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sıanbulun i lk Karanlık 

Devletlerine Askeri 

Yardımda Bulunaca~ 

Bir Habere Göre 

S. Rusya da Pakta 

Girmeyi Esas itibarile 

Kabul Etmiı 1 
Budapeşte, 21 tA.A J - Ha. 

vas: Macar Başvekih Teleky ve 
Hariciye Nazırı Csaky, Viy•meı
dan dônmüşler ve Naip Amirsl 
Horty tarafından kabul edilerek 
Viyanada Hitler'le y1lptıkları mü
lakat hakkında izahıtt vermifler. 
dir. 

Ottaokalcla T U R K Ç E 
Olaama MtapJarada ,..... lm11111&1t pir .. müarrlrterbl ._ı., 

ratı " r..-ı.rl. pucalardald fDdr, Wlme •• clbnle1-. Y•• 
Tllrk Onmerfae sk• QJtAMU DBRSLER1 Ortaobla ~ 
dacı kitap FlntJ 25 ICanlft'IU 

Gıda Maddelerinin Alam ve Satımında 

Daha Sıkı Bir Kontrol Tesis Edilecek 
Ankara, 21 (TAN Muhabirinden) - Vekiller Heyeti b 

l 
>ğledf'n sonra Buş,•ekalet binasında Raş\·ekil Dr. Refik Saydam 
Reisliğinde toplanmışhr. Hükumetin ışıkları söndürme ve k ... 
l'Brtma tedbirleri gibi bazı idari ,.e iktıııadi tedbirler kin buat: 
hklar ~·aptığı haber verilmektedir. Söylenildiğine göre bu bru 
aran tatbikine önümüzdeki şu bir kaç cün içinde b~lanacaktrr. 

Milli Korunma Kanununda tadilat yapmak suretiyle 
iirlü ,gula maddelerinin alım n satımında sıkı bir kontrol 
•debilmek icin vapılan hazırlıklar da bitmek üzeredir. Yeni p 
t> burriinlerde Mttlise sevkolunacaktır. 

l>iier taraftan Ticaret Vekaletinde h!şekkül eden komisyon 
tH$4t Umum Mildilrlüiil ve bu Umum Müdürlüğün salahiyet 
\'Hİfeleri etrafındaki tetkiklerini ikmal etmek üzeredir. Bu 1i 
'1an1J1 da önümüzdeki hafta içinde Meclise snkedilmesi kuvv.a. 
'•muhtemeldir. 

\_ 

Avam Kamarasında 
.. 

l - Işıkları mask~lenmiş bir tramvay arabası mağnezium liim basanın ışıtı altında, 2 - Be~ nzıt meydanından camiin görünüşü 

Bütün mahfillerde beyan olun. 
duğuna göre, bund=m böyle Ma· 
caristan mihver devletlerine itti
fakla bajlı bulurımakt1d•r vt· 
harbin genişlemesi takdirinde bu 
devletlerin yanında yer alınası 
lazımdır. 

KOMADAKi KANAAT 

Kralve·B
1

ciıvekil Yunan Ordu 
İir.~~· · Nutuk Epirde ltaly ~ Birçok Kimseler le; Işıkları da Dün Geceden f AşAGİDAKI '\ 

Arkası itibaren Gizlemiye Başladılar. Şehrin 
ırllkları Normal Hayatı Hadisesiz Devam Etti NOKTALARA 
d dü 

_., üd Işıkları söndürme ve karartma meye başlamışlar ve harice ı<jık Dikkaf Ediniz! 
a~lara ~en va'-Ue, m a- · · · tatbik d ·· · · · ·· ud getı"rdik tedbirlerinde hilkiımeUe elele nızamnamesının ~a un sızmaması ıçın vuc e -

ve alınan tedbirlerin tam gece başlanmış ve f!hh:. ı~. d~.f~ leri tertibatı kullanmışlardır. Bu 
.... """·'· · temine çalışmaktır. Her olarak karanlı~ .gomul,:rıuştur. suretle dış tenvirattan başka bi. 

e hazar uyanık ve Şefinin Kararname mucıbmce dun ak· na dahilindeki ışıklar da şimdi
da bwaUnetle elele vermiı şam, cadde ve sokaklardaki elek. den maskelenmiş ve şehrin gece 

~eti diliffiaıı hiçbir zaman trik, hava__gai:i ve petrql lambala- m~ası züiri denilecek bir hal 
avli)'amaz. rile bütün vitrin ten;•-iratı. ışıklı almı§tır. 

reklamlar, cephe tenviratı ve bi. Bu arada, bir çok bina sahip. 
at. Zekeriya SERTEL na numaralarını aydlıllatan efoK· lerine iç tenviratı da dün akşam-

. trikler tamamen söndürülmt.iş.. dan başlayarak karartmaları la. 
1l harbin en büyük husu~ı- tür. Bir çok kimseler, fazla ola· zımgeldiği hakkında memurlar 
)'etlerinden biri, cephe ıle rak binaların dahilindeki ıı-ıkları tarafından ihbarlar yapılmıslır. 
~kasını birleştirmiş olma- da dün geceden itibaren ma"'ske!e. (Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

etin müdafaasmda cep. 
asker kadar, cephe gerı· 
vatandaş da vazife sahi-

. buşınan için cephedekı as. 
~he arkasındaki halk a

fark yoktur. Gerek cep· 
bir dağ başında nöbet bek· 
l.tehmetcik, gerek arkada 
•Icak yatağında yatan va

aym derecede tehlike kar-
r. 

il. için bu defaki harp tak
lnuharipler cepheye oldu
r cephe gerisine de ehem

'r~erıneye mecbur olmuşiar. 
\ltecavlz ve mütearrız ta

e gerisini bozmak ve pa· 
"tratm.f,k suretile harbi ka. 

a çalışıyor. Müdafaa va. 
bulunanlar da cephe 

".Bağlam tutmaya ehemm!· 
1Yorlar. Franaanın mag
. · intaç eden sebeplerden 
§Uphesiz cephe arkasımn 
~\I, ve perişanlığı idi. -~n

··-~--·· müdafaaşın ia da ~P
tıı büyijk rolü şinirleri bo
tn ve paniie uğramay-clll 
halkı oynamıştır. 

(L ... * ""1'ife Cümhuriy~ti, daha 
~ başladığı gündenberi 

memleketin iktısadi ve 
hayatında en ufak bir 

.-., ......... meydan vermeden l~-

indlteredc tank hücumlanna karşı yapılan bir deneme sırasında .. 

n bütün müdafaa tertı. 
'hnıştır. Düşman hiç bir 
l'urkiyeyi müdafaa bakı. 

gafil avlayamıyacaktır. 
e bütün hudutları üzerin
~ık bir bekçi gibi bekle

t. 

l de hi.ikümetin cephe ar. 

lngiliz Hava 1 

Mare§all Boyd 
Esir Düştü 1 

İtalyanlar, Mısıra 

Taarruz İ<;İn 

Hazırlamyorlarmışl 

l>tı müdafaa tedbirleri al
'fladığmı görüyoruz. 

lltnet, düşman hava kuv
l\ rı ani bir baskınına uğ· 

k it·in. şchirlı;?rimizi kn. 
~a karar verm:ştir. Milli 

l'tıa kanununda <'ephe ar- R•)ma. 21 < A A. ı ...... "'~cblıg .. 
ı... ~d.afaası bakı~ınd.ın d?ha, Welli~gto~ .tipinde Jlir ln~ıliı ta.y 
;o:Qbırıer ahnmasmı miim- ı ya:esı s.~ılyad~ .. yere . ınm~~ e 

lacak bazı tadilat yapmaya mecbur edılmlş ve yedı kışıhk 
• etmistir Bu haft::ı .cın- mürettebatı esir edilmi;;tir. B~ n
bazı mühim tedbirler a. lar arasında hava mareşalı Boyd 

beklenmektedir. Owen Tudor, bir binbaşı ve ku. 
lini ve hudutlarrnı s'>nc. çük rütbede üç subay vardtr. 

müdafaaya azmetmiş Londra. 21 < A.A.) - Hava !\e. 
~ ... bu zareti, hava marcşab Owen Tu· 

Si lıkla ve dor Boyd'un İtalyanlarm eline e-
iyetle .. aktadır. sir düpüş olduğunu öğrcıımi§· 
karwıffl stan- tir. 
(!Wnı; Sa,.. ~l> (Sonu: Sa; 2 Sil: TJ 

lngilterenin 
Moskovaya 
Teklifleri 

Ha lif ax, Bu Meseleye 

Dair Parlamentoya 

İzahat Verdi 
Londra . 21 < A.A.) - Bu~ün 

Lortlar kamarasında söz alan tia
riciye Nazırı Lort Halifnx, ez
cümle demiştir ki: 

"- Kitler Fransaya karşı hep 
bir arada hem şiddet hem de ok
şayış siyasetine mutat olduğu ü. 
zere devam etmektedir. 

Elimizdeki malümata nazaran. 
Motolofun Berlini ziyareti esna
sında olup bitenler hakku1da iısa
rette bulunmak üzere şimdılik 
söyliyebilecek pek az şey var. 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

1 - Cadde ,.e sokaklarda. 
ki elektrikler, ışıklı reklMn
lar, vitrin tenviratı, binalann 
cephelerindeki tenvirat, bina 
numaralannı aydınlatan ıŞık· 
1u ilail&iUi:öilL'&f:-Bi 5 1$ 
her ne tekilde oluna olsun 
yakılması yasaktır. 

