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GONLUK SiYASi HALK GAZETESi 

rfi idare Normal 
Har atımızı 

Bozmıracakfır 
HükUmet, Simdilik Fazla Sıkı • 
Tedbirlere Lüzum Görmüyor 

4.ııkara. 26 <TAN Muhabiri Bildiriyor) -
İdare, gerek İstanbulda, ıerek diğer mm. 

ela hadisatın sevkiyle alınmasına lü. 
ıörülmüş bir ihtiyat teclbirtndeu ba$ka "'Y de!ildil'. Örfi idarenin tatbikatından 

üzere alınacak tedbirler vatandaşlann 
....ıırtt ... ı..u hayat tarzlanm ve ltiyatlanm de

ecek mahiyette olmıyacakbr. Hükumet 

fikirler neşredenler korkmalıdırlar. Çünkfı 
Örfi İdare gerek bunlata ve gerek karanhktan 
istifade ederek şehrin emniyeti ne oynamalc 
lstiyenlere karşı amansız olacaktır. 
Hilkômedn şimdiye kadar aldıtı ve şim. 
den aonra alması muhtemel tedbirlerin mem. 
leket efkin wnumiyesini telaşa düşürmesine 
lizum yoktur. 

Komutamn dünkü tetkik/,eri 

Sofyada 
Yeni Siyasi 
Temaslar 

Kral Boris, Sovyet 
Hariciye U. Katibini 

Kabul Ederek Görüştü 

Times'e Göre 

Bulgarları 3 ler Paktına 
Girmiye icbar Etmek 
Proiesi Geri Kalmıştır 

Londra. 26 <A.A.) - İnJlilte
renin Bulgaristana karşı olan 
hattı hareketi, Hariciye Müate. 
şan tarafmdan şu şekilde izah 
edilmiştir: 

"Bulgaristanın, lngilterenin 

tnıilterede mildaiaa luızırlıkları 

Caclcle ve Sokaldarclald Umumi 
Lc1mbalann Söndiirüleceil Saatler 

Ban cadde " eobklarda maüeab olarak yakılmakta oı.. 50 
ıırmunf elektrilı: llmbaaı, ba üpm uat 18 de .csadtirülecektir 
Bu IAmbalar )'81'1ll sece saat 17,30 da, Cama üpım ı 7 ele, C.
ınarteai stinü de 16,30 da .CSndilrfilecek, ondan aonra bie n· 
lrtlm•,.,.,.• lrtl'f' 

__. ....... 11!'119 ............................................................. . 

Sahil müdafaasına memur kda fardan biri manevrada dilik fazla sıkıcı tedbirler almıya lüzum 
emektedir. Bilikis vatanda,Jarın normal 
tında mühim bir deilşildik husule pL 
esine itina etmektedir. 

Örfi İdareden işi .rücü ile megul olan va. 
aşlar değil, tahriüt(ılH, casuslar, beşinci 
nıensup olanlar ve halk araamda zehirli 

Örfi idare Komutanı KorJ?eneral Ali Rıza 
ArtUnkal dün akşama doğru Emniyet Müdür. 
lflğüne gelmiş, Muzaffer Akalın n Şube Mü. 
dtlrleri ile görüşerek şehrin asayiş ve lnzı"bat 
vaziyeti hakkında izahat almıstır. 

düşnuaılanna katılmaması. veya 
aktif veya pasif surette yardım 
etmemesi veyahut lnıilterenin 
müttefiklerine hücum eyleme
mesi şartile, İngilterenin imza 
koyarak. iştirak edeceli muhte.. 
mel her hangi bir sulh tanzimin. 
de, Bul,şıaristanm tamamiyet ve 
istikWine tam hürmet edilıne
sini temin için elden geleni yap.. 
mak İnjfliz hükiımetinin niyet. 
lerindendir . ., 

Yunanistanda Harp r·
Askeri Y azlyet 

Manı Sahillerind 

ret in 
üne Örtülen 

li Duvak 
ordusu kime karp hazır'• 
hazırlansın. muhakkak o

BUdur ki: Artak Romanya ne 
l ne tdarl. ne lçt~l, ne ik
mukadderatmı tayin bak
sahip değildir. Mecburi ıa
mlnnettarlW!nm borcunu, 

r.dı. aldıtı sQn. 6demtye 
1.lrdur. Mihver b~Uli içinde 
it) ası. ne idarJ reyi yoktur. 
it "hukukan., müşterektir. Bu 
rın da ne olduğunu bugün 
ı yanın dilltüğü müstemleke 
etıne bakarak anhyablliriz. 

~abiha ~ll1'Tb;L 

Oınanya, mihver çemberine 
gıraı. Komanya Har.cıye 

1 bu sıyasetın ~ hoUan 
e konuştu. Mihvere gır. 
\'e Yenı Nizamı kabw et· 
ilk omeğinı Macaristan ve 
Yada buiabilirız. Bu itı. 
ltonıanya Hariciye NAZll'l
beyanatı tahlile de4er: 

' "Eskı şekilde bır Balkan 
maziye karışmıştır. Ro

buna benzer hıç bir şeye 
llıuddetince karışmıyacak. 

Balkan Antantı, Roman
fedakirlıldara katlanama· 
hükiimet mekanizmas.m 

Ya ücaretine bağlı banker. 
tllne vermesi. mali muva

. Kara Borsa adlı ve Ges
eline aldığı tuzağın içi. 

yüzünden hiç bir it 
Fakat, Romanyanm 

llıüddetince buna henzer 
yani Balkan devletleri. 
ağı bir anlaşmaya gire
Romanyanm ayağma 

bir esaret zincirldır ki, 
~adar iftiharla ta§ISI ye. 
Ylllldiye kadar hıç bir mu. 
•becU kaydile imzalanma--

"Yabudl sermayesile ve 
ecnebi diyarlardan gelen 

erle dahili ve harici si. 
idare eden hiç bir mem. 

felib bulamaz. Bu ha1 Ge· 
.\ııtonescu iktidara gelince. 

ki Romanyanın halidir.,. 
sermayesile hi~ bir 

tin felib bulanuyacajı 
bir ayet kadar kati ise, 
İlıgilterede City'de, Ame
\Vaıı Street'de büyük bir 
tutan Yahudi sermayesi
ınemleketlere temin etti. 
nasıl inkar ~ellm? Eğer 
olan sermaye is~. bu ne. 
hıız Yahudilerin sermaye-
Gııııasırdır? 

i diyarlardan gelecek di
le bir memleketin felah 
ağı doğr.udur, 9iinkft 
dan do~ruya hikhn 6ir 

"areti al~ s ek de. 
Bu sözü 41:1l 

~ıyacajtna 
IMll>Ul ederiz. Ç 

elhıe v · 
(Sonu; 

Ticaret Vekili 
N. Topçuoğlu 

istifa Effi 
Ticaret Vekifliğine 
Mümtaz Ökmen 

Tayin Olundu 

Mihiıt• Ökmen 
Ankara, 28 (A.A.) - Ticaret 

Vekili Aydın mebusu Nazmi Top. 
çuoğlu istifa etmiı ve yerine An
kara mebusu Mümtaz Ökmenin 
tayini Yüksek Tasdika iktiran ey· 
lemiştlr. 

,_) 

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 

izahat -Verdi 

BULGAR SEFIB.t DÖ"11>U 
Sofya 26 (A.A.) - "D.N.B ... : 

Bulgarstanın Berlin Elçisi Dra.. 
l(onof. hükumetine vaziyet hak
kında malfunat vermek üzere 
Sofyaya gelmiştir. Bu ziyaret, 
burada heyecan uyandırmış. Bul 
•ar devlet adamlan Berline ıit
miyeceklerinden, Elçi Dragonof. 
un. imza için Bulgarlstanın üç. 
ler paktına iltihakı protokolunu 

El basan 
da Tahliye 

Ediliyor 
Ergerideki Tazyik 
Art.yor, 4 ltalyan 
Fırkası imha Edildi 

Korunma Kanununda 
Yapılacak Tadilat 

Tetkik Ediliyor 
J(etirmekte oldu~ '8Y!alan çık.. Atina, 26 (A.A.) - "Yunan 
rnıştır Maamafih, bu, resmi mah tebliği.,: Kıtalanmız ileri hare. 
Wler t.rafndan edilmell- ket.leriıMt devam ederek biı kaç 

Anbra, '26 CA.A.) - C. 11: w ._ a y • F fill'l 6ililentir. Dıit-
Meclis Grupu Um\ımf Hentl bu. bil mevzuu oJmlidllf l&JlmmeL man tayyarelen memleketin iç 
l(iin -26/ 11/ 1940- saat 1& de tedir tarafında bir kaç şehir ve koyü 
Reısi Vekili s~yhan Mebusu Hil.. KRALIN TEMASLABI bombardıman etmişl"!rdir. Bir 
mi Urar.'ın Reisliğinde top1.an. Sofya, 26 (A.A.) - Kral Bo. kaç ölü ve yaralı vardır Askeri 
mıştır. ria dün Sovyet Hariciye Komi- hiç bir hedefe isabet vakı olma-
..Ce~in açılmasını .müteakrp serliği umumi katibi Sobolev'i mıştır. 

k~rs~_Ye Jlelen Harıcıye ye~~li kabul etmiştir. Sofyadaki Sovyet ITALY AN TEBLIOL'IF. GÖRE 
Sukru SaracoA'lu son 15 ~nlük 11efiri de mülBkatta hazır bulun· 
diinya siyasi hadiseleri,..den btz: aıuştur. 
a18kadar edenleri izah etmis ve Kral Boris Moskovactaki Ame. 
bu mevıul:tr etrafında müteaddi1 fikan seflr.i Steinhardt'ı da kabul 
mebuslar t~rafın_d~ sorulan su- ~mi tir. Bazı rivayetlere göre 
allere tatmın edicı cevaplar ver. Kr ı'eo-' S . hardt' 8 1 ı
n:ıştir. a cıs tem a u garıo-
Ruınnmedts başka madde c,.n 0 tanın sulhperver oldugunu söyle. 

jığı I(.'•n riyaset~e saat 16 da ceL fSona; Sa, 2 SU 4l 
~ev,. ni~loıv"'t "'""ilmistir ~...-~.....-~ 

M. KORUNMA KANUNU 
>_nkara 26 <TAN) - Cümhu. 

riyet Halk Partisi Meclis Grupu 
tdare Heyeti tarafından teşkil e. 
dil0 n bir komisyon. M!Ui Korun. 
ma Kanununun bazı maddelerL 
nin tadiline dair hükümet(e ha. 

'~n11u ~.. ., ...; •• '7 

Bir Hezimetin İçyüzü -------
Bu Harbin En 
Büyük Dramı 

Roma, 26 (A.A.) - 172 numa. 
ralı tebliğ: Yunan cephesındP.. E. 
pir sahiline ihraç edi1mi~ dı.iş· 
man müfrezeleri. kısmen ımha o
lunmuş, kısmen de silahlarilc e
sir alınmıştır. Tayyarelerımiz ta. 
rafından harekat sahasında mü
teaddit hücumlar y3pılmıstır. 
Korlu bombardıman edilmiştir. 

Düşman tayyareleri Leros ve 
Stampalia üzerine bir hücum 
yapmışlardır. Birisi ızçok askeri 
mahiyette olmak üzere bir kaç 
bina hasara uğramıştır Ölü ve 
yaralı yoktur. Hava dili batar
yalan 5 düşman tşyyaresi düşür. 
müşlerdlr. 

CEPHELERDE V~El' 

AgBaşındaSaatlar 
Bir Saat ileri 
Alınacaktır 

Paristen kaçan Fransız hfl
kibnetlnin mütarekeye takad. 
clilm eden on bet &ilnil nasal 
ıeçti? 

Kont Ciano'ııun bir cevabı: 
"Buıtın bana biltiin Tunusa 
vadetaenia dahi, faydası yok
tur. Ok yaydaa rıknıııtır; Ve 
ltalya harbe ,trecektlr:,, 

* * Hiç bir yerde intişar etme. 

