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Çocuk 

Basvel<ilet Bir Tebfig Nesreffi 
lstanbul, Trakya, anakkale Ve 

•• • • 
Kocaelinde Orfi idare ilin Edildi-

tni Nizam -ı 

e Balkanlar 
~'rııtcn sonra, İngiltere ve Fran
ı._'<ın bugünkü şekillerinden uzak
~cal:lar1, onların da yeni bir ni
~a. (fakat Alınan diktat6rası 
~dn bir nizam değ.il), girccek

::_ı ne kadar muhskkak ise, Al
·'4llya ve İtalyanın tahakkümü 
lır.d'l bir Balkan yarım müstem
~\!!erinln kurulamıyacağı da o 
~ar muhakkaktır. Yeni nizam. 
0l;;te ' e realiteye mugayir sunl 
~ devrenin üadesindcn ba~ka bir 
~ iıldır. -·-----
hl. Zekeriya SERTEL 

~ iyana konferansından son. 

1 
• ra, Balkan devletl~rinin 

tıızam çerçevesi içine'f:aıma. 
Şİnıdiye kadar iltihak eden
başka, daha birçok Bal. 

ı~evletlerinin de bu nizama 
. ~cakları ilan edildi. Bu i
~ arasında Türkiyenin de 
geçmişse de, henüz resmi 

---- Örfi İdare Bir·---, 
Ay Tatbik Edilecektir 

Örfi İdare Komutanlığına Jandarma Umum Kumandanı 

Korgeneral Ali Rıza Artuokal 'm Tayini T asdika iktiran Etti 
Ankara, 22 ( A.A.) - Başvekaletten 

tebliğ ediln1iştir: 

Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lü
zum ve icapları mütalaa eden İcra Ve
killeri Heyeti, Teşkilatı Esasiye Kanu· 
nunun 86 ncı maddesi hiikmüne tevfi
kan, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekir
dağ, Çanakkale ve Kocaeli Vilayetleri 
hudutları içinde, ilan tarihinden itibaren 
bir ay müddetle, örfi idare ilanına 

20. 11. 1940 tarihli içtimaında karar 
vermiştir. 

Örfi idare Komutam 

Ankara, 22 (A.A.) - İstanbul, Kırk
lareli, Edime, Tekirdağ, Çanakkale, \'e 
Kocaeli Vilayetleri dahilinde ilin edilen 
Örfi İdare Komutanhğına, Jandanna U
mum Komutanlığı uhdesinde kalmak 
üzere, Korgeneral Ali Rıza Artuokalın 
tayini yüksek tasdika ik~an etmiştir. 

"Örfi idare .. 
• A • /4 

ilanı ihtiyatı 

Bir Tedbirdir 

Bu Karar, Ankarada 

Yerinde 

Olarak 

Bir Karar 

Karşılandı 
Ankara, 22 iTAN) - Bugliiıkü 

dünya hadiselerinin aldığı son 
şekil üzerine hükıimetin bazı 
mıntakalarda l ay mfır.aetie örfi 
idare ilan etmesi burada gayet 
tabii ve çok yerinde bi-:· karar c. 
larak karşılanmıştır. Ankara si
yasi mchafilinde söy~ndığine gö. 
re, Türkiye, kendisini hiç bir su· 
retle bir tehlike karşıstnda h~. 
setmemektedir. Işıklann söndü 
rülmesi ve karartılması etrafında 
'·erilen kararlar, bir ay müddetle 
ilan edilen mevzii örfi idare tcd. 
biri ve bunun gibi lfuıınq intizar 
edilen bazı idari ve iktısadi ihti

~hiyet almadı~ı için, bunun 
·de durmıyacağız. Balkan. 
ı. Yeni nizamın tatbiki ne 
r;tir'l ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ ratltedbirle~ topyek6umilli mü 
u incelemek, günün mese

~lini alan bu davayı ay. 
~için, zaruri bk iştir. 

ya, Avrupanın en bü-
~llayi devleti olduğu için, 

lekelere muhtaçtır. Bu 
lekeleri İngiltereyi ye. 

dünya hakimiyetini temin 
1'.lQ cl<Uı etmek hulyasında 
'llgiltereyl mağlüp edeme. 
~ A.vrupadaki hB.kinı vazi
Q en istüade ederek, bütün 
.. ~_a ülkesini bir Alınan müs.. 
.~esi haline koymayı dü
Q. Bunun için de Balkanları 
1~~ birliği altında yeni niza. 
11nc sokmak zarureti vardı. 
li Balkanlar, Almanyanın 
~ hizmetini görmektedir. 

<ınlar, Alman entrika sile 
~lldı ve Balkan memlekeL 
~ah tehdit, kah bol vaatler
er birer avlan.mıya ba~lan-

~ Balkanlara verileceği 
~lJ. bahsolan yeni nizam, bu 

erin doğrudan doğruya 
ı. -l'aya tabi birer vasal dev. 
~line sokulm.alandır. Bu 

ofi~r 

Orenovo 
o 

l'"/orrrN!I 
o 

z 

Yunanistan Harbi 
~ 

Yunanlılar 

Görice'yi 
Zaptettiler 
Ergiri istikametindeki 

Taarruz· da Müsait 

Şekil~e İnkişaf Ediyor 
Atina, 22 (A.A.) - General 

Metaksas, Yunan Genel Kurmayı 
binasının dış merdivenlerinden. 
halka, Görice'nln zaptını bildir
'l'liştir. 

Öğrenildiğine göre, Görice'nin 
ihata hareketi yapılırken bir t 
talyan taburu esir edilmiş ve faz.. 
la miktarda malzeme iğtinam o. 
lun'IT'"c:t,,r. 

PARLAK BİR ZAFER 

~~re vaadedilen istiklfil, 
İmparatorluğuna her 

. \>aadedilen bayrakla mü. 
it-. Bu manada Cezayir de 

İldir, Fas da. İktısaden 
bir sanayi devletinin is. 

Yunan taarruzlıırın:n ı sti kametini giisterir · h:ırit.1 t Lok. nhdrba. ~2.~A.Aft.) 1- G
1
öricenin 

er ı a . erının a yan ar tara. 

~ tahakkümü altına gir
&onra, bir devlet için is. 

ttl.evzuu bahsolamaz. İstik
~ büyük bayrağı iktısadi 
~.ettir. Bugün Balkanla
l~lecek şekil, · bir yanm 

--ı fından resmen bildirilmiş olması 

Ş h 
• • d k • 1 1 Londrada büyiik bir heyecan u-

ı Z t 1 vandırrnıştır. Londraya göre bu e rım e ) şar e h~dise Yunanlılar tarafından şim 
dıye kadar kazanılan müteaddit 

ı.}eke vaziyetinden çok 
~tüdür. L A b 1 Ad d. mm·affakıyetleri · tetvi~ etmekte. am a arının e ı di~alahiyettar askt:ri mahfillerin 

~an Konfederasyonu, ka
Pitalist ve emperyalist 
1~ ic:inde nasıl bir ha.. 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 7) 

de son üç hafta kinde Yunanlılar 
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sü,.1'., 
ı Askeri Vaziyet ' 

Nizam 

Şehrimizde ışrkları karartma 
faaliyetine dun gece de de,·am 
edil~iş ve ilk tecrübede mrnm 
dikkati celbeden ufaktefek ak:-a
yışların yenı tedbirler le izaksi 
temtn olunmuştur. Nedir? Dün Dahilıye v"~mıetıncıen 

\ • gelen bir emırde. maskc:!cmt• ve 
~)~ts bu suali soruyor: Ye· karartma hazırlıklarının ayın so· 
ıı"""lll nedir? Hele Alman- nuncu gününe kadar mııtlaku ta. 
1 L~l.itün AVl'upaya şamil mamlanma!>ı ve J_l2·9·iJ ıt.rih in-
Qı den itibarerı karartma işiı'liıı bl!-~ t nizam kurmak üzere d' · ı 

\ tc geçtiği. \'C Balkanları hcmehal ba:ılayacağı bil ırı m!:;;-
• )'eni nizam içine almaya ı tir. Nizamnameye muhalif haıe
~·~rdiği gündenberi, her.: ket edenler hakkmda derhal ta

~' tabirin mana~mı anla- j kibata başlanacak ve 15 .~iınC:.ı.>n 
;, ~tlışıyor. ı altı aya kadar hapis. 5 liradan 
~ltlıarririmiz yarından j 50 liraya kadar para cczasma 
~tl bir seri makale lıa1in· 1 mahküm edileceklerdir. 

atıyanın kurmak istediği Evvelki gece ışıkları karartma 
ve maskeleme talimatnaınesmın 

~en· Nizam şehrin bazı seıntıerinde yanıış 
I . . tatbik edildiği görülmüştür. ~ı-

~ttııdaki yeni impar~r- cümle Eminönü ve Fatıh kazala· 
'\>asını izah edecektar. ... rında bekçiler ve ·polisl~r mahal

~ le atalarında evlere iç rşıklarrııı 1 Şehirde ·~ıklan maskeleme 
~-.1111111ııııııııııııııılllıııiiıllllııl_.... .. ,. .... M t\ (Sonu; Sa; 2 Sii: 1) hummalı faaliyet ... :. ...... ~, ı 

için 

GÖRiCE'NiN 
STRATEJİK 

EHEMMİYETİ 
Tıım virml bce ~ün dl?\'am eden 

"Ck c;etın muh:ırebelcrdcn sonra. 
Goıic~ Sl?hac.ı nfhııyet Uç taraf
tan ı.h •. ta edilmiş ve Yunan or
Jusu :!ün ~leden sonra Görice
)'C muzaffeıen ı;lnnişt!r. Blr ta
rufUı!l ro6Tı:do~. diğer taraftan 

il Lcı;ko\"ik yolu kapandıktan son
ra, cı:;ricedekl · 9 uncu İtalyan 

l 
ordusu için i:..ı ricat yolu kal-
mıştu- · 

1 - Gör!ce şosesinin garbındakl 

i Bella,·oda köyünden Opul dat
!arı üzmndekI Vithkug!'ye ı:iden 
yol: 
2 - l\·1tılik gölünün sarbından 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 6) 

\.. ........... ~ . ....._........ ...J 

da!aa hazırlıklann~an :,,:ışka bir 
şey değildir. 

Türkiye. bütün ır.:ıic.anlan kul. 
!anarak harp dışı kalmaya çalı~
maktadır. Kendisine veva emni
;yet sahasına do~rudan · doğruya 
bir tecavüz vaki olmı:ıclıkca bu 
kararından dönmhıeC'ekti~. Fa
kat. hiıdiseleric va:ın r.e şekil a. 
lacağını buciinde:ı kestirmek im· 
kiınsr7dtr. Balkanlar:ı kadar inti 
kAl Pden harbin vann ne ıribı ih
tilatlar vikude .(etirecei?in: kiır.se 
bilemn Ruı?Ün , b;,. k.ec vinvr.ti. 
mizdc. itan olunan ()1·fi idare mem 
leket ve millf'!tİt" ... <ıhnt ve huzur 
icindP ralı~abilnı"c;;,,, •emin erlf'
cek karı.ırın ke'1disiclir. 

Yon Papen, Dün 

Geldi, Akşam 
Ankaraya Gitti 

Sefir, Sofyada da 

Temaslar Yaptı 

Von Papen, dün Yeşilköy 
tayyare meydanında 

Almanvanın Ankara Büyük 
Elçisi Von Papen, dün öğleden 
?Onra Sofya.dan tayyare ile şeh~ 
rimiıe gelmiş ve dün akşamkı 
trenle An.karaya hareket etmis
tir. 

SOFY ADAKİ TEMASLAR 
Sofya, 22 (A.A.)-Almannn.ın Tür

ıtiye Büyük Elçisi Von Papen'in han 
dan ıeçerlr:en Kral Boriı tarafmdan 
kabul edileceii bildirilmektedfr. 

Sof:va, 22 (A.A.) - Almannnın An
kara Bü:vuk Elçisi Von Papen, Sofn
da 20 saat tevakkuftan ııoııra, busün, 
hususi tayyare ile Türkiyeye hareket 
etmic:tlr . 

Örfi idare Kanununa Göre 

Zabıta Vazifeleri 
Askeri Makamlara 
intikal Etmek,tedir 

Askeri İdqre, Kanunda Yazılı · Fevkalade ~ 
ı: 

Tedbirleri Almıya ve T atbika Salahiyettard .. ~ 
Istanbul, Trakya, Çanak;rnle 

ve Kocaeli mıntakalarında 1 ay 
müddetle örfi idare tatbikın.ı ka· 
rar verilmesi dolayısıle, okuyu. 
cuJanmıza 22.5-1940 t..ı Bü.vük 
Millet Meclisince kabul edilen 
3832 numaralı örfi ıdare kanu
nunun halkı alakadar eden kı • 
snnlarını aşağıda vcrivcıruz: 

UMUMr HÜK0l\ILER 
Örfi idare kanununa görE:. ciı fi 

idare altına alınan verle.rde U· 

munıi emniyet ve nsay! ·e taal
lük eden ve İcra VekiJlcri Heye
tince tayin ve tespit olunan zabı
ta salahiyet ve \"azlfeleri askeri 
makamlara intikal ~d~r. Bu ma· 

Kaı,;!.ar kendilerine intikal edeı • 
salahiyet ve vazifelere müteallik~ 
kararları ve emırlcn mahalli z ... 
bıtası marifetile icra ettirirler 0 

Örfi ıdare altınn alınan yerler-" 
de, askeri idare fcvkali.ıde t~o.-c 
birler ittihaz ve tatbıkına salahi-• 
yettardır. Fevkalade mahiyetteA 
alınacak tedbırler şuntaıoır: 

J - Görülecek lüzum uze .. ıne· 
meskenleri ve her türlü cemiyet,· 
klüp gibi tc.şekküllere ait binala-; 
n ve bunların miiştcmilatını ve 
iş mahatlerile sair kapalı yerlerl• 
ve mektup. telgraf ''c sair mer· • 
su leleri, şahısların üzerlerini ge. • 

(Sonu Sa 2. Sii: 5J ' 

Antonescu Dün 1 Bütün Taksiler· 
Hitlerle Bir · Münavebe ile 

Görüşme Yaptı Çahşacak 

Rumen Başvekilinin 

Berlinde Yeni Pakta 

lmzalamasl Muhtemel 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman hü

kiımetinin daveti iizerine Gene 
ral Antonescu ile Rumen Harici 
ye Nazın Studza Berline muva 
;alat etmişlerdir. Hariciye Nazırı 
Van Ribberıtrop,.. General Anto 
ıeı;cu ile Rcmanya Haridye Na 
-zırı Studza'vı kaht•l ederek uzur 
.,.,iinıiPt E!nt"f?c:mıic:tür. 