2 - Bina dahilindeki '5ç 
ışık,, ların harice sızmamasını 
temin için tertibatı mevcut o. 
lanlar veya şu son iki güıı 
içinde bu tertibt:tı hazırla. 
yanJm, bunlan derhal kulla
nabilirler. 

3 - tç ışıkların ıillenmesi 
hazırbklannı tamamlamak ü
zere ''erilen m'ühlet aybaşına 
kadardır. Ve bu mfiddet için. 
de binalardan harice ı'ık sız
masında bir mahzur yoktur. 
Maskeleme \"e gizleme tertİ· 
batını henüx almamış olanlar, 
en gec; 30 İkindteşrine hılar 
bunları tamamlamaya mec
burdurlar. Fakat. vatandaş. 
lar. mUddetin dolmnını bek. 
lemeden şu bir kaç gün için· 
de tedbirlerini alm3la ve otur· 
dukları binayı hiç bir tara. 
(andan ışık sızmaz hale koy. 
malıdırlar. 

4 - Geceleri cep fonerleri 
kullananların bu fenerleri 
maskelemeleri lazımdır. 

5 - Gözler, zifiri karanb
ia alışmamıştır. Gelip giden
ler geçen otomobillere \'e na. 
kil vasıtalarına dikkat etme-
lidirler. Onlan görmemek ih· 
timali olduğu için çok ihti
yatı. yürümek lizıatıdar." 

6 - Bilhassa şoför '·atan. 
daşlarımızın daimi bir teyak. 
kuz ·halinde bulunmalarında 
kati zaruret \•ardır. 

7 - Işık karartma malze
mesinin normalden fazla fiat· 
la satddığım ıören her va. 
tandaş, \"aziyeti en yakın za. 
bıta memuruna haber verme
lidir. Bu tarzda hareket, zabı
tanın muhtekirlerle mücadele 
vazifesini fevkalade kolayla~ 
tıracaktır. 

lnglllerede Yeni 
Nlma,,eGemfler 

inı• EdlllJ1or 
Londra , 21 (A.A.) - Denizal

tılarile mücadeleye malı:>us yeni 
bir himaye gemisi modeli inşa 
halindedir. Bu gemilerin silahla· 
n ve teknik vasıflan tamamen 
gizli tutulmaktadır. 

Ottawa1 21 (A.A.) - Kanlda 
Na~liyat Nazm Howe, Kanada. 
da İngiltere hükumeti hesabına 
18 büyük ticaret gemisi in,aatı
nın tamamlandığını ve yakında 
Kanadanın bugünkü harpte kul· 
!anılan her tipten top imal ede
ceğini söylemiştir. 

Roma, 21 (A.A.) - "Stefanı,. 
Macaristanm üçlü !)akta girmıs: 
hakkında Roma mahfil!eri aşağı. 
daki noktaya işaret etmektedir: 

İltihak kayıt ve p!"tsızdır. Ya. 
nt paktta imzası bulunan dev· 
letlerden biri, halen mücadele 
harici bir millet tarafından hti· 
cµma ~rarsa Macaristan. s:yasi. 
iktısadi ve askeri yardım ve mü
zaheret göstermeyi taahhüt et. 
miştir. Tecavüze 1Jlrayan Maca· 
~tan olum. kendisine yardım e 
dilecek tir. 

8111& llO ADA tMa8f 
Berlin. 21 ( A.A.) - G4!r:eral 

Antonescu v.e refa!,atindeki ze
vat, Bruck'da Alman budununu 
geçmiş ve hudut tFtns~·onunda 
Alman protokol şefi ,.e dtğer >;:e. 
vat tarafından karşı lanmıştır. 

• Sen·Sebastien, 21 tA.A.~ -
"Stef ani,.: Diplomatik mahfiller, 
Macaristarun üçler ittifakına ilti
hakını büyük bir •"?nternasyona1 
kitabın birinci faslı '>larak telak. 
ki etmektedirler. Ayın mahfi1!er. 
ikinci olarak Roman~·anın iltihak 
edeceği kanaatindedl:·. Bunun 

<Sonu; Sa; 2 Sü: 6> 

Söylediler 
z.ı., • ( 

"Akdenizde Mısır ve 

Türkiye lttif akindan 

Faydalanıyoruz .. 

Hattını Yardı 

ltalyanlar, 

ECJilmemek lc;in 
Şimale Çekmyorlar. 
Atina, 21 (A.A.) - C8111_.. 

-- bUltlete Pn; Oillle 
~rindekf Yunan tarassut 
ları uzun bir ltalyan 
şeh!rden aynldığinı ve~ 
Progradeç'e doğru yol bo1 
geçmekte olduğunu bil • 
dir. Fakat bunun umumi bir 
liye başlangıcı olup olmadıiJ 
nüz tesbit edilmemiştir. 

Yunanhlarm Ergirinin 
şarkında 2östei'dilderi Dartak 
reketler üzerine Epir mm 
nm sahil bölgesindeki bütün t 
yan mevzil~j tehlikeye düp 
tür. Bu hareket mezkUr · 
şarki Arnavutluk arasırutald 
tün münakalatı kesm~ üze 
İtalyanlar bir kere daha ihata 

1 1 dilmek tehdidi altında aıeıac. ngi tere 50 Harp şimale doğru ricat ediyorlar. M 
. . I 8af111elhi Altıncı GeoTa;es temadiyen şiddetini arttll"ln 

Gemısı Daha A ıyor . . giliz. Yunan hava taar.ıızıan 
Londra, 21 (A.A.) - İn~lız ticesinde İtalyanlar lüzumu d 

Vaşingtop, 21 (A.A.) - Reu-
1 
Kralı, bugün Parl.imentonun ye. cesinde ta,kviye kıtaatı a 

ter: İyi haber alan Va~lngton ni tc:tima devresini iki n.u~~la aç olmuşlardır. 
mahfillerine göre, İngiltere bü-j mıştır .. Nutuklardan binsmı. taht Muhtelif noktalarda Yunan 
yük elçisi Lort Lothian, Va§fng., tan bızzat kendisi ~umustur. alarmın yeni İtalyan ~mııma6ı 
tona döner dönmez, Amerika Kral bu nut.kunda ezcumle de. danı General Soddu 
Birlefik devletlerinden, hizmet miştir ki: - . Arnavutluk içindeki muta 
müdetinl doldurmut ~ torpi· -~llletledm ve muttef~lerlm. hatlanna vardıklan bıl.dırllmtlttll 
to muhrip1erinin fngil•erey~ ve-. burrıY~. t~ln edilmesıne ka. tedlr Bu noktalarda italy 
rilmestni talep etmesi muhtemel dar tecavuzcu milletlere kar$ı karmakarışık bir halele rical 
bulunmaktadır. Bu mesele ile a. I m~cadeleye devam azlm~erlnde mekte oldukları anlaşılıyor. 
li.kadar olarak elli tornito muh-1 milttehlttlrler. Ancak hurriyet 
· temin edilincedir ki tazvikten ve Yunan ordusunun sol 

ribi ~abis mevzuu echlmektedir cebni şiddetten kurtulacak mit. battı İtalyan kıtaatmı ikiye 
1ngıllz ~ükumetl ile istişarelerde letler, nizamlı hürriyet ve sosyal bilecek bir noktadan yannı 

bulunmak uzere Londraya gitmiş bu• esasl .. rind ·id birm-ıe Yunanlılar bu hafta 1...-.1 .. 
lunon Lord Lothian'ın bu hafta .,. !3r. uze e yen en u.a. _ f .... 
nundan eV\'el Vasfnıtona dönmesi calışabileceklerdir. lama nehri üzerinde talya 
bek!enrr.ektedlr. (Sonu; Sa; Z Si: ZJ (Sonu; Sa; Z Sil: U 

l. lnönü ile 
Roosevelf 
Arasında 

Telgraflar 
Ankara, 21 CA.A.) - FrankllD 

Rooaevelt'in Amerika Birleffk 
devletleri reislilbıe yeniden ... 
çilmesi münaıebetlle. Relslcilm
hur ismet İnönü ile Roosevelt a. 
rasında aşaiıdaki telıraflar: teati 
edilmiştir: 

Ekselans FranJdln Roollnelt 
Amerika Birleelk devletlert 

' Reı.l 
V..m.tıcm 

Yeniden Metmtntz mibwebe. 
tile 8ll banretli tebriklerimi w 
sıhhatiniz ve biiyilk ve uU dOlt 
memleketin refahı bakkH'ıdeld 
en lyi temennilerimi bildirmekle 
pek ziyade memnunum. Bay ret& 

lımet lnönii 
(Sona; Sa; Z Sü: '1 > 

(~G_Q.t!.~ !__G EGE R k EN_ 

Sönmigecek Işık 
YAZAN: REFiK HALiD 

LJer ifratın tefriti, 1Ud. Ttlrkçesl her apn ıitmenin , ... , _. 
n icap etmesi bkledaee fen elmd•D döke HP, tapra .... .. 