Atina. 28 (A.A.) - Ge(en pa.. 
zar günü Görlcenln otuz kilomet
re kadar şimalinde ve Ohri 1ıölü 
kıylllında kiin Pogradeç e girm:ı 
olan Yunan süvarisi henüz o ha
validedir. süvariler, Jnlyanlann 
yol üzerinde bıraktı.klan mühim 
miktarda malZemenin tevlit etti. 
ii zorluğa rağmen süratle ilerle
mekte olan kıtaatı wviye et
mektedir. 

Gelecek Ayın Ortalarına Doğru Şehrimizde 
Umumi Bir Hava Denemesi Y apdac:ak 

U.ı alt tarafa abnmıı 'bir tramvay arabası ve beyaza 
boyıumuı bir elektrik direil fYU111 ikinci savfadal 

mit vesaik ve mal6mata daya. 
aan bu fevkalide merak uyan. 
dına ifpatı yarınki Taada 
okuyunuz! 

Dün güJ:adüz cereyan eden ba
rekltm .en . mühiımi cenup cep. 
besinin .ıınaı cenab10da yapıl. 
rmştır Yanya • Görice üzerinde 

'

LeskoV'ik üzerinden kcndıne bir 
. fSOnu Sa 2. Sü S ı 

Yuaaa taamalamua lıtib metleriai aösterir harita 

ITAL YANLAR 
MUKAVEMETE 

• 
ÇALIŞIYORLAR 
Yunaniıtanda ltalyanlar, harbin 

btrinci •fhaıım büyük ayiatla 
ka)'betmiılcrctir . 8imdi7e kadar on 
binden fazla esir, bir çok top. mit· 
ral)'ÖS, tanlı ve mühimmat vermiı· 
Jerdir. Bq fukalan peripn bir 
halde ricate mecbur olmuıtur. Yu
nanlılar Şark Cephesinde Poıra
deç'i almqlar Pindos cepbainde 
Arnavutluk araziıine sirmitler, E
pir cepbeainde de Ersiri)"e kadar 
sokulmuşlardır. 

lim'5. lu.rtıin ildnd san..ı bq
lliiıııı* ...... ..., 2 • ~ 
aan rlcatini dardannak için ıiirat
le arkadan ~ bwwetJer ,.. 
tiıtlrmıye ba1lamıtlardır. 

Avlonyadan ıetirilen iki ftrkaYi 
Epir mmtaka11nda cepheye :veti1-
tirmi1lerdir. Ve Ercıri öniinde yeni 
tlir harp bşlamıotır. İtalyanlar en 
zJyadP. bu cepht,1e ehemmiyet 
ve.iyor ıörOnmektedirler. 

Şiddetli 
Bir Topç 
Düellosu 

Almanlar, Bir in 
Gemi Kafilesine 
Kadar Obüs A. 
Londra, 28 (A.A.) -

sahiline yerleştirilmiş olan 
mnzUli Alman toplan, 
,... Manş'da b!r tlıgWz 
stne ateş aemJf.}ardır. 

KllflJe himaye altında 
vordu ve kendisinin hususi 
barajı vardı. Saat 8,30 a 
kafile, karanlık ve sis ieinde 
~azdan g~ken, 
toptan mürekkep bir batal'Vlln 
muş olduklan Gris • Nez 
dan atet bqlamıştır. Uzun Çünkü, Erıerinin zaptından 

(Sonu; Sa, Z Su. il 
1 ·m üc Alınan bata.rysaı dab• 

-' rekete ~eemi• ve atış lllA..-.uı 
mıştır. Kent sahilindeki 
menzilli f n~iliz toplan. 
bataryalarını topa tutumq 
Alman toplanndan bazılan 
ltiliz bataryalanna cevap 

Berlin, "Sulh Taarruzu,, 
Haberini Tekzip Etti 

Bertin 26 (A.A.) - Yarı resmi 
membadan bildiriliyor: Bertin ~L 
vasi mahfilleri sözde "bir sulh ta 
arruzu .. yapılacağı hakkında Nev 
vork g11zeıteleri taraftndan son 
günlerde neşredilen baberi tama
rnile uydurma olarak tavsif eı.. 
mektect:rler 

( ~ÜNLER 

tir. Bu suretle bir obüs d 
başlamıştır. Düşmanın ~b. 
taryaları. kafile üzerine a 
mc~(' df'vam eylemistir. 

Atq, aaat ondan biraz entl 
fSona, Sa: Z S8 

GEÇERKEN ) 

Eski ve Yeni Nizam 
Yazan : Refik Halid 

~ ile yeninin mubyeseai, lehte ve ale:rbte netice ftnla; 
lii ima faydalMlır. Bu netice lehte elana imam ae 

aleyhte ise tidll ve tashihe sevkeder. Meseli.,......._ 
haa111I otomobUleıtn seferi yuaL. Btlk6metin karan lltlıı_. 
dır, yani hatıra, ıöatlle bakmaün tatbik& ı~tir. 
Umumi BarPte devlet. satım solunu dtlffinmeclen. aşalı ttikiillıl 
sakalım, JUbn tülriinem bJ7liun elemeden karar çıır.· ...... 
Aclsdi; daha dotrma lstimuD emir vermek baftaldleria 
mi düeerdl? Civantiaht $elludeler, Şehriyar'ın damadan, 
bueratı. mebasanr kiram vardı; zeytinyaiJ, kalay, baJsar, 
biber, top '9ker ballan ve hepalnl.n de dalkavuktan vardı; 
bit sflrfl burma bl)'lldı, )'Ut talNanealı yarin, fedailer, 
vardı. BiriDCt lmnD annalı tainh mektupluk JEiiıtlara ild 
(U'pqtınrlar; ötekiler kapma asaletlerinin ieaplanndan ._ 
rmler; beUdler lntlllap dairelerindeki derebeylik ntifmana 
teye atratınemn devlete saramadan bahwlerler; cq.leıl 
feslerini butınp "imanım! Be kardeşim!,, bıtaplariyle a~ 
rerls, ...._., qa soluk sa katarlar, verilen veya verilecek 
lan (Ort.ya. yeni tlhtrle Bas salatasuaa çevirirlerdi. 

O devirde, samnm; blr •lllldan aöncltlrme• emri lale 
m verOemadi; Padlphın vehmine dobıımum, Saltan 8rlı: .. 
$ebsade 8ztllmealn, harp wacinl dbyayı kara görmelln 
hlkimetler, böyle mlıddn adlWımlarla - arml kalrn!Lati 
dan vuı~erler, ~yecelderlnJ de aneak arbaz, 
yobul ahali tberlnde tlenerlenlL Mesel& kanana sokulan 1.& 
kım listlkll. lot maddelerle. delll aaraylara n DUO' bn 
muharebe muhteldrlerlnln saadethanelel'lne ltOe, mahakblr. 
ranlık l11tanbal peelerlHe ltoJ qıkb, · avbell, a78ah pe11ıe91* 
nl fora etmek halda yerlllrdf! Dtl$flntbals ld btlWat a11ıaamlll 
tstan'bal halkı, beıwlelerl, pıqaadelel'I koramak ... lmlıllb 
nkerllle e~· Ne 871P! Me:fl'atlyet deninde '
olurken. hlktmetin hatır shll sayarak resmen istisna ettlMefl 
den batka el etek l'8P karamak yolu balan hami19tslslerM 
ea ltlr onla te9ldJ ohmahlllrdi. Ne rnalet! 

Kmanlann QmlZ, P)'ftm tatWldal ılr8p te -
,anJenle .tı ile plea ffl8n .._,,._. dl,..._ bir mlOet 
tar " 1'ana 4e4'1ıt .. H• hik6met ile tam mbas17Je 'bir mili 
klimettlr. 



r- ~ -------4 ... - :.:. • .,~J ------

-~·;e;·e·~·Ji·&~T.Qf ~i~~~~~~~~! er Ai eleri y aşında Sa.atlar iki Motörle 

-~-:r;;;~;,~~·.:::,::~~:~::=:::.rr ~~:~e a:~. K r.un Ay J,,~!!:~n , .. bitoôil'" Bir Saat ileri :;~a;;;b!~11 
ÇALIŞ.MALAR: to;>raktar. mahrum edllmclermi u- Yazaıı.· l\'~cı· ,et,,.dullah esaslar dairesinde muhtaç asker aile- Alınacaktır t d--·-d old~ nu:manuııU. Bilh~ Besarnbyadakl '• ':>" !erine yardım başhyacaktır Kanunu- ki g0ndenberi Kara ıı::ııu. e 

halkın m nşe itlbarllc Rus olması, ürklyc tlitlincülcr blrll!jl, or· evvelin 3 üncü Sah günü bUtiln vezne- .. { ~·~z~!~e~~ç: g::r ~=ı:~ 
omanynn;n dnhJl teşkilfıtı Çekos- b:.ıradaki h Ikın Sovyet Ru yayı is- duya ılgara hediye etmlye ka· ler evvelce fişlerini doldurmuş olan A k 26 (TAN h b. · j k • t~ • ut kıp }i alk umu o P 1 d 1 bı 1 killi . . • d ki d' E . n ara, mu a ırın- e ışare :mı m ea ' ı ' . mı.,'arclır C:iikran ndında bir rJl ya ve o onya a o aut;u g , tcrne erj, Romrınyanın mll, crını rar vermlp Bu kararın vcrilmeıılndcn ailelere para tevzı e ece er ır mı- den) _ 30 İkinciteşrinı 1 Bırın- mi sıgiınaklara veya evlerdeki sı- •·n=~te y···· .

1

e İneboludan .. etLr!C ponun fualJyeune çok musaitU. ar.uran ıimlllcr ara.sındaydı. sonra, yalnız lstınbul ıehrlndekl tUc- nönii kazasında tahsi15.t ıenede 90 bin """"'-" ..... b 

ım otokrat olan, elli sen~ evvel- işleri k1ırıştırmnk ve bu suretle carlıırdnn toplanan neflı tUtUnlerln Beyoğlu kazasında ıoo bin lirayı bu- cikfınuna bağlayan geceyarısı s:.ı- ğınaklara girecektir. Umumi sı- Kcfken ada~. önlerinde kaY d' 
usuller ve şekillerle yürüyen, de- Gestaponun ekmeğ:ne yağ sürmek i- miktarı daha f)mdlden yUz bin kilo· lacaktır. Diğer kazalarda toplanncak at 24 te bütün memlc:ıırntte saat- ğınakları gösterir levhal<ır per- çarp~ VE' amb. ıanna su doı.ııı ıır 

ratik cümhurıyeUeri ta.dide yel- çin. Transllvanyada tahriklıtla birçok yu bulmuı Fakat gelin glSrUn ki, he· para listeleri de bugünlerde ikmal e- !erin l saat ileri alınmnı;ı karar- şembeden itibaren yerlerine ko- b:ışla~tır. Diğer iki motör, ••Ş 
, kontrolü az olan bu memleket- mec;eleler ve dnvalo.r ortııya atıldı. plnlze umlmT bir takdir ve sevinç dile~e~tir. Vali bu hususta şunları söy- laştırılmıştır. Bu hus~sta hazır- nulacaktır. rn"l,, ın imdadına koşmuşlar ve 
kil~tın usullerlnı tatbik ga- Asırlarca evvel Şarka g8nderllen Al- duyuran bu gUzel tctebbUaUn mabadl, lemıştır: . . . )anan kararname. Vekılle!' Heye- IŞIKLARIN MASKELENMF.Sİ oeyl yedeklerine alarak, yük{lrlil 

kolay oldu. Bilhassa hlıkümet mnn misyonerlerinin hf dını te kll 1 ınsanı, ansızın verllmlf acı bir 61Um "--:- Ay başrnd~~ ıt.ıbarcı:ı asker aı- tince tasdik edilmiştir. Işıkların maskelenmesi ve karartı)- şaltmışlardır Ancak motorlcr, > 
e siyasl tazyik ynpmu is- det. gen(:j mikyastakJ Almno unsur- havadisi kadar Uz:.Up pıırtablllyor. le~~rıne yard!m ışı. ısımdıkınden daha Diğer taraftan Dahtlıye Veka- masına devam edilmektedir Köşe baş tekrar ıntu{aya tutulmuşlar ve , ~b(;, bu kolaylıktan çok ısti- ları, Şark ve Cenubu Şnrkiye gon- ÇJnkL ;>§renlyoruz ki. topladıkları ~ukemmel bır dsek-tlhde devadm c~~cek-, letinin nosterdig·i lüzum üzerine>, ları ile elektrik direkleri. ağaçlar ve birlerini kaybetmişlerdir. Bu ınt-ettı. Ecnebi huKüınete karşı hO$ d('rild.ı Bu unsurlar b balarının ec- tüt nlerl devletin Clballdekl fabrika· ar. Halkın yar ım ususun a gostcr- r. • • • mühim tramvay durak yerleri beyaza !rı dil li clebilıP 