Führer, öğleden sonra. veni Ba~ 
vekalet binasında. Romanya Con 
ducator'u ile Romanya Harich•r 
.N'azırı Prens Sturdza'vı uıun b;1 

konferans icin kabul etmiştir 
Konferansta Von Ribbcntrop dn 
hazır bulunmustur. 

fSonu• c::,.. · ., c:;; 4) 

GÖROStER: ...................................... 

Hususi Otomobillerin 

Seferden Men'ine 

Ait Karar Neşredih:fi 
Ankara. 22 (TAN muhabırin

den) - Benzin ve sair j:>ctrol 
müştekatile mütenarri}; bilumum 
kara ve deniz vasıtalarının tah
didı hakkındaki Koordinasyon 
heyeti karan bl1günkü RC$mi 
Gazetede neşredilmiştir. KararJD 
esaslan şunlardır: 

1 - Milli korunma kanununun 
36 ıncı maddesi hükcrnlt?rine 
mustenıden benzin ve salr petrol 
müştekatile müteharrik bilumum 
kara \·e deniz nakil vasıtalarının 
:;eyrüseferi aşağıdaki esaslar da
iresinde tahdit edilmiştir: 

A - Hakiki \•eya hükmi şa. 
1 S:ontı Sn: 2 Sü 3ı 

Yolumu Kestiler 
YAZAN: SABİHA SERTEL 

Modadan Kadıkö:rUne inerken yolumu kesenleri, İstanbul §Cb

rinin karanlığından istifade ederek ~·ol kesenlar zannet. 
meyiniz. Bunlardan bir tanesi ~·a~lıca hir hanımdı, beni kapının 
önünde ,•akaladı: 

...:.. E,·Jerini:ıdcn dışarıya ı~ık sızmasın! ,cdediler, düşündüm, 
taşıadım, 1'tora, satene. verecek param yoktu. Uçurtma kağıdı 
alıp kapatırım. dedim. E'\'\·ela yüz para istediler. pencereJerlmin 
öJ~fö;ünii alıp gidinciye kadar fi'.'·atı 4 kuruşa fırladı. Bu ihtikar 
değil. rezalettir. Bunu yazı,·cr, kızım. 

KöSf" hac;ına ettldlm. c;oför ,·olumu kesti: 
- Otomobillerin ışıklarını karart, dediler. l\lavi ampul al. 

ınak için başvurduğum dükkanların her biri ayrı a~·rı fiyat istedi. 
Aksam alırım, dedim, akşam olunca fiyatlar üç misline c;ıktı. Sa. 
bahki enayili~e mi. yoksa fh•atlann bu anar~isine mi, hangisi. 
ile kızayım sasırdım. Rica ederim !!OtlDU ~·azıverin. 

Rızapasa Ça~ısına indim. tanıdığım bir balıkçı yoluma çıktı. 
Laz şiv~h·lıo deri vanıvoTdn: 
. - Bu olur '- midir? Dün odamm pencerelerine germek için 
iki top perde kiiıdı aldım, yetmedi; buıfuı gittim, evvela yQk de
di, sonn benden iki misli fiyat istedi. Bu şimdi karartma mı, soy. 
lfUD mu? Şunu sen gazeteye yazıver. 

f:ier Kadı.köyünden lstanbula geçecek olsaydım. her atbmda 
:rolumu kesenlerin şikayetlerini ~·azmak i~in kendi sütunum de. 
ğil, bütün gazetenin kafi gelmiycceğini anladım. Böyle buhranlı 

{Littfen sa~·fayı çcvirinitJ 
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GÜNÜN MESELESİ 
_. ..... ... 

Kuş ve Yuvası 

Yazan: Naci Sadul.lah 
(Başı 1 incide) tün resmi polis ve bekçilerin şapkn-

; derhal söndürmelerini ihtar larınm ön tarafında mavi boynlı kil- eulgaristnnm Türkiye budu. 
nıclerdir. Bu hareket EminÖ- çUk birer ampul taşunaları ve bunun d k d k k 1 .. 

v zabıtanın bir alfımeti fnnknsı olarak u ya ının a i öy erını 
'nde dükkanlara da teşmil edil- kabul edilmesi duşunUlmcktedtr. Bu gezen bir Bulgar muharriri, ga
s, bu yiızden diıkkan!ar mu- ampulleriv plll memurların cebinde zetesinc şu satırları yazmış: 
saatlerinden çok evvel kapat- bulunacak ve kablo De ljapkadalti "- Uzakta, minareleri ile bü. 

ıya mecbur olmuşlardır, Bu- ampule bağlanmış ola'"nktır. Bu am- yük bir sehir göriinnıektcdir: Ve 
P n için dun Vilayetten alaka- puller muayyen tnsılnlnrla yanıp sö- bu şehir Edimcdir. O, huhmdu
B •rıara yeniden izahat verilmiş- necektir. Bu gibi ampulleri seviller ğumuz yere ne kadar da yakın! .. 

l d~. kullar1abilecektir. Fakat p~lisler Yirmi hlfomebe bile vok. Yaya 
..;N uAPILAN TAVSİYELER gı'.'Jı başlarında değil, crıketlcrının sol .. .. • d .. t tt z bir 

"' yaknsınd-ı taşıyncaklnrdır :rurursenız. or san en a 
Evvelki gece Beyoğlunda bazı Köşe baljlnrı ile clekt~Ik, tramvay zamanda Edir~cye .. var~caksın~z. 
lence mahallerinin kapılarında- dırddcrindcn başka, otomobillerini Arabacımızı hır gorscnız: Edır
clcktrikleri yakmakta devam çamurluk ve tekerlekleri de beyaza neye nasıl hir nazarla hakm:ıkta. 
ıkleri görülmüştür. Dür. gece boyanacaktır. dır. Sanki oraya uçmak istiyor!,, 
nlar söndürulmüştür. Bir kı- Dün ve evve!ki geceki tc:ru~elerden Şuurlu Bulgıırlnrın dü üncele. 

TI dükkiınlann da lambalarını ıüılaşıld~na corc, otomobıllenn lim- ı rinc ''e duygulnrma çok uzak 
rmızı kağıt veya b.?zle maske- ı balan luzu~~ndan. fa~la karar.tıı.m.~ş- ı kaldığ'ından emin olduğum bu 
1hkleri dış kısımlarını da gene tır.: Bt_unuOntJc;ın b>'.cn

11 
1 .bır çar~ dku.şünl ~-, satırların, heniiz bül\ığ cai:rına er. r A , muş ur, omo 1 erın proje tor erı• • h' do Wd •o " ••W•• 

ı kağıt ve bezlerle kapattıkları nin alt kısmında sekiz santim uzun- mcnn ır ımag an dokuldugu. 
ırulmı.iştür. Bu şekilde maske- luğunda ve ıo miUmetre senişliğinde İ~adc c~~ek istcdi~i riiyanm :m
!lle nizamnameye tamamen fnu- bir delik ibırakılacak dil!er kısımları fıya~elı~uıdcn bellı. 
liftir. Maskeleme işinin mutln.1 koyu maviye boyanacaktır. Bu suretle Çunku, hu delikanlı. Tiirkiyc 
siyah bez veya sıy!lh kfığıt- o~o.mobiller hiç olm.nz a 2 metre ıleri- ile S~fya arasmdalci coğrnfi me
yapı1ması. ampullerin maviye &mı gorebılecekler~ır. . . 1 s~fcnın. ne kadar kısn olduğunu 
",anması lazımdır AMpullere Ka~lık d?layısıyle .evvel~ ~ece lı- ı bılscydı. Edirne ile Bulgarl-;tan 
. . .. • · mandakı yerlı ve ecnebı gemılerın tah- d J·· k 1 • · h d 
ı guzel kagıw t takmak maksadı ·1 tabı· . · d am ·dı·ı·me I nrasuı a ,ı ya ·ın ıgı ıs at e en 

nu ve ıye ışıne ev ~ ~ • d l·ı · · • 
n. etmez. Hariçte yakılması 1 miştir. Bunun için dün bu gibi guıile- e .1 yerme orta~ıı~ı ;~ılometrc. 

rurı olan lômbalar azami 60 rin üstleri şapkalı ve hafif vatlık Jii.m- l~rı almak cesarctını gosteremcz.. 
t olacak üstlerinde şapka bu- 1 balar yakmalarına müsaade edilmiştir. dı. Bunun içindir ki biçnrc snyfn. 

caktır.' Bu gibi lfımhnlan an- Maamafih bu muvakkattir. Keyfiyet hırını, kafnsı ve ameli bozuk bir 
k Denizyolları Elektrik Hava Dahili.ve Vekaletinden sorulmustur. çocuğun Jmndai;Ylndaki nesne ile 
ızi ve 'framvay idarelc:-i gibi dı: ~iLLERE l"İAT KONDU kirleten o Bu1t:ar ~azctesini is. 

' rıda çalışmak mecbudvetinde _ _Fı~~tlan Mürakabe Koı:nisyonu, !ikrahla siipriintii kovasına fır-
" dunku toplantısında cep fenerı, ve cep l t k li · d J d" ~ 

an muesseseler kullanabilecek- feneri ampulu ve pil fiyatlarını tesbit d~ mama, e mız c]n gl ekınt ':. ı: ; 
dir t t• v r"l n karara ö ırneyc tem nnzar a •a ıgı 1mn . em~ ır. e ı e c re, top n l b ı· 

ı Evvelki gece Galnt.ı rıhtımında ve perakende satışlarda cep fenerle- 0 uııan ~ra. ~:.ıyn ge ın~e, ~n.un 
Haliç havuzlarında vaınıan rinde kar hadd! yüzde on beştir. kuc; bcy~nhl:gı uçmnk ı~te.yıcm. 

avi lambalann çok kU\rvetli ve Cep f~nerlerının Avrupa mah olan den hcllı. Eger .. k~ş b~y!nlı Bul
nkler1nin açık mavi olduğu gö- ampullerı perakende olarak 10 kuruşa, gar arnbncısı, ~unu.!1 hınndc kuş 
ıd ·ğü· d d.. D · l Japon malları ise 5 kurUŞa satılacak olup ta uçmak ımkunım bulursa, 

,.ı u n en un enızyo arına u p·ııer g r . . - · · 
,. u hususta 15.zım gele izahat ve .r. . ı ek e ınce, yassı pıllerın dü- zınhar. ycrsız yurtsuz kalmak 
11 1 ·"'v n - :ıınesı 230 uruş perakende olarak ta korkusu ile Edirncyc gelmekten 

t mıç.ır. tanesi 25 kuru tur Yuvarlak pili · • V • 1 k. 
YENİ iŞARET LA~ l\IBAI ARI tanesi 10 kuru ol;r k . . e!1n v~zgeçmesm: c cmın o sun ı, 

• • • § a tesbıt edılmıı- hız yuvasını yaparız' 
Şehrin fötiy:ıcına 137 işaret lamba- tı.r. Bu. fıyatl?r bugünden itibaren tat- ·•· · ' · 
ın kafi geleceği znnncdilmlş, takat bık edılecektır. 
rllbc bunun kfıfi gelmediğini gös- -----o-----
n!ş ve dun bu adet 337 ye çıka- Resmi Dairelerin 
ıştır. Yeniden işaret lfımbası ko- M 

11k ye.rıerın tesbit.ine devam edil- esai Saatleri 
tedır. Bu i:;in süraUe b!Urilmcsi Ankara, 22 <TAN) -- Daireler-

e Azami iki gün zarfında bu 200 lam de mesai saatinin sabah erkeu 
nın da yerlerine konmasına çnlışıl-

1 
b~şlayarak erken bitmesi usulu

ı ktadır. Evvelce sokak lfımb:ılannın nun umumi ol :ır k t tbik 
epsln!n birden söndllrOlmesi karar- ı .1 . . . . a a ına ge-
tırılmış ve tatbik edllmiş ise de. çı mesı ıhtıo:aıı kuvvetlidir. Bu 

un akşumdan jtibarcn şehrin seyrü- hususta tetkıkle::- yapılmaktadır. 
f r bakımından mühim olan yer. 
rinde §lmdılik 50 adet biıyük ve 
askcsiz sokak lambasının yakılmıısı 
arnrla,.o;tırılmıştır. 
Bu muvakkat ll.imbalıır d!hı gece 
t 1{),30 da söndürJlmOıtür. Bu ı.oo Proıram 

ı..~ g SO d sön 11,0ı Müzik (PL) 
"Yam 20 de, yarın ı · a dürü- a,ıs Haberler 

... cek ve ay bn~nd:ın itibaren de sa- 1,30 Müzik !Pi.) 
ıt 17 de:ı sonra hiç ll1mba Yakümı- ıı.so Yemelı ıuu i 

cnktır. Bu sureUe halk ve nakil • 
'1Sltılan karanlığa yava~ 7av~ alış- 13,30 Proıram 

olacaklardır, U,33 Zeybek. talıslın 
:t~,. 0 URLARI U,SO Haberler 

- ~~ET l\ıEl\f 14,0S Kll1 ınr il eri 
İ~t memurlarının nakil vasıta- 14,Zo Riyasctu:Onı"ar 

.ırı taıııbndan kolaycn görUlmesini b:r.doau 
' .nıtn için, gecclcrl beyaz elbise giy- ı ıs.oo At yarıılan 

clerj ksnırln~tlnlmıştır. Aynca bü- ıs,ıo Şarkılar 

l6 00 l'roırım 
ıa,oı Orkcstu 
IS,•o Oyun havaları 
ı!1.00 Konu.ma 
19,15 Saz 

111,30 Haberler 
20 IS Radyo cazetcsl 
20 4S Şarl ılar 

:Zl,1$ Koııu ma 
ıt,30 Orlcutra 
2 l,SO Haberler 
22,50 Dans mUdfi 
..:a,zs Kapanıı 

Spor: 

ale e 
Sof ak 

rası a 
oşuları 

İstanbul lisesi aUeUeri dün senenin 
ilk sokak koşusunu yapmışlardır. 

l\'ektep önünden baş~ayıp, Ankara 
cadde~. Sultannhmet, C .. ğaloğlu yo
mc mektep önünde biten bu koşuya, 
birçok atlet i,Urak etmiş, neUccde 
E ref birine!, Necati iklncl, İsmet 0-
çuncü geımşlcrdir. 

VOI,EYEOL MAÇI - İstanbul U
esi il Hayriye llsesi arasınd:ı yapı

lJn \.Oleybol ma nı 15 - 3, 15 - 5 
İstanbul l sc k.ız.aıunıştır. 

