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~-No. 3708 Yan itleri telefonu : 20203 CUMARTESI 23 IKINClTEŞRIN 1940 İdare itleri telefonu ı 20203 Fiatı 5 kurut -
8 iJette örli ·dare ilin adil d· 

·cra Vekilieri 
yetinin karar• 

Orfl idare ilan edilen vilayetler 
H 

'-----------
~stanbul, Kırklareli, Edirne, 
ekirdağ, Ç. Kale ve Kocaeli 
korgeneral A:i 
R1za örfl i dare 
komutanlığına 

.ı. tayin edildi 
tık~ 
tebl~~ 22 - Baıvekalet -
u~ ıg edilmittir: 

u~~ siyasi vaziyelin gös
U2:unı ve icabları mü

lden İcra Vekilieri He
~~~ll ~ilatı Esasiye ke.nu 
~ t ncı maddesi hük 
~~li, ~"!~kan, Ist nbul, Kırk
l'~l~ ~ e. TekirdaC!, Ça
~ltdJ \'e Kocaeli vil'"'yetleri 
\~ it'brı içinde, ilan tarihin
~~ ida &.ren bir ny müddetle, 
,. bıi {e. ilô.nın 20.11.940 
~tir, Çtır:naında karar ver -

ÖRPI !DARF. 
\_~tıkkOMUTANLIGI 

Ö fi ·dare kanunu 
22/ 511940 tnrihiııdo k:ıbul edilen ve Resmi Ga?.etenln 4518 numaralı 

nüshasında inti~ar eden örfi illaı-e kanununun madde eri. 

BİRİNCI KlSlM: Umumi hükümler 
Madde ı - Te§kiltitı Es:ısıye Kanununun 86 ncı maddesine tevtikan ye. 

rilmiş olan umumi veya örft Idare kararı D:ıhiliye Vekli.letl tuafından 

münnsib vıısıtalarla ilAn olunur. 
örn idarenın hudud ve)a müddeti üzerinde yapılacak de:;işildıklcr de 

aynı suretle ilAn edair. 
Madde 2 - Örti idare altına alınan yerlerde umumi emniyet ve asaylşe 

taalliik eden ve İcra Vekilieri Heyetince tayin ve tesbit oluaan zabıta 
saln.hıyet ve vnzıreıerı asKeri ntıkumlara intikal eder. Bu makamlar kf'n
dilerlne intikal eden salfıhiyet ve vazifelere mütcallik kararları ve cmır 

leri mahalli zabıtnsı m3rifetile icra ettirir. 

tK! Nd KlSlM :-örfi idarenin vazife ,.e sal4hiydl ~ri 
M:ıdde 3 - Orfi idare altına alman yerlerde, askeri idare aşağıda yazılı 

fevkaltıde tedbirleri ittihaz ve tat bi m saltlhiyetlıdir. 

I - Oörulecek Iüzum üzerıne meskenleri ve her tlirlü cemiyet, kulub gibi 
tcşekküllere ald binaları ve bunların müştcmıHi.tını ye iş mahallerile saır 
kapalı yerleri ve mcktub, tı>lgraf vesair mersulcleri şahısların uzarlerini 
gece ve gündüz aramak 7C bunlarda ıübut vasıtaları olan veyahud mu. 
sadereye tabi bulunan c.şynyı zapt ve radyo, telefon ve telsı:ı: &ibi bıl -
elinıle rnuhabere vnsıtalarını kontrol ve icabında tatil ve menetmek; 

<Devamı 7 nci ııayfııdn} 

~~ 1\~k'\ 22 (A.A.) - fııtan-
~t, e lareli, Edirne, Tekir- örfi idare komutanlığına, jan-•general Ali Rıza Artuolc:alm 
}~lı~:. Ak.,_ ı~ ve Cocaeli vi- darma umum komutanlığı uh-,tayini yüksek tasdika iktiran 
~lıilinde ilin edilen desinde kalmak üzere kor- elmittir. 

~ 5 uwwwaaw Işık söndürme işinde yeni kararlar 
as ajansının 

~~.auı dikkat 
t0 ır tekzibi 

ttt tıcl,.Q 
~ t.,e 23 (A.A.) Hambur· 

a 
a 200 maske i 
a takıldı 

~ ti(11~'~denblad gazetesi bir 

50 i'ttl~ii 1> evvel, M acarisianın 
s;~"irı Qkta iltilıakının Sov· 
iq i4i tam muvalakati ve 
'tı~'it ltıeaaisile yapıldığını 

lam ha da muvakkat bir zaman 
için maskelenmeden bırakılacak 

~~~~~ • ı.. ra A · d .. ~~ı 6 ·,. Ba. ~ı ansı, un n~~ 
-i~ l)ıerı teblıgdc bu haberın 

ltı •ıl~ız olduğunu bil· 
r. 

Tramvay ve otomobillerde ışıklar çoğaltılıyor, 
otomobil tekerlekleri beyaza boyanacak 

"-...._~ Evvelki ak:am, şehrimizde ilk 
lhtt.'~} ? M.z;; AA c defa olarnk tatbik edilen ışıkları sön 
•tiS - dürme ve masketerne işiude ba2J kü-

~~ q~te • • til,., . . çük noksanlar görülmüş ve bunlar 
~i h. yı ıs a 1 çın hakkında dün yeni tedbirler alın -
l lt te bb·· . ? mıştır. 
J)tıd şe US ın Yeni kararlar 
'ti;~ ı. ı (A.A.) _ Mü ahid- Vilôyet pasif korunma ko mis -
lıııı dıkterine ·

1 
t" d !!d k yonu dün bir toplantı yaparak bu 

~~ ~t f ıı ıno. c ere h . k 1 . . 
ı._~~ ltiir ll anelan yo.pılan lah _ us

1
uskta

1 
yen·ı· d~.rnr ar verrnışktır.1 · 141 ~. Almaular D , şı arı son urme ve mas e erne 

\ ı ~~~bab karşı belk" 'd ou.\ b~s mecburiyetinin tatbiki esnasında bir 
J)ıı~\ı b Üaü ~aksad· ·ı e kyenı. til~ çok yerlerde asık mavi lambalann 

t ·~ a • ı c uvı. e ı d w •• ·· ı .. b I d h ~ ıild taıı tesis tm w h _1 yan ıgı goru muş ve urı arın a a 
\ı ~1<\ ır, F"ilhakikae egcld ~zır 1 koyu laştıralması n lA kadariarn tebliğ 

'\1 rı1 •• k , ııarıı ıgına I 
, l'~ l ><~ i F" hT w o unmuştur. 

t~ ~thjJ~~n.sız Ba İ ıne .agd~ Ayrıca şehrin muhtelif semtlerin-! 
~ , tiJ"be nt '1tır. un nr şım 1 de işaret lambasa olarak bırakılan 
lıı;ıi\d~hroniclş ab yapın?:tldır. 1 maskdi 1 3 7 liimha ihtiyaca kafi gö-

• b· ~ •tıları e,l l~ _tecru. e e~ • rülmemiş ve muhtelif yerlere 200 
• l'ı..ık b· n ngılız sahıllerıne maskeli lômba daha ilavesi su retile 1 

~ htıdı ır ~ald an bnhsetmek- bunların 3 3 7 ye çıkarılması karar - 1 , ~ 'r ta. e~ın Almı.ınlnrın yt'ni laştırılmıştır. 
~ kı..ıvvPtlgı hakkındaki fııra- Maskelenmemi, 50 lamba 
'r. So ~t endirdiğ::ini söyle '- bırakılacak 

~., ııqid b en fazla adam nak - Bundan başka şehir 
t ~~~ itııi\) ul~nnn bu sal, ma .. if mühim merkezlewk 

;.~ i)l' edılmi!l ve madeni iki halkın karani 
t bi takviy.. olunmu~tur. dile, mu 

tçok "ııall.ırın motörlü kelenmt-pen !va«HH~ 
çekil bilt-reğini ka nilmii~tür+ " 

lnci sayfada) (Dev~ 3 

Vi:ayetin 
izahnamesi 

İstanbul Valilil:i, ışıkları sön
dürme ve maskeleme nizamr.a -
mesinin tatbikatı hakkındıı aşa. 
ğıdaki izahnarneyi ncşretmiştir: 

ı - Nizarnname muciblnce 
haricde yanması ıazım gelen 
Uı.mbaların GO vattan !azla ol
maması liızımdır. 

2 - Bazı d ükkfmlarda mııskc-
lenmenin kırmızı baz veya k~

~ıdlarla yapıldığı görı.ilmii~tür 
ki bu renk ziyayı maskelcme • 
mekte. bılfıkis hedef teşkil et_ 
mektedir Bu gibı mnskelenecek 
yerlerin muhakkak surette sıyah 
kumaş veya kligıddan dışarıya 

ziya sızmıyacak şekilde yapılma
sı Ilizıtndır. 

3 - Bazı dükkaniarda ampu;. 
lcrln üzerine gelişi güzel muh _ 
teli! renkte ka~ıdlar tak~larak 
mMkelenmenin yapıldıılı görru. 
müştür. Bu şekil nizamnameye 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Makineye t 
verilirken 

Yunan 
Başkumandan1 

emrediyor: 
''Düşman 

denize 
dökülecek!, 

İtalyanlar her tarafta 
ric'at halinde 

Yuanlılar ltalyanları 
onlardan aldıkları tanklarla 

takib ediyorlar 

Müteaddid halyan 
k1t'alar1 

tecrid edildi 

Göricenin zaptl halyan 
ordusunu bakiiyen 
felaketin yakmda 

vukubulacağına işarettir 
Yazan: H. E. Erkilet 

elki, bir iki yer müstes
na, bütün dünyanın hok 

ve heyecanla beklediği hadıse 
dün vukubulmuştur; yani Gö -
rice dü§mÜştür. Bundan başka 

eteksas söyiüyor : 
" A lah 1usso;iniyi 

sevmez r, 

Atina 22 (A.A.) - Yunan kıtaatı Yunan topraklarında en son ka-
Göriceye bugün öğle üzerı girnıi~ ve lan ve Kalamas nehrinin man -
belediye dairesine Yunan b:ıyra~ını sabını geçerek cenuba ilerlemiş 
çekmiştir. olan halyan kolu da ric'at et -

İtalyanların çekilmesi üzerine hele- mektedir. Yunan ordusu, Ital -
diye makamatı Yunan askeri nıakc.L- yanları Yunan topraklarından 
matını şehri almn~a davet eylemiş • geri atmak ve Göriceyi zaptet-
f mekle yalnız müstevlinin ceza • 

Atina 23 (A.A.) - Blşvekil Metak- ır. sını parlak bir surette ''ermiş 
6ns dün radyo ile Yunan milletine Yunan askerlerı geçerken halk ro- olmuyor, ayni zamanda ma~lub 

' . lls kordonunu yarmış ve general Mc- ., 
hitnbede bulunara~ .d~miştir ki: . taksasla Yunan orduları bnşl..u.-nıın. veyahud korkudan sinmiş mil -

- cAllah Musolınıyı sevmez. Çtinkü dam general Pap:ıgos için tezahiırnt- letlere de en beliğ cesaret, cür"et 
onun harb gayesi Yunanıstanın esa- ta bulunmuştur. ve kahramanlık ve şeref dera-
reti ve imlıasıdır.ıı Göricenin zaptı haberi bütı.in Yu - leri vermi, oluyor. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
Metaksas bu mücadelede kendileri- nanıstanda şehırden şehire, köyden _) 

ne büyük yardtmda bulunan İngilte- <Devamı 3 ün~c~ü--s~a~y~fa::d::a~)-~===========::::=~ 
reye karşı minnetini izhar etmiŞtir. 

Benzin ve petrol Diş tabibieri bngü 
t hdidatı hoc~Ia~ı Kazım Esad 

l(oordinasyon heyeti
nin kararı Resmi 

Gazetede neşredildi 

Jübıle yapıyorlar 
İstanbul diıı tnbibleri bu akşam 

Parkotel salonlarında toplanarak, 
mea'ud bir iltihakın 1 O uncu dönüm 
yılını kutlayacaklar. Hocaları Kazım 
Esad Devrim on sene evvel bugün 

--. . aralarına karııımış ve başlarına geç-
Ankara 22 (Hususı> - Benzın ve- mişti Bu akşam Parkotclde yapıla -

satı' petrol mi.ıştaklarıle müteharrik cak ~amimi toplantı sadece ilim yo-' 
bılfrmum ~ara ve d~nız vnsıtnlarının 1 )u nda elele ve başbaşa katedilen mu
_,cyruseferının tahdldı hakkındaki ko-~ vaffakiyetli bir 1 O yılın güzel neti -
ord ın asyon hey~ti kararı resmi gaze- ceııi değil; bir aı kadaşa karşı duyu 
'tede neşredlldı. Kararın esaslarını lan candan sevginin, bir hocaya kar 
bildiriyorum: şı hisııedilen derin hürmetin ve ni-

l - Milli korunma kanu~unun 36 hayet bir «ba~ıı a karşı olan yü -
ncı maddesı hukumlerine müstenlden rekten bağlanışın tezahürüdür. 
benzin vesaır petrol milştaklarile mU- Bu mes"ud gününde değerli pro· 
teharrik bilOmum k.arn ve denız nakil feaörle görü~menin yereceği haz, ha
vasıtalarının scyriıseferı aşa~ıdaki e. diseyi okuyuculara bildirmek zaru -
saslar daıresınde tahdid edllmi.'jtir: retile birleşti .. 

(Devamı 3 üncü sayfada ) (Devamı 7 nci sayfada) 

için 



2 Sayfa 

•• e rgun 

Yeni nizarn 
Ve Türkiye 

:;uN YO 

• Oç kabiliyel e f ne ~erile, 
ampul e il .. 

fiatla ı tesbit edıl~~ 
cP1~ 

Fiat mürakabe komisyonu ~ fe-
Y uan: Muhittin B~ 

anf1n iki tanlfmda batb, 
kronik teldile .devam edip 

giderken bütün Avrupay.ı hareket 
halinde tutan bir yeni nizarn faali
yeti var ki bilhassa son eünlerde ik
iliab ettiği kesafetle göze çarpıp 
duruyor. Fakat, bu yeni nizam de
nilen §CY nedir~ Bunu bilmiyoruz 
veyahud. buna dair bildiğimiz teY
ler pek 'basit bazı maiUnıattan iba
rettir. Bupun için, bu yeni ~ 
§imdilik verebileceğimiz · ·m, sade
ce bir dtapıılı nizam111 dan ibaret 
olur. IsteTSeniz o:karanlık niznm» da 
dıyebilirsiniz. Yeni niz.ıun. bu gö
ıiınütu ile, eski nizarndan başka bir 
ıey olamaz. E.ski nil:amm en büyiık 
kusuru, enternasyonal münasehet
lerde, gizli diplomasi 1ienilen usulü 

toplantısında ceb fenerleri. te ~eıi 
nerieri ampulleri ve ceb en rJ)' 

• pillerinin toptan ve perakende 
mi fiatlannı tesbit etmi§tir. .. f' 

kullanmasıydı. Yeni nizrunın he:r Vahşi hayvanl:rrı terbiye etmek u.sulünü ilk olarak tesıs etmiş olan Tedıis heyatında ynnm s.sırlık uzun bir tecrilbe geçirml.ş olan bır 
~eyden evvel bunu ~detınesi 1&-- bir Fra.nslz kendisine bu :fikri nham ~n hAdiseyi şöyle anlatll': Fransız profesörü çocu~un fıtri istldadıru tesbit etmek ic;in bühass:ı. üc; 
~ .~e~irken hiç ol:nnnn_ halen .gör-ı - o zaman belediye bahçeleri he:;abmn vnhşj hayvan o.ıım satımı ile kabiliyctin mcvcud olup olmaclı{tmın nraştmlmıısına lüzum görür. 
dugumüz vey, nynı usulun aynı şe- gal ediyordum. Bir gün yeni gelmiş ola.n bir a.slnnın b!esi önünden Bu ü~ tabillyctten birincisi Mtıza, Jk.incisi tefekkilr, üçüncüsü de .ha -
k.ilde kullaml~akta devam edilme- ~e;iyordum, faila )'aklıı.şm~. p:ı.rnıat:ıık arasından bir penc;ıe saldı. 0 yal kuvvetıdir. 
:sınden. ~rettır.. • . . kad korlı:tum ve kızdım ki, elimc çeçird~im bir sopn ilo hnyvam a- TnbınL bu üç kabfliyeU in.cı:ı.nlara müsavl nisbette ıta:ksim etmemiş!ir. 

Eski mzamın ıkinci bir bıs.uru da, Bununla beraber tabiattan az kablliyet almış olanın küc;ük yaştan baş-
bütün enternasyonnl prensip olnrak damnk~ dövdüm. Er~ gUn_ ayni tafesin önünden g~um ~Y - lamak §nrtne mevcud Lstid.ndım muhtelif nisbetlerde arttırmak daima 
yalnız «kuvveti» kullanması idi. Tall beılı garünce kafcsın öbur ucuna kaçtı. Derhal hukınettim ki, bu mümkündür. Çoc~unuzu ve kendini~ mehenk taşına vnrunuz \"C eltsiti 
Yeni nizamın bugii.nkü görünüşü hayvnnda hilfızn kuvveti vardır, terbtrcye gelmek istidadı da olacaktır. tamamlamaya ~ız. 
de, ayni pren.sipin devnmından bat- ·-···· .. •··-·····-•••••• ... -•••••• ... ...._ ............... _ .. ____ ......_.__._._. .............................. _ .............. _. ____ ........ ___ .. _____ , _______ _ 

::kfir~~~::·i~ek~:::::ı'd~ [ J ®l!JfB f!A1(J][f} moınu:>~~ll3 
kendisine mal etmio ve t,e onunl G 1• ~--+-"" 
başlamış olnn nizarn ise bunun adı 1 J l 
ne kadar «yenİ» olursa olsan ken-

1 

.-~·(V.J: a.tid :Z lya Uiakll.gd-
<liııi «es'ki» dir: k&pah, gizli, karan- . _ - -

)5uı Bu wara nazaran am~tı. ıc1' 
pilsiz elektnE. cep feııerlerU1rn pef'' 
tan satışında azami o/c 1 5 ~S ~ 
kende 6lltı~ için aynca ~o 1 )e)~ 
haddi kabul edilmiştir. Binjd: ge' 
bu nevi ceb fenerleri k ç e ta~ 
çerse geçsin aznmi olarak ;6' ı.:~r ' 
nın maliyetine nazaran % 
dıın fazlaya sntılamıyacııktır• ııl ' 

Geb fenerlerine mahsus cııı~rs ' 
lerden Avrupa malı olanlıır p b'" 
kende azami olarak 1 O kuruşıı~ Jlef 
ka memleketlerden gelen aııı 
5 kuru;a satılacaktır. pı~ 

Ceb fenerlerinde kulla.nılD;crll ~ 
lere gelince: Yassı pillerı:tı 11d 
kende tanesi 25 kuroş<ı.. sta per'' 
pill~rin düzünesi 167 kuru:a. ilod1 
k en de tanesi 1 7,5 kuruştı ~~ iiJ: pil' 
denilen ve çift kullanılan JciiÇ per" 
lerin düzünes1 toptan 120 ~~ <t ıli' 
kendc ~fti 27.5 kuruşn yerlı 10 ~~ 
ce yuvarlak pillerin tanesi de 
ruşa aatılacakttr. . i~' ıd! 