tire tmanlera 1111labm hol, bereketli ışık, niha)'et nan.ra ...ıı: 
slyalar seyrek}eftl ve kalan•er, ken4ileriDi, elkl u meMUI lali. 
!bet müeabitleri sl1ri cblemi:ve ve masal kabramulan llhl ._.. 
lanDa birer ıihirll ldlWı pçlrmlye mecbur oldular. Şa hale..._ 
ki medeni adam, kedi kahüatinl örtercesine arak lreMi lclilb 
olan 1'ail ıömmelde ıaeual! LeHnd. Ml"Vi hoyla nar 6skiyeW. 
birdenbire, dlceleştiler ve llodur b,,,.flerini btisbtittba lmalUmls 
ldn de (Ölllfl•Her, kambqrlarapn altına saklandılar. Arbk ,,,.. 
eeleyln eehir" denll• .._. mefhum, o branhla narla ,...._ 
du...ı. MiFtlltl l&vha Wslm 11 ............ 4e .Ulndl, ıtttL 

e.Iltald ....... -eahllledne yelılumüa reDk .... l1CÜ 
saeak. J8ih ve elWJ •• •·mlalan ........ ao::'.t! U.. .. .... 
atmqWnrbaımnell-eeslmldıllti .ı..- almettlt9 
Ualar'ı u.. ~ .... ,... keurlan iDi, yolma baarlan1n 
salan mı ..,. ... WliDmalyea darsu Balle'I ll• ıece vakti -1 
ve S1Q'9D brtlhkh o~ en elven.D bir •emlekettl Anlcı 
,. .. ı tepeye ~ lnitU yolnqla bir .. hir oldaialMlan siyam 
aNıdaD hakmca mahya kann111 ıiM ilke yalma qaldaı, YftbiJ. 
dan seyrettiihdz zaman "mahm,, den. Kuir ~ Wl)'8k ~ 

(Lt\tf•~ 
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Maskelenmİ§ Şehirde Seyrüsefe;-ı 
------------·---------·-- ---· - ..1 •• 

.... ~ ..................... ~:: .... ~ Kazaları Ünlemek 
BUGÜN!• 

Yazan: Sevim SERTEL 

Ce5iur Bir Amele • Bombardımandan 

Sonra Londro 

...... ~;~···o·~·· .. ü~kü ..... ! için Yeni Tedbirler 
ziyeti 

M itmuti 54 yaşın:la bir a-1 edildikleri bir mektep binasında 
meledir. Kendisi geçen geçmektedir. 

harpte as-.kerdi. Bu defa ise li- Köşedeki kanapcde yaşlı bir 
manda.ki vapurlara c~ya taşıyan kadın oturuyor. Kocası olmusı 
ve yerleştiren bir işçidir. Geçen icap eden diger bir ihtiyar onun 
sefer bir çok askeri madalyalar omuzlarına bir halı atıyor ve son-

E limizde olan ve olm:van yazan; korunma teşkilatına mensup o- kazannu~:tı. Bu defa da Kı·al Corc ra takılıyor: 
hlr çok sebcplerd~n tlola- •-·- • • • •••• lanlar müstesna olm3k üzer~· bü- madalyasını kazananlardan biri. - Al sana işte karıcığım; sen 

• tclgra:flaın göre dünyanın y1 lstanbulda seyrusefer adi ve : T T B ! tün nakliye vasttaları blitiııı ışık- dır. daima ben kafı derecede mektep 
ıku sıya : vat.iycti~i. şöyle 1 normal zamanlarda bile, yayalar ! V • i r SO n ! larrnı derhal söndürüp ve durma- Wells'de bir limanda çalışan görmedim, cahil kaldım, diye, şi-

..... v ;!~:kkoı:;~~~111~~r~lh\·er- içın de, nakliye vasıta_laı:ı içı~ ~e t•••••--· ...... - ....... •••• ları kabil olanlar derhal oldııkla- Mitmuti gene bir gün ycnı demır- kayet etmez miydin? İşte bu ya§-
ouyıik ehemmiyet veriyor çok guçtur .. ~unu hepımız goru- n ~~r?e duru_rlar. leyen bir vapurun ambarını bo- tan sonra sana bir daha kısmet 

> n~ler bunu bir sahne oyu- yoruz ve bılıyoruz. Işıklar mas- .. 1' ikım~e, hız ışık. maskeleme şaltrnaktaydı. Kendisi dığer bir aüştü 
~ı :,ıu cd!yorlı:ır. kelendiktcn sonra 1amamiie ka- ışındc, bılhass? s~yru~cfo~ h~kı- ı çok amele ile beraber bu vapu- Diğer bir tarafta iki ihtiyar ka-

.... l\T cari tanın iltihnkı, mih\'e!' raıılık sokaklarda seyrüsefer ba- mından fazla ıhtıyat .edbırl~rı a-1 run ön ambarında bulun:lugu btr dına çay ikram cdiyorlnrdı. Bir 
• ti r.ne hiçbir lieY ltauındır- kımından çekilecek güçlükleri ve !arak adet~ aları:1 ha~ındekı şek- 1 sırada liJnan, düşman bom bardı- tanesi ötekm~ soruyor: 
:ı tır. . hatta tehlikeleri ise ilk gecechm I~ :fakın bır. va.zıyet ıhd~s .. eder manına uğradı ve geminin arka - Vallahi bu karlı iş değil mi 

~a~:~i~":. Roman;ra takip itikbaren
1
: görerek yeri

1
ne duyda- gıbı oluyoruz kı ! ~una Jlıç .ıuzum ambarına bir isabet vaki oldu. Marta? Bak böylece çay vesika-

...._ y h · d tıaı- ı ra - an ayacağız. An ayınca a yoktu.r. .ve emınıın kı a. lakadar Burada mahsur kalan iw·ilerin !arımızdan iktısat ediyoruz. Şim. 
unaıı cep esın e .., .. n ar k d' .. k -·'- . . t db d 1 d d h lk .:r 

llh z m bır halde :firar cdıyor- en ımızı ·orum<U\. ıçm e ır r esm.1. aıre er e a. a 1 ge~e- bir çoğu hemen öldü, diğer ba~ı- di evde olsak böyle bir fincan çay 
almak ihtiyacını hissedeceğiz. den Jt~.barcn bu tar~n ına~zuı la. ları da fona halde yaralandı. On içebilmek için onlardan harcama-

Un bütün diinya ınatbuatı 
Viyıına koııfe.ı·nıısı ctra

~ tlıiitalaalar yiirtitınü;j, \'e 
Ltıstarun mih \'Crc iltılıakın
ilhsetmi§lerdir. 
\er matbuatı l\lacaristnm 

tı!la alma~ ı büyiik hir mu
ı:; ~et sayıyorlar. l\lacarista
~er devletlerin takip edccc-
'i:iy}üyorlar. Birbirini takip 
'k bu iltihaklarla Hitler in, 
•t harbe mecbur olmaksızın, 

erin kendi anularile, Av
hirliği projesini tahakkuk 

1 
eğini iddia ediyorlar. 
e.r in maksadı, Avrupada 
hıttiğini ispat iı;in, bütün 
il milletlerini Atmanyanın 
~da toplayarak bir Avrupa 

\·ücude getirmektir. Ma. 
lldan sonra Roınanyanın, 

;'stanın, İspanya ve Fran
la ınihvere iltihak etmek 
. ~e bu birliği kabul edccck-
'~aa etmektedirler. 
Okrasiler Hitler'in bu iddi. 

t'İilünç buluyorlar. Onlara 
~acarıstanın iltihakı Al. 
'~ n yeni bir kuvvr.t ilil\'e 
. tir. İngiltere mağhip e
lı:çe Avrupa birliğini kur· 

IQİinıkiin değildir. 
İltnt sadece, Mac:uistanın 
le ınih:ı.'erin dörtlcşmiş ol-

~ an ibarc::ttir. Dört devlct
~anya, lngilte:oyi istilaya 
ıtk olamamıştır. itnl~·anın 

\ ~ttvvctleri kötiirümlcşıniş
\ \-a kuvvetleri iddia edildiği 
~ kun•etli deJ'.:..\ldir. ){ara 
~l~ri ise Yunan tccrübesin. 
\ dısini göstermiıştir. 

llya, Uzak Şnrktadır, Av. 
\ ~ Yardım edebilecek vazi-
~~(!~ildir. l\lacaristan ise as
it devlet değildir. 

:'4 nleyh mihverin Viyana. 
~~na ile ilan ettiği dörtler 

'it lltiycttc yeni bir deği~ik. 
"de gctirmcmi~tir. 

~a Başvekili 

~ 
ihsi ~lfıkatlar serisi de. 

