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Zelzele felaketzedelerine yardım için teşekkül eden 
Vardım Komitesi 
faaliyetine niha-

yet verdi 

Mareşal 
Badogliyo 

arnavutlukta 
Yunanlllar 

mütemadiyen 
ilerlWot 

Oıımaaıara ıallıa. 

DID &.talyaa 
ukerıerl 

Açlık yüzünden teslim 
oluyorlar 

AtitlCI, r:t (A.A.) - Yunan 
Başkumandanlığmm 31 numara· 
h dünkü tebliği: 

Arnavutluk arazisinde kıtaatr 
mızm hareki.ti muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Görice mm· 
takasında, terkedilmiş olan altı 

(Demmı 4 iıncUde) 

Benzin tahdidi kararnamesi 
mer'iyet mevkiine girdi 

Hususi o:omobil sahibi 40 dok.ora ızm karnesi verildi 
Benzin taJıdidi hakkında.ki 

kararname bugUnden itibaren 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. 

Dün gece yansından sonra, 
husust otomobillerin işlemesine 
mUsaade ollllimamıştır. 

Bu 88.bah, saat 6 da sonlan 
tek numara ile biten taksiler 
itlemeğe başlamıştır. Bunlar 
Yarın sabah saat 6 ya kadar ça. 

lışacak, saat 6 da çift numara. 
lı ta.ksiler çalıpcaklardır. 

İşlemesine müsaade olunan 
dol:torlarm hususi otomobille
rine izin karnesi verilmittir. 

Bu gibi otomobillerin ön 
camlarına Dr. No: ıeklinde bi. 
rer etiket konacaktır. Bunlar 40 
kalardır. 

Sofya üniversitesi 
İki glD alddetıe 

llapatddl 
Sofya., t:1 ( A.A.) - Stefani 

ajansmdan: . 
Nöyyi muahedenamesinm yıl. 

dönümünün arife:si •. de Üniver. 
sitede wkuagelen ba.ZI ~~: 
ler dolayısiyle Univenııte, ikı 
gün ka.palı kalacaktır. . 

Zikri geçen muahedenamenm 
imzası tarihinin yıldönUmü, bu. 
gündür, 

(Deuamı .. üncüde) 

'l'raaıoıeıa aıam11 
••ler ıeveu1or 7 

Türkiyenin derhal halli 
lazım gelen bir mesele 

olduiunu her ıey 
gösteriyormuş ! 

17 yaşındaki sevgilisini 
öldüren ihtiyar 

Berlin, t:I ( A.A.) - Transo. 
eean ajansı bildiriyor: 

B. Dekazanof dUn aJqaın 
Berline hareket etmlttir. B. 
Stalinhı hemferi, arkadaeı ve 
adamı olan B. Dekazanof J'llıi 
vazifesine başlamaya hazırlam. 
yor. 

B. Dekazanofu Alman hilldL 
met merkezine geldiği ilk giln
lerden itibaren geniş olacağına 
fÜ 11e etmediğimiz bUtttn faa. 
liv ·erinde t:ıktp etmek muva.. 
f ,. olur. (~ .. _.,..) 

3 O sene hapse mahkom oldu 
Altı ay kadar evvel, mütead. 

dit milracaatıarma rağmen ai -
lesi tara.fmdan kendisine veril -
miyen 17 yaşındaki Evyenya a. 
dmJa bir genç km, bir akpm 
üst.U Yllk9ekkaldırmıda yolunu 
bekli-rek tabmea. ile öldilreD 

.T- ••ft-1.t 
'Ve awkatı tarafmdan ~ 
nıellnkoli,, ye mUpteli olduğu 
ileri 8llrlllerek mUplıede altı. 
na alman t'l yqmdaki katil 
Angeıoe latepanldiatn muha.ke. 
meeı dUn birinci afır cea 
mahkemeel tarafmdan bWril. ...... 

~ahkeme, Angelosun Evyen.. 
ayı tummilden ve yolunu bek
leyerek öldtlrdUğünU sabit gör. 
mtiş, kendisini ceza kanununun 
4M inci maddesine göre ölüm 
cezaama :malıkfun etmiştir. An • 
cak, ku.a. işık olarak bir fikri 
sabit halinde kendisiyle evlen. 
mek istemesi ve diğer muha.f. 
fif Hebepler g&önUne alınarak 
cesa 30 eene ha.pee tahvil olun.. 
m1Jlbv. Katil, aynca, :uzm af. 
Jeeine ıooo lira da tanmnat 
terea!ıktir. 

Torino 
Askeri fabrikaları

na hucum edildi 
Birçok infilaklar 

ve yangınlar oldu 
Lmtdra, 27 ( A.A.) - Hava ne. 

.zaretinin tebliği: 
lngiliz hava kuvvetlerine men. 

sup ağır bombardıman tayyareleri, 
Salıyı Çarşambaya bağlayan dün 
gece Torino fabrikalanna hücum 
etmişlerdir. 

