiraf eden suçlular asliye hud ot.omattk bir tertible bu ~ temin IŞ"Jklann söndürülmesi hakkında- relerle de havadan kontrol edilecelc-
b~nci ceza müdcldumumiliğine edaecektlr. · ki kararların tatbikini kaymakam tir. 
teslim edilmiıılerdir. Alevleri göze görünen, "'k gös _ lar ve bütün zabıtai belediye me _ Yakında şehrimizde bütün teler-

lk:nci kocasim terk 
etfkten sonra hizmeteilik 
yaptığı evi soy1n 14 

yaŞındeki adın 
Dün, Sultanahmed birinci sulh 

ceza mahkeme3ine gnrib bir hırsızlık: 
vak·ası intikal ederek duıuıımnsına 
ba§lanmı§tır. 

Davanın suçlusu. 14 yaşlarmda 
olmasına rağmen, iki defa batından 
nikah geçen Fatma adında genç bir 
kadındır. 

F atma ikinci koeuile evienelikten 
bir müddet sonra evini terkedeıek. 
Ane adında zengin bir kadının nez
djoe kaçmı ve burada hizmetçilik 
yapınağa ba§lamıştır. • 

Fakat maceradan ho~lanclığmı 
söyliyen Fe.tma, hizmetç;Iik ett.iği 
bu evde de rahat durnıamış, hanımı 
Aytenin mücevherleo.ini bir çantayıt 
yerlqtirerek alıp evden kaçmıııtır. 

Nihayet dün zabıtn tarafından 
yakalanan Fatma, m~ud suçlar ka
nununa tevfiknn Sultannhmed bi -
rinci sulh ceza mahkemeaine tulim 
edilmiştir. 

Fatmanın ya$1 küçük olduğundan 
duru~ması ~izli yapılacaktır. 

teren her nevi mutfnk, fırın, ısıtma murları kontrol edeceklerdir. rüatile gece ve gündüz müteaddid 
c.ihazlannın bulunduklan yerler, du- Pasif korunma kanun, niznmna- hava taarruzlarındnn korunma tec
mnn çıkaran hacalar hiç bir ı§ık me ve talimatnamelerinde bu bu _ rübeleri yapılııcali:tır. Bu tecrübe -
huzmcsinin dışanya &znuyac.ağı fe - sustn ynnlı hususlnrn :riayet etmi _ lerde bütün pasif korunma te§kilatı 
kilde tanzim olunat.."'k ve mııskele- yenler hakkında 15 günden altı nya ırazile görecektir. 
necektir. kadar hapis ve para ceznsı verile - Bu tecrübeye aid hazırlıklar ik -

Havagazi ve maden dökümü !ab cektir. mal edilmekte, şehrin muhtelif scmt-
n"kalann<la ve diğer 111nai kimya mü- Jşıklann iyi maskele.nip maske - lerine yeni canavar düdükleri ko-
~··· .. -···--··--··._._. __________________ _ 

t ············-••:ıı ~ 
nulmaktadır. 

ISTER iNAN ISTER INANMA 1 ~ 
Diğer taraftan viLiyet İstanbulda 

mevcud e~ki yangın tulumbnlannı 
toplattrrarak tarr.ir ettirmektedir. Bu 
tulumbalardan 1 00 ka dan tamir e -
dilerek köylere tevzi edilmiştir. Di
ğerlerinin tamiri de ynk.ındn bite -
cek tir. 

Bir vakitler biz, lstnnbulda 
koç tane husubi otomobil bulun
duğunu resmi bir makamdım so
rup öğrenmek istemiştik. Söy -
leurnesinin hususi emir getirrne
ğe bağlı olduğu cevabını almış -

. 
nüfusa bir otomobil isabet eder. 

1
: 

Avrupnda ise en fazla otomobil 
kullantın memleket Fransndır, o- f 
rada 25 kiPııin bir otomobili vor- 1 
dır. 1 

tık ve ısrar etmekten 
miştl'k. 

Bu rakamı hatırladıktan aon - : 
vazgeç - ra z.ihnen küçük bir hesab yap -

Macaristan ve Almanyadan 
. . . . gelen ithalat e§yaaı 

Nihayet dün bir gazetede çık
tı. Bu arkadaş bizden daha innd
c;ı çıkmış ve sorup öğrenmi1 ki, 
l•tanbul denilen şu 800 bin nü • 
fuslu tehirde işleyen hususi oto -
mobillerin snyısı yalnız 600 ta -
neden iboretmi~ 

Hatınmıza geldi, düoündük ki, 
Amerika kıt'asında en çok oto -
mobil kullanan bir Birleşik Cüm
huriyetler hi.ikumetidir. Orada 5 

tık. Bugün koca İstanbul §ehri -
uin kullanabildiği hususi otomo- Dün Macaristandan Budapeşte va-
bil kadar otomobil Arnen1.:arıın purile limanıınım mühim miktarda it.. 
3000 nüfuslu bir sayfiyesinde, halAt e.;ya.cıı gel!:niştir. Bu eva mey:ı-
Fransnnın da 15,0UO n\Jfuslu bir i nında dokuma maldneleri, foto!ra.f 
kasnbruıında bulunur. kll.ğıdı, fot.o~f makine ve levazımı. 

• • 188,000 kilo ambal~ kAğıdı; elektrik 
.. ~ ~~de oto~o?ıl .de_rul_en ve 1 ma.l.zemesi. bakır ıcvba., asit sülfürik, 

butun dunyada ıptıdaı ıhtıyac; - t.ıbbl mfistahza.rat elektrik motörleri 
lar ~resinden telikki edilen 1 dinamo ve saa.tıezi çir~ made.nl ~Ya: 
n_v.;neden bizim kafa w derecede is- i su türbünti, yaa tuı~be.aı pepton, 
tıfade etmekte oldugumuza: ı kimyevi ecza vesaire bulunmaktadır. 

ISTER INAN iSTER INANMA 1 Bundan bafka Almanyadan da, tıb-
bi ecza ve muht.eill boyalar gelmit -

\. ..... -.......... . .J tir. 

ık .. ~ ıncıt~;ı 

Sözün kı s ası 
Kasab/ar ve 
Fatura m es e lesi 

E. Ekrenı 'fııll1 , 
E t fiatlnnnın, Jstanbulcl"'ıııil 

reHüü üzerine, fiali .. rı#, 
rakabe komisyonu, bad~na. );J 
ha satıılanndı! perakendecı far~' 
lara toptancılar tarafından ıı ~ 
verilmesini ve perakendeciJ.t'ft s" 
bu fo.turnlar., istiyen müşterı)': 
termelerini karar altuın alrrı~ 

Kimsenin hatın kalmasın bl 
bu tedbirde ben kendi h~':"8 tl: tatbik kabiliyeti ve ciddiyeti ,.rr.J 
medim. Ve böyle tedbirler ·o1· 
olmnittan ziyade gÜlünç oM It>-' 

Dü§ünün bir kere: Sabııh i~r 
evden, hizmetçiniz Kezıôafllı ~J 
daki kasaba, bir kHoluk dö!. :ı,if 
bir dış kapak olmağa gön_d~ P'tf' 
niz. Eline verdiğiniz tahmın~. ~ 

d.... • '-- b rıif • nm yetme ıgıru, JUısa ın . dı~:~ 
evvelki fiattan çok fozlıı ,,tel~ 
gören Keziban kız. itiraz e)rıı (ı' 
vakit, k~abın kendisine fat~ V 
raz etmesini mi utiyecek? k !Jf 
fenedelim istedi .• burnuna ~ ~ .r 
herhangi bir yazılı Uğıddan ıı 
lıyacak) 1 d(lı 