'nm cdi:yor. Almaıı de\'· 
~ Viyanadan ayrılır a) rıl-

ronnya Başvekilinin de 
~hareket ettiği bildirili. 
~tna ziyaretinden ~eni d(\.. 
) tıeraı Anton<.'Scn'nun Bcr
~tcti, şiiphcsiz, Romanya-

Verc iltihakı ile alakadar. 

ti.._ -!'a ve Macaristanın mih. 
~esinden sonra Bulgaris
~ •lıycti ehemmiyet kesbe
~~~aristan daha bu lıusus
~1-tni izhar etmemiştir. Fa
~aristan da mihvere ilti

rse, Yugoslavya dört fiı
çevrilmiş olacnk ,.c ta

lsviçrcnin vaziyetine dü. 
~· 'tugoslavyanın muka,·e
\ tar \'erdiğini anlayan Al
\u htt devleti harbetıneksi
' tlı olmaya mecbur etmek 
~ etrafını çevirmek yolu. 

tı§a benziyor. Bu sebeple 
lanın vereceği karar Yu
~l.ıı da akıbetile 3lak3-. 

i( 

~n Hezimeti : 
'>... 1 "h ·ı . • ·•a( a mı vcrcı er sıyası 

1 
ltıancualarla meşgulken, 

~'t~tl hududunda Jtalyan
\t~ır hezimete uğrıııntı? bu

~> ar. 
)il ordusu, tayyarelerin 

S:t Uç gün tutunabildik· 
\t /• evvelki akşamdanbcri 

t~tate başlamışlardır. Bu 

1 'tat bir firar halliıi al-
~~lYan ordusu bütün cep. 

ilt a büyük bir hezimete 
1 r. 
qt~ 
ltı: tnet, Ital ·an ordusunun 
~ ll\•üz kabiliyetini tama
~i 'llış tır. .. 

Avrupa şehirlerınin büyuk bir nru .gorerek ona gorc mustac~l ambarda olan Mitnıuti'ye hiç mız icap edecekti. 
kısmı, çoktanberi rŞlklarını mas- ve luzumlu daha .~y~un \'e §?hır bir şey olmamıştı. Fakat o hemen Hen uz bir bombadan çıkan yan 
keliyerek gece adeta karanlık so- hayatına dnha m.usaıt tedhırl~r buradan dışan çıktı, ilk bulduğu gını söndürmekten dönen kocası-
kak hayatı geçirdikleri için scy- bulmak~ ve tatbik .etmekte vakıt bir gaz rnaskesini yüzüne geçir- ııa genç kansı: 
rüsefer bakımından uzun tecri.i- kaybetmıyeceklerdır. di ve içinden dumanlar yükselen - Gülsene! diye takılıyordu. 
beler neticesi olan bir çok yer.i * * kazazede ambara indi. Gözlerıni Sonra bu acaip arzusunu ızah e-
usuller ve tedbirler ortaya çrk- \ l~ık gizleme kiilahı yakan dumarun içinde öteyi beri- diyor: Kuzum güldüğüme bak-
mıştır. Alakadar idare ve ma- ı· lk ı)rk maskeleme tecrübe- yi araştırlrken henüz yaşamakta ma, ama ne yapayım elimde de. 
kamların bu usulleri bize de tat- lcrinde Londra, Faris, Ber. olan bir :arkadaşını buldu ve he- ğil. Sen de olsan sen de gi.ilerdm. 
bik edeceklerinde ve bunıı güre lin ve hatta bunlara daha çok men a~ağlya iplere bağlı bir sed. Pljamalarln, gecelik entarileriie 
riayet edilmesi icap eden kaide- sonra iltihak eden Roma gibi tcŞ- ye indirmelerini seslendı. Bunun sokağa koşuşan halkı seyredince 
leri halka bildireceklerincie şüp- kilatı çok muntazam büyük §C- içine yaralı işçiyi koydu ve onu insanın gayriihtiyari güleceği ge-
he yoktur. Bununla beraber biz hirlerde bile çok kusurlar olmuş, yukarıya selame~ yoladı. liyor. 
bunları beklemeden, bu mesele hatta ölümle neticelenen pek çok Sonra t.aharriyatına devam et- - Azıcık olsun korkmalrırma 
üzerinde şöyle sathi bit" tetkık büyük kazalar kaydedilmiştir. ti ve yukarıya rki kişi daha yol- hak verirsin ya artık sen de .. 
yürütmeyi faydalı bulduK. Binaenaleyh muvafık sekil bu- ladı. En nihayet kendisi de kan - Yok canım, zaten işin tuhaf * * lununcaya kadar bizde de tatbi- ter içindE: ve nefesi daralmış bir olan tarafı o ya .. Onlarınkisi kor-

1 şıksız, karanlık yeni gece kat bakımından aksayan cihetler vaziyette yukarıya geldiği zaman ku değil.. Hepsi koşup ateşi sör.. 
.sakak hayatımızda karşıla~a- bulunacaktır. Halkın bu cihetleri herkes k•endisine takdirle bakı- dürmek için acele ediyorlardı. A-

cagımız tehlike iki tlirludür. u.ri nazan dikkate alarak yeni ted- yordu. deta bir maskeli baloya benziyor-
yaya olarak sokak kenarından gi- birler ilan edilinceye k:ıdar ihti. Bombardımandan du. Bu bir~aç muhav~re yarım sa 
del'ken bir şeyin veya birisiıun yatla hareket etmesi, bilhassa ya- at evYel duşman ateşı altında k~-
bize veya bizım bir şeye veya bi-

1 

ya !kaldırımlardan yola inmeme- Sonra IA>ndra : lan ve şimdi evlerini, yurtlarını 
rısine çarpmanuzdır. Ikincisı ve Işığı yukanya vermiycn örtiiler si, bir taraftan bir tarafa geçer- A şaiiıdaki muhavere, ~iddet. kaybeden halkın kuvvei manevi
asıl mühimi naklıye vasıtalsrının ve ışığı aşağıya vermiycn kapak ken maruz kaldığı tehlikeyi dü. li bir bombardımanı mü. yelerinin hala nekadar ku\•vetli 
bize çarpabilmesidir. kasketinde elektrikle yazılı ··po.. I şünme~i gerek ~hsi ve gerek teakıp e,,leri yıkılarak sok3:kıa:- olduğunu göstermek itibarile en-

Nekadar maskelense büyük- lis,, kelımesi vardır. l\lcmur bunu umumı menfat iktızasıdır. ·da kalan halle arasınrla, mısafır teresandır. 
lüklerinden ve gürWtulerinden cebindeki elektrik pili:ıın düğme. -- r -.----,----
dolayı tramvayı ve otobüsü - ve sine basarak yakar veya sondu- \ 
hiç olmazsa mavi ışık yakmala. rür. 1 CEHRIN DÜN GECEKi MANZARASI 
rma musaade edildiği muddeiçe 4 - Nakliye vasıtalarına "sağı Y 
de _ otomobilleri farke<lebiJıne- ve solu olsun,, mümkun mertebe \.. .) 
mb~k~v~adao~~n~~~~u~~~ ~in bcle<l~~ ~------------~----------------~ 
görebilmeleri ihtimali ~ok azdır. yolların ortasında boya ile_ Lem. 2,.1,.,,. Karanlık Görülüyor ki, ışıklar maske drada olduğu gibi • bevaz çizgi-
edilince gece karanlığında §ehir ler çizerler. 
halkının maruz kaldıgı en büyük 5 - Tramvay refurjlcri ve ba
kaza ihtimalleri nakliye vasıtala- zı yerlerde yaya kaldırımlar da 

rı tarafından görüleıneyip çiğ- beyaza boyanır. • • d ' t b 1 
nenmek tehlikesidir. Bunuıı önü- 6 - Tramvay ve otobüs durc.k ıcın e a u 
ne, imkan nisbetinde geçmtk yerlerindeki direkler de muayyen 
için, halkın ve nakliye vasıtala. bir irtifaa kadar beyaza boyanır. 
rının riayet etmesi icap eden ka. 7 - Bazı yerlerde yaya kal-
ide ve tedbirlerin ayrı ayn olan- dınm köşeleri gibi göze batacak il ıstanbul şehri, dün geceki ___ . .,.yazan : - ·-- Beş altı adım önümde, bir ka-
ları olduğu gibi hepsine ait müş- yerlere gece parlayan fosforlu kadar karanlık olmamış.. • ı dın yürüyordu. Onun bır jki ınet-
tcrck ve umumi olanları da var. maddeler sürerler. tır!,, diyenler yanılıyorlar. Çün. t • re arkasından da yüzünii iyi sc-
dır. * * kü F.l*trik Fabrikasında vuku : Naci Sadullah ı çemediğim bir erkek gidiyorciu. 

ı _Nakliye vasıtaları bakı. $ ~hre ve belediyelere pek bulan her arıza, bu ~ehrin ,qüzel ! ..... .... .. ••-••••••••.! Bir aralık kadın ark'lsına dciııc-
mından alfıkadar daıretc~·ce alı- pahalıya mal olan bütün ve aydınlık simasına, clün gece- rek. peşinden yürüyen erkeğe çı. 
nan en birinci ve en mühim ted· bu tcdbırler son zamanlarda sa- kinden cok da'ha siyah bir boya ve cesur Isttınbulluva dch;:ct ye. kıştı: 
bir seyrüsefer kaidelcrıne _ ışık-ı deleştirilerek iki kısma ayrılmış- vurmu.~tur ... füızan saatlerce. bıı rine neşe v,•rdi... "- Utanmıyor musunuz? Da-