Torino askeri fabrikalanna bun 
dan dört gece evvel de bir hücum 
yapılmıştı. Bu seferki ikinci hil. 
r.um, hasarları mühim miktarda 
fa.zlalaştırmıŞtır. 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

Torino Qı.erinden birbirini süratıe 
takip eden dalgalar halinde geç. 
mi§lerdir· Şehir il7.e.-inde hiç bir 
bulut yoktu, tayyarelerimiz, he
~ pek çabuk surette tesbit 

(Df"UlllM .. üt&cUde) 

l şıkları karartma 
tatbikatında 

Vilayet ve zabıtanın 
yeni kararları 

. Tophane 
~ophanede eski Boğazlar Ko

mıayonunun bulunduğu Topha -
~-!tasn örfi idare komutanlı. 
6~ tahsis edilmiştir. · 
B~ tanzim ve tefriş işi 

bugünlerde bitecek ve korgene. 
ral Ali Rıza Artunkal burada 
çallŞa.caJrtır_ 

öi-n idare komutanmm em
rinde çalışacak askeri mahke. 
Jnelerin, şimdilik İstanbul, Çor. 
lu ve Çana»alede ·olmak Uzere 
üç mmt.akada teşekkül ederek 
faaliyete geçeceği haber alJD
ınıştır. 

Diğer taraftan Ankaradan 
bildirildiğine göre, örft idare, 
gerek lstanbulda, gerek diğer 
Fıntakalarda, hidisatm sevkiy. 
e almmasına IUzum görülmüş 
ihtiyati bir tedbirden ~ka 

ROTLAR: 

Hususi mesken
lerin iç ışıklarının 

karartllması 
Bull'blll•rı 

oaaartell *••==-• 
a dar Ulmal 

edilecek 

ka~rı' 
bir şey değildir. Bu itibarla ör. 
fi idare ta.tbikatmdan olmak 
üzere alınacak tedbirler vatan. 
da§larm her güı.Jdl haya.~. tarz. 
larmı ve itiyatlarını degiştire. 
oek bir mahiyette bulunımya.. 
caktır. 

Bilakis va'.andaşlann normal 
hayatında bir c1t:~şiklik husule 
gelmemesine itina edilmekte
dir. 

örfi idareden korkacak kim. 
seler varsa ancak tahrikatcılar, 
casuslar, beşinci kol taslaklan 
veya halk arasmd~ rehirli fi. 
kirler n~redenlerdır. 

ÇUnkil örft idare g-erek bun
lara ve gerek karanlıktan istL 
fade ederek şehrin emniyeti ile 
oynamak istevenlere k&l'fP a. 
mansız olacaktır. 

Sabah manzaraları 
Yazal: Şükiile NihQJ. 

:Vazıma verdiğim adı görüp de/ lara, renklere !18hip ~unan Ytır. 
Pirane bir ~yden bah!ledeceğim dwmuıda. ne ~ ki, çok defa 
sanılmasın! Sabah manzaraları bunJan FrOP duşunmeye sıra gel. 
g~ gÜRl olan, batan dOn- mi.>'9fpt (~ .t 11UDMQ') 
)'aYI Qrenctiıeoek bıdar' bedD Jidi:. 
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1 Radyo Gnatt?si i 
Te4blrıer.ımlz llarbl 
JUrdumuıdaa az•lı· 
laştırııuak ıçlnd~r 
B1r kıı.ç gUn1enbcrt rı.ırdl!muz 

ıece eri karanlık içinde kalıyor .• 
Bu l'.mniyct tec.bi.rl l.ıö.gelcr mıze 
yakı.a1ı:.uş olr.n lıu. Li yuı d um uzdan 
uzakl~tırmıık '<:'.r.dlr. Çayı ,görme
den p~;:ı.1 3.l'ı sıv:ı.cınyı ecki z.inhl· 
yeller pek uygun bir hareket bul
ınazlaruı.. Bugiln ise çayı g:lrme· 
den ı:;aça!:ırı tııv~ak gönül raha· 
tmı vu .ı::~l.tcııir. 

Sm r boyların-ta bckllyen kah
ftl!l:?n ordunun gönUl ve ıillh kuv
vetinıfen em.n olarak günduzün 
çal.ış:ıbıli~ or, geceleyin uyuya bili· 
yorsunuz .. MLd&i'aa l:O> 11 e;nır çiz
gileri dehi! JJU'Un b:r vııtn:l bettı
dır. S!z mı ·l alınan tedbirlerden 
emin olnrnk ya§ıyorsamz, ordu da 
silahı elinde ve enı'n olarak hazır 
bulunmaktııJır.. Elz, ıulh ebedt 
iml;J gibi r:ı~ıat, yıırın ı:ıv&.Şa giri
)'ormu~uz gibi h~zır yn~Il ac::':rz .. 
Yurtda.şların, ışıkları uuı!ltelcr
ken, fenerlerml kull:ınııken omuz
lannda bir vatan borcu, gön!ünilz
de bir mildafaa tcdbi:ı.i vardır. A
hııan trdb'rl r yasak savmak içl.n 
6'eğ!1'.l"r. Otomoblllnl ıllren şoför, 
elektrik fen rinl kullanan hem· 
teri, penceresinin kenarını n,ı'lr 
lnZmasın dive bU; Uk tir titlzllkle 
kapayan ev' kac?ını hepsi bU.rUk bir 
nıU'.la!. a ım•hm::la vazife alan bl· 
rer er gibidirler. 