- 9" .. ..,eJc istıycn bu hilkUıncUerın nebUere a~ gö terdlğı nczakcUe sında eloara haline sokturmak isti- d;ği alıika her türlü takdirin fevkinde- merkez ve vılayetlerdekı b.utun boyanmaktadır. Seyyar esnafln pazar- ~e_:~n 
1
b De •0 ~~na ':ıdıncıaJtl 

:lrusu, birçok yerli sıya krl N zı avlRma karakterini kaybetmemt.şler- I yen, ve bu arzuyu tahakkuk ettirmek dir. y~tanda~lar a~ker .ail~lerine yar:- ~emurlnrı? ça?ş~a .snatlcrı Y?- cılar havaya karşı iyice maskelenmiıı u _nn ::ı, ruı. anı oldur. pı; 
tlarına taraftar göruncn bir di. Bu adanacak memleketler ara- irin, vaıı LOtft Kırdar vaaıtaslle in- drm ışınde gostcrdıklerı yüksek hamı- nıden tesbıt cdılmıştır. Bunn go- hafif 

1 
ıklı lambalar kullanmadıkları ger ıkl motördcn habı:r Ykl· ı~ il ..<n~ k d ., • Ad t' h d" ... nd:ı d k h man · d b l . ~ . . !arın pa,.,.alanarnk battı an e e o.""'a cı arıyor u. sında TurJdyC; de vardı. Almanya, hf:acıar umum MDdürU Bıy ' nan ye ı e ıye uususu a a ra re mesaı sabahları 9 n as aya- takdırde bunların dığer çeşıt lambala- .,. • ıs; 

er yerde olduğu gibi Cc tapo ev- harbin sonunda, o ı.amana kadar Bal- Taı.ıpınar, a bıt vuran tUecarlara ve· askerlerimizden esirgememektedir.,, cak. l2 ye kadar devam edecek- n kullanmaları menedilecektir. Tram- dllmekte, 14 ki~lden !baret o~n ~ 
&em.ini iyice yokladı, kcndı he- kan!nrda bilhassa Romanyada sarfet- rllen cevap ıudur: tir Öğleden sonra 13,30 dn tek- vaylarm hangi hatlarda çalıştığını g~s fal.nrıııın da ükıbctinden cndi~C işliyebilecek unsurları tesbıt tiği emeklere mukabil hıçb;.r şey al- "- Blz•m. bu tütünlerden ılgara T rar ise başlanacak ve 

17 
de mc.. t~.ren. lfi.vh~l~r: y~.lcular t;,rafından go- me.dedlr. 

Romaoyadaki vazıyet! tetkik et- madnn çıkmışb, Romanyada çıkaı.:ak yapmamıza kanun mlnldlr. Fakat Is· Sofyada emaslar . . 'h t ·1 P-'-t•r rulebılmesı ıçın ondeki lumbalarm alt -----------~ 
sonra, bu memlekete gbre u- bir karışıklık, Romtınyanın aldığı terseniz. ılze başka bir kolaylık glls· saıye nı aye V~r~. CC = 1 : i kısmına konulmuştur. 
de yapacağı değişiklikleri, bu- to;:>::~klnrı kaybetmesı, onu müteessir tereobillrlz, tUtUnlerlnlzl satın alırız. (Başı 

1 
incidcJ Bu kararla, butun resmı dn r~- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 

tatbıki zaruri olan teknığj ka- edecek bir htıdise değlldJ, Bedelı mukabilinde de elinize, mamoı !erde mesainin aynı zamanda baş Kırdar, dün gazetecilere beyanatında. 
tırdı. Siyasi Amiller hesaplan- 1914 - 18 hnrb,ndcn sonra, bu ılııara fiyatına asker sigarası veririz:.!,. ıniştir. layıp aynı zamanda bitmesi tc- ısıkları söndürme karannm tatbikatın-

iktwldl ve sınai imkdnlıır ölçül- harpten az evvele kadar Romanya, Hepinizi ıaıırtan bu kanundan, bu 'flMES GAZETESL'IE GÖRE min edilmiş olmaktadır. da halkın gösterdiği olgunlufun takdi-
endeks kartları hazırlandı, buo- kuçüb. antant işlerinde ve siyasetinde cev"'ptan ve bu tıesaptan anlıyonıu· Londra, 26 (A.A.) - Balkan KORUNMA DENEMESİ re şayan .olduğunu, şu günlerd.e ~cır-
başka Gestapo, bılhassa tallm e- bir rehber rolü oynuyor, Almanya ve nuz ki, Ba) Adnan Ta,pınar, alaeat,iı meselesinden kısaca bahseden mal seyrUsefer kazalarının dahı muşa-

aJanları askeri vn.UycU tam o- Macaristana kar~ı tzıkındılı tavır da, on be, kllc. tUtOne mukabil bir kilo Times gazetesi, ezcümle şunları Kanunuevvelin yedisi ile on hede edilmediğini söylemiştir. 
tesblt için hazırladı, bu il.ileri mukavemet ctmıye ve evvelden sl- slg:ıra vermek ve orduya gönderile· yazmaktadır: beşi arasında şehrimizde umumi Pil ve elektrik lambası üzerinde ih-

ken Alman askeri kuvvetlcrtle pcrler y:ıprnıyn kıırnr vermiş bir mil- cek tıedlveden bile, lnhlsarlar hesa· "Kral Boris'in üçlü pakta gir- pasif korunma denemesi yapıla- tiklir yapan Vasil ve Yako isminde iki 
betini bir saruye bıle kesmedi. lcHı~ tavrı idi. Almanya. kücük an- bına yDzcle yUz kir hmesl ayırmak • . . k b'ld' · caktır. Ayın yedisinde bUtün mey tüccar bugün bu suı;tan adliyeye ve-

R&l ıaaliyctler birıncı safta idi. t&nt anlaFmasını bozdu, bu suretle arzusundadır. • mek istemed•ğını açı ça ı ırmış danlnra birer temsili bomba k0- rileceklerdir. 
te satın alınan yerlı ajanlar, P.o'.llanya:vı yalnız bıraktı. Yanlış u- '<endi menfaııtlerlnl bu derece mDd olmasından ve Alınan ~ükümcti- Maarif Müdürü bugün Ankaradan 
edildi, kabilıyetleri olçüldil. sullcrle t. tbik cdilml$ olsa bile, bu rfl bir "Umum Müdür., bulabilmesi nin de Türk husumetini daha faz- nulacak ve harp haline göre ter- dbnecek, Üniversitede yapılacak top-

ne gibi imkanlara sahıp ol- gayet sari!' bir siyasetti, Nazı Alınan ba .. ımından lnhlaarlar Veklletlnl la tahrik etmek arzusunda bulun tibat alınacaktır. O ı;ründcn itiba- lantıda hazır bulunacaktır. Mektepler-
ötrenUdl, bundan sonra bunlar, lid .. rleri bı. tecrit siyasetini takıp et- belki tebrik etmek !Azım. Fakat, ayni '?lamasından dolayı, Bulgarlnn ren herkes tehlike işaretini bek- de öğle tatilleri bir saate indirilecek. 

__. ..... ,.,.., Ucarl müesseselerle müna- tlklelni açık açık ortaya koydukla- zatın, hangi kitapta bulduğunu kea· pakta girmeye icbar etmek pro- liyccek ve bu bekleme, ayın 18 i. mütalia da yarım saate inhisar cde
eet .• :.ıı, bunlar ticaret vesi- rı halde, Rumen siyasllerı bunu an- tlremedl!jlmlz bir kanun maddesini jı~si tehir edilmiş gibi görünmek- ne kadar devam edecektir. Tchli- cektir. 

belediyelere ve merkezi hilkQ- lıımndılnr teralrde gösterdiği bUyUk hatayı da tedir. Egw er İtalyanların ümit et-
cihaı.ı içine sokuldu. Buna Nazi ... il- teenUfle kartılamak prtlyleı... Piyasada : 
etlertnln ve nüfuzunun memle- ÇDnkU ben, bllA istisna hiçbir ka- tikleri gibi Yunanlılar teslim ve-
dilhulOnü, hattfı yerli bir Nazi EKAT .. LİYETLERDEN İSTİFA· nun maddesinin, bu acı vAkıııdakine ya mağlüp olsa idiler, başka Bai- ltalyanlar, a·ır Yunan 
ınuı tcşckkülilnli de ilave eder- benzer bl: engel teşkil edcmlyeceQin· kan devletleri de belki mihverle 

Müteferrik: 

Cöllca Victorya'daki ahbap ç~- DE: den eminim. Farzımuhal olarak, ka· en müsait şerait dairesinde uyu~-
ın kendilerine ne kadar mu- --.--- nunlarımızda. cephelere g5nderllecek maya teşebbiis edecekler Hitler Vapurunu Tevkif Etti Hususi Otomobiller bır zemin buldukları anln~ılır. . Gestapcnun Romanyada ta)ıp etti- hcdtyelerln yolunu k~seblleeek bir de Boğazlara kadar h:ım~ye kal-

u ta ~ler, 'Yanlarındakini de {:ı gayeler, Çekoslovakynda takip e- guunuz madde mevcut ise. mllll duy· 1 k kt F kat Yunan muzaffe Amerikııdan Türk limanlnnna gel-

işten Menedllen 

lı şakird olan, ustnt olur, Ustu.-, dilcnlerden çok farklıdır. Romanyadn ouları ldıırl lşgUzarlıklarından OstUn 1 .ışac:ı8 . ı.. at . • h h 
1 

- mckte olar. bir Yun:ıo vapuru, ltal
!ehvasınca yeti., r.>ller. bu gayelere varmak için ckalliyetler,l bir v~tandaıa düven vazife, - en ~yet ennın e~ırı, a~ ~a .~e <'- ynnlaı tarafından tevkif edilmiştir. 
elA, Gestaponun faaliyet sahn- ı b~·hassa Alman ekalliyetlerı kuvvetli korkunç mesullyetıerl g5ze almak pa·ı' rınden 9ok fler~de k:ndını goster- Vapurda. memleketimize gelecek o
lduğu bu memleketin şartlarını 

1 
b:r vasıta olarak kullanılmıştır. hasına da olsa _ onu hiç tereddDtaDz mektedır. Henuz mıhvcr devlet· tomobll lôstiğj ve madeni eşya bulun-

t ı<ırurldlr, Aristokras1 ve top- IluradnkJ faaliyetin en büyük ga- çlönemektir. Çünkü lnhlurlar Umum lerine bağlanmamış olan civar maktadır. Alılkadar iUıalfıt tAcirleri, 
sahipleri bu memlekette halk ycsi Romanyayı, Fransadan ayımı. k Müdürü de ldrlk etmelldir ki, bu ınemleketlerde itimat çoğalmak. bu malların Türkiycye getirilmesi ı-

"" ,,. 
YONERLERiN AHFADI: 

erlnden tamnmlle nyrılm~~tı, içJu. hukümet üzerinde tazyik yap- memlekette, mevcudiyetine bir tUrlU tadır.,, çin t~ebbüslere girl~lerdlr. 
bır ekseriyet teşkil eden koy- maktı. Rcmanyayı Fransıı. siyasetın- inanamıyacaöım 0 karıun maddealnl NAZİ MÜDAHALESt TRAŞ BIÇAKLARI _ Fiyatlnn 

sınıfının gayet aı. hak~an, ve ga- den a!1rd.ıkta.n sonra, Alınanyayıı çe- çl(inlyecek olanlarla beraber davran· Londra 
26 