lar kısmı müstc.'6na olmak üzere. tır. koSkoca şehrin yürek bunaltıcı * * ha ne zamana kadar peşimi takip 
harfi harfine ve adeta taassupla 1 - H~rgü~ü ihtiyat maske- bir zindana döndüğünü hatırla- yramvayda, bu vakıayı bir edeceksiniz?,. w 

riayet edilmesini temin etmektir. ! leme tedbırlen. maz mısınız? bir mizah mevzuu haline 1 Adamc:ağız oldug~ yerde dı.;r-
Aykırı harekette bulunanlara ni- 2 - A~m ~anında maske- Fakat, ne tuhaftır ki, dün gece. sokan büetci neşeli neşeli gıilil- du, ve :hıcapla kekelıyerek: 
zaınnameler mucibince no!mal l leme tedbırlerı. müzic bir karnnh!iın fstanbul yor ve: 1 "- ~ff'n.dim .. : ~cfi.. af huyu. 
zamanlarda verilmesi ic3 p eden Hergünkü ihtiyat. t,cdbirler!, şehrin müstakbel faciaları ha- "- Sa.kın, diyordu yalan sö,v. nın Nıyctım, sızı ~akıp etmek 
cezalar bazı yerlerde bir ka<:; mis. lst~~n her an~a ve bı: ıta'.~ dakı- ıtırlatan müthiş bir kabus gibi ledi~imi zannedip te 'yanlış yere değil, el fenerinizin ışığından 
li şiddetle tatbik olunur. Hele ka ıçınde şehn tamamıle karan- çökeceğini sananların hepsi de, gitmeyin: Taksim burasıdır. i. müstefit olmak: So~ . ..ığa tedbirsiz 
sürat meselesi en aşağı hadde in- lıkta bırakabilecek şekilde şehir bu milletin m=ıneviyatı hakkında namnazs.anız, bir kibrit cakın da çrkmıs bulundum. Uzerinile nfi-
dirilmistir. Bu haddi asanlar hayatına lazım olan asgari ışık hnrikulfıdt? •rnnlıs bfr hükü~ ver. bakın!,. yet, gözlerim de miyop! 
• ndetfi' cani telakki edil~rek • sistemine müsaade etmektedir. menin hicabını duydular. Yolda, iki arkadaş, hüzün ver- Fcnerinizden istifade edemez-
derhal takip ve derdest olunur. Mesela nakliye vasıtaları ufak Çunkü dün gece İftanblıl ~eh. mcsi laZJ m gelen bu vakıayı bir sem, b0 ndehnncnin yolunu bula_ 

2 _ Londra, Paris, Berliu gibi ışıklarını kullanırlar. Mağazalar, w mizah mevzuu haline sokmuslar mı .. acetrım' .. ri, içiRc gömüldügü zifiri karan. · · 
<:ehirlerdc seyrüsefer işaret me- sınemalar .. ilih gibi umumi mü- d koııuşuyrırlardı . Birisi. diğerine: K~dırı. ışıgından ... istifade et-:;- ı~ı. t:ım zamanın a nlır:rn ~eşit 
murları beyaz bir manto giyE:>r- esseseler dışarıda reklam ve vit- "- ll'ena, diyordu, bilsey- mck iı::tiven nazik muakibinin 
Ier. Ellerinde el lambası pili ile rin ışıklarını söndürürJcr. Fakat C'eşit ihtiyat tedbirlerinin va- dim, randevuyu tr.amvay durak hüsnü :rivE"tine innnmıc; olncak 
yanan kırmı~ ve yeşil ışaret fe- içerideki ışıkların yola srzrnımn- dettim mklı bir istikhal .gibi kar. yerinde vermezdim. Şimdi bu ki. ıııünaka"avı uzatmadı. peşini 
nerleri vardır. Kırmızı işaret da - yukaı·1ya doğru inikasına şıladı .. Ve böyle olduğu içindir ki. karanlıktla birbirimizi nasıl bu- bmıkm1": n erkeğe sırtını dönüp 
"dur!,, , yeşili ise "geç!,, demek- ı mani tedbirler alınmak şart!lc - barbar bir emperyalizmin. nurlu laca~ız?,,, yolıına düzlildü ve fenerini yak. 
tir. mahzur görülmemektedir. ~ehirlere mukadder kıldığı bu Gazincıda , sokağın karanlığını tı. Gözl"rimin önünde yakılan 

3 _ Bazı şehirlerde polislerin ı Alarm i;:arcti verilin-::e paı;if ytırek kanırtJcı !Caranhk. vakı,r. bir mizab mevzuu haline sokan- bu fe!'l<:rin nerede söndürüldüğü_ 
---------------------- -----.lar şövlc konuşuyorlardı: nü bilmemekliğ'imi mazur görür-

- "- Bııı akşam. ilk defa ola:-:ık, süniız sanırım! 
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B::ıkara s<ılonu için rıbonman aldıl.:. yan sokaklardan dolaşa dolaşa. E rrer. buna benzer birçok vfı-1 Her akşam yemekten sonra g::ız.Inoya yolu uza:tmadan, ve rahat rah"'t kıacıklarilc hepimizi hnyli gül-
gidiyor ,.e büyült masadı:ı bir yer nln- evime gildeccğim. Cünkü karan- diiren dün gecenin ciddi bir tes-

yakışıyor ki, onu giydiğin zaman, · rak, kap::ılı k3ğıUnrın esrarlı sükı'.ıt- Jık savesi.nde alacakltlara gö- his!ni de koymamı isterseniz, sL 
endamın bütün güzelllğile görünüyor. ! Yazım.= ANNiE VIVANTI lnrı karşısında hcyccıın satın abyor- ru··nmekw :L:ork~su kalmadı ... ,, ze sövH.vebilirim ki. bu suni ka-
BllJr ·sı ' N be · ., OVEYDE SINA .:ı:. duk Mevsimin daha ortasına gelmeden r. J 

Nmı n.b e~e ~ıyorsun. ..2!.~ı:.=.~. _______ N_?_u.,1;.~ •• Nom.o!f. bUt"n parasını bitirdi. Tel- "- D~ı;enc, bu sade "askeri,, ranlığı güler yüzle karşılavışımı_ 
- eye enzıyorum. 1 u d .... d" k l k"f' d 
_ Söylemem. Söylersem kızacak- istedikleri numaraya yetiştirmiye r.a- srafla istenilen p:ıra gcllnc!ye kadr:r değil, ayı;u zaman a ı;ttısa ı o- zın sırrı. şuur arımızın a ı e-

oynıyamamak, bltlm kin o kndar güç runma!.,, recede aydınlık olusudur. 
sın. lı~ıyorlardı. dd T .. k d'" k' k _ vaadediyorum, k.ızrnıyacaiım. Niki, krupyeye bir Luis attı: oldu ki, gazinoya gitmemeyi tercıh Gene dün gece, ca elerde çar- ur vatanının un gece ı a • 
Söyle. _ Be& numaraya! dedi. eyledik. Bakara mnsasında bize pek pışanlar, .İlk defa olarak birbirle- rarılığı, Türk mille~inin ~ima~ın-

- Üstü menevişli bir yılana be:ı- Lastik topun küvet içinde seyrini ağıra m<ıl olan yerimize oturan urak, rine: daki av<lınlıkla nıutennsıp kesa-
ziyorsun. Öyle bir yılan kl, aşk ıe- ıöremiyorduk. Biraz. sonra krupyenln tefek ve Yahudi olduğunu üst du- "-Kör müsün? Önüne bak- fettevdi~. 

l 1 d b b - k 'b' b daklarına kadar sarkan kocaman ce er n c eni ogaca mıı> gı ı, ana sesi işitildi: sana~,, diye çıkı=lnıyorlardı. 
uc güzel dolanıyor, snrılıyor... _ Beş! burnundan anladığımız. tılr oyuncu :r-·-

YENl NEŞRiYAT: Dudaklannı yer gıbi çılgın bir buse Bir Luls, yedi Luis kazanmıştı. istediği gibi kazanıyordu, * * 
ile öptüm: Bu u!ak kfir, Nikinin 0 kadar ho- Niki, yanımda titrer gibi mırılda- T aks.i.mden Harbiyeye giden 

- Sen hakikaten delisin, NikH şuna gitmiııti ki, çocuk gibi ellerini nıyordu: yolda ise, beni hala gül. 
dedim. ÇUJ>ıyor, bana: - GörmUyor musun Mura? Eğer. düren bir hadiseciğe şahit oldum: 

o akşam belediye gazinosuna ait- - Görmüyor musun? diyordu, ka• paramız hu~n aelmiş olsaydı, bu 

m Ofntim - Murll Vcldlllll tarafmdın 
haftada blr ncırcdikn &lrctm•n ve Ei'tmen 
caırctesinln 59 uncu UJ'ıu cıkmııtır. 

tik. Geniş Hol'de bir varyete kum- zandık.. akş:ım buradan yüz bin !tank kaldı-
pan,yası her şehirde görülen nwnara- O akpm Bul, en büyük eğlence- racaktık. 
larını tekrar ediyordu, mizi teşkil etti. Bul salonundan çıkan Para, ertesi günü geldi. Fakat ~ans 

Nikl, dalgalı san saçlarile. siyah en sonuncu çili biz olduk. yeri değil, oyuncuyu takip eyledlfi 
smokinlnln içinde bir sura}'ü gibi be· Tek ath bir kira faytonile villlya için dün akşamki Yahudi yine ka
liren ıüıel endamiyle büti.ın kadınla- dönerk~ atkımızı unutmuş gibiydik. ıar..ıyor, biı ~ blr el tutmu
rı.."1, ~ de lame tuvaletimle bütün Gözümilzün önünde Bul'ün küvetin- yorduk. 
