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~~~ TENViRAT KARARTILIYOR ı·Paili--G,uou T;k,ifTooıandı "\ 

ı, . 
~oınobilin projektörü ınas~cleniyor, 2 - Sokaklarda malzcmenııı satışından bir g4iriiniiş 

1 Nakil Vasıtalarının Geceleri 20 Km. den 
~ ~lgaristona 1 

~ Oluyor? 
Fazla Süratle Gitmeleri Yasaktır - Zabıta, 

Şehrin Asayişi Bakımmdan Tedbirler Aldı '-......._ ______ _ 
Hava tehlikesine ksırşı ışıkları kılacaktır. Sokak lambalannın 

emareler, Bulgaristamn pek söndürme ve karartma nizamna- yerine luzum görulen yerlere 137 
111

da Almanya tarafında cephe · · t tb"k d I ·ı b J maskeli lamba konular.a•-tır. Bun ını gostermektedir, Bulgaris- mesının a 1 ı o ayısı e aş ~- ,.. 
bu karnrı kendi rızasiyle nan hazırlıklar, hararetle devam dan başka, Galata ve Gazi 1<.öp

ıı vermediğini bilmiyoruz. Fa- etmektedir. Belediyeye ait sokak rülerile Sultanhamamı, Sirkeci, 
b .diğlmlz §Udur ki, Alman or- lambalarının çıkarılması için 12 Ankara ve Hamidiye caddeleri
l'ırı., Bulgaristan taıikile Tür- ekip kafi gelmediği için bugün nin iltisak noktasına işaret lam-

t hududuna kadar gelmesine bu ekiplerin miktarı 24 e cıkan· baları kanulacaktır. Diğer i~aret 
•but Bulgaıistanın Alman yar- lacaktır. Dün gece İstanbul tara- lambalarının yerleri de tesbit 
ııa guvenerek, tecavüzl bir fındaki bütün sokaklar tamamen edilmektedir. 
~•ete tesebbüs etmesine Türk1-
Cı.ıınhuriyeti lAkayt kalmıya- karanlıkta kalmıştır. Beyoğlu ci- Havagazi lambaları da kJ.ldı. 

~~ ~~·----------------- heti_d~e_b_u __ g_e_ce __ k_a_ra_n_ı_ık_t_a_b_ıı_·a_-__ ~-----------(-S_o_nu_;_s_n_:_2 __ s_u_:_ı_)_ 
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· ze1ceriua sERTEL Münakalat Vekaletinde 
,(.' ~ alkanlardaki hadiselerin 

~ biı·denbir~ Bul,garistana 
Sirayet ettiğini görüyoruz. 
gar Kralı Boris, BerUnde 
le gizli bir mulakattan 
"i bulunuyor. Kral bu mü-

') ~a.parken Sofyada çıkan 
~gazetesi, Bulgaristanın mil

<ı.rının alınması zamanının 
le ~den bahsediyor, ve Bul
lltaklarında akan sulann 
~a da Bulgaristanın sahip 

t~ lazım geldiğini iddia edi.. 

iÇ~ ~~aristana ne oluyor? 
ıl •lllristan N euilly muahede

?\ ağlanru çözmek için sene
~b~ri çırpınıyor. Fakat iste. 
.. :ını kendi kuvvetile elde 

:Ceğine kani buhmduğu 
~lltecaviz bir siyaset taki.. 

0 
Çekiniyor, harbetmeksizin 

~ekliyordu. En ziyade de 
. Alınanyanın yardımına 
l'ordu. Dobrucayı Alınan

~- >'ardımile alınca, diğer 
-~i de bu saye!de tahak
~l tlrebileceğine inandı. ;e. Yunanistana taarruz 

ı1 ( f herkes Bulgaristanın bu 
ı 1l'sattan istifade ederek 
~aca inmek istlycceğini 
it~' ediyordu. Fa.kat Dobruca
'?!~nden İtalyanın Yunanis
t~ kadar geçen za
;ltıde Alınan kıtalai·ı Ro
~a girdiler ve Bulgar hu
~ Reldiler. Hamilerirün bu 
~ l'ak.ına gelmiş olma3ı Bul
~endi§eye düşürdü. Çünkü 

11t!ıı ~· kendisine yardım ve
.. IU ulgaristana da girebilir 
hu~aı:tstanı Romanyaya ben
~dı. Diğer taraftan Bul. 
b • Yunanistana karşı ya-

'<la, ~:hangi bir hareket kar
ttı Urkiyenin lakayt kalmı. 
ıu.1 biliyordu. Binaenaleyh 
bı <:e, Dobrucayı işgal etti

t ~arpsiz \'C kolaylıkla ine· 
gıne kanaat getirmışti. 

, l~beple Bulgı.ıristan, Ytt-
1 lyan harbinin önüne çı
C! fıt'sattan istifadeye ccsa
l}ıedi, 
t . 
~ §ıındi Bulgar Kralını 
~~ göruyoruz, ve Bulgar 
~ 1llın tekrar se.5lerini çı

~. a başladığına şahit olu-

~l~tana ne oluyor? 
~ia~ın cevabını Viyan 

'-'e nın üçler pa!tt&1a 
~ \> bu vesile ile 
tı~t'\Ton Ribben. 

llk kısmen 
/~n"u~ 

A. Çe tinka ya Çekildi, 
Yerine C. Kerim 

lncedayı Tayin Edildi 
Ankara, 20 (A.A.) ·- l\lünaka- il" 

lat Vekili Afyon mebusu Ali Çe
tinkaya sıhhi esbaptan dolayı V c
kıilet vazifesinden istifa etmiş ve 
yerine Sinop mebusu Cevdet 
Kerim İncedayının tayini yı.iksek 
tasdike iktiran eylemiştir. .... 

ALİ ÇETINKAYANI~ 
TAN'A BEYANATI 

Ankara, 20 (TA'.N) -- Ali Çe
tinkaya istifa kararından önce 
kabul ettiği "Tan,, muharririne 
Münakalat Vekaletine ait muhte. 
lü işler hakkında bcyanattn bu
lunmuştur. Çetiııkayanın, Müna
kalat Vekili sıfatile bir gazeteci
ye vuku bulan son beyanatını a-
şağıya aynen yazıyoruz: . 
"- Senelerdenberi devamlı bır 

inkişaf gösteren demiryolları nak 
liyatını munzaman temin etmek 
için Devlet Demiryolları idaresi 
şebekenin tesisat ve teçhizatını 

rsonu; Sa: 3; Sii: 2) C. Kerim İncctla:·l 

................................................. --................................................ . 
1 i 
ı Dün Gece Giden Yunanhlar i . . 
ı : . . 

le gençler, istasyonda TUrk - Yunan 
dostluğunu tebarüz ettiren tezahiırat~a 
bulunmuşlar ve iki memleketin Milli 

·+ ..... ~•larrl;.- 'Un .... i;n"3~•h•t-- Mrn•elorTnT ;.;,'-,1•11\;r.ll'r..111• 

cı e ır er ıyo 

Başvekil, Dünya Ahvalinin Gösterdiği Lüzum Üzerine 
Hükumetçe Ahnması Zaruri Addedilen Tedbirleri İzah Etti 
Ankara. 20 ( A.A.) - C. H. Partisi Meclis Grupu 

bugün (20/I 1/1940) saat 16 da Reis \•ekili Trabzon 
Mchusu Hasan Saka 'nın riyasetinde hüki'uuetin talehi 
üzerine bu hafta içinde ikinci bir içtima akdetmiştir. 

soralan suallere ceYap o1arak bc~·ımatta hulunımı~ ,.e 
hükumetin teklifi umumi heJ'etçe ittifakla tasvip edil· 
mek suretiyle ceJse~·e nihayet verilmiştir. 

la~e Umum .Jlüdürlüğü Tetjkilatı 
Dünya ahvalinin gösterdiği lüzum üzerine hüku

metçe alınması münasip ve hatta zaruri addedilen adi 
yeni tedbirler bu içtimaın müzakere Ji1cvzuunu teşkil 
etmiştir. 

BaşYekiJ Dr. Refik Saydam kürsüye gelerek bu hu· 
susta hükumetin düşündüklerini izah etmiştir. Söz alan 
birçok hatipler a;yni mevzu üzerinde fikir ,.e mütalaa
larını beyan ettikten sonra Başvekil tekrar söz alarak 

Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) - Hükumet iaşe 
umum müdiidüğü ihdası hakkındaki ha1.ırhklaı·mı ik
mal etmek üzeredir. Verilen malumata göre, umum 
müdürlük Ticaret \~ekaletine bağlı bulunacaktır. Ha
zırlanan kanun layihasile halkın havayici zanıriyesin
den olan her türlü gıda maddeleri üzerinde kati \'e mut
lak bir kontrol temin edebilmek imkam hasıl olacaktır. 
Layiha önümüzdeki günlerde Meclise sevkedilecektir. 

./ \...__ ---~---·-

Viyana Konferansı 
---o----

3 ler Paktını 
Macaristan 
da İmzaladı 
Ribbentrop, Bu Pakta 

Başka Devletler de 

Gireceklerdir, Diyor 
Viyana, 20 (A.A.) _ "D.N .B,., .Bt•rlindc üçler paktmın inwası mi\nascbetile ~·apılan mcrıhiınde 

20 Teşrinisanide Viyanada bir ---
taraftan Alman Hariciye Nazırı 1 
Von Ribbentrop. İtaly:m Harici
ye Nazırı Kont Ciano v~ J apc-ın. 
yanın Bcrlin büyük el~isi Kıırusu 
ve d iğer taraftan da '.\/[acar Jfo. 
riciye Nazırı Kont Csaky an.ısın. 
da bir protokol imza edilnıistır. 
Macaristanın 20 Evliıl 1940 ta
rihli iiı; taraflı Alm~n _ İta !yan • 
Japon anlaşmasına iltih;ıkın.ı ait 
olan bu protokolun m~tnı Ş!ıdı.ır: 

Ulus'un Makalesi 
Te Emniyet, 1 öbet 

aşında Hazır ve 
Kararlı B lunmaktır "Bir taraftaıı Alman'a, ltaıva 

ve Japonya lıükümetlc·t~. ::rfi~·r 
taraftıın da Macaristan hii.küın('ti 
aşağıdaki hususları müliahed~ ve Ankara. 20 (TAN ~uhnb:ri~d_en) - Falih Rıfkı A~ay ;Ya~ın 
tesbit eylemisleı-dir: çıkacak (U1us) gazetesı.ıcle "Mıllı hazırlanma tedbırlerımız., 

"l\Iadde 1 .:._ Macar:stan. s~r. başlığı altında ;;u m!lkaleyi neşretmektedir: 
linde 20 Evlül 1940 t11 Alnıa'lva ı "Hava tnarruzhırrna kar~ı "ışık söndürme ve karartma., ni.. 
İtalya. ,J ap.onya arasrnrfa ıın~a~ zamnamcsinın tatb kma b::ı~hınm ıştır. Hiç kimseye m~çh_ul değil
lanmıs olan pakta ıltihak t>dt!r. dir ki. Türk sulh ünün mtidafaas.na ~.1t .. ha_zırlı_k ve ~~tıy~t ted· 

"Madde 2 - Üc tar:ülı paktt:ı birlerinı almakta dcı:am ediyoruz. Butun ımkanlar tukenmceye 
(Sonu;· Sa; 2. Sü: ıı kadar harp dı ı kalmak hıısust•nda.ki azmimiz değişmiyecektir. 

Yunanistan Harbi 

Yunanlılar 
Taarruza 
Geçtiler 

Görice Etrafmdaki 

Tepelerde Kanh 
Çarpışmalar Oluyor 
Atina, 20 (A.A.) - Yunan başı 

kumandanlığının dün akşamki 
24 numaralı tebliği: Görice mm
takasında Yunan ordusu İtalyan
ları, şiddetle müdafaa ettikleri 
mevzilerinden süngü hucumlarile 
tardetmistir. Morava tepelerinde 
iunan taarruz harekatı muvaffa· 
kiyetle de,·am etmiştir. Cephe ü
zerinde cereyan eden bir hava 
muharebesi esnasında 11 düşman 
tayyaresl düşürülmüştür. Biıtün 
Yunan tayyareleri üsl~riııe dön
müşlerdir. 

GÖRİCE YANIYOR 
Belgrat, 20 (A.A.) - Yugoslav 

hududundı;ı Üskı..ipten gelen ha· 
berlere göre, İtalyanların Arna 
vutlukta.ki en mühım iaşe mer. 
kezi olan Görice şehrinin şark 
kısnu alevler içinde yanmakta. 
dır. Şehir henüz İtalyanların e· 
linde bulunmakta ise de, Yunan 

(Sonu Sa: 2, SU: 5) 

----- " Fakat bu imkanlar tükPndi~· ,.a ~---------------------------

Birmingham'a 
Şiddetli Bir 

Hava Hücumu 

kit, hiçbir su'kast bizi gaflet ti· GORUŞLER : 
zere buiınıyacaktır. 