(AA) _ Mussollnl'nln Murakabe Koml.syonu bı,ıgün, tras 
d~k bir hayat sevıyesl vardı. virm~ l~olaylaşacaktı. mıyacak tek vatandaş yoktur, ÇUnkU \iğ d ,h . Ü . bi f. lAk t h llnl bıç~ğı fiyatlarını tcsbit edecektir 
allles muahedesinin bu devlete unutulmnsın ki, lnhlsıırlar idaresinin, ldra ıg. e_zımdel.nll r e lme k :ıd ı ·rcı···""'r •erziliğe ait malzemenin Ti~ t" ı kl d doğrusunu (Devamı var) 1 1 1 n ığınn daır e ı er çoğıı n ta ır .c.u" • • 

e ug toprn ar a, bilmedialn, o kanun maddesin ler H"U . k !mi d' B Ik · caret Mildürlül:il eliyle tevzllnl tek-
elim, haksız verilmiş toprak- ıürerelt reddettiği vazife, huıuıl mar· l dı ~~ıt.ı h ış me~s si n ~ n n:~- lif etmişler teklif knbu] edilmiştir 

' tayri tabii bir vaziyet doğur- kalı slgaı alıırla y~ranına g6ıterlş ~r nü rit arp tcct p kc ılnçı ıığsı rl- BAGDı\T• SERGİSİ Bağdatta 
k bl k ı ntorun nı m sa sure e arş ıyaca ına - • 

yapmak lstlyen ea acı r a a nonmak için hiçbir sebep yoktur Türk iUııılM maddelerinden mGrck-
ııfparlşl değildir. 'Bulgaristarı veya Yugoslav yolile bl; kep 1:: r sergi hazırlnnmak"ı.adır. Ser-

ı,oo Prosram Ve o s rııraların dumanı, cephede ırıü-ıahnle halinde tes, düf edilecek giyl' şehrimizden de eşya g8ndcril-
8,03 Mllıik <Pi.) vaunı bekllyen aske~ln yuvasına coğrafi müşkü~t büyüktür. l mcktedlr. 

sebeple mcrkez.i hükOmet elin- 8,15 Habe'tler ıo,ıs Cocuk mOuil duydu!ju _hasreti da~ıtaeaktır. 'l'Orkler Şnrk! Trakyad:ı ihtiyat 1 GELECEK ~~A~LAR- Ynkınd~ f_n-
topraklan etrafındaki devletle- a.so Müzik CPI.) lll.3o Haberle• tedcirleri almışlar ve hııyati menfaat-

1 
giltere Kolonilerınden memlcketımıı.e 

kıakançlıgına kar~ı blrçok mil$- ı.o Ycmclı: limd l'Ms •az ;rr • ırsızhk Yakası IC'nnc yapılacak bir tehdide knrşı mü 1 ı 100 ton ham deri ı:eıecckUr. Bıısra 
le muhafaza cdcbllmiştlr. Bul, • zo.u J<;ıdyo &•meal samaha göstermiyeccltlerlni Bulgar yolund:ı.n da oto~obıl, kamyon, las-
' kendilerinin tabii bir malı te- 12,30 Proıram 20,45 Saı Evvelki gece Ycnicamide 1s Banka- hukumetıne nçıkça anlatmışlardır. ı tik beklenmektedir. 

Hususi pltıka taşıyan 750 otomobil 
ile 298 motosıklet ve 99 hususi deniz 
'llotöru bu gece saat 24 ten itibaren 
iştt-n men.edileceklerdir. Husust oto
mobil kullanan doktorlar, altıncı şu
beden birer vesika alacaklardır. 

MAHKEMELERDE - Adliye VekA
leU, hfiklın ve müddeiumumilerin va
zif.clcrin • erken bnşlamalan lüzumu
nu Müddeiumumiliğe bildirmiştir. 
Dilndcn itibaren mahkemelerde sabnh 
9,30 da, öğleden sonra da 14 te işe 
bııs!anmrıktadı r. 

.MÜDDEİUMUMi İYİLEŞTİ - Bir 
mU1dettenberi rahatsız bulun.an mtld 
dc.uımunıl Hikmet Onat iyileşmi$, dün 
vnzifesinP başlamıştır. 

ettikleri Dobrucarun, kendll~ri- ıı,u Sarktlar 2ı,ıo Konuıma sı karşısında Piyango Bayii Malat Ce- Bitlerin .hareket saatlerinin bir kere ANASOI\ SATIŞI - İzmlylr, 26 ~· 
i için blr saniye bile tahr k- 12,so Haberler 21,2s Gırkılar malle komşusu turuncu Mchmedın daha değıştirilmesi uırurctl hnsıl ol- A.) - Son gunlerde Brczl a ve . - 1 

ı.&ıi kalmadılar. Men~e ıtibarlle, 13,05 Şarkılar 21,4S Rıyaseııdımhur Balk la tehd.t U ruguay'a unason salmak imkdnı teının d:ırcsi, sıgara klığıd.ı sıkıntısı çekme-
na ait olmadığı halde, Ma- 13,20 Orkestra bando u dukkiinlarma hırsız girmiştir. Hırsız- mleıır .... mveetmektaenn ibr:ret olınnveAlvmaaan esri: cdllmiş.olduır..·ndan, bu memleketlere d!ğlnl ve ucuz yaprak sigara çıkarı-

IIA VA KURUMU tctN - Vali ve 
Belediye Re!~ Lütfi Kırdar, Havcı 
Ku~ umu için nakil v:ısıtaıan ücret
lednc ı.am yapılınnsı hakkındaki tek
lifi 1 Ankaraya gönderlldiğinl söyle
miştir, 

YAPRAK SİGARASI - İnhisarlar 

Parti GrupundO 
(Başı ı incide 

zırlanarak Grupa takdim cd~ 
kanun projesini tetkike baslSllt 
tır. Komisyon Reisliğine bU }\ 
nunun tanziminde çalışan. pe
misvon Reisi bulunan RcccP 
ker ~ seçilm1şt iı. 

GEL&~ MUHAClRLElt 
Dobrucn Türklerinden mı.11'~ 

150 kışililı: bır kafile diln noın 
d.ı::ı ~chrimi.z.e gclmıştr. 

KAN VERME İSTASYO~ 
Gurcba hastruıcsinde teskil :ı 

kan verme istasylnunda her ge ır 
kon verici vatandaşın buJWUJl~1 

min edllml~ir 

N i KAH 
Anadolu ajaı:sı iı:! re mudDrU artada! 

ınızcaa Ahmet Alı:ar'ın lı:uı, OJm:"Ulı: (~ 
hilarlar Vclı:lleti c"mr .. k ınemurlanndl el 

yan Piknyc Akar Ue Suaa:ıırlu mubı.cb 
ııusi)te memuru mfitcveffa Aorın Tıııul 111 5 
(iQmrQk ve Inhlsarlar Vckllcti :::af '', 
laJcri •emı ıcflcriadca ~lzım Tanı!'"' 11 
nıcruiml dDn Belediye dalreaınie \l.:i ı: 
ane dosttan ve mealck arkaıbılarıııt11 

runda yapılmııur. 
Ycn.l evlilere saadetler dllcrl%. A 
==================~ 

ö L Ü M 
~' 

S'UnSUn tilccarlanndan BA '( l'I: 
Ki KEFELi. tutulduğu hssıa~ 
kurtulnrnıyarak vefat etmiştir. ' 
zesi bugilr Ni.şantaşında GUnef_~ 
tımı>rund3n srınt 13,30 dn kaJdır .. 
li<':;azı <'amfinde namazı kıl"~~ 
sonra Edlrnekapıda Sclııtlığe 

Yüzüne 

ülen Telli Duvak 

l 2 0 H b 1 lar, birinden 90. di erınden 125 lira " .. b" j I ,; h b i in d ,,_, olm d ~1 bil 
• Transinvanyanın kendiU"ler net • 2 .s • er er çalmışlardır. Zabıta, hırsızlıırı aramı- yasctı g?ttikçe artan güçlilklerle kar- 69 ton ar.asoı ihraç' edllmlştir.dırM.ısır d~cıımı"'ı.,.., a er n Oau• a ı6 nı -

.lat1yordu, Rusya; mum ıa.oo Prorraın Zl,45 Carbaat şılasmıştır ve IrakU.r> da müracaatlar var • ır g .. r. 

aonundn cebren ell:erl::n:d:cn:_~''=·~OJ~O~d~a~m=il=•~il~l-~2~3=·2~5-K~•=P~•-ru~ı----_:_y~a~b=a~ş=l=am:=:,~~t~ır~.------------~·-------------------~~-------------~:--:-:--~-------::::=-::-::---~--:----==-=------:~ 

lngiltere, Silaha İngiltere İ~.,:1 le etmiyeceğini ifade etmektedir. 
Bu ordu Sovyctlerc karşı değil, 
Yunanistana karşı degil, Dobru
cayı Bulgarlara arzularile V<'r
dikleri için Bulgarist.ınn karşı 
değil, Türkiye İl(' aralarında ınu
naziünfih bir mesele olmadı ı 
için Türklere karşı değil. o halde, 
kime karşı hazırlanacaktır? 

Mans Sahi lerinde Yunanistanda Harp ti lfJU; ,_,. J J ;19 j ;J 

dllec .. ktlr. / 

(Başı 1 incldeJ 

o sadece imzalamıştır. 
en milletinin ise nasıl büytik 

matem içinde yaşadığını yakı
blliyoruz. 

- "Romanya mihvere iltihak 
·tir. Bunun manası Avrupa 
•tikasını idare hususunda hu

lştirak demektir.,, 

u "hukukan i~tirnk,, kelime
vuzuhsuzluğu ıçinden mut

olarak şu manayı çıkarabai
Romanya mihvere iştirak ct
ir. Fakat Avrupanın idare

ne reyi, ne hiıkmü, ne de 
A bir salahiyeti vardır. Uç bü-
devletin koltuğu altında bir 

lekedir, kendisine mus
eke hakları temin edilecck
Bu tartlar altında "hukukan 

,, kelimesinden başka bir 
çıkaramayız. 

-
11Bir memleket asri ve 

etli bir orduya malik olmu-
ça terakki edemez.,, 

- kil sanayi medeniyeti 
e bizim bildiğimiz orduların 
esi, ·memleketin hürrıyet ve 
ilini muhafazadır. Mcmle?-

erin terakkisinden veya geri
nden ordular mı?sul değil

• Or~u milli müdafon vnzifc
e kusur ederse, onu tenkit 

ebiliriz. Romanynnın hürriyP. 
istiklalini ordusundan evvel 
edenler, siyasilerdir. Bu im
an muahede ordu nammn 

l, millet namımı Jeğil, devlet 
a imzalanmıştır. 

- "Romanya, ordusunu ıstruı 
kendisine muıı111m zabıtler 

deren Almanya hilkCımt.:tlne 
minnettardır.,. 

Romanya hükCımeti Almanya-
karp böyle bir !lllnnet bcsll
ilir. Yalnız fllllU merak edl. 

, Romanya ordusu kime 
talim gorecektir? 

Bu maddelerın altıncısı Sovyet 
aya karşı iyi münascb~tle-

devamını arzu ettiğini soyler
yedincisi de Romımyarun 

asının işine karışm.yacagını, 
ya _ Yunan harbine müdaha-

,,. . 
R umen ordusu kime karşı 

hazırlanırsa hnzırlftnsın, 
muhakkak olcın şuduı· ki, artık 
Romanya ne siyasi, ne idari, ne 
içtima!, ne iklısadi mukaddera
tını tayin haklarına .nlıi,;> değil
dir. Mecburi t~ıdığı minncttarlı
gının borcunu, kumanda aldığı 
gün ödemeye mC'cburdur. Mihv~r 
birliği içınde ne siyu i, ne idari 
reyi yoktur, ancak "hukuken,, 
müşterektir. Bu hakların dn ne 
olduğunu, bugun Homnnynnın 
diıştuğı.i miistemlckc vaziyetine 
bakarak anlıyabiliriz. Esaretin 
yüzüne örtülen bu telli duvnk 
dahi, Romanyanın cb"di kaydile 
imzaladığı esaretinin yüzünü ört
meye kafi değildir. 

Mihver çemberi içine giren ik
tısaden, sanayi itibarile, küliur 
itibarile aynı seviye ve kuvvette 
olmıyan bir küçük milletin nlaca
ğı manzarayı, gör!11ek ist~yenler 
Romanyanın ebedı kavdıle, ve 
mecburi mlnnetile imzatndığı bu 
muahedeve baksınlar.. Bıılg&.r 
SobranyS:sında Mnkedon~;a dava
sını açmak iı;teY<'nler dr bu mu
ahedevi kulaklarına Jtüna dıye 
assınlar. 