Komisyon avnca bu gibl~b~ 
.kullanılacak olan petrol 11111lı~ 
mum ve bu gibi eşynya b't J' 
maddelerin de fiatlannı tes 1 

cek tir. 

Askerilll işl!.!1 : 
)ık usulüne sadık Ye .icra VQSJtasl o- ası 

lnrak yalmz kuvvete istinad eden Ü' di. ı·z vacı e 316 -~a3gı35_ rıldıoyorğuuılllı.t' bir nizamdn yeni olarak hiçbir şey ~ 
göremezııek elbet nakL o1uruz. Eğer s aen· ; 
böyle <leğ:il de, yeni niznmda yem d • ı Fatih Askerlik Şu esin • (JPt 

d~it!~~r~ü~~e'J?ı:k~k:~~·t:~:ıtc~~= Yazan: lbrahim Hoyi nu-ii ıe m ı o an acia m:~:~~~v:~d:t:a~;rı~ 
mekte tereddüd etm ... viz. Bir za- 'Fea masalının ne ~ beble geri bırakılmış ( (316 ~gb:ıııtfl,. 
mnndanberi, hadiseler üurinde ~.ne de soım. .. Fakat bu nu- hil) dog-umlu (ista1ıkbı) ~~ 
gt.'zdirdiğimiz soğuk ve objektif bir sal CbcdiyeUer Jm.c1a.r eski ye is~ - 36 - 1 betinin zeki edasına, bütün hAline (silvari), (topçu) sınıfına ~e 
dikltatin bize verdiği kanant, UU!.A- er Jı:a.d:uo yenjdjr. Miletler yiik- Y qilköyde Vedad.ı be~ ~ün için- öyle medub olmuş ki .. · rat asltcrc sevked1lccek1etdıo· ~ ıV 
lesef, bugün için bundan ~barettir. tre:llr, m:Lbvolur. Uanedıuılar sal - de tamamile değişmi~ buldım. Zih- Vedad bunları anlatırken Bülend 2 _ Şubcde toplanma gtın~ot· _n * ta.wı.t :sürer, Ye ;*rler; dinler ya- ninde gizli gizli burgulayan müz'iç birinci defa olar k tebeasümle din- .9«1 iPıwı.rtcsi sabah sant (U) tl ... 

ı~ böyle olunca Türk mmetinin, yıl~ ye .çok siirmedm insanlık ha- bir fikirin mevcudiyetini his etmekle leyordı. Anladık ki kızı evvelce gÖr- 3 - Mllkellenerın tar.lıl olu1l~~ C' 
faaJivet sahasını yavaş 3avaş birim fıı:asın.dnn sftiııjp t"ıderler- Fak&t, beraber onı uzun bir hastalıkdan müş olacak. Onı ben de görm~im. de ~ubcde hazır bulunıJl!ılııJ'l 
emnivet sahamıza do~ :ırr.nnan bu işt:iyak.ar, muvn.ffakiydsWihlcr ii _ çıl.mııı. tamamile sıhhate avdet et- Hemen :karar verdik. Bana bir hnt- lunur. 
nizAma ~üphe ile bakması kndar tıl- zerine lwrulmuş olan ten, durma _ miş, hattii ,akalaşııcak. kendisine tı hareket ta'yin etdiler. Türlü jhti- * -~·.,: ~ 
bii bir '""V olamaz. D"inyada ıcn~f- ll ı F . b a ı . ...ı. mahsus kıvrnk gülüşlerile tetarct yatlarla bir istimzac ynpacnkdım. ~-AlJ.I"..,.. c.ısuıa er er. •eruun o er e,., Tmli Eminönü As. ŞU:oc:>' -~.., 
ein muhafazası» kadar tabii biT temposn hiç de birlıirlni t'l,tmaz. gösterecek kadar bir kaç sene ev- Den çizdileleri hattı hareketi bir ta- . yaııU ı;>- Y. 
dtıVO'll daha yoktur. Se~e inMnclo .l.fUQn %5 asırdır ;ı,. b1r kere olsun vde a'id 'nefesini bu}mış gördim. rafa hırakdım, ertesİ gÜn babasma 1 - Aş&tlda k\lnyesı , . .,.:nef .] ı h b ....... enn .. : Etninonfi askerlik :ıne~-0'"~· • atta en ıı,ıt havv.nnJa,.fla 7oiand::ııı :-..ri ruı~tır. kendi Alcminin. klinıttının te:mel.ni Vedad vekalete mağrur, müfte- giderek :ziyaret nınksadını açıkca, s ...,. edilınış.se w ~ 
bil .. mevcud ol n bu d~. 'hattS 1ns:uı kendı ilnıini, kendi fennt- kurmn!;a koyuldu. Bu temeli .kuruşla hrr, e:ıkisinden çok daha İyi ve mü- kısaca söyledim. O derhal muvafa- ~ raporu tanztm P 
bir rlııvsru bile tl~1. ihı; ad'le, tl\- nt yanıtmış, buna muknbi. fen de da fen babası iinvruunı aldı. him bir vazife ile girince onın, o- kat ı:tdi, anlaşılan Bülendi tnnırmış. rnpor kabnl edilme~etll ' 
bi" bir ııevkt~n ibarı-ttir. KRpal•, ka- ınsanı VÜC'ade g't'timı!ştlr. Bn su - lll- nınla beraber hepimizin zihninden Y;a1.nız viUidesinin ve ~sıl .n1.aka sn- sı~yece mUAyenesi.>te lÜZll pt 
rsınl•k. esrarlı olan heT şey. in nı reUe, kn.f c üp d~ ya.. ESki devirlerde güneş tutul:ma.sı bütÜn geçmİ~ g\inlere .a'id üzüntü- hıbı olan Leylanın fikırlennı almak muştür. erill ct 
ş"pl:ı~ sevkedn. Bunun için, b' p.ı.r&k ortaya. koyduğu v med11ni- halkın en çok tr.or~ ve bıından !erin bak.iyyt>leri silinmi~ oldı. Onı lüzumından bahs etdi. O ak,am te- Dudak açıldı~ bulunan bU e rJ' 
de elik ka tti ve tedbi.·l' C\ lmayı gayet yot diye adlandl.J'dılı mııhass:d;a - ttirlu türjü şeamet.ler duyctu~u bir ta- pek seven ve pek ttı'kdir eden 1 lefonla haber verdi. Her ikisinin men ~ubeye gehnesi, ~e bJe~ 1 , 
tıthi; v~ :zarurl J7Örürüz. nın tA . dcdlr. Kendi ilnıinl, fen- bia.t 'hfıdi.Se.3i idı. OunCfin kan.rma - Nu'man k1 vekaletde katibi umumi fikri muvafık çıhyordı. Hemen ni- bcye mnlfunat vermesi gelltl .., 

Türk m;Jieti. fWn •eya fahln ııe- ıılni bilmek, bu femıi yııratnnlann .sı..e, bu ziya va hararet kayna~Pnm olmu~d1 - kendi kalemine aldı. Ve- an meıfısiminin yapılmuına kaTBr dirde asker knç$ m~nınelCSl 
heblt>, siyasi bir lüzumun, ynhud Qıa.ra.t!arını ~ bakiki (in- crı'yip bn~lne inanan insanlar, .te- kaletin bürun mühim evrakı Vt"dn- verdik. Galiba aradan bir hafta ceği iUın olunur. ~ 
entemasvonnl blr komhi:ıezonun s:.n) 1 ö.,ıı..t-emiıek drımektir. Ilketi önlemek mo.ltsadile güneşe sal- dın elinden geçiyor ve yine mühim ger;;medi, bu da yapıldı. Penıpalas- 2 Ba.la.bana~ ınıı}l!llle 11rf' 
yarattığı bir millet d~Jdir. Yervü- n.ız bu yıu:ıl.a.rımwlıı fenn.e his _ dıran devı öldurmek için o~r ya~ _ kağıdlar orun güzel kaleminden çı- da bütün akraba, eş, dost buzun ıle Abm; ~~krıi o~n SS5 ~ı;: 
zündc vassvan tt"m,.l ırklnrd n biri- 6 k "k Il f b' • · • A '!o'" met etnıiıj Q.&n büyük Insanlarm dınrtn.r veyahud da muazzam a~ _ kıyordı. pe mu e e ır nı"'an rasrmesı, u- do~umlu Edip Erkan. 
nin do w"1.1rduMı bir mill t.tiT. Bu mil- yaşay-qbınnı, duşü üşlertni, yap _ı ler yaknrlardı. Thale ın böyle §eylere d eta mutantan bir düğün yapıldı. .ı&. 
lf"t, kt>rıd.i adım, tım1ı ıic;inde, en es- Y- 1 b d Ved d bul d ,.. ..4 

tlkları işleri, hiç bir Um1 i4dia gut- aslıı. i tıkadı yoktu. O güneş tutuhna- Bu esnada Y e!tilköy köşk6nde en wnız un a a unamn ı. • J' 
ki aSJTlardanberi ~ere.fle dola•tınnıo ~ 811btmağa çal ca- sının neden ileri Celdi~lnl biliyordn. mühim m es· e},. Bülendin izdivnc işi O küçük yaşından beri edetfi vesn- Eminönü As. Şubesinden·~ f 
ve kendi kt>ndisinin efendi:ri olnrnk lız. Kend~ile n.lny eden muarızlnnnı .sus.. idi. Amerik.alılarla hal edilN:e'k hir yeti altında korudığı kardeşlnin bu Piyade tef:men Ahmed . .A 
yaşanu•hr. Yüksek Ve büyük gün- 1 turmak ve ""'phelerini ortndan kal - takım mes'eleler IÇ. in lstanbulda el- mühim işini de gönnüş olmak it- 315 (20297). N" 
lf"r görmÜ!!. ynhud tulihin tufanlan- · Ho. ~... ·• ·ı h · · A k J darma ~..ıı;......en cezni1 

dırmak :.-ın, müteakıb bir gün- t'" - ç.i $evlcinin ny' asetinde, Esad'rn da mı nam e. emen ışıne, n araya an -ou• nı vemiş olmak ondn öyle bir piş- Tarih bize haber veriyor ki, Thalcs, ... ~... ... d b hn d 311 (2334) 
kinlik vücude getirmiştir ki bugiin milMdan önceki yedinei unn ort.a - tulmasmm ne zaman vukua gelece- ikinci re':., oldığı bir hey•et teşekkül av ct etmeğe mec ur o uş ı. ,a:ııs " 
0 dt>rt>rf" bir nişkinliğe aahib ikinci larına do~ doğmuştıu.r. l~eseli 64.0 ~ini h~dı, ve 585 .scncslnin .Mo. - etmi~i. B"lend hu hey' etin kitrı.bet Düğünü gecikdirmemek isteyor- Pıyade albay Hü.Seyill (Sl6 • r 
b'r milk-t dahn S!'Östermek, muhal senelerinde d.yeblll.rlz buna.. ilLmla yJSlllln. 28 ın~ güneş,n. kararac:ıCmı vnzifesile lstanbuln gönderilmi di. duk. Nişnn İstanbulda yapılınca dü- Hasan Tahsin Aktan '297 {)..~ 
d,.vj) f" h;Je mü~küldür. Bunun için, Uc:.liFraşan herkes de, bu fen mllbeŞşı - iinn etti. Hiç kimse 01111 ınanmadı, ve: Onmla, tamlmış evlenecek kızla- ğünün Ankıırnda yapılmasma karar Piyade tetmen AU otlU s~~ 
T' rk mi11t-ti, böv1e zamanlarda. hA- rının doksan ile 110 Yil.§ .:ı.rnsınd ö _ - Budalaya bnk nelerle ~aşı - nı dfı'ir e1k sık görusüyordık. Han- vermek tabi'i idi. Hususile bu dü- maç 327 (47283~ r' 
di l"lere 8ükünetle ve J7ozlerini kırp- mtir aürdü~e inanmakt.ndır. NaSll yorl.. dediler. Hele Ltbyalılar ile gisinin i!IT11i geçse BüJend karar ve- ğünde R~'isi Cum~u~ ~a bul~n:rıak Topçu teğmen Aslin °~1 

• 
ma~l\n bakmMtDI çok iyi bilir. bir insandı, kime benzerdi, nasıl yn- Med'ler, inn.nmamnZlıkta bU.Sbütün remeyen bir tereddüdle sükut edi- arzıısum ızhar etrnış ıdı. Her ıkı ta- (48414) l' 

Türk milteti, bugtinkü hadiselere §ardı? Hatt!i milllyeti ne idi? •. bilin.. llcri gittner. ve yaman bir muhnrc - yordı. Bir gÜn. birden bire, dinde 1 raf hazı!likcln isli' c~l etdi, d~'-ün~n Piyade tejpnen .Ahmed 0~11 ~ 
i~t- bu tandıı ba\::ıyor. Gün g()rmirı miyor. Herrot onun Finikelı. Zeller i,_ beye hazırlandılar. bastonı, kolunda pardeııiisi, Vedad ~arttn ılk hnf~ ıc;ası tes~ıt ed!l- Zi Yünel 315 <20297) ıı: 

Thal ,. bab verdiğ' ünd ü d .. d •_.:ı• dıkten sonra daveti eler gondenl- . _..: ~ olmak. tarihin n1vel~ri içinde oo'k Aııaıdoludun gelme ~ır Yunrmll ol- as aı er ı g e, g - otur ugumuz o aya gıruı. Henüz d' D , d'l d'k b Il' b I ki Nakliye teğmen A•- '' 
ytıVftrlanmış bulunmak. ona hilhns- udfnhu aöyl(lyorlar. n~ karardı, kayboldu. 'Muharebeye HaydarpaJZ!ya çıkmış ve hemen ı. k İ vet e dı mBe .. :- V \_!ilalş ı · ~- (50906). -~:ıı lt 
sa bii"''k meziyetler ve kuvvetleT Bnzıian onun tie&retle .. ;;.ra•tı;;ı, hazırlamnı.ş olanlar yelkenleri suya y ·ık- 1 • d' 5 L_ • 1....! ııe n mayor ı. u un e~~.ı er, mu- "-"' ""'/ 

.. - ·uo "~ ~> ~ oye ge mıı~ ı. apKUsım oıT nasebetde bulunulan meb·uslar ya- .Piyade te~en Mur.-.. 
Vt'rmi•tir: Dünvada hak ve adaletin bn ,-üzden de Mı.mcı. gitligi katma - indirdi. fen bal:ıasmm mnarwan da. f 1 td 1' d k'l • b km ' d ll h y: k b 333 (49441) 
hü\.üm ııünnesini en co'k istiven bir i.hıdedlrler. Peki, Thales ısıra g1t. - ona tam bir lnnnışla inandılar. ~ere ır ab ı,J e ın e ı erı . ını. .a- bııncı sefirler başda olduklan halde u ~ . a u • oiıo 

gn vnk1t u madan: - Siz nafıle sefaretler eTkanı veldiletlerden bir Buvarı te~n Tabir C 
millet varsa o dn Türk mill~tidir. meden evvel nerede okudu, neler o - Fakat Thaleş asıl, heyet ilm1 ile kı:: arayol"Slmz, ben B~Hendin ala- çok zevat, bilha'ssa Haneiye veka- din 325 (50765) 

6 
o" 

Bunu, buıı:ünldi dUnva vukuatı arn- kudu .. bumları da karanlık. Apaydm uğ"rafiDadı. Bununla beraber, bu yol- cagı loZJ ~uldrm .•. dedı. leti erkanı v~ rif esasile. iki kardeşin Nakliye teğmen :Mnh1011 ,IJ 
sını-la. nmse ;ı .. brr al&eak v~ vere- olan blr nokta varsa, o da Thalesin da epeyce !ayda& dokunınadı de - Bunı soylemekde o kadar acele arkadatılan, akraba, ahıbba .•• Bilir- Cahid 3!8 (44.866). ~lll y 
cek davasına ııahib olmama~·ile çok ilnn ve irfan dünyası Mısıra :nuhak.. ğll .. zamanındnlti mnwn1 kanaatıe - edİyordı ki, Ankaradan çıkalıdnn- miyim~ yüzlerce med'uv. Velhasıl Piyade te~cn AhiJled. «lll· .. t~ 
'iyi isbat etmiştir. Bugün bizim, ken- kalt auretıte yak bnsf4ıdır. rln hilAtma, g~ ııanncdlldıği gibi beri bu cümlenin hep ağzının içinde pek mükellef bir düğün olacakdı. :med Said 314 Ba~dad <33~ı: ,... 
di emniyet ve huzurumuzdan ba1ka Thales çok nev'i şahama münhasır pek küçük bir cisim olmnd$na iman fırlamağa müheyya o1dığı nnln ılı- Biz, ana ve baba, Yeşilköyde çan· 8. s. Ml. Me. Mazhıır5~ ~ 
kimseden bir istediğimiz yoktar 'Ye bir in.'landı. Hiç bir ins<lnın sözil.nü, ett.ltl ic;in gfinlerce n~rn~tı, ve sonun- yordı. talanmızı hazırlamış, bizi Haydar- sı2 İstanbul (1941 

11 
J,; 

hiç kimsenin huzur ve emniyetine flkıini kat1 ve muhakkak olarak ka.. da bıı Zl,fa ve hnrarct kAynnğımn pek _ Kim? diye aordum. paşaya götürecek vapurun hareket 8. S. :t.D. Mc. .Mustafa oıJ(si6-'~ 
ka~ en küçük tecavüz mvetimizin bul etmezdi. Her eye bir düşünce pa- büyük old$nu isbat etti. Oturdu ve:- Yunus Nadinin kı- sa'atine uyacak Y~illtöy treninin H:ı."klo Akalm 301 Edirile 1Je!" 
bulunmadığını da &lem bitıyor. yı ayınr, ve her meseleyi sırf lı:endi Aynca denizde .rotnyı tayin etmek zıl.. dedi. Sonm anlatdı. Ankara pa- Yaktini bekleyordık. Tam bu sım- Tb. Yzb. Alı og-ıu ::MUStıı.f!l 

Bugünkü dünyada bu kad r pa-r- batımından ö!renmek l8terdi. MÜŞ- hususunda Dubbüekberden ziyade Jnsdn, bilemem ne münıısebetle bir da hiç beklenmedik bir vak'n, bir 
314 

'Humus , 36448). / 
iak bir geçmi!ıe. bu kadar eal:i bir külle.rine cevab almak üzere baş vur- Dübbüasgari nazan itibare. almP.ları müsamerede ona babaaile beraber facia oldu. Ta1i' bizi ta'kib ediyor- Acele "Ubeye milracaııtlııfl,;,,.-•' 
a~J nr-sle sahlb olarak V~ yan T"ürk du~ din t:endiıımi kandırmad.ı. Cıva iÇin gemlcllerin kula~ını bfiktft. Uzun d-f t · k di · · kd' d "i ••'"(V1 

ll ı "'1 d h L tesa u e mı ş, en sını ta ım et- ı... .. ................................ . 
mi eti, enternasyona a em e aı;;;- ibi bir ruha mallk olan Thale.s böy. uzun müşnhedelerden sonra da se _ d' d'kt k 1 b b T Jel 1 1 M Uhi • ( 
sever, dürüst ve t~miz bir I!İvttset le ,_.,....,.aflarln dolu bulunan bı .. dün- nerun,· •65 ...r.~ ol .... ~. netı~ .....,,._ rr ı en ııonra lZı a mt!l, era er e on .. ZEet e n sesı. .• T A K V 