1939 eyliılundenberi yenı ci. 
han harbını Yı:ıkın Sar!:, Karade
niz ve Balkanlarda~> kc.n:şuları
mızla mu~terek enllllYt't bölgPSl 
içim: sirayet ettirınem~k için. pek 
nazik vazıfelerimizden herh~r;:::i 

Amerikanın Harbe birinde kusur ett·g•mız ıc.:
dia edilemez. Halbuki h:ıru. bJ 

Müdahalesi Lehindeki bölgeye sirayet etmiştır. · ~ma
vutluk hud11tlarile Tr:ıkv<ı ara. 

C K r d sındaki mesafenin iki Osmanlı vi· 
ereyan uvvet en i !ayetinden ibaret ole. ığtınu unu. 

, Londra, 20 fA.A.l - Du~1 _gece 
1 bombardıman tayyare filolarınıız 
Pıben"de Skoda silah talmkası. 
na ve Berlinde. Kiel, liamburg \"C 

Bremehaven rıh tımlarınrl.ı cepa
ne ihti:nıtları ile sııır ııcdcflure 
muvaff~kiyetle hücum etm i~J~r
dih. Essen :de bulunan büyük Al
man mühimmat fabrikası le 
Krupp'un randımanı, Ingil;z hava 
kuvvetlerinin akınları neticesi o
larak yüzde elli düşmuştür. Fab
rikanın bazı faaliyet şubelerı fa. 
aliyetlerini tatil etmek mecburi
yetinde kalmışlar. diğer bazı ser. 
visleri de başka yere nakledil
miştir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Bcrlin, 20 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 

tamayız ve bu tecanizün ne gioi 
ihtilıitlar davet edeceğim, ,·eya 
ne gibi tertiplerle ..ılak~ôar bu· 
lunduğunu biz tayin edemeyiz. 
Şafak vakti bir top sesi ile bütün 
sözler, taahhütler ve teminatlar 
yıkılmakta ve gece sulh uykusu
nun sakin rüyalarını gören mil
letler. bombalarla uyandınlına.k.. 
tadır. 

Tek emniyet nöbet başında, ha
zır ve kararlı bulunmaktır. 

Bütün vatandaşlar, milli müdafaa 
ıedbirlerinin biribirini takip etmekte 
ve edecek olduiunu düşünerek kendi 
kendilerine sonnuolardır: 
"- .A.ca.ba, yakm bir tehlike içinde 

miyiz?,, 
Hiç birimiz ne "hayırt., teminatı ile 

bu tedbirlerin lüzumunda tereddüde 
f!':nnn · ~n· :? • l:O:ii· 4\ 

Karanlık 
Şehir 

Sabiha SERTEL 

E \'!erimizin pencerelerine 
ellerimizle gerdiğimiz 

bu karanlık perdelerle seni 
kcın nazarlardan saklamaya 
~ahşı;\·oruz İstanbul... 

Yüzüne bir "yeni nizam,, 
maskesi gcçinniş enıperyaliı
min bombalan, belki yarın se. 
ni bir harabeye çevirecektir. 
Bir ucu Wall Street'e, bir ucu 
City'ye, diğer ucu Alman sa· 
nayiine dayanan, birbirini 
yenmek için yerit gökil, deniz. 
leri cehennem alevleri içinde 
Yak.an bu hOğu~mada senin işin 
ne Istanbul? Onlar, imparator. 
luklarına silsile dağlar ıibi ek· 
ledikleri müstemlekeleri koru. 
mak veya paylaşmak için, alın 
terinin artıklarından biriktir. 
dikleri okyanuslar azametinde 
sermayeleri konunak, bu ka· 
saları doldınacak esir kütlele. 
rini çoğaltmak için harbedi-
,.,.. ... 10.-. ~nn;n 1'n f, •• n.1..,..,.._ :!--

rinde istismar ettiğin bir kanş 
ınüı.temleke, bu dev kasalarda 
bir santim sermayen mi var? ... 

Sen, bir milli kurtuluşun, 
istiklal mücadelesinin dişlerilc 
kazıya kazıya kurtardığı, tarir 
hin bize emanet ettiği bir ve. 
diasın •.. Seni karartmak için 
pencerelere örttüğiimüz bu 
perdelerin arkasında sen, bir 
tek sermayeni, istiklal.ini kur· 
tarniak için cenge hazulanı. 
yorsun! 

Tarihin öyle bir dönüm nok~ 
tasına geldik ki, ya biıtün Av. 
rupa· bir tek diktatörün mfüi· 
temlekesi, bütün dünya "yeni 
nizam,, adlı bir ejderin kölesi 
olacak ,·eya, bütün ülkeler de· 
mokraıilerile, faşizm veya na
zizmlerile, hanlarile hamam. 
larile, kasaları ve panlarilc 
bütün beşeriyetin ba:fına yıJo
lacaklardır. Bu, insanlıiuı esa-
retten kurtulmak için yapaca
ğı öyle muazzam bir cidaldir 
ki, bir eşine belkl tarih şahlt 
olmamıştır. Tarih boyanca 
hürriyet kavplan, istikl61 
kavralan, kUl'tulu§ kavgaları 
yapan milletlerin burünkü 
esarete ebediyen boywı eğe
ceklerine, tarihin hürriyete a. 
kan, esareti asırların gerisine 

'' ..... ,, __ r ..... r ...... ____ .:_:_J_' 
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a ara _Işa "et 
ıKonacak 

\Jvazenesiı Sk 
Ruhi mi, 
iktısad" mi? 

ırtt rı cak 
•. 1 ıerfİ Dun toplanan Sehır • 1ecııs 11 

den 202 oğretmenın t hsısatJl\I 
r lmesi için 14goo 1iranm sııi.I ~ 

, E . ~e suretiyle tcmırunc, r:z~can çıı:ıs 

(Ba 1 in~ d«-1 
lmaktadır. Bunlardan mühim 
ol iltisaklarında bulunanları 
askelenece.ktir. 1758 havagvzi 

enerinden an<:Rk 43 tanesi mas
elenmis olarak bırakılac:ı.ktır. 
Işıkların karartılmasına rağ
en şehirde umumi hayat aksa-

_,......__ ___ acaktır. Sinema, tiyntro. bcr 
e saire gibi eglence mnhnlleri 
e dahil oldu u halde her taraf 
çrk bulunacaktır. Bunlardan hır 
smı, dün vitrin ve reklam ışık
annı söndürmüşlerdir. 

i ve bu u ı daırclcr mnske
me işme dün b l:ımışlardır. Dış 
vı.rat bu gCtX'den itibaren karar

.,_,,=•Kbr. İç tcnviratın da ayın so
unca gunune kad:ır muUoltn dış:ın-

51%1lllyaCak bir hale konması Ld
dır. Ay başından sonra Dahiliye 

ekfilctlnd,en g:ıyrl mwıyycn bir güı:ı
venlecck bir emirle iç tcnvlrnt tıı 

-··---rlılac-..ıkbr. 
NAKil.. V ASITALARI1''1>A 
l utüıı kam ve deniz vasıtaları bu 

law, mahalle bekçileri daha Slk ve 
itinalı !jekilde teftiş ve kontrol edile
cektir. 

Işık karartma malzemesi fiyatla
rındaki ytikıeliş dC\o-am etmektedir. 
Mavi ampul, siyah ve ıpk sumaz ko
yu bezlerle siyah ıtorloırm fiyatları 
hayli artmıştır. Fiyatları Mürakabe 
Komisyonu, bugün bu malzemeye fi
yat tesbit etmek için toplanacaktır. E
sasen, ellerinde bu malzemeyi bulun
duranlar buı;ün ak15 nıa kadar beyan
name vermiye mecburdurlar. 

Zabıta dun Mııhmutpa a ile Kap:ılı
çarşıda yül:sel; fıyatla maskeleme ki
gıdı satan SO kadar satıcı yakalamış
tır. Bunlar kağıtları maruf bir kırta
siye deposundan aldıklarım söylemiş
lerdir. Zabıta, tahkikatını derinleştir
mektedir. Malzemeyi pahalı satanları 
herkesin en yakm polia merkezine ha
ber vermesi lazımdır. 

Bulgaristana 

Ne O.uyar? 
(Başı 1 incide) a kadar maskelenmiş olacaktır. 

mvayların ön ve nrk:ı sahanlıkla-
1aki J.amb • .aldınlacaktır. lçe- Mncaristan üçler paktına gır-

__ .,.,,..a,.. J.funb lar da mru;kelenecek, mesini i?.ah için neşr'?t tiği resmi 
d lcr sımsıkı fndin1ecektir. V t- bir tebliğde, asıl maksadın ccnu

an ve biletçiler, tmmvay durak yer bu şarki Avrupnda veni nizamm 
r i yo ~a seslenerek haber ve- kurulmasına yardım olduğunu 

eccklcrdir. Bazı duraklnrın kaldırıl- bildirmektedir. 
ası da dQsünillmektedir. Bunlan . . 

- ---\oy idaresi tcsbit ed~ktlr o- Von Rıbbentrop ta bu vcsılc 
billerin arka ve ön lfunbala;ı bu ile irnt cttigi nutukta, diğer bazı 

kndar m kelcnecektır. Oto- devletlerin de Macar ::;tan gibi 
billcr.in iç lambaları bu geceden mihvere iltihak etm0 k üzere ol

en ~;ı lınıyacaktır. Dutun na- dugunu haber vermiştir. Mihvc
\ ~~ 20 kilometreden faz- re girmesi muhtemel devletlerin 

U~ ~tmelen ya:ı:ıktı~. basında ise Bulgaris+an vardır. 
t..cce çıknn y "l.gınlnrda ıtfalyenin • .. • . 
onde gjde:!ı ruı:ıbası mıu;kesiz pro- Butun bu emareler, BuJgarısta-
tor kullamıbilec kUr. 1''akat, bu nın pek yakında Almanya tarn

ojektl;rler f:ısüah y:ıkilecaktır. Di- fında cephe alacağını göstermek
cr itfaiye arabalnn öndeki otomo- tedir. Kral Boris'in Berlin ziy:ı-
1 n ma keli olan arka stpp hımbn·ı rcti bu suretle izah edilebilir. 
lnn or.u takip edeceklerdir. 

Deı:ıi:z vasıtalarmm da ışıklan mas- Bulgaristanın milıv0re ıltilıak 
eııecek ve btıı:ılar proje:cıör kulla- kararını kendi rızasilc verip ve.r
ryacaklardır: F~kat pro~c_ktör yak- mediğini bihniyoruz. B"ldiğımiz 

mak mecburıycti, scvahılı ~ut~ca- 1 şudur ki, Alınan ordularının Bul-
re vapurlarmm gece seferlerıni un- gnristan t 'ldl 1'. k" l d 
ansız b:ılc getireceği iç:in bu cihet nn e ~r ıyc ıu U-

bilıye Vekaletinden sorulmuştur. duna k.adar gehnesıne, ve yahut 
lecek cevaba cöre hareket edilecek- Bulgarıstanın Alman yardımına 

Sandal. motör vesaire gıbi küçük 
akliye vasıtalarının karanlık başla
uıca limanda dola:ımalarma mü:;aade 
ilnıemcsi ihtimali vardır. 
Da arada gece denizde sandalla ba

tutmak ta menolanacaktır. Deniz 
eaerlerinin TUıycti al!ikadarlardan 

lmuştur. 

ZABITA TERTİBAT ALlll 

guvcnerek tecaviızi bir harekete 
teşebbüs etmesine Türk!vc Cüm
huriycti lakayt kalmıyacaktır. 
Bulgaristan, kimin yardımnıa gü
venirse güvensin, bir harp tehli
kesini göze almaksızın garbi 
Trakyaya tecavüz cdemiyeccklir. 

Yazan: Naci Sadullah 

B undnn bir miiddet ev\·el, 
bu siitunda, bir üniversi. 

te profesörünün talebelerin~ v~r
dirn garip dersten bahsetnustim. 
O profesörün tnlehclcrine öğret. 
tiğine göre, bugünkü hnrbi? sc. 
bcbi, diinyoyı kadınlnrın ıdare 
etmemeJcridir. 