Şehrin emnlyetlnl arttırmak 
için zi:rıi.ları karıırtıyor. memleke • 
tin talihini aydınlatmak lçln l§ık • 
Jara m~ske kovı.•ronız. 

ispanya Mihverden 
uzaldaşıyor 

DUnya siya.st va%1yetınf ~z lJ. 
nOne ;-tığımız '"mım Al?!!anya
am yeni nizam kurma teıJebbüsU· 
nün !Uya düşmtio olduğunu görü· 
rUz. B"rlin gazetelnrf artık İs'Jan-

• )'& hariciye nnzırmdan bah!e İni • 
)'orlar. lspa:lya mihver iç"n kaybe
dllll"J"tır. Buna mukabil İ!pnnya 
lngııtere ve Amerika ne ticaret 
milzıı.kPrelerine girl.,mL.,Ur. ÇilnkO 
kı"m yaklaştığı bugilnlerde ts.,an· 
ya bazı maddelcrını ve ezcümle 
"ortakallnrmı satmak buna muka· 
bil yiv C"k maddeleri almak meo
buri•·etindcdir. 

İngiltere ve Amerika İspanyol 
mallarım nlma~a karar vermişler
dir. Bu haber lspanyanm üç!U pak· 
ta iltihaktan \'az gectlğine kat! bir 
d"rı olarak görlll,.,ektedlr. 

Fransa da Mihverden 
az ahtır 

Fr:ın":ı.nm vulyetl Uı:t'rlne tesir 
eden iki şey vardır: Biri tnı;i:te. 
renin muk:ıvcm:?U. diğeri İtalya• 
nm 1"'" -llib1yetl .. 

B·ı :ki tco;'r aıtmda mihverle il· 
:vaaet birllf:'ine yanal!mryan Fran· 
la, Almanyanm !ert muamPle yap-
8lalan netıceslnl dofurmuıtur, 
Loren'den F'raMızlar çıkanlmağa 
ba11J .. nrnıştır. Bu hAdlae Vı.t hllkl· 
ln'"tl tarafından protesto edJJdl ve 
efkln umnmlvede derin teelrltt 
)'arattı. Buna karşı Almanlar ted
b'l'l ... rlnl ,ıddetlendlrd.Jler. Bu hlt-
81 ta.brik eden sebeplerden blrl de 

kış mtlnascoeUle laşe zorlukfarmftı 
başgöstcnneğe başlamış olması· 
dır. FranS&da nUfua başına ayda 
bir kilo şeker verilmekte lr. Nor
veçte buğdaya balık unu kıırıştırı 
larak e'kmC!C ~apılınakladır .. Ro 
manyada bile i:ışe zo:foğu ç:.-l~l
moktedir. Bu kr.,. Alman"ı>nın kar· 
şılaşac:ığı en ehemmiyetli mesele 
işgali altındaki mcml keti l' b:ılliı
nın ia'.}csi meselesiwr. nu mem· 
leketlPr için en rA.hat olenı Alman
yanm kendi.'1dlr ve bunun seb::bi 
de Almanlsrm l~gal ettf!:lcri mcm· 
leketlcrde buldukları bUtOn stok
lan ~lnıanyaya nakletmiş olma
lardır, 

Balhanl!lTda 
•ükunet 

Şarki Avnınt\va gellnte: Buı'a· 
da mihver poliÜkası Bulgar;stan 
Uz-rin1e durmaktadır. Gerçi Bul· 
gar!ahn ,ım:ııkl halde Uç1il p-:ktn 
iltihaktan vaz geçnıl"Jt1r. Ama Al
manlar bu karan nlbat olarak ka
bul etmıyorlar. 

Bulgar:.tana yapılan telkin tn
p,ilternln Dobnıcayı tnnnnıy:ıca
ğı tdl B!Syle bir §lll'lh:!yi ortadnn 
kaldırmak f4!ln İngiliz harfclve mUs· 
teean Avımı Jramatamıdald bC'ya· 
natfle Bul:cr~tana bu husUJta te
m'ne.t verm~Ur. Bu teD'inatm a· 
kl,l•rl hakkmda henlla bir malil· 
mat ~elmiş değildir. • 
ltalya afe1te 
neden atıldı? 