Hayat pahnlılıiı ile rrıüa: 
vallahilazim, böyle olmaz. ~·bat 
muhitin, halkın seviyesini ,,e ıı f 
yetini nnzarı itibara almak51~ 
pılan ve çoğu körkörÜne gı.r { 
l:.allidliğinclen ibaret bulunıırj. 
lerdir. Biz. garbda muvaffd,.."t;~ 
bir takım nazariyatı bizde ·~fl" 
tıp kabili tatbik acldetmek tf.t 
müpteluyiz. Bu :cftfın da dııi~11 

nnı görmüşüı: ve görmekte)rıı· ,.! 
Prensipler he~ yerde se~ 

tatbik ohınamaz. Halkın se''~,bıı( 
örf ve adetini gözetmek 111 (I~J" 
:yeti vardır. Fransada, AJrr1" 11~~~' 
lngilterede, İtalyads. evinin r f.1 
rişini ekseriyetle hanım ynP~,~ 
de ise, bu nh~v~ri,, cahil. ~ aıı~~ 
mi hizm,.tkhlnrın elindeclır· 
ise, şairin: 

. f!l 1 
cNe verseze,. ana. ştikır.. · 

salar n"~ 0' ' ıl 
,de~ 

Mazmununa tebaiyet b•rı' 1 
Patronlarının nam ve hesa fıll 
ki satın alırlarsa, satan es~\,e l' 
tüne hava.ledir. Bunu müra ıılr"' 

h ·•,lt 
misyonunun mu terem u bl' 
bilirler. Onun için, tatbik t11.,d l 
olmıyıın kararlardan ise. ~ı-if 
. .. b b' t k jhtl,. nın goze atan ır a rm ıı-ı• 

aıtalannın ortadan ka}~1~rııı 
himmet buyurmalarını dılıY r 

A 
0 b ı d" tıı ~ Mesela zabıtnı e e ıyt" ı.rıı ! 

namesi, kasoblann. et taTtıır .,.k f 
ba kağıd kullanmalannı ~~Jr .(. 
miştir. O ise ki. 8t"hrin en 1 ~ ııı 
gözönündeki kaıınblan, h& ıık lj. 
riye eti bu Uwdlnra sarıır~(;~ ~ 
makta olduklannı görmek ı 1•0~ 
tev•iiz ile mikToskopa hıı.cet , ( 

Bu kağıdın her tabakny e~~ 
yüz, yüz elli gram ~elir.. i ~i 
hud ki bir kilo et alan bır 11 tı 
bu yüz em gramlık firenin n"~~~ fl 
bir ziyan olduğunu hesnblaJ"llı 1 
değildir. l~te, evvela bunu;· tlıl 
rih suçun önUne ı;reçilmelid~ 1 t r 
ki ~dı.rı hariçten getirilm e t ~ 
bulunmadı~ı bu sırada gn)'e 

dır. .. h~ • 
lktıMdi nazariyat, §UP elir. 1 

hürmete ~yan olan şeyl~i,.c:e 
kadar ki onların tatbik eclı lıı'' 
ha, önceelen haz.ırlnnmı~ 0 e ~c 
Aksi takdirde, işin ame}i ~etllj.l 
tarafına gitmek ammenın e! 
oc kte.i nazannclan elbette: 

olur. ~)i 

C. Cktu!,. ~ 
Asl<er ailelerine yardı 

parasi bu ay e~ 
maaşlardan kesileG ~~ 

. >'r V 
Muhtaç uker ailelerınc!ııflrı "1. 

,son Posta~nın edebi romanı: 7 - Neyi unutmak istiyorsun Nes· 
rin) 

mükellef tutulan vatandıı.; ı,elel, 
teleri. belediye tahsil ~~ ıf' ı' 

lan küçük çocuklar gibi... gö.nderilmiştir. Resmi, husı:ııf:,ı 
Sizden uzak kalacnğım zamanlar seselerle ticarethanelerde ı; tııtı0 

bu dakikalan çok düşünüp arayaca- aylığı t 00 lira}'l peçeıı. ~01ef.,; 
ğıma eminim. Kalbierimiz birbirini lardıın bu ay başından rtı l 1111L 

bulacak ve uzaklıklım aşarak birbi- dım parası kesilmeğe ~ıış ~ •• tl o 
ı! 

Nakleden : Muaz.:z.ez. Tahs:n Berkand 
O halde gece anat dokuz

da gel... Bugün çarşıdan al
dığım güzel teYleri ve gelen hedi
yeleri beraber seyrederiz. Bu gece 
yemeği annonle karşı kar§ıyn yiye
ceğin nnla~lıyor, tnrafımdan ona 
de ki, ,akadan anlamaynı:ı oğlunun 
kulakl rmı çeksin.» Görüyorsun y41, 
yaptığun kııbahnti tııshih ettim. 
Memnun musun? 

-Şöyle böyle. 
- Pek müşkülpesend ·n anne-

ciğim. Haydi ,imdi yemeğimizi yi
yelim. 

Sofrada ana kız kartı karşıya o
turmuşlardı. Nesrin her zamanki gi-

Mediha hanım onun nişanlısını bek
liyerek 8Ubıraızlandığını nnlıyor, o
nun müthiş bir vicdan azabı içinde 
çrrpındığını görüyor, •es çıkaımı
yordu. 

Yemekten sonra salona geçtiler. 
~ki kadın da birbirine korşı komedi 
oynamakta devam ediyorlar, üzün
tü ve tela .. lanı:ıı belli etmerneğe c;a
lıf!yorlardı. 

Nesrin yerdeki ynshklnrdan biri
ni kıınapcnin yanına çekerek üstü
ne oturdu, kolunu kannpeye ynsladı. 

Anıneci~m. kuz.um bana da 
senin sigaralanndan b.ir tane ver. 
Hani, amcıımm dediği gibi, 

- Vaktin geçtiğini. saatin rak
kasının ber harehrinde sanivclerin 
bir daha geri gelmernek üzer~ uçup 
gittiklerini, bu anları bir daha yata
yamıyacağımızı... Şu rak.kası sus
turmağn müsaade eder misin anne) 
Bu gece, zamıını durdurmak istiyo
rum. 

- Niçin kızım) 
- Bilmiyorum. Birdenbire ıçı-

me bir korku düştü. 1stikbalden 
korkuyorum. Burada. senin yanında 
bı::ılundukça hiçbir felüketin, hiçbir 
fenalığın beni gelip bulamıyacağını 
zannediyor ve serbest yaşadığım 
halde g~ne kendimi senin sıcak hi
mnyen altında hissederek müsterih 
oluyordum. Hatta günde birkaç da
kikn büsbütün küçi"k bir kız gibi 
kendimi zayıf his•ediyordum, bu, 
gece yatmadan evvel seni öptüği.im 
znmanlardı. O anlarda kendimi, bü
tün günün pahrtılarından ve yor
~unluklanndan uzakta zanneder, 

rini arnyacaktır. Başka türlü olma- =---.. JıiY 
sına imkan yokttır değil mi nin em) d t\Y'' Sarhoıı. bir ka mın 
Niçin cevab vermiyorsun ~ Ağlıyor Y 

musun anne~ Budainea sözlerirole kınldı ~e 
seni ağlattım. Golibl'\ Bcthofenin Beşi~ta. Çıra~an caddı-si ~ 
müziğinin tesiri hala devam ediyor. arsadnki kulübesinde yııtı~ı; :V 

lııte sustum, şimdi neş' e]i şeyler- 45 yaşlarında Fıkrlye ıı.d111 ~~ 
den bahsedelim. Sinemndn ne film bir kndın, evvelki a.ıtşaıXl 1 gördün~ Güldiin mü yoksn ağiadın kadar şurada burada bit }lll • ' 

mı ';ı Buna da cev:ıh vermiyor un ·çt"kten sonra koskoca bır ~ 
öyle mi? Anla~ldı. gene çok hissi ~ll~ kulübesinin bulunduıtl 
bir roman seyretmi, .o!a~aksın. gelmi.~lir. 