... ~ u "' t:i"'' u'-'6.. .....-...n; ,... raks etmi,.Jer, büfeye gitmişler. o- Küçük bir mukaddemeden sonra o 
unsuru olmak emdirıdedir. Büvük yada ya.şnyamazdı. Onun ~in de ch. (Devıınu 7 nci ylııda.) ttırup uzun uzun ko-uuşmı~lar. Soh- (Devamı 7 nci sayfada) 
n1nrisive bugÜnkü t~~ ~eslli ha- ;::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
yatı ile her türlü hürmete 15.yık olan 
bu millet, bugünkü «ye:pi nİl:am» 
hareketini aükune-tle eeyrediyor. v~ 
ni niz:am veya eski nizam, bizim için 
bir tek niznm vnrdır: T'ürk nizarnı 1 

dlu.ki{:fı~~ t.23i."<jt!H 

On çuval un saklıyan fırıncı 
Beşikt~. Hitmü Çakar ismtı:ıdo bir 

!ırıncı 1ınnınd.a un kalmndı{tım iÖY
liyerek mürac:ı.aL edm balta 
vermemişttr. Yapılan~ ıı.. 

rının mahıeninde 10 ~ tadar un 
bulunmuştur. Bu ~e ttrıncının U.. 
at farkından istifade ederek unlıın 

satınalt Js~i anl.aiılmıotu'. Un çn.. 
milsndere olunm~ fınııc1 hak 

1 ST ER i AN, i ST ER i NA MA 1 
Işıklarm .söndürülmesi kararı bir gün eVTC.line gelinceye kndar hiÇ Fakat s."ynh kfı~d veya ccb feneri thtı'kfı.n .nihayet muvakkattir. Bir, 

kimsenın hatırma gelmemiş olan Jk.i çeşid t.ı.carete biiyiilt bir meydan flc; nihayet tki gün sonra önü alınır, iş tabii ~kline döner. Esas ışıklıırı.u 
Bunlai'Clan birineisi Siyah kAA-ıd al~ veıişidir. Kaç ton satıldı ve yüzde &öndilrülmesile tehnddfis eden yeni vo.ziyete en uygun 'ekıldc uymakta-

mo fazlaya l!ll.t.ıldı, tahmin etmek imkAnsızdır. 
Dillerinin ueuna gelen rakamı söyledller ve söylediklerini aldılar. dır. Bize öyle geltyor kl, bu da kolaydır. 
İkinci ucaret sahasına if!}ince; u, eeb teneri ve pll i,:inde tecelli etU. Bir vakitler Rusya Ue Almanyada çalışma zamam §afakla birlikte baş.. 
BU' çok!anmızın evinde ~~ bir seyahatten veya saytlyeden kalma lar, fasılas.ız sekn: s:ııı.~ sürdükten .sonra mevsim yaz ise 1.2 de. kış ise 14, 

bir ceb 1e.neri vnrd!r. Giiç hal ile onu buhıp çıkardı.k. Fakat .ş pil teda:iki- yahud 15 de biterdi. Dılkkônlarm kapanıp açılması da bu programa tAbi 
ne celinct, ceb tenerinin Işe yar:un:ıdığmı rördük. Diıkkincı: olurdu. 

- Bende yec:IU pa yoktur • .pili kileri ile birlikte satarıın, cevnbmı verdi.' 
Sokak ~4 brmlık. eve ~ceğiz, çaresiz, ceb fenerini çiftleif.irmeCe Karanlık sokakta yürümekten kurtulmak için en <bnsi! tedbir şüphe 

nıJR oldJık. yok ki. budur. 

fS TER 1 NA N, i ST ER INANMAl 
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e gr 
Afrikada ingiliz 

kıtaatın tn 

' 
Askeri muhakeme 

usulü kanunu dökülür 
gibi itiraf olunan ~ ir muvaffakiyeti 

lt , a Yanlardan toplar 
Ve esirler alındı 

' Ankara 22 (AA.) - Biiyük Milleti Meclis ruznam~inde bulunan mM mağfiibiyef Ankara 22 (Hususi) -- Daire -ı umumi olarak tatbikine geçilmesi 
Mecltsi bugun Dr. Mazhar Germen'in delerden haftalık karar cet.vellerin lerde mesai saatinin sabah eıken ihtimali kuvvetlidir. Bu huııu~ta tet· 
başkanlı#ında toplanmıştır. deki bazı Jt.a.rarlara aid anuhal enci. Yazan : Selim Ragıp Emeç baıılıyarak erken bitmesi uııulünün 1 k ik ler yapılmaktadır. 

lı:ıı~~hire 2l (A.A.) - lngiliz u-

eelsenin açılmasını mfiteakıb Kars meni mazbe.t.alarını taavib eylem~ 1\. ·1 y u nan cephesinde uğradık- -
meb'usu General Altyüzün vef•t c•tl- askeri muhakeme usulü kanunun~ ları ağır ma~lübiyeti, ut- Alman 

avdet 
sefiri 
etti 

Vi layetin 
izahnamesi 

lfe1 .k•rargalunın tebliği: 
4r~fırıd keıtf müfrezelerimizdcn biri 
~ıııqıı an ı 9 r eıriniaanide yapılan 
lıı ama. hakkında tafailat alnımtt
~ h tı ~iddi çarpışmada müfreze -
t~11 1 

afif zayiat mukabiünde 5 İtal
tlıezıı 11~lc:ını tahrib ve diğer 6 tankı 
:ııııla ~1Yetli surette hasara uğrnt -
{ltrı./ ır. Iki kamyon tahıib, iki 
~~ Onla bir mikdar top ve diğer 

lini bildiren Ba.~vekllet wkeresı o - 53 - .. dd ·nın' de~'etirilmesın .. turplı ve mahiren tertib edilmiş 
uncu ma e& 6"9 .. 1 1 b .. ·· k · d' k d 

lı:unmuş ve hatırasına hürmetcın a - aid kanun U ihasının da birinci mil-• ~um e ere ur~yere. §.lm ıye a ar 
yakta bir dakika sükQt edilm19tıı. . . y t • .k.abul etmek ıstemıycn İtalyanlar, 

zakereslllı yapmış ır. C .. · k 1 d y 
Bazı azanın mezuniYetlerine a;d Meeli.ıı bunu takiben evrak arasın. L ~nci e apı arkınla ayanan fufnka~ 

riyaset divanı ko.rarlannm to.svioln- _ . ~•t a arının sa anmaz muva a ı:-
den sonra sıhhi ahvnline binaen ~tı _ da bulu~~ ~urk:ye - Romo.nrae a::· yetleri karşısında nihayet itiraf et-
f d M.. k l"t. v kil Af ~ında mun akıd tıcaret ve ted Y - meye mecbur oldular Maamafih a e en una a .. e ı yon ır.e- · • 
usu Ali Çetinkayanın yerine Sıno!> la.şmalarUe. merbutatının tasdikine aıj bu itir~af gen~ tam dweğildir. Uğ~anı: 
meb'usu Cevdet Kerim incedayının kanun l~yıbasını I'U'Zllameye alarak lan agır zayıata ragmen hakıkatı 
tayinini bildiren RiyaseticÜlJ\hur ~e~- müzakere eylemiş. v~, ~dik etmiştir . ö_rtmek. içi~ _bu~~bildi~l.eri tabir, ae-

a:ırıe iğtineın edilnıi~tir. 
~h~da.n_ ba~ka on ltalyanla bir 
"t~r· ı. esır edilmiştir. ı 08 düşman 
tdı!rcı1•111? öldüğii kat'i olarak tesbit 

k.eresi okanmuş ve muvaffakiyet te_ Meclis Pazar~ı gunu toplanncak - tı~ va~~fesını . go ren w ıkı fırkal~rını~ 
mennisile karşılanm~4tır tır. - hıssedılır zayıata ugramaları uzerı-

. ne bunları geri çektiklerini beyan

S 1 ıtır. 

bir j~d~~da, Clnlabnt bölgea-inde 
>lftıı t:ılız devriyesi adedçe faik bir 

~ an d . . h . ı· ~~ " evrıyeaıne c emmıyet ı za-
D erdj ..... · . L. 1• .. .. ıştır. 

'il: leiler cephclerde kayde deier 
<Yoktur. 

Yunanlıfar Göricede 
tezahuratla karşılandiiar 
• (Bq t~afa 1 iııei sayfada.) 

köye yayılma.kta, kampanalar faolll -
makta ve bayraktarla donatılmış olan 
kahvelerde halk bugünün şerelıne iç
mektedir. 

Münakalat Vekaletinde 
yani. mesai tarzi 

Ankara 22 (Hususi) - Müna
kalat Vekili Cevdet Kerim lncedayı, 
bugün V e kal et erkfmını toplıyarak, 
tatbik edeceği yeni mesai tarzı hak
kında onlarla hasbıhalde bulunmuş-

Skeri Atinacia ayni beyeeanlı tezahüra.t tur. 
olmaktadır. 

Benzin, petrol 
tahdidafl 

'ho i t Tecrid edilen İtalyan lot'alan • az ye Belgr:ıd 22 (A.A.) ... _ Belgrnda ge-
t h,ı <na.ftaralı ı inci ~ayfada) len haberlere gore, Yunan kıt':ıları, 
t<ıtdhnlar. Görice bölgesinde iki Pogradet'e girmişler ve hntt.a aerı (Bat tarafı 1 inci sayfada) 
d''e.b:n lllıirekkeb kuvvetlerinin bu hareketlerini bu şehrin otesine kadar Al Hakiki veya hiıkmi s;ahıslara aid 
tf, bın garbinde yeni bir mü - götürmüşlerdir. ~er bu doğru ise, olup husu.si nwnara taşıyan biiiıınuın 
~ trı httına çekildiklerini ve Cö- Yunanlılar Görlee Ue Elbasan arnsın- binek otomobillerile motos:klcUer ve 
ltıfe 1.ı arehelerinde mahsus dere- da yeg!ine yolu kosmişler demckt~r. tenezzühe mah.c;us motörlü deniz na
~0tlar~iat verdiklerini itiraf edi - Po_gradet alındı .. ~e, cephe~ın şarı.. kil vasıtaları, seyrüseterden menedil-
"t~d talyan tebliğinde •<mahsus» muntehasında Gonce - Floıın~ yolu miştir. 

t'ıı-a Cı> hakikatte pek ağır ma - boyunca harekatta bulunan ıtalyan B) Aşağıdakı yazılı hususi n.ıkil va-
~ tic:' Relir. Zaten gelen ilk haber- kuvvetieri de teerid edilmiştir. Bu kıt- sıtaları seyriiselerde serbesttirler: 

tıııı llt Yolu kesilen bir halyan tn- aların mühınl bir kısmı, şımdi Yu - A) Elçılikler konsolo.sluitlara ve me
ılır~~k lirn.diden esir düııtüğünü goslav makamıarına teslim olmak - murlanna aid• kara ve denız bılümı:m 
Qt:ııd tedır. tadır. nakil vasıtaları. 

~~~b ,an wbft:ka Preap~ ~öllinün ~ki Ergiri i.stıka~eti~de~i Yunan. ta~r- Bl Nakil Ya.'iıtaları ha:Clmtdaki ka-
~ 1.<.1 .~agı u sındnkı Ivan daı:ı- ruzu da çok musaıd bır tarzda ınkışaf nun mucibince dalmi hizmetlerıo ba
~ ( ~0f11n evvel .alan Yunan tı:ıar - etmekte ve muharebe cepbesinin garb şarılabilme.si için b;nek otomoblllerlrı
Q~~ c:~: 1111lın, Cöriceden, Oh ri gölü- münteh~ını teşkil eden Epir cephe- den gayri va.sıta kullnrunnğ:ı salahi
•' ın nı.ı~ .. batı eahilindeki Pograc-l sindeki Italya11 kuvvetierini yandan yetıi daireleri n halen muvaklto.ten 
~:~·k~ ııne giden y~lu.. tu.ttuğu çevinnek:edir. • kullanmakta oldukları otomob!llerle 
~ 1•ceye 11 ~orava .daaı uzennden B;r halyan ~~uru .~.•r. .. devlet müesseselerile t:ususi idar~ler, 

U,tııı gıren ) unun tnarruz Atina ~2 (AA.) - Oğrenudı~ıne go_ belediyeler, sermayesinin en az yarı-
~ ıs t öncülerinin Cörice- re, Gbr~e'nln ihn.ta hareke~ yapılü- sına devieLin iştiraki bulunan hükmt 
~ ali.e lornetre garbindcki Mo - ken bir !talyan taburu esir edi:ıniş ve şahsiyeUer, kurumlar, fabnlmlar, ban 
~~'lık Vardıkları bildirilmektedir. fazla miktarda malzeme iğt.inam olun- nlar umumi menfaatıere hôdtm ce-
~; ~ v cenub doğudan yani Ni - muştur. mıJ~ti~rıe hayır cemiyetlerine nid mo-
'ıı Yue Kamniçe üzerinden ilcr- İtalyan tebliği ~ıldct.ler. 
\. tıbll n~n kolunun da Göricr-den Roma 22 (A.A.) - 168 numaralt İ- C) lcrayi san"at etm kt ) 

t • ıtıd ) • d' ,_ d e e o nn 
altı kablıin to u . ~ım ıye ı.n ar talyan tebll~i: . • ı doktorların 12/ ı ı 11940 tarihinde 
~ 1 lakd· o unabılır. Muhasamıı.tın bıdaye.lnde Yunan.s..ı•eyrüader müsaadesini haiz otomo

ı\ tal}· ırde ve Yunımlılar mnğ- ta.nıa Görjce Arnavudluğu hududu billeri. D) Ankarada Halk Part' _ c: 'iac:anklkuvvctlerinin peşini bı - boyunca miıdafnıı. va'Ziyeti o.lmtş ohn sine aid 7 hususi otomobille fstnnbu) 
t ' a arı f • t - 'k ' f k .... ~ · ' .. b bt ı 1 • 'tıj ~ böJ . arazıya ına goTe ve ı ı ır a,._, mureıc:r.e ı unan da 48:> hususi nurnar lı bir otomo-
t:ıQ ltııı C .. R.e.osındeki ltnlyan kuvvet- set ir lot'alanmız, ll gün mücadeıe _1 bil. C) Ecnebi turistlere ai d nakil 

: l'rıtJvor;c•nin garbinde bir mev- den sonra, Görice şehrinın · garbında vasıtaları rneml~kete girmelerinden 
ılt' •l"ri ~- fl'l.kiyetle ınü~afaa ede- bir hatta çekilmi§ ve Gorıce şehri 1 itibaren ancak ~n heş gün müddet· 
~.-t ıhti~:ıl" ?t:rsu~: eaır ol~ad~n tahliye edUm~tir. le eeyrüsefer edebilirler. D) Tenez-

1 Hen de Ş\lpheye gırmııı- Bu müddet zıırfında, Şiddetli çar - zühe mahsus motörlü deniz nak~ 
~ ~-ı.,.ıınJ PI.§Dlalar inki~af etmiştir. Zayiatınuz vasıtaları motörlerin i~lememesi te-
~~ 11kalh llrıbn Görice bölgesinde mahsüs derecededir. Düşmanın z::ıyi_ min edileeele surettr: mahalli deniz 

r .. rı ul d .. .. 
~'q ~ '(11 un uguna ve mu - atı da mahsfıs derecede ve 'ııclkı de ticaret müdürlükleri veya liınan roda 
c.~: IJç, J~n ordusunun bu böl.- daha fazladır. liklerine mühürleomeleri şartile scy
~ l ~ti b 1ort fırkadnn fazla bır Takviyelerimiz, yeni h.:ıt üzerinde rüsefer edebilirler. E) Ş~hir ve ka-

l lı unrn " .. Y 
t~ 'irı 11 d ~ ıyacagına gore u - tahaŞ§Üd etmektedir. ııabaların belediye hududlan dahi -
~;i l'rıiiQaf:~lı: 7 t~a,~rujdanC ~~- Ric'at linde çalışan taksi otomobilleri bir 

ll • )'Pt Y e v~rı• 1 0 an o- Atina 22 (A.A.) - Bir Yunan sabahın saat altısından ertesi saba-
C~d~~trt~:'kle!ibç'okhgüzkel v~ tak- kolu lvan dağını zaptettikt~n sonra hın altısına kadar bir gün tek, bir 
• 'lrıeniıı d'~n ır are ettir. Preapa gölü boyunca ilerlemr-kte ve gün çift numaralar sef~re çıkmak 

• 'iııh ıger mıntaknlannn ge- Ohri gölünün kıyılarında bulunan suretile seyrüsefer edebilirler 
t 'lı() li~~ cenubdan Cramos dağı ve Cöriceyi Pogradete bağlıfıan mü Taksiler çalışma I{Ününün. hitamı 
~ e nıta da~ d b" k \ı \t"ı::l :ı .. RI araııın a ır aç him c:oseye yaklaşmaktadır. talyan- olan sabah saat altıda <>arnilarına 
~ rı, J un ·· 1 1 d " f " ... • ~ ı ~ıığı~b cu ta .ran ag.. ır - lar ise topçularının himayesinde bu veya belediyelerce tayin edilen mn-
~~ ~kıb ed ve pemınn ve scnra yoldan ric'at etmektedir. Eğer Yuw hallere dönmüş bulunmağa mec -
~~~~ llıı:ı;eyj erek Herfey. Leskovik nanlılar bu şoseye haldm olurlarsa, burdurlar. 

dan ibarettir. Muvaffak olmamış as
keri harekatı bütün çıplaklığı ile 
ortaya lcoyamayanların nasıl dolam
baçlı cümle şekilleri bulabildikleri 
cümlenin malumudur. Hele maheüs 
derece zayiata uğrıynn kuvvetlerin 
geri çekilmelerinin ne deme!; oldu
ğu ise izaha lüzum göstermiyecek 
kadar açıktır. Yani aca bir mağlü
biyetin saklanamaz hale gelen Eecn
atini mümkün mertebe hafifletmeye 
çalışan bir kelime oyunundan iba
rettir. Halbuki askerlikten bir par
çacık anlıyabilenler için mahsüs de
recede zayiata uğramak dernek, 
mükemmel bir dayak yemiş olmak 
manasına geldiği gibi bu zayiata uğ
rıyan kıt'aların geri alınması da, 
bunların mümkünse tekrar tensik 
ve ı lah edilmeleri için bir çoğunun 
öllllüş, bir o kadarının da dağılmış 
ve esir edilmiş olduğunu ifade eder. 
Bir safak :vakti günlin maddi. ma
nevi büyük yorgunlukları altında 
haklı bir istirahat uykusuna dalmış 
ihtiyar bir devlet adnmına, maksad 
saklamak İstiyenler gibi hüviyet 
gizliyerek takarrüb ettikten sonra 
ölüm notnsı sunmanın bundan daha 
adil bir mukabclesi olamazdı. Kud
retin bu cilvesi ve adaletin bu güzel 
tecellisi önünde hnkkn tapan herke
sin duygusunda tam bir iştirak ol
duğu muhakkaktır. Pindos dağlan
nın şahid olduklan hamaset sahne
leri istikla) ve biiniyete susamış 
milletierin zafer neşidelerine uzun 
yıJiar mev:zu teşkil edeceklerinden 
emin olabiliriz. 