Haber verlldffine f3re !tatya
nın Atina elçin Granl •e Atina
da.!tl atqemWterl ltalvaya dôner 
dönmeı tevkil olunmu tardır. Har
bin bn'!mda İtalyan seflrlnln verdl
fl ya'lllf maH\mat netJceebıde bu 
teşcıbbllıe glrfşt!fi blldlr'lm.l§tl. E· 
ğer bu haber teeyyllt edene rlva· 
yeller doğru demekUr. 

ltalyanın vaziyeti vahim bir ha· 
11! glrmeğe ba1lryor. 

İngflts tayynret•rfnln bombardı· 
ma.nı Yunanlılar tarafmdaıı teba -
rilı ettJrlllyor. İtalyanlar harbin 
ili< gUnlerlnde lngtlterenin Yuna· 
nistam yalnra brraktıfmı iddia et
mi-,lerdJ, halbuki artık bundan bah
setmiyorlar. CllnkU ne mll!ıb~t ne 
de menn b'r ,ey tl1ylem • l.şl~rine 
gelmez. Yardım etmedi dc.,eıer Yu
nanhtarm yardımınz kendlİerini 
ma/!lilp ettlklerlnJ anlatm11 ola
caklar, yardun etti, deseler, o za~ 
man da 1ngi!terenin istecl"klerine 
mUMalr yardımda bulunduiurıu 
meydana koyacaklar. 

Suriyenin vaziyeti 
Burlyedeld Fra.nanı: fevkallde 

k~~serlntn detlşmeai alAkayı çek· 
mışt•r. Almanlar tanı.fmdan Paris 
polis mlldUrlUğUne geilrilmJş olan 
Kfa.p Suriye fevknlAde ko!nlserli· 
ğine tayin ohmm~tur. Kiap 12ğ 
eenahtar.drr. Bu tayinde bir mana 
var mıdır? Yok mudur? 

KJap Ko?'l!likatıdır, Jtaıyanlara 
dU'lJDl'ndır, bu ıebeple ttalyanla
rm fşlerfnJ kolaylaştrrmak için Su
rlyeye ıldemiyeceii aöylenmekte
dlr. 

Mim' ve l'l!Jstlnde bulunan ln· 
rflizlerin Suriye Ue vakmdan alı\· 
kadar oldufu malQm

0

dur... Donan· 
ma.a huara ufrad!ktan eonra t

(Deoomı .. Wıcade) 

Ta.sarnı!a riayet edenleri ''ha· 

işinde Vilayet 
kararları 

Işıkları karartma 
zabıtanın yeni ve 

IFIKRA• 

İngiliz sJrviii 
(~ tarafı 1 ıncide) bilmeleri için elbisclerlnlri llzerine murunun bil' dllğmeye ba.smulle ııi8" mtisr;flerl de ''eli bol" diye 

kapanu.K suretile ve b:ızı esnnrm birer beyaz mu~amba givecek, ser- giisterilecekür. meÜıetmenin c;ogru ve ) Prinde ol· 
run:mllcrlne kırmızı, mavi, siyah puşlarrna da beyaz bir k.Jlı.f ıeçlra. 3 - Ana seyrüsefer yollarlle, madığmı anlatan bir İngiliz fıkra-
ve hatta gnz te ltA;,ıdı al!lmak su- ceklerdir. dJğer piyacle kaldırımları bordilrle- aı vardır. Fıkra, hakiki bir vak&· 
retile güv.ı maskeleme yaptıkhn. ri beyaza boyanacık, yol mihver· nın hlkAyesi olduğu için hiç şUp-

.. 2 taaret ka'delerine yapıla· h =- t 2 _ mr ç:>k esnafm camekan- - .., !eri ele yolıın imtidandınca 20 san· es..,, daha krymetliJir. B r vaki 
1 cak kırmızı ve ""eşil renkli tenvi· 1 r drad b ı lım aç1c ve hnr ce l~ık verecek " Um k:ılml-~ında beyaz bir yola 1 ..on a Uyük bır yangın o mu§, 

vaz"yette mavi ampul kul'nndık - rat tertibatile karaı~lık~ yolun lşııret edilecektir. B:ı !Ul"Ctle ve- 1 pek ç-:>k l:lmse fakir kalmış. lcıti· 
hırı. kapalı veya açık olduı;u ı.şaret me- saiti nakliyenin, gid'ıt ve gel'ştc 1 mai yard:-n teı;kiliıtı derhal bir 

3 - Kapılıırrn açıldığı zaman / 1 bir"b!.Jerine çarpmasına mani olu- ı iane defterl açarak faaliyete geç. 
d15arıya aydmlığm tıim:ınıcn vur- • s b h r nacaktır. ml§miş. Memurlar herkesçe m~ 
duğu ve içerideki liımb:ının bu va· a a m an zar aıarı 4 v· ·ı kild b bur bir zcngin'n kap:sına dayan· 
ziyı:te göre mnııkcltn'llcdiğı. - ıraJ ar, a!11ı ~e e e· mışhr, ba~ço kapısından evin ka· 