erk-J\df!rin dıkkatlcrinl celbediyorduk. deki dokuz numaradan baıka bir şe,o Ş!mdi artık. bakar.acıların çoiu ile 

Hol'iln tam methalinde iki tarafta yoktu, a.l>ıbap olmuştuk. 
Bul için lki salon ayrılmıştı, Masa- İlk gecenin kumar zaferi, ikimizin Ne krupyeye, • ne sarrafa bir san-

DANİELLE DARİEUX'nün: Cazibe ve güzelliği 
JEAN KİEPURA'nın: Altın sesi 
LUCİEN BARROUX'un: Tebessümü Ye sevimliliği 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA 
Filminin kıymet ve ehemmiyetini arttıracaktır. 

,. 
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~TaJtvimden 
~br~apralt 

Fener Alayı 

Avrupada evlenecek olanl 
alacakları kadının me 

yetlerini yahut kusurlarını anla 
mak için nişanlılarına patat 
soydururlarnuş. Genç kız pat 
tesin kabuğunu kalın soyars: 
müsrif olduğuna, yamrı yum 
bir ~ekil \'erirse zevksizliğinc, b 
~imli bir şekilde istif etmezse in 
tizamsızlığına, çürükleri kc · 
atmazsa lakaytUğine, ufak b 
nekleri bıçağın ucuyla oyup 
karmazsa dikkatsizliğine hükı 
dilirmis. 

Şarktn da ev kadrnhğımn b 
hemer bir takım kaideleri ' 
d.r. Biuie eskiden ev kadını ı 
hassa <fener) ine göstereceği · 
nadan anlaşılırdı. Böyle tc 
ufak ailelerde daima el ula.- ' 
bir yerde camları tozdan mı 
faza için bir torbaya konmus 
mumlu bir fener bulunur '\e i<:' 
de nıumun fükenmemiş olmn ı 
dikkat edildikten başka bir J, 
da kibrit konulmnsı ihmal ed 
mezdi. 

Fener deyip '"'t'cmcvin. Vakti 
le Istanbulun zindan gibi karn 
hk sokaklarında komşuya gltmC' 
gCt'e hastası olup hekime k 
mak, yangm çıkan uzak bir nı 
hallede bir dosta. yardım etın 
velhasıl gece sokağa çıkılmak z 
ruretinde fener en kıymetli b 
arkadaştı. 

Fenerler meskenlere göre de~ 
ğişir; büyiik konaklarda efendi. 
nin yahut misafirliğe giden ha. 
mmJarın önünde fener ~ekmelt 
Ayvaz kiıh~ anın sayılı vazifcslnJ 
teşkil ederdi. 

Fenerlerin de ,·czaret tuğları 
gibi ikilisi. üçliisii hatta dört bet 
mumlusu bile bulunurdu. 

Diin sokaklarda yumruk kada1 
idare kandiline benziyen fener. 
lcr bir lira~ a kadar satılıyordu. 

Bu iptidai ten\'İr vasıtalannıq 
ağızları dilleri olsa mutlaka şöy, 
le söylerlerdi: 

- •,.c:ılm1-;? Sokaklania ko.ı 
uman fanuslu lambalardan san., 
ra hizim papuçlarımız dama abl~ 
mı~tı. Şimdi yine bize muhtaç oL 
dwıuz. Artık içimizde ispermeç~ 
tin aknrını, petroliin kokanın a .. 
ranuyorsunuz. Kırmızı dipli yal 
mumları dn olsa size öd ağacı gi .. 
lıi gelecek. Oh olsun. Şimdi cim.. 
(im el erimize bile lira), bayılın 
da gözünüz açılsın. 

Zifir gibi karanlık bir sokakta 
ufak bir ağız telaşesi: 

- Kör miisün arknda~! Hem 
tepeme çıktın, hem nasınmı ez
din ... 

- Kızma birader. Görmedim. 
- Giiziinii ac. 
Bir iki kişi s~in etrafında top. 

landık. icin\izden biri cep lamba. 
sıııı yaktı. Nasırı ezilenin simsi. 
yah bir zenci olduğu göriilüncr 
suçlu: 

- İnsaf et yahu! Bu karanlık. 
ta bilhassa seni nasıl görürün 
ben? 

Takvimci 

1 A. skerlik İsleri 1 - ---
Şubeye Oavet 

Fatıb Askerlık 1ubnindcn. 311) 
yedek Jandarma baıuvllt ( &c .. ı~li) Hılaeyl,I 

Fehmi oflu Fazılın hemen ıubeyc ıclmnL 

• • HASTABAKICI KURSU 
Beyoflu Yerli Askcrlık ~ullt~ı ~."> 
1 - Aıktrl hastanelerde ı Jkrn:ı1<unJn 94ı 

arlhindc açı!ae.k 3 f.mcü -levrc gu:: !lu >ar· 
d mcı ve hutabaıact bemıırder kun.u ıç& 

1 aınt muımclnı baılomıitır. 

2 - Lise, orumelıtep ve i kmektep n;e· 
• unlarlle okuma yarma dıplom 111 <>!an :o 40 
.Yaıındılıl bayanlardan bu kuralara i~ıı·a. e • 
rıeyc talıp olanların kayıtlan yap !ma ı.zc c 
ubrmizc mliraculları ilin ol11nur. 

• • Facih Askerlik ıubuinde:ı: 
1 - Ucilncil devre hcmıirc ve h tab lr. 

ılık ıcdrıuıı kayıtlarını oaılan-nı,~ır. 

2 - '.Müracaat hcrıUn oflcdcn sonn • at 
14 ten 16 ya kadardır 

S - Müracaat edecekler ıki forot•a( u 
nulus tcıl:crtsi \C tahsil .edkalarını lıerabcı 

ı:etir~ccklcrdu. 

; 4 - nu dnn için kayot 'e ki.hu! mlld· 
eti :ZO·ıl·940 ıilnllne kadardır. Bı:ndan •C>nra 

mOracaat edecekler 941 niaan dcnn'"e lr.a· 
'ıcalr.lınndan bir an evvel müracut edilı:acal 

• :Fatih Aılr.ulik şub<:sınden: 
Dit(! astcfmcn Saıı oflu Şcfı Elini ( 33 50. 

645), 
F.czacı utefmcn Ali Haırdır oll ı Fvaı 

%642·10). 
Ecncı utcfmcn Huan Tahsin c>flu K. 

Necmettin (2795-301 ). 
Sivd cezacı Abdullah oflu l'ısan zan & la 

cele ınbc:vc mOracaatları. 

' ·· 1 ' "~ 1 Oğle vakti ve akşam ın 
Samimi kösesi 

1 - ----- ~ 

AB-C:. 
Bar ve c;ay salonunu 

yarın akşam açıycır. 

~ '\tlllanların müdahalesi 
~ ~aruret halini nlnnşhr. 
1 •hale siyasi mi, yoksa as. 

Q)ur, bunu bugiinlcrdcki 
ti._ inkic:afı gösterecektir. 

ların etnıfında dokuz numarayı oy- iı;;inde uyuyan yeni bir zevki uyan· tin bahslş vermiycn doktor Berten, 
nıyan bir silrıi oyuncu birbirlerinin öırdı, Artık 6ı:aml beş Luls'den !azla BTeı.ilyad:ık! madenlerini ganiot. ku
u wnc yığılmısl.ır, ka~adan aldıkları koııamıyan Bul, bize büyük bir mu- tusunun mini mini dcliiine sı::dırmnk 
fişleri krupyenin: sikisinnsın piyanoda polka çalmasınıı hokkabaz.lığını aösteren Mösyö ve 

- B.ttı! kumundasmı verınedeıı~ bcnzemi~ti. <DEVAJıll VAll) 
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r·rne ~ay ~- k rş ar. 
En ıkışık zamanda size en buyuk yardımcıdır. Kalori, gıda, lezzet ve 

n•fasr-t balummdan tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. 
ı:.crc.mcl:, bezciye, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi 

her yerde bÜlabilirsiniz. 

Caaamarka 
ılt. J\tJRI ÇAPA 

Mü tahıaratı 
Kuruluş tarilıi: 191.J 

Satihk Çam ve Köknar Tomruiju 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğimlcn 
ı - Bolu Karacasu deposunda istiftc mevcut 52 adet muadilı 17,256 

,,,d c mıkap çam ve 1591 adet muadili 911, 046 metre mikap köknar tom
ru !arı açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları soyul
mJ'i olup hac m kabuksuz orta kutur üzerinden he aplanmıı;ıır 

3 - Tomruklara a:t satış şartnamesi Ankara Orman Umum lüdürlü
f""'ilde ve İstanbul, Ankara, Bolu, Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Dev
let orman işletmesi Revir Amirliğinde &örıilebilır. 

4 - Çam tomruklanrun muhammen bedeli 12 lira 84 kuruş ve köknar 
tor uklarmın muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin '~ 7 ,5 muvakkat pey akçesi ile 29 11 /940 gunu saat 
15 de Boludakı Revir Amirliğine müracaatları. "10924., 

İstanbul Sıhhi l\f iicsseseler Arttırma ve 
"" Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri için 150 tllkım kasketli elbise ıle 
56 "lrt palto imall ışi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Elt • tmc 4 12.940 Çarşamba günü saat 15,30 da Cagaloı;lundn Sıhhat 
~ c İctımai Muavenet Mlidiırlüğu binasında kurulu komisyond1 yapılac..ıktır. 

Muhammen fıyat: Kasketli elbise imali 950, palto ımali 800 l<uru~ur. 