5~u,,. (12a9ı1ı Cm~ç 

Hitler Rurnen 
B·aşvekili 

ile görüştü 
Slovakya Başvekili 

de Beriine gitti 
Berlin 22 (A.A.) - Alman hüküme

tinin daveti üzerine general Antor.es
ko Ue Rumen harıcıye nazırı Sturdza 
Berline muvasalat etmiŞlerdir. 

Berlin 22 {AA.) - D. N. B. bildiri
yor: 

Führer öıleden sonra, yeni bl\fvekL 
!et binasında, Romanya conducn -
tor'u Ue Romanya hariciye nazırı 
prens Sturdza 'yı, uzun bir konferans 
için kabul etmıştir. Konfero.nsta yon 
Ribbentrop. da hazır bulunmuştur. 

s. S. muhafız kıt'asından bir müf
reze, Rumen devlet. adamlarına se -

Sofya 22 (A.A.) - Almanya -
nın Ankara büyük elçisi voıı Pa -
pen .. Sofyada 20 saat te.,nkkuftan 
sonra, bugün, hususi tnyyare ile 
Türk1.~eye ~areket etmi6tir. 

lşrk sÖndürme işinde 
yeni kararla~ 

( Bq taraf ı I i u ci sayfada) 
Dün gece saat 20,30 n kndnr 

muhtelif semtlerde 50 lômba mas
kelenmemiş olarak yanınıştır. An -
cak bu lambaların yanma müdderi 
hergün yarım saat geri alınncak ve 
ay başında tamamen knldırılacaktır. 

O tomobillerin ıtıklan 
Otomobillerin ışıklan için de 'rn

k.uu muhtemel kazalan önlemek 
maksadile yeni bir us\ıl tecrübe e -
dilmesi kararlaştırılmıştır . 

(Baştarafa ı Inci sayfa(l:.\) 
mugayir olup eğer haricde yıı.nm& 

mecburiyeti vnrsa 60 vnthk üzeri 
mu.skeli m .ı vi llımbaların yanması Ii-
zun dır. 
4- Hususi ve resmi bılumum bına-

larda <evler, npartımanJar, ma~aztL

lnr. fabrikalar, mektebler ve buna 
muınnsil yerlerdel mn..skelcnme ı 

Bırıncikfmun 940 tarıhine kndar ık -
mal edilerek bu tarihten sonra m::ı.&
kelenmiş bulunacaktır. 

5 - Deniz ve limnnda gorulen mns
kelenme noksanlan aid olduğu nın -
kama yazılarak icab eden tedbırler 
aldırılmı.ştır. 

6 - Halkın kullandı~ ı el feneri e 
rinin de mavj ampullu olması ıılzıın

dır. Emir hil:Hına bazı bar ve sinema 
lmpılarında lambalar-yakıldığı go _ 
rülmüştür. 

7 - Bilflmuro dükkii.n ve mağaza 
gibi vitrinı bulunan yerlerin ınnske 

lenmesi ma vi lCımbala.rln de~ il. evle.. 
rin pencerelerinde yapılacar;ı gıbi, si
yah kumaş veya kMıdlarl:ı mnskelen.. 
mesi lfızımdır. 

Bu karara göre otomobillerin ön 
lambalarının alt kısmında 8 santi w 
metre uzunluğunda ve 1 O milimetre 
genişliğinde bir mahı:ıl maskelen -
memiş olarak bırakılacak, bu su -
retle, bu küçük boşluktan fiZncak 
beyaz ı~ık otomobilin öniinde iki 8 - 1.12.940 tarihinden !tıb~ren ge.. 
metre kadar bir sahayı ııydınlnta - rek umumi, . gerek hususı bınalarda 
caktır. Ayrıca otomobillerin kenar- lumum1 tenvıratıa beraber, bın_alnr da 
!arına ve tekerlekler ine tt.aranlıkta tamamen karnrtılmış ve sondurulmilf 
görünmeleri için be}·az boya ~ürüle- olacnb.'tır. 
cektir. 9 - ~ıkları söndürme ve mn~ke _ 
Tramvaylardaki ı$ık faz.lala~tırılıyor leme mecburiyeti hüii.fına hareket ew 

Tramvay arabalarında da tama - denler, pasif korunma nizamnaır.e.s.i
men maskelenmi~ Himbabrdan pek ne gore cezalnndırılncnklnı·dır .• _ 
az ışık sızdığı ve biletçileriıı bilet 
kesmekte ve para alıp vermekte 
rnü,.külata uğradıkları gör.ii)müş ı.. 
tür. Bunun için tramvay arabııların
da. otomobillerde olduihı ı;tibi Him
baların pek az kısmı bilt!tçilcrin pa
raları görmesine imktın verecek bir 
şekilde maskelenmemi, olarak bıra
kılacaktır. 

5 rnilyon k·şiHk 
bir ingiliz ordusu 
Londru 22 (A A .J - Sabık n~"'ır -

lardan lord Winterton dün Av:ını 
Karonrasında .sbyleınış oldul':u pari ık 
bir nutukt:ı, 5 mayon kıŞı! k bır sefer 
ordusunun teşkilini taleb, Mıhvere 
karşı ingiltereye knhir bır fnıkıyet te
min etmek için, İngiliz imparatoı·Ju -

Norveçte tayyare 
meydanı şidd etle 

bombardıman edildi • ğunun bütun topraklarmda birer harii 
endüstrisinin tesisi hu.:n~unda ısr.ır 
etmiştir: Londra 22 (A.A.) - llava ne

zareti istihbarat bürosunun bildir -
diğine göre, ingiliz sahil te~kilatına 
mensub Hudson tayyarderi tarafın
dan bugün Stavenger tayyare mey
danı şiddetle bombardıman cdil -
mi~ tir. 

Tayyare meydanı üzerine gelen 
ilk tayyareler ıneydnna ve binala -
rına yangın bombaları acrpmi~ler 

Wlrıterton sözierine şbyle devam 
etmiştir: 

Düşman, harbi mecmuu 141 ır. lyO
na varan insanlardan çıkarabılcce~ 
bir ordu ile hazırlıyablltr. İngıltere ve 
müttefiklerinin nüfusu 79 mılyolıdıır. 

Hındıstan, müstemlekeler ve mM
temleke imparatorluğu ise 400 milyon 
ahaliye maliktir ki yekün 479 milyo.. 

ve bunları takib eden diğer layya- .., 
reler muhtelif bombalari!\ tahribatı ==============::::::ıı 

nu bulur. 

büyük biT nisbet dahilinde artırmı~ 
}ardır. Birçok yangınlar çılcarılmı!l w 
tır. Bu yangınların ba7Jlannda şid
detli infilaklardan sonra çok yük -
sekiere kadar çıkan mavi alevler (ış 

kırmıştır. Bombardımandan bir saat 
sonra da hedefler yanmakta devam 
ediyordu. Hava filosuna kumanda 
eden sübay bunun eeri ve mÜt-5sir 
bir hücum olduğunu söylemiştir. .............. -.... ····--------·--·-----..... ........................... _ .. 

1'!tJ rı P ıılan Yunan taarruz birçok İtAlyan kıtaatile nakliye kol- 2 - Bu kararın mer"iyC"te gir -
) tt!,. ~ttned' ·· · .. •· k '~i r Bu ı uzerıne yurume - larını çıplak ve yağmurlarla iyice meeinden itibaren salıihiyettıır ma- llim resminı ifa etmıışlir. ' 

tl Y llııy Yol bunliuı T epedelene, ısianmış yüksek arazide atıl ~ıra ka- kamlarca benzin ve sa ir petrol ınüş
d,~~~.;ıı d~ - E.rgeri volu Üzerinde caklardır. Bu takdirde· ise, halyen taklarile müteharrik hiç hir hu!usi 
' ı:. ~~~~ Y k ll .. .. Elb b'l k · 'ki --~ t"''"ri unan o arı onun- kuvvetlerinin zayiataız · asana doğ otomo ı , ta sı , motosı et ve te -
t•tıl rj 'a Ye ve bunun şiınal ba - ru çe'kil:nelerihe pek az ihtimal nezzühe mahsus motörlü deniz nil -

~r=ıı .. t .. eden halyan kollarının mevcuddur. kil va~ıtalanna veniden sevrüsefer 
t~ı .~lik sv~ür~bilecektir. Tab:ibat mü~ad .. •i ve plaka '\'f'filnıez. 

Slovakya baş"lckili Beriinde 
Berlin 22 (A.A.l - D N. B. bıld:r;..• 

yor : 
Alman hükümetinin daveti iız.:rine, 

Slovakya başvekıli ve haricıye nazırı 

Dr. Tukn Beriine gelmektedir. 

'\1 "tik11 ıoııa nehri boyunca Er- Korfu 22 (A.A.) - Dün bütün 3 - l~hu kararın ikinci maddesi 
~ "'ı~ • ırıeıind .. .. Y b · ·h· d ··b • d Alman şark tutu··n bürosu 'tı ıı:oJ e yuruyen unan gece, Korfu karşısına isa et eden ne5ır tan ın en ıtı aren vesaır nı~ 

\,tıııd,.ıı K' Crap i ve Delvina Yunan sahilleri mıntakasında vukua deleri ne~rinden beş gün sonra d d b' • 
~~ ~' li orfu karşısındaki Aya- geldiği görülen yangınlar ve infi - ~er'ivete gire<:"ektir. mü ür: erin en Iri 
"'ı~ ll}'ı.ı~nına inebilecei>nden. liklar burün de devam etmi§tİr. Ce- -------------- h · · 'd" 
vd' e.:· Reri giden halyan ko- ce bazı ışıkların şimale doğru hııre - Bu lg ar- Alman Ş€ rımtze ge ı ı 

\ .. :1bıı.,1ı .. edebilir. Let etmekte oldum• da kaydedil - Al k · .. b" .. ~··ııı o 1 ,.. .. - D f/ v man şar tutun urosu mu -
) ' ~'Pt Y( r,örünüyor ki Cö - miştir. Ric"at l'!trnekte olan İtalyan OS Ugll dürlerinden Kurt Wenker, dün 58 _ 

u~· II!J b 1 _talyanın ArnaV\idhık '-ıtaatının mühimmat ih.lth·atlarile ll h . . ~ 'lıı.ı elci 1 ı;;. • Sotya 22 (A.A ) - D. N B ajansı... bahki konvan:siyone e şe rımıze 
~t~ ~ "ı.ıkııbYin u._mumi fıe a~e~n yolları tahrib ~ttiği zannr-dilmekte- nın hususi muhnbiri bil~i~iy~r: gelmiştir. Müdür burada tütün tüc-
t.ı ~~.ı~ be~ u acagına umumı iT dir. Kralın nutkuna verılecek cevab carlarile tema~larda bulunarak. mü-
t\.t ~o~itd ret yerine geçecektir. f d k 

~~ı. •\ h~~ı A.rııavudluğa yeniden G •• • • t hakltında Bulrar meclisinde yapılan bayaa şekilleri et ra ın a görüşece -
"' ·- k oncenın zap 1 mu·· zakereler b Lh"""a h"r:..ı· sivaset tir. Dig· er taraftan önümü7dek.i ha. f-• ~ 'r'"ec: .. k'ı" n ·ıt"eları d" bir j~ , • ...,., •.. ... • 

' '" d' L d 1 b •• k b '-unından kral BoriS''n H1t.ler· z· t,ı açılacak tiitün ~yasa.ııındn da Iz-> ,lııı" er ır. Bunun için !a - on ra a uyü a... • ı • ı ı - , .. 
)' 1; •tııı~n ordusunun muhtelif ta- yaretlle tccellı eden Alman _ Bulı.:ır mirdeki diğer Alman tüccarlarile 
\ ... atın y ı h and d d tl • tezahurunu··n t . ı . k birlikte bulunarc\k geni~ mikyasta ~t ~~tt . ın, unan. nsı-iliz ha~ eyecan uy 1!' ı os ugu esır erını a- -
1 li -rı • d 1 settirmektedir. miibLiyaa imkimiarını ara!jtıracaktır. 
• ıı .. r nııı urmadan ve tal- Londra 22 (A.A) - Göricenin d 1 . h lA 

li.~1 ~8 nlr'ı ..... .. ..ı n takib et _ l Meb'us Nıkola V!lsSilieff Alman _ Almanya an ge en ıt a at 
Al '·ttı 'Ve kAfd' terki haberinin talyanlar tarafından BulgaT dostıu~unun bugün de harici._ 
'\ "- ... ......_ • 