- Hayır kızım, bılakıs mnnnsızj . d arboŞ 07 

bir Amerikan filmi idi. FikrıYe son ereee s 
1 

d:J 
Ö 1 · k 1 • 1. ra~mcn bu bir şıŞe şartı b 00 ' - y e ısc n annı ne, ne~ c ı . sııdG 

ol. Bak, başbaşa gt-Çirdi~miz bu ~a- kcndiııı koybederek a.r 
n tl er ne kadar güz,. ı! Bundan isı i- j başlıımı.şt.ır. .. . d1l1':ıf 
fade etmeliyiz. Artık dakikalar da Bır nralık yüksek bil' '1 

geçmiyor. ~nati durdurdıım. Hep tfine çıknıı Fıkrıye miıvnze ) 
ayni saniyeleri yaeıyoru7.. Ne hari-ı bederek 5o mct.rc irtafııdııll ııt 
kulade bir •ey değil mi? müştllr. Bu sukuL neticesV' 

.. ~...._~..._. ........ lıWiııiiiiiiMiıliiiiliiiiilliili lar 
drrin \-.ir sükfin,..t çökerdi. - Cocuk,un Nesrin. yagı kınlan Fıkrıye tedııV 



SON POSTA 

Bu sabah gele 
haberler 

. Sovyefer ve 
Ila. yan- unan 

h r i 
~oskova, 20 ( A.A) - Roytcr: 

~~~•ı.ılotdunıın organı Krun ya 
'rıJ11 da gazete!!i, Yunan - ltal)ian 

Blln02lığı hakkında diyor ki: 

a 
ı An rada Işıklan sönd"rme ı 

crübesi yapildl 
Ank ra 19 (Husuai) - lŞ'ıklann 

söndürülmesi ve karartılması hak -
kındaki kararnamenin tatbikine hn
z:ırlık olmnk üzere bu akşam şehri -
mizde biı tecrübe yapıldı. Cadde ve 
sok.aklardalı:i ıııklar 1 O dakika ka
dar söndürüldü ve caddelere konan 

illi korunma kanununun 
azı maddelerinin 

ta Una lüzum görUldU 

mavi ı~ıklar yakıldı. Otobü!ler bu 
müddet zarfındo. yalnız mavi lam -
balarını yakarak. i,lediler. Ampul, 
perde, mukavva ve k.hğıd satan 
dükkanlar bugün bu maddeleri ~a -
tın almağa ko~an ınüşterilcrle dolup 
~nmı br. 

A'man, ltalyan ve acar 
naz1rları bugUn viyanada 

toplamyarlar 
lıı ~dayette İtalyanlar Yunanista
ttıxu fucak i§gal edecekl~rini iiınid 
~rı~ erdir. l'akat lta'l, n bnşku
c.ldu• <ınlığının bu hurusta aldıınmiŞ 
to~ııt 'imdiden barız bir surette ~ ı inci sayfada> (Baı,t:ıralı ı lncl sayfada) 
)eıı .ınelttedır. Yunan rnuvnffnki- Maliye Vekilinin izahata ~ husust ziyaretin, Bulgnristanın 
•eb en, Yunan ordusunuc iyi muha- Bundan şenra ruznamede mev _ Mihver devlcUerile olan samimi mü -
~~~f; kabiJiyetınin burhanıdır. Bu cud takriner okunmuş~ur. Bu tak - nasebetlerinin alAknbahş bir tezs.bürü 
~,~ a ~onunda. İtalyanların a.keri rirleroen birisi. so11 defa mer'iyet olduğunu kaydeylemeğe ihtiyaç yok-

~etı ~amlm,ı.ştır. mevkline giren muamele vergisi ka- tur. 
Yıııı anınatih Kru ya Zvezda nanunun lcüçük, büyük heT nevi de- Berlin .s.iynsi mnhfelleri, yarın Vi.. 
la lanlıların muvnffakiyetlerine faz bağ ~nafmı fÜJ!ıulüne almakla ol- yanada Almanya, İtalya ve Maearis
lıııi ~Ytn~t verilmesinden çebnihne- duğundnn ve b:ı halin bilhMsn mua- tan arasmda yGp ca-k ~eleri 
l(ll'l IIVaıye etmekt~ ve aözl~rine melesi basit Vf' kazancı mahdud o- büyük al!ka ile beklemekte ve bu gö.. 

ıt devam etm~ktedir: lan esıuıfa ıztırab vennckte oldu - rüşmelerde müsbet m~elerin müza-
tiııe aly~nlann, muvaHakiyewzlikle- ğundan bahi i. . hihleri tarafından kere olunaeağlnı k1ı.ydetmektedtr. S1-
laıı1 ragıncn, ciddi bir hazırlıktan tifahı"n de izah edilen taktire ce - ya..cd zjya.retlerin fazlal.ıfı. gorüşme -
tı:ı~~ .. Yeni bir taarruza geçmeleri vab veren Maliye Vekili Fund Ağ - !erin süratle birbirini takibi, ayni si-

undür. ralı bu vnz.iyı"tin hükumetçe de na- ya.ai görüşmeye pek muhtelif muha-
Yunan is ta n zara alındığını ve bu kabil eıım,fın tabıann iştiraki, wtnn bunlar, tam 

Almanya ve 
ingiltereye yeni 

aklnlar 
Londra 19 {A.A.) - Dün gece 

aon derece fena hava cıartlanna rağ
men bombardıman tayyarderimiz 
Leuna aun "i petrol tesisatını bom -
b rdıman etmişlerdir. BombaY dı -
mandan oldukça iyi neticeler alındı
ğı görülmüştür. Hedefler mıntaka -
sının bilh8S38 §imal müntehasında 
müteaddid büyük yangınlar çıl..-ml}
tır. T ayyarelerimizin hepsi üssüne 
dönın~r. 

Ahmın tebliği 
Berlin 19 (A.A) - Bir deniz

altı cem'an 23,880 toniliıtoluk dört 
dütman tic.arc:.t gemisi hatırmıştır. 
Diğer bir denizalb da cem'an 
21,340 tonHatoluk döıt silahlı ti -
caret gemisi batırml§tJr. Bunlardan 
ikisi petrol geırüsidir. 

17 /IS Teşrinisani gecesi ve 18 
T esrinisnni günü lngilterede askeri 
ehevırniyeti haiz hedeflere karoı 
hücumlara devam edilmiştir. Bu a
rada Southarnplan Jimanına ve en
düstri tesisatma ve merkezi Ingil -
teredeki tilah fabrikalarına hücum 
edilmiFir. 

ltalyen hava kuvvetlerine men -
sub tayya~ler Ingilterenin şark aa
hilincle bir şehre muvaffakiyetle hü
cam etmişlerdir. 

A 
vergiden munf tatalmas-ı hakkında bir hukuk mftsnvatı haTa.Sl içinde ce. 

merikadan tanzim edil-n kanun l:ıyihnsının reyan etmektedir. Büyük elçiler kon.. Kral Boris'in Hitlerle-
,,,ta. yyara iste i Meclise takdim ~ildiğini. feransları. Dörtler Ko~yi, bazı dev- mniAkatı Bul.garl"standa 
V.. tk d V eki • • beyaımb letlerin diter devletleri atıl bir va2!i- ı.. Cl 

~e ~~~gton, 20 (A.A.) - llari- . . yete sakmala tcsebbüs ettikleri koını- heyecan uyandirdı 
~t llıuste~rı \Veleıı, dünkü mat- Ma~en. ~trketlennd"!. çeh.!ı:~ a - teler artık yoktur. Avrupa mooelele-
~ konferansında 'Yunanistnrun melenm ış esııa:ırnda ı~ yu:ı:unden ri, artık düuyanın öbur uclannda dot CBa.ştarafı 1 Inci yfadal 
~ttrı ~d n t:ıyyare '\"e hayb mal- gördi:'ğü zarıub"'.:ı tumini ~e A_n - muş ve oo~rafi ve taribi malfuna.tln- Richtho!en retakat etınişlerdir. 
Yıı tıı.ıstcdığini bildirmi tir. \Veles tnlyada çalı"~'ln bır maden fırk~tin - nnı gene dun-'-'"'"''"' öb" _.~ ~, Bulgar erkArı umumiyesi kral Bo -
ıL ııı~ıı • , d b" "dd .. 1 . • .,~ ur ucun ......... _ . ,.,_ t·~ b . 
"'t ıstanın bu tal bin n sempati t>n uzuoca ır mu et ucut ennı mış diplomaUar taratındım k 1 ns ı.u yap "bı u ziynretin ehemnııye -
ttı..!~ll mbaro\ ahnnc:.nıhıu iHh e ı alemarnakla olduklan anla~ılan a - raptedilm"""" .• : .. ,_ T:><ct..~ arar dıı.ra tini kaydetmekte mütte!ıktir. Berch-
·~tit • 1 h ,_ le h"k.. . ~ IOQ.LU, cwu;:t. yerıne, ev ..n. \1 • me e u~u unun u umetçe aıya - let adamlarm .kar ılıkl it.imadlan tcsgnden konuşmalarmda ne t>•ui me-