Macar Parlamentosunda 
Hadiseler Oldu 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Havas: 
Bütçe müzakeresi dolayu:llcı hü
kfunetin münhasıran dahili siya. 
seti hakkında Macar parlamento. 
sunda mühim bir ger~in11.k müşa
hede edılıni~tir. Müfritler içtimai 
ıslahatın ve Yahudi kanununun 
daha cezri bir tarzda ta' bikını is
tiyorlar. 

Mecliste çıkan hadiseler \izerı
ne hükumet partisine mensup bir 
mebus üç Faşist mebusla düello 
yapacaktır. 

tBası 1 inclı'le 
te ermiştir. Alman toplıırı 200 kadar 
obus atmı,tır. 

Bu C!nada kafile, top menzili drşma 
ı;ıkmış ve karanlıkta emn:yet içinde 
yoluna devam eylemiştir. Kent sahi
lındeki m~şahitlere göre, obüslerden 
hiç biris hedefe isabet etmemietir. 
İNGİLİZLERİN FA.\LİYETİ 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz Hava 

Nezaretinin tebliği: DUn gece İngiliz 
bombardıman tayyareleri Kici ve Wil
helmshııvm deniz üssü ve tezgahları
na hiıcum etmişlerdir. Başka tayyare
ler de Hamburg ve Willemsoord dok
larını, Demok deniz tayyareleri üssil
nü ve müteaddit düşman tayyare mey
danlarını bombardıman etmitlerdir. 
Tayyarelerimizden biri üssüne dönme 
miştir. 

AIJMAN TEBLİliİNE GÖRI~ 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman tcbliği

ne gbre, Londraya ve Bristol'deki he
deflere hava hücumları yapılmı~. şid
detli yangınlar çıkarılmıştır Düşman 
tayyareleri, Almanyanın Şimali Gar
bisinde muhtelif yerlere bombalar at
mışlardır. Yalnız bir köyde maddi ha
ıar olmuştur. Bir denizaltımız 41,400 
tonilatoluk düşman vapuru batırmış
tır. 

VAPUR ZAYİA'l'I 
Londra, 26 (A.A.) - 17 T~lnde 

biten halta zarfında dilşman tarafın
dan 14 dil İngiliz. 2 si müttefik, 1 f 
de bitaraf olmak uzcrc 59534 tonilfı
toluk 17 vnpur bntı ılmıştır. 

CllURCHİLL'iN CEVABI 
I.ıondra, 26 (A.A.) - Dugün Avam 

Kamara ındcı Noel bayramının kut
lnrunası ıcin Pnpnlık veya bitaraf di
ğer bir devlet vasıt sıle 48 saaUik bir 
m!ltarckC' akdi"li teklif edlp edcmi
yeeeği Churchill'dcn sorulmuştur. 
BaŞ\ ekil buna "hayır,, cevabını ver
miş ve şunu flı'ıve etmiştir: 
"EğeT höyle bir telkit her hangi 

bir bitaraf devlet vasıtaslle yapılacak 
olursa. İngiltere hükQmetl bunu ka
Uyen :-ed::lıtdccektir.,, • "l'.zdrlı, 26 CA.A.) - Vichy hil-
lcü.metirun Marsilya"' n İnglllz tayya
releri tara!mdan bombardıman edll
m~lnl prote$to eden notatt dfin F'l'an 
sız Se1irı tarafından İnifiiz B{iy{lk 
Elı;t Sır S'J.Jnuel Hoare'c tevdJ edfi
mı~ır. 

YENİ ALMAN ZIRHULARI 
Londra, 26 (A.A.) - Londra denlz 

mahfillerinde bugUn tebarüz ettirildi
ğine göre, Tarantoda İtalyan zırhlıla
rına hasar yapldığı hakkındaki İngiliz 
haberinin verilmesini müteal:ıp Alman 

MISIRIJA: 

Kahir", 26 (A.A.) - Yeni Bnıı· 
vekil Hü$Cyln Sırrı Paıa. Ayan Mec· 
ll&lrıde, aclefinln ılyaıetlnl tatbik ede· 
biteceği lımldlnde olduğunu beyan e· 
derek, ezeOmle demiitir ki: "Nezako· 
tini muhafaza etmekte olan bcynel • 
mllc:' vaziyet bUyDk ltfnaları icap et· 
tlrulğl cihetle, vatanın emniyeti kuv· 
vetıl olml)k ve blrleımekle kaim ol· 
duğunu s6ylemlt ve Vunanlstanla a
ramızda mevcut ticaret muahedesi 
hOkOmlerinl tatbik ıuretile yardım e· 
d!yoruz. demiştir. 
ROMANYADA: -----e BDkre§, 26 (A.A.) - Rumen 
~nkıımları, hemen hepsi Yahudi ol· 
mal< Uzere 38 yabancıyı petrol mın· 
takalarından tardctmlıtlr. Bu"ların 
dördU hudut haricine çıkarılmı§J dl· 
fjerteri bir tatıa§ŞUt kampına konul· 
mustur. 
HÜR FRANSADA: 

ti- Londra, 26 (A.A.) - Londraya 
avdet etmiıı olan hOr Fran11z kuvvet
lerinin Bşkumandanı General De 
Gnulle dün radyoda bir nutuk irade· 
derek, ezcümle ltalyanların haliha· 
:ırdıkl vazlyetled karıısında, Vichy 
hUkQmetl Almanya ile mUtareke ak· 
detmemlş olsaydı, Fransız lmpara· 
torluöu kuvvetlerlntn oynıyabUeoek· 
lerl mUhlm rolU tebarUz ettlrmlı ve 
demiştir ki: 

"Fransı7 mllletl, Almanların yeni 
Avrupa nizamının hakiki mahiyetini 
ıınlamıya baılıyorlar.,. 

S. RUSYADA: 

9 Mosl<ova. 26 (A.A.) - 8ovyet• 
ler Blrllğlnln yeni Berlln BüyUk El· 
çisi Oek:lnozof. bu akşam Moııkova
dan Bcrllne hareket etml§tlr. 

fBaşı 1 incide ı 
yol açmış Olan Yunan ileri kıtala
n sola doğru bir münhanı çize
rek şimal istikametinde süra~le 
ilerlemiş ve Aos vadısine inmiş
lerdir. Bu hareket pek tabii ob
rak İtalyanın cenubi Arna':'~~
lukta başlıca üssü olan Erg;rı u
zerine bir tazyik icra edebılec~k 
mahiyette olmakla beraber, sala. 
hiyettar zevat dün gece yaptık
tan beyanatta Ergerinin işgal e
ciildiği hakkında Atinada ısrarla 
dönen şayiaların doğru olmadığt
nı bildirmişlerdir. 

Atına'ya gelen habt'rlere göre 1t_aı
yanlıır hava bombardımanlarının ıh
raç li~anlarmda vukun getirdil:i bil
yük hasarlara rağmen, bolünen ve~a 
maneviyatları bozulan fırkaların yerı
ne ikame edilmek üzere Arnavutluğa 
takviye kıtalan göndernıeğe devam et
mektedirler. 

Sah 1 mmtakasında Yunan kıtaatı 
Filat'ı geçmi3lerdir. Bu kıtalardan ba
zı:zılannın Korftı civarına ihraç edile
rek İtalyan cenahının arkasına aktık
ları anlaşılmaktadrr Buradaki İtalynn 
kuvvetlerinin irtibatını keıımiı olmata
n muhtemeldir. 

Atinaya gelen bazı haberlere gör~ 
İtalyanlar Elbasanı tahliye etmeğeo 
başlamıelardır. 

• Atina. 26 (A.A.) - Reuterin mu-
habirine göre, •imdiye kadar 4 İtalyan 
fırkası Yunanlılar tarafından bozguıı
luğa uiratılıp tamamen imha edilmlı
tir. 
DRAÇA ŞİDDETLİ HÜCUM 

Atina, 26 (A.A.) - İngiliz bombar
dnnın tayyareleri Pazar günü Draı;'ı 
eiddetle bombardıman etmiılerdlr. 
10,000 tonluk bir remiye iki büyük 

===============- bomba isabet etmiıtir. Daha küçük 
Ajanstan tarafmdan iki yeni zırhlmm. 
yani Bismark ve Tirpitz'in halen ser
vise girmiş bulunduklnrınm derb~I 
bildirilmiş olması, oldukta ~inalı b~r 
tesadüf eseri tc~ki.I etmektedır. Su cı
het aynca kaydolaumakta.drr ki eeçen 
hupte bir Alınan ztrhh•ıııın donaı:ım3-
da yerini alması içtn in:ıaaunm bltme
si!!.den ısonn ugart alt: aylık bir mUh
let lA:mn f!'e1;vordu, 

ŞARKİ AFRlKADA 
Kahire, 265 (A.A.) - İngiliz tay

yareleri, Simali Sarkt Afrl~ad:ı bUyUlr 
bir faaliyet göstermi!J}erdır. nernc, 
Appolonia. Tobruk ve Bardia üzerine 
akınlar yapılm~tır. Asap'ta bir nakli
ye deposunda yangın çıkarılmıştır. Bir 
tuşla da bombardıman edilmiş, çıkan 
alevler ço'k uzaklard:ın rörUlmüııtür. 

bir remiye de isabet olmuı ve remi a
teş almqtır. Doklar mıntakaınna bir 
çok bomba düemüıtilr. 

Cenubi Arnavutlukta, Erriri yolun
da, Avlonyada ve Tepedelen mmtaka
sında, mlihim aakerf depolarla büyük 
motörize nakliye kollan muvaffakı· 
Yetle bombardıman cdih:niftlr. 

Görice'nin Şimalinde çok mUşkül 
vaziyette kalmıl olan düımanın acele 
imdadına etSndcrilen motôrize kollarla 
katır kollanndan mti~ekkil üı;müıta
kil kol, alçaktan uçan tayyarelerimiz 
arahndan tamamen dığıblmııstır. 

ARNAVUT GRUPLARI 
Belrrad, 26 (A.A.) - Huduttan alı

nan malGmata göre, İtalyan ordusuna 
kaydedilen Arnavnt grupları silah ve 
mühimmatları ile birlikte alayların-

Sarllan Habeılilere Açalacaf' 
Yard~m Edecek 

Londra, 26 (A.A.> - Avam Ka 
mnrıısında bir suale cevap veren 
Har;c.ye Mii<1t:şarı Butler rte:r.ış. 
lir ki: 

"İngiltere hükumeti, Habesis. 
tanın mütecavizden kurtulduğu
r.u ı!Örmeyi pek arzu eder. Rüku. 
metin Habeşistanda gözü yoktur 
In.r;:iltereııın istediği hür ve müs
takil bir Habeşistanın -n .. :ığıdır. 
Bınaen<1 tr:vh İnı;-ıiltcre 'ıi:k.irııeti, 
müşterek düsmana karşı sil5ha 
sarılmış olan Habeslilere müm
kün olabilen her türlü vardımrnı 
vapmaktc.dır.,, 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incidcı 

sonra, Yun3n kuvvetleri Avlonyaya 
doğru Herliyerek, İtalyan ordusunu 
denJı.e dokebilir ve harbe nihayet ve
rcbllirler. Mnamafih, pıınlge uğrıyan 
Italyan ordusunun buradaki mukave
met•, Fransızların Meuz mağlubi
yetinden sonraki mukavemet te
~ebbi.ıslerınc pek benzemektedir. i
tolynnları burada bekllyen Akıbet, 
Fransızlarır. dkıbeUnden pek :farklı 
olmı) tıcoktır. 

Şnrk cephesinde ise, Yunan ordusu 
Pogrndeç'l almış bulunuyor. Buradan 
Elbasan lstiltametinde ileri hare
kete mfini olacak bir kuvvet yoktur. 
Halb'Jt.i Yunanlılar Elbasnn ve Be
nıt üzerinden de İtalyan ordularının 
rlcııt hattın. kesebilirler. 