L1G MAÇLARI - Lig mııc;larma 

yarın devam edilecektir. Şeref Stadın
da Beykoz ile Sülı:ymaniye, Beşiktaş 
ile de Bcyoğluspor karşılaşacaklar
dır. 

Fenerbahçe Stadında İstanbulspor 
ile Vefanın. Galıtas:ıray ile Altmtu
f>Ufl, Fcnerb:ı.hçc ile de Topkapırun 
maçllrı vardır . 

Yunanistan Harbi YUNAN nEsMY TEnLiCi H susi Otomo iller 
Atına. ı2 lA.A.) - Yunan or-

(Ba~ 1 incide) duları • Başkumandanlığının 26 fBaşı 1 incideı 
tarafından parlak bir surette numaralı tebliği: Perşembe gi.ımi hıslara ait olup hususi numara 
s vk ve idare edilen harp hakkın. sabahtan akşama kadar bütün taşıyan bilümum binek otomo
da derin bir hayranlık izhar ediL cephe üzerinde muharebeler de. billerile motosikletler ve tenez
mektcdir. Bu mahfiller Yunan vam etmiş ve Yunan kuvvetleri zühe mahsus motörlü deniz nakil 
topraklarına karşı İtalyanlann yeni muvaffakıyetler elde etmiş. vasıtaları seyruseferden menedil

- tasavvur etıtil{i ileri hareketi için ~.erdir. Elimize, yedisi nğır olmak miştir. 
bır İtalyan üssü olan Görice'nin uzere 15 top, bir çok mitralyöz B - Aşn]ıdaki yazılı hususi 
zaptımn büyük bir stratejik C- ve havan topu ve her türlü mal. nakil vasıtaları seyrüseferde sc:r
hcmmiyeti olacağını söylemekte zemc g~miştir Ayrıca yivecek besttirler: 
muttefiktirler. . • ve benzın depolan da alınmıştır. a - Elçiliklere, konsolosluk· 
İTALYAN RESMİ TEBLJGI Yunan tayyareleri keşif uçuşları }ara ve memurlarına ait kara ve 
Roma, 22 (A.A.) - 168 numa- yapmışlar ve harp sahnesini mu. deniz bilfımum nakil vasıtaları. 

ralı 1talyan tebliği: Muhasama- vaffakıyetle bombardıman etmiş b _Nakil vasıtalan hakkın-
t b .d . 'st ·1e lerdır. . . i h. 
ın ı ayetınde Yunanı an ı ERGERİ İSTiKAMETI daki k~nun mucib~nce ~a.ıı:ı ı~ 

GOrice Arnavutluğu hududu bo- • NDE metlerın başanlabılmesı ıcın bı-
yunca müdafaa vaziyeti almış o. Belgrat, 22 (A.A.) _. Belgrndıı ge- nek otomobillerinden gayri vasıta 
lan ve iki fırkadnn mürekkep lcodn hııberl«;e göre, Yunan kıtakırı,, kullanmaya saltıhiyetli dairelerin 
b l 11 ~ P ograd~ c girmişler ve hatttı ileri 

U unan setir kıtalarımız, aun harekeUeriru bu ııehrln öt.esine ka- halen muvakkaten. kullanmakta 
mücadeleden sonra, Görice şehri. dar götOrmOşlerd.r. Eğer bu doğru ol~uklan ~tomobılle_:le. devlet 
nin Garbında bir hatta çekilmiş ise, Yunnnlılıır Görlce ne Elbasan muessesclerıle, hususı tdareler, 
ve Görke şehri tahliye edilmiş.. arasında yegane yolu kesmişler de- belediyeler, senn ıyesınin en az 
1ir. Bu müddet zarfında, şiddetli mektir. Pod_ogradeç alındı. ise, cephe- yansına devletin iştiraki bulu
carp1şmalar ink~ etmiştir. Za- nin şark muntchasında Görlcc - Flo- nao hükmi şahsiyetler kurum
viatımız mahsiıs derecededir. rina yolu boyunca harekCıtta bulunan lar fabrikalar bankal~r umumi 
Du.şmanın • t d hs. d tı.alyan kuvveUerl de tecrit edıı-ı-. • ·~ . • 1 zayıa ı a ma us e- tir Bu kıtalarm mllhlm bır k menfaatlere hadim cemiyetler c 
recede ve belki de daha fazla- şın'.ıdi Yugoslav makamlarına t~5;°~ hayır cemiyetlerine ait motodk-
d1;. olmaktadJr. lettler. 

. akviyelerimiz, yeni hat üze. Frgerı ıstikametindeki Yun:ın taar- Bilfiil icrayi sanat etmekte o-
rındc ıtahaşşüt etmektedir. Çok ruzu da çok müsait bir tarzda inkişaf lan doktorların 12-11-940 tari
fcna bava şeraitine rağmen, hava etmekte ve muharebe cephesinin garp hinde seyrüsefer müsaadesini 
l:uvvctlerimiz bazı düşman hede! muntehn"ın! teşkil eden Epir cephe- haiz otomobilleri. 
lerini bombardıman ederek kıta. sindeki İtalyan kuvveUcrlnl yandnn d - Ankarada H Ik p ru· ·ne 
l l · b. ı·~· . a a sı flnmız a ıs ır ı~ı yapmıştır. çcvirınektedır. ait 7 hususi otomobille İstanbul. 

devirlerde hükumetin tedbirler alması gnyet tabii ,.e zaruridir. da 4.85 hususi numaralı bir oto. 
Yalnız bu tedbirleri alırken halkın soyulmasına mani olacak ted- mobıl. 
birleri de beraber almnk gerektir. Yarın, belki daha mühim ted- e - Ecnebi turistlere ait nakil va
hirler de alacnfız. Bu tcdbilerle nlaknsı olan maddelerin evvelden !.!talan memlekete girmelerinden iti
te hiti, \'e bu eşyanın fırsattan istifade icin karanlığı bckliycnlc. ~~:fe;-ı1eC::b~~l~~~ gün müddetle sey-
rin soygununa mahal bırakmaması için,-de\•lct kanaUylc tc\'zİİ f - Tenezzuhe mahsus motörlil de-
dnha muvafık olmaz mı? niz nakil vasıtaları, motôrlerin i~leme-

Mcmlekette her şey boldur, dJyorlar, buna rağmen, pııhalıhk rnesi temin edilecek surette mahalli 
karşısında miistchliklcrin günden güne istihlak ıulldarlnrmı deniz ticaret müdürlükleri vc;ya lim:ın 
aza]ttığı, fiyatların kont:rola rağmen ) ükselnıesi bu bOlluk fçi reislikleri tarafmdan miıhurlenınek 
hulkın gittikçe arlan bir mnlırumiyet içinde yaşadığı da bir va- suretiyle seyrüsclerden menedilirler. 
Jm;dır. Ne de olsa, bir harbin frindeyiz, dünyantn ı"ktısadi buhra- g - Şehir ve kagabaların belediye 

:ı hudutları dahilinde çalı~aı: tabi oto-
nından bizim de müteessir olmamız gayet tahlidir, denebilir, doğ- mobillcri, bir ıabahm saat 6 ımdaı:ı 
ru ... Fnknt, bu tesiri azaltmak için alı.nacak tedbirler vardır. ertesi sablhm altnuıa kadar bir cnn 

Bunun önüne geçmek için toptan ticareti ve ihracatçılığı dev- tek bir gün çift numaralar sefere çık. 
Jetin kendi eline alınası, müstesna harp vaziyetinin fcnp ettirdi- mak suretiyle aeyriisefer edebilirler. 
l:<i büyük masraftan knpatacak vergilerin hilvasıtn değil, doğru. Taksiler, çalı,ma cünUn!in hıtamı olan 
dan doğruya mlitenhhitlerden. tüccarlardan, zengin müstnhsfl- gabah saat 6 da garajlarına veya bcle-
lerden, bilhassa şu muhtckirlerden alınması, zaruri sebeplerde diyelerce tayin edilen mahallere dörı-

k dd ı · ı ··k· ·· müı bulunmıya mecburdurlar. 
re\•acı artacn mn e enn m umct kanalivlc tcvzu, herhalde bu- 2 _ Bu kararın meriyete girmesin-
günkii knn ıklıkJnrm önüne geçecek mühim tedbirlerdir. den itibaren sal~hiyett:ır makamlarC<ı 

Benim .}Olumu o yaslı bayan, şoför, balıkçı ve diğerleri ke- benzin vcsair petrol mıiştakatiylc mü
si.} orsa, bunun sebebi. o~l~rın yolunu da muhtekirlerin kesmiş tcharrik hiç bir hususi otomobil, taksi, 
olma ıdır. Bu yol kesınu, lstnnbulun knrnnlığmdan istifade ede- motosiklet ve tenezzühe mahsus mo
Tek yol kesenlerin hırsızlığından cok dnha mühimdir. törlil den!ı nakil nmalarma rcnlı!en 

r Mehmetçiğe 

G<ış Hediyesi 
Mchmetçigc kış hediyesi hazır

lıyanlar hediyelerini Hnlkevkrinc 
\'ermiyc başlı;mıslardır. Beyoğlu 
H:ılke,•ine verileceği vandcdilcn 
bin kı:ızaktan 381 tanesi diln tes• 
llm ("dilmiştir. EminbnU Halkevi
ne dün 65 kazak, 80 yelek, 96 tift 
eldive:ı \'e 122 çift çorap verilmiş
tir. Aksarııy 45 inci ilkokul ta
lebeleri de müştereken ördtlklcrl 
28 çorap, 7 eldiven ve 5 kazağı 
Eminöntı Halkevine teslim etnilş
lerdir. 'Üniversiteli kı:tlann m~
tereken ördükleri çorap, kaz:ık 
ve cldıvenler bir heyet tnrafındnn 
ve subaylar için hazırlnn:ın hedl-

Öri e nun 

z, hı • 

Askeri akamlara 
intikal Etmektedir 

(Başı 1 incideı bu fiillere iştirak edenler, Örfi İdare 
cc ve gündüz aramak ve bunlar- Komutanı tarafından talep edildi'ği 
da sübut vasıtaları ve yahut mu- takdirde sanat ve memuriyetleri ne o-

lursa olsun Örfi İdare Mahkemclerin
sadereye tabı bulunan eşyayı de muhakeme olunurlar. Yalnız teşrıi 

'yc torbaları ile birlikte Eminönü 
Halkevine vcrlleccktlr. Üniversi
teli gençler de hcdlyelerin ordu
ya teslim edileceği gün konfcrnns 
salonunda blr toplantı yap:ırak, 
duygularını 'Ünivertdte kürsüle
rinden sınırlardaki askerlere bil
dirmeyi düşünmektedirler. 

zapt ve radyo. telefon ve telsiz masuniyete ait Tcşkilü.tı Esasiye hü
gibi bilci.ımle muhabere vasıtula- kümleri mahfuzdur. 
'rını kontrol ve icabın:la tatıl ve Örfi İdare Mahkemelerine vcrilme-

fzmirde t~kkül eden hediye 
Jrnmitesi, muhtelif rruntakıılnrda 
şııbcler açını~ bulurunaktadır. 
Karşıyaka komitesi bllh:-ssa yün 
yelek işinde çalışmaktndır. 

T AN'ın Listesi 
23.11.940 

TAKIM 

Dünkü listemizden devam 104 
Bayan Fatma Naciye Erol 1 
Mihol Zıbınlıoğlu, Kurtuıuı; ıo 
Hayri Hclvacıoğlu 4 
Ak1t Helıtacıo?;lu, Pardo
rokes k~tibi 4 
Nail Helvacıoğlu, Bakır
köy 3 ca okuldan 
Hasan Beyazıtoğlu ve eşi, 
Leblebici handa 
Mıgırdıç Dökmeciyan 
Leblebici banda 
Heraç İknadiyazyan Leb
lebici handa 
Hüsnü Arsan, Karaköy 
Eczahanesi snhibi 
.Leon Tarantô Türarslan 
İlhami Ahmet Örnekal esi 
N'urgün, Nilgün ve Gül
gün Örnekal 

2 

4 

4 

2 

4 
4 
1 

1 

145 

Eldiven 

22.11.1940 tarihli yekUn 19 

2 İhtikCir Suçlusu 
Dün Tevkif Edif di 

K!ğıtçı Hayim oğlu İlya ve tez
gfıhtnrJ Yako. güınruk mcmurların
dıın Necatiye siyah kftğıt kalmadığı
nı, mevcut olanları da eını1l,Yet mü
dü:ltiğilniln satın alatğını söyllycre!c, 

mcnctmck; 3ini icap ettirecek suçlar unlardır: 
11 - Memleketin inzıbat ve 1 - Türk Ceza Kanununun ikıncı 

emniyetini ihlal etmek suçlarile kitabmm birınci babının birinci, ikın
sabıkalı olanları ve emniyet: u- ci ve dordüncü fasıllarında ynzılı Dev-

b !etin şahsiyetine karşı cürümler; 
mumiye nezareti altın:la ulu- lI - Türk Ceza Kanununun ikincı 
nanları ve Örfi idare altına alınan kitabının beşinci babının birinci ras
yerlerde muayyen bir ikametgfi. lında yazılı suç işlemeğe tahrik fiille
hı olmryanları ve şüpheli olan rile ikinci fasılda yazılı cıırüm ikaı ıçın 
sair kimseleri örfi idare mıııta- temiyet teşkil etmek suçlan; 
kasından çıkarmak; III - Türk Ceza Kanununun ıkin ı 

III _ 'l'ürk ceza kanunuııun kitnlıının altıncı babının ikinci faslında 
l I ya:: ılı Devlete ait mühur, da rıı ga vesa-

189 uncu maddesinde yazı ı 0 an ıı alametlerin taklidi hakkmdz:ki suç
silahlarla alet ve cepanelerin ve ıar; 

dinamit, boğucu gaz, bomba ve iV - Türk Ceza Kanununun ikinci 
huna mümasil nlatı muhribe ve kitabının 7 inci babmda y:ızılı fımme
mevaddı infilfıkiye ve müştaile nin selameti aleyhindeki suçlar; 
ve bunların ihzar ve imaline ya- V - Türk Ceza Kanununun ikinci 
rayan edevat ve vesaitin teslimi kitabının 10 uncu babının ikinci fa"
için emirler vermek ve bunları lmda yazılt yağma, yol kesme, adam 
arayıp toplamak; kaldırma suçları; 

lV - Gazete, kitap ve sair Vİ - Türk Ceza Kanununun ı 79, 
bul b ıso, ıss. 235. 241. 242, 248, 249, 254. 

