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Yeni tedbirler 
peyderpey 

ilan edilecek 

CUMA 22 IKINCITEŞRIN 1940 

• 
İdare ltieri telefonu : 20203 Fiab S kuruş 

&aş'lekil dün Dahiliye 
V ekaletinde 
ıneşgul oldu 

!~\'eki) doktor Refik Saydam 

Y unaniatanda sabit 

Çörçilin Yunan· 
italyan harbine 

dair sözleri 
Ingiliz Başvekili 

dün Parlamentoda 
beyanatta bulundu 

tayYare dafl toplan 

/ talyanlar 
.Göriceden 

çekiliyorlar 

Yunan lı lar tanklar ve 
harb malzemesi 
iğtinam ettiler ttt ltara 21 (Hususi> - Cüınhuri

U~llk llo.lk Partisi Meclis grupunun 

~ılenu toplantısında ıttırnkıa tasvıb "Gı.decegv 1·mı·z l"tltrn Ye dünya alıvalinın gösterdi~i 
t.lrıırı Uzerine hükQmetçe alınması J d 

ltalyan ric'atinin 
bozguna dönmesi 

bekleniyor ~elbe i.ddedl!en yeni tedbirler pey- yo uzun ur 
b Y ılfln olunacaktır U 
Qa,~ . 

ötede ekı! Dr. Refık Saydam bugün --
tarlııd n evvel alınacak tedbirler et- Londra 21 (A.A.) - Ava m Kama- Atina 21 (A.A.) - Yunanlılar 

Arnavudlukta doğuda Preapa gö • 
lünden Yugoalav hudud una ve ha • 
tıda Adalar denizine kadar yayılan 

o~ a Dahiliye Vek~Ietinde me~gul rasında kralın nu1kuna cevab olarak 
~~~: ve ö~leden sonra saat 16 da verilmek üzere t.evdi e~il~n ~!r takrlr
~ty ~A.lette toplanan İcra Vekaıeri den sonra başvekil Çorçıl soz alarak 

~tıne . bU h d : .. r k'· ltuk rıyaset etmiştir. ~a em"Y ır . ı. . 160 kilonıetre uzunluğunda bir cep 
t.ııea 6nıetin yeni kararlıırından bir Bugun harb vazıyetıni .znh .etmez - henin iki cenahı üzerine, halyanların 
~ )' kısa bir zaman zarfırtda Da - sem Avam Knmarasının ben. mazur aiyah gömlekiiieri ile nıüsademe 
~: Vekfüetı tarafından neşlr ve görece~ Ine eminim. Akdenız harb sa h kıt' alan nı sürmek te olduklarını bil-
~tir. nesi hakkında beyanatta bulun~a - diriyorlar. • 

mn rzamam olduğumy zannetmıy~ - Muhtelif noktalarda Yunan kıta-lJi rum. Akdenizde iki harb cereyan et- larının yeni İtalyan başkumandam •VIak;neye mektedir. Her ikisi de bizi .azaml de- General Soddu kıtlalannın Arna • 
(i recede aHI.kadar eder. vudluk içindeki mukavemet hatları-

\a • • Adedce çok yüksek düşmana kar1ı na vardıkları bildirilmektedir. Bu •er 1 rken Mısırın ve Suvexş kanalının müdafa- noktalarda halyanların karma ka 
ası var. Bundan daha bırimç ay ev. rışık bir halde ric'at etmekte olduk-

U vel bu müdnfaa müşkUl ve şiıpheli gö. ları anlaşılıyor. 'U n •1 • k ll zükebilirdi. Fakat bugün, istilô. kuv- Yunan ordusunun sol cenahı, hat-

Q 
an 1 ı eri 0 ar1 vetıen üzerimize düşerse 'Vazifemizi tı !talyan kıtaatını ikiye bölebilecek 

0
,, , • başaracağımıza itimadım (ardır. bir noktadan yarmı§tır. r1ceye girdiler --~(Devamı 4 üncü sayfada.) (Devamı · 3 üncü sayfııda) 

s ~·taıyan ordusu ingiliz -Sovyet ingiliz, Alman 
llbaylarından so munaseballna dair tayyarelerinin 

latanesi aziedildi H 1·f k lk k 1 ~~trkd~n. 22 (A.A.) - Ajans a 1 a Sin nu u yeni a In ari 
~ 1 tıne ·· Y ·ı · k ll l ~n C··g~re, unnn ı erı o a- Londra 21 (A.A.) - Bugün Lordlar 

~:'dııki orıce şehrinin tark kıs- Karnarasında söz alan haricıyc nnzı-
Londra 21 (A.A.) - Hava ne

zaretinin tebli~i: ~kt md ahalleleri işgal etmiş bu- rı lord Halifaks, Fransa hakkında 
~~k i~ ır. Fakat, bu kollar, iler- demiştir ki' · 

Dün gece, Ingiliz hava kuvvet 
lerine mensub bombardıman tayya
releri, Diusberg - Ruhr - Ort iç !i
manına büyük rnikyasta bir hücum 
yapmıştır. Cemilere ve antrepolara 

y11 tııt,ı~.•n kuvvetli Yunan kıtaatı- Hitler F;ansayn karşı hep bır ara 
!ııı~<tntıln~aal~tın~ ~ekle.mekte~Hrler. da hem şiddet, hem de oıtşay;ş siya: 
~ 1da. lt l tımdı ~ım:ılı garbı kıs- setine mutad olduğu üzere devam et-
~ l'~tina Yhan kıtaatını temizleme mektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

e aıılamı~lardır. (Devamı 3 üncü ıoayfada) 

~ A.tina. Yuna n tebliği 
q ~dil; 22 (AA.) - Dün :ı.k~m 
~!!.~~ bUtun Yunan tebliğine naıaran 
)~ltıı t ~ephelerde muharebeler 
q 1 tııue l'tıı$tir. Yunan kuvvetleri 
~ l BirçVkffakiyetlcr göstermi~ler
~ : ~~tiro B ealiha yeniden iğtinam 
~~~~~ ç,; unlar arasında, yedisi 
)~~ 11 dar?ta olmak üzere, 15 top, \ ı:~ıa-' topları, yüzlerce- mitral
~~ 'r ~rh Vardır. Yunanlılar ayrı-

~~~ ~e~ ttıkat ve ia~e deposunu 
ltlll «;ırıni§lerdir. 

~~~tıd Y~ orduaunda aziller 
~~~r b;:· 22 (A.A.) - himada 
bı~ lliire llıembadan alınan hnber
\ ~'"lld' Arnavudluk'tıiki halyan 
~ d~~·İ~"~zzaf 50 halyan sii-

~Qıınan·;a da üçler 
,~,~.!~na giriyormuş 
~11ııı h 22 (AA.) - Havas a

~ ~ ıırn,rı;sua~ muhabirinden: 
) ~ t'kırı t"~•n üçlü pak ta iltihakı 
1\ • A.'lto e akki edilmektedir. Baş
~ l t-atııt tıeaco'nun Almanyayı zi
f'·~ ~ir. •nda bunun vukuu muh-

Q'ld~apen Solyaya 
il~' Bulgar Krah 

~~~. OÖrüşecek 
~ı· ıı ( 

Bir kulağa daha 
paha biçilecek 

Frenleri tutmıyan tramvaydan atlıyan genç doktor, korku 
ve atlamanın tesirile kulağında arıza kaldığını iddia ede

rek eski Tramvay Şirketinden tazminat istiyor 

Geçenlerde Kayseride bir gencin Talebe Akçayın kendini araba -
kulağını kcsmişler, iş mahkemeye dan atması ve o anda duyduğu he
intikal etmiş, kulağı kesilen genç taz yecan, iddiasına göre, kulağında bir 
rninat taleb etmişti. Fakat, Kayse - anza bırakmı§tır. Kulakta hilsıl olan 
ride kulağın kıymeti takdir oluna - bu zaf:iyet tedavi ile de geçmemio
ınadığından mahkeme hadisenin ls- tir. Şimdi tahsilini bitirerek, doktor 
tanbulda seçilecek bir mütehassıslar çıkmı§ bulunan Akçay asliye 4 üncü 
heyeti tarafından tetkikine karar hukuk mahkemesine müracaat cde
vcrmişti. Buna çok benzer bir hadi- rek, eski tramvay şirketi aleyhine 
se de şimdi Istanbul mahkemele - dava· açmış, ziifa ~ğrıyr.n m:vunun 
rinden birinde dava mevzuu olmuş- bedelini istemiştir. Fakat, mest-le 
tur. Bu garib davanın tafsilütı su - bu safhaya gelince, gene güçlcşmiş-
dur: tir. Kulağa nasıl pohn biçilecckL 

Bunun için mahkeme İstanbul 9 3 7 e nesi içinde bir gün Laleli-
den Aksaraya gide"n bir tramvay a- adiiye tabibi Enver .Karam ehli -
rabasının birdenbire frenleri tutma- vukuf tayin etm"ştir. Iki taraf ve -

killerinin ve f..m·cr Karanın iştira -
mış.ve araba müthiş bir süratle yo- kile yapılan bir içtimada, hfıdise mii-
ku~u inmiye başlamıştır. Bu sırnda r.akasa edilmi,tir. Vekiller iddiala -

nde ani bir panik rını teşrih etmi~lerdir. Dr. Akçsıyın 
. -l~a.!YY.l.~luzaya kurban git- vekili yukarıdnki iddiavı tekrarla -

'"rll b· ~-A.) - Almanya-
11Ytik elçisi Fon :WTlt!lllılıller ı 

atlamıya baş- mış, şirket vekilleri ise hiıdiaede tir
isimli bir tıb tale - ketin bir me.!l'uliydi olmadı~ını söy

ni ~ışa~~ya. atmıştır.

1
}iyerek. ııatlan:ıa. a:,:dnı de.~işlerdir. •onra Sofyaya gel 

~•I L Ankaraya hareke
·~1 Boris ~ra~ndan 

tahmin ediliyor. 

Aksa'rasa kadar böylece Adlıye tRbıbı bırkaç ifUM kadar, 
orada aiiclükle tev- raporunu hazırlıyarak, doktorun 

·r. 1tulağına paha biçecektir. 

•• • 

s an u un - ece 1 
• 

Sokakların manzarası şehrin 
çok muvaf fakigetli şekilde 
maskefendiğini gösterdi 

Halkın sokakta mavi elektrik lambaları kullanmasına müsaade 
edildi, emniyet tedbirleri çoğaltıldı, gece işleyen vapurlar yalnız 

iskeleleri görmek üzere projektör yakabilecekler ,. ............................................ ~ ' 

ı Son tedbirler bizi ) Köşe başları ve elektrik 
ı harbo götürmek ı direkleri kireç 
için alınmamıştır 1 

seıkideharbibizden! ile beyaza boyanacak 
uzaklaşbrmıya ya -1 
rayacak tedbirlerdir 1 

Biz harb pefinJen kot an 1 
bir millet c/eğiliz; fakat, 1 
harbin ele bize yaklaıma
maıı için teclbirli, azimli, 1 
di•iplinli ve müttehid bir 
millet olmalı lazım geldi- i 

ğini çok iyi biliriz. ~ 

ı 
Yazan: Muhittin Birgen i 
[Yazısını ikinci sayfada Hergün ~ 

sütununda bulacaksınız l E 

'\.. ............................................ _; 

Pasif korunma 
nizarnnam esine 

ilaveler 
Yeni hükümlerin 

mer'iyete konması 
kararlaştı 

Ankara 21 (Huausi) - Hava 
taarruzlarına kartı pasif korunma 
ni:ıamnamesının 2 maddesine §U 
hükümlerin eklenmesi hakkındaki 
kararın mer'iyete konması Heyeti 
Vekilece kararlaştırılmıştır. 

Madde 22 ye jlive - f..v ve ha
va korunma amiri birkaç aile otu-
ran ev veya apartımanlarda nizam
narnelere ve nizamnameye daya -
nan talimatnarnelere göre alınacak 
bütün korunma tedbir ve tertibll'!ri 
için lüzumu olan parayı cv veya a
partımanda oturanlar işgal ettikleri 
kısımların icar bedelleri nisbetinde 
tevzi etmek ııun~tile tedarik eder. 