Dün bir J~nzcteye başmokale 
yazan 

1

blr Oniversitc doçenti ise 
içinde bulundui:rumuz harbin se
bebini, şu satırlarla iz:lh buyuru
yordu: 

''-Bugünkü Avru~nyı tehc.lit 
eden şey, ne siyasi kuvvetler, ne 
de iktısadi münasebetler arasın
daki nıuvazencsizliktir. llu har
bin sebebini, znptolunmaz ihı i
raslnrın yarattığı ruhi muvazenc
sizliktir!,, 

Bence, asıl hazin olnn nokta, 
bu garip hükiiınlerin, ya bir 'i.ini
vcrsitc kürsüsünden, ynhut ta bir 
gazetenin, bir hn .... ka kiirsii sava
cnğımız basmakalc siihmundan 
gençli ihtiyarlı bir gntillcr kala
balığına ders olarak verilmesidir. 

Sinemalarda Verem 

Pulu Satılacak 

Gıızetcnıiz '\'C Şİili Halkevi v~ıt asile Ye (250) kuruş mulmbilind c temin edilebilen <;oraı,, eldiven 

l'e ;relelttcn miirekkeı> takım 

''Mehmetçiğe,, Kış Hediyesi 
Göndermek l çin Vatandaşlar 
Biribirile Yarış Ediyorlar 

. lisinden zclzc:le d lnyıs ylc a e 
hp Vıl&yet emr ne vcrılen o~81 
Jenıı maaş farkları n butc;e b'r 
!atından odeıunesine, eh r ııı 
çıkarılacak ve b ric;ten ~clir. f;ı 
geçirilecek h yvanların &eçe.e ri 
larm tesbitine 'c bu ~ ollar 113 iıJC 
gonilcn!erin kaçak addedilrnet 
rar .. ermiştır. • 
Tı·amvay İd resi hasılatının 111' 

rılması için yapıl n teklifler de 
11 

ı 

l olarak Azalara dağıtılmıştır. J ~ 
lifler meyanında tram aylar~ etJtr 
!etçi kullanılması, aktarma bı1 . 
dası, bazı u.ıun mesafeli se~aı: 
kısaltılması, bilet nevilerinin ili f. 
ma ı, kısa mesafe bıletlerine ı~rl 
pılma~r ve butiln biletlerden lclı ~ 
kaldırılmn ı teki Heri de v~rdır~;/ 
tar omimiızdeki içtımada goril' 
tir. 

Askeri Muhakell" 

Hudutlanrmzı bekliyen Mehmetçi- T A N ı fnzlaln:µnıştır. Şişli Hnlkevinde saat 
ğe kış hediyesi göndermek için vatan- ,- in 6 da yapılan toplnntıda mahalle ko-

Usulü Kanununlll' 

Yeni Şekli ~ 

daı;lar arasında, çok derin bir kaynaş- nutelerinın fnoliycti gözden gcçiril-
ma ve faaliyet göze çarpıyor. Şişli HEDiYE LiSTESi rnış, Bey ğlu Halkevi de iki gı.in son-
Halkevi, kendi hususi teşebbiısı.i saye- rn bir "hediye numuneleri,, sergisi 
sinde bir çift eldiven, bir çift çorap 21 lkincit.e~riı:ı 1940 Ot'l"".Jyo karar verr.ıiş, Alemdar Hnl-
ve bir yelekten ibaret bir takımı 250 TAKIM kevınc son uç günde muhtelif heyet-
kuruşa mal ettiği için, hediyelerin yek- lcr tnrntındnn 3 bin parça hediye te-

., Dünkü listemizden devam ı · eril hed" ı d bl 
ne•ak olmasını istiyen pek çok vatan- ı 83 berru vaddi verilmiş ve bütün Hol-
caşlar, bu kolaylıktan istifade için Mustafa Nezih Tekill 2 kev erme v en ıye er e n 
gazetemiz eliyle de müracaata başla- Fatma İlisu 1 parçayı ~eçmlştlr. Üniversitenin kız 

Verem Mücadele Cemiyeti Reisi ıruş bulunuyorlar. Halkeviniı:ı temin Samiye Yetin 3 talebelcrı de münavebe ıle çalışmıya 
Doktor Tevfik Sağlam diın Viliyete etti;;; bu takımın hususiyeti ıunlar- 1 buşJamışl. r, ortamektep ve liselerde 

Ankara, 20 (A.A.) - Mecli• Ji_ 
toplanuak Askeri MubaketJI~ de'..! 
Kanununun 53 uncü maddcsııU ~ f 
tiren liyıhayı miızalı:ere etmıi ~ 
fık İnce ve Recep Peker so.ı:, './. 
maddedeki '·hnrp hali., ib:ıre~ f.. 
li Korunma Kanunundaki ıavsl ~ 
formüle edilm,esi mütalaasında~ 
muşlardır. Recep Peker'in bU rt"~ 
la verdiği takrir kabul edilerek ~ff / 
encümene iade cdılıniş ve Tur el~ 
İngiltere adli muzaheret m~~ 
muzeyyel mukavelenin tasdı ~ 
kanun layihasının bi\-inci ıııiiS 

1 dır:... Kitapçı Fahri Tan, Yozgat 
1 

tcc.-ekkill <den talebe heyetleri de öğ-miıracaat ederek Ercnköyde satın a ı- tıhami Ahmet örnekal. " 
nan 40 dönüınluk bir arsada inşa edi- ı _ Bu yelek vücudü fevkalide sı- İbrahim Vardar, Bakal, retmenlcrinln nczareUnde laaliyetle-
Jecck sanatoryum için 20 bin liraya ca'k tutan ve şimdiye kadar bütün as- Fatih _ Carş:ımba 1 r,r.,. hız 'crnıl lcrdir. 
ihtiyaç olduıunu, bunun 10 b!n li~a-j kerf heyetler tarafmdan daima tercih TAN Gazetesi Subay! ro gbnderilecek torbalı he-
sınm haı:ır bulundu~nu, 10 bin lıra edilen boz renkte kalın elbise kuma- dlyelerden bilhassa Beyoglu, Şışli \C 

daha tedariki icap ettiğini bildirmiş,jl şından yapılmaktadır. Astan ise Sü- ~;;::;oalo 1 Em nönü Hnllcevlerine killi yeUi mlk- ~ ·~I 
ve bunan için de sinema biletlerine mer Bankın kaput bezinden dokun- 2 tarda gclmlştlı. Bu torb:ıların muhte- ,.'$• ~"""':r ~ ~nJ 

Hlfoeyin Balkan 1 t f d ll;iııııiiil ~ • Verem Mficadele pulları yapıştırılma- ı --t.tadır. Bunlar, askerin kullandu''ı 1 \IY · m1h lle heyetler ara ın m 1 
•U<Uio - lfa an Kay.ıkçıo •lu h ı ti _.;o smı •stemiştir. v·ıayet sinemacıları yandan düğmeli avcı biçimi yelekler- Murac1 Kernı::.n 1 le oit edilmiş ve mil ur enmış r. Koordin:ısyon Heyetinin bef!Y" / 

davet ederek tekli i bildirmiştir. Sine- dir. Bu tıpiıı tercih ed;lmesme ~lıca Nt:vton KaraE.ı.ıl;:ın 2 Fu!"l r ~ l'.'da zarif ve r'lkoko ış- didı ve husu'"İ otor.ıob llerın jşteıı 
macılar anıhmnda 3 '.lo:işilik bir komi- sebepler asker için gayet kullarucJı ol- h 1 • 1ı n l ıi ller, et.ııer ö ıılerı 'e nedilmesı h:ı.kkındaki l:ar n b tııi'l 

.. Klı!Je ne il ;ı Hnl te teşkil etmiıılerdi.r. Bıı komite bir ması ve vücudu fevkalade sıc k tut- kolla vardır. B t ~ - }jyete tebl.g edılmcm tir. F• 
kuruştan 5 kuruşa kadar olan Verem masıdır. Ayni zamanda bunlar daha u- 100 ke len 3° sımteşrin cuma.-tesı _ak~:ı- rck belediye, gerek 6 mcı şube 

0 Mücadele pullarım Cumartesi v' Pazar caza çıkmakta ve örgü bir süvetr fi- __ mı bır toplantı yaparak heclıyelcrl gündcnberi gerek t:ıksi, gerclı: ~ 
günleri mevkilere göre sinema bilet- yatına bu ca'k:etlerden iki tane hazır- Eldiven tasni! edeceklerdir. 1 ctomobıllere pl!ıka vermetıle ~ 
!erine yapıştırarak satmıya karar ver- lanabilmektedir. 1 Hususi arabaları taksiye çe ı~;c) 
miştir. Bu sayede üç aya kadar 10 bin 2 - Eldivenler ordu tipine göre Üç Dünkü listemizden devam 7 Posta ve Telgraf İdaresi bı muracaatlar da k bul edilrne 
liranın toplanacağı umulmaktadır. parmak üzerine yaptırılmıştır ve yüz- TAN Gazetesi müvezzii d S d ... dır. Kararname V•layete teb11~ 

de yiız yündür. Hasan Balkan 3 Yar ım an ıgı dılıten sonra husu i otomobille~ • 
3 - Çoraplar da Yüzde 60 yün, yüz- Ankara, 20 (TAN) - Posta ve Tel- kalan alınacaktır. Kararı:ıa~:ıaıı 

de 40 pamuk karıııktır. Ve son tec- Ye'k1ln ıo c:-af İdare i biriltirme ve yardan san- red.lec:k tarihten önce vuku 171" ~ 
riıbclere göre en kulla~lı tiptir. O dığı ha.kkmdakı kanun liyihasmı huku- ni tıık<ıi çıkarına muracaatlar1 

RllGÜNKO PROGRAM Biz, Şişli Halkevinin halkıı ccister- Gazetemiz va&ıtasiyle yardıma met Meclise gondermiştir. Layiha e- edilecektir. 
a.oo Pro&1'ıam U,40 lneuu mek istediği bu kolaylığa ga.ı;etemiz iştirak edeceklerin isimlerini her- saslarına gorc biriktirme ve yardım 
1.03 1ı4 rılı CPL) ısı.ıs Clau bnal&n vasıtasiyle yardım ediyoruz glin bu sütunlarda ilm edeceğiz. ~du;J hucusi nizamnamesine göre 
a.u Haberler ııı.ıo Haberler Gazetem.ize mOrncant ederek, isim- Sit: de sliratle bu listeye iıtirak idare ohmncııktır Bu idarece muh::ıbc- T E S E J{ J{ Ü 8 el, 

yapılmıştır. 

Husu-si-0-0-to_m_o_bill" 

8 
ao ll!Uulr (Pl.) 1!1,45 Su lcrlni hediye listemize kaydettiren "ederek vatani borcunuzu yapınız.~ re ve murascle mııddeleriylc mak- K" 

1 
" ıcııı 

S,45 Yemek llttul .,pr ı. • ı c Gemli te aa 
9 

o BİR l\fUHTEKİR !\IAHKÜJ\l • 20,ıs Radyo &uctcsl bulun okuyucularımız. hediyelerini buzlnrına yapı'jtı:ıtım tamga ve hayır N ati K•ra flunun 
10 

lk neitc ri• 
Ba gece dq r ıklar karartılacağı OLDU n ao Proı::ram 20,45 MUıik (Pl.) sü,·:ıUe yerine ulaştırmak imklınını m ~e:u:lcrırre cııt pullarla satılan P - n ı. Ta:ı ca el al de yu an -nı ~ 

... rin ·~b.+ft .... brın ınzı' "--t ve ~a~yı·,1• ız,ss Şarkılar 21,00 MQrlk hulocalelarlhr . .Müessesem'ız \ czncsine matbaamız« mllracaot C<!~t~k isınlnlz! yango biletlerının bey'ıyeleriııden el- c olayı ıl akrab:ı ve dostları::ıdao ı:rlt~"/ ..... _ v- ıoa .. .. nergama, (TAN) - Ş!!hrimb: b k- ., . 
.. lknmndan fevb.tade tedbirler atmı:,- u so Ha~rlcr tcsUm cdılcn para, makbuz mukabi- lıstC'mıze l<aydettirinlz.. de o\nn mebalic ve s:ındıca dahil bu-

1

• re trl•rd ve .,,ektu;ılarına aY'' ır. Eımüyct Mudurü .Muzaffer Aka- kallan?!d n Zcytlnd lı Salıh D vri ·, 13.05 T r lcr !:::~ ~;:::;:: linde Şişli Halkevinde toplanan ko- HALl{l~VLERİN'DE l~l\ALİ\"l!.'f luıum memurların man larmdan ni- np vermeye tm .ı1lm ı mArıl oıd ,cJI 
gazy ğı sakladı ınd n m hkem ye u.20 'M k CPL) miteye verilmekte ve burada takım- f H Ik l . ı .~mname mucibince kesilen aidat VA l cndilerlne ııaıccenlz vasıtuile a•ılı: '' , dün gece ceç vakte kadar bu işler- \ ıılcrck, 500 lıra para cez 1 'liC 2 ı • 22,so Haberler Diğer tarıı tan a e,· crın.n ns- . , 