mat arın ta ve neşrıni veya 255, 256, 257, 258, 260, 264, 316, 317 ın-
hariçten ithalini menetnıeJt 'e ci maddelerinde yazılı &uçlar; 
matbaaları kapatmak ve mati:-u- VII - Askeri Ceza Kanununun 75. 
at ve telgraf ve mektup uzerırıe 93, 94, 95, 96 ıncı maddelerile 148 inci 
sansür koymak; maddenin ikinci hl;rasmda ve 160 ıncı 

V - Kapalı ve açık yerlerde :naddes'nde yazılı suçlar. 
her türlü toplantıları menetmek Bundan ba~ka Örfi İdare altına alı
ve cemivetlerin faaliyetleriı1i dur ı nan yerlerde Askeri İdare tarafından 
durmak· ittihaz edilen tedbirlere karşı hareket 

VI _' Kahvehane meyhane ı edenler ve .. eı:nirı:re it~atsizlik göste-
. ' '. renlcr ve huvıyetıne d:ıır hıllifı hakilcnt 

tlvatro, sınemR, ba.r ve emsalı beyanatta bulunanlar hakkında Türk 
umuma açık yerlerı kapatmr.k Ceza Kanununun 526 ve 528 inci mad
veya bunların açılma ve kapan- delerinde yazılı cezalar üç misli nrttı
ma zamanını tayin ve tahdit et- rılarak hükmolunur. 
mek; Örfi İdare il~nını icap ettiren ah-

VII - Örfi idare mmtakasma vale taalluk eden fiilleri Örfi İdarenin 
~irip ~ıkmak istivcnler hakkın. ilanından evvel iş!t:~iş ol~nlarla Örfi 
da takyidat ve tahdidat kovmak. Ihdarhe ~fba.hkemel sı?ı~bvaz ıyed ettiği 

. · • er angı ır suç a ıra atı olup bu mm 
• VIII - Gecelerı dolaşmayı tak taka haricinde illlencn suçlar da b'r-

yıt veya menetmek; leştirilmek suretiylt! Örfi idare mah-
IX -r İcra Vekilleri Heyetı ta- kemelerine gönderilir. 

rafından ittihaz ve tebliğ cdifon Örfi İdare Mar.kemelerinde Aske~i 
emirleri ve ilan edilen sair tcd- Muhakeme Usulü Kanununun 250 ve 
birleri takip ve icra etmP.k. 256 ıncı maddeleri hariç, seferberliı:c 

ASKERi MAHKEMELER ait htıkiimler tatbik olunur. 
kiığJtlannı saklamışl..ırdJr. Tahkikat Örfi İdare Komutanlıf ı refakatinde 
neticesinde kdğUarının emniyet ınü- liızumu kadar askeri mahkeme teşkil 
dllrlilğilne satılmadıgı anlaşılnuş ve olunur. Bıı m:ıhkı:mclerin asıl ve ye
suçlulnr adliyeye verilmişt!r. 4 QncU dek askeri ve askeri adlI hakimleri. 
oslıye ceza mahkcmcsl suçluları t.cv- :ı:abıt klitipler.i ve diğer memur ve 
kil etmiştir. • mü~tahdemleri Milli Müdafaa \Tekili 

Yankeskl 19 yaşında Refik, evvel- 1 tarafmdan intihap ve tayin olunur. 
ki gece saat 18 de ışıkların karamın- Müstacel ve zaruri hallerde örfi idare 
sından iStifade ederek, Çarşıl<apıda mahkemeleri teessüs edinciye kııd:ır 
Faize isminde bir kadının para çan- mahalli hikim ve CUmhuriyct Müddci
tılsııu çalcrkcn yakalnnm~ ve 3 un- umumileri askeri adli hakimin vazife
ciı ~ulb ceza mahkemesinde bir ay sini görür. Örfi idare altına alınan yer 
28 ztın hapse mnhküm olmu:;tur, lerde muayyen fiilleri işliyenler veya 

Yeni Münakalat Vekili 
Ankara, 22 (TAN) - Yeni Müna

l:al.ıt Vekili Cevdet Kerim İnccd yı 
VekUet erkanını toplıyarak ta bık c
c!eceği yeni mesai tarzı h:ı.kkmda h.ı"
bihnlde bdunmuştur. 

FRANSADA; 

• ers ı g General 

Ameri anın Vichy 

Sefiri Oldu 

Yanlış Bir Haber 
Profesör Mazhar Osmanın Bakırl:by 

Aklıye Hastanesi başhekimliğinden is
t fa ettiği doğru değildir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı l incide I 

Gromşi geçidine .doğru ikinci Gorl
ce - Elbdı.Lın yolu ... 

ltalyantarın Toskalda ikinci mUcla

e Nevyork, 22 (A.A.) - Son ht
dieı:ler üzerine Almanlar Paris Oni· 
veraltuinin bOtün fakültelerini k•· 
patmışlardır. 

URUGUAYDA: 

Montevldeo, 22 (A,A,) - Uruguay 
Ayan Meellşl, hlı; bir devlete Amerl· 
ka topraklarında il• vormemlye karar 
vc:rmtıtlr, 

Nevyork, 22 (A.A.) _ Nevyork Ti- fan hat •• u·ı, bırıncısınden 40 - (IO kı
mcs gnzeteslne gelen haberlere gör<', lometrc şm,nle dogru :::.kumbı nehrı~ 
General Pershing Ameriknnın Vichy nın sağında Librnş mevkıı etra!ın
Bilyük Elı:iliğine tayin edilmiştir. dakı sah .. dır, Burada 1927 sen ın-

Bununln bernbcr gazete, Hariciye dcnbcrı hazırlanmıli ve mutemadlyen 
Nezaretinin bu haberler hnkkıncla be- t.'.'ıkvı~e. cdı!mı§ modem teçhiı.tıtlı bır
yanatta bulunmaktan imtina eyi dl- ço.• ıstıhkamlaı· vardır. Fakat dog
ğlni yazıyor. Diplomatik mah!ıller, rud n doJrU}'a :>ark ıstiknmetinden, 
Vicny hiiktlmeti nezdlne bir rnumcs-1 yuııı ôhrı - Struga yolundan gelecek 
sil gonde:-ilmesinl mıinnlı bulmakta 1 bı.· taaııuza k, r~ı Elbasan'ı \·o J.?ru~ 
ve Pctair. 'in Afrika hakkındaki Al- : 1 m.ınını ınuda!:ıa etmek üzere ın~ 
m~n istekleri k:ırşışınd::ıki mevkıinl edılcn hu ıstthKamlarm, şimdi, cerıup 
ku\·vctlendirmıye matuf bir teşebbüs istikametinden gelecek bır tnaal'ruuı 
olarak telfıkki etmektedirler. k·ır11ı ne dereceye kadar işe yaı ıyn-

----------------
Hitler • Antonescu 

<Başı 1 incldeı 
Berlin, 22 <A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Alman hükümetinin 
daveti üzerine, Slovakya Başve
kili ve Hariciye Nazırı Dr. Tuka 
Berline gelmektedir. d d 

ROMANYANIN vAziYETi Bulgaristan a a 
Bükrcş, 22 {A.A.) - Havas A-

jansının hususi muhabirinden: Işık Söndürme 
Romanyanın Üçlü Pakta iltiha. 

kı pek yakın teıakki edilmekte- Tecru··bes·ı Yapılıyor 
dir. Başvekil Antonescu'nun Al-
manyayı ziyareti esnasında bu- • .. 
nun vukuu muhtemeldir. Sofya, 22 (A.A.1 - Dun Bul-
Macaristanın iltihakı kimseyi gar hükümet merkezile butün 

hayrette bırakmamıştır. Yalnız 1 meml.~c~. dahıhnd·'?. kısmi bir 
ııurası vardır ki Macaristanın ye. ışık sondurmc tccnıbc.sı yapıl
ni Avrupa nizn~ma ne tarzda biz mıştır. Bu tecriibe curm: j!i.mli 
met <:>tmek fikrinde olduğu ,.e başlayarak bir hafıa sürecek olan 
'l'ransilvanyadaki Rumen ekalli- umumi ışık söndürme tecrübcle
yetleri hakkındaki ıtaahhütlerine r~ için bir hazırlık teşkil etmekte. 
nasıl riayet edeceği merak olun- dır. 
m<.ıktadır. GENE MAHREÇ l\fESEI.ES1 

Rumen matbuatı, Almanyanm 
kendi siyaset oyununa Cenubu 
Şarki devletlerini sürüklemek 
için sarfettiği gayretleri ehemmi. 
yet]P lrnvdt>vlemcktedir. 
TELEKY'Nİ.N BEYANATI 
BudapeıJte, 22 (A.A.) - Başvekil 

Teleky şu beyanatta bulunmuştur: 
"Macariataıım üı; taraflı pakta ilti

hakı her Geyden evvel bir Avrupa 
nıuvaffalcyeti olacaktır. Bucün bütün 
devlet reiıılerl müakül meselelerin hal
line mllıterelcen yardım ebnek için Av 
rupa i&tikramu temin vazifeaiy!e mü
k.elleftirler. Biı: Macarlar bin seneden
beri Avrupa hedeflerine hizmet et
mekteyiz, İstikbale tamaırıen itimat e
derek takip ettiğimiz yolda milletin 
kuvvetine güveniyoruz ... 

&eyrilıefcr müsaadeşi ve plt.ka veril
mez. 

3 - İşbu lcarann 2 inci maddesi ne
şir tarihinden itibaren vesair madde
leri neırindcn beş cün sonra rneriyete 
girecektir. 

Sofyn, 22 (A.A.) - Krnl Borls'in 
nutkuna verilecek cevnbın milzakcresi 
sıraı:ında mebus D11mıınof!, zulüm al
tında bulunan Makedonyalı kardcsle
rini unutmadıklannı, Bulgaristann 
Egede mahreç verilmesine İngltcrenln 
mfı!ll oldut'\lllu söylem.iljtlr. 

Manı Sahillerinde 

istila Hazırlıkları 
Londra, 22 (A.A.) - Matbuata cö

re, Almanlar, Dowrea mı:ntıkasmı 
karıı, bellı:i de bir istill teşebbüsü 
maksadile Manştnki Fransız sahiline 
dır toplar yerleştirmiıterdir. Bundan 
bal.ika İngiltere sahillerine sulann at
tığı 50 kiıidcn fazla adam nakline 
musait bir sal bulunmuştur. Bu salın 
Almanlann istill hazırlığı yaptıkları 
hakkındaki faraziyeleri kuvvetlendirdi
ği söylenmektedir. 

L.ıl<l;ırını kestirmek güçtür. 
Fuknt, son haberlere gôrc, İtalynn 

mag!Cıbıyct! yr.inız Gör:ce sahasına 

inhisar ctmemiştır. Eplr ve Pmdos 
bolgelerın,dekı Yun::ın 1-.ıtaları, 11 ın<!l 
İtalyan oı·dusunn karşı Uç koldan yu
ruycrck, scniş bir çcvırme hareketine 
gq;mir;ler ve bU' hayli ikrlcmışlerdır: 

l - Sahil noktasında Uerlıyen b1-
rlnci kol. hudut uzcrındeki Konıspol 
kns<ıbasından Butrinto - Sarandos 
yolu ıstikamet.inde Snrandos \'C Del
nınn 'ya \'armıştır. 

2 - Eplr cephcslnln orta bölsesin
dcl:! Kukavya hudut karakolundan 
ilerliycn ıkincı kol, Yanya - Erseri 
şose yolunu takiben Ergeri şchrınin 
ancak ıo kilometre cenubund:ı Jor
cuc.ıt Utısak noktasına yakla~ını:;tır. 

3 - Aı;ıl çevirme hıırcket.lnl üstü
ne aJ.ın üçuncu kol Jse, Koniça'nın çi
mnlı gurbisınde Peratı - Mesurea 
l oprü:suniı geçmı~, Pindos d:ığlarırun 
ecnubandaı. çıkarak, Avlony.ı'nın ~ı
maUnde Adl'iyatik denizine dôkillcn 
Viyosa nehir mecrasını takiben Pcr
met kasabasının önüne kadar ilerle
mistir. Bu kolun aldığı isUknmet, Kll
sura'ya doğrudur. Buradan, ylne ne
hir mecrasını t.a.kiben şark 1stikame
tlne dönecek ve Tepedelen kasabası
na doiru yürüyecektir, Buranın &U

kutu, Ere:cri dat:larmdaki 11 inci 
İf.alyan ordusun tecl bir v:ızlycte dü
ştirecektir. Çünku Avlonya'ya doğru 
rlcat yolu olarak Himara - Sarandos 
şosesi kalıyor iti, bu yol da Saran
dos'dan ta Logara geçidine kadar 
kayalık sırtlar uzerinde denize mu
vazi biı istikamet takip eder. 

I:luUı~. evvelce dediğimiz gibi, G6-
rlccniıı sukutu, yalnız İtalyanl:ınn 
Epir ve Mnkt.'Cionya hulyalarını suya 
düşOrmehle k:ılmamı;;, fakat en nzı 
Cenubi Arnııvutluğu tahliye etmeleri 
g,bJ kend:leri için gayet fecl ve ncı
nac.ık muk\ls bir vaziyet yaratmı~tır. 