J Unanistana 25 neti ıazumu h~~~·n~a~i iki takrire ye .şahsi dost~arı ş ta~ olm u tur. lieıeıerin görüşilldülü bilinmi.yorsa da 
Se de tktı nd \'ekıli Husnu Çakır tn - Tarihi karari aı1.lk k nşık ş b- başlıca devlet adamları ara.smdnkl te-

Y~' ar astan.... rafında~ icnb eden .. iznhat venım:v rökrat zihni ~~i te ekk:ılcr ı.:arı:~ nıa.:uar alınacak büyük kararlarm Bul 

go•• d · • • • ve· Vel:aletçQ alındıp,ı anJa.,•lan ted- d il tily kt~ f k b ka garastanın men!aatlcrine olduğu ka-
n e .. I~I~Or . 1 • h • 'b an ger e meme e a at u _ N • • ~ bır er grup umumı eyetınce tııııvı • dar Almanyanın da mcn!n.ntıcrine 

A. ~"York 20 {AA ) 1 ·ı· d'l • · rarlar, d<>Wudan OOÇuya altıkadar trıttik . - ngı.ız - e • rmcıtır. bulunani t flnd .. kere uygun olacakının bir garantisi olnrak 
tıı tl! nbn ııc:y.) tır hnstı:ıne t~kilah, Ruznnmed,. başkil madde bulun- dil k ~ U: d an M= c - tel~kki edilmektedir. 
~ahir ~mtmda Yunani5tona 25 rrıarNı!l haıııohile riyuetçe cels~·ye b ~ıil' a ~~~nk'~ ır.l kted~yi der <\vrupıuun t~i 
~.r • ııstane s önderrneğe karar 16.30 da nihayf"t en1mi tir. a • ıya a ı ey cme ır. Berlin 19 (A.A) - Berlin ai -
~ Dtenst Aus Deutschlaud diyor ki: yasi wahfellerinde ôğrenildi~inc gö-

b Arn~vu1!ultt~ eni Alman mRhfclleri, yeni bır inki- re. ~mı.l Borisin geçen Pazar günü oa ka 1 arda ş~f ka~şısında b_u1unulduğu krınan - gayri resmi bit ikamet münnsebetile 
mevziler z, pl~dildi tındedır. Bu ınJnşa~. filh:oıktkn, ııılah- Hitlere yaptığı ziyuet esnasında yn-• t ların :ı:afer ile imkan daire!ine gir - pılnn görüşmeler Avrupanın s7yıısi 

nı ye (Ba ara.fı ı Inci t:ayfııaa) miştir, fakat 0 zamand:ıııberı, kuv- tensiki meselesine de taıılluk etmiştir 
h vetin yarattığı vak·alardan müsta - Roytm·e ~;öre 
Gir j . . . . mi•lerdir. ~elce Kalamas ne~inln kil ola;ak devam etmekte ve Avru- Londra 19 (A.A) _ Royter 
~ ngzllz gazeteslnln cenubundnkı ınıntakaya gırmış olnn pa kıt aSJnın karoı koym sı il"nb e- Bulgar kralı Boriııin Berchtf:ga -
01Jıan h d d d düşman kuvveUeri 1,1ehrin tamamen den elzem mecburiyetlerin derin dene yaptığı ziynret hakkında su _ 

ga u u un an §imaline sürülmbqlerdıl'. Baır.ı müfre _j bir anlayışı üzerine dayanmaktadır. rih haberlerin mefkudiyeti karşı -
lo O/dzgz mafumat re'erimız dü~man toprntında derinli-l ftihbentrop ve Kont Cinno smda Londradnki ımlahiyettar mü _ 

ı.. l}dlll ,
9 

( A) D .
1 

·r tine ilerUyerek Erseka ve Borova'da Viynn 19 (A.A.) - D. N. B. şahidierin fikrine ~öre, Hitleıin Av-
ı ~r"Ph A. - aı Y e- askeri erz:ık ve benzın dcpolnrını tah- b'ld' · . b ~ti. ll Jı~azetesinın Balkan ınuha - rib etmiŞler v esir almışlardır ı Anlmıyor. ha . . R'b- rupada kurmaya te~eb üa ettibri ye-
,.\ ~ ll ıı:anlardaki zıhniyet hakkın- . . · anya ı:ıcıye n.nzm v_on ı ni nizanu:ı belki de evvelA Bulgu -
lü... ornan.,,. h d d d ltaly'\n tcbh::;ı bentrop, saat ı 7 de hususı trenle ristanı uydurmak istemiş olması 
"'~~ltı "... u u un an şu ma - ) 165 Sal b d v· ı . ~ \terınekt d' . Rom!ı 19 CA.A. - numaralı z urg an ıyann.) ge nuıtlr. mümkündür. 
~bl tarisıanı e ıR . ve tebliA: On dakik sonrıı, ltalya hariciye Yarınki Viyana toplantısı. muh-
tıı ~~~~t n, oman.>anın ,.....1 ce ... hes'ode dtin ~·ddcUı mu nazırı Kont Cianon h • t • temel olaıak bu hu5tıstnı-i Mihver 
1 ~liıb anın Mihver devletlerınin ""t' r .. ı bul, d' k - v· . u~ ~susı Krenı ~ 

1 
olac kl · v b harebeler vuku muşsa a arşılık.. ıynna ıstasyonuna gırnuş ve ont planlarını düny yn ılan fırsatını ve-

ı ııı:Ja ann:ı ınaumaga aş- " d ı; • t· Ci Ribb ·ı Bald E Y 1 B 1 11.. tını kat'' tl iT n t k . lı hnt!.arın vaz.yelA euışmemış ır. Yal ana, von entrop ı e ur recektir. 4ğer ugos a\•ya ve u -
l. "\ olu. F , l)te ,_e ıb:ı ,_ı;,_ e mtle gu nız .,._ek• mmtak1Lsında dü'""'n"' Eze- von Schirach tarafından karnlan - · b l d 1 1 -"1ı tıUU • 6. ou ..ııtume er ve ı:.' ·~· • garıstnn u top untıya e I"Ş:C cr gon 
> tı etler, Miliver dcTletlc:ıi si _ ki köyünü işgal etmi.§tir. Hava filoln- mıştır. • •• _ . dermiye ikna f'ldilehilirse bu toplan-
lttitıe tıe ve kat' i askeri b lcimiyet _ rnnız duşman mevzilerine §iddctle hfi- Macari3tan uçlu paı-tı rmzalıyacak U, yeni nizamın ilk v,ö:rliki.ir tezn -
~cıttq1_J;_ııa itimad etmedik mi di _ e um ederek lnfilWa.r vutua gelmesi- Bud p~e 19 ( A.A.) - Roy - hürii olarak rnuh~kkak ki büyük gü-
Sar ';"etle öyle zannedilmcğe hat ne sebeb oımuşla.r ve kıtaat topla _ ter: riiltillerle ili\n ,.,Junncakbr. 
-.. ,rı 11.1 rnutt f"kl · • t' Al ..._,~-ını miUal'<ÖZ ateşine tutmuşlar_ Macar başvekili Kon Teleki ve t~ )a il e 1 cnn nıye ı - ı.uo.u " hariciye nazırı Kont Csakynin yarın MÜ]• d eleriz ki: 
tıı tl ~~ k t'i hesabı 2örmcden dır. Üç duşman tayyaresi dfi!iiirül - Viyanaya vanıcaklan Budn.peştede 
'~t11 1 Verin en zayıf ucunu kır- müştür. Tayyarelerlınızden birı ÜSS'J- 5 senedenberi bütün ı;a:rlu •i-
lı . t' teyid edilmektedir. 1 .. ._. ... _ 500 seneden.beri wediden 