1 
bld' 

n:ıcşruı olmuştur. Bu akşamdan iti- cm Man sada mecburi ikamete m:ıh- , ıa,oo Proınm 22,45 Danı mOzifi l1lr derhal haurlanmaktadır. Eğer kerlere hediye toplama faaliyeti ve bunların nema ı, sandısın sermayes.nı er.mızı 1 mru. • ,cl'ı' 
d d. hedi,,•enizl henil" gotw-edın•··c, halkın tcbcrruları dUn bı"rdcnblre teşkil edecektir. Pederi: M "-net s: / ren eehirdcld devriye a e ı nrttın- kl n edılml&tir. ıa.oı Orkcıtra 23,25 Kapanıı " .. ... ....., _./ 

V-ıyana Konfera_n_s_ı~p-o-ny_a_i_Ie~i-tu~·fa_k_a_k_d-et_m_s-rti-r.-B-u-,-fı-a,-1-k-tı-sa_t_n_a~-r-ıa_r_ile~ba-~~m-ü-s-~~~~~~~~~~~~Y-u_n_a~n-is_t_a_n~-H-a-:-rb~i~~~B-:r-rn~i-n_g_h_a_111~.-a~~~B-u_l_g_a_r_l_a_r~l-k_i __ T~~ 
ıt_t fak bunun için kim~ n n allY: te ;arlar refakat etm,..ktedir. G_e- _ JaM 

(Başı ı incide> hmc muteveccıh degi.d·ı. Sıyası neral Antoncscu. Bcrlınde Hıt- lNGILTEltEDE: (Başı ı incide) ş:ddetH Bir Askerini iade Etfl':', 
mazısıne ve degı mıy n sulh gıı- lcr'le ve Alman zımcımdarlarile ordusunun tazyikinin çok ıddetli jJIP'.JJ 

rpiş edilen muhtelit teknik ko- yclcrmc sadık olan ımdiyc ka- muh"m goruşmclcrdc bulunacak- O Londrıı, 20 (A.A.) - Avam Ka· oldugu beyan edılmektechr. P...tQYG Hu""cumu • So!ya 2u A.A. - Stefaıli.: 'I!':rl 
isyonlar Macaristawn menfaat. dar kez nılan zaforlı.:rclen : .. sarct 1 tır. marasında, Sovyet hukOmetlne yapı· Yunanlılar Florina - Goı·icc n Hılfblyt Nezaretinin bir ~1" 
rıne de taallük eden meseleler alan , c istikbalden em n bulunon • lan teklif üzerinde Amerika ~ırteılk yolu üzcrind~ Goricenın 14 kilo. b!ldırUdığını.: göre, 1''ııtta kötfl ,r 
a.rşıstnda bulunduğu takdirde, Macaristnn, harbın • . , fı .:cs . ._, ve Lon1ra 2.0 (A.A.) - n. a. ily Tele- devletleri ile lıtiıare edlllp edılmedl- I t 1. c::"'rk"sı"nd bul (llası l incideJ ıınd yolunu ~- şırnrak Bulgııt" ..ı.,, 

k .. · i f h b Alın ,,.. h kk d bl ı ulmuttur aut- me re şıma 1 ,.... e unıın H b B • K" ı·· T k sJt&>~ O mümessilleri de bu o- Avrupa c 11 b k . · r.raph g:rıe. r. n mu ırı, an .,ı a ın a r ıua sor • Bil" h . d :ı-· i• 
1 

nm urg, remen ve ıc ın sine gırmlş olan iki ur· a ~ ~ı" ı yonların mi.ızakerelennc işti- ve i tıs die ~ ~ şar lı ı~ n ı:ı° ı • ı ud dan blldi lyor Eeıllnden ve- ıer cevaben domlr;tlr ki: ışta şc nn e .LJ\.l ;ayan ll· meskun mahallerine İngilizler millet ruıı'-'ındaki iyi komsultJ~JI 
edecek! di ~· ds ad ıs ü ıu, 1ll e' g ı. r c. m lüm ta g6 e Hıtlcr, Berchtes- "Amerika hükOmetl, lnglllz tıükO· ~a~~ı~. rru~~bil taarruzunu p;.is- tarafından yapılan hucumlc:ra n:ı bctieri dolayıslle serbest~ I" 

•Madde 3er_ rtlr taraflı paktın f~ B:~~~= ~çfuarpdıl~tıen.amı(.lt~hcn•ıkn el't: ı cn"de BırlçNk ~ Kryoraklı TLcıınopcso;ı.dn'UBke·ar: ınelinln Sovyet hülkOdmctltı ilbe ydaptığı rn mus er ır. karşılık olarak kuvv~tli muhme- laıak. ~ürk hudut makama ~ 
t . b k 111' .. ı-'11 . . ' mUzakerelerln seyr n en a ,.,, ar ıı· Bclgrat askeri mahfillennın be tayynrc fı"lolarımız clu" n !!CCC? ~lLlnıştır. .-'~. nı u proto o a esas te_.ı-.ı micıtir.,. ı ı n •ı ı, rin "Öre Naı.i memurl rı ... d h Idık! ·· Oh · ·· ~· 

b t k 1 al ·ıaı .. • J dlı.,,ııtır Avam Kamarası §Un an aber a arına gorc, rı go- mühim bir silah ve .:ıamıyi ve ı~-

anca, J~ponc~ v~ ~1ace1rc~ olA- teakıp Von Ribb ntrop "OL .. 1, - t ~ı r. • Amerika hükOmetl arasındaki mUna· nan ve G?rice_nin t~krıben 60 ki- bombnrdıman etmişlerdir. Birbi- buyuk mıkya ta maddi y~~; 
en ~ pro o o ı manca, ı - ı Deklarasyonun oku ımasını mü ı u h > ri ııc tekzip, ne de teyit et- emin ol~blllr ki, lngiliz hOkOmeti ııe Huıün ırmakları üzerinde bulu- şc mcrk~zı olan Birmtngham'ı 

1 

ğl'lı hnber vennekte. İngllt~ 
~ım ~hnıştı_r ve ımzası rak p. ktın yem az sı ~ f t 1 , I.ı- BliLGAR GAZETELERiNDE ı;ebetlcr sıkı ve samimidir... loın~tre şımaline duşen Pogradcç rini si.ıro.tle taki ed"n d 

1 
altır lunulması lüzumunda ısrar ~...,.r 

ıhinde merıycte gJrmektedır.,, kc~ristanı ~elUmlamış ve demiştir So.y , 20 (A.A.) - "D. N. B.,, e Londra, 20 (A.A.) - lnglliz hU- şehrıne taarruz etmek üzere Yu- halinde yi.ızlerc/ oo':nba:d~mım \'e ~dlhdvelrın harekrıt vkic t etltP" 
DIZA MERASİMİNDh"N ı: Kr. ı ECr ... •ın Hitlere yaptığı :dyarcte kümetlnin, Japonyaya g5nderllen bıı· nanlılar takviye kıtnatı almakta- t . • 

5 
. d f ~ en şı eti ifadelerle ten ~"' 

So 'RA "Bu pakta b"c:~n devl,,.tlcr de Sof' adn çot~ btiyük bir ehemmiyet 21 ı"hrııcat maddeler! Ozerlne ambargo d E P d h · d ·· ecek ı ayy arcmız 00,000 kıl o an az a ıed.r J"'~ .. "f"·~· ~ ~ . ır. g1er ogra eç ~e. n uş • .. en büyük çaptn bomb'.llar atmış- Amerikan Lcjyon'unun reJ5i ~ 
gireceklerdir. Bu paktı vucude t edilme .tcdır. Gazeteler, Berlin,, koyarak, Blrle9lk Amerika ılyacetlne olursa talyanl:ırı?? Gorıcedekı • !." lardır. Çok uzak mesafeden gö- Waıner ile meshur Amerikan ısı~ 
getirm' olanlar, adıl "e hakkn- Br :slcıu 'ile Berchtesgndcn görüsme- l§tlrak edip etmlyeeeOI hakkında A· cat hatları kesılmış bul~ı!1acııktı •. rülen y..1ngınlar ve infilôklar rirlcrınden Bayan Fruıni Hutf&. ~ 

Viyana, 20 (A.A.) - Mnenris
nın uçler paktına iltihakı hnk· 

ıpınaaKi protokolun imza mı mu
kıp, Macar Haricı:ye Nazırı 

ont Csaky, Macarca ve .ılmon
olarak Macar hükı)mctınin 

klarasyonunu okumu§tur. Bu 
larasyonda, Almanya, İtnl) a 
Japonyanın yeni bir nizamın 

es usu için mucadele etmekte 
duldan kaydedilerek deniyor 

Son senelerde İtalya ve Al
anya barış sıyasetinin timsali 
lmuslnrdır. Bu siyaset nctıccsın

dedir ki, adalete dnyannn nihrıi 
r sulhu gaye edinmiş olan J a-

ıten ibresini, bir tek elin ken
di hırsına gorc cevircbacceği
ne immı.r mısın Jstanbul? 

Sen ki, nsırların içirıdo ipti

daı veya modern istila lnrsla
rmın bir elden bir ele tevdi et
ti ;i. kanlı boğuşmaların idn
den, gene tabiat kadar azamet
li güzelli inle hür çıkan belde. 
sın; bu camlarına gerdii:-imiz 
karanlık perdeler arkasında 
ebediyen karanlıkta yaşnyaca. 
guıa, bir kubus gibi cihnrun 
gcizlcrini J~ôr eden emperyalfz
min galebesine inanır llll51D? 

Ben ona inanmadıgım için. 
clir ki, bu camlarına ~diğhniz 
kara.nlıl perdcl ilı arın ından 
a;ydınlı.;a cık. c::ı&;'Inıtza, esirle. 
nn b ına hiirriyet tncı geçire
ocl unlcrc 1.n\'1.l~ncagımııa 
ınalll) or, 'c senin bu knranJı. 
lt nn korkmu;> orum. 

ru'-·ete muvafık bir ulhı ·çin ".a- ı rı ha .k.ı.ıd resmi Alman ajansının vııın Kamıırıısındıı sorulan bir auale, Kral Zogo z d unıfor __ 
1
• ,r,; 

J ... h d bl B u r o::u cevabı . amanın aı.-ı - Coventry'vc .... apılan hücumda rikanırı harbe lşilrnkinl decı-...ıcl':. lı nn butun gene m"ll tl . b . 8 _ ver·.ı ı e ıyı r yer ayır- Harlrlye Müstcıarı u e ,, 1 k 
1 

A avut J J 

1 
••~ »• ~ 

. ~ e erı ıı makta ve orU ulen ba lıc. Dogu - vermli11r· ma arı _gıyme le o a.n r~ de- vukun !!denlcrden daha çok ge. ier arasındadır. ndianopo....., ~~ 
ra)a gctırmey katı surette uz- Ct:nup Avrup:ı.;ımn t nslkı meselesi .. İki devlet ıırasında pratik bir lıt çctelen, Pogradeçtek~ ben~ın niş olmuştur. Odnsıda ~e~anotta bulunan ~· 
metınış bulunmaktadır.,, oldııgunu ve Vcrsaille sistem nln ye- ttıtanudU temin etmek Uzere hUkOme· 1 polann: berhava etmışlerdır. AMİRALI ... ICIN TEBLtGt Sll~le d~ışt.ir:. ..~_,Jjf 

Mncaristanın uçlu pakta gir- n bir Avrupa nizamı te~ısı Jçın Al- tirr iz Amerika makamatlyle görı.ııı· 1 İTALYA!I\ RESMi TEBLİGİ Londr~. :!O (AA) - Aminıll k JAmerıkuha mıblleU Amhae~~··· 
mesme nit protokol Belvcdere şa- rnc1n orduları tarafından yıkılmış ol- k 1 d 

1 1 1 
bllğ ·u · şın ıı m arc eye z.ır , 

d t d 1 1 d tın 1 tcdırler me ted r • ., ~oma 20 (AA ) "Teblı",, Gö- :> res ". n te ı: ssüne dönmekte 1 A-. erik•·, İngilt"re ile onun •"' tosun a sna yanm n mer:ısım e dugunu ;ay e e.... • · n • • • - 0 lk ı R i b d •·• .. .. tf'JIY 
İSVIÇREDE. rtcc'nln Cenubu Şarktsinde Yunan- gc;=. mış 0 an an ow enlzaltı ge- şındn mücadele eden milletlere ııt1 

imza cdilmiştır. Muteakıben Hit- FAALİYET PROGRAMI . lıların birbiri ardından yapılan kµv- mmnin knybol~uş tclflkki edilmesi kün olan her yardımı yapıtı 6 
ler, şatOC:a _husu_si bir öğle Y~n:ıe- zurih, 20 (A.A.) - Roma, B~lln e Berr., 20 (A,A.) - lsvlçre hü· vcHt hilcumlarile Kalabaki yolu üze-! lfızım gelmektcdır. Bu gemi mürette- Ar