İtalyanlnnn bu mezbuhane ıayret
leri her halde bezimetlerlnl tamire 
kôtJ gelmiyecekUr. 

dan kaçmaktadırlar. 18 den 55 1&tını 
kadar bütün Armvut erkekled slllh 
altına alınmqtır. Firarilerden butları 
Yuro.ıav hududu ilzcrinden kaçmaktı 
diierlerl de dallara çıb.ralr 1tatyanl&
n iz'aç etmektedirler. Bu çetelerin •
dedi dört ile yirmi ara111nda mütehav
vildi r. Bunlardan bir c;olu İtalyanlara 
taarruzdan sonra Yuroslav hududunıı 
gelmi:ı ve Yugoslav ordusuna kayde
dilmelerini iStem!şlerıe de bu taleplel"1 
kabul edilmemiştir. Bir taç elin evvel 
Ohri gölü kıyısında lı:iin Pogradec;'te~ 
ki benzin depolarını berhava edenler 
bu Arnavut çeteleridir. 

Yeni Krediler' 

Amerika HükQnıetİı 

Bu Meseleyi Y akı,,da 

Tetkike Başlıyacal 
. p,et"-Vaşıngton, 26 (A.A.) - ~ 

sarayda bildirildiğine göre. ;,#,,' 
Lothian. dün S<ıat 14 te ~lt 
velt ile f{Örüşmüştür . . ~?.°~el' 
kongre liderlerile gorus

1 
f!il 

sonra, Ayandan Barkley, .~ 
kredileri mesel.esinin: bu. l i).e· 
devresinde müznkere edılJ%l 
ccği fikrini ileri sürmüşt~'" iJd" 

Snir knynaklardan öğre11ı.ı.ıııJ11 
ğine göre, Johnson kanun\Jt!'· 
il~nsınm Meclis Reisi R~Y:0~eun da iştirak etti~i aynı ld;)ııl 
ranst<ı bahis mevzuu o 
mümkiin t:?örülmektcdir. .. tı". 

Hariciye Nazırı Hull. diitl ref 
yanatta bulunarak, tnailt:ı~ 
yapılacak mali yardım 11_1es tef! 
nin heyeti umumiyesln•."· c:0e 
şekilleri münakaşa edı1J1lt~ 
<:>vvel, hükumet ve konare et 
fından her halde esas siY~Jjl 
kurulmns. bakımından • :ın';o11' 
edilmesi lazım geldiğinı 
miştir. r;I' 

Hull, meseleyi henüz ne ~ tfıl' 
hi:ın'la, ne de Amerikan yüs--·e~ 
mıırlıırll g6rüsmediğlnl nAve tıt' 

ve meselenin bilktlmet tarafınd~ıcııl 
nüz fiilı blı tetkik safbasırııı l"'. 
mnrt11~ olmakla bertıber. yakı~~tl t 
le bir safhaya gireceğini taJll'

twru bildinnlrıUr. . ~ 
Nevyerk. 26 (A.A.) - f;.\ (ı 

D:ıily Nı .., gazete 111'1 \" 
1 

muhabir: nl orc, .'\ya"' M 
0 Yl'n Harklyc C'ncüm<'n re'" " 

mu!ln.<:.n mE'mleketlCTe bir (ı< 
yapmay düşurunektedir. .9 

1 
ıJ 

sey.dıati1' imdiye kadıı,. ~;it. 
ttırihindc miıfü me\cut • • 
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haberlere ıöre b\llÜD
et tudur. 

""U.Ulmu·tan mihvere llnnl
in iç)11Ul çok meraklı 

taam nihayet ba ka· 
varımı bubonmaııı 

· wuiyeti hayli ay-

Arnavutluk eepheünde bü~ ük m avaffakiretler kazanan Yunan akerlorinden bir 1fUP 

G eçen dunya muharebesı 
sonunda Arııavutl ı

jwı bir kısmı {Avlonya, Draç, 
Tiran) İtalyanlarm ışgali al
tında idi. Diğer muttefik dev
letler, ifgal altında bulundur
dukları toprak parçalannı ta
mamlle tahliye ederek çekiL 
cUkleri halde, İtalyanlar bır 
türlü uzaklafD1ak istemiyor
lardı. O zaman (Lllp) şeh. 
rinde toplanan Arnavut milli 
kongresi, Arnavutl•ığun Js.. 
ttkWinl ilArı ederek hudutla
rını çizdi ve fuzuli r.ıW.tevliyi 
memleketten Çlkartp atmak 
üzere onunla harbe tutuftu. 
Bir Ud ay devam eden bu mu
harebede İtalyanlar bermutat 
mağlup oldular ve Avlonyada 
denize döküldüler. 

Bu suretle ikhıcf defa olarak 
mOstaldl bir devlet pJdtnde 
tqld]Afl.anmaya bqlayan Ar
navutluk lçlııd' Toskalık, bet 
vil&yete (Göriee, Ergerl, Av
lonya. Berat ve Eıbuaa.) ay
nldı. Cenubi Amavutlutun sa. 
tJh meahuı 16 000 metr, mu
rabbaı, umumt nüfusu ise 
800',000 den fazladJr. Bunun 
ancak 70 000 l halka ırkt ulık
lara mcmuptur: Ulah, Elen, 
Slav. 

Oörillüyor ki Tosb \ıkta u
mum! nüfue nisbetle ırki az. 
1ıJdarm kaafett ancak yQ7.de. 
11 • 12 antmd*hr ki wma
Hıı çat dmall!Wdn-. 

* * 

"Görice .. ve 
Havalisinin 
Ehemmiyeti 

ile buraya ballı komunat.rda 
halkın 90ğu, buyük (arkla, 
musUmdır. Bilfarz PoJanı ko
m~ında 6173 mualinıe karp 
yalnız 687 hıristiyan vardır. 
Bu nisbetler viliyete ballı di
ler kaym•bmhklarla komu
nalar ıçin de aynı şekildedır. 
Yalnız ErseJD kaymakamhAı 
içindeki Bannqıt komunasm
da zayıf bir hıriltfy an çoklup 
göze çarpar: 1125 hırlstiyaaı, 
1088 müsluman. 

Gönce villyetlnin bu kısa 
demolrafisini bir dereceye ka
dar tamamlamak için, umumi 
Balkan demojrafiai bakımın
dan da ehemmiyetli bir nokta
~ kqdetmek faydah olur: 
Görlce f8brl ve m11lh•tatı, Ar. 
navutluluJı ve beld de bütun 
Balkan yanmadasmm (devlet 
payftahtlan müstesna) en bü
yük nüfus kesafetine malik bir 
sahasıdır: Görice yayla814-
cla her bir kilometre ~ 

~'°ıı-~ Bu nfsbet BDftt ft PôkradeÇ ta. 
raflannda yüzde 70 t bulur; 
Ersek'e gelince birdeııbire vuz
de 31 e düşer. 

* * 

mıntakas.ı iktısat baktmıDdan, 
Arnavutlujun normal ve ve. 
rımlı bır parçasldır; ihracatı 
ithalittndan fazladır. Büyak 
ve zengin bır pazan vardır. 
Bır kaç sene evvel ıyı ranciı· 
man veren bir de blra fabrı· 
kası açılmıştır. Şehrin §&tk 
mahalesinde bulunan büyük 
lise blnul son muhaı-ebelerde 
mühım hasara ugramıştır; tıs. 
men -y&DD)lfbr. 

Müstakil Arnavutlutwı 8 11-
sesi ve Elbuanda olmak ıize.. 
re 1 de muallim mektebi var
dı Bunlar arasuula Görice 11· 
lesi, bizim Galatasaray tipin
de l)luhtellt bir l'ransız - Ar· 
navuı mw••em idi. İtalyan. 
lar, 1919 seaealnln ntunmııü 
Arnavutlup fga1 ettttlerl u
man, ilk yaptıktan itler ara
ımıda - t.edria senestmn orta. 
anda - bu mektebi derhal ka
patmışlardır. Yalnız Franm 
mektepleri \'e fransızca guete. 
ler değil, fakat ltalyanca diliD
den bqka kitap okumak bile 
yasak edilmiştir. İşgalden ev· 
vel İatanbul gazeteleri Arna
vutlula giderdi. $imdi Arap 
harflerile yazılmrı tSki din Jd-
taplarmdan maada, 1f1rk ve 
şark neşriyat 
memnudur. 

Göricedeki :tı'rimsız • Arna
vut lllesinden şimdlye kadar 
blıblorya diplomMIDJ a1araJr 
JPranms ilnfvemfelerlnde tah· 
lillerlni ikmal eden pnçlerln 
sayısı 500 ü bulmqtur. 1921 
den işgal senesi 1939 a kadar 
~ve Balkan üniversite. 

~ ·~· Aaa:Jlıt ~ lednta umumi~ 8000 •n 
ftnıftdtr Bmdaı'ID titr 'i*nn t. 
talya ve Trablusgarba sürgiln 
edUmft, bir kısmı lfpl anında 
ve sonra dağ yollanndan kom
fU memleketlere iltica etmJ1-
tlr. 

KOLEJLiLER 
REYOSO 

FDml ıltlendL 

Çalıtın, medollnd ""' 
l/fDVIJ belckginlz. 

Numaralı biletler bu
günden satılmaktadır. 

Tel: 43&95 

Yazan: Sevim SERTEL 
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ufak bir dilJdranında ve m•mede fevkelAde nazik cin- =..t~!8i= .'!i= 
ortalılı karartma nizamnamesme ru>dınız. Slı.ıe bu .bareketinllden _ Ona pliba yapa 4a 
uygun olması için takılan nıavi dolayı fevkalide müşeitkirim ve dl Fakat bea ......... 
•Pim altında vukua &e.lmiftlr. dwi akpm çok betendiginız fU :...; babrlata 

it döııiifiı dnkkina gıren es- ppkayı size istediğiniz fiata aat· ..Unla eevabllll ~ 
mer, tıknaz bir zat, bir ppka al. nıaya hazırım. 
mak arzusundadır. Hemen onüne Böylece bu namuslu müşteri Bir sin otf~ ,.~ 
muhtelif pkilde ppkalar yığılır. doğruluğunun müt.ifatmı ve aca. tere~ "Bu nedir? dİ7e 
O bunların birini alır, birini bı· lp bir tesadüf eeeri olarak taka- lu Çoeak: 
rakır, bir çoklanm başında prova ranlıkta alıfverişin faydasuu ..:_ Glal ~·lmll!Nf 
eder. En nihayet içlerinden gu. gôrmllf oluyor. pvrasuar' Deyince m• 
müşl bir ppkayı seçer. * * .ı.: · 

Gelgelelim, bu sefer de pazar- Hüsnüniyet Sahibi Vallahi dedim, 
lıkta anlapmamaktadırlar. Bir ~·Ollaa 
hayli münakıpdan sonra uyup. Bir ihtiyar : IMll•a. ll8llMtilllillJI 
maymca ma,terl tezglh üzerine .. • 
bırakmıf oJdup eldivenlerini ve T ürk milletlniıı; hOkılmetçe Bir •Nb aanilDB 
ppkuım abp çıkar. alman tedbirleri neka- bir t8rltl w ara,. .... ._ 

DükUn aahibi de, anlqama- dar iyi anladığım ve bunlan .um; ıdnirleaün aaUu ... 
diklarına üzidmekJe beraber, ıa- IMkadar candan ve istekle kar· 19 telWa .....;_ ...... 
ter lltemez meydana çıkardılı pladığını gösteren fU kaçOk vaka varaaqa htlM ...... ..,..._. 
ppkalan birer birer yerlerıne da Kadıköyflnde pçmı,tır: -...-
koymaya bqlar. Derken bir de Kadıköyün ıayet frıklr bir ma- ;:ra.=-
ne göniln, aralarmda bir de eski halı..tnde oturan ihtiyar bir a.. _ Salma 

1191 
......, 

fapU yok mu? Besbell1 açıkgoz d•mcalız, seçen gün llOkak orta· bbr Nafile ba ...... ._. 
milf&eri mavi ıf1im yarattığı a- 11nda mavi kAlıt .. tan satıcılar. n Pıma. 
laca karaDhktan bilistifade be- dan birine Pler ve ortadaki mal- • .,. 
tendilf ppbyı bu J8)dkle elde lan tetkik ettikten sonra içlerin. K17ltils IOl'411lar· 
etmiftir. elen bir tanabd ıeçeıek torar: - Cenneyi ~ 