İstekliler şartnamcsinı her gıin komisyonda &örebilirlcr. 
lsteklıler 1940 yılı Ticaret Odası vcsikasiylc 2490 sayılı kanunda yazılı 

\;e katar ve bu i$C yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
b.rlıkte bellı GUn ve saatte komisyona gelmeleri. "10900., 

OS ~ANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 18G3 
Stntülerl ve Türkiye Cümhurıyeti ile münakıt muknvı-1 .. nıımt'!;İ 2292 

f'.umarah 10/6/1933 tarıhlı kanunla tasdık edılm ı ı;tt r. 

(24/6/ı933 tarıhli 2435 Numaralı Resmı Gazete) 

Scnnnycsi ~ 

Dıityat akçeri . 

• 
10.000.000 lngili1 Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

iürkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONURA ve MANÇESTER de 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. CRAN, lRAK, FILISTII\ 
·ıe MAVERA Yl ERDUN'de 

Merkn ve Şubeleri 
YUGOSl, AVVA, ROMANYA YUNANiSTAN, SURTVE tUBNA1' 

hlyaJlerı \'e butuo Dünyada Accnta ve Muhabırlcrı vardır 

Her ne\>·i Banka L\luamelelerı yapar 
Hesabı carı ve mevduat hesaplan kiişadL 
Ticari krediler ve \'esaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide scnedat ~ ... 

kon tosu. 
Borsn ertıirlcri. 
Esham \'c tah-.illit. altın ve emtna üzerine avans. 

Seocdat tahsilatı ve saire. 

En yUksek cmn1yet şartlarını haız. kiralı} 
Kasalar Scrvisı vardır. 

Piyasanın en müsaiı şartlarile (kumbaralı veya 

kumbarasız) tasarruf hesaplan açtlır. 

, SRO 
Tayyare 
Otomobiı 
Kamyon 
Motör 

''e 
bılt1mum 

mııkiııalar 
da İsviçre 
mamCıl:1t1 
SRO 

Re iman
larını kul. 
!anınız.. 
Deposu: Galata Karak~y Palas 
hanı karşısında 84 No. lef.AHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
p K 1039. Telgraf ' TASKOL ' , 

Mukaddema İstanbul TUtün gum
rügundc Kemerli sokuk 23 numarad:ı 
ikcr• ikametgahı hazırı meçhul bulu
nan Abdiılhamit Angelli ve mahdumu 
Burhan şirketi azasından Burhana. 

lstanbu, Üçüncü İcra Memurlu!jun· 
da'l: 40 3976 - Doyçe Oryent ban
kasının İc;tanbul \slıyc ınnd ucarct 
ına~.kt.nıı:sındcn s~dıı· olan 2/10/940 
tur.t. ve :i9/ 122 ve 40/184 numarası
na mukı>yyet illım mucibiııce zlmmc
tinızdc al, cagı olan 550 liranın 22/ 
11 937 brıh:nden itibaren % 5 faiz 
\ e % 5 ucretl vekfılct ile birlikte tah
spi içın daırem;ze \":ikı milracaat \e 
takıbi iızerine, bu suretle tarafınıza 
gonderi!t:n icra emri ikam('tgahı ha
zıranızın meçhul yeti hnschıle teblığ 

kılınamıynrak, bu husust.-iki tebli
gatın bir ay mi.lddetle ve flfınen tcb
h:i sureulc. icrasına icra h!• kimlığın
cc karar verilmiş oldugun.:lan, t:ırihi 
ıUı. ıd:ın ilib::ıren mczkür muddct uır-ı 
Cmı.!a ve 40/3976 dosya cumnr sile 
l>orcu'1uzu vermediğiniz t hdirdc ve
ya icranın teh:rini miıstel?..m olmak 
iizerc tetkik mcrc,inc!en vı:yrı temyiz 
mat kemrı;inden veyahut ıadcl mah
keme yo1ıle alt oldugu m:ıbkcmeden 
bir karar getirmcdıgınlz ve y!ne bu 
miıdde!. zarfında borcunuz-ı yetecek 
ma~ beyanında bulunm dıj.nız 'li cyo 
hakikate muh::ılıl beyanda bulundu
(:unuz takdirde, muddetı noezkürenin 
hitamını muteakıp cebri icı:ıa suretilc 
ıcap eden muamclei kanun fyeyc te-
\ cssul kılmac::ıgı m:ılUmunuz olmak 
ve bu husustaki icra emriı~in tnrafı
nıza tebliği makamına knun bulun
mak iızere keyfiyet ılanen tebliğ olu-
nur. 

Satış deposu: 
RİKARI>O LEVİ Hnlclı 
FİLIPPO LEVİ 

Havuzlu Han No. 1 İs1l3.nbnl 

Ev\•elc!" Ankarada Bahçclıevler 39 
nu.ıııırad:.ı mukim iken halcu ikamet
, hı mcçnuı bulunan Alfıettbl Cemile: 

İf;tanbul Üçüncü İcra Mr.murları· 
na: 40 3335 - Selanlk Ban!ıasının a
ley>ııniz.e Sult nanmct birinci sulh 
hukuk hfikimli •ınc ı tihsa~ ve infaz 
için dairemiz:? tevdi eyledi ~i 18/6/ 
940 tarih ve 40 73 s ıyısına ı;nuknyyet 
ılam muc bınce uhıc, •ı o'I n ı .. :; 
lir<ının 28/11 /034 tarıtunden ı tibareo 
bir mislıni gc~mcmc.k uzere> hesap o
lunacak % 5 faiz ile birlikte \ e " 
10 avukatlık Ocı·ctıle ma art! ile tah
sfü hak~:ınd..ı vukubulo.n tz..!.Qbine bi
naen bu suretle tarafınıza ı:ıöndcrilcn 
icra emri halıh .. zır ıknmctgfıhıruz.ın 
meçhuliycti hasebıle tebliğ kılınama- 1 
ını ~ ve bu husustaki tebligalın 20 gün 
mııddetlc ilanen tebligine icııa hôl<im
lıgincc karar verilmi:ı olduğr.ıntlıın ta
rıhi ilfı:ıdan itbaren mP-zkür miJclrkt 
z.uı-!ında ve 40/3335 dosya numarn
Ue mahküm bıh borcunuzu vermedl
ıruz veya tctkık merciınden veya 
•emyız mahkemesinden icrn11ın tehi
rine d ir karar gctırmcdıg.dz vey -
hut aıt oldugu .m hkcmt>tlcn iadoı 
mahkeme yolilc bir kaı·ar ~Urmedı
'ıniz takcıı de 'ile yine mezlı ür müd

dc.t zarfında borcunUZ4l yetı ece:t mal 
bcyanınd bulunmc1dı~ınız veyahut 
ha,dkatc muhalif beyanda bulundu
gunuz t. kdirde, mezkur müddette 
hit&..."liını mütcakıp cebri icı'tl surctile 
üız.ım gclcn munmC'lei ka.nuniycye 
tevessül kılınacagı malümuouz olmak 
ve icra cmrmm tara!ınızn teblıt;i 
ma :aınına kaim bulunmak 11zere kcy 
tıyet ilan olunur. 

8 Adet atlet !anıl 1<:1 

4 " l 'ıstik ayakkabı 
S ,, beyaz çorn p 
4 " süveter 
8 ,, spor gomlcgi 
4 ., bornoz 
4 ,, Moya 

12 ,, havlu 
4 ,, dış fırç 

4 ,, diş mncunu 
4 ,, sabun ve kutusu 
ı ,, mnkas 
4 ,, dlkls takımı 

4 ., sıinger 

4 .. elbise fırçası 
4 ,. ~yakkabı boya ve . fırçası 
4 .. hesap cetvc}j 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı cs

vanın her bir kalemi ayrı :ayrı 26 2. 
Tcşrin/940 salı gilnU saat l3 ten iti
baren pr.1.:ırlıkla olınacakln·. lstekh-

,, l lcrln Ka ımp:ışada bulunan komisyo-
' na miJrac. aU rı. ~ 11038) 

TAN 

ROZiN 
B ş, iŞ, EZLE, GRİP, 

OMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Biitiin Ağrılarınızı Derhal Keser. 
İcabında ı;ıinde S kaşe alınabilir. T AKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 
HER VF!RDF PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ 

Çocuk An si lo 
2 Büyük Ci!t 

Iv1ckteplerdc öğretmenlerin ve çocukların hayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanl~r 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAK. BiR TAKIM ALiNiZ. 

1 

. 
~'rJıi 

2~ 

Türkiye 
yalnız 

manda 

g 

Lira 

1 2000 - 2000.-
3 I.000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - ôoOO.-

iş Bankasına para ya•ırmakla 

para biriktirmiş olmaz. ayni za
taliinizi ele denemiş olursunuz. • 

l<esldeler : 4 Şubat. 2 Ma· 

yıs. 1 Ağustos. 8 lklncltet

r ln t!!!.!hlcrlnde yapılır 
il 

ı<:umbaralı ve l(umbarasıı 

l'>Csaplarında en az elli ıı. 

rHa bulunanlar l<urrya 
dahil edlllrler ; 

~ ~ 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanah 
[)1·. Gassotı diyor ki: 

·'Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretivle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müsterileı:inin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabı~da size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Füatı 50 Kuruş. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