\ tind· · ne dönmemış ır. Öğrenildiğine göre, Kont Tele - -M»-l ~ 
ı~ı t ısı, T araoto ve Napoliye K C ._ l Y~ k&dnr.. Bütün Türk 
~tlltt~ 'P.ılan hereketler ,.e bugün F h b Ü dil"[ ki ve ont saky ı,1ihver e Japon- halklannın gönliinde yaşıyiUl .. 
-.,tl .. ·~rıın "' . d ük' ransa ar S r uQ ) ya ara~ındaki üçlü pakta Mncaris -lı ı 1 Unanıslnn n m em - rürk dahi "airi Fuzuli"nin 1ııı 8•t.r tanın im:ı:asını koyacaklardır. "' 

ıhaaıı e aahib oluşu bu dü~ünceJe- mUddetce su'h yap:n1yacak yarattıtı .... 
lh.._,lllll'adolınnsına yi\Ydıın etmiştir. Rwıten ba,vckili MİLLI HALK Destamuıız 
)·~, ~ .~ bıle, faşist partisinin dı- ('Baştsnıf1 ı inci sa:yWb) Bal 19 (A.A.) -- Basler Nach -
~-~~~. j~ 'Yen harb için heyecan Muhablr telgrafmda diYor kl: richten gazetesinin Roma muhabi - L E V L A 
~ 'fla

1 1
a.tta bal ail~si iı;ındc ih - Her ne kadar HiUerle mareşal Pe- rinin bildirdiğin~ göre, General An-

tı~ trıa~ dtığunn c:lnir baz.ı şn)dolar tain'in görü.§ınesi aralarındaki müna- toneKo, bu hafta sonunda Beriine 
ıı;,tadır cideeelttir. Q ( ---.:; . sebeUerı iyil tirec.ek zehabmı vermiŞ. İspanya nazırı dönüyor 

1\ 8 Qrad b b . n se de bu h!idiseden aonrs her iki ta- Salzburg 1? (A .. ~.) - Ispanya 
~Örj a .. rme Q ra rafta da inkAr e4llemez b!r inkisar hariciye nazırı Sunner lapanyaya 

Ca Yullanhlarm elinde vukua gelm~tir. dönmek üzere Salzhurgdan ayn1 -
'~ (başta Filhakika flmdl resmen anlaşıldı - mıttır. 
•,1~ oldu~n rafı 1 bıci saybda) ğına göre, Paris müzakereleri sulh ---------
~t. ll'ıuh U, faka.t şehrin her ta- akdini int.aç edemiyecektir. Hatta harb Sovyetler seri halinde 

tıc ıı.ı ::arn edilm..ş ve _İtalyan- sürdüğü muddetçe böyle bir sulh lm-
ı.ı~a \' açık ol n yegıı.ne yo - klnsız bulunmaktadır tahtelbahir inşa 
~ ~ )o~a.n toplarının çapraz ateşi v·chy'nin ingiltere hnkkındaki ha-

.. b ..,llndn"'-• k ' d 'd 1 d• 1 tt llaen ...,u mer ezı~ e ı ı. reket hatUnı gözden geçiren muha- e ıyor a .. 
ıı ı.. lı.b .. r nGör.ccnin düştu~finü 'bil .. ,_ diyor k'ı·. ... ı.. · " ..... Moskova 19 CA.A.) - Tass aJansı 

'~"·- gee kmıycı:c~ı zanne - ı· ..... Uızler lehinde olan herşev r''"' ..,.. ·~ " ...,_ büdiriyor: 
1 Lo ~Öri. • • • men hor görülmekle beraber, matbu- izvcstiya gazetesi, SovyeUer B!rli _ 
~ ıı 11dri.\ ,ı:;u~ ch"nmııyeti at ingiltereye muha.li! neşriyat yap - denizaltı filosu hakkmda b.ır 