1 ır . resmen bildirilmiş olması Londrnda eşyası 
·ı a ı siyaset üzerinl! miıessir bulunduğunu Dün Almanyadan Salzburg Vı>pu-' a" p o büyük bir heyecan uynndırmıştır. temı'n etm'.ştır. -~ ,.. b ... ı a . . . rile lıınnnunızo. y ......... en ırço.. eşya " te .. t rıs niVDrSI· Londraya gör~ bu hadise Yunanlı - =:::::===::::::::=:===:==7=====::= 

~~~ S n ı 1 If ( lar tarafından şimdiye kadar kaza - bir hayı-anlık izhar edilmektedir. Bu gelmiştir. Bunlnr arasında toprak bO-
'Ie~~~t~ ~ (8pa 1 ar nılan müteeddid muvaffaJciyetleri mahfeller Yunan toprrıklarına kar§l yo., radyo makineleri, sigara kfitıdı, 

btılıı ll (A.A.) - Nevyork Times tetviç ~me'hedir. " İtalyanlann ta savvur ettiği ileri ha- demir ve çelik, tel örgü. dölone de -
t ltı erlin yoluile Paris'den Salahiycttar askeri mahfellerinde reketi içfh bir italvnn üssü olan Cö- ırur, şap, nışndll', 11~ tuğlası, aU., 
~r.tıı.ra göre ~on hadiseler son üç hafta içinde Yunan lılar ta - ricenin zaptının büyük bir strateJik topragı, va.pur motörü, kemik tutlta.. 

f\lar Paris üniverı.Stesinin rafından parlak bir eurette •evk ve ehemmiyeti olacaiını aöylen1ekte lı. makine aksamı ve ev eşyası bulun-
kapatmlf}ardu . idaJe eGaon haıb hakkaoda derila müttefi.ktirlor. maktadıt 

Ceb feneri i ht ikarıncart sonra 
Külhanbeyi - Ulan ölüiü kandilli, doğru 
- Adcım lcartualıkta beni tanıyanuulı da 
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r air~ er' i ·ş· çen 

Profes··r ı z ı 3.800 genç kız sene e nisbetle çok arttı ... 
Mazhar Osman askere hediye 
is ·fa m etti·! a ima nam si in hazırlıyor 

Bu yıl icra dairelerine yapılan 
ilamlı ve ilamsız takib mikdan ge
çen senelere nisbetle fazlalaı~mı:ı 
bulunmaktadır. • 

Bu fayianın Akıl ha.tanuin- mnz ke esı•n devam ttı• 
de Sıhhiye ve Maliye Yakalet-

39 cnesinin Teşrin aylarında 

Şifli Halkevinde 12000 PaT"a bir icra dairesine 4000 müracaat 
,. vukubu)duğu halde bu yıl bu mikdar 

eıya toplandı, Dilberzadeler 4500 e çıkmıştır. leri mütetti,lerim:e yapılmaJı. 
ta olan tahkikattan galat 

oldaia söyleniyor 

Bakırköy emrazı akliye baataneai 
ha~ doktoru profeııör Mazhar Oa -
manın idifa ettiği bakkın'da çıkan 
rayialar henüz teeyyüd elmeınıJtU. 
Dün bir refik.imiz Mazhar Osmanın 
"azifesinden çekilerek. yerine pro
fesör Rii§tü Reeebin tayin edildii:ini 
yazmıttır. 

Talimatnamenin hanlar ve plajlara aid mad
delerinden . bazılan münakaşaya 

sebeb olduğundan encümene havale edildi 

dün Eminönü Halkeı.•ine 2000 . Bu !ezayüd, biri 9ııküdarda, be-
• • fı Y erupostahanedekt ad liye bina -

Şehir Meclisi, dün öğleden ıtOnra, 
ikinci reis vekili Necib Serdengeçti
nin reisliğnde toplaııın~tır. Geçen 
celseye aid zabıt okunduktan aonra 
ruı:name müzakeresine geçilmiŞtir. 
Ilk olarak muhtelif mües&eSelerde 
1 1 1 1 sayılı konuna göre. tecil edi -
lecek müatahdemlere nid teklifler 
okunarak kavanin encümenine ha
vale edilm~tir. 

parça efya hdıye ettiler sında vaz:ife gören altı icra daire -

sine 500 lira a·"e edilmem hakkm
daki mazbata kabul olunmuştur. 

Kahraman ordumuza, halk1mız 
tarafından hazırlanmakta olan lcıt-
1~ _hediyelerin toplanması faaliyeti 
gıttıkçe büyümekte ve hwanm.nkta
dır. 

Bundan sonra Haseki haatanesi s·· ·· k ı· 1 1 f k""] k 1 utun ız ıse eri i e kız enstitü -
ll u te llmKla i ave olunan ı 5 ya- leri bu bususta genio bir faaliyet 
tağın daimi maarafı ve iate olan içerisinde bulunmalctadırlar. fstan -
5 748 liranın varidat bütçesine ila- bul ve Beyoğlu Akşam Kız San'at 
vesi hakimıda bütçe encümeninin Enstitülerinde bulunan 3800 kndar 
~aznlıı.dığı mazbata okunarak ka- genç kız. satın alelıkları yünlerle as-
bul edilmiştir. kerlerimize süveterler, ddivenler 

Bilahare konservaruar bütçesine örmekte ve pamuklu velekler hnzır-
munzam tahsisnt ilavesi hakkında ) k 1 ama tadırlar. Gene stanbul kız li-

.inin ~lerini arthrmı~r. Diğer se
nelerden müdevver dosyalarla yeni 
takiblerin mütevaklı:ıf olduğu h -
nuni formaliteler, esasen dar bir 
kadro ile çalı~n icra dairelerinde 
fazla mes!liyi icab ettirmelctediT. 

Işlerin kesafeti lı:a~sında infa -
zın normal bir tekilde cereyanı için, 
icra ld\tib ve memurlannın hatta 
başta mercii hukuk ve ceza hakim
leri olm le üı:ere -nlük mesailerin
den fazla ve bu arada tatil günleri 
dahi çalıştıklan miiphede edilmek
~~ir. 

İ~ra ve iflas kanununa eki~.~~ 
yenı maddelerin sürat ve tatkı • 
bakımından faydaları görülıne ·tt 
dir. '(t 

Buna rağmen, hakim, ıneın~letiJI 
katib kadrosunun darlığı, ış e1" 
tam bir ııürntle tedvirine irnkan ., 
memektedir. d,Y 

İstanbulda mevcud altı icr• t' 

resinde mes·uı muhasiblikle id~r~ 
dilen büro da dahil olmak ~ ~ 
hakim, memur, Utib ve ınühi"110ı 
nıflanna mensub 130 ki~ yaı;ı e cı'• 
mektedir. Fakat gün geçtikçe t~, 
yüd eden icra işlerinin ayni zaiD

11 
• 

bir takım kanuni müddet ve fo;: • 
litelerle muk.ayyed olması, ş ıe • 
mizin ticari ve iktısndi bir ı:rıeJ ii • 
ziyet ifade etmesi ve bilhassa ~ • 
fus kesafeti bakımından bu tt' dJ! 
liitın hakim, memur ve Utib •ı.ıl • 
~tibarile takviyesini lüzıunlu 
maktadır. __.-/ 

Maz.har Osman yüksek. aıhhat §ll
:rasının toplantıamda bulunmak ü -
:ı.e.re, Ankaraya gittiği için bu cibeti 
kendisinden tahkik etmek mümkün 
olamamııtır. Sıhhat müdürlüğü bu 
husu&ta ademi malumat beyan ot -
m ektedir. 

Istifa vayialarının, hııııtanede l\:r 
müddettenberi Sıhhiyo ve Maliye 
Vekiiletleri müfettifileri tarafından 
yapılan tnhltikaıtan gnlat oldui-u 
sanılmaktadır. Filhakika, U7.Un za
mnndanberi Sıhhat ve Maliye Ve -
ldıletleri müfetti}leri Bakuköy em -
rnz.ı akliye h~eslnde tahkikat 
yapmaktadırlar, bu arada idart &e

beblerle bazı nıemurlara da qteıı cl 
çektirilmiştir. 

Bundan' aonra · Harbiyeele çocuk 
bahçesi yapılmak Üzere Emlak ve 
Eyte.m bankasından i5timll1k edi -
len arazinin taviz bedeli ve pul pa
ralannı hangi tarafın ödemt".ııi ]a -
zım geleceğine ve manevra dolayı
aile ailah altına alınan memurlann 

mazbatalar okuoarak kabul olun - tşi ile Cümhuriyet kız lisesinde bu- ~Diiil!Sii!!!I:ID 
muş ve Sanyerdeki hususi idare ma-

MILLI DEHAMIZI TEBCIL ... 

Bu hususta malumatma mUra -
cant ettiğimiz. Mazhar Osmanın 
muavinlerinden doktor İhsan Şük
rü Ak..sel ftmlan söylemi§tir: 

mezun addi ile maa§ ve ücretlerinin 
tarzı tesviyesi bakkındaki teklifler 
okunmuş, knvnnin ve bütçe encüme· 
nint' havale olunmu~tnr. 

Bilahare 93 7 senesi bii tc; esine da
hil muha.ssu ttan muhtelif Fasıl ve 
maddelere daimi encümen kararile 
yapılan 8000 liralık münakalenin 
uygun görüldüğüne. maliye ve be -
1ediye tahfil ~ubeleıinc,. yapılan fu
ozuli v,. mükener tah!il8tın re-:ldi 
Için 940 bütce!linin cetveline dahil 
reddiyat tertibierine 6S,OOO liraLk 
tahsisatın iliwesine dair bütçe en -
dlm,.n maihataları okunarak kabul 
edilm;ıth. 

l "lk k 1 b' k d lunnn bütün talebe hediyelerinin bir 
ı ı o u masının i i sene mü -

dctle orta okula tahsisi rnuvafık gö- an evvel yetişmesi için bütün gay
rülmüttür. retlerile çalı~aktadırlar. Bir haf -

Teklif ve mnzbata.lann müzake- taya kadıu mekteblerimizd~ hazır -
resi tamamlandıktan aonra zabıtai lanmaktll olan binlerce h,..diye 1k -
belediye talimatnamemnin müzake- mal edilmi~ olncakin. Bunbrdıın 
resine geçilmi§tir. ba~ka esnaf cemiyetleri birliği de 

Talimatnamenin .• hanlar ve plaj- bir toplantı yaparak bu hayırlı i~e 
ı 'd dd ] L katılınağa karar vermistir. Bir aün ara aı ma e eri müzaı;;ere olun- · ~ 
muf, plijlar ve denizhamnmlnwa içinde h,..diye almak üzere 400 lira 

- - - -~ ~ para toplanmıştır. 
aid maddelerin mih:akeresi esr.asın-
da bazı itiTa?.lar olmu" Vf' madde _ Diğer taraftan, Halkevlerinin faa 
ler tekrar tf'tkik ed"lmek iizere ,..n - liyeti de artmaktadır. Eminönü 
dimene iade edillT'i.,tir. Hl'lmıı.mlan Halkevinde Jimdiye kadar 188 el -
aid madde de aıhhat encümenine diven, -498 yün çornb, 108 kazak, 
navale olunmustur. Talimatname - 80 nvCl yeleği . 5 pamuklu ve 2 don. 
nin berber dükkunlanna aid mad - 4 gömlek toplanmıştır. • 

«- Her ııeyden evvel hangi ae
bebin tesirile olursa olıun Mazhar 
Osmanın meydana getirdi~ vo yn
~nttığı bir müesseseden ayrılmasını 
büyük bir ktı.yıb telü.kkı etmek li. -
zımdır. Hocanın aördüğü hizmet -
leri saymağn lüzum yoktur sanınm. 
Istifa rivayeti benim de hılağıma 
çnlındı. Fakat istifanın k bul edil -
diğine dair bir altımet olmadığı gibi, 
yet"ne başka.ııJrun da tayin edildiği 
haberi asılsızdıı.:. 

deııinin bıuılısh (Berb~~ diikktınları Dün tüccar Dilberzadeler ve şti
vt- gii:zellik mij,..,..,,.,.. .. leri) olzırıılc de- rekasından orduya hediye t-dilmek 
i!j .. ti~ilmi•tir. Meclis müteakib,..n ö- Üzere Eminönü Halkevine 5 00 çift 
nümüzdeki Pazart,.._si szünü ııa11t 13 yün çorab, 500 çift yün eldivcn ve 
de toplanma~ üzere dağı}mı~tır. 1 000 nvCl yeleği olmak üzer~ 2000 

_________________ .::...., ____ __:._.....:.:._....:__:___:_• patçn eşya teslim edilmi~tir. Beyağ-

Mütealciben lı:öylerdt-ki el doleu
ma tezgiıhlanmn çıoğııltoı.lmftsı için 
~l;;y 1andıldarmın yardım madde -

BugÜnden itibaren Müstehcen ~ i:r lu Halkevinde de _.52 yün kazak, 

tren Sef
A ... rlerı· tah dı· d d 390 eldiven, 12 79 çift yün çornb. Hastanede yapılan tahkiltntll ~e -

l"nce, Sıhhiye ''e Maliye VeHkt:l 
müfettişlerinin yaptıklan bu mü~ -
terek tahkikat her aene yapıbnası 
mutad olan kontrol ve tetkikleTdlr 
ki. bilumum hutaneler ıı.ynl kon -
trola tiıbidirler.» 

aV ası J 8 yü n ka kul, 16 yü n başlık teslim 

d ı• edilmistir. 
e i ıyor beraetle neticelendi Si:ıli Halltıwinde 12,000 ve 

·----
Ankmott ile Istanbul arasında- Mahkeme, fUrı kül halinde 
ki tren 1elerleri 4 ten ikiye mütalea içtihadını esas tata-

7 yaşmda bir yavru 
--------------------- indirildi rak müstehcen bulmadı 

tramvay altında Can y:rdi Hükômet tarafından. mevsim ve 
Dlin Kurtulu~ta 7 yaQ}annda btr kız hali ha%11" vaziyeti dolayısite bazı 

çocuıtunun öUimfie netieelenen feci mıntakalarda trenlerin tnhdidi bak
br tramvay ltaza.sı olınu;t.ur. 12 nu _ bnda verilen karann tatbilcine bu
tnaralı Kurtuluş _ Beya:nd t.nba.sı gün ~lanmaktadır. 
saat 7 de bo hattm 80!\ l.smyonuna Bu«ünden itibaren, Ankara ile L,... 
yakla_.§tı~ı sırada yolun .,.~ hlıiın- tanbul araaında hergÜn işiiyen aört 
mından knrşı tarafa geçmek iste ren tren ikiye indirilmi1tir. 
Abdullah kızı NeclA Aldala çarpmllJ - ,)abahlnn saat 9 da Haydarpaşa
tır. Trn}'DTnY altmda knlan Z2TaUı dan kalkon tren bugünden itibaren 
ya vrueak derJıal IDmtlJtftr. V atman yalnız Toros ekspresinin i~lediği Pa 
yakalanmıştır.. zarteai, Çarşamba ve Cuma günleri 

C KilçUk haberlar ) io~yecek.. diğer gÜnler hareket et -
_ mıyecektir. 

Geçenlerde A'iııımrıı sahillerinde Saat l..f.25 de Ankaraya hareket 
b:ıtnn Yunan motörünün ;çindeki gaz eden muhtelit yoku &:atan da kal
tcnekeleri ve benzin bidonları pey _ dınlmııtır. 

. 
Servetifünun mecmuasında ne~ 

redilen "Pordaıı isimli bir manzu -
me münaaebetile, mecmuanın yazı 
işleri müdürü Halid Fahri Ozaoeoy 
ve türi yazan genç aleyhlerine açı -
lan müstehcen neşrlyat davası as -
liye 3 üncü ceza mahltem~:ıinde dün 
neticelenmiştir. 

Mahkeme, temyiz ceza darresinin 
bir eserin kül halinde tetkiü ile 
müstehcen olup olm:ıdığı neticesine 
vanlacağı hakkındaki içtihadını ve 
ehlivulcuf raporunun <cPordaı. şiiri
nin heyeti mecmun!ltnın müstehcen 
olmadığı hnkkındnki mütalensını 
nazıı.n itibara almış, f]irdeki nil -
kahınl'l i~lenmesi tabirini oe bizatihi 
müstehcen bulmamı~hr. Halid Fah
:ri ve şiiri yazan Sl;enç haklannda be
raet karan verilmi.-tir. derpey çıklınlmaktadır. İki g{ln ev- Bu trenlerin lc:arplığı oinn ve saat 

vcl gene ayni sahile bir oal.kçı gemL 7,45, ve 8 de Haydarpa aya gelen 

si düşm~ ve gümrük m~hafaza me- trenler bundan sonra ~lemiye<:ektir. 7 bin lira ihflas eden 5 
murlnn taratmdan emnıyet altma Bandırma _ lzmir hattmda da 
alınmışt:ır· Salı "e Cuma günleri hareket eden Sene 1 0 aya mahküm OldU 

Hüvlyetl henüz anl:ışılamıyan kıı.r•ılıklı trenler bugünden itı'ba -· H 1 cl h ·f 

Kadıköy Halk.evinde ise muhtelif 
cinsten 800 parça eşya toplanmı~ -
tır. 

G·da maddeleri üzerinde 
ihtikar yapanlar 

Emniyet müdürlüğü merkez t~ 
kilanna mensub memurlarla hele -
i:liye iktı:ıad müdürlüğü mürakibieri 
dün de gıda maddeleri üzerinde ih
tikiira kalltı~nlann takib ve kon -
trollarına devam etmişlerdir. 

Dünkü kontrol ve teftiş neticesin
de. Üsküdarda bazı bakkaH nn fiat 
mürakabe komi.yonunca tesbit e -
dilen :narlctan fazla fiatla gıda mnd-
deııi sathklan görülerek, bunlar 
hakkında takibııı.ta ba~lanmıştır. Ta
kibe tabi tutulan bakkallar ıunlar
dır: 

Üsküdarda Uocırlar caddesinde 
3 numaralı dükki.nda bakkal Hakkı, 
ayni yer-de Hakimiyeti Milliye cad-
deııinde 118 nurnarada bakkal fs-
mail Hakkı, Tontaçında 7 nurnarada 
'kuru kahveci T ahsin. gene To~~
şında 33 nurnarada baklta1 Yalrub, 
ır~ nyni yerde .. 9 nurnarada bakkol 

2 Günde · 25,000 kişi . 
DAR ve· M 1 L L 1 si nemalarma akm ettı!.· ALE 

Türk dehasının yaratbğı en büyük eserit 
Aşk Timsalleri 500 senelik Milli Halk 

pr~ın ebeoi 

destanıuıtl· 

L L 
A 

ile E 
filmini bilhassa görmek için (Bursa, 1\1°' 
d anya, Sabanca, lzmit ve Çatalca) haVil' 
lisinden gelmek zahmetine katianan ba!' 
kımıza bir kolaylik olmak üzere ilk ınall' 

~ nelerimiz tahsis olunmuşbir. 

ve 

Önünıiizde!L Salı aJ.şamından Itibaren 

Sü Sinemasznıtı 
ı~te ba,ıa.rnc:ıfı ye LUCiEN BARROUX'un iştir:ıkUe 

DAN i ELLE DARRiEUX - JEAN Ki EP JRA 
taratmdan hazikulide bir tancıa ,_..ııııı.n 

iki Gönül Bir O nnca 
Güei ve büyü a.~ filminde ok~Q"ac&ldan (Üzel pr~ıl.ııt1 

bütiin şehir h:\Jkııı.m alzınd.a dOlıışacaktır. 

SAKARYA SINEMASlNDA 
İki ıüsel filmden mürekkeb 'bir proıram 

Kederleı-e ka.r§ı iyi IN' çue Birtnd smıf bir ti1JJl 

CANIMIN ·iÇI UYKUSUZ GECELER 
Koınik BABC, TANIA FFDOR 

n PİERRE BRASSEUR 

tara.fından. 

GABY MORLAY, ~ 
PİERRB RENOİ~"i~ 

Komedl Fn.ıııtez'den yo~· 
tarafm.dıın 

-.ı••••• Buıün na& 1 ve 2,30 de tenı:Uitıı m&Uneler 

nin 

SA y 
orta ya§lı bir znt evvelki gece Lile ,. ·-ı • ,_ . ava eler e ta n at yapmak su-

. - T"en ltJemıyece:dir. ·ı 7 b" k'" ı· · · ı de ısmail~ kahvesiild otururken retı e, ın usur ırayı 2ımmetıne 
birdenbire ölmuştür. geçirmekten maznun eski Pangaltı 

Ahmed. . İkinci muvaffnlı:.lyd haftası olıır.ık &öste.rilmekte oıan 
B\1 bakkallardan ba~ka. Kadıköy A 

Meçhul ölünun cesedi belediye dok postahane~i havnle ?Ie~u~u Şadi 
toru tarafından muayene e~ ve h~kkınd~kı dav.a • 1 ınCl agırcezada 
şuphcli görilierek Morga ke.ldırılml§- Y}llardanberi çekmekte oldu{ium mı dun netıcelenmı tır. . 
tır. de filseri.nin ameliyatını büyük bir • Mahk~e suçu sabıt bulmu~ ,.e 
Zabıta ölünün hü 

1 
ti etrafınd hazakat ve muvaffakiy Ue yaparak havale memurunu 5 sene 1 O ny hap-

tahltıkat yapmak:tad;.ye a beni ölümden turtarall Haydarpaşa se ve ihtiliis. e~tiği parayı ödemiye 

Dün Kadıköy sahillerinde 20 Nümune h~tıınesl Hariciye mütehas- mahkUın etmıştır. 
yaşlannda kadar tahmin olunabilen lllS1 operatör doktor Feridun Şevkete --------------
bır gencin cesedi bulunmuştur. . beni şefkat ve ihti'mamları ile min _ M E .V L Ü D 

vnpurunda büfecilik yapan Haııan1a A A A L N 
Kmalıada vapurunda garson Ah -
meclin belediye talimatnamesi hila- ıı fına hareket ettikleri görüldüğün - Emsalsiz filıoJnde oynadıklan yeni BACK TO BACK dıınsıın gör# 
den bunlar hakkında da zabıt varn- iizere bütün ıjehil' halkı ko uşuyor. 
kası tanzim edilmi~tir. Seyrüsefer ni- :l.iveteD.: YENİ FOKS run~AL bu:ün saat ı ve 2,30 d;l 

znm1anna aykm hareket eden 8 to- 'llllli:::ıı~E:ia!E:l'J:!;D;31Zi1 tem.iliU.ı m:Utneier. 
för de muhtelif cezalara çarptırıl -
mışlardır. 

Bır kazaya mı, yoksa herhangi bir nctto.r bırakan ~~hekim KAzım, dok- sevgili annemizin ruhuna Ubat e-
, cınayete mı kurban gitt.l~i anla~ - tor Bayan Mu!ıde, doktor İsmail dilrnek üzere yannki Pazar günll ö~ _ --------------

lamıyan bu gencin -~uzguneukta otu- Hakkı, cafer ve Nejada;. Blyan hem- le namazından sonra Be}-o~lunda ~a 
ran ~tın adında bırı oldu~ tesbit e. Glrel;ı-e aÇlk teşekkürlerimi bildirme- camiSinde Mevlüd okunacağmdan bü
dılmıştir. li bir borç billrlnı. tün aile do.sUanmwa arzu edenlerin 

TÜrk artist.:erinln •m• 
San'ııt mnt'izesl~ 

Bu Hafta 

Saınun bu akıbete ne suretle u!! - Ba.rda.rpaşa Lisesi Fllozofi ve teşri!ini :rica ederim. 
nıdıf?l zab!taca araştınlmaktadU". sosyoloji M. Refet Tok Diş ta:bı'bi ffi'mi Canay 

- Hasan bey bak! &1-
h.ç işıtilmemiş bır ha

Tad ıs v~reyim .. 

Hasan Bey Diyor ki: 

... lstanbulun bir tOşe.. 
sinde oyunculıırı tama -
men kadın olan bir klüp 
varmış .. 

... Bunlar erkekler gi
bi tutbol oynuyorlarmıı .. 

Hasan bey - Bporu -
muzun dedikodudan ne -
den kurtula.ma~ niha
yet anlaşıldı dese ne ı 

A SYA 
PALA 

:27 Sontqı-ln ~ad:ı.n 
itibaren 

ARAl 
i Jj 

z 
Fransızca söz\ü ra.nıini mutlaka rörünilı. :tll~~'t,., 

Genç kmn filmi". İlk busenin fiJmi... Ç.çek hallnde oJıı.n k:ılblP 
Ctclden ıe.nçler ı.araiından g():-ü9.mesi lizım ıe:en bir ırom•ıı 

~s:'# &ı' W Bugün saat 1 n 2.30 da ~enzllii.th matlneler. ~ 

1 ST AN B U L D A 100.000 kişinin gördüğü ve alkışladığı 

ş;:~:;~~r MELEK SiNEMASlNDA 
BQ&'iin scaı\Slar: 1 UO - 4.30 - 6 ve 9 da 

no 
daha 4 g fr· 

gösterilece~ 1 



~ay Hitler ve Bay 
fikir teatisine fırsat bu

. ~IJTahhnslanna elbette 
lt hirli~~ olunmu~ ve Mih -
t~ tırıın mah;yeti aniatıl -

llt D" "!" ,_. Al lt .. oru uyor a..ı mnn 
,~ ''Yıd \'e 1artaız lcahul e
~ lıttı.ı kadar yalnız Macari3 -
~:~~t~ıtiJ l?i~erlerinin Alman 
d ,lı) ~~ ennı ne dereceye lı.:a
' ~!tildir ~leri ve edecekleri 
)~~tı)1~· alı:at nltvalin gidi~n
~~~ bit or ki Almanya, onlnda 