1
.u ettiğimiz fcldlde etsclct ~ 

ği vermıştır. Italyan Harıcıyc ve Madr.ttcn gelen h:ıberlere gore, kOmetl, "J.vlçre mllll hare~et~,. P•r· ı rlndekl s!ivnrl hücumu düşmana ağır ' b.ıtının yn~ın. akrabası vaziyetten hadiseler derpl$ etmek vazi!eıtl ~ 
.Nazır• Ciano, Macar BaşvE!kıli sıya i mı ah!Ucr mihverin milstak- tlılnln IA~vına karar vermı&t1 r. Bu uıyıat verdirilerek püskürtülmüştür. haberdar c~ılmıştır. • Fani Hurst da Wcstcbcsterıl' ol 
Tcleki, Macar Hariciye Nazırı bel faaliyet progrumının nşağıdakı Uç partinin "Actlon Nat1onale,, lımlnde· Hava kuvvetlerimiz kilçük çapta~ İSKENDF.nfYEDE ÖLE 11 .. Elt kadın klubüniln mümessilleri 6JI 
Csakv J ponyanın Berlin buyuk no .• tadan ıbaret olduğunu tahmin et- ki haftalık mecmuaıı tatil edlldlğl gl· bombalar ve mitralyözlerle dllşman 1 . Knhıre, 20 CA.A.) _ Mısır Dahi- beyanatta bulunmuştur: !(Jel. 
elcist Kurusu ve Alman Haric"ye mekted.irlcr: bl, her türlU propaganda nqrlyatında kıtnatım bombardıman etmişlerdir. lıye ?:lcza!'etı 17 - ıs Sonteşrln ge- "Amcrık nın hnrbe girınesl ~ 

, f 1 - Almanyanın yakında Yunanis- da Lulunma.ı yasak edilmlıtlr. YUNANİSTANA YARDll\1 ce"i ltalyanlırııı İı;kenderlye Qzerlnc lesi hnkkıdı. yakında hnyat1 bit Nazırı Ribbcntrop bu zıya ette tanda bir müdahalede bulunması muh yapmış oldukları hava akınları es- rnr verilecektir 
hazır bulunmuşlnrdır. temeldir. J..ondrcı, 20 (A.A,) - İngiltere ta- n.asında 41 slvUhı ölmüş ve 70 sivilin • , t •h 'f'.'f ı;l' 

Harbin bidayetindenberi, Macaris- ı EN SEP. TAYYAR1:1~ • PAI,EN DE VİYA.ı.VADA 2 - Almanya, Ccbelitank'n hücum 1 rafından Yunnnnistana yap.lnıı y r- ae Y~ra anmış olduğunu bildlrme'tte- "' ..-1• 
tan, mihvercidcn baolca bir &CY 0 ~sı di I k d in ~ifot'". 

'

71·yana, 20 (A.A.) - HitlC"r'.m ederek, Akdeniz vaziyetinde blr de- l'k b 1 t Fıl dım hakkında Avam Kamarasında r, . s eıı erlycnin Arap mahafil - Nev~ork, ıo (A.A.) _ J{a 
1 i ırin az cansa ma ı u u_n muş _ıır. - ale il de b lkta U Kont Telekl. ve Kont Csnky ılc ğişi.k ik yaratmadan evvel talyan, " " B sorulan bır su yazı e cevap ve- . ır m r ev tahrip edilmiş ve dakı Tor.solldatcd Aircra ,, .. 

" İ hakika • Macaristanm sıyasetı, er- b · h l , .... 
k d · uş r'ransız V<' spanyol noktAl nazarlnrı • . ren Harb ye Nazırı Eden demiştir ki: ır camı asara uğramı...+·r. Uoıı fabrlka:ı ""ıltere bcsaiJ i' .. ·· ·k· saat a .ır surm - lın" _ Roma .1yasetı' üzerine tanzım e- AME 1 il.. ...,, ,, goruşmesı ı 1 

• arasında bır itilüf zemini bulmak Is- - · ... "Bize yapılan yardım müracaatını R KA HARBE G1RECEK elmt>kte olduı;u bir sert bÜY" 
10

, tiır. Bitler, müteakıben Kont ~ı- temcktedlr. dilmişti. Binnetice Macarist~nm ~ug~n imkflnımız nisbetlnde karşıladık ve Nevyork, 20 (A.A.) _ Bütün içti- baıdımaı. tayyaresinin ılkim b f,Jff. 
ano'yu knbul etmiştir. Von Rıh- 3 - Almanya, mihverin Avrupa Üçler Paktına iltihakı, vazıyet u~n- karşılıyacağız. Bundnn sonra yapıla- mat sınıflara mensup birçok maruf tir. Zon:ıedildi 1ıne göre, bU tu" 
bentrop, her iki görüşmede de tcsanild nu taluıhkkuk eUrdlğini dUn ne hemen hemen hiç tesir etmeme te- cak müracaatları kar§ılamak için de Amerikalı birkaç saattenberi en sa- şimdiye kadar mevcut olan tl ıl~ı,t 
hazır bulunmuştur. Macar na- yaya isbat etmek için İspanya ile dir. imktın dahilindeki tedbirleri almış rih bir şekilde fikirlerini söyllyerek, sı:ıfe tayynrelerinin en ıcudrt ~· 
zırları, bu akşam Viy3lladan ay- Cenubu S<ırki Avnıpasının Uçlu pak- Japonyaı:ım iltihakı nasıl Japonyayı buJunmaktayız . ., İngiliz davasına olan itimatlarını bil- Haber verildiğine ıuızar&n 111~ rılmışlardır. ta !aJ':l m nasile ilhakını ıstcıncktcdir. muhasaınata sürüklemedi ise, Macariı- e dinnekte, Amerikanın harbe glrece- •<uçıın kalelerden,. de dahıı alit~ ııı 

D. N. B. a)·ansının öğrendiğine LONDRANIN GÖRÜŞÜ tanın Üçler Paktına iltihakı da kı:ndi- Nevyork, 20 (A.A.) - Reuter A- me.dir. Bu yeni t.ııyyareler ıı-1 
göre, halen Viyanada bulunmak- Londra. ZO (A.A.) - Reuterin dip- sini, muhakkak ki hemen derhal MU- jansının Vqlngton muhablrlnln bil- ha.sına geçerek, Leros adasına bir mil törle milcE-hhez olup, 20 ton ~il 

lomatik muhabiri bildiriyor: Bütün hasamata siırükll'.%tliye~ktitr. Bununla d.irditfne ıöre, Yunan blikılmeü, tay- Mesafede İtalyanların işgali altında dedır. Feo.lıyet sahaları 5000 
80 

1' 
ta olan zevat arasın:la Almanya- bu diplomatlar~ tilerinin, Kral Bo- mihvere yapılan eıulı hizmet. r:ıisal yare levazımı satın almak için müsa, bulunan Eşek adasına yaptığı şahşl redır. Süratlcd ısc saatte 4 şı 
nın Türkiye büyük elçisi Von Pa- lkanl zt da•-- t~'-., etmi" o•--•--. Muhtemel ola- ade v-''-esi ht15USWlda Amerlkaya blr htıcumu bü-"k blr Yunan aaker! met.rey! teca,-uz elme.<te ve .. it" risi ve diler 1 mam r .... ' .. _... "' ~ c::n .. w.1 .r"' bU'"l.""' 
pen de bulunmaktndır. sa.ynuy}ırak Von Ribbcntrop, Ciano, rak Berlin ve Roma, ıimdi, lrilçiik bi- miiracaat etmiştir. Gazeteciler toplan- ~ebbilsil olarak gösteren İt.alya. lan bomba sıklel.i de uç • 

ANTONESCU, BERLİN Suner ve Molotofun gidil ve geliıleri- taraf memleketleri Macaristarun izin- t'lSında Swnmer We.lles bu talebin 18/19 gecesi Leros ilssUnden bir tor- varmaktadır. • ı 
YOLUNDA nin, §imd"ye kadar, O'~e.r Paktma Ma- den yürütmiye ı;al~caklar ve mu- sempati De karşılanacağını beyan et- pldo fUosu seferber ederek Samos a-

1 
p 

caristanın iltihakından başka bir şeye hakkak olarak arkadan da. bu memle- miştir. dasındaki Tigani ıehrini bombardı- Ncvyork 20 (A.A.) - Gal ıJ ,tC 
Bübkrdcş, 20.~A.A.il)d·~·Rcsmi _bır mlincer olmayııı az çok şayanı taac- ketleri, eğe~ ıimdi pakta dahil olmaz- EMNİYET NEZARETİ TEBL1Öf man etmfıUr. Atılan obüsler hiçbir dtıtüstı tara!laındabn c!k~knctu'"!!:;. İJ'.. 

mem a an ogren ıgıne ~or.e, cüptür. Macaristanm Üçler Paktına il- laraa, daimi surette dııanda soğukta h~ar tevlit etmemiştir. ındc yapı n ir an e .., ııe 
General Antoncscu Alman hüku- lihakt hakkında ıüphclcr bulunan bir bırakmakla tehdit eyliyeceklerdir. Bıı- Ailna, 20 (A.A.) - Emniyet Ne- R.eza İtalyan tayyareleri de T\ga- rika1.ılar111 yüz.de 54 ünün İll~0,ııı: 
metinin daveti iızerine Berline 1 do::tn~ veyahut ta muhtemel bir düş- nıın harkiude, bugünkü hftdiscnin, Bal rednden dün ak~am tebliğ edilmiştir: :r.i'v! ve Samos'in Vati limıınını bom- ikrazattı\ bulunulmn ı i ın ol 
gıtmcktedir. Bu seyahatinde Ge- marun doğru yola getirilmesi demek kaularda\.-i gunün meseleleri üzerinde Doktor Vasıl Verkis'in s:izlke kirala- bn~dıman ederek pek cuı.i hasarat.:ı kamm~ ıAdil.nc tar.Ut r 
ncral Antonescu'ya, Hariciye, Na değildir ki. tesiri yoktur. dı.:ı bir motörle 12 adalı 14 kişinin sebep olmu3lardır. an 
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8 ~:-·§_Q.~_I Usulleri Nelerdir? 
l/erın Son 

24 sant içinde olup bitenler: 
..._ \T.ıynnıı kon!ernnsında Maca

n, üçler pakuna girmiştir • 
..._ Almnn Hnrlciyc Nazırı diğer 

de>vletlerin dahi bu pakta gl
ıni haber vermektedir . 

..._ 'Rclçıka Kralının Hitler ta
fıtıd n kabul edildiği haber ve· 

~ ilj'or. 
..._ hu mülükalların manası ve 

~<.:t. n :ığ.!...,!!1kan anlaşılıyor. 

l iyaretler ziyaretleri, ınül~
katlar mülakatları takıp 

0r. Bulgar Kralının Hitler'i 
\re gizli ziyaretinden sonra 
"er ricalini Viyanada toplan-
(İ.İrli~ oruz. Bu toplantıya 

Ba§vekili ve Hariciye Na. 
~~iştirak etmiştir. 
:... bir konfuanstan sonra 

-·~.~~-tanın mihvere iltihak et· 
ilan edilmiştir. Macaristanın 

.,_,.._._ iltihakı büyiik bir §eY 
etınez. Çünkü, Macaristan 
en ve siyaseten mihver ta
tutınus bir devletti. Ro-

>lya Tu~a üzerinden usker 
,tilnıesine ses çıkarmamıştı. 
h~e kadar Bedinin bir dedi
~ Yapmamıştı. 
Şartlar iclnde Macaristanın 

ere iltih~k ettiğinin ilan 
• si bir :formalitenin tamam· 
. nı bildirmekten başka bir 

t ifade etmez. 
L~t, HiUer'in bizzat Viyana
~ar gelerek bu iltihtakı tes-
L-· Ribbentrop'un daha di
~ı devletlerin de mih,·ere 

1ır.ı; .~tmck i.izcrc bulunduğu· 
l'lCUnnesi, Berlinin bu işe 

bir mahiyet ve ehemmiyet 
istediğini gösterir. 