., .. ..... -
ır 

Evve!kJ gece aat 20 ouı sonr:ı 
kın tcbacı.imO dolayı.Jle birçok 
l..ırda ekmek bulun:ımrunı,,tır. 
23 e knd r ağız nğız ekmek çı1' 
fıruılnr, saat 17 ile 20 ara ında h 
co;ı: mll<tnrd talebiyle kar§ıla~1 

mevcut ~kmekler derhal bıtr!l 
l''ak t gece, yınc normal şekilde 
şan fırınlıır, dun sabaha kadar b 
ekmek dcvrctmışlcr ve h::ıtta oğ 
k::ıdar bu ekmekleri satamamışl 
Dün gece karanlık başlar ba~la 
!ırırlarıı aynı tehacum olmu:i, f 
cvvclkı geceden de\ redılcn ekJll 
yuzundcn geç vakıt ekmek yo · 
gorulmemt tır. Be kta,..ta ise. Sll!l 
buhran yapıldı~ı nnlnşılmı~. 
Hn~ Ç.ıkar·ın on çuval unu ol 
halde, bunları b~k ına szıtnııık 

dıyle ı;.ıkladığı ı:ınlaşılmı tır. JJ 
Çakar, adllyey( tevdı edılmı§Ur. 

o 

Pjya~ada : 

··rf,,,iye • 

Ticare 
'\.nkar.. 22 ('rAN) - Meclis, 

ı;unku toı luntı ınd..ı 26 Eylül 94 
uktcdlll'I. Homanyıı - TilrkiYC 
ret ve t1Jdiy1ı nnıa~rnıısını tasdilt 
mı tır Anla ın hu .umlcrine 
l~oınnııy d n mcmleıtctımıze ııt 
bcmzın. l':'.uzot, ellulo", kcr~ 
k ••ıye\ ı madde ıth;ıl cdılecclt, 
nıu • bi1 Rom ny ;ı. a p muk ,,e 
nın~ulleıe aıt dıJe m.ıddelcr ' 
ccıt•.ır 

\nl ... şmıının lyf blr surette tııt 
nı ıemır. etmek \ e bu yolda i 
dı>n tavsıyclerde bulunmak 
muntcll' bu nntsyon ıturuıııc 

TcdlY" nnla mnsı ;.:lirıng e 
d:ıyanacaktır 

ALMANYADAN BİR ın."YE'l' G 
l>İ -Duıı Almnnyadan, azası ın 
un Almat!yanın slgarn fabr11taıı tiC 
ınu ncssı!lerı de bulunan bir ~ 
heyt!U gelmıştır.Heyct, lzmirc giu 
tutıın mubayaa cdecekür. AIÜ' 
bulunan bıı ticaret heyeti de, (' 
lekcumizdcn t -.,ııs uretilc ııJ 
uz.um almnk ıı; ı, ulfı • d:ır ın 
iıırlr, müzak rcl .de buıunını.ıl' 
Son g nlerdc Almaııyay~ 500 b 
ralık w zcyun;ı. ı gonderıın1IŞ1 ----o-c -

Br.ş Yaşın.da Bir çocıı 
rrramvav Altında ôid 

" rıı Dun !llb h Kurtuluşta bır t t 
kazası olmuş, 5 yaşında bir kO.: 
vay altında kalarak parçal:ınıTI" 
mu-1ttir. Vaka şöyle olmuştur:!<! 

Vat.ınan Huscy r• ıdares nde 
11 yılı tramvay ar baı;r Kurtulu tıı . ~ 

ccrken o c varda oturan T h :ı 3 
5 y ında N cl va c;-ırp r .. k >sr 
masma ve o1mcsine ı;ebeı,iv t ,c 
tır V mln y.ıkalanmr t h •ıkaUl 
lanmıştır. 

Sevgili ımııemi1in nıhun:ı ith•~ 
mek üzere bu Pazar günu oğlc 
rmd n oıonra Be}"'Ol 1 •nda A a C' 
de r.~:vlut okunac gından buctı 
deıstlanmı .. Lt ar.ı:u edenlerın tC 

rıca eder·""· 
Diştabibi 

• nn 
(Ba.;ı ı i11r1~ 

yal idivsC', varın ayni mefJll~ 
ler! galıp emperyalist bir el, 
tin hakimiyetı ve kontrolii 'i 
da müttehit bir müstcı11 
kontuarı şeklinde idare ede 
ceğinı tasavvur da o kadllf 
bir hayaldir. Balkanlarda .tı 
mevcut devletlere tekabiil ...ıt 
milletler teşekkül etmiş de~'.' 
Ya~adıgımız devirde bil~ 
yuğrulup. vücut buln1D 
müsait şartlar da yoktuf· 
de\·let, bircok etnik grupl~ 
liva etmektedir. Bu gril rJ 
hepsinde de merkezden ıı1be 
temayüller! galiptir. Bu sc t 
bugünkü şartlar Balkanları 
lanmıya doğru değil, doll 
do,ı1ru itıyor. 

Yeni nizamın mahiyet! şi 
ye kadar Almanlann istl~1 
ği memleketlerde anla~ t 
Balkar.ların da böyle bı~ 
beden geçecegini farzcts ol 
bunun daimi bir vaziyet 
yacagını tahmin edebiUriZdiitl 

Harpten sonra bütün ıti 
nın yeni bir nizama gircce~ 
hakkaktır. Fakat bu niz?,~~ .w..ı 
lidc:rlerinin milletlere du ... ~I 
cekleri nizam değildir·ds 
A vrupada eski manasın 
demokrasi ve empcryar~J1l 
mı teessüs edemez. Bu nıt f1' 
nıillet:in kendi içtimai ,·c 
di tünvcslne, mahiye.tiJlCııi~ 
bir şekıl alacaktır. Bı~,,,. d 
Bu:.kanlarda ancak bÜ) iP' t 

leilcrin tehdidinden u~9rı 
peryalizın boyundurul?uJl UC e 
tulmuş bir sıra küçük bs tılf1 
hurlyetlerinin serbest birbi!P' 
veya konfederasyonu ola 

Harpten sonra inıti!t~ 
Fransanır. bu$?iinkü se.J.dlld9 ~ 
uUi.klaşacakJan, onıarın d~ 
bir nizama (fakat. Atıxıafl ti!~ 
tör:ısı, altında bir ni.z,al'l1 ı;ıtıV-,: 
~h:ecekleri ne kadar rxı tD~ 
ise. Almanya ve italyanııı ,_,fo 
kümü altında bir Balkt1~11f1'1~ 
müstemlekelerinin kurtl~I' , 
cai:rı da o kadar muh0 c:-1 
Yeni nizam, tabiatc ve r rı 1 

mugayir suni bir devreJ1! 1ıJ 
sinden başka bir şey de~ 
olamaz. 
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UŞA~ININ NOTLA;;-1 
___) 

Karanlıkta Körebe 
([ADPAMLAD 

Yazan: Sevim SERTEL 

9Ta~vimde 
~blryapra 

........................................... , İlk 

. ------- Yazan: :...... ······: Karanbol: nim ışiğim kokünden sönecek. 
Ulan Mardıros hımbıl gibi ne ba
kınıyon? Koskoca d'ebgı gormu
yon mı? Çaputu tıka . 

l iki Mektup 

Tramvayda Çıkan isyan • Et Terine D ün da b;;:a: ... :~! 
duraa Yılma ilişti. Büyük kD 

Kemik Yiyen Mücteri • Meğer PallCJaltıda hacimde kiiıtJara yazıl.IDlf 
S' çok mektuplar... Bunlardaa : . . 

-----------------i 
ün 
iseleri içinde 

Dolaşma 

(JUnurı muhim haberleri şunlardır: 
l - Romanya bir Alman mtıstem
~ı oluyor. 

2 - \'C':u niı:am hakkında yeni i!
t yayılmıştır, 

- Amcrıkadn Alman casus ta
iıl J"cti et.rafında mühim vcsıknlar 

fyd. na çıkmıştır. 

.......... ~-----------
~ eneral Antonescu daha 
V Berline ayak basar bu-

Romanyanın Almanyaya 
aıasıl bir vaziyete düşeceği. 

'-teren emareler başlamış-

~ felen haberlere röre bnn
lonra Romanyada milli bay. 
hnında Alman bayrağı da 

t ektir. 
e.ıi nizamın ne olduğunu au

istiycnlere bu misal gü:ıel 
itnektir. Romanya U1&§\'ekili
ller1in ziyaretinden sonra bu 

ketin de mih\'cre iltihakı 
'ri\'aki olacaktır. Bu ilti

ltomanyanm istiklalindeb 
kalmış eserler v~, onları 

~aya kafi gelecektu. 
~aennlcyh Romanyanın mih. 

girmesi, sadece bu meınle
ıararına olacaktır. Çünkü 
) a için Romanyanın mih. 

ı., İltihakından kazanılacak ye. 
"'t Şey kalmamıştır. Fakat Ro
)ll irin kaybedecek daha çok 
~&rdır. 

* Nizam Hakkında 

' tefoni ajansı mihverdlerio 
A, rupada kurmak iste-

.i )eni nizam hakkında dün 
'-ı(Şaatta bulunmuştur. 

İfşaata göre Roınımyadao 
C:iğcr memleketler de A,·. 
~liğine gireceklerdir. Yal

ı.\'eçle lsviçre hariç, bütün 
~vrupa devletleri mihverle 

~t. yeni Avrupayı kurac:ak-

~lk ki Bulgaristan n:. l'u
"~ anın da mihvt>re glret'cği 
. lıı edilmektedir. Hatta, bir 
~ tı rh &) etine göre, Türkiye. 

t Veni nizamın kine almaya 
tkJardır. -
•kika Berlin yeni Avrupa 
t&ıerinde faaliyetine de,·am 
tedir. Romanya Başvekilin. 
•orıra şimdi de Slovakya 

ili ve Hariciye Nazırları 
e da\'et edilmi,.lerdir. 
illan hu da\'etlcr birbfrlni 

edecek ve bu suretle AJ
>ıı ı\ vru~a iizcrindeki snlta. 
~urac:aktır. 

A:...-:"'"n tabaniyat, Almanla. 
L.~rikada gayet ıeniş mlk

f'aliyette bulu.nduklaımı, 
bi.i~·ük sanayii ele geçirme
tıldarıu1 meyd:ma çıkar-

dahilde hürriyetten 
ederek çahpn Be§İnci 

~aya karar vermiştir. 
ann Amerika icindeki 

.it faaliyetleri, Alm&;ıyanın 
)ı harbe tahrik için kul

t eti en tehlikeli silahtır. 
~ l 8 harbinde bir Ameri. 

t~isıni batırmıık ~uretile 
l ı harbe sürükleyen Al

ı..;._ hu defa da Amerikan ef. 
""11bniyesini reneide eden 

)etlerile, nynı neticeyi 
':~bilir. Onun için Ameri-
~etinin Alm:ın casus 

karp aldığı bu şiddetli 
ilet fevkalade ehemmi. 

...._ )(ıtı yn,ı ve mem'elı:tt;I fiHr 
f 177 lnd UTJll çıkıalfttr. 

ru - M<ml<ketımitıJe köy da· 
ilk hakkında ne)rl7•t yı.pan b11 

~ 9 • 1 o uncu sayı ı bır arada çıı..· 

ayıu çıkını tır. 

t l•ri Dcrsl~i - 7 inci ,...,,, n 
l•fc ıt bir <Ok vao •c ı•· 

M atbaadan çıktım. Gözün 
all§lllasma imkan olını

yan bir karanlık. Yanımda siyah 
bir hayal yiirüyor. O da bcnım 
gibi bir yolcu. İkimiz de birbiri. 
mizden medet umuy.,ruz. Halbu-

i ULUNAY t • • .......................... 
- Verdim ya. Bir 
- Yirmi para idi o. Beş kuruş -·--------

• • 
Cesaret Sahnesi : 

değil. 
- Al bakalım ama sütüne hn

vale. V chimli bir arkadaş vardır. 
. Bugün şoyle anlatıyor-

du: 

* Büyük Hanımla Torunu : 

ki ikimizde de elektrık ıencri - Hay yetişme, hınzır yumur-
k cak. Bu zifiri karanlıkta beni 

- Bana daima karnntıktan bir 
ürkeklik gelir. Dün ak~am el yor
damile eve gidiyordum. Baktım. 
Sokağın başında bana doğru . bir 
hayal geliyor. Kendi kcnd•me 
"Eyvah! dedim. Tevekkeli Fikret 
(Gece hemrazıdır hayadidin) de
mi) or. Saglam kannanyolacılar 
olacak.,,Durdum. O da durdu. 

yo . 
Yanımda bir gümleme oldu. Iki evden neye çıkardın? 

ses birden: - :Fena mı hamınne? GezeJ;m 
- Aman başım! diye çıktık. 
- Ay kafam! - Ayol bır şey görmüyorum Öksürük insan~ resarr.t verir-
İki hayal başlarını tutarax ağ· ki gezelim. Kendimi kömtirlGkte 

lamalı gibi bir sada ile: zannediyorum. Burası neresi? • 
- Kusura bakmayın birader. - Bilmem. Gnliba Köprübaşı. 
- Zarar yok. Olagan şeydir. Biletçiye sor. . 
Birbirlerinden ayrıldıktan son! - Hu biletçi. Burası nercsı? 

miş acucr. Oksüreyım dedim. İki 
"ühü!,, birden işitildi. Korkudan 
çatlak bir sesle seslendim: 

ra ikisi birden: - Köprübaşı. 
- Herifteki kafa değil tahmis. - Haydi haydi. Alay etme. 

çi dibeğine benziyor. Alnım ceviz Böyle simsiyah Köpriibaşı olur 
gibi şişti. Eve gideyim de anahtar mu? Çocuk mu !tf.ndırıyo~~n? 
bastırayım. Ben Köprübaşını bılmez mıyım? 

- Sen kimsin? 
Hemen hemen aynı perdeden 

bir ses cevap verdi: 
- Ya sen kimsin? 

Burun Müsademesi : 

- Dikkat et yahu! 
- Ne yapayım canım. Görme. 

dim. 
- Görmedim olur mu? Bur

nun ağzıma girdi. 
- Ne olur kardeşim? Nezle 

değilim, akarım yok, kokarım 
yok. Gül gibi, tertemiz bir burun. 

- Burun değil, gemi bastonu. 
-Allah öyle yaratmış. Rende-

liyecek değilim a. 
Kaldınmm yanından bıçkın bir 

ses yükseldi. 
- Kandil as beybaba kandil! 

Hem uzaktan görürler, alarga 
geçerler. Hem de sen rasgelen ye. 
re dalmazsm. 

+ ... 
Yeni Bil Kazanç : 

- Tramvay durak yerine ... 
Kuruş! Haydi kalkıyor! 

İki üç kişi toplandık. Kılavuz 
kumandayı verdi. 

- Elele tutuşun! 
Birbirimizin ellerine yapıştııı:. 
- Kumandaya dikkat. Ben lo. 

komotif, siz vagon! 
Muharremde erzak dilenciliği 

yapan goygoycular gibi ilerliyo • 
ruz. Her sokak basında: 

- h.alduım var. ln. 
- Kaldırım var. Bin. 
Sendeliye sendeliye durax y<>:

rine geldik. 
- Kuruşlar ttrtıllı olacak ha. 

Yuvarlakları alınam. Meteliği 
kUI'U§ diye yutturuyorlar. Ser
mayeden zarar ediyorum! 

* * 
Tramvayda: 

Pırıl pınl yanar. 
Alaycı bir ses: 
- Köprübaşı değil, büyükha

nım. Kömürcü sokağı. Ama sen 
gene o niyete al. 

* * Maskeleme Sistemleri: 

K omşum Emeti Hantma uğ
radım; evin içinde bir yı:.

nık kokusu. 

- Teyze! Yanık kokusu var. 
- Merak etme, bir şey değil. 