1 'rıl ~manda bazı külli ve
aşmalara varaeaiından 

•rtık tahaldwk ettiği giin 
Ut d Balltanlarla ve Ya -

aha serbest ve katti 
meşgul olmak imU-
" "e bu semtlere aid 

Çıka,a~ndalci ~klalan bi
. [)~cağını tahmin eden-
~ ek oluyor ki Balkan 

1 'afh meselelerinin kesin 
da.ha.a~nna girmeleri için 

raz zaman vardır. 
)'~ R~lecek olursa Tür -

: ~~tır_). Geçenlerde de 
~~~IJ~ Ct:itniıtin iatiklal ve 
'b~ .. lt eden meaelelerde 

ftflk kararları verebile
)llrıı erden ve aonııuz aa· 

~ndti~a büyük mes'uli -
\l'tıfll otoriter bir hüku -
~1 lt bulunsa iruk o za -
J:'~t~~ allısında cidden b6-
~~at he tereddüd duya -

\ırı .• 6yle bir durumda 
"trıçın, zamanı gdince, ec:: ... 
~ e.ği Cl tiddetli ve 

~ltli ak Üzere aük\ın ve 
11 }'~biliriz. Bu husus-
!~· be tefsirlere ihti -On unlardan bir fay-

' un için bu hususta 
~ ! IDCI ayfada) 

c -IKTISADI T.ETKİKLER ::J [ Hadiseler Kal'flsında 1 

adaki rans1z 
miisfemlekeleri 

TRAMVAYLARDA 
Tmmvayda idim. Sn~·ma, solu

ma baktım. 
- Jmıanı ııiniıl~direı..ek ne ka

dar çok §ey var. 
Yanımda ayakta duran orta yaşlı 

bir zat. benden rarafa döndü: 

mektebli bilet. 
- Kondüktörlctden de baz.ılan 

halkla fazla l.aübali oh.!,.voılar. Tey
ze, ağabey .•• 

- Teyze, demeleri; ağabey. de
meleri fena mı? Ya loca kan bilet, 
ulan bilet. deer Ierdı. Hor Fransayr temsil eden General dö Gol'ün faaliyet 

sahast olarak seçtiği araziye bir bakış 

- Beterin be teri de olur... hı
san beteri gördüğü :zaman. beterin 
beterini d~şünürse hiç ainirlenmez. 
~u kalabalığa bakın, omuz o-

muzayız. 

- Ya birbirimizin sutına çıkma
ya mecbur lcal,aydık, o zaman ne 
yapardık~ 

Kondü1ctör biletleri kesmişti. Ar
ka .aahanlık .. aı;;tlan kap:nın önünJe 
durdu. Cebinden paketini çıkardı. 
bir sigara yaktı: 

-Eakide:ı bu adet yoktu. Şimdi 
sigara da içiyorlar. Yazan: Hasan Ali Ediz 

- Şjikretmeliyiz... Birkaç i.-

aSon Posta.nın edebt romanı: JO 

Aşil o . 
Oynonmaz! 

Nakleden: Muazuz Tahs'n Berkand 
Halının üzeyinde hafit bir ayak 

sesi chlydu, ayni saniyede Şopenin 
giirültücü vals: kesildi. Mediha hıı.
nrm leendi kendine gülümBt"di. cöz
leri şefkatle parladı. Mutlaka iki 
ni§anlı bir müsalaha buseainden 
sonTa tatlı tatlı konutınağa ha~ia
mı~lar, aralanndil ueçen manuız 
sözleri unutmuıtlardı. Mediha harurn 
gençlerin saadetini bozmamak ıçin 
en ufak bir gürültti hile yapmaktan 
korkarak yatağının ayak ucundaki 
koltuğa oturdu, dindeki örgiiyü iş· 
lemeğe koyuldu. Zjhni dr. dleri ~bi 
durmadan çalı$ıyordu. 

N .. srinin odasından ~:t.J,.n aealer 
evYeli bir fuıılh kııdar hantken bir· 
denbire bir kahkaloa ititildi fakat 

kin, acı bir feryaci v,ibiydi. Her :r.a· 
man mes·ud s~hrıd~re ı-hid olan 
o odada. nas ıl bir facia cereynn edi
yordu? Birbirierini l•u deı-et"e seven 
iki nitanlı bu deill anlapmllmı~laı 
mıydı? i'J~rinin nr;ayib huyuııa, 
binbir kapris ve fantaziııine lıer za. 
man boyun eğen, hatta bayle oldu
ğu için onu dahn cok seven St-lim 
hey acaba nişanlı!lna neler söylu· 
yordu bu akşam? Yoksa, manuız 
bir ka,•ga için. hir ırandevuyn git· 
mediii veya şı:eç gittiğ; ~in Nt'srine 
aub mı veriyordu? H11yır, buna 
imkan tasavvur edilemezdJ. Selim 
gibi ni!l;anlıstrıı iyice lanıyan ve se
ven bir f{ençten böyle bir hareket 
beklenemezdi. 

Camlardan birine yap'Ctınlmı, 
ilanı oltuııı~~nı: 

«Biletçiler para değiştirrneğe 
mecbur tutulamazlar.:> 

Biraz eVYel, bana •bcterin bete· 
ri olur ... • db· ..... , zata döndüm: 

- Ya buna ne dersiniz, türkçe-
de «para deiiştirmdc» df"nilmez, 
crpara bozmak'> dt'nilir. •cMechuı 
tutulmak. tn Türk türkçesi değildir. 

Güldü: 

Ne kadar düzıd:in bir cüınle! 
- Bu mu düzgün bir cümle. 
- Tabii. . EvveJce, bu ilanlar 

daha bnşka tü~lü idi. Aynen l\Klım· 
dadır: «B;letçiler akçe tcbdiline 
mecbur nıhılamıyaı::aklan ıçin ücret 
seyahatinin volcuJnrca tamamen t'"S· 
viye.5i muktazidir. r, Biraz ~vvel oku
duğunuz. buna ni~b~tle çok düzgün 
bir cümle değ;} mi) 

Kondüktör dola:ıoıyoı du: 
- T ey.ze bilet, ağabey bilet, sen 

kemlesi kaldmlıru, salonlu tranını
yın orta yerin~ ç.ilingir sofrası c:fa 
kurabilirlerdi. Onu yaonuyorlaı. 

İnceeğim ıistas,.ona gelmittik. Zi
li iki defa çektim. T ramvay durdu. 
Kapı çok sıkışıktı. Güçlükle acabil
dim; ben inerken arkarndan baiu
dı: 

- Gene (tikredin, Lu kapılar hiç 
açılmıyabilirc.li de .. 

Caddede vürüyordun. Eilerime 
baktım. Simsiyah olmu~tu: 

- Tramvay kapısını açarken ol-
muş. 

Sinirleniyordum. Fakat 
beteri olacağını dli~ünmt"ye 
tım: 

beteriıı 

• - Ya üstüm başını da simııivah 
olsaydı. O zaman ne )'1\paTdım. Ge
ne buna şükür. 

Dedim ve :gönül ıahntile yoluma 
devam ettim. 

rJ ""'-~t .Jiulii ,;. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Radyo korku:uk:ar 1 Kanadi 30 santim s tre böcak 

Avustral Amerikanın ba- ;K 
zı yerlerinde, çift-~ 
çiler korkuluk yeri- ,., yada· tetkikatta 
ne• hoparlörler kul-
~anmaktadırlar. \ tm 

Ku~lar ve mııh- ~ .'!;!f 

bulunan bir ilim 
heyeti bir ka -
nadı 30 santi -

auliıta anz diğer 
hayvanlar. çiftlibJerin ekili mahal- metre uzunlu -
lmne konulmu~ hoparloılerden gunda bir bö -
duydultiarı &eSlerden lc.orkup kaç- cek müstchase-
rnaktadırlar. f-luşusi bir ıadyo istas-
yonu günün yirmi dört saatinde yı~l- sine tesadüf etmişler, ve bunu ora-
nız bu hayvanlan kaçırtacak nefri- dan bir Amerika' mü.ıesine nakl et -
vat yapmaktadJT. mişlerdir. ····-................................................. _ ........................ ·-··················-

, 
"Dles'ud olacak mıyız?, 

Şimdi Selim!n sesi gelıyordu: fakat cek kadar muhakemeleıin. k&ybel- - Düğiinü tehir etmek istıyor-
bu, her .zamc.rJd manis. sokı.:ignn '\."C mi~ görünü}·orlardı. sun; ula. Fakat buna makul bir so-
sıcak sesi değildi. i\le.:Hha hanım Işte şimıli telaşlı sesile Ncs:ın ko- beb göstermeli~in. 7..avahiri kur
kelimeleri anlamadığı halde onun nuşuyordu. Selimin onun sö.:ür.ü tarmak için buldu~un bahaneler blı-
esinin :thengindekı soğı klui;u ve 

1 

kesmeden dinlemesi Mediha hanı- na kafi gelmiyor. Alemin ne diyece
kuruluğu hissetti \'e bu ona kız.ının ma rahat nefes aldırdı. Bir iki da- ği, ne düşüneceği herılın urourumda 
sinirli kahknha:sından daha ar:ı geldi. kika sonra ortalık sut linıan olacak, değildir . .13en hakikati öğrenmek is-

Ah, şu iki çocuk ne kadar ted- yakında evlenecek olan iki nişanlı tiyorum, zavahirle meşgul olnıuyo
birsizlik e,tiyorlatdı. Snadetlerini birbirlerinin kollannın arRsınn atıla- rum. 
kıskanç bir li ekilde muhnf azn t-d e- cak.lardı 1 Annf"leri tar~fındn~ fe":
cek onun kadir ve kıymetini bile- kalade ililıartılan bu ıkı çocugu bır 

Hata ediyorsunuz. 
Ben siz.in Iikrinizi 

cek' verde bilfıl.;!s onu knvbı•tmek an ev\'d ev~endiımt'k pek alollıea rum. 
telılikesine maruz l...nlmakt~n kork- bir hareket olacak... Bense fikrimi açıkça söyle-

muvorlar, fer.a ve dikenli oir volda 
yürüvor1ar! Acaba ne yapmalı~ Iki· 
~ birden elli sene ya arnamıs .olr., 
bu iki "delinin aralarına rir:p onln
m: fiNe yapıyorsunuz? Allahın size 
meı'ud olrNtk ;çin ih,an ettiği bu 
kıym,.tJi giınll'!ri birbirinizi Yf'"Tl.-.k

Jc, birbirinizle: knvga etmekle gec;ir· 
mek ne büyi.ık günahi Insan felflke
tiR ne zamnn kapısını çnlaı ağını bil
mediği için mümkün olrluğu kadar 
saadetinden istifade etme!lini bilme

dirn Clemek mu\•afık olur nıuydu~ 
(;mür yolunun 

Iki gencin münakıı~laıına kulnk mek niyetindeyim, 
vermek içın örs;:iisi' nii dizlerı Ü7C·rin~ - O halde iznhnt veriniz. Ben 
bırakmış oia:ı Medihn han ırn şi~leri- hakikati oğrennıek istiyorum, bun4 

ni gene elin .. aldı. Ni~ınılıhuın artı '!c da ısrar edivoruın. '1 Ok5a söylemo
barışmış olduklar:no. şı}ph~ yokt:ı. ğe cesaret •t:tmiyor nıusunuL~ 
Sesler mutedille~m:,, t:ıbiiJcşmiş &i- - Dikkat ı!diniz Nesrin, cesaret 
biydi. edebilirim. 

BirkaÇ daidlcR kadar evin i(jiııde - Öyle ise, söyle~ ini7 bnko:ı.lım: 
derin bir ~e sızi ik Ini k üm sürdü: fd- aksi takdirde sizin bir korkak oldu
kat bu aükutu Neıırinin çı l~ın bir ğunuzn ltükınedcccğiıu. 

ini tamamile i~itiyor, miıthiş sözle- mı görmez olmuştum . 

!knhkahası birdenbire yırttt ve Me- - Kilfi Nesrin. Mademki hakikati 
diha hanım artık dayanamı::ı- ara k öğrenmek istiyorsunuz. İ §te söylil
sruona ko~tu. Kalbi sıkışmı~. nsabı l yoru~: Aylardanber.~ gözü~ ü~tün
gerilmişti. $imdi huraJan kı;r.ırıın se-

1 
de bır sargı vardı, korleşmı~, etrafı

........ ~~ -.r 
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• 
lzmirde 

Muhtaç asker ailelerine 
yardun başladı 

İzmir (Busu.st> - İzmirde ruıker 
&flelerlne yardım ~ stir'atle ilerle -
mekte ve yardırolara bo.11antJll4 bu -
ıunnıaktadır. Belediyede ulter aae
lerıne yardun bürosu aç~. iki be -
ledıye müfett~i lle blr tef ve 40 ka
dar memur vazife.lendlrilmiftlr. 

Hergiin yüzlerce asker anesi bele
dayeye müraca.a.tla muamelelerini yap_ 
t.ırmakta ve yardım cörmekt.edlr. Yar 
dım, nüfus b~ma ~ lira hesabiyle 
yapılmaktadır. Asker ailesi olup ta 
çalışmak isteyenlere derhal 10 temin 
ed Um ektedir. 

Btitdn ~icari müesseseler belediye -
nin bu çalışmasına ıren~ ölçıüde mü
zahir olmuşlardır. Yardımlar, böyle 
hayırlı blr iş için oldu~undan derhal 
yapılmaktadır. Kanunun verditi .sa

lihıyetten istifade edilerek yardım -

larmda gcçikenlere kar~ı tahsili em
val kanunu hilltumlerı tatbik ohına -
cak tır. 

Hc..tayda 
mm takasını 

Yay~adag 
seller bastı 

Çankır ziraati geniş 
DlçOde faaliyet bekliyor 

Bölge iktisadiyatı ancak sağlam ziraatile 
yükselebilecektir. Bunun için de buralarda 

ziraat işleri ehemmiyetle ele alınmalıdır 

Çanlurıda h~r harmanda görülen faaliyet 
Adana (Hu.su.g) - Hatay Yayla - Çankııu (Hususl) _ Traktörle zı - sahasını geliştımıek, sonra 

dağ bölgesine d~n şiddetli yaP;mur- raate elverişü ge~ ekim mıntakalan sımlarma do~ru yürümek. 
lar bu mmtakayı sular altmda bırak- bulunan Çankırı vilayet<, maalesef Bir köyün 7000 abcı ~ılanmı.IJ, ve 
mış ve bilha.ııs~ Meydan koyü evleri'ni bir türlü z.ıra.at iljlerlnde bir yenı ham köylüye arı kovanı da~ıtılmış, fo.k:ıt 
sular götiirmUşt.ür. Kız:lay ilk yar - le yapmış de~ildir. iyi bir netice alınmış mıdır? Bunu 
dun olarak bu köy hııJkına para ve Bu uğurdo. her ne kadar çalışılsa bilmi • yA, . it i k' . .. •ı 

i lt · d 1 tir -uAt 1. . ı yoruz. ....nız ~ yoruz ı. ·~ -
Y yece goıı erm ş · '"" ay .n ı& veya çalışılıyor gfbi görünse de bu ne ları tıranlar mahkemeye verilmtş ... 
bu kooy halk.tn~ tstırıı.plfll'ını tah - kemmiyet. itibarile ehemmiyetli ve ne Kovanlarda arıya bal yaptırılama -
tı! ıÇın her turlu tedb rl ı:ı.lnuş bu - de keyCiyet bakımından esa.SlJ ve 6- ı 
ıunmak:tadır. m ış· 

nemU olnmamnktadır. .. Bundan d1!. anlaşılıyor ki köylüve 

Kocaell.nde yol faafı'ye.tl• Çünkü zirant dalresine ayr~lan ~u.. her ~eyi bizzat ~retmek ta.rttır. Y~
çük tatı,iso.t ve ziraatçilerıo fiılen . . . . . .. . .. 

· iftçi üe meşgul olamaması zı.-aati ol- pılan •n yüksek Terillline köyllıyu 
Izmıt (HlL~ust) - VUnyet nafıam çd .. ~ d b ... _ , hküm b şahld etmek lüzumu vardır 

• - 046u yer e ırnıuuar.a ma - · 
yol .fıuı.Uyetıne devam etmektedır. Bu 1 d kt d Bu vaziyet kar•ısın<ia bu yıl ziraat 

rad ...... zı...Ada . d un umıa a ır. .. 
a a A....,.~ Pazı:;ı I}OılleSı e Koylüye pulluk tavsiye etmek ve l dairemizin Çankırı zı''raııti i~ müs -
ikmu.l ed.lmı~. Akyn~ halkı •un- . tm .. . tt · · 
d k kal t pulluk getırtlp sa a.... zll'aa e yenı , b.et metodlar dahilinde çalışması bu 

an p e memnun mı.ş ır. b!r hanıle uynndmnadı. Çünkü köylü suretle Çankın Ziraatıni yenı bir' u -

Ad anada açılacak şarabe~'ık 
kursu ve lnhisar.arın 

pullllttı aldı. Fakat kullanıı.madı. O- sulle inkişa! ettinnesi beklenmekte -
na lcuUnnışını tarlası içinde gösteren dir. 
olmadı. 

Şikayetler 
• 
Ihtiyaclar 

Nazillide yolların bozuk
luğu ve aıhhi kontrol 

noku.nı 
Nazilliden bir oC\1)'\Jcumuz 

yazıyor: 

u- NaziHi aokakları ger
çekten uzun yıllar ihmal edii
mit ~ir vaziyettedir. Mesela a
taiı Narillicleo:ı yukan Nazilli
ye çıkmak i1tiyen bir kirnııt-rıiu 
ciğerleri ağzınft gelir. Çünl,;{i 
yollar çok boz.uk., ve 
içindedir. Yaz günler! ise bu
rada ke,jf b;r toz tabaltaaı ek
ailı.: değiiJir. 

Diğer taraftan butada satı
lan oirçok .nyect-lı: maddeleri 
sıhht kontroldan uade bulun
malı:tadtr. Halhuki bu lı.:onho
la cidden büyiik ihtiyaç hıSM
dilmelı:tedir. Bu fuı~shl ftluka
darlann dikkat naurlarını 
kerh.t 
C eoablarımız: 

Edirnede bir 
za: 

- ;:azlıı mübald.ğa yftptığı-
nızı sanıyoruz. Bu husustaki 
ha~sasiyetinizi doğmııu biraz 
fazla bulduk, makul olu-

Çorlu hastanesinde tıbbi 
mUsamare~er 

Çorlu, (Hususi) - Bıı~hekim 
Asım Tür~nin reisl iğint!e her ay iki 
defa olmak üzere Çorlu baı.tanesin
de tıbbi miisamerelere başlanılmış
tır. Bu müsamerelerin bir ve ikinci
si verilmiştir. Müsamereleı Nisan 
sonuna kadar d~vam edcc~ktir. 

İzmirde bir beraet kararı 
İzmir Al!ancKk rnaliy~si tahsil 

şube tefi Bay Zübeyir Oğuz hakkın
da isnad olun~n vazifei ınemuriyeti 
ııuistim I cürm!i sabit "lmadığından 
asliye üçüncü ce.ı:a. mahkemeaince 
beraetine karar verilrni,tir. 

' bir tavz hi 
Ziraatçl köye: ya mahsulün dolu 

vurdu~u veyahud mahsulatın bir ha
sara u~radı~ı zaman köyHintih mtira-