Fakat ertesi aabU clbk»ncta - Olhdn. bunun tlatı ne? ta lalllde mi balnntıll 
dlier miifterllerJe megulken - Baba, bu kqıtlaruı 100 pa- u iDi? 
tapımn açıldılJD• ve içeriye dün rahk bir tanat bir pencere b. _ lclaft h~ a 
ıkpmlri milfterlnin ghditlnl gö. par. lia4e 'alunvsana ha...._, 
rilr. AdamcalJmı elinde onuıı zl- - Tamam a,-ıe lae nUdlm, + + 
yaretini müteakip ortadan tay. bam bir tane ver. BWm •11718 9fell 
bolan yeni ppb vardır. Ve onuıı - Bir tane ml? Bir taneJle iş lçia Wllla • .,...,._, 
gözlerlle b1rialnl aradılı aşikArdır biter mi hiç? ..._ Mkm•k 11te7..ı 
Dükkh 1ablbini ıör.ir ıörmez - Yeter wlAclmı, benim lflm lmJralaaa Hlı:aw tee1n. 
hemen ona dolru gelir ve özür biter. Ne yaparnn şimdi aynı ao- - Boea ita etell ldmae 
dileyen bir taVl!'la: nu; bizjm tekaüt maaşı bitti gibi o.a.. p1ea1 kqQor ld'ıllliıılııl 
-Efendim, der, dün ıece olduk- bir şey. Ama milletin emnl.vetl Jeai tepi1or. ' 

ça karanhk olan düldrjnınızdan mevzuu bahsolall işlerde Dıma1 - Zat. ._ - AlllU.lrwi 
çıkarken yanbflıkla bu çok beğen olmaz evlAt. Een bu kllı<b bbim tir........, ld. Bltla tltbı,a 
eliğim ppb.1J kendiminki zamıi· tek pencereli odaya toyacatmı Jd stin • • ~ 
le alıp gitınipm. Kötü bir zehaba bizim torun orada mektep den- re ptbdlm. 
dilfmenill istemem. ffte malımzı lertnf yapma! Ben ele daha &lesi * * 
geriye pUnlbn. yok a. .._ ..... yatanm.. Vatan Bir ala ..... W 

Ka,terWnln akla «elmf1"en bu sat olnn ne olacakl lha __,.., .._ .. &111.._ 
nezaketi ve dolruluta dükkAD rettiiimi ,.._ ~ 
sahibini p mtitehe"" etmlftlr. L ylA •1 M J rtlD .. behlal 1iOrti: 
0na bu hta1erinl w.t tçtn de e a ı e ecnun 

1 
- Uata... ....., ...... 

f(fyle bf1" mukabelede bulunur: ihtifalj !.. fibedi)Ulaa. ... _._. 
# ....... ..,. ...... . 

BuıOn matinelerden lUbaren FAlinıe • Çatalca • Alaçta ..... *_.:..-
K A D 1 K & V Çanakkale• Buna • 1ere dtifliıda. Jliaim 1511!1(f! 

~... E -tidt'ı -.::--~ ....... 
Sl_.a11nda telgraflarla müracaat Km .. ..,._..._ 

8ehfr Tf7atnıiu art1st1e1 tara- eden muhterem - :N .... ? 
fından çevrilen senenin en ıozeı h llnm - Ya ı-aaD .. ı.. 

TOrtçe S6z14 Vodvill _L_JZll : lejba içia .. elsqıllmJ 

AKASYA PALAS Leyla ile Mecnun u 7uu.r ~ ..t.. .,. 
fUml :rDz blDlerce btanbu1 bal- ..... ..c. ........ alar: 
tmm clurmquı üam ve bıdD· - olaca ........ 
nidan çelenklerlle tebcil ve U- o 7aaa, kimi ba ~ ...... 

e bir LEYLA ile MIC· - seltelri nedir? 
NUN lhtltall halini .ıdı. - Jleıeket wnia lfJe 

MONIR NUREDDiN prlar. Yokla ... Wr 
MOZIVVIN llNAR slUeler, dtDJwa _,,.. 

atttekAr boR1ar •niliNII 
IADITTIN KAYNAK _ __:_ . * .. * 

ID cidden huDlaJanmıt lbdalaft- _,_ ltffmlttL 
le Ttlrk halkmnı haJdkl ve Ulld lleea ...taam: 
Aık bhramanlanm ~ - v,...... Qamu, 
bu milli halk ftJm1nl bClUln el· u lrir kula daha ulıatil'li 

~:;ı~~ 1a~.._:::-bıe1a1uer ... • 
• Hafta aJ _.. .uu.. •:--.. 

lllMJrimfah ........ 
üvalara WnnMtl. .. 
davacı pldt~ 

- Efendim, dedi ._ 
hada 1Hr Jllk ... dllitli 
AJqı takaldı, Jtlldl8a 

::r=~:-'.: .. 
·~==( .... "ille., ......... - Otl•- jtlkletlhia. 

DtKICAT: l'l1ml alrmek idn h
tanbul c1nrmc1an selen Jt6710· 
l9rtnlbln ... SOnı.rraat .,. 
etmıtJert rlca otuııur. 

ve TU ...._ "Jlk,. 1 ~ ,. . 
.,._..haldı idi. a..._. ......... ucc...,. 

'* .......... ._ 
tıırt ••h •nr-* 

AJDC8: 
ÇEMIERLITA$ 'ela 

Çöl B tllerl 
JAK HOLT 

91 m IOD llafp W .... ............... 
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.................................... ~ 
1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
itte yüksek bir krern· 
de aranan bu meziyet· 

lerln hepılnl ılze 

KREM 
PERTEV 
Temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV 1 
Bir tuvalet müstahza-
ndır. İnce bir itina ve 
yapılısındaki hususi -
yet itibarile yüzdekJ 
çizgi ve buruşukluk
ların teşekkillllne mfl-
ni olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vasıtası
dır, Genişlemiş mesı-

mntı sıkıştırarak cilt
teki pllrtük ve kabar
cıkları giderir. Çil ve 
lekelerı izale eder. Te
ni mat ve şeffnf bir 
hale getirir. 
3 - KREM PERTEV: 
Bir cıld devasıdır. De
ri guddelerinin ifra
zatını d!!zcltlr. Sivilce 
ve sıyoh noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalcs!nı besliye
rek k•ıvve•Jpndi .. ir 

Kuru ciltler için yaölı ve ya(jlı cltler için yaCjaız 
huıuıT tüp ve vazcıları vardır. 

~ ......................... M 1 

İstanbul Orman Ç. Müdürlüğünden : 
1 - Sarıyer kazası dahilinde bulunan Hadimkoru devlet ormanından 

4S24 kental meşe ve 4524 kental karışık odun ile 2223 kental çalının kesilip 
ormandan çıkarılması açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 9/12/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Vi
Jiyet Konağında orman müdüriyetinde mliteşekkil orman almı ve satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Meşe odununun beher kentalinin muhammen kıymeti "7., ve karı§ık 
<>dunun beher kentali "6 .. ve çalının beher kentali "6., kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat "55 .. liradır. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ibraz etmeleri lizımdır. 
6 - Şartname ve mt~kavelename projelerini görmek istiyenler İstanbul 

Orman Mıidiırluğune muracaat edebilirler. "11080,. 

ı - 28/11/940 tarihinden itibaren hususi plaka taşıyan otomobillerin 
Ye motosikletlerle hususi deniz tenczzlih motörlerinin ıeyrüıeferinden men'i 
14703 sayılı tcra Vekilleri Hcy'eti karan iktizasındandır. İstisna edilenler
den maada hususi otomobillerin 27/11/940 saat 24 den sonra seyrüsefer et
ıaeleri memnudur. Bu vesaitin pUikalarırun da iadesi ve çekilecekleri garaj 
•• yerlerin b:Jdirilmesi. 

2 - Taksi otomobilleri bir sabahın saat altısından ertesi sabahın altı
arna kadar çalışmak mlisaadcsini haiz olduklarından 28/ 11/940 sabahı saat 
f dan itibaren tek No. lu taksiler seyriısefe:-e çıkacaklar diğerleri ayni saat

ıarajlarına çeJdleceklerdir. 
Ertesi günU çift No. lu taksiler sabah saat 6 da servise çıkacaklarından 
No. lu taksiler behemehal ayni saatte garajlarına girmiş bulunacaklar

-41rr. Mtıtcakıp günlerde ayni minval üzere scynisefere devam edeceklerdir. 
3 - Yukarda numarası yazılı kararnamenin ı inci maddesinin "C,. fık

rası mucibince 12 11 ' 940 tarihinde seyrüsefer mıisaadesini haiz ve icrayı 
laıı'at etmekte olan do'ktorlarm kararname muvacehesindeki vaziyetleri tet
kik cdılmek üzere serbest doktorlar maliye ünvan tezkerelerile Emniyet 
'9 ıncı Şube Mudurliığiine müracaat edecekler ve işleme vesikası alacak-

dır. "11252,. 

* * 

69,00 Zeynep Kamil Dofumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
muhtelif yaş sebze. 

105,00 Beykoz fidanlığı ihtiyacı için alınacak 10,000 kilo Arpa 
ve 10,000 kilo Saman. 

35,63 Yıldız 1 inci Yatı Okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 
1500 kilo Süt ve 1000 kilo Yoğurt. 

105,00 Yıldız 1 inci Yatı Okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 
muhtelif cins yaş Sebze. 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat mikdarları yukarda ya.zıh muhtelif me
Tad ayrı ayn ııatm alınmak üzere tcmdiden açık eksiltmeye konulmu3tur. 

Şartname Zabıt ve MuameUi.t Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. İhale 
1/12/940 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve .940 yılma ait Ticaret Odası 
•eaikalarile ihale günü muayyen aaatte da.imi encümende bulunmaları. 

(11255) 

T0RK TiCARET BANK.ASI A.Ş 
İCU~PPNLU•VADILi~MIVDUAT 

r 

Askeri fabrikalar 6atınalma 
Komisyonu. Uanları · · 

il# 
1 

Yüz Doksan Bin Litre 

TAN 

~ i LAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 ve 15.12.1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar mu-

Benzin Alınacak ı:ibince ıhracma sa!Ahiyet verilen ve geliri tamamen Srvas - Er-
Tahmin edilen bedeli (52915) lira I zurum demiryolunun in§asma tahsis olunan Sô 7 geliri Sıvas - Er-

olaı, yüz doksan bin litre benzin ns- zurum istikrazmm 20 senede itfası meşrut 5,5 milyon liralık yedinci 
kerJ Cahrikalar umum mildilrlüğl.i ertibinin kayıt muamelesi 5.12.1940 akşamı nihayet bulmak üzerr 
merkez satın alma komlsyonunc<ı 20.11.1940 sabahından itibaren başlamıştır. 
9/12/~40 pazartesi günO saat 15 te Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari 
kapaL u.rnı. ihale edilecektir. kıymette birlik ve 25 lik olarak iki klıpüre ayrılmıştır. 
.Şartname 2 lira (65) kuruş muka · Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 

bilinde komisyondan verilir Taliple· müesseselerce vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak mü 
rin muvakkat teminat olan (3895) ' ayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece ı.a 
lira (75 , kuruşu havi teklit mekup· ·ılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde başbaş· 
lanm mezkCu günde saat 14 de ka- ita.bul olunacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah 
dar komlsyon::ı vermeleri ve kendı- villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu 
!erinin de 249C numaralı kanunun 2 'tınacaklardır. 

\'e 3 maddelerindeki vesa ikle ko- Tahvillerin ihraç fiyatı <1, 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 2C' 
misyo;ıcr olpladıklarına ve bu ışle ı rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır 
ala.cadar üccardan olduklannn dair Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyct Merkez, Türkiye Cümhu 
Ticaret Odası vesikasile mezkQr gü~ ıyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlfık ve Eytam, Halk. Türk Ticaret Bele· 
ve s:ıatk komisyona müracaaU:ırı diyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banltlar tarafından icra edilmekte· 

O 1009) dir. Diğer bankalar vasrtasiyle de tahvil alımı temin olunabilir. 
• Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren saba-

62000 Kilo Sığıreti !arda işletmek istiycnlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskri?s!y~n 

1 Al k ı müddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi mcn!aatlen ıktı-
ınaca zasmdan bulunduğu işaret olunur "10999,. 