Ampuller kokuyor. 
- Neden? 
- Unu bulamaç yaptım. içine 

bolca çivit katarak sürdüm. Şiın
di hafif hafif pişiyor, tıpır tıpır 

- Ben mi? Yolcu. Ya sen? 
- Ben de öyle. 
- Öyle ise yoluna git. Neye 

durdun? 
- Ben bu sokakta oturuyo.. 

rum. 
- Ben de öyle. Kaç numara. 

dasın? 
- 81 numarada. 
- Acaip şey. Ben de öyle. A-

dın ne bakayım? 
- Feyzi. Senin adın? 
- Tahir! 
- Ağabey sen misin? 
- Allah müstahakını "·ersin. 

Demindenberi neye söylemiyor
sun? 

- Aman bu ütekUğimizi ki~ 
seye söyleme. Rezil oluruz. 

- Merak etme. Şehir uşağın
dan başka kimseye söylemem. 

' 
Askerli~ işleri 

dökülüyor. Şubeye Davet 
- Dökülenleri ne yapıyors11n? ll'atlh A•lrcrUlı: .............. ,_ llmdln lı:adar 
_ Ziyan eder m.lyim? Tavuk- ı.ı, a.arııır etmeaa.lt .,.. uhhf ahnlin1 ... I'•>'· 

al k ri bir aeb<plc seri b&rakılmıı (Jl6 • ::ss) 
lara vereceğim. Bak un ne ren (dahil) dofıı111lu iaıihlılm, muhabere, •ll"'rı, 
yumurtlayacaklar? topçıa eımfına mensup erat auere aevk•dllc· 

Bitişik evin kapıcısı daha pra- ceklcrdir. 

tik bir sistem bulmuş. Ampulün 2 - Subede topluma g(inQ 2M 1-940 P•· 
zarıesi aabalı saat (9) dur. 

ÜStÜne koyu lacivert renkte bir 3 - MDkdlcflcrin tayin olıman rQ:ule tU• 

deniz donu geçirmiş. bede huır tnalunmaları ilin olunur. 

Bakkal Bodos Ağa, dükkanın • 
Cephesini trkamakla meşgul. Yerli Eml..a.ıe Aıkcrlilc pbealndc,.ı: 

- Kolay gelsin Bocbs Ağa. ı _ Aıaiıda lı:Onyal ıraulı erat ıın ae-
- Eksik olma gozüm! nesi Eınin&na askrrlik meclisince ctlnlk ra· 
- Nasıl? Yol una ,girdi mi? ponı tansim cdilaıiıae de bu rapor kabul edil· 

A b k 
1 

D&Cdlfinden !ıe:retl arbhlnce mı.ıa7cnc•lııc ID· - manın u l~ ta ne sırna- .. um sıırtıımasııır. 
şık şeymiş ya! Deliği deşiğı öyle Dudak açıklıiı bulunan bu e~ın hmın ıu· 
tıkadım ki SU '1ZID&Z. Bi de b;ıkı- 1ıe79 selmcal •• bilculerla ~ubc.vc malllmat 
yom bıcak SÜrtü gıbı bi çatlak! \'Cl'meaİ, lcltncdiji takdırde Uker kaçaft DIU• 

Orayı yapı§tınyom kus gozi.ı gibi a111aleai s&n~eti ilin olunur, 
2 - Bal.banafa maballc.l:ıdcn Ahır.et 

bi delılc daha... lllkrG otlu us )taıtamonu dofunılu Edıp 
O aralrk dükiınına bir müıteri Erkan. 

geldi. 
- Bodos Ağa bir daha eve a

lacak için çırağı gönderme! 
- Gondenncyim <le nideyim? 

Uç aydır dukkane uğramaz ol. 
dun. Bakayım mı deftere? 

- Çocuk musun yahu! Buka-

• 
Yerli Emln8nll Aık<rllk ıubulnd•n: 
Aıaftdakl maddelerdeki ııeraiti hais bulu· 

nan lcıaa blımetliler ben:en M•lredilecelı:ınin· 
den ıubemlse (taırada bulunanlar bulunduk· 
tan ,,erdeki aakcrlik ıabelerlne) 111Ura~utları. 
G•lml:ııenler hakkında kanuni muamele ,,.pı· 

lacaiı Uln oJuııur. 

H er arabanın ,gellpnde bir ~:;:~~rç verilir mi? Yarm 

feryat kopuyor. Müşteri çıktıktan sonra Bodcs 

ı - LiM .,. daha ,,ııhck 111elıtep muıanu 
olup ukcrllfine karar verilml! ct.liycınam•· 
ıi.r lı:ıaa hlımcılikr. 

- Nereye gidiy~r bu araba? Ağa bana döndü: 
Güçbeli bir Taksun arabası ı:ıe. - Anlıyon a! Bi kez istedim. 

çebildim. Herkes iyi gorınek için Alaman Romanyayı aldı dedi. Bi 
yüzlerini limon sıkar gibi buruş. ! kez daha istedim. İtalya Yuuar.a 
turuyor. : saldırdı, dedi. Bu gun de ışıklar 

- Beş kuruş daha. söndü diyo. Alacaktan ötürü be-

2 - Kcnchl illerde liae ve daha Yllk'°k 
mekteplerden mezun olanlarılan &\kerl •hll· 
79t1ıamul obıu7anlar. 

ı - Univcraitedcn berhaııji bir Hbeple 
lca7dı ılliııcn ebliyetnamuls lnu blımeılılcr. 

4 - Aılrerlilılerinl tam bbmctli olar.le 
yaptıktan aonra liM n daha vüksec m<lrtep 
muunu olan 327, 321 ve 329 doiı:mla uler. 

Bi Ç ·· ı y K.. lderin Bay-mııı • tanesine göz gezdirdim. Edeb r o armş - Operr tmuzda (Muraat.ı-nazir) denı 
• Al ki sanata en güzel mlsal teşkil Türk Mflletı Neye ıpnaz .. · cek bir mektup. Bazı 1ed 

B u va:ka saat altı sularında 
tünelin Beyoğlu tarafında 

olmuştur: 
Ölü bir ışıkla aydınlanan tüne

lin ~apısı önünde biriken ~alkın 
haddi hesabı yoktur. Hepsı, ma
nevra yapılan köşeden çıkıp ge
lecek olan tramvaya ümit bağla
mışlardır. ' 

Fakat, üç dakikalık bir bekle. 
yişten sonra nihayet gelen araba, 
tıklım tıklım dolu, tramvay daha 
yola cıkmadan dolmuştur. 

O sİrada Galatasaray cihetin
den diğer bir tramvay!? geldiği
ni gören halk oraya hucumla tı
kabasa içine dolarlar. İşte kıya. 
met bu arada kopar. Zira, vat
man küplere binmiş ve halka şu 
ültimatomu ve~ir: 

- İniniz, ben köşeye gidip ma
nevramı yapmadan yolcu kabul 
etmem. Yoksa hareket etmem. 

Karanlığın içinden uğultulu 
ve gürültülü sesler yükselir: 

- Biz inemeyiz. Beklemekten 
ayağımıza kara sular indi. 

Bu münakaşa devam ededur
sun bir yandan da vatman ôe
diği~i yapmak niyetinde olduğu
nu isbat için tramvayı manevra 
yapılan köşeye getirir ve tram
vaydan iner. 

Fakat halk yerlerinden kalk
mamakta musırdır. Her kafadan 
bir ses çıkmaktadır. 

- Ben ta Sirkeciden buraya 
yürüyerek geldim, artık bir adım 
daha atacak halim yok .. 

- Evladım, ben bu saatte so.. 
kaklarda dünyada sürtemem. Bi
zim efendi beni kaldırımlarda 
sürterken görürse ne der sonra!. 

Muzip bir genç kız sesi: 
,_ Teyze bu karanlıkta göz gö. 

zü görmüyor, senin bey seni ::ıa-
sıl görecek? . . . 

- Birader, otomobıl de ışlemı. 
yor, ne olacak halimiz böyl~ .. Şu 
biletçinin numarasını a1abılsem 
de yarın bizim.... Beye şikayet 
edeyim .. 

Vatman, polisin de müdahale
sine rağmen halkın kıpırdamak 
niyetinde olmadığına nihayet ka
naat getirmiş olmalı ki, tramva
yı hareket ettirir. Neticede ögre
niyoruz ki bu ufak hengam~e 
sadece iki şapka kaybolmuş, bır 
kişinin de eli ezilmiştir 
Et Yerine Kemik 

Yiyen Müşteri : 

B eyazıdın ufak ve aslından 
loş olan lokantalanndan 

birinde şöyle acaip bir vaka ol
muştur: 

Civar fabrika amelelcrinden 
biri önündeki mavi lambanın ı~
ğmda ısmarladığı kuzu baş':11ı 
zevk ve iştiha ile yemektedır. 
Derken birdenbir · 

- Kırak .. Kırak .. Şimdi of of 
ağzından olukla kan boşanmakta-
d~ : 

Zavallı, kör ışıkta etle beraber ı 
ağzına yanlışlıkla bir parç.~ da 
kemik koymuş ve onu da çıgne
meye kalkmıştır. 

Netice .. İki dişi birden kırıl
mıştır. 

Meğer Pangaltıda 

ve sonra da o halde bırakılan 
yollardan biri olan Şafak soka. 
ğındn olmuştur. 

Bu semtte oturan bir vatandaş 
elinde paketler evine gitmekte 
ve bir yandan da gözünü karan
lıga alıştırmaya uğraşmaktadır. 
Fakat, nafile, olan oldu.. Giim ... 

Zavallının ansızın yuvarlandı
ğı yer açılan hendekle~de~ biri· 
dir. Bin gayretle bu duştuğn de
likten kurtulan vatandaş bu se· 
fer kendini bir kum tarlasına 
dalmış bulur. Eve güçbela üstü 
başı kum ve toz içinde gelen a
damcağız hayretle nereden geldi
ğini soran kansına -şu cevabı \·er
miştir: 

aynen koyuyorunı: 
"Kuzum birader, 
GönderciiiiJn Uç yüz 

kasaba verilıiz, bu u.oun 
dır. Fakat kurbanınız • 
Herife söyleyin prtlağıma inç 
dayamasın. Dalağını şişirip 
kembeden öyle sözler söylemit 
yenir yutulur şey dejil. 

Guya biz buna geçen Kur 
danberi para vermemişiz. B 
yüreiimin yağı eridi. C'ıi 
parçalandı. Şimdiye kadar 
parası çengelde asıldı. ''K 

- Nereden olacak, Şafak 
kağındaki çöl deryasından. 
Köpeklerin Bayramı : 

nın koyunu, sönra çıkar o 
derler. Pek doğru iıniı. Bir 
hesap pusulası göndermiş, 
den çıkılır şey değil. 8enia 
teki saymaya \'aktlm yok. 

so- kendi defterime göre narmmi 
vermiştim. Ay\'aZ kasap hep 
hesap değil mi? Borcum 
çokça olduğunu ben de b 
rum. Likin insanın zebun v D ün gece bir çok karakolla

ra telef onla veya şahsnn 
şu şekilde müracaatlar yapılmış. 
tır: 

- Kuzum bay komiser, sokak
larımızı köpekler bastı. Uğullu
d~n durulmuyor. 

- Yahu arkadaş ne olacak bu 
halimiz, çocuğun uykusu kactı. 
Burası Ayazpaşa, Kazancı ma
hallesi civarı hep başıboş köpek. 
!erle doldu. 

- Canım komiser, sizin yanı
nıza güç geldim. Şu bizim y&n so
kağı, meydanı boş bulan köpek
ler kaplamış, imdat .. 

Anlaşılıyor ki karanlığı çok se
ven köpekler bu vaziyeti fır~at 
bildiler. 
Türk Milleti 

Neye Alışmaz ki .. 

l lk gecenin ilk tecrübesizliği 
ve şaşkınlığı arasında bile 

göze ütiharla çarpan bir şey var
dı. Türk halkı bir parça, sıkıntı 
çekmek ve gelişigüzel şikiıyet et
mekle beraber üzerine di.tşen bu 
vatani vazifeyi ehemmiyetle kav
ramıştı ve istekle ve güleryüzle 
karşılıyordu. 
Konuşulan sözler arasında, 

halkın ve bilhassa mert Türk as.. 
kcr ve subaylarının şöyle söyle
dikleri duyuluyordu: 

-Türk milleti neve alıı;madı. 
ve neyi güleryüzle 

0

karsılamadı 
ki: Elbette buna da alışır. 

HALKEVLERİNDE; 

Bcıiktaı Halkevınd•n: Rvlmlı Tcm\n ko
lunda ,alıpnalı: il.ıere bir İMJ'•n •' nuahır. 
lttelılll<rin Tcıııail komıtealue D'Oncntlan. , 

Bugün matlnrl~en itibaren l\ ı 
KADIKÖY 

OPERA 1 
Sinemasında ı 

ASI KAHRAMAN 
VARNER BAXTER Uırafındın 1 
Ayrıea : 

Kanatll Kadınlar 
26 lltincitcşı inin Salı akıarnı 
Şehir Tiyatrosu artistleri tara

fından bilYilk Konser. 

SATILIK - KİRALIK 

ni kollayıp eski kuyruk a 
çıkarmak için kanını emme 
derisini yüzmeye kalkışırlar 

Jkinci mektup suyt)lculok 
teyen bir adamı tavsiye idi. 
nun da bazı yerlerini iktibas 
yorum. 

" ... Ibrnhim Ağa suy<'lea 
kayrılması için bir kaç kere 
Nazırına baş,•urmuş, hep su 
cevaplar almış. Beyhude ~ 
yüzsuyu dökmek nerMoe 
geldiğinden "su buhmmodıjı y 
de teyemmüm caizdir. Suyol 
olamazsam sakabaşı da o 
mıyım,, diye düşünmüş, doatl 
muzun aramızdan su sıznıaz 
recede olduğunu bildiğinden 
gün saat Uç sularında Aka 
ki evime gelip benden bir ta 
~·c rica etti. Ben bu adamı 
Suluınanastır ~karında oturd 
ğumuz zamandanbcri tlln 
Karakulak suyu gibi hafif 
ludur. Her işte zeytinyalt 
suyun üstüne çıkan, yelıat • 
man altından su yürüten hDek 
lardan değildir. Ufaktefek k 
ru da olsa, çoklarına nis 
zemzemle yıkannuş ;ıibidir. K 
eli hesabıma terbiyesine, •üs 
haline ağzım sulandı. 