Bir binada yalnız oturan aile bu 
bina için yapılacak korunma ınas ·
rafını ödemekle mükelleftir. Bina 
veya binanın bahçesi içinde vücude 
getirilebilecek sığınakların in:asınn 
aid masraf bina sahibierine niddir. 
Birkaç küçük apartırnan veya mün
ferid ev grupinn için müıtcrcken a
lınmaSI icab ,.,df"n tt."dbir ve tertib-

<Den.mı 4 üncü sayl:ıdn) 

Şehri bu sabah kesif 
bir sis kapladı 

Dün gece ynrısından sonra şehir
de başlıyan sis, bilhassa bu sabah 
sekiz buçukla dokuz araııında bü
yük bir kesafet peyda etmiş ve ade
ta ıı-öz gözil görmez bir hal almıştır . 

Deniz ve kara nakil vasıtaları se
ferlerini bu yüzden mü kühitla va
pabilmiolerdir. 

Bazı deni7. seferlerinin tarifeleri
nin tatbikinde de bu sebebden do
layı ufak tefek aksaklık olmuttur. 

Şetrrimizde, ışıkların 

söndürülmesi ve maske. 
lenmesine aid bütıin ha 
zırlıklar dün ik.mal edil. 
miş, dün akşamdan itı. 
baren evler müstesna 
olmak üzere, bütiın şe. 
hirde · ışıklar söndürıil. 
miıştür. 

Dün akşam İstanbul 
ilk defa olarak kan-ın 
lıklar içinde kalmıştır. 

Çar§ı erken 
kapandı 

Şehrin mühim mer -
kezlerinde yalnız 137 
maskeli mavi ışık veren 
lfı.mbalar yakılmış, di -
ger lfı.mbalar tamamen 
söndürülmü.ştür. Bütün 
müesseseler~ tıcaretha -
neler, dükktı.n!arda ak. 
şam r~klam ve harici 
ışıklarını kaldırmıvlar 

ve erken kapatmışlar -
dır. Kapalıçarşı da dun 
aqrı.m saat 17 de kn 
panmı..ştır. 

Bütün nakil vn. ı ı ı _ 

rında, tramvay, vapur, 
tren, otomobıl ve arnba
larda ışıklar maskelen. 
miştir. 

Tramvaylarda 
vaziyet 

Tramvay rı.rab.ıla -

-

rının i~inde yal • Tramvay arabalanruıı rr.:.vi a. puller takılırken 
nız masketenmiş iki 16.mba bırakıl -ı larak sefer yapmışlardır. Yolcuların 
mış, diğer lAnıbalar sokülmü§tür. knrnnlıkta i.ıip Linmelerinı kolayls.J-
Tramvay tı.rabaları perdeler kapalı o- <Devamı J üncü sayfada) 

Teklif ediyoruz 
Yaz saatini tekrar tesis edelim ve 
şehrin haranltğtndan istifadeye 
kalktşacak mücrimlere verilmesi 

ınutad olan ceza ları arttra/tm 
Pasif k~runmanın başlıca 

ve mühim bir icabı olan ışık 
kararlma tcdbiri dün akııam -
dnn itibaren tatbik edilmeye 
başlandı. lık tatbikat, şimdi -
lik, umumi yerlere ve aokakla
ra münhaeırdır . Ay ba,ından 
itibaren iknmetgnhlııra da oa
rnil olacaktır. 

Dün akş~mki mü~ahedemiz 
unu göstermiotir ki İ!tanbul, 
.ı) yare tehlikesine kar~ı p ek 

ıus.ı zamanda hakikaten iyi 
maskelenebilmi,tir Fakat her 
fııyd:ılı tedbirin ufak da olıia 
ba:ıı mah:lUdarı bulunabilir ve 
bunlnrı dü~ünınek lazımdır. 
Karanlık, kazalnra ı5ebeb ola -
bilir. Dunun için nakil vasıta -
ları seyirlerini yavaşlatmı~lar -
dır. Ayni zamanda karanlık • 
tan istifade etmek isıiyecekler 
de bulunabilir. Bunlara kartı 
d:ı tedbir almak lazımdır. A -

lınacağ:nll da §Üphe yoktur. 
Nitekim ıtıkların J-arartılması 
mecburiyeti mesai saatlımnin 
de erken hitam bulmasını icab 
eylemektedlr. Bu da, aynca bir 
tedbir mev~!.IU olmak gerektir. 
Yani hava tehlikesinden ta -
haffuz içiu ~:·ııan tedbirler, 
t!'Z çalı4Jna ve at nıeeai ıçın 
bir sebeb ·va \"esile C'1mamalı -
dır \"e btıl•l"'lk ınıda balık avlı
yabilecel. lenn ıtlerinl lı. olay -
lllftırmamahdır. Bundan dola
yı: 

1 - Pa•if konır.."Ul'la &ama~ 
larında, orıal.tn lıuanlıim -
dan i•tifad• et ne.k i.ti,-...k 
cenı.inı C'l'l ... bj.,.. hu.\0.1 v~ " • 
zıımt bir t'~P tartıı~; 

2 - Dairelfl r •lteoa luı...-
caklan için rof'.aaiye .,lle-n "'-• · 
lanılma•ını, d aha tb~ }"d 

.uatin!n tekrar t-.:ıi te.IJif e
diyonıx. 



He •• gun 
Hükumet tarafından 
Alınmış olan 
Tedbirler 

Herha.ngi b1r cidale atılan WeDeri 
veya mii.kıtleri o ddalin ebemmı,et1 -
ne ve kudsiyetme inarQp iDanmadık
lanna göre iki kısma a~at kabil
dir. İllansnla.r daima cesur, fcdakfir, 
atılrtan olurlar. ~ eıd2li iyi 
hazırladıklan takd.t:rde mutlaka n -

Y~Wm: Muhittin ~ zanırhlr. İna.nmıyunlar ı!aima çe.. 

= lmanın getirdigi netice zaferdir. == Söz·· n kısası 

Dünyada ne 
Akıllılar var/ 

E. Ekrem Taln 
t;U· 

rada sırada ve ekserıY .. A'' 
yük tenhhürlerle gelen l r

rupa ga~etcleri, hele son zaman :ıı• 
da ele alınmaz olJu. İçleıind_e 0 ibi. 
rıacak bir nıaknle bulunml\dıgı gl 11 
okunmağa birnuc.ık değeri 0 ~~. 
harb havadislcri de en az on ghıı• 
lük, hayatlanıış, ehemmiyet ve 
ausiyetini kaybetmiş şeylerdir. .. 

Bundan doinyı, elıme bu gnzet; 
lerden biri geçti mi, il:ınlara / h• 
gezdirmeyi metni okumaktan 11 o
fnydalı ve dahn eiHencdi bulu)' 

üvazene mihverini k.nybe - kingeıı, korkaktmar. adall iy; bazır
den d6nya, döne döne, bir lamış olsalar da gene ta,bed.erler. 

uçuruma doğru yUTarlanıp gidiyor. Oirlşece#im cidalln min içtn mut -
Yannın ne olacağı mal6ın değildir. laka milhim, hayati ve kudsi mahl • 
lladiselerin in~fı öyle bir istika- yette olmasına bakınız. Ondrm aonm 
met aldı ki artık bunlan herhangi da bu ddali btltün teferrliatma va -
bir ölçü ile ölçmek ve herhangi bir nncaya kadar iyi bir metocnn b:ı.zır
nazariyeyc sığdırmak kabil değil - lnyınız. Bu takdirde sirin için zafer 
dir. Sözün kıymeti yoktur; tahmin- muha-kkaktır. Aksi hnlde millet1erm 
lerln, tasavvurlann, f raziyelerin en hayatlarında oldu!u gibi ferdierin 
aa -ıamı bile bir roat içinde her türlü hayatmda da tmlihlAl mnkadderdir. 
manasını kaybediyor. Dünyayı sa - İnanmadığmız §eye girlşmeytniz. 
ran harb siniri günden giine gergin - -·••••• .. ••••••••••••••• .................. ...._. ___ , ___ ,,_...... ........................................................ - ... - ..... - ......... ~ .... -----··· ......................... ,_,,, .... rumC.eçenlerde, lsvı"I"Tede, Alt11:.~ 

leşiyor ve bu ainirin ~unuz hare- .,.. .."' 
lı:etleri bütün enternasyonal bttdiae- dilile çıkan bir gazetede rncs 
lere U kim bulunuyor. şöyle bir ilancı rnstgelrlim: b"r 

Bh miııal olmnit üzere, fnrnza, ,u aKibar ve mnzbut nhluklı .. ~ 
•on taarnız rikııwnı ele alalım: bay, ahhab olmak ve mü~ku · 
İtalya, baTbe cirdiği znman, Bay D •• 12 k 1 b 1 ~- ( • t• t ı· ı· bir arnda oturmak üzere, mı d~ 
Moşsalinf, yüksek ve tantanalı bir un, 'ŞI .ari ra syonu IŞ z e e 1 ıya _ro ar IS 1 den veyahud ki kaıaciğerinderı tr' 
dil i)e Yunan~ana vesaire vcsai - hntsız bir zat ile tanışmak rırz~ıstlfr 
reye ltarvı ltalyanın köt{j bir niyeti ~·z·.am eş asJ arasJn.da dadır. Bu prtlnn haiz k.imscleon ~· 
olmaci nı il n etmi•ti. Fakat, bu k " h d d• 1 t b 1 t tti• lan numarnlı posta kutusuna ı1l 
~ ... ; ... ~.~~.:t ::~~bi~b'::!: • .l'!: e i ri a nd ı e şya s m m ar ~ 1 e s 1 müessi f ir A d ise tuh:;;,.;::;:;:·~:~~;O gmöhlın•,t; 
hiç biT sebeb olmaksızın, halyanın ti. Ona bir mana veremedim. b' 
Yunani!tana taarruz ettiğini gör - İatanbul zabıtuı, tchrin ,..klan } } " • • \ İki tiyatro sa.n'atkfın arasında vu- ha, dedim, bu k.ibar ve mazhul fı~· 
dük . Demek, sözün hiç bir kıymeti töndürmc ve mukeleme talimatnn- Perde, istor ve a e umum zıya gız eme kua gelen bir hO.dise Bey~u Adüye. Iaklı adameağtZ i>izza' bu h_a"1;idd 
yokmu . V ltıi, ltaJy . sözünden dö anesine tmlkan ~ bir .baaaasi - eşyası 0/o 15 ten fazla karla satdamıyacak .-ne intikal e~. HAdise fUdur: lara müptela dn kendine bır. der' 
nU~nü izah için sebebler gösterme- yetle çalıoacağı ~c baD Ra~ld Rısa tiyatrosu artistierinden ortağı mı arıyor) Olur al Aynı .1ıe 
mie değildir: fakat, bu sebebierin çıkgöz.leriı2 hnattan ictifade ederek 0/ 

2 5 llayaUa san'atkfır Hallde PL,kin ara- de ıP riftar insaniann bazan b~dif· 
botıluğunu bfitün dünya ile bhflkte tedariki li.z:ım gelen maddtılcr üzo- Manifatura eşyasında azami kAr haddi o .anda bir münnkaşa geçmiştir. Bunu münnsebetler anıdıklan .v~k~hrY 
bi7.7:a\ Bay Mu olini de pek iyi tak- ı.inde .ihtikAr yapmalarma meydan k k 1 d bilAhare Halldenin ~ Vedad haber Bifbirlerindc lıastalığın seytırıı, ı ce-
dir eder. vermemek. :içia tedbirler ahnıt hu - Olara arar aştJTI. 1 alınca biddete kapıl.mış, ~ruea Ha- latlnnnı takib, muhtelif iluçları~ıtl;d 

Fakat, iş bununla da kalrmyor. lunrna~adır. •. .. . . • . yatın Takstın<reki mne gitmiştir. A _ sirini tetkik ederek teaelli ve u 
Bu 1-ıtdisede nde 8ÖZÜn tutvlmadıit E~mye~ .~üdurtüiü bır. taraftaa nat Miiraltnbe Komisyonu, dün va.. ı nca manlfatura fiatJannı da te.sbA ralarında §iddetli bir kavga çıkmış ve bulurlar. # 
vlikıaaını görmüyoruz. Bunun ya - kendı teolcılRtile bu muhtelif med - li vi · a "-ed v-..... ~1n r: .... .cı~>tınde etmiştir. Yünlü, prunuklu. keten bu Vedad rdd"aya ....J>re o Sll"ada yemek U.lı:in biraz•c.ık di:oiinünce, -" 