4 - Paz:ır yerlcrind"ki esnafın (BQf tarafı 1 incide) ynza bo7anrc~k. e.ektrik, telgraf 1 bul ııalonuna geçerken müthiş bir 
'·ulb.nae"'.h • , ~ i k e en dlreklen, meydan ve caddelerdeki gürültü patırdı ve bagr-ıcıla dura-
,.. <> .o ıu rn .. v ışı v r H · ..ı ba"ı..a renkleri,_ ağ .. d ı · d bi d ' :ı 
fenc-rlerln tnm~en havaya karii f'. er m~vsım;.ıe . ~ ~ aç gov e er ne e .. r;r a ıı:m larn!§ler; kavgayı dinlemişler. 
me.sltelenmesi. ua.e.en~n l>ır aenızı; ~ı~~aıınd_a boyunda beyaz boya surülecektır. ZenJin ev sahibi, hlzrne~~ i)i t.zar-

5 . 1 na:ımotlı pJ;ıltı.aııa yül.~eıen bu 1 • "ki d ı 1 k'b i 
- Bır çok kahvelerin cama- "Ünec::i olan lstanbul ha.kı d.ımar. '5 - Otomobil. kamyon, tram • ı."or._ ıı ucu aaketıkcza ı o an ı r • 

mıı k!rmızı, beynz veya açık renk 0 d bed"• d 
1 

•. ür vay ve 12.ir vesa1tı nakllvedf' mas- tin bır ucunu Y tnn son:•:ı at-
bezlerlc perdeledikleri görUJmilş· ıarm a. 11 uyu~LJn en ınce · kclenml§ olan ön fenerlerde beş masmm cezasını veri~or: 
tür. Maskelemekten nınl:sat har'ce ~· us:ru ,sezeC.!A ~e:d7. bunlarır. m11im0 tre geT'fcıli"'inde ve 8 san ti- - Bu ne r •zalcttir. Göziln kör 
katiycn 15Ik s·zdırm~aktrr. Knlm ıarkmd~ 0·ıı;a...:.a, il1""'".>de Uaıü\.• metre uzunlunda bo§ bir çi::~l bı- l'l"U f:il. Bir tarafı s:ıfrlnm bir kib-
siyn.lı veya kalın koyu mavi b~z ve- mı~ yo hlmu. 

1 
.
00 

k rakmalarma karar ver"lır.iştir. Bu ritf na..•nl atarsın .. diye de ter ter 
ya lci;;ıt kullanmak daha elverl§ll- aı>a arı ev erı_ •. ·en er en çı. tip bu:ün Avrupa vesatu nakliy&- tepln:yormu§, 
dlr, kanlar, sokakların ıkı acıku man.. sinde kabul edJ'lli§ olan şeklidir, M.:m~rlardan blrl: 

6 - BilQmum sinemaların an- za.a;;ı karşı..ındadırlar; hem r.ıiinacıi., m;ktar:ia ışik ver . - Arkada.şiar demlş, vakit k:ıy-
trelerlnde bulun:ın lümbalarm da ''Er.m~ \e. bUpı u.utü!,, mekte, hem de görülmemektedir. b0 tmeden buradan srvışaıım. Bir 
c.:ımlan koyu renkli bezlerle ka· .. Yanyana g~_~a.:.ı. twıaı görünen tek kibrit için evi altüst eden a.-
panmıı olsa iç~rtdcld ldmbalarm ikı ~~ume, <.ı1 eı..iil mı? Ne yazık k: 6 - Ş~:!ıirde ışıklar karartıl· damdan beı ~ alamayız., 
harice ziya vcrm'yccelt tekilde hak~.at, bu.... dıktıuı sonra ba,ı boş bulunRD kö-- Tnnı geri d.>nUp uzaklaşırlarken 
m•\'ııkel ıımosl şarttır. Bılha~. ıç, yan 90kaklarda ka pekler seyrüsefer için b"r tehlike ev sa.hlbl onlara yakla.cırnış, ziya· 

7 - :Uaskclcme Mnde siyah ve· pıcılar, hı~ .. ~çı~er, narum~~ ııa. hali.'li a!~larclır. Bunlar toplat· ret sebeplerini sormuı. Memurlar, 
ya koyu mavi kalm bez veya kAğı- oahları Ço?;U:1~ kendı.er~ı~ ~· tırılacaktır. ezile, blizüle anlatmışlar. 
'1ın. kullanılmuı lAıımdır. hat.:.:z ,etı_nc.:n:!Sı ıçın, aglı a~ı.A çop 7 _ Diğer taraftan emniyet Adamcağız iç ri girmiş ve bet 