Baki Allah sizi su gibi aziz 
sin efendim .. , TAicvThlCI , ____ _ 

Bu Akşam Şehzndebaşı 

TURAN 
S'neması - Tiyatrosunda 

TİYATRO • SİNEMA • 
VARYETE 

San'atkar N A ş 1 T ve arlı:a· 
da l .. n, Okuyucu SUZAN YA· 
KAR \e yeni VARYETE nu
muraları; A o A Y O S M A 8 1 

Komedi 3 perde. 
Sinemada 2 büyük fılın birden : 

1 ·Büyük Aık 
CHARLES EOYER • 

İRENE DUNNE 

2-KARTAL 
· Pençesinde 

Gilndilz sinema 11 den itibaren 
deuımlı mat.ineler, ıece aiDeDa 
19,li da. Tiyatro 21 de baflar. 

Tiyatro - Sinema bir bU.U. 

BKÇmVarmış: '~~=:== 
-, u küçük vaka da gene Pan- J~====~Mıaır Sinemacılık Aleminin en biıyuk 2 Yıldızı 

seyredilir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

galtı civarında tamir. edil· -·---· .. ,-----• 
mek üzere altı üstüne getirilen I"""" ABDULVEHAB'IN ı Atkm Göz Yatları filminbı 

Yeclne rakibi Unutulmu Bqmucanai7e11 
niz üzerine satılnn emlfıkınlzln bedeli , ,,...__A_bd_ül,..g._a_ni ~d f , .. ~Ç.A,_T_AIJ ___ ..,.. size nlel.lıcsap gönderilen paraya k:ır- _ 
~ılııt tutulmu~tur. İllül .. ,. t Modam Va~~u~ üurlnd• r c· i ~ •;.;• ~ ·ı • ' 1 PEK yapma meyvıılar dolu ppkasmdan • 1 

dol~yJ (Madam manav) likabı ile a· t Yazan : ANNIE VIVANTI 
nılan İn~liz Mis~~ Mak Piterson, t - . :ı.ı.~~· RÜVEYDE &lNANOGLU 
Felemengın en buyük çikolata tab-~- ...... ------
rikasıııın sahibi Mösyö Vendensen, 
Dili( d'Aost'un metresi oldutu söyle
nen MilAıı Skalasının mlltekalt şan
tozJ artist Pina Lonbard ve daha 
bunlar gibi birçok kumarbaz dostla
rımız vardı. 
Aramızdaki muhavereler hiçbir za

man kumar huduUarını geçemiyordu. 
- Ah güzelim. Dün doktor bir el 

satın almıştı, Göriılmedik §ey!,. 
- Ne oldu? 
- Tanı on sekiz defa leçti, Hem 

de bir abataj. bir tiraJ ... 
- Bari istifade edeb!Jdi mi? 
- Ne ıaer? Uç el verdi. Pas la 

men. dedf. OD4an SOIU'& eli. ihtiyar 
patrik aldı. 

- O buda)Qı bilirim. Ancak bir 
el verir. 

- Öyle de oldu. Arbdu Rornan
yalı petroldl DavideskQ'ye ıeçti, O 
zaman ben de eline on ı.w. koymak 
istedim, 

- Sakın ha, O, beşe çekmez. 
- Tam tistilne vurdunuz, beşe 

çekmedi ... 
- Düştü mü?. 
- Hayıı bnakis dört el geçti, 
Gündüzleri Montekarloya gidiyor-

duk Evvela (Rulet) masalannda oy
nad~ktan sonra ağır b:11lı oyuncuların 
krc!h etl!klerj (otuz - ~ı~.l<~ mas~
~mııı müdavimi olduk. Nıki nın yeru
li{:inl gören Mont.ekadonun kumar
baz. kurUan etratını aldılar. Üç defa 
sl,yah çıkacak ve arkadan bir de ~
nu:a kazanacak olursa, tekrar aıya
hın ıelınesinl bir kanun k~ d~
gişmiyen bir hadise gibi telikkı edı~ 
yorlardı Bu usul, bUtiln sermayemb:ı 
bir ıilnde ı;ildi, süpürdü. Yine para
sız kaldık. 

Nomoff bir sabah, çatkın bir çehre 
ile yarunıa geldi, Elinde tuttuiu mek
tubu uzattı: 

- Ne var? dedim. Kötü bir haber 
mf? 

- Oldukça kötü. 
- Ne var? Söyle. Meralt ediyorum, 
- Oku! 
Mektuba göz attım. Vekilinden ıe

Uyn.rdu; mektubun meali ;ıuydu: 
•• ...... tarihli mektubunuz.un ce

vabıdır. 
"Lc!feyledigim listeden dahi anla

şılacağı vcçhlle, idarchanemlze meT
dü nnkdlnlz tükcnmi~. Yine emri-

Nomoff: 
- Bu, pek fena bir zamana tesa

dll C etti Ben vckillmcle dnh:ı param 
\;.r, ze~nedıyordum. Elimizde kal:ın 
blr&aç bin .frankla Martengal'i tut
maıt kalın değil, Halbuki yirmi bin 
!ra-ıgım olsaydı ... 
Elımizdı:ki snn binliklerle yine 

Morıtckorloya gittik, 
Şanssızlık amansız bir surette ya

kamıza yapışmıştı. Nomoff (Otuz -
Kırk) masasını bıraktı. Rulete geldi, 

Ben, yalnız onu seyrediyordu~. 
M3vi gözleri bulanmı:r, donuk nası
yt>sini ince bir ter tabakası kapla
mıştı, 

Birdm nıumda bir .. ilittim! 
- Neden oynamıyorsunuz? Kontes 

Tarnovska ... 
Bir yılan gibi samiamı sokan bu 

sesten irkildim, D6Ddüm: 
Yanımda Akrep duruyordu, tlıti

ramla sel~dı. 
- Pek slnlrllainlzl Sizi blru &azi· 

nonun heyecanlı havasından kurta
raYU11. Serinlıeaıek için bir rey almak 
istemez misiniz? 

- Nik' ... 
- Oh! Onunla meşgul olmayınız. 

Biçare son banlmotıatını kurtarmak 
itin o kadaı dalpı kl ••• Haydi! Bu-
yu.unuz, 

(DEVAMI VAR) 

SİNEMASINDA 

Harikulade ve Enfes 
Bir Şaheser 

SEVEN 
KADIN 

filmi yaratanlar : 

LAMARR • 
TAYLOR 

HEDY 
ROBERT 

Bugün seanslar : 
Saat 1 - 2.30 - 4.30 -

6.30 ve 9 dadır. 

Gözler ICamqtlnCI dekorlar arasında Fevkallde surette caalmcbrc1ddan 

lYıLDIZ SULTAN 1 
Türlere 8Özlü Arapça prkılı fll]aeaerintle 

TAKSİM Sinema.sına 
Koıuıan binlerce 'seyircileri caıy ve teshir etmektedir. 

Buıilıı saat l de tenzilltlı matine 

••••Seanslar: ı - 2.30 - 4.30 - ıuo Suare 9 da ••••111 
Ate,e Koıturu... Ölüme Cu Attıran". 'Mücadelelere Ufuk Açan 

BÜYÜK DRAM. " Fransızca ,, 

ÖLMEYEN AŞK 
Bette Davies • Henry Fonda • Georges Brent'iıı 

Yarattıfı bu etsia harika 
i\vrupayı yerinden o)'Jllttı ... Amerikan sinemalannı alkı,tan ç~attl-. A

ııkları ı.uraptan çıldırttı... Mesutları saadetle mestettı. 

Bugünde LALE ye şerefler kazandıracak. 
DİKKAT, DİKKAT: Ticaret gemilerine hücum eden tayyarelerle 

A yapılan aon müthiş harp Turkçe Paramunt Jıınalda. ı 

~--•••••••••••P" ' Ucuz: Matineler: Saat 1 ve 2.30 da Telefon: 43595 • 



N 
Gör-unmek 

ister misiniz? 

Askeri Fabrikalar 6atınalma 

Komisyonu ilanları · 

.,., ıon recroa iUtnacaK 
Tahmin edilen bedeli ( 11856) lira 

(50) kuruş olan 53 ton petrol Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer
kez sntmalma komisyonunca 9.12. 
1G40 pazartesi gunu saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız ol:ırak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (419) 

• lira (44) 1..-uruşu havi teklif mektup-
1.nnnı mezk-ılr günde saat 15 şe ka
dar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 madd~erlnde~i vcsalkle komis
yo:~cu olmadıklarına ve bu işle aHi
kadar tüccardan olduklarına dair Ti
r:ıret Oc.. .. sı vesikaslle mczkür gün ve 
saatte komisyona mill·acaatları. 

Mühim Bir Keşif 
yesinde buruşukluklara 
nihayet veriliyor. Bu beslenecek ve her sabah kalklığıruzda 

tecrübeyi yapınız. cil:ilniz, daha saf, daha taze görüne
cek ve scnçleşcccktlr. 

eş}ıu?' bit' cnd mütehDSSlSl tara. 
an keş:! ve genç hayvanlann 
ve huceyrclerinden kemali itina 

Jst.ihsal edilen ve bir genç kızın 
ve saf cildin.in unsurlann:ı mü_ 

ıh o~ ''BIOCEL., tıibir edilen 
eW ve yeni cevher, halıhaz.ırda 

J unmrı· olan pembe renkteki To-
ton kremi terkibine karıştınlmıştır. 
ak~. yatmnzdnn evı.·cl sQrünilz. 
duğunuz her dakika zarfında cll
z, bu kıymetli unsuru mas edip 

Gündüzleri beyaz (yağsız) Tokalon 
kremi kullanınız. Terkibindeki be
yazlatıcı ve kiıvvct.:cndirici unsurlar, 
dahıle nüfuz ederek gizli gayrfsaf 
ınaddeler: ihraç ve sly&h noktaları 
izole eder. Açık mesamelcıi sıklaştırır 
ve bu suretle cildinizi beyazlatıp yu
mu~atacaktır. Bu basit tedbir saye: 
sinde her kadın birkaç sene gençleşe_ 
bilir \'e genç kızlann bile gıpta ede
ceği şayanı hayret bir cild ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

Açık Eksiltme UsuHle inşaat ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Ankarada Hamam önünde yapılmakta olan Tıp Fakültesi müştemi

tmdan "9S9094.9S,. dokuz yüz eJli dokuz bin doksan dört lira doksan beş 
r11, kl"şif bedelli dogum ve nisaiye kliniği insaatmm ikmali açık eksiltme

<: konulmuştur. 
2 - Eksiltme 5 Birincikanun 1940 Perşembe giinü saat 15 de Ankarada 

S·hhat ve İçtimai Muavenet Vckiletinde te~kil olunaca'k hususi komisyonca 
:Yapılacaktır. 

3 - 1stiycnler eksiltme şartnamesi, Genel ve Fenni ııartnamcler, mu
bvde proiesı, fiyat tahlili, ke~f ve Hususi şartlar cetveli ve 19 parça avan
projc planlannı 47 lira 95 kuruş bedel mukabilinde Sıhhat Vck1Jeti İçtimai 
Mnavenct Dairesinden alabilecekleri gibi inşaat muktazi ve bir kısmı haıır
lacm.ı:s olan tatbi'kat projelerini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı "42113.80,. kırk iki bin yüz on üc; lira 
atkaen kurustur. 

S - Talipler aşağıdaki vesikalan teminat makbw:lan ile beraber ko
misyona tevdi ctmeğe mecburdurlar. 

A - Cari seneye ait Ticaret Odası vuikası "Talipler ı;irket oluna 2490 
•Yiiı kanunun üçü~cü maddesinin A ve B fıkralarında yazılı vesikaları.., 

B - 250,000 lıradan uafl olmamak üzere yaptığı bina işlerini iyi ba
l&rdı~ dair iş sahiplerinden alınmış vesikalar. 

6 - Teminat olarak nakit ve nakit mahıyetindeki evrak komisyonca 
kabul edilcmiyeceği için bu ka~il teminat vermek is~yenlerin daha evvel 
Vekilete müracaatla bıınlan ali.kah mal sandıklanna yatırmaları ve ko-
ınisyona makbuzlarmı tevdi etmeleri lazımdır. "10880" 

Türk Ha\'a Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden: 
Kurumumuz için "60.000., tane yılba31 tebn'lt kartile " 60.000,. tane zarf 

•e "3500,, tane cetvel yaptırılacaktır. 
25 Teşrinisani 940 paz;artes~ giinü saat lS de ~ksiltmesi yapılacağından 

taliplerin 90 lira muvakkat temınat parasile Cağaloğlundaki §Ubemize mü-
racaatlan. ( ı l 114) 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

2irai ve ticari her nevi banlta muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lire 
iKRAMiYE VERiYOR 

Z:fnat 8anka.•nd• kumbal'lllı ve ltıbal'lı. USll'TUf heaaplırınaı en 
Drut taulunanları senede 4 defa çeklleeek kura ile apCıdakl pllna gBre 

4 Adet 
• 
• 

lkr•mlye daOıtılıeaktır. 
1 000 Llralık 

!500 
~50 

• 
• 

• 4.000 
z.ooo 
1.000 

4( • 100 • 4 .000 

101 • f.O • 6 OOt' 

'\2t. • 40 • 4.800 
,so • ~o • ı.aoo 

Dl K KAT: Resaplnr.ıı.,dıııtf ıııırflar bfr sene tçtnde 50 Uradan ış. 

1enlere Otramlye çıktığı takdırde "' 20 taz.lasiyle verilecektir. 
lleDede 4 dda. 1 Eyhll. l 81.rtndkAnun. 1 Mart ve ı 

tarihlerinde celdlecekUr. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

(11008) •• 
Yüz Doksan Bin Litr~ 

Benzin Alınacak 
Tahmin edilen bedeli (52915) Ura 

oltıu yiız doksan bin litre benzin as
keri !ahrlkalur Ul)lum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
9/12/ 9W pazart.esi gfinü satıt 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir 
Şartname 2 lira (65) kunış 

0

muka-
• bilinde komisyondan verilir. T:ılip1e

rin muvakkat teminat olan (3895) 
lira (75) kuruşu havi teklif mekup
lanm mezkfır gilnde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
\'e 3. maddelerindeki vesaikle lco
misyoncl' olınadıklanna ve bu işle 
a~adar Gccardan olduklarına dair 
Tlc.~rct Odası vesikasile m;-zkür a;ün 
ve saatte komisyona mOrııc:ıatları. 