ı d ı . .. . .., '--' L 1 mua nı AULU• ~ v ~ ı f;V e)"Y" 
nında. talyanın beNlb tarafından e.enn aab': uzermuc..-ı ... ontro ve toplıınara.k 15/ll/941l tarih ve 2/14660 nevi mensucatın tAr haddi umwnl o- ,.emekle meşgul. bulunan Hayatın ö.. hakilı:ati. gÜ:ı gibi ııözlcıime 
da yanlış hareket ettiği göriilüyor: mürak~~el.enne reaen deva~ eder - n\llll1\ralı kararnameye ııöre, ~ık i\S- larak " 25 olualt tesbit. edilm •. nündek:l .ııotra ~ıçn~ını kaparnk. gene; oldu .. kafama da:ık dedi. ,11ıP 
Karaya bağlı Yunanistanı battan iş- ~en, dıge~ tarafuın ~lkm aıba~ v~ ıeme i.Qlerfnj!e kullanılaca.t perdelllt. Müraka.~e Komlsyoniınea ınta nıata- kadına htieum etmı.ş ve hakarette bu- Mide ve karacii~~r hr.stal"ı ,.e 
zal ~i~ olduğu takdirde dahi ltal- şıkaye~:;re de azamı chcmmıyeb ~tor Te alelftmum ziya geçmez renkli za olarak kabul Te tasdik edilen tö- lunmuştur. Bu sırada evde nayatın bilha!SB aksi, titiz. gcçjm~ı% aıtfl· 
yanın eliiıe hiç biı teY geçmi, olmı- vey;.~ d ır. rd 1 kt "k kumaşlarla ayni maksad ıÇin kullanı- rethanelerde bıı malların aıaml kir elbiselerini diken ~ Janet araya merdümgiriz olduklarını hatıfl~iYreı 
vacağı muhakkak bulunduğu halde .,. ı:~ •Lle seyyar p: ek v~ e e lı2 lacak obn ~ıd ve kartonlarm tap. haddi % 50 dir ctrerek, Vedadın elindeki bıça~ı al - Sonra gene hatırladım ki, h' fııı' 
bu mcmlekete yapılacak taarruzun kP! ~ ın~~ n yaf~aga :ı.: a tiı.Nın tan kar haddini azaml ola.rak 'lı 7 ve . ttı.kl all .. _ mış ve her ikisini de teskin etmiştir. bu harbde bitaraflığını ınu "fl'lırı' 
ingiltereye Akdeniz.de halyaya çok ışı zamta tara mcıan cıırm mct - Ur h ddini Bundan ba§ka sa arı m arua ~ etmekle beraber, yivcc;ok bak• jt.,. 
yakın bir takım üsler temin edece- hud halinde vakalan~ttlardır. perakende sa.~da da . ~ ihtikAr yapan üç ticarethanenin aa - Vedad, Beyo~u 3 üncu sulh ceza dan aıkıntıdadn: dıHhk çC'Icrrı; te" 
ği muhakkaktı. Ha tti, bu heMbı ya- Içlerinde iki de tik.car bulunan % 15 olarak ~ etm.Iof.&r. Tayın e- hibleri de MDddeiumumn~e tesımı ma.hk_emesln~e ~ılan duru~~asında dir. Orada. kaç vakittir, ek nı c h' ll-' 
P

an lar, ltalvanın böyle bir tnarnız btı adn.onlann zincir1C'lTle suretile ih- dilen kAr hOOdı en asgari btr .dr o- edilm'şl"r Bunlar Bakırköy İstanbal aleyhandeki ıddıayı reddetm.ştır. An- reyağ ve teker gibi ,eyler. J ~ır 
..,~_ar aptıklan tesbit olunm"""tur. lup bu glbi evanın fazla satılacağı ' ı · eak, mahkeme netJcede su~u saba d h 0ııı;.-

ynpmııaını hiç bckl.-mi}'orlardı. H - a&y 1_
1 

h-L' nd ~:_ki nazan iUbara alınarak kararlaştırıl _ caddesinde bakkal Yordan, Kocamua- bulm~ ve Vedadı 3 gün müddetıe vesika ile ve dirhem ir em J11~~ 
diııt!ler gösterdi ki ltalya, harb si - aı;;a anan ve aJ<aftn • ,.. - tafapn.şada Berberşe.fik sokağmda 7 lıvor. Bunlar is~ karaciğer ve AY 

b b • b b d bata L--1 an mahtelcirler c:nnlardrr: mıştır. Komisyon, bugün de toplana- ...,. kal G N" luı.pse mahkftm ederek. ~ı kcil h 1 v _ı_ 1 .. .-e r 
n iri icin de. u aıut eu ı a yap - K ~ ,_ 

32 1 
v-d rak kararnameye dahil olan fener n umarada .,..k Mano a.oçı, ı.Şan.. etm:"tir as ta ıgı ç~en ere mu ur 

t ol!.gUncudR sayı ı eY e otu- • ~ · kt ~ 
mamı, ır. FJva y . am ide Çilingir l ceb lAmwı, ampul vesairenin fiat- taşında Vallkon$ caddesinde SS~ na.. 88 ır. h ID ' 

Ayni hareketin içinde göze çnr - :okağı~d;;·9 n~:: m lı dükUnda l&rı.nı tesbit edecektir. marada oduncu ve kömürcn Mihaı ot- 24 saatı"n kazaları lste, kibar ( 1) ve mazbu.t •\,i ıı• 
pan daha büyük bir hesnb hat h-- _ı cı Mun Ça_,kapıda Asma _, _ Komisyon dünkü toplant.ısında, ay- lu Yordandır. lı ( 1) bny cenablım öy!e _bır~~ e ~ 
da halyanın kendi kuvvetini tak - uru ·-. • ..,. k' } rıyor ki onunla ahbablıgı ılerı} ·~,.. 
direle !:!ÖSterdiği şuur nok.sanıdrr. Bu- kandilHeo~kağınoda ?.. aayı?__!!_ı ·~ydyar Kahve ve sinemalarda birçok İki aene aınıfta kalanların ve yaralama va a an türüp. ;eker, vağ ve ekm('k ,.e~~rı' 

un B ı mı on u ır mı c ın ıı;.u- Albert. Hırnı71ıı handa l~ top - ta e e ya a an 1 as er ıgı tecı e ı ıyece Ni.şnnta~ında oturan Sabilu adında ..... vı fl'lıcı · lt "}y 1 k b" "11 t' L- ~tlcı af'ı • rtıııı:oy ıcrn enn en 1 ı b k ı d k ı·-· '1 d'lm' k lannı bı'.-imle elinden aldıktan ·1e" 

erk oıdu u kanıısında rie'at eden f .... lld"' ınıwo ... ~ .. ~"'·tı .... rif V killil'öl alA'- da~-- Y"'": ü b dd . ra. onlardan kenrJ: ııapııag nı~ ·t-d~ tancıhğı yapan Neıotm. Sirkmde F- Maari ... ur "'6"', .._ ....... ve zn- no.aa ~ o, <lAa ruuı;o ....... bir genç kız, d n Hnr iye ~ esın- ... . . k ... . .... ıst& .. 
İtalya, bu at!ır alcibetli şuur noks:a - bii«suud eadd~e 25 sav.dft Vitali, bıta vasıta&1e der.; saatlerinde .sine - bir emir gondererek, ü.stüsLe iki yıl den geçerken, vatman Fuadın idare- cıgc.-zını ve · arncıgeırıge.zını 
n ının acılıkını Çok iyi 1-ıi!ııediyor. "· ettirsin. 
Bııy Mu!! Oll.nı'nı"n •on nutlı:u bu duy- T cpeba.sıncia Mekteb sokağında ma, kahve ve ga.zi'nolara. giden t.alcbe- ayni sınıf"'- kalıp da fiçüneu yıl gene sindeki 571 sayılı ~va.yın çarpma.. C d- .. .. k " .. ? f' 

D Muiz. Crıl tada Necatihev eadde - yi sıkı bir şekUde takib etmelttedir. hususi bir okula devam etmek isti _ aile başından yara.lanmışt.ır. ör unuz mu açı gozu ,.ş 
gunun çok açık ifadefldir. DU d h · uhteılt tleri k ted vi altın ft" Mt>gv er dtinvadıı ııe akıllı\t'f Lııib eindc Nt".,·'"'"'· Galatada 5ch5örvıu so- n e, şe rın m seıu n- yenlerden askerlik çaA-ma ~irmiş o _ Kazazede ız, a a ö.Unm~. ı Su J• 

Coriilüyor ki artık dünya akıl, k ğmda 39 sayıda Kalcf, T t-peba - de sinema, kah~~erde _ riliant kobn.trokına.r lanların talebelikten dolayı ıceıı e- vatman yakalnnmışt.ır. mneıl•ent.a,mbeizydbain!:l~ık':~ış;ız 
fUUr, hesab ve müvazenc düny sı sın(!a Y lı:o., ve Fenneneciler cad - yapılmış, buralu..ıun go en ır - . . . . . Hocapa!:nda oturan Murnd ndında " 
olmaktan çık:mııtır: her şeye ha - deııind,.. Yorgi adındaki phmar. sım talebenin hfiviyet.ıeri tesbi~ olun- dilems'yeeeklerilli bildirmı§t.&r. VekıUik. biri de dlm Sirkeei caddesinden ge- e ct rCtılJI 
k m olan sinir ve ihtirashr. Zalnt bunlar hakkınd ki t h - muçtnr. Bu talebeler, okul vo d.isip- askerlik §u beleri tarafından taleb vL çerken: Polonya sefaretine ald otomo. • .:>~tım ~ * kikntn ehemmiyetle devam etmek- lin kurullarınca şiddeUe cezalandın- ki oldukça buna göre muamele yapıl.. bilin sadinesine u~nk vücudünün l 

Böyle bir dünya içinde, Türkiye, tedir. laooklardır. masını emretmiştlr. muhtelif yerlerinden ~ır snrette ya... lhtikar yapan 15 bakkllnft"' 
akıl hesab, müvazene ve şuura ita- ;--·····-·---···--- -----·------·····-·····-"'\ ralanmı.şt.ır. Belediye İktısa<i Müdürlill:U Jl1~6' 

?~tı~~k:~s~!;:~~s::'!:ztf:d~;~ Kahraman askerlere · ISTER iNAN iSTER iNANMA 1 : Beyoğlunda oturan Maıhar'a- ti§leri, dün Üskfidnr mıntn~~fl' 
b k ) k h ı• : 1 dındn .. ,_ı. evvelki gece Çft"'lıyan ga - yaptıklan bir teftişte, 15 bakltflll"~ 

'Ynnın ıç' inde ~norlu hadiseler bek ış 1 e.,ıye . 1 uu "' • rıır .. .ı 
!ernek çok ;fdilime olur ve bu - - i cHerke.sin bir manisi vardır. 1000-1500 arasındaki hu.sıısi ara- zinosunda otururken bir ara, ~bin- at Müraltabc KomisyOnu itn • ııetıv 
günkü dünya hadiselerini bu ba _ ŞehrimW:Ie kahraman askerleri - Gazetelerin de var. Mesela, ~son baya kü.Uiyen benzin venne - deki tabancnsını karıştırma~a başla- uymıynn flatlarla satış. ve b:tlıe~ 
kımdan mütalea etmek en ta.bii ve mize kı;lık hediye hnurlanması faa- Poota-. nın Ankara 'T1ıl~habiri, nlflli hükuvıet dü~hımez., 1 nrı~tır. ihtikAr yaptıklarını tesbıt ~ P 
unıri bir yoldur. liyeline hararetle devam edilmek - ikide bir dıline dolamıştır: Yukarı aynen aldığımız yau, •ı Bu esnada tnbanea birdenbire a~ş İ~~ suçluları adliyeye 

Böyle olunca, son gÜnlerde hü _ tcdir. H lkın faaliyetinden bo.;lı:a ls- - Hu.rusi arabalara benzin anhibi yeni otomobil nlmı§ bir ~ alınış, çıkan kurşun karşı masada miştir. ----------
kumet tarafından alınmış olan ted- tanbulun tanınmış tüccar ve mn - verilm.iyeook., husıus\ arabala - gazetede çıkmıştır. l,in tuhaf ta- 1 oturmakta olan, Mehmcd Kıkret a - H kuk l yı ~~~ 
birleri anlamak daha kol Y olur. nifa'turacılan dn Kızılaya teberrüe rın benziııi tahdid edilecek.. rafı, yazıyı yazan da bizznt oto - 1 dında bir gence isabet ederek. kolun- . . U • çu arı~a unu 'l::ıı 
Bellci bu tedbirleri daha ba aları ha§lamı~ bulunmak.tadırlnr. Dün 12 Ve .• nihayet, dün Juıber veri_ mobilin sahibi olan zattır. ııSon ! dan yaralanma.&oo aebebiyet. vermiş.. 23 lkın~:~teşrın Cuma Fı;kflltesıı' 

f t .. K '- J250 'ft ·· . • . sim gazinosundn Hukuk a 
da takib edebilir. Bunları da iyi nn- maru uccnr ızıw.yn ~ çı yun yor: Postn)) ılk defa olarak, htmısı o- tir. ta çayı yapılacaktır. 
lamek için, avni muhakC"me yolunu çorab, 750 yün eldiven, 870 fo.nila - Husu.si arabalar $eyriise tomebiHere benzin verilmiyece - Yaralı tedavi altuuı. alınmı:ş, Maz.. nışmn ../ 
t kib etmek klfi gelecektir. teberrü etmi1lerdir. ferden menedilecek! ğini bir buçuk ay evvel haber har yakalanarak hakkında takibata •f 