8 - Apartnnanların: hanlanıı tene.:ce.erını. akşamdan kapıı~nnm nıUdilrlüğilne yapılan bir çok ıl· daki':a sonra da dört yUz lngillıı 
ara yerlerinde bulunan hava ve ay- dışına bıra;cmar. Mahaiıenın a~ kayetler netic"sinde şoförlerin ka- 111':".sı ile dönilnce memı•r!ar göz4 

dmlık içinde bırakJlm11 bulunan keaileri, tavukları 0~.ııı.aıa salciı. ranlıktan istifade ederek, müşteri· le.mi! inanıı.rr.ıımışlar .• Zengin a
botlu~ karp olan pcncerelcrln!n rarak _hep .• ını baş a~ı e~erı-a. leri g"deceği yer yakın ise lnıbul dam izah et.mil: 
de maskelenmesi ve b()§luklar U· çımlenmeye başlarlar. rabıt bu ctmecliklC'ri veya fazla para iate
zerlnde bulunan camların da koyu mükemmel z"yaıete sağ:ian soldan dlklf'ri, bavul almadı,tları ~t 12 
mavi veya 9'yab renge boyanması. u~iışen sinek.ter, ~cek.er de konar den eovvel de gece zammı• tal~p et-

9 - S::yyar satıeılarm latnba- ve _açılan .. P~n~e.e.er, kald:r.m aı.. tikler! a.nbııııılmrstır. Fmnlyet mu 
larmm va tamamC'n men'i veya serılmış çople.ın, hava;ı bulandı.. dUrlilğU vatandıuılardRn bu gibi va
bu ül.mbalann hu·ava ka~ı mas· ran iğıe;lÇ ko!cusiyle ka.şuaşır.... zlyetkr karşmmda kaldıklan tak_ 
ke'"ndlkten sonra kullandmlınası. Bu, birır.ci manzara... dirde hemen 42154 veya 42170 

10 - Motörlil na.kil vıuııtalan· lki a::lım yürür de saga, so!a ~ö- numnr::ıya telefon etmele'rinl r'ca 
na alt karartma ~lerinde ytkne- zünilz ilişırse, tacianın ouyll'jligU.. etmcktı>cUr. Bu kabil olmad·ğı tak
saklık temlnl nü görü. silluz. Süp. ıintü b!rikıf\. dirJe plaka numaralarmı alarak 

11 - Biltlln şo!l!rlerin umumi tileıınin yam ba:ıın..ıa aı:;ıı aı;.ık t=K· altıncı şubeye bildirmeleri klfldir. 
caddelerin harielnd"ki sol:aklarda m~ araı>a an, ku e!erı, sep~tıerı 
proje!ttörlcrlni kullandıklan iÖ· durur. Bakkal, ekm~k;i çuaıtlan. 
rUlmllstilr. bunları yağu önlüklerine sa ata:\. 

8 - Takslm - Yenimahalle o
tobü!leri aksam saat 17 den iti -
bııren lıılemiyecektlr. Halk bu sa· 
ııtten sonra vapurla gidecektir. 

Bazı •oförler de bllyük ampul terli, kiru koltuklariyle kavra} a. 
kullanmakla bcrnbcr fl ner cam - 1ak dükkan.ara, evlere dağ,tırlar ... 
tannı koyu mavl, ye!lil, kırmızı. 
mor r<-n!tlcr:ic boyadıltlan ve bır 
kısmı da küçük ampulleri maviye 
boYamaJda beraber knranhk balla· 
drktan sonra bilyUk l!mbnları mal!! 
kcsiz o!nrak gö::den karan ı::okıık· 
larda yal:tıklan gllrillmU3tür. 
Ni~mııamvye tıınuunen muhalif 

olan bu hareketin ~ddctlc önlen· 
me!int, ve blltUn vesaiti nakliye· 
n'n lilmb::.larının havaya karşı ta· 
m:uncn ma.'!okelcnmealclıı temin 
edilmesi llznndır. 

Emniyet mlldilr'Uğllnlba aldıiı 
k:ırarlal' 

Eırnlvet mildUrlilğ!l bir haftalık 
tecrübeden f:onrıı, §ehrln ışık ka
rartma faaliyeti ctraf:ndıı y"ni bir 
çok tcdbirl::?r almıs bulunmaktadır. 

Ay ba~mdan ft"bal'cn, evler de 
tamamen lt'a.skclcmnl' olacağın • 
da.n, bu tedbirler eayeslnde ,ehrln 
umumt hayııtmda hiç bir aksaklı
ğa mahal verilmlyecektlr. 

Alınıı.n tedblrlerln esaslılan 1Ul1-
lardır: 

1 - SeyrUscrer fl)arct memur
ları, geceleri vnz!fe başında seç11~ 

Biraz daha açılınız, süprüntnl(". 9 - Ay ba.,ından itibaren hel'-
ri yüklenmiş, agıı açık, iğrenç, pıs kes evlerinde de d~anya qık huz
manzaralı kamyonlar; ~ekli ve .ko mest s:zmıyacak eekllde tertibat 
ku:3iyle şehrin mide .. inı bulandıra. alacaktır. suna muhalıt hllreket e
ra!;:, arkaya ne bıraktığının farkım 1 denle.· pasif korunma niuunncsine 
da oinuyarak, huzur içinde, bü- göre 25 liraya kadar para cezası· 
ylf!' caddenin ortasında ağır ağır na çarpılacaklardır. 
::;alma salına g~~r. gider ... 