l - Yapı işlerinde istıhdam cdılmtlı: üzere iki yiız altmış lira ücretli bir 

ve iki yüz on lira ücretli bir yüksek m:m3r veya mühendis ile yüz yetmi$ 
lira ücretli iıç fen memuru veya mıihcndis aluıacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtısas mevkii o lup taliplerine 3656 No. lu kanun 
hükümlerine göre ücret verilecektir. 

3 - Talip olanların vesikalarını P. T. T. Umumi Müdürlüğü levazım 
binalar şubesine ı;:öndermclcri. (7914 - 11069) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : .. . 
'33 Numaralı İlan - 15/11/1940 tarihli ve 14660/2 sayılı ışı1' s~~~urme 

·c karartma kararnamesine cörc kullanılacak perdelik istorlu~ ~ie u:~; 
ısık geı;miycn kumaşlarda toptan kiir lıaddı % 7 dir. Pcrakentlae k 

1
r
1 

al 1 

· • · · yni ınaksa 11 anı a-toptan fıyatlara nazaran azamı 'O 15 dır. Ve yıne a h dd" 
1
. t 

. • d t n kar a ı ma ıye e na-cak mık geçmıycn rcnklı kfıgıt ve kartonlar a top a • ~ 
15 ("yata nazaran azamı o zaran az:ami c 7 ve perakende satışlarda toptan 1 

dir. "11101,. 

~ 22 - 11 - 940 

Saatlerinin son modelleri gelmiştir. HİS. 
LON Saatlerinin taklitleri çıkmıştır. Al. 
danmamanız için bilhassa HİSLON 
zısına, mine ve makinenin içinde bulunma. 
sına dikkat edilmesi rica olunur. ./ _________________________________ _...,,.-

Satıhk Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İsletmesi Bolu Revir AmirliğindeJI: 
ı - Bolu Karacasu .. deposunda istifle mevcut 3255 adet 111ıı' 

1806/647 M 3 köknar tomruğu açık arturma ile satılacaktır. fi' 
2 - Tomrukların aynca baş kesme payları mevcut ve kabnklllf1 

yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hcsaplanmıştıf'.a~au 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum J00

11
10 lüğündc ve İstanbul, Ankara, Bolu, Çevirge Mıidurluklcrindc ve so 

Devlet Orman İşletmesi Revir .ı\nıirlığ ndc ı;orulebilir. of· 
4 - Koknar tomruklarınm muhammen bedeli 11 lira 56 'kuruşt ~ 
5 - İsteklilerin c-Cı 7,5 muvakkat pey akçcsilc 30.11.940 cünii 

10 da Boludaki Revir Amirliğine ınliracaatlan. "10966., 

İzmir Hususi l\Iuhasebe Müdürlüğünden ~ 
Felemenk tcbaasıı;ıdan Alfcrt Hauri ve Vılyan Elizabet'in müt ıll ~ 

arP.zı vergi borcundan dolayı hacız edilmış olan 768 sehime münk&51ı;ı,ı' 
327256 !ıra kıymetli Bulgurca ç•ftligındeki 72 sch'.m hısselcri Vilayet ,# 
Bey'etinin 13/11/940 tarih ve 2457 numaralı kararilc Zl gıon müddetle: 
zaycdcye çıkarılmı:;tu. ,J 

Taliplerin teminat mektupları ile birlikte 4 Kfinunucvvcl 940 ta~od" 
saat 15 tc Vilayet İdare Heyetine miıracaatları ilan olunur. "5005,. "I 

7 00 'fon Demir 
Hurdası Alınacak 

32fl4 sayılı knnun mucibınce 700 
ton demır hurda ı mRhrcç istnsyon
ı.1r•ndcı vngon dnhilınde teslim ~ırtı
lc beher tonunu şart".lamesındc izRI> 
edıldiği , • ._çhilc 17 lıra 5U kuruş• ' 
satın nlınncaklır. Şartnameler meı -
kez satın:ılmn kom!syınundaıı parn .. u 
olarak verilir. 'l'aliplerın 10. 12.040 
S-ılı günu akşamına kadar teklıf e
decekleri demır hurdası kadur % 7,5 
tu nisbcbndc kminnUnrılc birl.ktc 
şartnameyi kabul ettiklerine d lr kn

p::. ÇOK MüHltJ 
Erkek \'e kadın farkı yo'f. 

r:Mi iKTIDJ\'
EL G5VŞEKLI~ 

ve zatıyetı umumiyeye 1tıı1' 

~L~mo~~;;~1,~ 
Hahları çaredir. 

flcı cczahanede kutUS" 
200 kuru~ur. 

Reçete ile saulır. 

:o;ıt ve sarahati hnvl fıat tekliflerini 
iııerkcz satınalmn komisyonunu vcı - , 
mcleri. 01010)_ I ANAPİYO.TEN 

DR. IHSAN SAMI ~ 
tstrcptoltok. lstafilokok. ı1'1~ 
moko'~. koli. piyosJyoo ıı fi 
vnptı.{!ı çıban. vara. akJ.ll ~ 
cılo hastnlıklarına karsl 

ZAYi: İçinde (Marya Rohr) adm ı 
yaı.ılı pıısnportum, bcynclmılcl o•o- ı 
motıil vcsik;ım, şahsi cHakun bulu
nan çnntıımı Haydarpnşadn gnrda 
kaybettim. Bunları otel Tokntlıyanda 
namıma ge:Urccck olana istediğı h di- ı 
yeyi vereceğim. Marya Rohr - -

A Q•tnl DOKTOR 
ZA vl: 325 tevclliltlil bı..ıhriye asker- ,..- f 

Jiğhdcn almış olduğum askeri tczkl"- Ç 1 p R • U 
rcıni znyi ettim, ycnlsını ıılacağımd n ti'., 
cskisirıın hülaniı yoktur. Clldlyc ve ZIJhrcvtye Mlitell ~ 

325 tevellutHi Karamürs<'lll B vo.ıtlu Yerli Mallar PaZll~ 
Adli Saldıray ı nd Posta soka{!ı ltÖS ,,~ 

"To·v""'.-..,..1:'~ ııın.,,..t1manı Te1: 
Koyıp aranıyor - Erdek ?a)& i-ııanı ac;a 

aından Tıkveı;li ölil Mehmet A'ı o lu :.abrı 

K. Vardar J •7 evvel yelken fuyıf.'c '?"ah • 
ovadan Erdefe hareket etm .ır. O umar.· 
danberı haber alamadık. 18 • 20 :ıa ı rında 
dır. Uıerinde lıavıkçı tezkeresi vuı'!.r Sah· 
riyi f,oren ve bilenlerin Bakırköy l nu• fab· 
rıkaaındu Hamdi Davarcıya ınsanıyet nam,na 
haber vermeleri. 

................................... ,,. 
! l EPE6AŞI ORAM KISM 
i Aksam saat 20,30 dD o1' 
: AVAt< 1"AKIMI ARASll'<I 

i KOMEDi KISM tNOA Ol 
: Ak an• '"la~t 20.30 da D!,,. ····································· 

ı<A Y ı P Tatbik mühürümU uıy1 et- 11ı 
tim Yenl!;ıni çıkaracagımd ın hu <mu I Sanıı.o •• Netroyaı .Mlldllnh eıı>i.11 ı1• 
olın°adığı ılfın olunur. F, ŞEVKET Oun•cill\o ~· Ne,rıyaı T.L.Ş. • TJ.tl 

~.......-. ......................... ,,,...,ııo"lll ......... ~,,...._.,...-. ................. _.. ... ...--

TÜRKiYE c ·· tı HURiveTI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihj : l 888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajnns adedi : 265 

'7,irai ve ticari h«-r ne vi h:ınka muameleltırl 

9 •• .• 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMİYE VERİYOR , ' MAKİNİST ARANIYOR 1 
Ziraat Banka$.•nda 
lirası bulunanlara 

.. ,, 
kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarınd• • .,, 
senede 4 defa çekllcıeck kura ile aııaOıdald plJ ı' 

ik ramiye daCj ıtıl aeaktır. ı,.l 
Bti Bank Divriki Dçmir Madenleri l ııtctmcsi; Motörlü nakil vasıta

ları ;ç:n bir makinist aramaktadır. Taliplerin ıstcdikleri azainl ücreti, 
kısa ha.i tercümesi, Bonservis suretleri, bir vesika fotoirafı ve İhtısas 
sahibi oldukları markaların vasıflarmı bildiren el yazılarilc yazılmış 
t~ektuıılarını "Eti - Demir, nivriki, adresine göndermeleri. .... ~ 

l\laarif Vekilliğinden : 
3803 sayılı kanuna gorc Samsunun Llid•k kazasmm Akpınar mcvkıındc 

a~ılan köy enstitüsü için yaptırılacak binaların avan projclerilc vaziyct
planlartnm hazırlanması işine ait müsabaka tarihinin görülen lüzuma bina-
en 30.1.1941 tarihine kadar temdit edılmiş olduğu ilan olunur. "10972., 

4 Adcı 

4 

4 

,. 
• 

1.000 l.lralık 4.000 ' 
600 
250 

• 
• 

2.000 
1.000 

40 " 100 • 4.000 

ıoo • ' so • 6.ool:' ' 
120 • •o • 4.soo ' r 
160 • 20 • a.200 ~~ 

olKKAT: Hesaplanndııkl paralar btr sene 1c;1nde 50 liradan asal' r.-':I , 
venlere ikramiye c;ıktığı takdirde 3 20 fazlaslyle ve.'ilecekttr. ıV" 
~enede 4 defa. 1 EylQt l Blrtnd kAnun. l Mart ve l 

tnrlhlerindl" cekllcccktlr 