Alınan tedbirler, l'ı.irkiyeyi her BIHllardan Oilbenadeler 1000 Nanemo!la ile bu. bahsi ko verdi. Buhaberteeyyüd etmithului ba§lanmıştır. MeviQdÜ şerl ~~~~~ 
teve, her nevi müvaz.encııiz. uur - Y~? çora~, 500 yün eldiven, ?. 00 fa- ~ n~yorduk da: nuyor. Hususi arabalann mene - J fabrikasında e P 

suz. hcs.ııba sığmaz ihtimalJcre lc.ar- mla. Ncdım Hamarat 250 yun ço - - A iki qöziim Jıusu.si oto - dilmesi bir gün mesdesidir. Bu - 8 Feshane ça1ı~an Esbak Asir Mutasamfı '") ~ 
1 

ı hnur tutmaktan ibarettir. Eg~ er rab, MihAail Çık"aşelli 125~ yün ço- mobili ·~1an'lar bu.n.u ekseri ... a na ragymen yukarıdaki yazının ıı Cemllle, ayni yerde arnele Zillfiknr mandam merhum Rifat CPMafiSI O~ 
b Ccl 1 K r 625 h >< dün bir iş meselesinden dolayı bir - · Toprak mahsulleri O ~ 

bu dunynda tuur ve hesah ve müva- rFıınh, . B"a ) 
6
e
2
m
5 

en.. yubn çoSr~ ' ke•nf ve zevk için değil, bir ih- bize i!nad ettiği maninin biz, 1. remı ve •1tı~ .. 
n ıro yun çora aım .... 1 _ H birlerlle kavga etmişler, bıı esnada mum Müdür Muavini A.nltif Rv .. .,.c"d~ 

zene denilen şeyler elin milletierin .. ' tiyaç için kullanırı.ar. er 1ıalde bi7.den çok :Y.azt muharririne aid 1 ,..... ı• •· 
ruhlannda hf•kim biT halde bulun- Baysan 2 ~O yun çorab, H~.lil Ka~a- daha ctahdid:., c:tahdidi tahdid-. olduğuna inanıyoruz. Faknt ey o-~ Cemil bıçakla Zü11iknn liicudünun rali ile Sa~ Şirketi baştn~ dO~~ 

ca 250 yun çorab 250 yun eldı - nıuhtellf yerlerinden a~ır surette ya- HA-•ıt Rifat Turalinin nnncletı .., .. P". 
d T .. k" · b"" 1 t db" 1 1 . ' . . --ha1e1en" varken t,..,..,, t,.,..,., kuyucu sen buna.· wu , ... ~' aay ı ur ıycnın oy e !'! ır er 8 - ven, Yargı Erman 150 Fanıla, l..igor """' ~.-~ ~.-.... : rnlıı.mıştır. Yaralı tedaYi edilmek ü - tor Kemal somer ve Burhll f;tr;vr 

pıasına ve daha yenilerini dü~ün - De.matidia 100 fa n ila, M acid Dereı:ı lS TER i :\1 AN i ST ER i NA NMA 1 i zere Balat hastanesine ıt:ald.ırılnuş, Tanrıöverin tayınvalldeleri ,ıı~ 
m esine 1-ıiç ihttvaç kalmazdı. Cünlcü, 60 kazak, Nuri T eren 60 kazak te- ı earih yakalanarak hakkında takaba- Naytre (hanmı efendinin) fl.l.;ıo6 
birim kimsenin ne toprağında, ne b ·· · 1 d" \ 1 ta ba"'lanmu•tır tınd n rJe P' erru etmış er ır. '- - .. - • -··----- .................... ~ ~ -. · Hafız Burhan tara n ef• -~ 
hakkında gözümüz yok tar. Kimse Şerif olrotulacajpndnn merhU~ .... r 
He mu~lnk mesdemiz de yoktur. .SOn Posta_.run edebi romanı: 9 cek kadar rnaırur 'c hırı,:ınaın yav- geçen bu ufaktefek dar••ınlıldurın ·pj51\'-_rf' 

e. ıen ve sevenlerin 23/Te~• ... fi\V_. 
Su halde bizim kendi evimizde sa- rum, ni~anhnla hergün bir me~~<:k onlann aralarındııki aşkı srndürmek Cumartesi günfi saat on Qçte ''rı fl~ 
kin ıınkin oturmnmıza miıni bir se- •-1 çıkanyorsun. öyle dursun, biliikia körüklediğini da Teşvikiye esmisine teşrifie 
bt-b bulunmamak laznn gelir. Hal- C.;( Q - Olah:lir, fakat o b~ meseleleri biliyordu. Fakat, Nesrinin şlmarık- • tl 
bulti is böyle de~il, dünya ihtiras .., her zaman ~ülcr vüzlt! kabul edi- lıklarını her zaman hoş gö•en Seli ·.ı olunur. -Al' ,1 ' ih 1 Evlful.arı ve vanı-;, .. 
içindt-dir V'" bu J tlr8" icinde şa - onm l yordu. bu defa niç!n ısrar ediyor, ev)en- ' ••'''' 
•mı" insanlar vardır. Bunlara kar- - T ahammüliin de bir hududu me lerine birka.; gün kala neden •••••••••T······A--···K·••••••V·······,·· a. Jl 

' tedbirli olmazsak günün birinde var. böyle inadcı ve sinirl! bir çehre ile IV' 
dizlt·rimizı d övmekten kurtulnma - N 'Ll d Mcdiha hnnım k171nın büsbütün meydana çık ı•· ordu) 

OR e en: Muaz.uz T ahs'n B erkand 1 " yız. sinir cndiğini ve nişanlısile olnn Dakikalar g-eçtikçe kızının ı;abıı-
l•t.. ııon teclbirl .. rin manası bu _ Nesrin, sert bir hareketle tele - d Mediha hanım bir saniye düşlin- dargınlık yüzünd~n kendine hakim sızlığı Medihıı hanıma da sirayet 

du• Bunlar biT.i har be ı;cötürmek fonu kapadı. tah ü, bgözlerini hafifçe yumara k kızı- olamıyacnk kadar muhakt'meaini etmeğe ba-:lum•~tı. Artık SC~limin ~uıııl sen• 
ı ı al•nmıQ tedb"rloar deg"ildir; belki - Müstnkbel damadın m- na aktı ve mıına dolu bir ae..,lc c;e- kayhettiğini anl:ıdığından fazla ses ] b h ıllb6 

mu'"l cdı"lmez b'ır ı'n•~n oldu nnne. va b verdı" ·. k • ·· "b .. d"' E ge m esini ve sn a tanberi evin için-de lı rbi bi7.den uzakla tlrmıya ya- - çı armama~ munatıı gor u. ,..,_ de esen bu fırtır.nnın sona <"rmesini -
m·acak sey] .. rdir. Biz harb :pe~inden Düğünden birkaç gün ev~el yeni 1 - Ben senin yerinde olsam ona sen Nesrin de m~nakn'layı uzntme.k lkı .. cıteırtn 
kn., n bir mill .. t (!evil;z : fakat, hııT- yeni huylarını meydana ÇJkanyor.ı kartı biliıkiıı daha s:ımimi davranır- "stemediğini nnlat•nak için oda!lna istiyordu. Ot'likanl•nın bu defa her 7 

b .. d~ biz .. vaklaıımnmaaı için ted- Sesini işiben p~dın. Adeta onu ı dım. Hatta... ı girmiş, piynnc,unun başınn otur- nedense me.3eley! luzumur.dan faz- 11-----.._~~~---~ 
} li alimi". disiplinli ve müttehid tanıyamadım. O ne soğukluk 1 Ne - AnlAtlun Bl'ne, nerede ise Se- mu tu. Evve!ii ynva• tan ha«lıvıırnk In bir ciddiyet!e kı:ıbul ettiğini his-
ı . nıi11-t olmak lazım g~ldii!ini <;ok lô.kaydhkl Mü!:cmmel bir komedi Ilimin boynuna sarıl diyeceksin. f:"la- gitgide vahşile~en bir valıs hava!ı setmişti. 

o"""uyor. yır §ekerim, bu nn"'ihat:ni :ır.n .. lesef ortalı<:.PJ doldurdu. Bu. Sopenın bir Soknk kapı!ının kapandığını du-
l ı bı li riz Bu tl!'db:rler bu hilgı"nin .r •• Ö ., d 1 1 ı 

Bir çe'""ek sonra gell'Cek .. n • kabul edemem. Curururrıu nlralt- vıılsı idi ve genç kız. niımnlıııile ara- var uymaz a e ace.e yeıinden fır· 'e bu tıuunın ifadt"sidir. Bunun j,.in. "· " ._d d d ki 
v beş dal:ika bazan ne lcndat uzun bir mnk için bir sebeb görrr.iivorum. larında geçı~n kavgnnın intikamını w ı, o asma gir i, i ·· ni"anlının 

verC'lt-rimizi karanlıkta geç.irmc:k, zaman oluyor değil mi anne) Sa-i Geçen vax"a nedir? Beyefendiye almak istiyormu-ı r;ibi sert ve sıniıli b lrbirlerini yalnızca görmelerinin 
d ha iyi giınler görmek için 7.aruri k lı: '- b 1 ı · 'b 1 v d ·· ·· d B b.ırsızlığımı giderme için on nTşı ıı;.n~ iraz sert söz -r a?yledim. J,.te darbt-letle piynnoyu titretiyordu ~u~ası . o acav,•nı l•~unuyor u. . u 
oldui!u u:nan bu mmreti çok gü - nasıl bir tav.ır takıoacağmıı karaı-- bu kadar. Bu ml".scleyı bu kadnr Medih:ı hımım, k zının rıı;abİye- gıbı vaz.ıyetlerd • hançten gelc.-bıle· 
7 

.. 1 anlar VI" onu tam bir sükunet ve laştırayun bnn. Sen ne derzm) Kav- dallandınp budaklnndırıu:ak sebebi tile tezad teşkil eden hir siikunetle ll cek iyi veya kötü bir müdnhıılt'nin 
ıumadla k11hul f"dmz. ga mı edeyim, yok.uı yum~k bir görmüyorum. Selimin ynr>tığı ukn· eline Ör~sünü .,]ıp mnsanın başına fnydadan ziyade znran dokunaco-

- 11~~./,iifi.n t.2Ji.raen yüz göstererek onu aıamı.zda hjçbir Ialıktan btı~ka bir ~ey dt>ğil. oturdu. Dudaklnrmda tatlı bir te- iı şüphe.,izdi. 
Ol{,_. , ey geçm~ &ibi mi karpbyayım. - Nearin tAhammül edHemiye- bcsaüm vardı. Iki nişanlı arnsında 



e 

Ingiliz - Alman 
lll~tadelesi bu gidişle 
lıe netice verebilir? 