* * ~ve İspanyanın 

~ M hıvcre hangi devletler da. 
~ ha girebilir? Romanya, 
~ lbihverden sayılır, binaen
~ •nun da üçler paktına llti. 
~~ttıi bir şey addedilemez. 
'"'0slavyaya şimdiye kadar 
~e girmesi için bir teklif 
~11ıs değildir. 
\'litllr Kralının IIiUer tarafın· 

\> clavet edilmiş hulunm~ı 
ere girecek dc,·lctlcrdcn hi. 
llb Ulgaristan olacajını akla 

t hir. Fakat, Kral Boris'le 
l' arasında cercynn eden mü
i . in mahiyetini bilmediği

' .., •• ~.._Sttı, Bulgaristan hakkında Münakalat Vekiletinde 
hu tahminin ne dereceye 

·il isabetli olacağı kestirile. 
tılgaristan, kendi rızasile 
&irınekten doğahiJecek teh

"• kapılmak istemez sanırız. 
~tazyik albnda buna mec-
~ lırsa, ona diyecek yoktur. 

.s:crc ı:irecck devletlerden 
S lspnnyadır. F:ıkat, Sera· 
·..(tıer'in birbiri arkasısıra 

ıiyaretine rağmen lspan-
~~ran hala anlaşılama'Dı§
·11 lhiyettar mahfillerin ka. 
ı. .. röre, ı.aten yorgun bula
/•nya, kendisini harbe su. 
•bilecek herhangi bir ha-

t n çekinmektedir. O halde 
~ gireceği bildirilen de\·. 

angileridir? 

~1 * * ~~ Kralının Ziyareti: 

ti Uta akşam Belçika Kralının 
llitler'i ~tice 2iyaret 

'' lıllkkıncla bir rivayet dolaş
baber doğru ise, mihvere 

il devletlerin Belcika, Ho. 
' banimarka gibi l~gal edil· 
~enıleketler olahileceğini 

' 'tf/' li'ilhakika, bu devletlH 
\>~hvere girmekle girmemek •t ·~lr. Çünkü, ~aten, fiilen 
tın isgali altındadır. Man. 

tt)huntarın iltihakı mihveri 
ltı e.ndirmez. Sadece Hit

lldhır Avrupa birlii!i ,·aptığl 
aki iddiasını süslemeye 

(Başı 1 indde) 
tensile zımnında muayyen bir 
program dahilinde ~:ılı?makla· 
dır. Kömür, maden cevheri nak· 
liyatıru teshil için geçen sene İn
giliz fabrikalarına mühim mik
tarda lokomotif ve yük vagonu 
sipariş edilmiştir. Almanyava 
harpten evvel yapılmış olan sipa· 
ri~lerin yeni vaziyete intıbak E:t· 
tirilmesi esası ahden takarrür 
etmemiş olduğundan Devlet De
miryollarımızın lokomotif ve va
gon teslimatına ait mukaveleler 
bu esasa göre, tadil edilmiştir. 
Bu siparişlere ait bir kısım mal
zemenin yakında yola çıkabilece
ği memul edilmektedir. 

BACDAT • BASRA YOLU 
Bağdat Yolu intaatmın ikmal edil

mİ$ olması hasebiyle bu isti1ı:ame•tt 
yapılacak nakliyatın diier beynelmilel 
demiryohı milnaaebetlerimizde olduiu 
gibi tek tarife ve doiru münakallt e
saslarına raptedilmeıinde fayda mü· 
li.haza edilmit ve •ilkah demiryol ida
releri ile bir anlatma yapılmıştır Bu 
teıebbüs sayesinde nakli18t pek kül
fetli olduiu kadar zaman zıyafmı da 
mucip ol~ mutavanrt hizmetleri t'r
tadan kaldırmış olacaktır, Bundan bat 
ka doğru tarife sayesinde bir çok ih· 
racat ve ithalat eşyamızın nakliye üc
retleri de mahs6s bir derecede tenzil 
tdilmiı bulunmaktadır. Alakadar ida· 
ı elerin taıdik formalitelerinin ikma
linden ıonra anlaıma derhal medyete 
ıirecektir. 

~ * 
1 ~ Deniz saoayiimizin inkip(ını r.ılnn-
'" l\sl-erl"ı'- 1 f • dan takip etmektCJ'iz. Dnlet Deniz-

YENi TERSANE 

~ ... _ ... ıt ___ K __ ~_A_._r_ı__ yolları ve Limanlan !dareleriain elle-

~ŞU beye Davet ıinde balaaan fabrika. dolr •• ba'Y1U-
... tarın takviYnine •uiyetJ buıranm 
~lı·rııı. ıu~ca nden: müsaade ettiii ıUıbette cahsılmak•a-

"~ • •tthıcn Fcbd ollıı Allnet Ret!· dır. Evvelce Jı.aricte 7&Pdmakt• ole 
g~i" ıubeye mllntnt •tmuı il!a bir çok işler, ifa 1ayede kendi veuiti· 

No. nuo . 1 in dil L d' T . t t • mız: e teın e me..te ır. esıaa t'T'tı 
4 llilııtı Aalter!ıl< ıınutıı<lcn: 1 bueiin tam randımanla ca1J11D&lı:t1ldır. 

trı lı 11upmımıı 316 ıll J•5 a.hıl Deniz ticaretinin atideki inkipfını ko
l •rı: hılhUm. muhabere, nak· laylaştrracak tedbirlerden en mühim

~u craı 1.cvkcdılc.ll.ttrınılcn ıoı:ı- mi mevcut tersanelerin tevıü veyahat 
4.ııııı •n 25·ll~40 paıarrcaı cUnD yeniden tesisidir. Mall imklnlar 'Dil• 

a.rııe ıub~c bulunın;aları. aait olduiu zaman kurulması düşünü-
~ G .\•kerli• ıubcsındcnı len yeni tersane ve muhtemel yeri i;in 

.\ ıı 4·t:ıu 1.ıruında •.ay.ılı L~. ... J'&ptırılan ihzari tetkikler neticesindt 
'•ttıb oflu Ahmet Yusuı 317 Pavli Adası ve civarındaki koy ve a• 

~1ı111 -.n colı: acele .utıcııu.:c mu· raZinin müsait imkAiılar arzettiii mü
tıo.hasııı11 bir havu,.• *-1>0. alfilmİ•tiP 

HAVA YOLLARI 
Devlet Hava Yollarmın faaliyetini 

tekmil ve takviye edecek olan her 
türlü tesisatın inta ve ikmali için ...... 
t11dmaktadır. Halen bu huıuıtaki faa
liyet çok ilerlemit ve müstakbel inld
pfm esasları atılmıf bulunmaktadır 

POSTA VE TELGRAF İŞLERİ 
Posta, Telgraf ve Telefon işlerinin 

memleketin ihtiyacına ve inkif&{ına 
uygun bir tarzda teşkilatlandmlma-,ı
nı kuvvetle takip etmekteyi1.. Bu mü· 
esseıelerin tekni'k tesisat ve techizatı
nın tevsi ve takviyesi için bütün te
ferruatına ılmil olmak üzere beş sı:
nelik bir program tesbit edilmiı ve bu 
seneden itibaren bu programın tatbi
katma başlanmııtır. Yine bu seneden 
itibaren posta servislerimiz haftadıı 
asgari bir defa olmak üzere en aıak 
ve en ufak köylere kadar teşmil ed:I· 
miı ve halkın mürasellt ve muhabl!rat 
ihti7acı temin edilmiıtir. Yeni lstika· 
metlerde milli ve beynelmilel telırai 
hatlarmıız tevsi ve tatbik edilmiştir. 

Pek muhavvil olan İstanbul telefon 
tebekeainin yalan bir atide yüzde elli 
oisbetine kadar takviyesi kararlaştml
mıştır. 

NAKLİYAT TARiFELERİ 
Deniz ve kara tarifelerinin tatbıka

tmı yakındaiı takip ederek devamlı biı 
tetkika tibi tutmaktayız. Muhtelif ıir
ketlerden mübayaa edilmit olan biı 
kDmı derniryollarımızm evvelce yck
dileriyle muarız vaziyette bulunan ''e 
memleketin iktısadt lhtiyaçlanna pek 
ayeun olmıyan tarife sistem ve usul
leri tedricen tevhit edilmiş ve Devlet 
Demiryolları ana esaslarına irca edil
miıtir. Be711elmilel tarife mliouebet
leri dolayısile intıbakı şimdiye kachr 
teabhur etmit olan Avrupa hattmın 
yolcu ve .,,.. tarifelerinin tam bir ıe
kilde intıbala bueiinlerde itmam edil
mi• olacalstır., 

Nakliyat siyasetimizde ötedenberi 
bi.r taraftan memleketin haki1ı:l iktın•U 
ihtjyaçlanın ve diicr taraftan idare
lerin badi mali hıtitaat1eriııl ıiiz ö· 
nünde tutarak bütün imklnları vuh"\• 
ti bir ıurette telif eden bir tarife ıiı
temi takip etmekteyiz. Harp vaziteti 
dolayıaiyle iktıaadi kı7111etlerin büyük 
temevvüçler kaydettiii bir devirde ba 
esaılara bir kat daha itinat cöıtermek 
mecburiyetindeyiz. 
MEMURLARIN V AZİYETLERI 

Devlet Demiryollan Memurin ve 
Tekaüt Kanunları idarenin ihtiyaçları
"' manmrbrımnın r~rah v• mMl•~,. 

n1Uhabbetle al!kalarmı temin ve tl'!ıı!s 
edecek bir ıekilde bundan bcı sene 
evvel meriyet mevkilne vazedilmiştir. 
Devlet Denizyolları ve Li.ınanlarınm 
teıkilAt kanunlan da yeni esaalu da
hilinde ihzar edilmiı ve Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzedilmiş bulun
maktadır. 

Ulus'un Makalesi 
fBaŞJ 1 incide ı 

düşürecek, ne de "evet!., ce\•abiyle 
onları vakitıiz tellta sevkedecek hal
deyiz. Eier harp ve ıulh bizim irade
mize taalluk ediyorsa her vatanda, 
ıaikQn ve rahatının ebediyen bozul
mıyacafından emin olabilir. Bizim ira
demize taalluk etmiyen husuılarda iıe 
Türk vatandaşı hiç bir tuelli illicı 
ile avunur toyl n olmadığına biz 
eminiz. Eski bir sözü örnek alarak, 
milli parolayı ıöyle tesbit edebiliriz: 

"Asla harp olnuyacalnnıı ıibi vazi
felerimizi yapm.ıkta devam etmek. ya
rın sabah harp içinde bulunacaJmıııız 
gibi hazır ve ihtiyatlı olma'k!., 

Geçen Eylüldenberi topyeJriln har
bin bütün tatbik tekillerini gördük ve 
dinledik, cephc7e ve cephe ceriıine alt 
zamanında alınmak lazım gelen ted
birlerin neler olduğunu biliyorıu. Ban 
ların hepsi memleketin normal d.y ve 
istihsal ıartlarmı bozmıyarak birer bi
rer almmak icap eder. 

Türk sulhünün müdafaa ve muha
faza çaresi, her hangi bir suikasdı e
U'ın karşılıyabilecek, ve Türldyeye 
karsı bir harekeli imkansız veya ne
ticesiz hale getirecek bır mlW müda
faa \"aziyetini elde etmemizden iba
retUr. Ksrarımu: malum oldufu ka
dar tedb!rlerimiz tam olmalıdır. Mil
letin da\·et olunduğu tekmil vazife
leri dlklr'!t "'.le itaatle yapması lazım
dır. Bl! k6§e penceresini örten bir 
kara örtQ, milll ınfu:!af.aa huırlıkları 
tedt>lrlerlnden biridir. Ve bu tedbir
ler arasında hiçbir ehemmiyet farkı 
ve milaamaha pS7J ta.savvur etnuıınelı: 
eaastır ve bütün bu tedbirler tamam 
oldulu vakft, vatandaşlarımızın ku
lağın:> ru müjdeyi !ısıldıyabilirlz: 

"Sulh, emniyet altındı:dır!,, 

l .. TEPEBAft0 

DRAM-· Kl8MINDA 1 
Akşam saat 20.30 da 

AYAK TAKiMi ARA81NDA ! 

j KOMEDi Kl8MINDA ! 
A~ uat 20d30 da DADI, 

1
! 

Yazan: Sevim SERTEL 

Bombadan On Metre Mesafedeki Bes 
~ 

Kız • Muhacir Çocuklar 

DUDAK 

du. Ben sadece bomba bize yakm 
diye kalkıp kaçmaya utandım. 
Mademkı onlar kaçmadı, ben de 
bekliyebilirdim. 

Muhacir Çocuklar : 

BOYASI 
Kadınların dudaklarına boya siinne- Hangi markada rujun bu sakatlıfa 

lcri usulü, ıüphesiz, eı;ki zamanlarda •ebep olacağı da önceden bilinmez. 
da vardı. Bilha11a her devirde pek Dazı markalar kimisine zarar verir, 
makbul tutulan taklit kıyafetli balo- kimisine hıç dokunmaz_. Dudak ruju
larda kadınlar yüzlerine makiyaj ya- nun terkibınde aksonj yani domaz ya
parlar, dudaklarına da --onları daha· ki bulunursa, dudakları bozduktan 
,östermek için- pembe veya kırmızı ; başka ustelik kısırlık verir, onu suren 
boya sürerlerdi. ı bayanın çocuğu olamaz. 