Bwılardan sonra aıtık hasta'ık. 
tan kurtulmak için istediğinıı ka
dar doktora koşunuz. mıkroptan 
korunmak için istediğiniz kadar 
evlerinizin içini dezen.e!~tc teliniz 
v~_.çirkinliğe alı~mı~ ruhlara i::.te
dıgınız ka:iar gi.ızeHık auygusu aşı. 
lamaya çalı~ınız; beyhudedir, bey. 
hu:Ie:lirl •• 

Ekmek m~lesinin hnl'i. -k~
ğıda saıma!c şekli diişu:ıüllirse
bugün için kabil olmasa bile hi\ 
olmazsa burıiarı dalıa temiz bir şe. 
kilde taşım:ınm im:ülm bulunaoi. 
lir. Lakin çöp m~e C3İnin bugün 
için hallini be'•'em:1>te yerden gö
ğe kadar kendimiule hak bulu.. 
yoruz. 

Japonlar umumi bir 
taarruza geçtiler 

Tokyo, !7 ( A.A.) - Neşro. 
lunan resmt bir Japon tebliği, 
tşang:n rsimali ~arkisinde 250 
kilometrelik b!r cephe Uzerinde 
yeni bir Japon ta:ımızwıun 
başla.dığmı bildirmektedir. 

Eu l'C!mt tebliğe gare, Japon 
kıtaatı Yangtse neohrinfn kolu 
olan Han ırmatmm iki ea.1-ili 
boyunca, ıbUvnk Çin kt1vvct.~erini 
mnğlQp ettikten sonra ııerle. 
meırtedir. 

Bu surı:>t1e fşPngı geri almak 
kin Çlnlllerln S?()sterd.ikieri ha. 
reket akim kalmı~rr. 

- Eğer ben b'r ucu yanmış 
kibritin öteki ucunu da muha!aza 
eLmlyecek olunıam hayrata ı:nfe
dccek para)ı LiriliUremem. Cöcıe.rt 
olII'a.l: istlyen tasarrufa riayet et
mP.lld'r. 

Bu harpte fngfltzlerln milyonlar 
aarfetti'ini görüp "paralar suyu
nu çakecek, dilnyanın en zengin 
devleti fakir dill'lccek., gibi bir fıU 
kUm vermenin manasızlığını bu 
fıkra n" kadar gU.zel an'alıyor d~ 
t,~l mi? lııgi iz kazanmjl.8mı da sar 
fetm<?:ıini de bilen bir millettir. 

çooun Dt~ŞVRME 
68 sene evvel, lbret gazet,,s1nde 

Namık Kemal, ''Nilft"'I" bat ıkh 
bir yazıda çocuk dtl§Urme bahJL"e 
de temas ed!yor ve şunl::r. yazı· 
yordu: 

"{'.ocak dttşUnnelr, memaU!d Os· 
msnlycde en zlyRde yiirclcl"'r d'l 
yanm yacak faclaJardan bl ldir. 
Hattl bir Z3.ln:ınlar bu nJ·"' ti 
mel'llllADeyl icra için~ ebe na. 
mmda mezun cellitla.r '\"ardı.,, 

BOyük vatanperverln bu bUyük 
davası k n aynı sözleri bugün de 
tekrar ediyoruz. Ne acı .. 

Nl ııd A'1net 

Cumartesi gecesi 

Saatler ll!rer ıaat 
Heri alınacak 

lfrkları karartını. tedbirleri doJ11vr 
lil• 30 teşriniaaniyt bir kADunae\·v•'• 
bafla.>aı:ı ooUuıl.ı.zdckl cumarlt:"ı ~~ 

si 19.1.t 24 te memleket1."'-.~:lcld ~ 

tUn aaUer l>Jrer aaat ileri alm:ı.:-alc 

lu. 
lcra VekUJert Heyeti ı K&rıunuev

veı 9t0 dan IUbaren merkez ve v114 
yetlerdekJ bUtUn memurıann .;'llışına
aaatlerlnln 9 .12 ve 13 30·17 )'O kadar' 
oımuma karar vcrmiftlr. 

Tefrika Numarası: 48 

GUlseren hUrrlyet lateıniftı, bu hflrrtyetten tlk fa· 
tlfade etmeğe kalkan da onu himaye edip hiirrlyE'te 
kavuşturmağıı çııl~an k_rt züppe oldu: iğrenç ,ey ... 
l'akat hayat b:ışt:ın başa gl!çlllkler ve tehlikelerle do1u 
değil mi! Bu hAdI.3:? yeni kaVUftu~ hllrriyetin tlıclını 
bozmağa s hop sayılmamalı. Güzel bir kadının aerl.>eat 
it hayatında yürümesinin p~k kolay olınadığım zaten 
eskfdcnb"rl btllyardu: ıu h:!?de tcdh'rinl alnıat. ds.lma 
ayanık, ih 1 -ath buluM"alt ·.-e p~h, Pllıılı, ıuur.· 
lu bir şekilde ç:ıl~maauıa devnm etmek ... 