1 
trı huy.;~A~. ~ -

1
- ~~~a~'Ud- mnk için icbnr edilmemektedtl'. makale neşretmişttr. 

• ~~"lt'"k _L ''" n_ 0 ~n. .ıorıce - Fransız efki'U'ı umumiyesi Alman - Muharrir diyor ti: 
il ~~nmıvetını mev - n · '--1 ~. '"'P ak t,. h' bir · • ~dr-n .. h 

1 
. ya e ·~ uu ıgı .. - m ,ın tc; za.. Ikinci beş senellk plinm tatbHo 

lt mutc assıs aren ışaret n1 1 k 'ktid ı r cl "~çh ı b h' y . man heyeca a t-a ı.•.ma. ı ıı.rını cümlesinden obrak kuvveUl bir de-
\'~ 0~tu •nd u.,~t ır1 un~1n_ıs k- kendinde bullUIUlmıştır. B!Uikis Frnn. nizaltı r.ıosu meydana getirtlmiş"..ll'. 

ıı .. '"" na o un ı tısa · ta h ... tl bn ... ~-~ .. 1 Ca bul d w d sız mffiet4nın vn are .. _e ~a Uçüncü beş senelık plfuun hedefi ise 
tı lr tn-.ıund Ut:lJn any onun ~~ altında bulunan ınıntakada gö- kuvvetli bir harb filosu meydana se-

rı •nfTn &ın :zııptı una - . ı~ trıuda f L __ • li :r:e ç:upacat kndar gergın bır luılde - tirrnektir Sovyet tezg!ilila.rı halen her 
ı 11 1c: • a tanı eıx=ımıyet . · 

~tı "Ye edt>cektir S<"hir Yu- dtr. büyüklükte seri hallnde deni%altı ill-
ı,ıı dıne c tiw.' takdirde Lyon 19 (A.A.) - Havruı: şa etmekle m~uldür. 

tırı Selaniıe:ç d~ğru ileılı" _ Dün mar~w Petain'in önünde bü. Denizaltılara aid bütün .teQhizat SOv 

ile 

MECNUN 
Bn&iinden Itibaren 

MILLI ve ALEMDAR 
ünemalanııda ba~bdı. 

Besteler üsta.d Sadettin X:ay -
nak- ı.e,1arun şaıiuları ~ıüzey
yen Seruır". Mecnunun :şarlu..:\rı 

l\1Ünir NureW.n 'bu'afında.n". 
Taribi kosıiimlerle 

Ayrıca: 

Metre Goldvinln süper filmi: 

AŞK ve KiN 

Tasarruf haftası 
Başvekili n 

nutku ile açılacak 
Ankara 19 (Husuai) - Tasar

ruf ve yerli malı hnftası 12 Birin -
cikfınundıı 6aşvekilin bir nutku ile 
açılacaktır. 

Savfa 3 

e 
ussolininin nutku 
nastl karş1fand1 

Londra 19 (A.A.) - Rayter a
jansının diplomatiic muharriri bildi 
riyor: ili 

Mussolini dünkü nutkunda sesi -
nin perdesini az çok indirmiş bu -
lunmaktadır. 

Mussolininin bedbin ve bezgir: 

B kil• • J olduğunu söylemek doğru olmaz. 
aşve Jrr.l l e Fakat ifadderinde me'ltcudiyeti mu-

B. Çörçil arasında tad olan kabadayılık ve balapervaz
ıı~t. bu sefer her halde görülcmcmek 

teati edilen telgraflar te idi. 
Mussolininin vaziyet hakkında 

Ankara 19 (AA.) - Esrcl In - yaprnı~ olduğu hülas:ıda Yunnnistar: 
giliz başvekili Nevil Çemberliiy - ve Yunanistandaki aergüzeşt hak -
nin ölümü münasebetile Ba~vekil kında aükiitu muhafaza etm~ ol -
doktor Refik Saydam ile ıngiltere ması. halyanın cenubda müstakillen 
Ba~vekili Vinston Çörçil arasmda hareket etmi~ olduğunu isbat eder. 
a~ıdnki tclgrnflar teati ediimı~r: Bu kanaati takviye eden diğer bit 

Ekselans Vinston Çörçil husus da. MUS!iolininin. tevsik için 
lngiltere B ~vekili hiç bir delili ileri süremeden, Yu . 

Londra canlıların İtalyanlardan daima nef-
Manevi ~lan ve k:caif fanli - ret etmi§ olduklan hakkındaki be -

yeti Üe her tamfta dr.rin bir hay - yanatıdır. 
ranlık k.azanı:n.ağ;ı muvaff k olm u~ Atina 19 ( A.A.) Atina da 
olan 'büyük lngillı. devlet damının mevcud kaııaate göre, Ml•asolininin 
vefatuıı hakiki bu tcessürle öiren- dünkü nutku ltalyada fn§ist tnarruzu 
miş bulunuyorum. aleyhinde kuvvetli bir aksüiSmel 

Bu hazin vesile ile aize hararetli mevcudiyetini göstermektedir. 
taziyetlerimi ve müheyyiç aempatimi Londra 19 (AA.) - Ingiliz 
arza müaaedenizi :rica ederim . matbuatı Mussolininin nutkunda em 

Refık Saydam niyetsizlik ve sıkıntının bariz ola -
Ekselans doktor Refik Saydam rak cörüldüğünü kaydetme-ktedir. 

Türkiye Da§ vekili Daily T elegraph gazetesi crMusso -
Ankara lini pek zavalhca mazeıetler ser -

Çemberlaynin vefatı üzerine ha- detmiştirn demektedir. 
na gönderdiğiniz taziyet telgrahn -
dan dolayı ekselnnsınıza krnliyet 
hükumeti nanıına teşekkür ederim. 

Bu teesşürümü:ı: içinde de olsa, o
nun büyük meziyetlerinin ve müca
dele ruhunun kendi memlektinde 
olduğu gibi Türkiyede de takdir e
dilmi~ olduğunu hisşetmt-k birnn 
için bahtiyarlıktır. Vin.ston ÇOrçil 

Iş Bankası İstanbul 
şubesi miidürü 

istifa etti 
Ankara 19 (Hususi) - Iş Ban

kası İ5tanbul gnbesi müdürii Nc:jad 
Kentin istürusı kabul edilerek Istan
bul müdürlüğüne umum müdür mu
avinlerinden Mecid tnyin edildi. 

İstikliıl 

Tepeb~ında dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
Ayak takımı arasında 

caddesi'nde tomedi Jcsmında 
Gl\ndüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Akşnm saa.t ~.so dn 

D ADI 

Beyoflu HALK sineması 
1 - Süveyş fedn.Ueri: Turkçc 
2 - Haydudun oıJu 

Yunanlılar tayyare 
istiyorlar 

Atina 19 (A.A.) - Yunan mntbua 
nazırı Nikolidis, Yunanistnna neelc 
tayyare gönderilmesi lehinde bir hı
ta be im d etmiştir. 

Nikolidis, adedi 400 c bnli~ olal'! 
İtalyan tayyarelerinin Görıce cephe 
sin1n muhtell:f noktalannda Yunııı 
ordusuıuı hücu:m ettiğini bildi~ 
bu nevmldnne bombardımnna ra~ -
men Yunanlllann ilerlemekte oldu . 
ııunu knydeylemi,ıir. 

Şehzadebaşı 

2 devre 26 Kısım 
hepsi birden 

ve PARAMUNT ~~~sı~i 
TÜRKÇE 

Gdecek protram 

Vatan l<urlaran Aslan 
Türkçe 

Emsalsiz bir mevzu .... 1\luauam bir temsil ... Ginler k:ımaştırıeı bir de
kor ıırasında yükselen buyük bir ~ ıbn.zin romanı 

Önümüzdck.l Cum:ı. DllltineJerd.en i.t.ibareıı 

Sinemasında 
n~ ro Je.rde: 

~-------------------. ŞaJkrn en büyük okuyucusu 
Abdülvehab'm rakibi 

A.şkm g~ y&.§la.rı taminin 
unutulmaz baş muga.nniycsi 

Abdüfgani Esseyid NECAT All 
Tiirk.çe sözlü arapça tark:dı 

~---·ps.ARBAROS devrinde VENEDİK filmiıı&D 
JijnJertnden titifade ediniz. 

soo 

Sinemasında 

1 00.000 kişiden fazla 
alktşladığl 

BALALAY KA 
4 üncü e son haftaslDll. bugünden itibaren baJilıyor. 

~bir snlıuetı''n kııdrctlni gölgcliyemediği.. Ulçbir §tteflo 
mct&ne ~edlli senenin en büyük. filmi 

• 
L V 

BET'l'E DAVİES'e: Zaler taeı giydiren 
HENRY lı'O. ·oA'ya: uf~ı açan 
GEO GES BREl\Te: Şöhl'eUc.r buıuiıran 
:rtlARGAitETE Lİ11.'DSAY'e: Av~met veren 

Eşsiz bir san•at lnct.'<itllr. 

Bu büyük zaferini idrak edecek. lacaktır. Vel•vki ltalya ytik bir askerl gcç1d rc.smi yapılmış. yet fabrikDJannda lmal edilmektedir. 
bıtaraflıgını ihlal et- tır 150 bin kişilik tahmın edilen bir Bunun neticesi olarak şimdi SOvyet-

Varan akşam 
DİKKAT: Ea ııoıa bal'b yak'alamU röstereıı tiir~e Paramant Jtınıal . ....... 



4 Sayfa 

Dahiliye Vekaletinin IŞiklarm 
karartılmasına dair izahnamesi 

(Bqta.rafı 1 inci sayfada) 
hislerine taalluk eden maddelırrüe na
kıl vıısıtalanna. müt.eallik maddeleri 
mucıbınce, ve işbu nızamnamede aös
terllen usul daireııinde, l.fık şondürme 
ve ltarart.ma ifine be..şlanacaktır. Yal
nız aokaklarm umumi tenviratının 
rn.a.skelenme,i işinin lüzunılu tedbir -
ıenn ikmali iÇin l!ı2/1940 tarihine 
kadar uiatılması caizdir. 
ı - Husust meskenlerin iç ışıkla -

rının karartılma ve maskelenme ha -
zıdıltları 1/12/1940 tarihine kadar ik
mal edllml.ş olacak ve karartıımanın 