Orman U um :·rlilğiln-
lnhi.sarlar l :mum Müdüdüğün - caat.ile keşif için gelir, gider. Yoksa de 1 

den aldığımız mektub: köylü zıraatini yapınağa başladığı za-
I<Cnzeteııiz;n 9/ 1 1. 940 tuihli man arasında bulunmaz. Daha açpı:

nüshasında <• Çukurovada ~arapçılı- çası; z!raatçi dairesinde daha IJ~>k kır
6 Muhasebeci ve 

ğın inkişafı için bir kurs açılıyorıı tasiye ~ile uğraşır. S muhasib muavini alınacak 
başlığı altıııda çıkan bir fıkrada, ,a Bu vnZiyet karşısında kıymetli zl -
rapçılıiımızın inki~afını ternin mo.k- rant.çllerlilhZi masa ba,ındarı kliy!ii -
sadile muhtelir mıutnkalarda ve ez- nün ekım yerıne do!;ru sevketmenin 

Orman Umum Müdurlüftine ba~lı Devle' Orman İşletmelennde ckaza 
veya vilayet merkeüerınde çal.ı.ştırılmat. fv.ere ı:ınt.ihanla 1 muhasebeci 
Te 6 muha.sib ı:nuavıni .ılınacaltt.ır. 

cümle Adarıada bir §arıı.pçılık kursu ça.resini bulnıalıdır. 
açılacağı ve şarapçılığı koıumak i- Bu suretle bir villi.yet ziraaLlnin in
çin, hal~n clınmakta olan Jnh:sarlar kişatı neye muhtaç oldu~u ve nasıl 
resminin .J 1.\ldırılucaiı... ılh. ya.tıl- mümkün olaca~ı kolayca seztlebile -
mıştır. cektir. 

Yüksek Meclis~ takdim edilmiş Çankırının Orta nahiye.sinin to -
olan yeni İspirto ve ispirtolu içkilCT hnmlan tamamile dejenere oldu~u 
kanun layihıısında §arabcıl:ğın t~- meydana çıkmışt.ır. Halbuki bu va -
rakkisini temin maksadını istihdaf ziyet yeni anlll,fılmı.ştır. Belki bu yıl 
eden t~dbirler meyanında ~rap 0 civara yeni tohum verilecektir. 
kursları t\çılınası da derpi§ edilmiş Lşte daha bu gibi vilD.yetin her e -
ise de bunların yerleri ta)in ve tes- kim mıntakası ziraatinde nok.<ıanlar 
bit edilmiş d~ğiıdir. vardır. Burılar ehem.miyetle ele alı -

Jnhisar resmine gelince, yeni ka- narak takib edilerek izatesi yolura 
nun proi~indc ınhisaı resminin kal- gidilmeüdir. Bununla beraber çiftçlyi 
dırıl ı.-ağına dair bir lcayıd m~vı:ud fenni ziraate alı.,tırmalıdır. Rençber 
değildir. Yal:uz ıtlınacak resmin nis- ekimlııi, tarlasını sürınesini yenı te -
beti tayin edilıniyerek bu cihet Ve- kU ve usulle.rle yapmasını ö{trer.me
killer Heyetinin takdir ve tasvibine lidir. 
Lırakılmıttır. Bug{in Çankırı ziranı. için buna 

l\ierkilr kanun layihuı henüz şiddetle ihtiyaç vardır. çUnkü ; kôy
kanuniyet k~betmediği gibi proje- lü ne ekdiğini ne ekecetini bilme _ 
nin mev.zuubnns hükümleri d~ in- mektedlr. Bunu öğretmek için z;rıı. _ 
zeteniz~e bild.~riie-ı , .. ı:.~ll~ıden. fark- o.tçilerimiz masa bRflllda de!ü, onun 
lı olduguna gore bu hukumlerıp ef- b d ,....lı.şmalıdı 
k A • b'lh ı-k yanı aşın a Y- r. 
arı umu:nıyeye ve ı a:!!a a " a-. . . 

ı - Talıblerin memurin kanununun 4 oıı madde& eTsa.tLDJ ha~ olm&_ 
ları. 

2 - Askerliğini bittrm., bulunmaları. 
3 - Muhasebecüer .çın lıse veya yukset. meltteb mezunu. muaTinlerin 

de orta mekteb veya 1\se mezunu olmaları. 
4 - Müsabaka ımt..h:ı.nına mulı&sebe bilenl{!r ışttralı:: edecekt&r. 
5 - Mlısavi derecede not alanlar arasında Yük:.'lelr: İktısad ve Ttca.cet 

mek~bi ve Tıcaret LöM!Si mezunları tercih edilecekUr. 
6 - Muvaffak olanlar ışletmelerde bır müddet staj ıördlikten aonra 

muha.sebeci olaralt ı:önderileceklerdı.r. 

7 - imtıhanda muvaf!ak olanlara •3656• sayılı barem kanununun hü
kümleri dau·esınde muhns.blere 170 ve muha.aib muavinlerine de 
100 liraya kadar ıicret. veri.lec<ıkt<r. 

8 - imtihan 2.12.1940 Pazartesi gıinu .aa' 14.30 da Ankarada Orman U
mum Mooürlıi~üncte ve Ltanbulda Çevirge Müdürlüğünde y.ıpıla -
ca~ ında n . talıblerin a.~a~ ıdaki vesaikle Orman Um um. Müdürlülü -
ne müracaat. etmeleri lazundır. • 
A - Niifus cüzdanı ve as;ı:erlik tertw vesllta.ıı.ı Teya suretle rı. 
B - HU.~nühal ümLihabeı·i 
c Mek~b diptoması veya ı.ureti . 

D - Varsa şimdiye Ic adar çalı.ştı~ı yerlerden aldıfı hüsnü hizmet 
vesikası. ,7844 _ 10978• 

Türk Hava Kurumu Istanbul Vilayet Şu
besinden: darlanı ya 'llış bir tarzda ~ksettiril- Çankırı Zıraat dairesi bir çok şey-

m!'sı roalızuriu bulundu~unrlan bu- ler yapmak iatiyor. Fakat. meydana Kurumumuz için c60.000. tane yılbaşı tebrik kartlle e60.0001 tane zarf 
na meydan vermemek üzere itbu oıtm.ı.e, istifadeli olmU§ olan hiç bir ve c3500• tane cedvel yaptırılacaktıı·. 2:i.Te.osrinisani/940 Pazartesi günü 
tavıih yazımızın Ştazetenizde aynen §eyi yoktur. Bunun iÇin istenen ve saat 15 de ek.<ı!ltmesi yapılacatından taliblerin 90 lira muvakkat teminat 

tı a 
(Baştarııfı 5 inci sayfada) 

si "30 bin kilometre murabbaı olup, 
nütusu 2,518,517 dır. Avrupalıların nü 
fusu 3 bin olup iburıların 2200 zü 1-'ran
sızdır. Kameronun merkezi Yaunde 
şehri olup nüfusu 20 bin kndardır. 

Fra.n.<;r7 Somali.si: Afrikanın şarkın
da, İtalyan müsteınıekesl Eritre üe 
Britanya Sornalisi arasında kD-in olup, 
Kızıldeniz sahüinde, ticart ehem.mlye. 
ti haiz bir müstemlekedir. Arazisi ~ 
bin , kilometre murabbaı, nüfusu 44 
bindir. Başlıca şehir ve limanı Cibu.. 
ti'dir. 

Madaca..oık.ar a.d.a..•n: Mozambik kör
fezi, Madagaskar adasını Atrikadan 
ayırmaktadır. Madagaskar ada.sı, ci
varındaki diier adatarla birlikte, 
Fran.sızlarm tarkl Afrika. müstemle -
keleri ~rupuna dahildir. 
Fransızlar Madagaskar& XVII ncı 

yüz yılda nüfus ve hulftl etme~e baş.. 
lamı.şlardır. 

Madagıuık&r ada.sile buna civar di.. 
ter adalann umuml nrazisi 616 bin 
kilometre murabbaı olup nüfusu 
31,797,936 dır. İdari merkezi 119 bin 
nüfuslu Tananarivdir. 
Rcüııyon adası: 1643 yılındanberi 

Frn.nsızlara aiddlr. Nüfusu 208 bin o
lup bunun 203 bini Fran.sızdır. Bina-

ı 
enaleyh burası, ahalisi A vnıpalı olan 
yegfı.ne mıi.~temlekedır. Başlıca şehir
lerı: Sen Deni ( 30 bin nüfuslu) . Sen 

ı 
Pol (21 bin n üfuslu ) , Sen Lui (19 b! n 
ııü.fuslu>, Sen Pier (17 bin ntifuslu). 

Işte Fransi?;lann Afrtkadaki müs -
temlekeleri bunlardır. Fransayı mn~
lüb eden Alnıanların en büyük ga _ 
yelerinden biri bu rolistemlekeleri ele 
geçirmektir. Fakat elinde !ilo olma _ 
dığı için fiilen bu müstemlekelere kar 
şı hiç bir harekette bulunmasına im
U.n yoktur. Diğer taraftan bu müs _ 
temlekeler, bugün de V~i, hükfunetı-

Aded Liralık 
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nln eUnde kuvveUi bir koz ~ ~ 
lunmaktndır. Vı§i hükümeti. ~~ Jl 
ri fazla tazyik gördükleri takd .... ı t 
milsternlekelerin İngilizlere a~ ı' 
deceklerini söylemekle _.umarıla:ı.ı~ 
kutmaktadırlar. Bu müsteınl~ ... ~ 
İngilizlere Utihakl, İngiltere 'f:, 
bakımdan bir kuvvet kaynııır· ~ 
İngatere, bunları italyanıarıı D'' 
harekete geçirmek imkAnJarı.ııı ,d! 
labildllt giln İtalyanların .M~ 
Tarlıklarını pek çabuk yıkar. gdll 

Hasan Ali 
-------------------

General diyork~ 
(Ba.ştarafı 5 inci r;Ş-1~.1JI 

timdiden söylenebilecek ve~ ~' 
de durulacak yegane prensi 
dur: ~ d•~ 

Hiç bir devletin ne toprıt8"11 
011 

ne de işinde gözü ve alakjl$ı 
11 

~ 
yan Türkiyenin bütün arııı;,ı( 
kaygu~U kendi istikla) Ve .tP e~~ 
yetini korumaktan ibarettıf·. r ~ r • <"·. 
!ara halel gelmek ihtiınl'l .ır;fııı fl 
bir tehdid karşısında da sılıı e~~ 
n lmaktan çekinıniyecek • ı~d 11 (J 
böyle olduğunun şimdı e b ., 
ve §ijpheden ezade bir suret!~ 
dünyaca bilinmesi, hem bı rı /1 
hem b~zimle uğraşmak ıı f•~ 
bet~liyebile~cekler için, pek 
ve lüzumluduT. ~ 

- SiP 
Kaş . muhabirimiz vafa~ 

Uzun senelerdenberi gaı:et ~ 
Kat muhabirliğini yapnıak; ',; 
Mehmed Erdem yakalandı r•~ ~ 
sız hastalıktan kurtulaınıf' ii-' V 
çenlerde vefat etmiştir. 1- efi ,e ;J 
yaşında bulunan bu çalışkDdeıltf;l 
ğerli gencin aile!inin k~~ eV 
«Son Postu ailesi de i~tır 
T ann rahmetini versin. 

.. 
I.Jra 

----- 2000.-

- 1500.-

Cil 4000.-- eooo.-

Türkiye Iş Bankasına para y~
tırmakla yalnız para biriktirını~ 
olmaz, aynı zamanda taliiniıı 

de denemiş olursunuz. aP 
K id 1 • f · Şubat_ 2 Ma -ı Kumbaralı ve tunıbat' U ~ ~ e er· 

1 
b1nci beııablarmda en u elli ., 

1ıs, ı Atuatoe, tel - ruı bulunanlu tur'a1 
rin tarihlerinde Japllıt , c1a.hll edwrter. 

• • 1 beklenen tek bir ~Y var· Ziraatin bir parasile Ca~aloğlundaki, şu bemize mliracaatları. (111141, 

;n~e;r~ı=n~ca~o;;u~n~u;r.~ıı=========z==========================·======~-=========~==================~==================================================================================~:IS~S 
Son Poatanın macera romanı: 48 nokta elde ettiğine de kan:di. On- kilometreden fazla IÜrat vermemek ve ön<leki arhdaki perdeleri iliş- lstklart maske ..... ıst 

Keene kendi kendine: 
- Bu Kramer denilen zat her 

kim ise zeki b;r gen-;e benziyor. 
Anlayışlı bir genç... Belki onların 
aradıklan ben idiın. Maamofih bel
ki benden başka da birisini arıyor
lnrdı. Çünkii ne kadar mühim 
ca uslıı.rı olursa olsun, bu polislerin 
bu kadar kalabalık bir halde hare
ketleri Krırl Kraus ismindeki mnk
tuHın kntilıni arnmak için olmasa 
gerektir, yoksa. acaba?. .. 

Derken vaziyeti yeni bir zaviye
den t~tkike ba,lıyordu. 

Kr us'un ölümü hükiimete ızını 
kaybettirdiği muhakknl."tı. Peki, o 
halde nedt-n kendisini takib etmi

r. buldular ve hiiviyt'tini tt'ııbit 

.._ ların oyunlannı ketfetrnek te orılar- gerektir. Amma tabiati ile geç kal- tirdi · "L kiiJ"'~ 
dan evvel davranmış. şimdiye ka- maya mecbur olursak?.. _· Kafi, dedi. Amk yeni bir kAgıdlarmı sa ~ 1 

Nakledeo: Bebçet Safa 
dH Neler yapaca~ını öurenmelc için 
mi> 

Onun maksadı ve gayesi, sadece 
Bassetin ölümündeki esrarı ortaya 
çıkarmaktan j~,aretti. 

Dü~ne dü~ne ~u nıuhakemeye 
saplandı: l\!n7iıer meselevi nydınLı
tacak v~aike malik değildılf'r. O
nun ıçın ağır hareket ediyorlar, 
kt"ndisine hareket imkanı yeriyor
lar ve hakiki maksadıru keşfedtn
ceye .kadar onun parmaklarının a
rnsıtıda oyo.lanmasına müsaade edi
yorlardı. 

Mülahazanın bu noktasında he
yecan içinde. onların pıı.rmakla:rı a
rn.sından eıynlmak irakanı bulup 
bulamıynca düşünmeye koyuldu. 

dar bu oyunları geri bırakmı~tı. Bi- - NasıJo olur o? baskına uğrıy/lcağımızı zannetmiyo- • Ketencilerde Sabuı;;;~~ 
naenaleyh hafif bir teı-akki vardı. - Listikierden birini patlatl- rum. desinde, 49 numaralı~! ~ ~ 
Fakat üçüncü Rayhın adamları e- nz; yahud buna benzer bir teY ya.- Tam {ırsattl. Keeoe kendini tu- hibi katıdcı J:layiın oS'kl~~ 
ğer izini keşfetmi~ler ve onu eıgeç parız:. Si:t nasıl isteueniz>... tamadı; milnidar bir ir\ilütle: gahdan Yako mal s~ At 

yakalayacaklanndan emin olarak Keene gözlerini uzaklara d ike- - Biz yokken sizin ları1balat- mamak su retile .iht~kt rJP• 
bırakınışiarsa bü.tün bu ilerleyişler re k: dan birini ~eşf~tmeleri hiç te iyi bir dün adliyeye veralınıŞ e 
lehine değil, alf!yhinf: olacaktl. - Hak.ikat.en mükemmel fikir. şey olmaz! d ,.,4 tu ur: ··rııri'Y 

]çini çekerek arkada~ına sordu: Siz ne dersiniz? Ne. yapalım~ Deyince K ram er etrafma bir göz İstanbul ithaliit g~ ();.t 
- F eudeberge ne vakit varırız? - Bakalım; hele bir dtişüneyim attı; bir ~eyler söylemek istNii.. Son- yen e memuru Necatı. ııJt 
Şof.ör, onu d n ha iyi görı-bilmek de 1.. • ra dü§Ünceli bir halde çiftli~in kı~ yanın dükkiınınıı ?~tıdı 

ister gibi yarım dönerek cevab ver- - Amma pek uzatmayın, çiinkü altında lıarab olan bahçesini geç- renkte maskclerne kil~ 
di: bu aür'atle !'iz düşünürken şehre va- meye başlııdı. llya ile tezgahtan iıtedo rrı' 

- Siz ne vakit isterseniz ... Ba· racağız diye korkarım. Ortadaki büyük sofada azamelli kanda bulunan bir 11 n Jl 
na verilen talimata göre taleblı:-ri- * bir soba küfür küfür yamyordu. rek: eııııı':,J 
nizi harfiyen ifa edeceğim. c~ce mi Fakat talih onlara yeni bir sür- Keene eündelci büyük eldh·enleri C( - Bu sh·il bi.r .rrı ,e~Jı.' 
girelim, yoksa cündüz mü) Ne za- priz ve yeni vak'alar hazırlıyoıdu. çıkarurak sobaya yakla§b, Ellerini niyet müdürlüğü .ı~ıoatırı ,1 
man istersiniz? Amma insanlar önlerindeki vekayii uzattı, ısıttı. Kramer ise çiftçiyi bul- ğıdlarımızın heps~r:ı dları 

Keene zihninele her iki şıkkı da keşfedebilirler mi? Müstcrih ve ya- mak üzere içeriki odnlara g .. çti ve Demişler ve kugı of 

rnüliihaza etti. Bir şehirde güne~ vaş yavaş acıktıklarını hisseden iki derhal geri dC.indü. !ardır. ~~ 
batmadan görünmek tehlikeli ola- yolda§ ilk rasladıklan çifdikte ka- Sıcak bir yemek isterlerse bekli- Halbuki, bilahar.~ eriııil'" 
cağını düşüne;ek kararını verdi. Bu- rınlann1 doyurmaya karar verdiler. yeceklerdi. Eğer Pöylo sucukla, pey- olduğu söylenen ınıt,ıtt11ıf.JI 
nu arkadaşına -öyliyerelc ilave etti: Bu fikri Keene söylemiş, öteki de nirle iktifa ederlerse. patron kadın Muhtar dlduğu an ıırııı•ırl 
-Yalnız. gece şehre varahilrnek pek muvafık bulmu~tu. mükemmel domuz eti olduğunu i- iki suçlu da yakal~.~ ıı•lif' ..1 

kabil mi> O takdirde pek a(ır yü.- Kramer arabasını tenha bir ova- lave ederek hemen hl\zırlıyabilece- llya ile Yako du rrııı~~"",j 
rümek luzımchr, d!'ğn mi? da, mevsimin o günlerinde gelen ğini söylemişti. Keene: cezada d urU~ 



Bir acı hikaye Örff idare kanunu Diş tabibieri bugün hocalan 
K8z1m Esad için jübile yapiyorlar 

* Aynlmadan evvel bana mektebi 
ge7.dirmek lutfünde bulunan Prof. 
Kazım Esad, bu kıymetli kültür ~ 
essesenin eriştiği merhalelerden W 
aederek: 

a- Bu melcteb arbk Arr.enb 
ve Avrupadaki en biiyük mekteb • 
lerle boy ölçü~ebllir. Onlarla ayftt 