Bu 1;1~ul~n yeniden moda olması o- En ~yi du.d~k boyası kendi kendinize 

larm cüzel dudaklarını goren bütiın arad sırada. 

~akvimden 
~ brr ~apraJt 

Ciğerli Nutuk 
Arnavutluğu istiladan !llonr~ 

falyanlara bir ciğercilik mer 
geldi. O ne biçim nutuk o? Es 
den djplomatlar fikirlerini dain 
bir çok manalı kelimelere. tabı 
lere boğarlar herkesin tefsirle 
te\•iller plpmasma imkan \"erir 
lcrdi. Mesela: 

- Yunanlıların ciğerlerini 
keceğiz! demezler. 

- Burunlanmıza Olimp d 
lanndan bir ciğer püryanı k 
su geliyor gibi oluyor! derler 
Bundrın anlardık ki İtalyan 
canları ciğer kebabı yemek is 
yor. 

Fnknt a ciğerimin köşesi! 
l:'eri sökülecek adam kendi • ' 
den gelip çürük diş çektirir ıi 
bir karış ağzını açmaz. Bun 
için hayli nazik bir operasyon 1 
zınıdır. 
Bwılar tiğeri beş para etmiy 

IUfüırdır. Şimdiki halde ital 
Yunonistana "kedi ciğere baka 
gibi uzaktan bakıyor. Nihayet 
zanamadı~rı bu ciğere "pis,, de 
bırakıp gitmesi en doğru hare~ 
olacnk. 

Dün manilerden fala bakt 
italyo ne diyor? dedim şu m 
çıktı: 
Ciğer yandı kül olda 
Gözlerim kanla doldu. 
Ordum yüzün ,evirdi . 
Diışman şad oldu cüldü. 

Bir daha baktım: Yine şöy 
bir maniye tesadüf ettim: 
İı:tilba dayandı 
Ciğerim öde yandı. 
Ahım deryaya düştü. 
Gemiler suda yandı. 

Bir de Yunanistan ne dı\"or G 
ye tefc'ül cUim; şunu buldum: 
Pencerede şişesi 
Önünde benef~eıi 
Otunnus kebap yapar 
Ciğerimin koşesi. 

Falların en baskınını şeyb G 
Jibin (lliisün ''e Aşk) ında b 
dum. Kitahı açar açmaz ta 
yelerinden birinde şu beyite 
!adım: 
Öyle görünür kU hükmü kevkeb 
Sihi siteme kebab olursun. 

Böyle bir vaka Karagözde 
vardır. Tuzsuz Deli Bekir K 
göze: 

- Şimdi senin bumbannı 
tarafa, barııal'tnı bir tarafa a 
rır, ciğerlerini söker, kı;rma 
kısaıun! 

Derdemez Karagöz f11 ceva 
verir: 

- Aman ağam! Elin cfe,Pdtıll 
ken kaba etimden de külbutı!YI:: 
11nutma! 

Nasrettin Hocaya ahbabı~ 
biri bir ciğer yemeği salık 
miş. Hoca unutm~-nak için bü 
tafsilatı Lir kağıda yazarak 
rığmın arasına sokmuş, Pa.~ru.ı11111 
bir takım da ciğer alıp tarife lr~ 
re pisirnır.k iizcre eve gider 
hir çaylak hücum etmiş, Bocannı! 
elinden ciğeri kapıp hav•alıuu•~ 
Iloca hiç telaş etmemiş ıwu'JIP ... 
arasından kağıdı çıkarmq: 

- Nafile! demiş ağız tadı 
yiyemezsin. Pusula bende! 

TaTmlnd 

tomobılın ıcadından sonradır. İlk oto· yapabılecciınız liU boyaı;ız usuldür: 
mobiller -tehir ıçerisinde ancak kırk, Dudaklar·nızı ılık. hafifçe sıcak suyun 
elli kilometre cidebilen elektı ikli ku- içine üç dört dakika batırırsınız. Son· 
pa arabaları mustesna olarak- açık ra bir tülbentle kurulayarak dudakla· 
oldufundan bunlarla yola çıkan ba- ra pek az {yüzde 30 klıfur, 70 \·azc
yanlar, hızlı &iden otomobilde dudak- lin) kifur merhemi sürersiniz. On da· 
larmı rlizglrdan, soiuktan tozlardan kika sonra merhemi de bir pamuk 
\'e çatlamaktan korumak üzere onlara parçasiyle silerek yerine hafif &liserin 
pomatlar sürmiye başlamışlar ve t-·ınu r.urersiniz Dudaklannız, hiç boya su
ı;ilrünce dudaklarına ayni zamanda nilmcden, koyu pembe bir renk alır~ 
güzel bir renk vermek için bu poma· ı Pakat bunu da her gun yapınca du
talara boya da karıştırmı5lardı .•. On· daklar sertleşir ve çatlar. Onun için 

bayanlar -kıskanmak denilemez- ~'••••••••••••••••••••••• buna imrendiklerinden dudaklara ruj 
tıürmek birdenbire umumi bir moda 
oldu. Şimdi dudaklarına ruj sürmiyen 
kadın pek az 'bulunur ve daima daha 
giızel olmıya çalışmak her kadının 
hakkı olduğundan buna kimse bir şey 
diyemez .•. 

Saltanat Ku~banları 
ED\.VİGE FEUILLERE . JOHN -LODGE 

Ancak herhangi bir icat büyüle bir .._ 
tndüstri halini alınca, ona hile karış- , .. Dl' ••ME 
tırmak ta insanların ideti olduğun- T y R O N E 
dan, dudaklara sürülen rujlardan, ya , _ VE SON 1 A 

HENNIE 
boy11mın herkese zararlı olmasından p O W E R 
yahut herkese zararsız bir boyanın 

bazılarına zararlı olmaaından, epeyce ı 
lrız~l_a.r çıkar. Rujlarm dudaklarına 
verdi&ı zarar, saç boyalarının sac;lara 1 
verdiği zarardan daha çoktur. 

Dudak boyaya tahammiil edemeyin
ce ilkin dudak gerilir, boya sürülme· 
diii zaqıanda bile koyu kırmızı kah 
üzerinde kuru fasulye taneleri gibi 
patlaklar peyda olur. Kimisi de miıte
madiyen soyulur, gıizelleıt:rılmek is
terlmı. zavallı dudak çirkin bir hal a
lır. 

YENİ EESERLER~ 
Tanlı - Tanıro - Alıaır!lnllR"!'fln tıa ı:ılltı 

romaao Relimlia7 maıbaaa.ı ıarafmd:uı l'CJtt 
dilmlıtlr. 

Yeni BACK TO BACK Dansını yarattıklan 

KARLAR AL TINDA 
Muhteşem filminde tebcsslimleri, nel'eleri ve ıevimliliklerile Bltfbı 

tstanbul halkını cezp ve ıaıyediyorlar. 

SARAY Sinemasında 
gördüğü fevkalade rağbet hasebiyle 

iKİNCİ ZAFER HAFI'ASINA BAŞLADI. 
Bu sinema harikasını mutlaka gidip görünüz. 

'--~--rm::=----------------· t',.. .................................. Iİllll ............... _.a 

Şarkın en büyük okuyucusu 
AbdOlvehab'ın rakibi 
4BDÜLGANİ l!SSEYID 

'1 

Yarın matinelerden itibaren 

TAK Si M Sinemasında 

YILDIZ SULTAN ıı 

ıı 

Türkçe Sözlü Arapça Şarkllı 

Emsalsiz bir mevzu... l\iuazzam bir temsil grupu 
gözler kamaştıncı dekorlar arasında güzeran 

eden yüksek bir aşkın hazin bir romanı , ______ llllİlll _____________________________ _____ 
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Bu türlü göya ,,kıymetli eşya" dai
ma verilen para k!ymetinden 
aşağıdır. 
Bu sukutu hayal ya 1 n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am·. 
pullara da şamildir. 
Bu a m p u il ar, tasarruf etmek 
isteyenler için bir tuzaktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elek-' 
trik sarfiyatı, hem fena bir ışık 
verirler. 
Hakiki tasarruf yapmak istiyen
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM amculu almalıdır. 

1ma VekCiletinden : 

•• 

Vekiiletimiz demir .~olla~ ':~ li~nlar in,aat dairesinin Elazıf - Van -
İran hudut h:ıttı baş mudurluğu emrınde çalışmak üzere azami 210 lira lic· 
retle d:ıhiliyeci b!r doktor. almacak~r. Tal:p olanların nlifus hüviyet cüzda
nı, askerlik ve hızmet vesıkaları, dıploma asıl veya musaddak suretlerile 
aa..:iik ve doğruluk kliğıtları ve üç kıt'a fotoğraf ilişik olmak üzere bir istida 
ılc IS 12 940 tarihine kadar Vekiletimiz demir yollar inşaat reisliğine mu-
r taat etmeleri luzumu ilan olunur. "10798., 

Gümrük l\'lh. Gen. K. İstanbul Lv. Amirliği 
- Satınalma Komisyonundan : 

3 İlk'!runun 940 Salı günü saat 15 de kapalı zarfüı eksiltme usulile ve 5800 
lıra muhammen bedelle 1000 çift er kundurası almacaktır. Nümune evsaf ve 
§art~amcsi her glin k?misyond~ goriil~bi!ir. İsteklilerin kapalı 'zarflarmı 
bellı ciınde en ceç cksıltme saatınden bır saat evveline kadar Galata Mum-
hane Caddesi İbrahim Rıfat Hanındaki Komisyona yermeleri. "10914,. 

i c MHU IY 
ZiRAAT BANI\ASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Liras1 

Şube ,..e Aj3 ns ııdcdi : 265 

Zirai ve ticari her ne \'İ hanka. muameleleri 

1. 

Ti 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

IKR MiYE i O 
Zlraıt Bank11i'nda kum barılı ve lhbıı r11z tasarruf hesaolarınd111 en iZ 50 
llraaı bulunanlar1 ıcnede 4 detıı çekllecek kura ile ı§aOıdıkı plAna göre 

4 

4 

4 

ıo 

Adet .. 
• 
• 

ikramiye daCıtıtıcaktır. 
1 000 t..lralık 

ljQQ 

~50 

100 

.. 
• 
• 

4.000 

2.000 
1.000 
4,000 

Lira 
• 
• 
• 

00 .. 110 .. 8 00(' • 

120 • •o • 4.soo • 
160 • 20 • a.200 • 

01 K KAT: Resaplarındıı.kl paralar blr &ene lçlnde 50 Uradan asat:ı dllsml· 
yenlere tkremıye çıktığı takdirde ~ 20 tazlasiyle verllecelttt:r. KurtılSJ 
........ ..ı .. a tt .. tıa ı EylQL l BlrlndkAnun. 1 Mart ve ı Hazirnn 

tarihlerinde çekilecektir. 

2000 M3 Ceviz 
Tomruğu Alınacak 

Tahmir, edilen bedeli (74.000) lira 
!an 2000 met.re mlklıbı ceviz tom
Jğu askeri fabrikal:ır merkez s.ıtın 
lm.a komisyonunca 9 /12/940 pazur
f!Si günü saat 15,30 da kep:ılı zarfla 
hnle edilecektir. Şartname (3) lira 
'71J) kuruş mukabilinde komlsyon-
1arı verilir. Taliplerin muv:ıkknt te
•l'irı:ıt ohın (4950) lirayı hnvl teklif 
mektupbrını mı>zkür gilndc sa:ıt 
14,30 za kadar komisyona vermcleri 
~ e kend:!erınln de 2490 numaralı ka
nurun 2 ve 3. maddC'lerindeki vc-

ıkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tuccardan oldukla
.. ın:. dair TicarC't Odası vesikasile 
'lezklır gun ve s atte komisyona mu-
caatları. (11007) • 
Yüz Doksan Bin Litre 

Benzin Alınacak 
'Tahmin edılen bedeli (S2915) lira 

Jl:m yıiz doksan bin litre benzin as
kerı fabrıkalar umum mtidürlügiı 
merkez satın almıı komısyonunca 
D 112/940 pazartesi gilnli saat 15 te 
ltı::palı z:ırf,Ja ihale edilecektır. 
Şnrtname 2 lira (65) kurus muka

.ıilınde komisyondan verllır. Ta1iplc
rı11 muvakkat tcmınat olıın (3895) 
lira (75) kuruşu h::ı\'i teklif mekup
larını mezkô.r günde saat 14 de ka
dar komısyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 num::ıralı kanunun 2 
ve 3, maddelerindeki vesaikle ko
ııisyonct• olmadıklanna 'e bu işle 
lfııı:adar Üc"ardan olduklarına dair 

Tıcııret Odası vcslkasile rn;-zkfu gi.ın 
ve ı:aatt... knmısyona müracaaUarı, 

(11000) 

• 
53 Ton Petrol Alınacak 
Tahmin edilen bedeli ( 11856) lıra 

(:>O) kuruş olan 53 ton petrol Askeri 
Fabrikalar Umum Müdilrlüğü mer-

1 
kez satınalma komisyonunca ll.12. 
1940 pazartesi günü snııt 16 da kapalı 
uırfla ihe>le edilecektir. Şartn mc pa-
rasız olarıık komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (419) 
lira (44) kuruşu havi tekli! mektup
lıınnı mezkılr günde saat 15 §c ka
dar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 

1 
ve 3 maddelerindeki vesaiklc komis
yo::cu olmadıklarına ve bu işle aliı· 
kadar tüccardan olduklıırına dair Ti
r<ıret Oc.nsı vesikasile mezkur gün ve 
saatt.e komisyona müracnııtlnrı. 