M bt ç çif çilere buğ ay ~.efrtQe: Adananın askerlerimize 
ya ım kre isi f;;Şl:,:~:eıer kışlık bediyeleri 

Ankara 21 (Hususi) - Göçmenlerle zarar gören çift~aere yapılacak-

1 

..... /f ...... E. ••• m ... cykiAi ZgAcNnc·r-a··,··········:.i nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to- tır. 
Yazan: Selim Ra gıp Emeç 

humluk ve ycmek.llk da~ıtılması hak- r:A,.j .ma.lllnruım s on sanlc:i:ı iizcrine dikkati 
kındaki kanunla açılan ~ milyon lL ~~r konınınası çeken hô.·iiselerinden biri 

ı . h m ir Er k il et : raya çıkarılan buM ay yardım kre- Ankara 21 (Husus\) - Çiftçi mal- de Macariatnnın Mıhveı siyasetine ,.,_ 1 d'-' 6 ü b larının korunması hakkındaki kanun iltihakı ve bu arada Bulgaristan kra-
:,, ... "lln p" .. a·nın ... k .... l muh·-1r1 .,..nın m yon 150 n liraya çı- 1 M B k b 1 d ""• • .. '" .... l"yih Zir t D h·ı· e Encum-en ı njeste orisııl vu u u nn avet 

·········•••••••••••••••••••••••••••..... kunlmasl hakkındaki 'kanun liyi _ u ası an ve a ı ıy -1) Ün le u )"azıda bu harbin gi _1 ho.s:ını hüki\met M~~ gondermiş- leri.nden geçmiş, ~dliye Encümcnine ~=~a~t~.ln an)"D> n yapmış oMu ğu 
dı, ve neticderine aid ken tır. Du yerdım Erzıncan yer snr- verilm.ştır. Bu Hı.yıha vnkmd:ı Mec -

ltı-ıd sın•·-ından ve ı fcl"k t d ',_ • h · kedil ek•' Macari5tanın Mih" ere ıltihakı ı;u-ırnıze bazı esaslı sunller sor- """ se a ·e ~n en m umumı eyetıne sev cc wr-. 1 
"f \' nu göstı-riy(.r ki Alman}a ve ıtalya 
~ t't..~evablanm bugune bı~aktı- 1 .

1
. A' l • . dedetleri, lngiltereyı Avıupa harici 

• r~,;_ lllldınruşıik. Fılhakika ın~il- T ·· k·ye ng' z man tayyara er1n1n 
lt -"ll ı tılfaı tctebbusü tnv dık _ 1 f ' bırakmak maksadını güden yeni ni-
ıq11 rrıra AJmanlarca. Londra ıle yeni akil arı ı zam adını vertlik1en düzmece dii:z:.en 
, cgi~iz şehir ve lıman te~s\eri _ A · · . fikirlerini tahakkuk ettirmek yolun-
..,,~rıg.hz sanayiinın, ve kara mu e rJ <.a <Baştanılı ı inci ayratıa> ı da inndin ımbitkndcmdirler. Kanlı 
tııt\rıd hatlannın tahnbi ve nyni zn- hasar yapılmış, birçok infilfık ve ve yıpıatıcı dahili bir harhden çıkan 
'll'ıl~ lngıliz ticaret gemilerinin ha- 1\l!iPi Şef i' e Ruzvelt yangın vukua gelmiştir. I'Ve her suretle ingiliz müznherct ve 
ltı~ Slnn. huylik bir ddet veril - Başka tayyare grupları, Lorient, miisamahalına muhtaç göıüncn ls-
lr:l.id~IU:retiJe, bır tnrnltan lngiliz arası .1da te~graflar Oıerbourg, Dunkerque ve Üstende panyanın.y<m çizmeııinden, Fransa-
~~" ~~~ 'Ve muharebe kudretlerini limanlanı1a hücu myapmıştır. ı nın ise bargün bir parça daha nrtnn 
~rııııll~'tatnıak ve diğer cihetten a- teati ed il .!İ Birçok düşman tan·are. ~eydan ihtirazından ibıet almnl!l liizım gelen 
ltft\lt allı:ını açlığa, vurdsuzluğa ve lan bombardıman edilıruştlr. A -~Macaristan için bu yeni yola kntılış, 
~~~~ .. te ınahlr.um ederek İngiltereyi mienıı-Glisyde havalanmak üzere övle zannedilebilir k-1 bir kanaat ve tl .. ltı L _ l k Ankara 21 (A.A.) - Franklen Ruz- " 

11 ... ~ ~our ey erne planı tc-.kib bulunan bir Alman tayyaresi yakıl - bir iman mnhsıılü olmaktan ziyade 
1ıı ..... ,llJtu '- ı ·d 1 velt'in Amerika Birl~lt devletlerı re. 

tbl..·. ' .ıo ougün ~ det e icra mıştır. bir zaruret neticeııidir. Çünkü Al-
''~IIW:I 1 b _ _] ı.Slığine yeniden .seQllmesl miına.sebet.I-
J.tıh e o an u tasaıuır. · Bir tayyaremi:z:. kayıptır. manya saye!!inde hir kısım milli t!-

~~" t akika 1ngiltereye yap•lmakta le, Reisicümhur İsmet Inonu ae Ruz.. Alman teb1::::.: 
" 11a h 1 -=-lt ........ ında R"ağıdakı •~torannr te_ . &.~&• • mellerini elde ~den bu memlckt·tin, 
• \'a Ücumlan ve n"'iliz nal:.- ... ,__, v ""'"6 B I 21 (AA ) R t ,_ ' ı 1 " .. ti edjJm<•tır: er ın · · - csmı eo- bir miktar minnet bir havli de kor-

\ltı~ tmj erine havadan ve deniz .. ..., liğ· ' · 
rı._·"Qan t b'- Ek.se!A.us Frantlen Ruzvelt · . . • ku ııaikaııile üzerine yapılan ağır 
l''da, , at. iıı. edilmekte olan taar- Harbın bafllldan_:he~ı sen .Alın~ tazyike ınuıtavemct göıteıemeınt>si-
;ır'e Aİmdıki tarz devam ettirilebi- Amerika Birleşık devletler! reisi motorbotları, ~endılerıne faık .. duş- ni bu bakımlardan mnzur görmek 

rııı_ ltıaniann bir gün maksad - Yaşington man kuvvetlerıle yaptıkları mute icab eder. Fakat sempatik bir aJ.ikll 
tııtiill··muvaffak olmalan mümkün Yeniden seçıuninm muna•ebetile en addid muharebeler esnasında . 1 b. 1. • . . 
~.ıı .. .._u':. Ancak ln ... iltere de uyu _ • ll 300 t ·ıat 1 k ht yenne mut ak ır tes ımıyetı ten·ı-
r. 3 w~ v .. hararetli tebriklerımı ve sıhhatlniZ ve c

1
.efmda_n • . 1on.ı bo u m

1
u de- hin hilui:ıetini, yukanki sebeblerle 1

t -,. 1. ~ o eyveli Almanyanın şe- btiyiil: ye a.sn dost memleketin refah: ı üşman gemı en ntırmış ar ır. d hi . h . .. . . Id 
llııt_tt:rı ıman tesisatile, aannyi ''e de- hakinndaki en iyi temennlle.riml bil- Satırılan harb gemileri arasında 6 ~ a y detmenın guç bJr ieY o u-
lı)<ıt ~k~ulcabe!eten tnhn"b- çalı - torpido muhribi ve 2 deniza.lh "Var- gu •11 ıu !T. • •• • ı dirmekle pek zıyade memnunum, bay B ı k 1 •ı: B 
'lıt~ ıncisi, AJman uçck taar - dır. Seri motörlerimi7in gtı.rb mın - u gar ra ı ına)este oı:~ın ae-
llıı.....1~1. bir gün mü•kül ve hatta reis. takasında faaliyete geçti;indenberi :ırahatine gelince; ~iındi}'l'! kadar gA-
•·ı''Q -.ru ı " ismot İnönü 1 1 h h k "ıt ~~~ ıı:ılacak l!urette kendi u _ . İ . _ hatırılan ticaret vapurlannın tonila- yesi an ~ amıy11n u ziyaret a ·-
~or:':etlerini günden gÜne art Eksel!ı.ns ısmet non u tosu 2 1 5 bine baliğ olmu~tur. Ilk lernda birçok tahmin ve i"ıtimalleı 
~rıq~·. ~çiinciuıii de. batan ticaret Türkıye Re.sıcumhuru defa bir Alman motörbotu fngilte - eerdine iml.:iln mevcud nldui!'ıınu 
t''ını !!imdiye 'kadar Norveç.. • Ankara renin ıoark sahillerine yopttğı hare saklamaya lü:rem yoktur. Bundan 

~~~··. H~lanma, . Belçik.a. ve Bu memlekette vukua gelen .son se- ~ ~t esnasm.da ~~tenddid İngiliz :or dolayıdır ld yakın aJAknmızı. davet 
~ .. :t1 • tıcan fılolaf'le t~afı et- iml dol •no!1 ... _ 1.. .. pıdo muhnblennın taarruzuna u~ edeT. ~bebi iııe basit.tir: Rulgaris· 
,.., "'oı · d" • ç er aJ..,..e e...,c ... nsınızın gon - b 1 ~~ flm ı de bu hu!!Ustaki ıh- ,... ..,,.. f k . ı ya.-ak atırı mıştır. tan bizim komşumuzdur ve onun 
~t ll Jlııı y . ·ı . derd~·I4Z ~Til lD ıymet.ın. Ul!::dır E ı d "k d·ıd·w• 'b" s· 
~ "l)ıe l ıma.n t~~ne~~- t:em ~n 1 e<!1yonım. Bu nazi'k mesajıruz bann, . vve ce e zı re ı ~~ gı ı. ı~.- Balkan siyaseti hakkırıdaki telakki-
~- t Üe ~~.va sıplan ş c ttı~ yt"ni ın- d:ıımi sıhhat1nız Ye Türk m'illetinin mıngdhnmab knkrşı Avnl m lan h!Jıdde~~ı h u- lerile bizim kanaatlerimiz arasında 
ı h. ıne ça ıırıvor. Bır yan~an 1 • • • cum an 1\" a man ava KUV - f k d B d ·· ·· ·· h ı· 
~ll-..:-t('t R • k fil 

1 
. . h sulh Ye refahı ıçın en ıyı temennile:J- tl . 19 120 T . . . . L ar var ır. un an oturu, a va ın 

t'1 irnıt· emı 8 e ,. ınıoı mu a- mı bildirmek fırsatını vermektcdır. ve erı ''.!:nnısanı gecesı .. 0 n inkiftlfını büyiik bir teenni ile, ayni 
d, ~i ınılannı arttJTm ğa rıv- d,.nva tc.-vc•h ed ıl n karşılık hu -so"or. Nitt>ldm Amcarikarlan al- Fn.nltleıı Rl!_Z\"elt cumlanna devam etm!~tir. 7.8manda ]d.zım ıı;elen ciddivcatle tP-
• ı~'ib-eılci muhribi bu iPe tah·'~ ,.t- kib etmemiz zaruridir. Kimsenin 
.,•·L ... rı.-hl'.ı bir mikdar m"h-1-;~ . - h k d" A lngl·'ı'z - Sovyet hakkında gözü fJimıyan. fakat ken· " ı'"l,-.,ın "' ., zemesı vermege asretme te ır. n di hakkınn da tecavüze miJtf.hllm-

~ .. • 1 Amf"Tiltadan ist~..ı •· cak bu yardımlar da şimdilik mnh-
:ıı~"\;or. E.lhaeıl Alma'l'"anın In- dud bir ölçüyü geçmemek.tedirler. tr il n .. seb"tına dair :t ~ t:ıld ran e-vine darbeler indi - Çünkü bizzat Amerika büyük ve a
~ ~.. 6nnrk ',. lı o w IT' ak i•te - dl ihtiyaçlar lcarşJsında bulunmak -

mil bulunmıyatt bu memleketin bu 
aHikosını dn, gene bu balomdan 
haklı ve yerinde {!:irmek her insaf 
ehlinin vazife.,idir. l'ııllttı lltulrabil. R·; -ük R i•.anv;ıvı tadıt. 