aeviyeye varmı~r.» 

Dedi ve ilave etti: 
«- Burada MiJli Şefimizin Bat • 

vekil bulunduklan zamandanberi Y 
ze gösterdikleri aliilcayı anlatmadan 
geçemiyeceğİm. Kendilerine büyült 
şükran borçluyuz.» 

Gavsi Ozansoy 

Bir ltalyan tayyaresi 
düşürüldü, bir albay 

esir edildi 

KurUl~ tarihi: 1888 

Serm yesi: 100.000.000 Türk Liraşı 
Şube l'e a.ıo.ns &dedi: W 

zıraı ve tıcarı her neTi banka muameleıen 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liR iKRA iYE VERiYOR 

Zira&t Bankasında kumbaralı Te lhbn.rsu tasa..-nıı beriblarında 
en u 60 lirası bulwıanlara senede 4 defll çe!LılccS :tur'a üe lliAtl • 
4aki plAna eore ikramlye dn&ıtılaeaktır. 

4 Ad t 
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4 

40 
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1,000 Lira h k 4,000 
500 ,. 2,000 
250 ' 1,000 
100 fl 4,00 1) 

50 t 5,000 
40 n 4,8 J 

Lira 
n 
n 

n 

n 

" 1~0 " 
\\}0 " 20 " . 3,200 u 

pJ.kkat: Hesablanndakl para.la.r bir &ane içinde 50 liradan aşatı 
&iillmiJ'en.lere ıkramb'e çıktijp takdirde '.!ft 20 fa.z.laalle Yerilecekt.lr. 

Kur'alar &enode • defa, ı EylUl, l Blri.DclkA.nun. ı lılart ~e ı Hazt.. 
ran ı.arihlertn.de çek1le<.'ekUr. 



8 Sayfa 

Va ·t, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk bir komprlme ile <Su n ateoten gayri barieden hiçbir 
madde ilAve etmeyi dü.fünmeksiain) Ul kurut mukabUlnde 15 dakika 
glbl kısa bir zamanda zenglll ve ittihalı bir IOfra hamrlıyabtlirslnlz. 

Maruf n meşhur lokantalarımızda dabl bu derece ııetı.t bir 
çorbayı her zaman bulamauın11. 

Bt1.)11k yardım Te fayduı lf.ikAr olan çorba.lık .ebze tomıulmelerlml. 
Eliı Mn.elerce netaset n tuell.linl muhafaza ettiline tahld olacauınıı 

ÇAPAMARKA 
MDCİMU, BEZELYA, NOBUD nııair hububat aebze Te çorbalık 

tomprimelerlnl tileriniZde bulundurmayı ihmal etmeyı.nız. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler tçln olduAu kadar yolcular n sporcular Için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannı.zdan 50 gram. 

lık bir komprime 9, 100 gramlık bır komprimeyi 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

BEŞIKTAŞ: ÇAPA!ıARKA Tarihi tesisi: 1915 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki sahibsiz va kaçak 

eşya sat1hyor 
Sirkecide Reşadiye caddesi halı antreposu dahilindeki Satıt Mildürlü~ü 

mezad salonundaki ilAn tahtasında Ku.ruç~e antreposu ve Belediye 
mezad salonunun ill\n tahtalannda asılı llstelerde mürredatı yazılı muh- . 
tellfülclns eşya 25, 27, 28, 29/ıl/940 günlerinde Halı antreposu dahainde
ki Sat.lf lıılüdürlüaü Meıad salonunda Satış Komisyonu tarafından saat 
18 de gtlmrük kn.nununun 1649 sayılı kanunla de~iştirilen 43 üncü madde
sı muclblnce açık arttırma ile satı.şı yapılacağı illn olunur. Telefon 232ı9 

(11110) 

Abideler şehri l.tanbul'da ~::ııı;:::ıa:::a=-t\ 

Pek b6yfik bir töhret abidesi vardır. 

c 
iDDi 

BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, 

Kadıköy 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
84 numaralı ilAn - YünUl, prunuklu, keten ipliği ve her nevi mensu _ 

catta umumt olarak perakende kar haddi toptan fiatıara nazaran aza. 
mi % 26 dir. Komisyonumuzca. lük.s olarak kabul ve tasdik edilen tlca _ 
rethanelerde kft.r haddi nıam1 % 50 olmak üzere kabul edilmiştir. c11115D 

1. GENÇLIK 
2. GÜZELLIK 
3. SIHHAT 
şte yüksek bir kremde 
~ bQ mel'Jiyetlerln 

hepsini size 

Krem Pertav 
Temin edebilir. 
11-KREM: PERTEY : 

Bir tuvalet müstah
zarıdır. İnce bir iti
na ve yapılışındaki 
hu.rus~t itiba.rile 
yüzdeki çizgi ve bu
ruşuklukların teşek
kWtine mAnı otıur. 
Deriyi genç ve ger. 
gin tutar. 

!a-KREM PERTEV : 
Bir güzelUk vasıta _ 
sı.d.u'. Genişlemiş 
mesamatı sıkı.ştıra. 
rak ciltteki pürtük 
ve kabareıkla.rı gi -
derir. Qil n lekele -
ri izale eder. Toni 
mat ve ~effaf bir 
Ihale getirir. 

8-KREM: PERTEV : 

Kuru ciltler için yağlı ve ynğh 
yağ'sız hususi tüp 'e vazolan 

Bır cilt devasıdır. 
Deri gudd.tlerlnin 
ifrazatmı düzeltir. 
Sivilee ve siyah 
noktaların teznhi.ırü
ne mAni olur. Cilt 
adalesini be.sliyerek 
ltuvvetlendirir. 

SON POST~ 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı IlAnlan 
Aqam saat 10,80 da 
Ayak ıaıwm arasmda 

İstiklAl cadde.sindt komedi Jwmında 
Jiindiil eaat U cı. u.ı,am lt,lt da 

Afaltd& ,.uııı mevaddm kapalı IB.r!la euiltm.eleri bizalannda yazılı gün, saat ve mahallerdeki ;...ıs;.: 
alma ~da ,.apılacaktır. Taliblerln kanunl veaikalarlle teklif mektublarmı ihale saatıcrındlll 
aaa• eTVel ttomiiJcma. vemıeıerı. Şartnameleri komJ.syonlarında görülür. 

OiDII Mikdan Tutan Teminatı İhale gUn n saati 
D ADI 

Cemal Sahfr Jübıle.si 
tno Lira IAra 

a BirinolUnun Salı günü aqamı 
f6bJr Tt.ra.trosa komedi kısmında 

lturu tuuın. liO,OGO 43,662,80 8,ı81,19 29/11/940 
29/11/ 940 
S/11/940 
29/11/940 

10 Konya Lv. AmJdlf 
Konya Lv. AmifUI'
Konya Lv. AmJdiii
Konya Lv.~
Edirne eski DlGPY
Dlyarbakır. 

Piriııo. 

Patates. 
E:uru eoi&D., 
Zeytinyalı. 

11,000 18,912,60 1,268, .. 10,15 
ıo,so 

10, 4.8 
15 
ll 

88,000 8,066,28 8~.22 

SlRKECI 
~.ooo &,500 411,60 
l'.fOQ 10,080 '156 2/12/940 

30/11/940 
a&/11/940 
5/12/940 

J8/11/9i0 
8/12/ 940 

Sallamsöiit Demirkapı o araJ n pa u on, ID.fU1 

HALil SEZER 
saman. •,500, ooo 
NaJdi1a~, 
Arpa. 
Bılır eti. 

&00,000 
000,000 Karyola fabrilcaemdakl 

aergiyi ziyaret ediniz. 

Emniyet Sand•ö• IlAnlari 1 
Emlik almak ve 

satmak isteyenlere 
İstanbulun her semtinde her ~şid emlAJc almak ve aatmaıı: Jçin aatı.t 

salonumuz en iyi vıunta haline gelmiftlr. 
Ücret: Bir liradan a.talı olmamak üzere üç ay için bin lirada on lki bu

çuk ku.ru§tu.r. 

Satışlardan ayrıca komisyon alınmaz. 
(10784) 

E 
L • 1 

ensonmocr~:~ 

TUVAUnER 

Büyük bir Paris terzihane· 
sinin mü§terek mesaisile bir 
Fransız güzellik müteha11ıaı· 
nın vücude getirdiii yeni 
pudra halitası: 

renkler ... 
Toknion pudrası cbcıvalandırıl _ 

nı.ı.,• tır. Bu sayede clldde hemen 
geyrlmer'idir ve Adeta tabU glbi gö
rünür. Bu pudranın Lstlmallle artık 
<ıma.kyajla~· manzaralara niha. 
yet verilmiştir. Fazla olarak terki -
binde •Krema köpü~üD bulundu~n
dan bütün glln sabit knlmasına me
dar olur. Hemen bu günden Parlstc 
en fazla rağbet bulan renklerdeki 
Tokalon pudrasını tecrQbe ediniz. 
Temin edeceRin!z şık ve cazib te:ıl ~ 
rtnden cldden hayrette kalacaıw -
nız. 

cRacheb: Gayet beyaz bir clld 
için vertaf ve sat bir güzellik temin 
eder. cP6che•: Açık tenll esmer ve 
sarışınların ekserlslne uygun olarak 
pembe bir parlaklık verir. 

cBrun Solellıı: Esrneriere cazib bir 
sevimlilik temin eder... Ve yalnız 

Tokalon pudrası serl.slnde bulabile. 
ce~lniz diğer bir çok yeni ve cazıb 

Li LE 
IŞI 

Aşağıdaki listede yazılı malzeme, Balyada Mnden me\'kitnde yerinde 
teslim edilmek üzere 2/ı2/ı940 ta Ankarada banka merkezinde, ka
palı zarf usulile satılacaktır. istekiiierin malzemeyi mahallinde görme
leri ve topyekün bir fiatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı ayrı 
dahi birer fiat verıneleri ve 2/12/1940 Pazartesi günü saat 15 te An
ka.rada İnhisnrlar bnşmüdürlü~ü yanında Dr. Salfibi apartımanmda 3 
No. dairede, pey akçelerile beraber bulunmaları ilft.n olunur. Malzeme
nin gümrük ve salr rUsumu alıcıya niddir. 

LİSTE 

1 

II 

Pozisyon 
No. Adedi ~yanın cinsi 
~07 ı 

2{)8 :a 

209 ı 

210 ı 

258 ı 

259 ı 

262 ı 

Elektrojen nıotör grupu, Diesel Sulzer 4 D 133 <1911) 
Siemens Schuckert 300 KWS lık alternatörile beraber 
Efektif 210 volt. 42 peryot. <Motör için aksamla bir
likte). 
Elektrojen motör grupu, Dıesel Sulzer 4 D ıoo 0911) 
Siemens _ Halske, 2S4 KWB lık alternatörile beraber. 
Etektif 210 volt. 42 peryot. <Diesel motöriı için yedek 
aksam.la birlikte). 
Elek:trojen motör grup:.ı, Diesel Sulzer S D ıoo (1910) 
Siemens Schuckc,rt 178 KWS lık, aıternatörHe bcra
ber. Efektif 210 volt. 42 peryot. <Diesel motörü için ye
dek ak8amia birlıkte). 
Tevzi tablosu, tam teçhizatla ve yukarıdaki dört elek
trojen grupu içın, 
Mubavvile postesi ıll. 400 210 volUuk SOO KVA. Tam 
teçhizatıa. 
Muhavvlle po.sta.sı 11. 4001190 volt. 400 KVA. Tam 
teçhizntln. 
Muhavvile merkezi, ı90 12.000 voıt. 800 KVA. Tam teç. 
hizatla. 

265 ı Muhavvile merkezi, 11.000/ 210 volt. 100 KVA. Tam 
teghiztı.tla 

266 ı Muhavvae merkezi, 11.40 / 210 volt. 100 KVA. Tam teç. 
hlzatıa. 

279 155 Muhtelif kuvvette elektrik motörleri (kısmen burda). 

Takriben 200 ton flç. halat, pik, çelik ve ray burda
sı ve profil demirleri, vagon tekerlekleri ve §aslleri, 
bakır teller ve pirineler. 

101,181,61 6,308 
18,000 1,3~ Çatalca. 
15,000 ı,ı25 Oelibolu. 
87,500 8,8ı2 

190,000 10,750 
Yozgat. ~ 
Kırklareli Htu:-.!t, 

n-..ı-··-

Beherina tahmin edilen fiatı DO: r.:U/1 olan 5000 tane yüA ~ 
87/11/940 Çar§amba gün!l aa&t 115 te Ankara M. M. V. sat.m .- ~ 
fOnunda kapalı za.rf u.suıne ihale edileeelinden f.'Jteklilerin .,. ~~ 
Qk teminatla.rlle birlikte teklif mektublarmı ihale aaatindOD ~ 
bir saat enelina kadar komiSyona vermeleri. c# 

** ~ Malıda yazılı mevaddın kapalı zarfla ekslltmeleri 29/ 11/u.tl ~~ 
nil saat ll de Edirnede Havsada askeri aatın alma komtsyonuDdJ ~ 
caktır. Taliblerin ihale saatinden bir aaat evvel kanunl vesi~ 
mektubla.rmı komisyon& vermeleri. 

CinS! WJtdan Tutan 
Lira 

Teminati 
Lira ton 

LAhana. as 5365 m 
Pırasa 83 '1345 M4 
J.<ıpanak 83 '1560 687 
Maydano~. 1 110 G 

~" Havuo. iO 8750 282 

• • .ı'!' 
Gösterllecek yerde no aded bina yaptırılacaktır. Kapalı zar:-. ~ 

mesi 25/ 11/940 Pazart~i günü aaat 15 de İzmir Lv. Amiriili fJJ ~ 
komisyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 80,307 lira 92 kuru;~ 
minatı 5265 lira 40 k~tur. Ketif ve tartname.sı 402 kuruP ~' 
dan alınır. İ.steklilerin kanun! vesikalarile tekllf mektublarını 
tınden bir saat evvel komiısyona vermeleri. (1423-10579) 

** A Beher kaosuna tahmin edilen fiatı 22 kuru§ ole.n 160 ton ~ ~ ~ 
kapalı zarfla. eks}ltmeye itonnıu§tur. İhalesi 26/ 11/ 940 Salı ~~~ 
de Ankara Lv. Amirilli satın alma. komisyonunda yapılacakt#· 
rin ihale saatinden bk saat evvel kanunl vesik.ıılarile teklll 
komisyona. vermeleri. (U27-10639) 

** ~ Tedr.ısat binası ~aaı kapalı sarf usullle euiltmeye torun ~ ., 
m esi 25/ 11/940 Pazartc8l günü saat 16 da Eskişehir askeri sa.tıa -~ .~ 
misyonunda yapılacaktır. Keşif, proJe hususl ve eksiltme ~~ ~ 
misyonda görülebllir. K~if bedeli 39,060 ııra 86 kuruştur. İlk ıeıs;-~~ 
liradır. İ3tekliler belli günde kanunda ve tartnarnede yazılı ~· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı saat ı5 • :ıcadat ~..d'l7 
vermiş bulunacaklardır. (1~ 

** ~ 6,400,000 kilo ot kı:ı.palı zarfla. satın almacaktır. İhııle.si 29/lJ.Jfd~ ~ 
günü saat 14. de Çatalcnda Askeri Satınalma Komlsyonundıı. ~~ 
Tahmin bedeli 324,000. lira, teminatı 24,SOO liradır. Evsaf ve ~ 
Komisyonda görülür. Iatek.lilerin k.anunl nsikalarile teklif ~,. 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (i 

** ~ NUmunesine göre 35,000 atl§ cüzdanı, ı6,000 atı§ defteri,.-_,!!~ 
k~ıdı yaptırJ.lacakt:ır. 29/11/940 Cuma ıünü saat 16 de .AnPA~ 
V. Satın alma komisyonunda paz:ırlıkla ihalesi yapiıaoıı.ktll· 
3000 lira temınatlarile koınisyona gelmeleri. (1479 - 10898) .Al 

* * ıtl"'..;; 260 ton sı~ır eti kapalı zarfla eksiltmeıye konm\14ttn'. İha.l.,ı ıJfl' ~ 
günü saat ll de Edirnede Hacıuruurda askeri satın alma k~~~ 
yapılacakt.ı.r. Tııliblerin kanuni vesikalarile teklif mektubıarını . :-#/lll 
tinden bir saat evvel komi.syona vermeleri. fl'ahmin ibedeli ıu-r 
ilk teminatı 5800 liradır. (ı489 - 10953) .J 

** ıiP;J 86 ton nohud kapalı zarfla eksiltıneye konmU4tur. .İhaleli ~ "-
Çartamba günü saat 15 de Edirnede eski mü~lriyet dairesindi ~ ~ 
komisyonunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 20,460 lira teminaCI ;.~ 
dır. Evsaf ve şartnamesi komiSyonda görülür. Taliblerin ihal' ~ 
bir saat evvel kanun! ve.iikalarile teklif mektuiblarını kom~ ıGf" 

(1~ -

Yük kamyonlan için tento b"l ~!cakt>r. Tallblerin enol~ 
ve tekliflerini 25111/ 940 gününe kadar Antarııda M. M. V. 
komisyonuna vermeleri. (149ı _ 10988) 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnıarı 11 
fl 

Tahmin İlk ~e guıı ,-4. Miktan Cinsi 
bedeli teminatı ~ ~ 

100.000 k.Uo K. Fasulye 26170.00 1962.75 4/12/940 Çllrş• ~ 
95.000 kilo Toz şeker 36100.00 ' 2707.50 4/ 12/940 : :~ 
60.000 kilo Sadeyatı 94590.00 5979.50 4/12/ 940 ,,. 
:.i:6.000 kllo Zeylı!U'a~ı 1830ıl.40 1372.61 4/ 12/ 940 ', '1. 
51.000 kilo Sabun 25500.00 ı91'2.50 4/ı2/940' 1~ e~ ı. - Yukarıda miktar, cins tahmin bedeli, llk teminatıari '(IS 

• • ~q, / güıı ve saatleri yazılı beş kalem gıda maddesinin hizalar111t•• 
gün ve saatlerde kapalı zarfla ekslltmeleri yapılacaktır. ıc 

2. - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her gun ~ 
müracaatları. g.llllil'6'' 

3. - Eksiltıneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tarifııtı d b&'f,r 1 
zırlıyacakları kapalı teklif mektublarını eksiitme santıerindell .ııı~ J 
evveline kadar Kasımpaııadn bulunan komisyon başkanıııtına 01 / j 
kabllinde vermeleri. d0844ıt • ,. .... 

····-···················································-······························ 