(11009) 

• 2000 M3 Ceviz 
Tomruğu Alınacak 

Tahmır. edilen bedeli (74,000) lira 
olar! 2000 metre mikabı ceviz tom
ruğu askert fabrikalar merkez satın 
alm.a komisyonunca 9/12/940 pazar
tf'Si gün(. saat 15,30 da kapalı zarfla 
fhrue edilecektir. ŞMtname (3) lira 
(70) kuruş mukabilinde komisyon
da..., \'erilir. Taliplerin muvakkat te
ıninat olan (4950) lirayı havi teklif 
mektuplarlll.1 mezkür g(inde saat 
14,30 uı kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numan:ılı ka
nunwı 2 ve 3. maddelerindeki ve
s2ikle komiSyoncu olmadıklarına ve 
bu işlo allikadar tüccardan oldukla
rına da!t Ticaret Odası vesiknsile 
mezkfır güz: ve saatte komisyona mü-
racaa tlan. ( 11007) 

• Tahmirı edilen bedeli (2394 lira 90 

1 

kuruş) olım 30 adet mahruti çadıt 
topbanı Salıpazarı askerl fabrikalar 
yollamasındaki satın alına komisyo
nun~ 10,12.940 salı gilnü saat 15 tc 
pazarlıkla lbale edilecektir. 

Taliplerin ilk teminat olan 189 lira 
56 kuruıluk mal sandığı makbuzu ile 
mezkUr gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi her gün ko-
misyonda görülebilir. (11106) • Tahmin edilen bedeli (4095) lira 
olan (39000) kilo ekmek Tophane 
Salıpazarı askeri fabrikalar yollama
sındaki saUn alına komisyonunca 10/ 
12/940 salı günü ı--:aat 14 te açık ek
siltme ile iluıle edilecektir. Taliplerin 
ilk temin:ıt.ı olan (307) lira (13) ku
ruşu her hangi bir mal mCidilrlüğüne 
yatırarak alacakları makbuzla birlik
te kom~yonda bulunmalan, Şartna
mesi her gün komisyonda götjilebi-
llr. (11105) • 

62000 Kilo Sığıreti 
Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 15500 Ura o
lan 82000 kilo sığır cU Kınkkale grup 
müdfirlfiğü binasınd:ı müteşekkil sa
tın alma komisyonunca 9/12/940 pa
zartesi günü saat 14 te kapalı zarfla 
ilıale edilecektir. Etler dersten alın
maYJp Mayıs 941 sonuna kadar şart
namesine göre alınacaktır. Şarbıamesf 
komisyondan parasız olarak verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat miktan 
olar. (1162) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mez.kür günde 
saat 13 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lu kanu
nun 2 ve 3. cü mııddelerindekf vesa
ikle birlikte mezkür gün ve saatte 
komisyona miiracaaUan. (11112) 

Deniz Levazım Satınalma , ' 

Komi~yonu Uanları · . 
l - Ih•.ıyacımız olan 400 kilo krom 

yeşil. 2001, kilo sabit ı;olusyon ve 2000 
kilo sabit unamelin tahmin edilen 
bedeli (5{120) liradır. İşbu üç kalem 
boya malzemesi 25 - ı,ı - 940 tarihi
ne rastııyan pauırtesi günü saat 14 
te Kasımp31ada bulunan deniz leva
zım satnıalma komisyonunda pazar
lıkla alınllcaktır 

2 - Katı tentlnatı (753) lira olup 
şartnamesi her gün i:; saati dahilinde 

1 
mezkfır komisyondan bedelsiz alına
billr. 

~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona müracaatları nan olu-
n\ll". (11074) 

Buru ikinci Sulh Hukuk mahke· 
muinden: 940/ 921 - Bursnnın Pınar
başı mahallesinden Süleyman kızı 
Şehriye Bağrının dav:ılılnr Bandır
manın Pazar caddesinde 24 numara
da İsmail karısı Fatma Öney ve hem
şiresi Hatice aleyhlerine ikame eyle
diği i.zalr! şüyu • ecrimisil davasında: 
İkametgahı meçhul olmasından dola -
yı !lAnen tebliğ olunan davetiye üze
rine gelmiyen mezbure Hatice hak
kında bittalep gıyaben muhakeme ic
rasına ve gıyap karan tebliğine ve 
muhakf'menin 12 KAnunuevvel 940 
tarihine 

0

roüsad1f perşembe günü saat 
14 te . tAllklnc karar verilmekle mez
kUr gün ve saatte mezbure Haticenin 
bizzat ge'lmed.iği veya tnrafından bir 
vekil göndermediği takdirde, gıyaben 
muhakemeye devam olunacal:ı gıyap 
karan tebllği makamına kolm olmak 
"•cırc ilflr. ohmur. 

TAN 

ALATURKA KISMINDA 
Her akşam 

Yirmi kişilik saz - Zengin 
varyete - Sahnemizde 

yeni sürprizler 
Saz lıer akıam saat 18;10 da 

ba~lıyor. Telef on: 12633 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin Fiyatı tik Teminat 

Urfa sadeyalr 3.000 Kilo , 1S7,SO 3S4.38 
Yüksek Öfretmen Okulunun Mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyacı olan yu

karda aıikdarı, beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazdı Urfa sa.dcya
tm 29.Xl.1940 Cuma günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Erkek Lise5i yanında Yüksek Mektepler Muhasebe
ciliğinde toplanan Okul Komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odaamm yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ile birlikte belli cün ve saatte sözü ceçen komisyonda bulunınalarL 

İlk teminat yatırmak ve şartnameyiJgörmek istiyenlerin Yüksek Öfret-
meo Okulu idaresine müracaatları. (10785) 

~- KUŞ . TOYUN DEN 
..... 

Yastık, Yorcan, Yatak kollanmak kese ve sıhhatinize faydalıdır. 

BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK 1 LİRADIR. 
Yatak vorcanlan da pek ucuzdıır. Adre.: lstanbul Çalcmakcılar 

Kuı Tüyü F:ıbrikaaı Telefon: 23027 1 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Yapı işlerinde istihdam edilmek üzere iki yüz altmış lira ücretli bir 

ve iki yii.z on lira ücretli bir yüksek mimar veya mühendis ile yüz yetmiş 
liıa ücretli üç fen mcnıuru veya mühendis alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtısas mevkii olup taliplerine 36S6 No. la kanun 
hükümlerine göre ücret verilecektir. ' 

3 - Talip olanların vesikalarını P. T. T. Umumi Müdürlüiü levaımı 
binalar şubesine göndermeleri. (7914 - 11069) 

Başvekalet İstatistik Umum l\lüdür1üğü 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

1 - Ac;ık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılaca.k olan 30 forma tahmin 
olunan sanayi istatistiğinden 700 nüsha ve 30 forma tahmin olunan Adliye 
istatistiğinden 1500 nüsha ve 45 forma 'tahmin olunan Belediyeler istatisti
~inden de 800 nüsha bastndacalrtır. 

2 - 16 sahifelik beher forması için 45 şer lira fiyat tahmin olnnmuştur. 
% 7,5 hesabiyle beher kitap için muvakkat teminat vesikası verilmesi U.
ı:ımdıı. 

3 - İhale 1940 sennıi Birincikinun aymın 2 inci Pazartesi ciinü saat 
ıs de Umum Mildürlük binasında toplanaca.k olan komisyonda yapılacaktır. 

Nümuneler dairede görülür. Şartname komisyon kitipliiinden istene-
bilir. "7101., "10802., 

Abideler şehri İstanbul'da 
Pek büyük bir şöhret abidesi vardır. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKiR 

Jlerkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy, Kadıköy 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gilnde ilç defa muntazaman di$1erinizi fırçatayııı!S-

KIYMETTAR PIRLANT~ 
jıı6C 

Oo bir kırat te"lt taş gayet kıymetli bir pırlanta Sandal Bedetttn 
te§hir edilmektedir. 

Ayın 25 inci Pazartesı günü saat 14 de satılacaktır. 

-------------------------------------------~ - ETİ BAN Ktan 
KAPALI ZARF USULİLE 

MALZEME SATIŞI 
Aşağıdaki listede yaı:ıh malzeme, Balyada Maden mevkiinde 1er~X 

teslim edilmek üzere 2/ 12/ 1940 ta Ankarada banka merkezinde, kar 
zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin malzemeyi mahallinde görmeler~ 
topyekun uir fiyatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı ayn dahi tı f' 

fiyat vermeleri ve 2/ 12 / 1940 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada tııb15' 
lar Başmüdlirlüğü yanında Dr. Salam apartımanında 3 No. dairede. 1"1 ~ 
çcierile beraber bulunmaları ilan olunur. Malzemenin gıimrük ve uir 
sumu alıcıya aittir. 

Pozisyon 
N. Adedi 

. 207 1 

208 2 

1 

209 1 

L i S T i 

Eşyanın cinsi ıs' 
Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 4 '[) t6" 
(1911) Siemens Schuckert 3(,0 KWS hk alterıı't6' 
rile beraber Efektif 210 volt. 42 peryot. (tfO 
için aksamla birlikte). ıoO 
Elektrojen motör grupu. Dicsel Sulzer 4 :D tô
(1911) Siemens - Halske, 234 KWS tık alt~,;.ı 
rile beraber. Efektif 210 volt. 42 pcryot. (I> 
motörü için yedek aksamla birlikte). ıoO 
Elektrojen motör crupu. Diesel Sulzcr 3 V ~ 
(1910) Siemens Schuckert 178 KWS lık. alt .;;eı 
törile beraber. Efektif 210 volt. 42 pcryot. Cl>i 
motörü iı;in yedek aksamla birlikte). ~ 
Tevzi tablosu, tam teçhizatla ve yu~rıdaki 
elektrojen grupu için. -11,._ 
Muhavvile postesi 11. 400/210 voltluk 300 •• 
Tam teçhizatla. ~ 
Muhavvile postası 11. 400/190 volt. 400 KVA. 
teçhizatla. ~ 
.Muhavvile merkezi. 190/12.000 volt. 800 KVA· 
teçhizatla. ~ 
Muhavvile merkezi, 11.000/210 volt. 100 KVA· 
teçhizatla. ~ 
Muhavvile me~ezi, 11.40/210 volt. 100 KVA
teçhizatla. _ ~ 
Muhtelif kuvvette elektrik motörleri (P"' 
hurda). JI# 
Takriben 200 ton saç. halat, pilı:, çelik ve ray~ 
ve profil demirleri, vagon tekerlekleri ve ..,... 
bakır teller ve pirinçlcı. 
Muhtelif .ev ve ;yaz!hanc eşyası. 

~-Aka Gündüz'ün4 ' 
Soıı neşroluna1ı : 

Tank • Tango 
Milli - İçtimai - Edebi 

ROMANI 
RESiMLi AY MATBAASINDA 

330 doğumlu Cemil 

'-•••••••••• .. ••••••••••••••••i' . ,,..U.ık•u•rf>u: utılmaktıdır. , 

fi"i;-ta-;Ş;"' DRAM Kıs"''" 
! Aksnm saat 20,30 ds ~ 
: AYAIC TAKiMi ARASIPfO 
: KOM EDI KISM IND~ '{ı.Jpl~ 

Satıhk Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
ı - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 810·adet muadili 543/238 

M. 3 köknar tomruin açık arttırma ile ublacaktır. 
2 - Tomrulı:lann ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları soyul

muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satış prtname:ıi Ankara Orm&n Umum Müdürlü

füııde, İstanbul, Ankara. Bolu, Çcvirıe Mijdürlüklerinde ve Boluda Devlet 
Onnan İşletmesi Revir .Amirliiinde cörfilebilir 

4 - Tomrukların beher metre mikabmm mulıannncn bedeli 11 lira 56 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatla 3/12/940 Sah cünü saat 15 
de Bolodüi Devlet İşletmesi Revir Amirlifi binasma müracaatları. "11107,, 

İstanbuJ Orman Ç. Müdürlüğünden: 
ı - Sarıyer kazası dahilinde bulunan Hadimkoru devlet ormanmdan 

4S24 kcnW mqe ve 4S24 kental karışık odun ile 2223 kental çalının kesilip 
ormandan çıkarılması açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 9/12/940 tarihine müsadlf Pazartesi ıünü saat ıs de Vi
layet Konafında orman müdüriyetinde müteşekkil orman alım ve satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - M~e odununun beher kentalinin muhammen kıymeti "7,. ve kanıık 
odunun beher kentali "6,, ve çalının beher kenWi "6., kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat "55., liradır. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ibraz etmeleri luundır. 
6 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek iatiyenler Istanbul 

Orman Müdürlüfüne müracaat edebilirler. "11080,, 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Büyükderede yaptlacalı: beton iskelenin temdidi pazarlıkla müna

kasaya konmuştur. 
2 - Elı:siltmesi 28/11/940 Perşembe ciinü saat 14 de Büyiikdere hava 

yolları binasında toplanacak bava satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin bu işe ait birinci keşif kroki ve 1artna.me>:i cörm~k 

üzere her gün Y cşilköy bava mıntaka deposuna ve münaka~!a_ ı~~eklerın 
495 liradan ibaret muvakkat teminatlarını Bakırköy mal mudurluıu.ne ya
tırmau ve makbuz ve vesaiklerile birlikte meılı:ılr ~de •e belli yet"de top-
lanacak obn lı:omiıyona müracaatları. (11132) , ........................................ , 
FOSFARSOL 

EN BlRINCl 

Kan. Kuvvet ve lıtaha Şurubudur. 

Her Eczanede bulunur. ----• 

Fiyat Mürakahe Komisyonundan : 
34 Numaralı İlin - Yünlü, pamuklu. keten ipliii ve her nevi mensucat

ta umumi olarak perakende kir haddi toptan fiyatlara nazaran azami % 2S 
dır. Komisyonumurca lüks olarak kabul ve tasdik C1lilen ticarethanelerde 
kar haddi azami 7o 50 olmak i.ızcre kabul edilmiştir. (11115) 

Sahıp •• Nepıy&t MOdUrl.ı ı t;;mm U:t"1At. 
i Gündüz H te ÇOCUK O Dl 
: Aksam saat 20,30 da I>-' 

Gauteclli1' tt NeıınYat T.L.Ş ·TAN 'llaıbaa. ·-----······ .. -······ 

Türkiye 
yalnız 

manda 

1 

3 

2 

4 

8 

2000 
1000 

750 

500 
250 

Lira 

- 2000.-

- 3000.-

-
-
-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - -öoOO.-

Bankasına para yatınnaklS 
para biriktirmiş olmaz. ayni za· 

taliinizi de denemiş olursunUZ• 

Ke1ldeler : 4 Oubat, 2 M•· ıı 
yıs, 1 .e.ı:ıustoe. a l ldnclte .. 

• Pfn tarihlerinde yapılır 

Kumbaralı ve kumbaratl 
huaplarında en az elll ıı• 
raaı bulunanlar kul'i't• 

dahil edlllrler 