\rıl:ı jlt "'<' hatta siiT'rl;d .. n }.jl,. Göriılüyor ki Ingilterenin hnrb 
• tu~" etmek imldinlannrlan durumu henüz mükemmel sayıla -

1't add,.tmek buyük bit heta maz. Almany da i:rtt", bundan bilis-
~ı.~tıl!ıb:d . tifad,., Avrupada ve As ada kendi
~ ~,b 1 enn Almanvavıı. vıı.rhkları ne liı.r.ım olan sahal.ırda geniş bir 

ı Uç ' - }ı. 1 ir l 1\ıı; ucum an da ayrıca ıı!yasi \"e ilctısadi niznın l:unu k u-
~~~ '>ok makttı ve Almaniann ıı:z:. zun bir hnrbe davanmak te_"tibatı 

4ı;ıı bharb kudretlerinin azal - almakta '\e bu "U'"t>tle kendini uzun 
Sı:_- b· ı. 

lı e ıyet vermeKtedir. Ni- bir harbin tehlikelerindl"n masun 
~ l ~l'aıı ~evletin. Molotofun Ber- bulundurmak iaterken lngilterf'yi u

l ~~~~t~t:i 
1
müna ebetil• Sovyetler C'ak ve denir.alt1 hücuml rile ezmek 

tr, ~tıd11 ~n nı;iliz uçaklarının tııar- \'e tahrib etmek makandını takib ey
~Jı:-k~t!:~sun olan uzak Sovyet lemelt.tedir. 
~t ~ rı nde fabnhlar ve tez - Fakat Ingiltere de atıl d urma -

~ t"ı:ıl)ı~r;n~ musaadesini istediği maktadır. O müdhitı bir mukave -
• ~~ d t'd.ir. Bununla beraber met kudreti gÖ•te .. diktr-n ba .. ka ta
~"ıı-:A~~~~ ~lsa bizzat Almanvanın nıız k.uvvetl~rini b:le arttırmakta -
~ 4. 1 ... ~~1!1 ~ xali altında bulunan dır. Bu ~bebl.. ln~·lte:reyi ,·enm .. k 
'~"iJt-. e>tın çok sreniıı olmalan imk'-nsız gibi bir şeydir. Fa-
"'l~~Qal'J11d 'bunlann Ingiliz uçak ta- kat onun da Alman} ayı şim ti: ılt't~ tn. rnütt"~1·r olabilme - dilci hal ve ~arti r altında 
~ h~irı" erı, daha küçük olan In- venebileceğini düşünm~i için h•nüz 
1 ~ 'tttitt'e~·lman ucak hücumlann- rnüsa!d sebebler yok gibidir. O hal-
~ ır olmas derecesine \'nr- de bu müthi~ Ingiliz - Cermen mü-

~~llltıı Alman "adeJesinin" sonu neye varn~ktır? 1 
~~~d ~ın ordulan Man1 '\caba neticede üçüncü ynbancı bü-'t ~~~~~tı Cenub kıyılarında bu- yük bir devlet t~kkülÜnÜn dünya-
~~ııı 1 tilıı 1 rrıüddetçe. Ingiltere - va hükmedebilme!i ic:n her iki,: bi
~· ~o~} Unmak tehlikesine zaiı tab olarak vere mi düııeceklerdir') 1 
'~ll)' l.;ın e bakılamrı... Bundan '3unu bilemiyoruz; fakat böyle bir 
tıı,~11ııııı 

1 
tere, yalnız Büyük Rri - "lericenin, Avrupa ve Asya kara -

'• ~ A~~llh~faz.asile m~srul f"l - ıannda lcu\-vet, hüküm ve niıfuzurı 
ı • lldı t e.nu.le Mısınn. FiJ:.stmin bir tek devlet eline geçmesini, vani 
·~ltt"~ııı~".. Yolunun müdafaala - "nsanlann ümidsiz bir esarete düş -
~ ~~~" ur. Bu st-beblerJe onun "Jlelerini doeurması iht;malile, b .. -
' ~iı h "e kara Mdulan da~l - "~riyet için şimdiye kadar görülme

• ~ lıl'a 1tı1dedir. Amerika da 
),,.ı~~ ı 

1
1 t' silahlı bir ihtilafa ""'ltŞ derl"r-f'de felfı.k~>tli ol cai;ını 

ıJ ı., .. m--'·~ 1 ,.;mdiden haber vNebiliri7. trı <""{]ııri için rıl"'·ı.-.. ~ve 
tıralt "~"."'nire hn"b mal - H. E Erkilet 

ti:tifaksm nutku 
ıBıı~unfı ı inci sa}fad:ı) 

Rusya hakkında haricıye uıızırı şöy
le demiştir: 

ElimıZdeki mıılflmnta nazaran, Mo.. 
loto!'un Beriini ziyareti t!.masında o.. 
lup bitenler hakkında işarette bulun- acaristan1n üç.u 
m~k üzere .şimdilik ı;öyliyeoılecelt pek pakta ,·lti haki nt n 
az şey vardır. So\ryet hıikıimetine bir 1 
t.irıret anlnşmnsı nkdi ıçin bazı tek-
lifierde bulunduk. Bu teklifler htılil akis!eri 
Sovyetler hükümetinın öniındc bu - • 
lunuyor. SovyeUerce kabul edilecek Vaşingtoo 21 (A.A.) ·- Ma _ 
mahiyette olduğunu z:ınnet~·miz bu cnristanın Mihver ittifakana iltihakı, 
telı:liflere ceı•"blDl bekliyorm: Vaşingtonun iyi haber alan mah -

Sovyetler Birliğinin y ptığı top - !ellerinde, Almanya ile müzakere -
rak iıhaklanndan doğan muhtelif de bulunan diğer devletlerin ve bil
meseleler hak1urıda bir tnrzı hal için hnssn Sovyet Rusyanın, bu ittifaka 
de-. İngiliz hükftmetinin ınevcud ta lc.at'i surette girmekte mütereddid 
ahhüdlerini de naznrı ıtibnra nlmak bulunduklan hissini uyıı.ndınnnkta -
•arcile. tekliflerde bulunduk. Ve ni- dır. Sovyet Rusyanın ve belki de 
l.ıayet iki hükumet araııı.nda münase- Ispanyanın bu ittifaka girmketen iç
betleri iyile<~tirmek ~·e bazı suitefeh- tinab etmeleri iizerine, dünyaya dip
hümleri ortadan koldırmak iimidi ile lomatik bir muvaffakiyet göstermek 
daha umumi mahiyette hir takım iatiyen Almanyanın Macnristanı in
t~'<Hl•r vaptık ki bıııılar hnkkında tihab etmİ.$ olması çok muhtemel 
({azetelerd,. bazı malıimal çıkmış - görülmektedir. 
tır. Bu teklifler il-i hiikumf't arasın- Romada itaret edilen noktalar 
~a ıoivaei pıf' had n dA daha büvük bir Roma 21 (AA) _ Stcf:ın· ajanı;ı 
itil"""d te:ıisi mahAdi) .. vaoılmıştır. bildiriyor: · · ı ' 

Bütün bu teklinere daima cevab . . ta ti üz.l.. kt.e. . · 
ı... ... ı.ı:",.,~rlıık p,:_, - .. 1~v" bu tf'k Macarıs nın ç u pa gLI"mesı 

l·n d · · · d"lik h' b' ·ı· hakkmda Roma mahfclleri llftl~ıdaki 
ı ere aır şmı ı ıç rr şev ı a- , .. 

ve edecc.-k vazivette değilim. no_ktalara &Şaret etmektedır. . 
Lord Halifab. Yunanistanın va- Iltihak kıı.yıd ve şartsızdır. Yanı 

ziy .. t:ne temas edt-rek demi!ltir ki: p:ıktta imza.sı bulunan devletlerden 
Yunani .. tana di~er tafthhüdleri _ biri. hl\len mücadele harici !ıir mil -

t ... ve mes'tılivetlerinl" (lv~ın olarak let tarafından biicuma u~rarsa Ma
-..ümkün olabilecek h,.r tiirlü yar _ caristan, siyasi, iktısadt ve nskert 
.Jı..,~ı- l.ulunmak J.;:kfımetin tesbit yardmı ve müzaheret gösterme~i la-
~-':l~iq bir tıivasetidir. nhhud etmiştir. 

Ankara 21 CA.A.) - Yurdun muh- 10 bin pamuklu hediye ettiklerini bU. 
telif yerlerinden aldığımız tclgraflar, diriyor. 
birçok vilayet ve kazıılanınız(.ia asker- Diğer tarııftan Adıınn bnlkı bir gün 
!erimize y.apılacak yardun için mahal- içiıı1e 2128 p:ımuklu teberni eylenıJş.. 
ll komiteler teşkil edilmiş b~lund:ığu. lerdır. Adananın kahrrunnn askerleri
nu bildırmckte idi. Bu meyanda ge - mize yapacakları pamuldu tcberriia
len bir hnber, Adana milli mcnsucnt tınm 40 bine vııraca~ı iiruid edılmek
!abrlkası .sahiblerlnin askerlerimiZe 1 tedlr. 

ingiliz Kra.1n1n 
nuiku 

1 italyanlarGöricaden 
çeki li yorlar 

Londra 21 (A.A.) - İngiliz kralı, (Başta.rafı 1 Inci sayfada) 
bugün parllunentonun yeni içtlma Bozguna doğru 
devresı"ni iki nutukla açmı~tır. Nutuk- Atina 21 (A.A.) - Yunanlılar elde 
lardan b1rıSini, tahttan bizzat kendiSi ettikleri kazançlan idame ettirerek, 
okumuştur. A:rnavudluk dağlarında yn~mur ve 

Kral nutkunda demiştır ki: sis içinde darınadafınık oulunan İ -
Lordlar ve Avnm Karonrası nzası. talyan koliarına doltru nerttyorlar. İ
Milletlerlm ve milttefiklerım hilrri- talyan rtc'atinin bir bozguna dönme. 

yetin ternın edilmesine kadar tecnvilz si bekleniyor. Ve buna mtmi olneak 
cü milletiere karşı mücadeleye l1e _ hiçbir şey görülmüyor. 
vnm azimlerinde müttehiddirler. An- Hava şartları, İng!l!.z - Yunnn. ha
cak bürri:ret temin edilincedir ki taz- va devriyeleri ve Arnavudluktnki Ital
yikten ve ccbir Ye şiddetten xurtula- yan tayyare üslerinin şi<idetli bom _ 
cak milletler nizamlı hürriyet ve sos. bardunanı,. §imdiye kadar Yumı.n ne
yal eMAiarı ' üzerinde yeniden birlik- ri lu\reketini ağırla.tmış olan tnyyare. 
te ~bilecek:lerdir. lerinin müza.haret-inden İtalyanları 
Yalnız imparatorhığmnun ve müt- mahrum bırııkmışıı benziyor. 

tefiklerimin ordularının bahndırlı~ı Göriceden çekiliyorlar 
üe değil, fakat atnı umanda Sivil mü.. Atina 2 1 (A.A.) - Cepheden 
da!aa kuvvetlerinin fedakArlıkı ve gelen haberlere göre, Görice üze -
milletlerimin sebat ve ilcdamile znfe- rindeki Yunan taıassud postaları u 
rin müemmen bulunduğuna itimadım zun bir İtalyan kafilesinin şehirden 
vardır. Milletlerim, ya.şndıklnrı ve ayrıldığını ve şimale ve Progradetze 
çıalı.§tık:ları her yerde harbln tehli.. doğru yol boyunca geçmekte oldu
kelerine ve ağır imtih~la.rına hıı.len ğunu bildirmişlerdir. Fakat bunun 
sabırla tahammül etmektedir. Ticaret umumi bir tahliye başlangıcı olup 
ve balık avı tiloları mcnsublarmın olmadığı henüz tesbit edilememi§tir. 
snrsılmaz. cesareti eski denize· nn' Yunanlıların Ergerinin biraz tar
nclerı"ne yeni bir ~arlaklık illv~ eyı:: kınd.~ g?sterd~leri parlak harekc~
miştir. M"ılletimin mukavemet!, ~ef ler uz~nne .EP~.r .. rnıntakasının sa?ıJ 
dost devletler·n hayranlı~ını m ib bo)gesmdeki butun ltalyan mevzı -
olmuştur 1 ucı leri tehlikeye dü~üştür. Bu hare -

· ket me:z:.k\rr ~ehir ile ~rki Arnnvud 
Hükümetimin Amerika Birleşik luk arasındaki bütün münnkaluh 

devletleri ile münasebetleri, bundan kesrnek üzeredir. halyanlar bir !kc
daha fazla samimi olamaz. Arneri re daha ihata edilmek tehdidi nl -
ka Biılefik devletlerinden gittikçe tmda a1elôcele şimale doğru ric'at 
artan bir miktarda hnrb malzemesi ediyorlar. Mütemadiycn şiddetini 
gelmekte bulunduğunu en büyük bir arttıran Ingiliz • Yunan hava taar -
memnuniyetle öğreniyorum. Bu ruz.lan neticesinde halyanlar lüzu -
kat'i günlerde, nizamlı hürriyet, n- mu derecesinde takviye kıtoatı ala 
dalet ve emniyet idenllerine ne de- mnz. olmuıılardır. 
rece genİ§ bir tarzdn iştirak edil - Bir hava ll'UU'epÜ esir 
mekte olduğunu bilmek zevk ver - Londra 21 (A.A.) - Hnva ncznretl, 
mektedir.» hava mareşali Owen Tudct Boyd'un 

Krnlın parlamentonun uzatılma - itı:ılyanlarm eline esir dUşmU' oldu .. 
sma aid ikinci nudcunu, Lordlar Aunn öğremntştir. 
Karnarasında Lord Chancelor Si İtalyan tebliği 
mon oku~uştur. . Roma 21 (A.A.' _ 10'7 numarnll 

Akdenızde kuvvetlenm, bütün t blllr· 
ihti~aller~e vazifesini ~aya"! mem- ~ Yu~~n cepheslnı. ~ dUşman tarafın-
nunayet bır tarzda bn~rmagn ha - d 1 .. te n1i h·· e ı]n k t d 1 k . b nn yapı an mu v u un .. r ı a. 
zır ır ve mem.~ :tım: u nunt~k.•- ntımızın salUaın mukave::nc.'ii knrşısın.. 
d.a. Mısır ve Turk!y~ ıle kıyme_tlı ıt- da btlhnssa Görice mıntaknsınd.::. kı-
tıfnk muahedelennın mevcudıye - ' t 
tinden faydnlanmaktadır. rılmış ır. . . 