(11008) 

Eski Yeni Radyo 
Elektrik - Telefon - Motör - l\1a

k!na ve parçalarını alır, S<ıUır, bun
la"ln tesisat ve tamıratını olduğu 
;ı. c:>rde suratle yapar. Ad!'eS: No. 50 
Galata Ylikeck Kaldırım. 

Dinamik bir güzelliğe 
ınalikiyctinizin 

6 bebl 
1 - 10 cazip renlt, hepsi de 

son Faris modası, bunhırı l:utu
nun ortasındaki delikten gerebi
lirsiniz. 

2 - Evvelce miimkün olduğu 
zannedilmiyen daha ince \'C da
ha hafif Bu pudra "Hm·alunıJı
rılmış,, tır. 

3 - Yeni ncıfis bir koku, adeta 
Frc>ns~nın Midi havalisindeki çi
ceklerın kokusunu hı.:.s~tmiş ola
caksınız. 

4 - Bütün si.in sabit hılır Zı
ra terkibinde "Krcm.ı L>"ıptig~ı .. 
vardır. 

5 - Güzel "FinimJt , , çiinkü 
ne rüzgar ve yagmurdan, ne ne 
fazla terlemeden katı::ı•en müte
essir olmaz. 

6 - Gay.et k ymet!i yeni ve 
zarif "Büyük Model., kutular. 

MİLLi PiYANGO 
4. uncü Tertip 2. nci Çekiliş: 

7 BIRINCIKANUN 
Büyük ikramiye ( 40.000) Liradır. 

Plan şudur: , 
ikramiye ikramiye ılliktarı ikramiye Tutarı 

Adedi Lira Lira 

1 40.000 40.000 
') 10.000 20.000 -
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 30.000 
GOO 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.000 •l 180.000 ., 

47 so 3.760 

64.205 543.760 

Bu çekilişte Tanı bilet (3) liradır. Yarım bilet bir buçu' 
lirıJdır. 

İkramh·rler hrm miktarca hem adetcP fazlalnc:trrılmı• 
ıyrıca orta büyüklükteki ikramiveler çoğaltılmıştır. 

Devamh hilrtler hnridnde devamsız biletler fi,. c;atı 
•a çıkarılmıştır. Bwılar da ayni fi~·atlara satılmaktadır. 

Devamlı biletin fa:vdası, bir biletteki numaranın 
planda üç defa tecrübe' edilmesine imkan vermesidir. 

Devamlı hilellerin her avın 2 inci güni.i ııksamına ka 
dar mesela hu sefer 1 incikfınunıın 2 inci günü · aksıımınıı 
kadar deği~tirilınesi lazımdır. Bu tarihten sonra biletler 
başkasına satılabilir. O takdirde eski biletinizin ;:ansını ar. 
• ık bir defa daha deneyeme7siniz. 

Biletlerinizi değiştirmekte veya yeni bnet almakta 
acele ediniz. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Çocuk Ansik opedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların hayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eseruır. Sınıfında muvaffak olanlar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MU L l!A B~ T AKDM ALiNiZ. 

Sıhhat ve İçtimai Mua,·enet Vekaletinden . 
1 - Çok çocuklu annelere dağıtılmak üzere yaptırılacak olan kutu~;ıe 

beraber (20.000) madalyanın kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat 11\yik hadde görlilmediği iı:in iş 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
marlclesi mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İh:ı.le 22/11/1940 Cuma cUnü saat on beşte Sıhh:ıt ve İçtimai Mu· 
avcnet Vekaletinde toplanacak hususi komlı;yonda yapı!.acaktır. 

:.; - Muvakkat teminat iıç bin liradır. Nakit ve nakit mahiyetindeki ev
rak komisyonca kabul edilemez. 

4 - Yaptırılacak işin muhammen bedeli (40.000) liradır. 
5 - Taliplerin madalya irr.nlile milştagil veya böyle bir milesseseyı tem

sil etmeleri ve buna ait vesika ibraz etmeleri \Rzımdır. 
6 - Şartname ve numune Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Hıfzıssıhha İşleri D.:ıiresi Reislieinde. İstanbuld:ı Sıhhat ve İçtimai Mu-
ave:ıct Mi.ıdürlıifünde görülür. ( 10845) 

Emekli Dul ve Y etirnlcrin ,.c Askeri MaluJierin 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Banltasıstdan : 
Maaşlarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli, dul ve ye

timlerin Mart - Myıs 941 üç aylıklarınm tediyesine 2 Birincikfınun 940 ta
rihinden itibaren başlanacaktır. 

1 - Maaş sahiplerinin temlik muamelesi için ellerinde bulunan bir dev
re evvel bankamızca verilmiş hesap pusulalarmm alt kısmında yazılı gün ve 
ııaatlerdc fotograflı niıfus cüzdanlariyle bankamıza müraca;ıtları. 

2 - Mezkur pusulalarına tediye cün ve saati yazılmamıı; olanlar varı;a 
bunlara ait maaş t;ahİplerinln 2 Birincikanun 940 dan ev\'Cl binı:.t veya bil
vasıta bankamıza müracaat ederek &iın ve saatlerini oi;rcnmelerİ. 

3 - Aslteri malüllerin miıracaati 2 Birincikanun Pazartesi giinu saat 
sekizden on ikiye kadar kabul ed"lecektir. Herhangi bir karışık!İfa mshal 
kalmamak üzere mal mudurluklerıne nazaran müracaat sırası aşa1:ıda gös
terilmiştir. ı Birincikanun 940 tarihinde saat sekiz ile 9 arasında Eminonu 
ve Beı;iktaş, 9 ile 10 arıısında I'atih, 10 ile 11 arasında Üsküdar ve Kadıköy, 
11 ıle 12 arasında Beyoflu Eylip ve difcr mal miıdüdüklerinde lrnyıtlı askeri 
malullere tediyat yapılacaktır. Bıldirilen gun ve saatten sonra vaki olacak 
müracaatlar diğer maaş sahipleri gıbi muameleye tabi tutulacağı ve ınalül
lerin nüfus tezkerelerile ikramiye tev..ıi cilı;tlanlarını birlikte getırmı:leri ilan 
olunur. (10979) 

Tah. Bed. İlk Teminatı 

2036.40 

2920,00 

2448.00 

Keşif Bedeli 

152,73 

219,00 

183,70 

K:.ğrthan e İkinci Yatı Okulu için alınacak yatak
hane eşyası. 
Belediyeye ait Dizel si~tcmi motörlli nakil vası
taları için alınacak mazot pompası ve pulverizatcir 
memesi. 
Motörlü vesait için alınacak Ekimilitör mal· 
zem esi 

523,76 39,28 Karaagaç müessesahna ait 58 - 60 ve 76 numa
ralı barsakhanelerdeki Elektrik tesieatırun tecdidi . 

Keşi! ve tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde ~örlilecektir. İhale 6/12/940 Cuma günü eaat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile ihale ~nü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (11040) 

~ Jf-
Mıikellcf ofdukları otuz saatlik itfaiye kursunu gören ekiplerin yokla

maları yapılmak uzere 26 11/940 tarihinden 30/11 /940 ıncı ı;.ünü akşamına 
kadar tat.m gördukleri mıntaka itfaiye gruplarına muracaatlan il.ın olu-
r.ur. ( 11041) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiıll' 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keset· 
İcabmda günde 3 ka:şe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKINir-1lf 
HER YF.RDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEY1WP" 

A 
Herkes, bilha:.sa çocuklar farafındnn alınması gn~·et 

kolny ve müessir bir miistahzardır. 

Karşı gayet te~irlidir. Barsak ~olucanlannın büyüklcıdc <' 
'•iit:liklcrde sebep olacağı tehlikeler giiz önüne alınarak Solt1'.'

0 

'uıstnlıklarmda bunu kullaıımoları faidelidir. Hckimlcri,..,ft 
\'e halkımıza tavsiye edilen bu müstahznr her 

cczahnnrdc bulunur. 

Kutusu 25 uruştur. 

İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
Felemenk tebaasından Alfert Hanri ve Vilyan Elizabet'in ıı:ıüte, 

arazi versi borcundan dolayı haciz edilmiş olan 768 schime münka~ 
127256 lira kıymetli Bulgurca çiftliğindeki 12 sehim hisseleri Vilayet ı 
Hey'etinın 13/11/940 tarih ve 24S7 numaralı l:ararile 21 gün müddc:tlC: 
ıayedeye çıkarılmıştır. • 

Taliplerin teminat mektupları ile birh"ltte 4 Klnunuevvel 940 ıarı?ıl 
saat ıs tc Vılayet fdare Heyetine müracaatları ilan olunur. "SOOS,, "11 

Şeker, Lokum ''e Şekerlemelerinin 

nefasetiyle dünyaya nam veren 

UHID C ~ 
Merkezi: Bahç~apı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıkÖ1 

• e• ev•eo Pazar Günleri Açıktır. 

j(ı Ade Fış Bıınan ı 
20 l\ktrr kür;ıi~t izoleli tek kollu 

ıu.blcı 
Tcı.t:.rr 300 mikro farede kadar 
knh l.i nyar kondcnser 

12 ,, Piriimiis liimba 
muncsl gibi,, ...... ..ı~ 

230 ,. Meşin Coint .. w·· 
gıbi,, 

1 Ade rndaktens kang, lı 
~ Adcr U1,: kutuplu ~alt r 
3 Ade. 1 .i ,, ,, 

10 Adeı tek ., ,, 
2 Ade• be.zer 
6 Adc• muhtdıf otomatik si.,orUı 

5000 Çlf: kopç:ı 
2.ıOtı Metıe: 1.5 burgat!ılık halat 
ıerıo ., ı 

" )'rr. ., 3 4 ,, .. 
10 Kr:., eter su'firik 
5 ,. slıl!ür di:ı karbon 
5 .. eter do petrol 
2 Adet su mrşıabası 
!: ,. erat karavmııısı 
l ., ktiçıik kazan 
2 ,. büyiık tencere 
!> " erat ıçin bakır tepsi 
1 ,, kepçe 

ı O ,. su bardağı 
5 ,, su bnrd::ık tab:;ğı 
1 ,. Kc:>felı teraz: dirhemlerile 

2000 
3 t.000 

2 750 

4 500 

8 250 

:ıs 100 

80 50 

300 20 

10 ,, Uıdnomctre 
2 ,, nkümlfltor batarYllSI 
4 • Dizel dinamo _.ılJ 
Yukarıı'c: cins ve miktarı ~· 

ya ve mal enıeden her b1r 
: yr• ayr. 25/2. Tqrln/940 
&Unu • • • 13 den itıbaren ı>B~ 
a 1 ııacaktır ıJ 

İ!.tckhl rin Kasımpaşada tı 1ı 
ko 111sy.:ı.1ı; müracaaUarı. ( 

d)=m:;gs Prof. Dr.-"' 

~(e al CenoP 

-
-
-
-
-
-

Yeni Adres : d f 
lo~ı Palas 2 Lnmartin CS ' 

Taksım Telefon 439es 

Lira 

2000.-

3000.-

2000.-

3500.-

4000.-

= .:illOO.-

Türkiye İş Bankasına para 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler : 4 Şubat, 2 Mı· ıı Kumbaralı ve kumbıraııı 
., hesaplarında en az elli ıı· 

yıs, ı A!juıtos, .. lkfnclteı- ra&ı bulunnnlar kurnt• 

rln tarlhlerlnde yapılır dahli edllirlcr. 