Tahmin edilen bcdelı 15500 lira o- ~ • 
lan 62000 kilo sığır eti Kırıkkale grup l ' ... 
mürlürlüğü binas:nda mOteşckkil sa-ı------------------------------
tın alına komisyonunca 9 / 12 1940 pa-
zartesi gilnil saat 14 te kopalı zarfla 
ihale edilecektir. Etler detaten alın
mayıp Mayıs 941 sonun::ı kadar sart
namesine göre nlınneaktır. Şartnamesi 
komisyondan parasız olarak: venllr. 
Taliplerin muvckkat temınnt mıktarı 
oları (ll62) lira (50) kurusu hnvi 
teklif mektuplarını mezk\ir ~nde 
saat 13 e kadar komısyona vermelerı 
ve kendilennin de 2490 No ıu kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerindeki vesa
ikle birlikte mezkur gün ve saatte 
komlsyon3 müracnatlan. (11112) 

• 'I'ahmirı edilen bedeli (2394 lıra 90 
kunış) olan 30 ndet m::ıhruti çadır ' 
Tophane Salıpazarı askeri fabrikalar 1 
yollamasındakl satın alına komisyo
nunca 10,12.940 salı gUnü saat 15 te •ı 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Taliplerin ilk teminat olan 169 lira 1 
56 kuruşluk mal sandığı makbuzu ile 
mezkt1r gün ve santte komisyonda 
bulunmnlnrı. Şartnamesi her gün ko-
misyonda görülebilir. (11106) 

Birinci Sınıf Tenekeci 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere birinci sınıf tenekeci alınacaktır. 

1 Askerliğini yapmış olmak şarttır. 
İsteklilerden Ankarada bulunanlann Umum Müdürlüğe, İııtanbnldaki

lerinin Zeytinburnu Silah Tamirhanesi ve lzmirde bulunanların da İzmir 
Halkapınar Silah Fabrikası Müdürlüklerine müracaatları. (11195) 

Devlet ·oemiryollan ve. LimanlarJ işletme· idaresi 'ılanran· 
' 

Muhammen bedeli (1360) lira olan 2000 Kg. Don yağı (6.12.1940) Cuma 
günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından ac;ık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (102) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dafrtılmaktadır. 
(11251) Maliye 

Vekaletinden : . ~--------------------------, ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 15/12/940 tarihinden Mayıs 941 ni
hayetine kadar depoda ihtiyaçtan faz
la olarak toplanacak ambalO.j tahta 
ve kflğıtlıırlle hurda sandık ve tahta
lar açık arttırmnya ve mezkt1r müd-

' dc.t zarfında gelecek ve gidecek eşya
nın iskeleden depoya kadar nakliyesi 
eksHtmeye konulmuş olduğundan is
teklilerin depoda mahtuz şartname
lerini görmeleri ve ihale günü olan 
4/12/940 çarşamba günü saat 14 te 
ambalAj tahtalan için 112.5, kAğıtlar 
için 75, hurda şandık ve tahtalar i
çfn 30 ve nakliye için de 120 lirnlık 
muvaklcıt teminat parnlnrlle beraber 
Beşiktaşta l\ıaliye kırtasJye deposuna 
müracaatı an. (11024) 

A:f DA3 LiRATAK5iTLf 
BAYANLARA MAHSUS f4 AYAR ALTIH 
SAATLERiN YENİ /llODCU.ERİ GELMİ~ TİR. 
EMSALı GiBİ 15 SENE TEM/HATLIO/R. 
TAŞRADAN SiPARİŞ ETMEK ıSTEYEHLERE 
KATALOJ< GÖNDERİLİR. Sual Deposu, 
İSiANBUL,SİN<ECIDE.LİMAN HANI 
SIRAStNOA YELl<ENCI HA"llNDA N~ 8 

Satıhk Köknar 

Tomruğu 
Bolu Devlet Orman 

İşletmesi Revir 
Amirliğinden 

l - Bolu Karacasu deposunda ıs
tifte mevcut 2692 adet rnuadili 1641 / 
557 M3 köknar tomruğu açık nrttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes
me paylan mevcut ve kabuklan so
yulmll$ olup hacim kabuksuz orta 
kutu!" üzerinden hCSDplanmıştır. 

3 - Tomruklara nit sntış şartna
mesi Ankara orman umum müdür
lüğünde ve İstanbul, Ankara, Bolu 
çevirge müdürlüklerinde ve Boluda 
devle. orman l:ıletmesi revir Amirli
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be
deli 11 lira r.6 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muvakkat 
pey akçesile 4.12.940 çnrşamba gllnü 
saat 15 te Boludaki revir amirliğine 
mJracaatlan. ( ı ı 156) 

Maltepe Piyade ve Atış 
Okulu Komutanlığından: 
Okula yetmiş beş lira ücretli bir 

elektrik memuru alınacaktır Aşağı
daki şartlan haiz olanlar ~kul ko
mutanlığına m!Jracnat edebilirler: 

1 - Askerlik hizmeUnl yapmış bu
luomak, 

2 - Nafia VekAleUnden ehllyet
oanıeli olmak, 

3 - Sı.lıhati yerinde olmak (bir ra-
porla tevsik edilir.) 

4 - Bonservis, 
5 - HUsnil hftl varakası, 
6 - Dilekçe, 

(11230) 

:Maltepe Piyade ve Atış 
Okulu Komutanlığından: 
Okul için otuz bes lira ücretli 21 

hademe alınacaktır. Aşa~ıda yazılı 
şerait dahilinde talip olnlann Ko-
mutanlığa milracaaUan. (11231) 

1 - Klrk yaşından aşağı olmak ve 
askerliğini yapmı§ bulunmak, 

2 - Sıhhati yerinde olmak. (Bir 
roparla tc"V·sik edilir,) 

3 - Hüsnü hfıl \'arakası, 
4 - Dilekçe, 

28/111940 Perşembe sabahından itibaren Kış t:ırifesinin 
tatbiki gününe kadar hali hazır tarifede yapılan tadilatı gös
teren cetvel bütün iskelelerle vapurlara asılmıştır. Buna na. 
zaran memurin postalan yeni devam saatlerine uydurulmuş 

ve yukarı Boğazın Rumcli \'C Anadolu ilk ve Köprüden son 
postalar ve gece seferleri kaldınlmıştır. Araba Vapuru sefer. 
leri de bu esasa göre tahdit edilmiştir. Bu tadilatı havi cetvel, 
yolculanmıza kolaylık olmak üure istiyenlere meccanen 

\'erilir. 

·~t .......... r .... ı::m .. m:sa;1111 .. a. ........ ııı&ı .. m1 ........ d~P 

Satdık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir .Amirliğinden: 

1 - Bolu Karacasu deposunda istiftc mevcut 2309 adet muadili 1312/ 
IJSl M3 köknar tomrukları açtk arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabuklan soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıŞtır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müeürlü
ğünde ve .lstanbul, Ankara, Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Dev
let Orman İşletmesi Revir Amirliiiinde görülebilir. 

4 - Tomruklarnt muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesi ile 6/121940 Cuma gunü 

sut 15 de Boludaki Revir Amirlifrine müracaatları. "11187,. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z1n•t 
llrau 

4 
4 
4 

40 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Ta rihı : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja ns adedi : %65 

Zirai ve ticari hP.r nevi hanka muamele1P.n 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
8•nkH•nda 

bulunanlara 
kumb•ralı Ye lhb• reız tasarruf heaaplarında en ez SO 
senede 4 det• çekllecetc kura ile •ıaOıdakl plln• cı!lre 

ikramiye daCjıtııacııktır. 

A iet 1.000 Llralık 4.000 

• 600 • 2.000 .. 
• 250 • 1.ooo • .. 100 • 4.000 • 

ıoo • ıso • s.oocı • 
120 • 40 • 4.800 • 
1150 • 20 • 1.200 • 

olKKAT: Resaplanndakf J'&Talar btr sene içinde 50 liradan asa~ dOsml· 
yenlere ikramiye çıkUğı takdirde ,_ 20 fazlasiyle verilecektir. Kuralaı 
senede ' defa, ı EylQl. ı Blrlnd kAnun. 1 Man ve ı Hazlrarı 

tarihlerinde cekilecektir. 
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27 - 11 - 940 

1 ı Çocuk 
t 

. ' 
Ansiklopedısı 

2 Büyük Cilt 
Mekteplerde öğretmenlerin ve çocuklann ha 

bilgisine yardımcı olarak .kullanabilecekleri miik 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak ol 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

Muhammen Kıymeti 

LİRA 

334 20 ~umelthısarıncıa Arpaemlnı maha!lrsınc:ıe meratıı' 
kafında eski 48 yeni 42 sayılı ahşap ev. 

100 Kasımpaşada Vapur İskelesinde Gazi Hasan Pal' 
fmdan ah$ap bina enkazı. 

Yukarda yazılı gayrimeiıkullerin mülkiyet ve enkaz satışı on be' 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıııtır, İhalesi 12/12/940 Perşern~e 
saat on beşte yapılacağından isteklilerin Akarat, MahHllat KaJeaıiJI 
racaatları. (11235) 

Satıhk Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Re\'ir .Amirliğindell : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 810 adet muadili ~ 

M. 3 köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomruklann ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları 

muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum ~ 

ğUnde, İstanbul, Ankara, Bolu. Çevirge Miidürlüklerinde ve Bolnda 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde gorülebilir ti" 

4 - Tomrukların beher metre mikibmm muhammen bedeli 11 
kuruştur. ,,1:. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatla 3/12/940 Salı giin0 .,1ıı de Bolnda'ki Devlet İ3letmesi Revir Amirli.ti binasma müracaatları. 

Lira 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - ~iJOO.-

Türkiye İş Bankasına para 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni Z8"' 

manda taliinizi de denemiş olursunus. 

Ke,ldeler : 4 $ubat. 2 M• · 

yıs. 1 A(iuıltoa. 1 lktncltet

rln tarlhlerlnd• yapılır 
11 

l<urnbar•lı ve ıcumlt•..
lleaaplarında en u eııt il• 
raaı bulun•nl8' tcu .... 

d•hll edlllrıer. 

Nafıa Vekaletinden : 
Vckiletimiz demir yollar ve limanlar inşaat dairesinin Rlbıl

lran hudut hattı baş müdürlüiü emrinde çalışmak üzere azami 211 
retle dahiliyeci bir doktor almacaktır. Talip olanların nüfua bii9i,.S 
nı, askerlik ve hizmet vesikaları, diploma asıl veya mwıaddd 
saalık ve doğruluk kağıtları ve üç kıt'a fotoğraf ilişik olmak tlsd'9 
ile 15/12/940 tarihine kadar Vcklletimiz demir yollar in ... t 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "10798,, 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - Yapı işlerinde istihdam edilmek üzere iki yüz altmlt llta 

ve iki yüz on lira ücretli bir yüksek mimar veya mühendi• ile 1" 
liıa ücretli üç fen memuru veya mühen~s alma~ktır.. lf 

2 - Bu memuriyetler ihtısas mevkıı olup talıplcnne 3656 Mo. 
hükümlerine göre ücret verilecektir. 

3 - Talip olanlarm veaikalarıru P. T. T. Umumi Mllclilrltlll 
binalar şubesine göndermeleri. (7914 - 11069) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 1"' 
Fen Fakültesinde 1294.09 lira keşUli baca tabirimi iti 2/12 

ıembe günü saat ıs de Rektörlükte pazarlıkla ihale edilecektir· 
İsteklilerin 98 liralık muvakkat teminatları il~ en ~ 1000 I~ 

ig yaptığına dair ihaleden üç _gün ~vvel İstanb~I Vılbetindcn '9d 
ve 940 yılı Ticaret Odası kagıtlarıle gelmclen, 

Ke3if, şartname her gün Rektörlükte görlilür. "11223,. 
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il EPEBAŞI ORAM KISM INO.ıı. • 
i Akşam saat 20.30 da ! 
İ AVAtf. TAKiMi ARASINDA i 
İ KOMEDi KISMINDA ! 
5 Gündüz 14 te ÇOCUK OYUNU 1 
i Akşam saat 20.30 da DADl 

Gonokok 

ıoatup ve tccırQ'iU MudUTU. t.mıA Ul..)IAh l•J·-
(;azctetillk ft NciıVu T.I..lj. •TAN lhtbH• 