- Tayyare kuvvetlerimız Preveze duş.. 

Romanya başvekili 
·Almanyada 

Berlin 21 (AA.) - General 
Antonesko ve Tefaketindeki :z:.evat 
Bruck"da Alman hududunu geçmi; 
ve hudud istaşyonunda Alman proto 
kol şefi ve diğer zevat tarnfmdzın 
karşılanmı§tı r. 

man üsstinU. Tırhala ve Görice böl -
gelerinde askeri hedefieri bombardı
man etmiştir. Tayynrelerim!zden dör
dü ilssüne dönmemi.ştir. 

Wellington tipinde bir ingıliz tay
yaresi Sicilyada yere inm~e mecbur 
edılm~ ve 7 kişnlk m\iretU:>b<ırt r ır 
cdilm~tır. Bunlar nrasında hava mn
r~nlı Boyd Awair Tudor, biı b n -
başı, ~üçük rütbcde üç sübny vıırdır. 

~ .............. ~;;B~u:g~u:n~rna~t~in:e~ır:-.den~i~Ub~·~are:;n~~IK~~----ml--~ 

Sinemasında 
Türkçe sözlü a.n.bca §&l'kılı 

YILDIZ SU TA 
Emsal su 
dekorlar 

Mevsimin en büyük aşk filmi 
bir mcvzu... l\hıa:r:zam bir temsil C'rtıPD cözter kamaştırıcı 
arasında güzcran Pden yüksek blr aşlun hazin bir romanı 

n aş roJerde: 
Şarkın en büyük okuyucusu (Abdülvehab) m ra'kibi 

ABDOLGAt 1 ESSEYID 
Aşkın Göz Y:ı~Jarı filminin unutulmaz baıJ mıı:-ıuıniyesi 

N CAT ALi 



·stanbul dün geCeyi 
karanlıkta geçirdi 

(Ba~ta.rafı ı ınci sayfada) gelip eeçenlerin yüzlerine tuttukları 

tırmak lçin, biletçUere, duraklarm a.. ve bu sureUe kendilerine yeni bir et
dmı yüksek sesle bağırarak söyleme- lence ve.sllesl bulduklan görülmüştür. 
!eri emredllmişttr. Tramvay ve di~er Bunun da önüne ıeçUmesı beklen -
nakil vasıtaları gayet fll.\'a4 bir ~ek.ll- mektedir. 
de işlıyeceklerdir. Geceleri vesalti nakliye kazalarının 
Şehrimizdeki bütfin resmi Te husu- önüne geçmek üzere köşe ba§larma 

m müesse.ıteler dtln akpmdan itiba - yer altından kırmızı lAnıbaltır konul
nm ~ıklarını ınııskelemiŞlerdil·. Vill- ması, "köşe ba.§ları ve elektrik direk
~et, Emniyet Müdurlü~ü. Aciliye ve lerinin beyaz kireçle boyanm~ı ka -
dır;er dairelerde ıcab eden bütün ted- rarla§ttrılml.ftır. 

birler aıınml.ftır. Denizde alınan tedbirler 
Re mi daireler erken paydot İstanbul limanmda sabit ve hare-

olacak ket halindekı merakibde ışıkların na-

' : ' . . - ·.. :: • ı : = 

1ş, nez e, arip, rcmatizma 
Kırakhk ve bUtUn ağrılarmazı derhal keser. 

lc:ahmda ,üDde üç kate almabilir. Taklitlerinden aalnn•n•L 
H• yerde pullu kutulan Lll'VIa iateyind. 

~ •• • ..... : .. :. 04. ~-. ·:- -:. ; .. • - • • ı _ _.. -: 

Istanbul Levaztm Amirliğindan Verilan 
Harict Askerl k1taata Ilanlar• Villiyet dün büUln dairelerin aabah sıl maskeleneceli ve vapurların ne §e-

eaıı.t 9 yerıne 8,30 da mesaiye ba~a - kilde i.şl1yecekleri hakkında dün Vi _ ._ ____________________________ .. 

ması ve aqam 16,30 da tadil edDme.si- IA.yete yeni emirler celmiştir. Bunun Afafıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmele.ri 26/11/940 Salı ı;ünü· 
ni kararlattırmtJtır. · üzerıne Denlzyolları, Liman, Şirketi- saıa.t 18 da Geliboluda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta-

Bu kararın tatblkına bu sabahtan hayriye, Haliç, rootöreiller ve sandal- liblerin k&nunl ve.slka-larlle belli vakitte komi3yona gelmeleı:i. 
itıbaren bllflanmış ve resını daireler cıiar müme&Sillerlnin ~tirakUe Liman Cinsi Mikdarı • Tu1ıan Teminatı 
:ıa.bah saat 8,30 da faaliyete ıeçmiş - Reislillnde bir toplantı yapılm1.4tır. kao Lira Lira 
lordtr. Toplantıda küçük meraklbln ortalık !!ılır etı. 120,000 30,000 -i500 

Adliyede de bUtün mahkemelerın karardıktan aonra denizde dola,ma _ Sıfır eti. 150,000 . 17,500 6W 
saat 17 ye kadar iflerini bitirmeleri maları, vapurlann· da yalmz seyir es- Sığır eti. ı5o,ooo S7,500 5625 

MüddeiumumUıkt~n atııkadarlara teb nılsında iskeleleri görmek üzere pro- Bıtır eti. 80,000 20,000 3000 
liğ olunmuştur. Nöbetçi mahkemesi - jektörlerini yakıp söndürmeleri ka _ Me4e odunu. . !.240,000 Z2,400 8560 
nin de adllyenin en alt koridorunda, rarl&ftırılmıştır. Bu kararıann tat _ ltiefe odunu. ı,ı50,000 16,S30 MU 

1 

4 iıncU ceza salonunda vazıte görme. blkına dün akşamdan itibaren b:ıf _ Ne4e odun u. 1,151l,OOO 11.500 1725 
6i karıı.rla.ştırılnıtJtır. lanml.ftır. Mete oc1unu. ~20,000 15.364 !304 

Tevkifhanede bütün ı.şıklar maske- Geceleri denizde balık avı yapılma-
lenmiş, emniyet tedbirleri sıkla§tırıl- sı da yasak edilmiştir. Ev ve hususl 
mıştır meskenlerin iç tenviratının maske -

Leyli mekteb müdürlerinin lenme.oıine aid hazırlıklar bu ay so -
toplantısı nuna kadar ikmal edılecektir. Maske. 

Leyll mekteb miklUrleri de dün vi_ leme mecburiyetinin başlıyaca~ı ta_ 
ayet seferberlik mfıdürünün iştira • rih ay başından sonra aynca bildi -
k11e Maarif MudiırlU~ünde bir toplan- rilecektir. 
tı yapmuılar, maskeleme ~ini tetkik Emniyet tedbirleri sıklattırıldı 
etmişlerdir. Bu toplantıda maskele - Emni•·et Müdürlü,..ü teşk"l .. t d-

. · b ı k ·· M ·r v ' ır. 1 
•• ı un 

nı~ ~·nı yapa • me uzere ·~arı e- geceden it~baren şehrin emniyet ted-
ktı. •• etınden tah.'J.sat iatenmesı karar- birlerini sıkl~tırmış, poli.s ve bekçi 
la.ş.ırılmıştır. d · ı · · x. lt.m•<>+ A 

M k bl d d t t dü lt evrıye erını Ç()6a "~"ır. yrıca so-
e te er e ış . envıra n a - kaklara jandarma devriyeleri de çı-

şam ma.<~kelenmiştır. İç tenvirat da kartılm~tı 
Ve kaletten tahsisat geldikten sonra Se! b l~k· "d" l" ır.·· •• kil"t k er er ı mu ur u6 u ...,ş ~ ı ay 
maskııleMcektır. .. , makamlar ve emniyet şube mÜdör-

Normal hayat muteeuır leri dfin akşam şehrin muhtelif yer-
olmayacak lerinde teftışler yıı.parak verllen ka_ 

Eğlence yerleri, lokantalar, kahve - ra'rların tatbikini kontrol etmişler _ 
hane, çayhane gıbi umumi j'erler dl.f dir. 
ışıklarını söndürmüşlerdir. İçeride fa- Belediye hududu dı 1 d k' 
aliyet devam edecektir. • n a ı 
Şehirde elektrik bulunmıyan semt- yerler 

lerdeki 1758 havagazi Jiimbıısından Belediye hududları haricindeki ka-
ancak 48 t.anesi maskelenmiş olarak zalar ~ehrin söndürme ve masltelen-
bu·akılmlf, di~ rıeri kaldırılmıştır. me planına dahil edilmemiştir. , 

1 f . Her kaza ayrı bir plft.n yaparak se-
t aıye arabaları ferberlik müdürl!l~üne tasdik ettire _ 

Gece yangın söndürme~e giden it- cektir. Kazalar yeni planlarda mü _ 
falye ekiplerınin en önündeki araba him yerlerde işaret lAmbaları bıraka
tasılah olarak projektör yakacaktır. aa klar, d~er lô.mbaları kaldıracak_ 
Diğerlerı projektör yakmadan kılavuz !ardır. Kartal kaymakamlığı ışıkları 
o.rabayı takib edeceklerdir. Geceleri söndürme ve maskeleme planını ha_ 
halkın mavı l.fık veren elektrik Him- zırlıyarak dün Seferberlik Müdürlü _ 
baları kullanmasına müsaade edil- ~üne ıöndermişt1r. Bu plflna göre 
miştir. Yalnız dün gece çocukların Karta! ınıntakasında yalnız mn~ke _ 
ellcrındekl beyaz elektrik lambalarını lenmif 15 lflmba bırakılacaktır. 

Çörçı:in Yunan -lta ·yan 
harbine dair sözleri 
{Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Yunan maletinin bir kütle halinde 
birdenbire ve heyecanla düşmana kar 
şı ay.ıklanmn.sını mevzuub:ıhs eden 
Qörçil demışt;r ki: 

Yunanistan, baskma uğramış ol -
makla beraber, U:Jprıı.klıı.rın\ hemen 
hemen kfimilen müstevli a.:ıkerlerden 

temizlemiş tir. {Alkışlar>. M üstevli as
kerler, bütUn mfi.nııs1le bir haydud -
luk \)larak tavsıf edUebUecek bir işde 
Yun::ı.nı.stanın üzerine saldırılmışlar -
dır. 

Gozönünde tutaca~ımız bu ikı harb 
sahnesi vardır ve ancak 1unu söyli -
;yeb lırım ki elimızden gelef'ıi yapaca
cız Btıden .söz de~il, icraat bel:lenU -
dığ kanaatındeyını. Ve kat'iyen ümid 
edıyorum kl daima ııtır b;r yük al -
tında bulunan kaynaklarıımıdan Yu-
n:ınlstana faydalı bir yardım olacak 
n..sbette ayırabileceı;ız ve ::'.fl.'lıra kar
şı olan vazifelerimizi, onun toprat;ını 

ve hayati bir yol olan Sıivey<J kana _ 
lım mudafaa etmek suretile ifa edc
bilece~ız. (Alkışlar). 

Çorçil milleti alAkadar eden bü _ 
yUk meselelerin milzakere.si luzumu -
nu kaydetmiş ve demiştir ki : 

Pasif korunma 
nizarnnam esine i avaler 

(B:ı tarafı ı inci sayfada) 
!erin masrafları da gene her aile -
nin İşgal etıiii kısmın icnr veya 
vergi mikdan nisbetinde müştere -
ken tesviye olunur. Bu gibiler ara -
larında uyuşamadıkları takdirde pa
sif korunma komisyonlarının ayni 
l"sas dahilinde hesnb ve tesbit ede -
ceği parayı ödemekle mükellef tu -
tulurlar. Mütterek masrafların tah
silat Ve Sarfiyatı eV korunma amiri 
veya korunma komi!yonu tarafın -
dan bir cedvel ile tesbit olunarak 
belediyeye tasdik ettirilir. Ev ve a
partımanda oturanlara da ayrıca he
aa~ verilir. 