batlıyacatı tarih ayrıca UD.n edilecek
tir. 

1 - İtbu kararname n~ri tarihin
den itt'baren mn1dir. 
Halkımıt.m bu husuata bileceği ve 

yapaca~ı i§ler aşalıda izah olunmtlf
wr: 

Huaual tenvırat: 
ı - Husust ve umunıt bütün bina

larda dlf tenviratı n bu meyanda 
vitrin tenviratı, ışıklı rekllimlar, cep
be tenviratı ve bina numaralarının 

lfıklandınlına.sı yasa tır. cNizamna -
me madde 10 
2- Husust ve umuml bütün bina

ların içinde herhangi bir l.fıtın dt.ja
:nya sız:nıo.aını menedecek tedbir alın
:madıkQa ne şekilde olursa olsun ~ık 
yakmak ve kullanmak yasaktır. eNi_ 
zamname madde 1·h 

kapı açılırken, bu bölmeyi eve bağ
lıyan diier kapı kapalı bulunur. 

Evlerde küçük vestiyerler v~ dı1 
kapı aralıkları kolayca ı~ık aızdır -
maz bölme haline konabilir. Böl -
menin iç kapısı yerine kalın ve iyice 
örtülen bir perde de kullanılabilir. 

Çok ııirilip çıkılan umumi yer -
lerde ıoık aızdırmaz bölmede bir ka
pıcı bu iti idare eder. 

Nakil vasıtaları: 
Motörlü nakil vuıtaları, ko,umlu 

veya aair arabalar, bisikletler, va -
purlar, trenler ve di~er her nevi na
kil vasıtaları esas olarak ıfık yak -
ma%lar. 

Büsbütün ıtıkaız kalmak müm -
kün değilse o halde motörlü nakil 
vasıtaları ve bisikletlerin ı~ıklarını 
ve arka lambalarını kılıfla ve koyu 
mavi renidi camla maskeiemek veya 
koyu mavi ampul kullanmak ve ko
~mlu vasatalarda da ıeığı ayni veç
hile örtrnek icab eder. 

Sehrin umumi tenviratı: 
Şehrin umumi tenviratında;-;asif 

korunma ihtiyaçlarından fazla olan 
lambalar yakılmaz. Puif korunma
da ışık söndürme v~r karartma pla
nı mucibince her zaman yanması 
icab eden mühim yol kavuşmala -
rını tehlike yerlerini, aığınaklan, po
lis merkezlerini ve sıhht yardım mer 
kezlerini ve benzerlerini ıösteren 
yerlere en nz adeddc olmak üzere 
maskelenmiş işaret l~mbaları ko -

3 - ı,ığın dışarıya aksedebileceli 
bUtUn pencereler, kapılar, cam taras.. 
lnr, camekô.nlı koridorlar ve diter bu 
gibi bUtUn menfez ve açıklıklar di lt_ nur. 
katle örtülür. E!ter bu ııuretle ~ılın l~ret lambalarının ışıklınının za
harice sızması tamamen menedilmez.. yıf olması ve tayyareden doğrudan 
se, o halde lamb:ılar ma.skelenir veya doğruya veya etrafa aksetmek au -
koyu maVi lll.mbalnr kullanılır. eNi _ retile görülmemesi şarttır Bu mak
zamname madde 15 ve 16o ısadia ışıklar iistten v~ yanlardon o 

.ı - Hususl binalar ve evlerle bü - suretle maskelenir ki, havaya ,.e et
tim kıraya verilmiş mahallere aid ka. raftaki duvaılara ve ağ3çlara ışık 

aksetmel!in ve valnız tenviri lbım 
re.rtmn Lşlerinl, o binaları işgal eden- gelen yer aydınlansın. 
ler yaparlar. Kiraya verilen apartı -
manlarda veya birkaç ailenin bulun - Lambaların ışı~ı yere ve asfalt 
duğu evlerde koridor, merdiven, bod- voya betonlu caddelere akaetmek 

euretile parlaklık yapıyoraa, bura -
rum, tavanarası ve çamaşırlık gibi 

SON POSTA 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, K1r1khk ve bUtUn ağrılarmiZI derhal keser. 

Icabmda aiiDde iiç U,. alınabilir. Talditlerindea ulanm•z. 
H• yerde pullu kutulan u.rarla iıteyinb. 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından : 

28/5 ve 15.12.1934< tarih ve 2453 - 2614 numaralı kanunlar muci
bince ihracına sal!lhiyet verilen ve ıellri tamamen Sivas • Erzurum 
d.emiryQlunun inşasına tahsis olunan r. 7 gellri Sivas - Erzurum 
istikrazının 20 senede itfası m~rut 5,5 milyon Uralık yedinci ter
tibinin kayıt muamelesi 5.12.11HO aqaını nihayet bulmak üzere 
20.11.19.a .sabnhından itibaren. 

Tahviller h~miline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibarı 
kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmi.!Jtır. 

Bu tahviller umum1 ve mülluk bütçelerle idare olunan daire ve 
m~e..oı.seselerce vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak 
muzayede ve münaka.sa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazi
nece safılm~ ve satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde 
ba.eabaş kabul olunacakları Kibı garek tahvil ve gerek kupon be
delleri de tahvUlerın tııınnmen itta.sına kadar her türlü vergi ve 
resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edümi.Ştir. Yani 20 lira
lık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 
Kayıd muamelesi Türkiye Cümhuriyet 1\.feı·kez, Türkiye Cümhu

riyett Ziraat, Türkiye İş, Eml~k ve Eytanı, Halk, Türk Ticaret Be
lediyeler Bankaları üe SUmer, Eti banklar tarafından iara edil
mektedir. Di~er bankalar vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren saha
larda işletmek isteyenlere key!iyet ilan ve ı5 günlük suskripsiyon 
mliddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri ik-
t!za.sından bulundu~u işaret olunur. cl0999• 

Devlet demiryollar• ve limanıa;:;-ı 
Işletmesi umum idaresi ila~_j 

müşterek kullanıinn kısımların ka _ lara kum veya kömür tozu serpil • 
rnek suretile parlaklık Kiderilir. 

rnrtılnıa tertibatı, bina sahibi tara- Ihtiyat tedbiri: Muhammen bedellerlle miktar ve vasıcıarı a~Jailıda yazılı iki grup mal-
tından yapılır. eNizamname madde zeme her grup ayrı ayrı ihale edı1mek. üzere (6.12.1940) Cuma aünü hiZa. 
4h Elektrikle tenvirat yapılmadıiı larında yazılı saatlerde Haydarpaşada oıır binası dahilindeki komisyon 

5 A k
•ft ıl zamanlar, aydınlt\tılması lnzım~ ae-- çı .,.. yap acak inşaat Te di- ., tarafından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

~ · ı lcn yerlerin tenviri için petrol lam-6er ış er ancak havaya karljt mcıslte- Bu ice i:irmek isteyenlerin her grup hiznsmda yazılı muvakkat temi-
baları, mum ve diğer tenvir vaınta-lenmiş ve karartılmış zayıf ıoıklı fe_ 
1 

nat ve kanunun tayin et.titl vesaikle birlık te oksiltme aünü santıne kadar arı tedarik ve muhafaza olunma - • 
nerler ve ceb lıimbalarile yapılır. Kuv )ıdır. komi.syona müracaatları llzımdır. 
vetli ı,ıııb lüzum görillül'fie kullanı - Bu ilje aid şartnameler komisyondan parasız olarak da.l"ıtılmaktadır. 
lacak lambalar harice llJık sızdırmı - Bazi hat'arda yofcu ı - Di§ Klinili için bir aded kabili nalcıl Rontgen cihazı maateferrüat. 
yacak şekilde çadır vesair örtüler al- Muhammen bedeli 1351 lira 
tma alınır ve tamamen maskelenir. trenleri fahdid ediliyor Muvaklı:at teminatı 101 lira 33 k.ur~ 

Pencere ve mentezlerin kapatılma- Eksiitme saati 10,30 on buçukta 
sı usulü: <Ba.ştarafı 1 inci sayfada) a - Diş Klinl~i için bir aded teferrüatile bırlikte Ültra. Viole lft.ınbası 

a - Pencere ve menfezler, storla eaat 9 da hareket eden tren- ve bir aded Bollux li.mba.aı. 
tahta veya madenl knpakla kapatı- lerle, haft:ının iki gününde Muhammen bedeli 299 lira 
lır. Istanbul vapurları ile Ban - Muvakkat teminatı 22 

Sto dırmada bulu~mıyan ve Ban- lira 43 kur~. 
r ve perdeler, koyu mavı veya d d S 

1 
Eksiitme saati 10,45 onu kırk. beşte 

siyah yUnlU kumaştan veya ayni renk ırma an a ı,· Cumartesi cünleri 