Madde 98 e ilave- Sahııi tec
hızat bedelleri tutarı mahalle veva 
sokaklardaki bina sahibierinden bi
na vergileri nisbetinde alınacak pa
ra ile kar~ılanır. Bu para belediye -
lerce toplanıp nazım hesablar fas
lma kayıd ve yalnız mahalle itfai -
yesinin ,ahsi techizatına sarfedilir. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Ankara 21 (A.A.) - Aldığımız 
telgraflar Niğde, Tekirdağı, Iğdır ve 
Mersin" d e hava tehlikesine kal'lı 

un5-l0582> 

Salılık çam ve köknar· 
tomruğu 

Devlet Orman Işletmesi Karabük Revir 
Amirliğinden : 

1 - Büyük düz bölıesi katiyatından ormanda k~ap kıran rampasın
da ıstifte mevc"d e909. aded ınuadili •495• metre miklb, c920, desimetre 
mttA.b kolmar ve e312t aded muadili c156• metre miklb e68b desimetre 
mikab çam tomrukları açık arttırma Ue aatüacaktır. 

2 - Tomruklarm kabukları soyulmtı4 olup hacim orta kutur üzerinden 
hesablanml.ftır. 

3 - Tomruklara aid aat11 tartnamesi Ankara orman umum müdürlü
tünde Ankara, İstanbul, Zonguldak orman çevirga müdUrlüklerile Ka
rabük devlet orman !.§!etmesi revir lmirlif1nde ~örülebilir. 

~ - Tomruklarm muhaınınen bedeli kolmar .ıı. lira eSh kuruş, çam 
.ı:ı. lira •6h kurtı4tur. 

5 - İ.steklaerln % 7,5 muvakkat pey akçe.,ile 27.1U40 Qartamba günü 
saa.t cl5• de Karabük revir merkezina müracaatlan. (10852) 

Fiat Murakabe Komisyonundan: 
83 numaralı ilan: _ 
16/11/1940 tarihli ve 1466012 sayılı .Lfık sondürme ve karartma karar -

namesine göre kullanılacak perdelik i:;torluk alelümum 1fık geçıniyen 
kumaşlıı.rda toptan . kir haddi % 7 dir. Perakende kar haddi toptan fi
atıara nazaran azami % 15 dir. Ve gene ayni mak&adla kullanılacak 

ışık geçmiyen renkli kağıd ve kartonlarda ooptan kA.r haddi maliyete 
nazaran azıımı % 7 ve perakende satışlarda toptan liata nazaran aza
mi % 15 dir.• cll10lı 

RADYO Askerlik işleri: ı ı 1------------ Gönüllü hastabakıcı kurları 
CUi\1A 22/ 11/ 19-lO • Fatih Askerlik Şu.besinde~: 

8: saat ayarı. 8.03: Hafif Müzik 1 - Üçüncü dene hemşire ve has-
(Pl.) 8.15: Ajans haberlerı. 8.30: Mu- to.bakıcılı!( tedrisatı kayıdlarına baş.. 
zik (Pl.) 8.50: - 9: Ev kadını. 12.30: lanmıştır. 
sııat ayarı. d.33: Şarkı ve türküler 2 - Müracaat herıtün öğleden son-
(Pl.) 12.50: Ajans haberleri. 13.05: ra saat 1~ den saat 16 ya kadardır. 
oyun havaları ve türküler. ı3.20-14: 3 - ~~racaat edec_ekler iki fotQ~
Karı.şık müzik (Pl.) ı8: Saat nyarı. raf ve nufus tezkere.oıı ve tabsil vcsi
!8.03: R~dyo cSwingıı Kuarteti lô.30: kalarını beraber getireceklerdir. 

.. • . . 4 - Bu devre için kay:d ve kabul 
Büyuk Fasıl He~etı. ı9·30 · Saat aya- · dd r 20/ 12/ 940 ·· ·· k d 

Aj haberleri. 19.45: Bera - mu e 1 
_ gunune a ardır. 

rı, va akns kıl 20 15 . Radyo ga- Bundan sonra muracaat edecekler 941 
ber ve Te var ar. · · Nisan devre.oıine kalacaklardır 
zete31. 20.45: Temsil. 21.30: Konuşma. evvel müracaat edilmesi. ' 
2ı.•s: Radyo Salon Orkestrası. 22.30: * 
Saat ayan, AJans haberleri. Borsa, Beyo,ln Yerli Askerlik Şubeslnden: 
22.4ll: Radyo Salon Orkestrası. 23: ı - Askerl haste.nelerde 112. nci-
Dans müzl!i (Pl.) klnun/ 941 tarihinde açılacak 3 üncü 

devre gönüllü yardımcı ve hııstaba _ 
Matbuat m·ensublarının kıcı henışireler kursu için kayıd mu

amelesi başlamıştır. 
hüviyet varakaları 2 - Lise. orta ve Dk mektcb me _ 

Bum Birliği l\lerkez Heyetinden: zunlarilc okuma yazma diploması o_ 
Basın Birilgi merkez heyeti Salı gü- lan 20 - 40 yaşındaki bayanlardan 

nü Ankaradaki merkezinde toplana- bu kurslara tştiı·ak etme~e talib olan
rak uaya verilecek hüviye~ varnka _ ların kayıdları yapılmak üzere şube
Ianna ald nizamna.meyl tetkık etmit mize müracaatJarı ilfın o!unur. 

ve tetkıkinin neticesi allıkadar Vekli
leUere arzolunmak üzera Matbuat U
mum Müdür.tü~üne tevdi olunmuş -
tur. Vekftletıerin nokta i n azarı biran j 
evvel alındıktan sonra nizarnname ı 
projesi tekemmül et.mek üzere Dev -
let Şurasından geçirilecek ve tatbik 
mevkiine konulacaktır. Birlık hüviyet 
varaleası hAmiileri birçok laydalara ve 
kolaylıklara mnzh~ olacaklardır. 

AKA GÜNDÜZ'ün 
Son neşrolunan: 

TANK- TANGO 
l'tlill.i - İçtlmai - Edebi 

Romanı Resimli Ay Matbaasındıı 
75 kuruşa satılmaktadır. Avnm Kamnrasının milleti idare 

ve teşvik etmekte olduğunu gözün
den kaçırmasını tasvib edemem. 

Başvekil, bombalıinan aarayların
oıın kalkıp Avam Kamarasını bizzat 
açmağa gelon sevgili hükümdarlan 
tebcil ettikten son"ra tunları söyle -

pasif korunma tecrübeleri yapıldığı- , • .,. Dr. IHSAı'1 SAMı 
nı ve bu tecrübelerin muvaffakiyetle ----·---------) T f f Q A Ş 

miştir: • 

Hnrb gayelerimiz hakkında be -
yanatta bulunmaklığımız bizden sık 
eık isteniyor. yeni Jntihab devr~ni 
açnrken, varlık mücadelemizin için 
ae bile bu parlAmento mijesseaele -
rini canlı ve faal bir surette idame 
~tmek hususundaki azim ve kara
rımızı ilan ediyoruz. 

Cörçil sözlerini şöyle bitirmi~tir: 
Gideceğimiz yol uzundur. Maruz 

bulundu~umuz tehlikelerin en ka -
r.ınlık ltaraEiannı da gizlemecl.im. 
Çünkü Ingiliz vasıfları, taühin en 
tbakth gittiği anlardadır ki en par
la!. d rec .. yi llulmu$tur. Şimdiye ka 

neticelendiiini biidirmE"ktedir. ( T 1 V A T R O L A R 1 S 1 
_ Tıfo ve parııtifo ha~talıldarıııa tutul· 

dar bu harb tam siliıhlı bir Almnn
ya ile yarı ve hatta dörtte bir si 
luhlı Büyük Britanya imparatorluğu 
arasında yapılmıştır. Böyle olduğu 
halde bunu o kadar da fena başar
madık. Karşımızdakilerle ayni de -
recede ve hatta icab ederıse daha 
fazla silahlı olacağımız zamanı iti-
mad ve ümidle görüyorum. Bize za
feri ve beşeriyete kurtulu u mutlak 
surette getirecek olan mcıddi üs~ün
]üğü Amerika ve Büyük Britanya 
imparatorluğu tersanelerinin, talim 
hanelerinin ve ilminin bizlere maddi 
üstünlüğii temin edeceği zamanı 
kat"iyen bekliyorum (Aikı!!lar). 

İstikl~ 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşında • dram 

kısmında 

. Akşam saat 20,30 da 
Ayak takuru arasında 

caddesinde komedi kısmında 
Akşam saat 2~,30 da 

D ADI 
Cemal Sahir jübilesi 

3 Blrincikfınun Salı günii akşamı 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 

mamalı: ıçin teairi lı:et'i, muafiyeti 
pek emin taz:c aşıdır. Her eeznoedo 

~ bulunur, Kutusu 46 lıuruştur. 

ZAYi - Askerlik vesikamı zıı.yi et
tim. Yenisini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü yoktur: 

&Lincan viiiyeti Clmin Jt:ıı·yesi 

Çay maha.lleslııden 1317 do~unı

lu Top Jl:ısa.n ofullarından 
Süleyman oğlu Hüseyin Top ................................................... ~ 

Son Posta ı.\l.atb:ıası: 

Raşid Rıza. TiyatrOSil Ne:;riJ'~ l\1üdürü: Selim Ragıp Emeç 
Bu ak§am Üsküdar Uıite sinemasında SAHİBLERİ: S. Rugıp EMEÇ 

(0 GECE) A. Ekrem UŞAKLIGttı 

1 

Lira 

ı 2000 ::::ı:r 

s 1000 ::::ır 

2 750 ,.. 
t 600 =-
8 ·uo == 1000.-

15 100 = 1500.-

lll 60 - 4000.-

100 10 - 1000.-

Türkiye lş Bankasına para ya· 
hrmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: t ~~ 2 Ma -ıı Kumbaralı va kumbar.
yıs ı Atu.ttol, 1 ı.:kmcııet _ hesaDlarında en u eUI ll • 

'nn t&rihlertAde yapw.ı raaı bulunanlar kur'a~ 
da.h.U edilirler. --

-----------------------------------------------------. . 
İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğüod~_; 

Felemenk tebau!JldN:ı Altert Hanri ve Vılyan Elizabet.'in ~ 
arazi vergi boreund.a.ıı dolayı haciz edllmtş olan 768 sehima ~ 
ve 327256 lira kcymetu Btılgurca çittli~1ndek1 72 sehiın hi.s.seı.t ıJJI)I-
idare heyetinin ı3t11MO tarih ve 2457 numaralı kararile :n ... 
deUe müzayedeye çUan1m1.2tır. ~ 

Taliblerin teminat mak:tublarile birlikte 4/Ktınunuevvel/940 ııoe" 
saat 15 de vil~yet idare heyetine müracaatları ilAn olunur c5001- ' 

Maarif V ekiiliğinden : , Ji!Pdl 
3803 sayılı kanuna pe Samsunun Lft.dik kazasının Akpınar -" a~ 

açılan köy enstitüsü iOin ynptırılacak binaların avanprojeler~:, ıı1' 
pHinlarırun hazırlanmaa ı,1ine aid müsabaka tarihinin görülen l~0p? 
naen 80.1.1940 tarihıne kadar temdid edilmiş old~u iltm olun•· ' 

Türkiye Cümhuriyeti 

AAT BANKA 
Kurulu~ tarih!: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira'' 
tube ve a.jawı adedi: 265 

Zlr&.l n Uearl ber neTJ banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarm ta3arruf ~ 
en az 50 lirası btılUDaıDlara ı;enedo 4 defa çek.UGCek kur'a. ne 
claki plfuıa göre ilt.raıDi1a dalıtılacalttır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
1ti0 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
1500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 4,000 Llr 

" 
" 
" 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

.. .. 

" " 3,200 ,. ,., 
Dikkat.: Hesablann.daki paralar bir sene içinde 60 liradıt.D 

dilGmlyenlere iluaıniJ• ç:ıktı~ı takdirde % 20 fazlasUe veril~~ 
Kur'alar senede 4 defa, ı EylfU, ı BirinclkAnun. ı Mart va 1 

ran t.aribler.:.n:ıe çeKUecektır. 