te muşambadan, bunlar yoksa dı:er saat 6, 30 da ve lzmirden ayni gün- t•••illl••••••••••••••••••••••(ı•1•023•) .. 1ıııı. 
koyu renkli kalın kumaşlardan olur. ler saat 1 0,0 5 de hareket eden yol- tfl 
Bu da yok.&a, Jcabında battaniye, yor- cu trenleri 2 3/ 11/1940 ll\ıihinden 
cnn gıbi örtülerle de kapamak caiz- itibaren işliyemiyeceklerdir. s dır. Perde aralıklarından ve kenar _ Bundan baı;ka Ankaranın Ada -
larından d~arıya asla ~ık sızmama. na ile mütek"bil münaııebatı haf -
lldır. tada Üç gün Toros sürat katarlan 

ile temin edilmiş olduğundan bu ka
tarlann i,lediği günlerde, yani An
karadan Cuma, Pazartesi, Çarşam -
ba günleri saat I 2,4 j de ve Adana
dım Cuma, Pı\lar, Çarşamba gün
leri saat 1 3,10 da hıırf"krt eden 
muhtelit katarlar da 2 2 l ll / 1940 
giinünden itibaren seferden kaldı -
rılacaklardır. 

En iyisi geceleyin perde veyn ka
paklar kapandıktan eonra bir defa 
dı~arıdan muayene ederek ışık sızan 
arnlık varan bunları ıslah etmeli -
dir. 

Perde yerin"' siyah kalın ambalaj 
kağıdı veya mukavvn germek sure
tile de pencereleri kupamak cniı:dir. 

b - Pencere ve menfezler ör -
tulmek. auretile ışıklar harice karoı ---------------
tamamen mnıJkclcnmezse o hnlde Ç Q K M O H 1 M 
lambanın üstünü ve etrafını siyah 
vey koyu laciverd kağıd veya bez
le örterek r~ığın pencere ve duvar -
lara aklıetmesine mani olmak ve yal
nız i~ yerini za}'ıf bir surette aydın
lotmnk icab eder. Veya koyu mavi 
lamba kullanılır ki, bu halde liim -
bayı maskelerniYe lü:wm kalmaz. 

c - Bint\larda ışıkları yukarıya 
doğru aksettiren camlı örtüler ve 
tara'llar, ı~ıkları harice vermiyecek 
fekilde tadil <>lunur veya yukarıda 
söylenen usullerle veya başka mü -
nasib bir usulle harice ı,ık ıuzdırmı
yacalc şekilde maskelenir. 

Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

"e 2afiyeti uınumiyeye ka.rşı 

Horrnona fabrikasının 

OLANDOKBATIN 
Habları çaredir. 

Her eczanede kutusu• 200 
kuruştUl'. 

- Reçete ile satılır. 

d - Alevi görünen ve ı,ık gös--
t~rcn di~er her nevi lamba, mum ve ı~t&nbul Dördüncü İcra Memurlu-

. 
e ın 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
'ıtz••••-•• Her Eczanede bulunur. 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu 
ma Komisyonu Başkanlığından: 

Satın al· 

8.11.940 gününde kapalı zarfla ihalesi olan 12.000 kilo ııo.de ya~ma ta
lib C}lkmadı~ından 9.11.940 günündmı itıb.:ıren bir ay zarfında pazarlı.~a 

bırakılmıştır. 
Talibler yajın muvakkat teminatı olan bin üç yüz elli lirayı Urfa güm

rük vezneslne ya.tırıp he.r gün yukarıda sözü ıeçen kom1syona müraca-
a\ edebilirler. 00967) 

Emlak ve Eytam Bankasından: • 
Esas No. Yeri Kıymeti 

c. SO Fatih Küçük MWl- 1300.
ta!apaşa Gülcami 
mah. eski Camii 
oerif, yeni Hisaraltı 
sokdı No. Es. 9. ye. 
Hı .oülcami civa. 
rında ve Fener 
caddesinin ilk so
kağındadır.-. 

Nev'i M~lhao Dep<rıito -------
Zemin kat üzerine 
3 katlı hane, 4 O

d&, 2 sofa, ı tan ... 
sa, ı ham:ı.m, ı 

nıutbu, ı hel!\. 

36SU 260.-

aııir tenvir vasıtalarile soba, fırın ve tunda.n: 
diğer ısıtma ve oişirme cihaziarının Bı.r borçtan dolayı haciz edilip sa- O. 
ı~ıkları da dı~JBrıdan görünmiyecek 1.ı.şma karar YCTUen Markoni mar. 
tekilde t nzim olunur ve· maske - kalı 7 lAmb:ılı bir radyo bütün tefer-

36 Kuzguncuk Paşa- 2500.-
llmanı cad. No. es-

Sahilhane zemin 488 W 
ht uzerine bir 

MO.-

leniT. rüatile 28/l 1/940 Per~embe gün il İ.<ı-
lııık Eızdırmıyan bölmelerı tanbul Sandal Bedesteninde sant 
Umumi yerlerde ve evlerd met- 13,30 da satılacatı ve kıymetinin yüz. 

hal ve dıo kapılar açıldığı zaman de yet.mı., beşini bulmadıRı surette 
iç~rklen harice ı~ık nkaetmemek için ikınci açık arttırmasının 6/ 12/940 tn
ı ık ııızdırmaz bölmeler yapılır. Bu rihine tesaduf eden Cuma günü ayni 
bcHmelcr iki kopılı bir aralıktan iba- mahal ve saatte yap;laca~ı ilAn olu. 
Tet olup bur da ışık yakılmaz. Dıv nur. (940/1584) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo:m ilan arı 
ı - Denız ıhti/acı içın bı.r aded elektrikli tav fırınının 21/11 9{0 Per _ 

~embe gunu ıı:ı.at 14 de Knsmıpaşada denız levazım aatın almn komisyo _ 
nu 1ıı. pa rl ğı yapılacaktır 

ki 120, yenı 149, 
151. 

ltattır. ı antre, 
ll oda, 3 hol, ı 

koridor, 4 hela, ı 

hamıun, 1 balkon. 

Yukarıda adresi ve tafsUlitı ynzı)J gayri menkullerden: 
ı - c. 30 ılk taksiti p~ın geri kalnn taksitleri % 8 1/2 1aize tAbi olmak 

şartıle dort ve daha fazla tıılcsitlc. 
2 - c. 36 pe~ln parn ile ve açık arttırma usulü ile sa.tılacnkt.ır. 

İhale 5.12.940 Perşembe günü saat ondadır. Mıizaycde sırasmda ve. 
rilen bedel mukadder kıymeti geçtıti tn'kdirdc talıblerin depozitola
nnı yüzde yinni nisbetinde arttırmalan ve mühür kullananlarm 
mühürlerını noterden tasdik ettırmeleri Hl.z.mdır. 
isteklllerin pey akçesl, n\irus te7.kere3i, ve üç kıt'a fotoRt"nfla bir
likte şubemiz emlftk servıSine nfı.ırncaatlan. «10764» 

·········································································································· 

• 

Vatanda. ana.ya huzur. ya:rruya m.hh&t verınde hM.m 

~ mti3ta.hzaratı Ç A p 
Betlktq: ÇAPAMARKA AMA R ar 

Istanbul Levazam Amirliğindan VariiB11 

Harici Askeri kataall Ilanları 

Ayrı ayrı iki aded mutfak yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eJIII4!.~ 
28/11(9f0 Per~embe günü saat 16 da Esk~ehir askeıt sa~ın aıma ~ıd 
yonunda yapılacaktır. Keşif ve projeleri komisyonda g{rüJür. JJtf ıf 
mutfa#m k.e.şı.r bedeli 23,202 lira 26 kuruştur. İlk teminatı 1741 ıtr'"" rJ#' 
kuruştur. Talıblerin kanuni vesika.larile teklif mektublarmı ihalıl If' 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. (1451-10745} 

** f .60 ton nohud pazar~ıkla satın almacaktır. Pazarlık 22/11/NO o--' .. ~ 
nü saat 15/30 dadır. Ilk teminat 675 liradır. Numunesi komisyoodft rı:.J 
lebilir. Talibleri.n kanunı vesaik ve teminatJarile belli günde çodi' /!P' 
Satınalma Komisyonuna ıuüracaatları. (1443 _ 10737) 

.... .... 
..Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zaTfla eksUtmeleri 2/12/940 ~ 

gu~ü a~at 16 da Ni~dede askeri satın alma komisyonunda y~ ;" 
Talıblerın kanuni vesıkalarile teklit mektublarmı ihale saatind• _.. 
evvel komlsyona vermeleri. 

Cinsi Mikdarı 

k ll o 
Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

Sade ya~. 45,000 67,500 4,625 

____ u_n_. _______________ 9s_o_.o_o_o ____ ı_4~_o_o_o ____ ı_o._so_o ___ <_~--~ 

ı 2000 

3 1000 

2 750 

• 500 

8 250 

35 100 

80 50 

300 20 

-
lC8 

-,.. 
::::a -
:c:::ıı 

=-

3000.-

8500.-

4000.-

6000.-

Türkiye [ş Bankasına para y 
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de deııeıuiş olursunuz. 
K~idelcr: • Şubat :ı wa -ıı Kumooralı ve kıımb~ 
yıs ı Aiust03, a ıkıncıtea _ l;c:ı&blıı.rmda eo u .W .Li • 

'rin ı.uaııertndo yarıılır r-.oı bulunanlar kut'a,. 
dıı.tw edilirlar. 