1&nhkla yqama. hakkı kalmam~. tehlikeli ve rskl bir 
sihniyet çarpı~ıyordu. İşi ) inrJncl urm halka değer 
Ve"i'etı, l ütlcnin bilyük chemmiyeUnl ortaya ı~oyan ve 
feodal !!istemin dökUnlUlerinl temizıemck meckllnde 
olan tel&kkitı.ino göre tutmak ve bu ba.kımdan yürümek 
lbmıdı. 

denberi buralarda yatlYan köylüden gayrik maim hak
m yore ekip biçip kullandıkları için tamıınat, blrlkmil 

kira ve saire gibi ıoylcr de lstcm"yor! HattA köylü: 

''Biz huraıara ev )'n.ptık, ahır yaptık, dam yapbk!" fi· 
111.n dlyorlars& bu çUrUk Çarık binalan da yıkıp alıp sö• 
lUrsUnler; ona da mUsaadc var. 

Kom§ulannm evine 
giren küçük laz 

Fatihte Kızt.aşmda oturan 14 
yasında Fatma adında bir kız, 
muhteli! zamanlarda komtula... 
rmdan M!ikbule ile Nazlınm. evle 
rine girmiş, bir ç-0k eşya çalınıe 
ve ya.kalanmı~tır. 

Glllacren bu neticeye \'Vdıktan ıonra aWı;;fuı. buldu. 

• 
Yazıhaneye gelen lelerden bir tmmmı doğnıdan 

dofruya üzerine alarak takJp etmeğe başladı. tik defa 
avukat ııfaUle mahkeme huzuruna çıUığı gtln tekrar 
neşesi yerine gelmiş, l~e olan aşkı, mesleğine bağlılığı 
ve h:ık m"fhumuna h!z."llct imat:.Indan gc'• n heyecan 
canla:l!p GUlacr, ni baştan başa -.rtnzttı. Genç klldtn, 
maddi varl"ğrnc!ıın sıyrılmı§, bu.sw;I bayatmm ızt:ırap· 

larndnn ı:'lkhm1~. bUtUn ze!t5., irfan ve talltkatlni rlof
nıluğuna lnn.ndığı bir davanm .mildafaunıa verm~tl 

Bu, bir kaç yurhaıwı dotqmq ve bfı' nctıcere ba~· 
laıımııdan eld .. n el" &E'çlp ıilrUncemcdc k2lmrş b!r !r.ti; 
btr çIItU;:~ mUl':i,;cti meseı~ı .. GörUnn,tc s:ıl-tt, cht?ın· 
mlycts"z bir dava; fakat GUlııeren hldleeye bllyUk ma
nalar Ycrerk o:ıu l!.stUste blrlldp ağırlığı artan doııya· 
lann ımı sU!ı:ftnunclıln h'lyata, qığa, gUne,e çıkann11· 
tı. OAa ~ör• l&dece · ferdJ haklar cktll. mulum bir m. 

Davncı !stanbultla muhtelif hanlan dUkkl\nlan 
Iradı ola.n y~lr hır ar1am. Da\ a edil ~n de bil tün bir köy 
halkı .. Çekmece gölU civarında dededen kalma yer evle· 
rinde senel~rdenberi ömilr sllrilp civarda.ki tarlaların· 

da ekim biçimle valdt geçiren, yam b~larmdald çayır

da hayv:uılarınr ot atan ve §Öyle böyle yaEayıp g'dcn 
bir köy halkı ki gUnUn birinde yerlerlnd n yurtlarından 
uf;ratılmak, e•:lerindcn ç:.!tılrılmak, topraklnnndnn ko
vulmak tehlikesi ile k"r§ılaşm.ışlardır; zira iddlıı.yn na· 

ıaran burası filan talihte !ilan pa11ıtah zamanında fllA.n 
paşaya Oısan edllm1$ çiftlik ara.zlald1r; pRşa bazrf'tlerl 
o Zat"lan lllzum görmem'~. buralc.n el·tirlp b'çtlrme
ml~. l§letJp L3t·f::ı:ie etmcğe ten zzülltll.r olmarnL!J: son· 
rar'lııın d:'l şurarl::ın buradan gelen muhacirl .. rfn hnrala· 
ra yerk.,ı,, tapıusuz ka\"Jts'T. yer yurt edinip kı ndJ k0 n· 
dilerinl bkan elın°1,..rine p:ıA:ı bnzretkri."l!.n v:ı~is?eri nl
d~ etnıcmf-ler: f!'..kat §'mdl z3~an o ~mıuı mı Ya? .. 
Herkes bir dil'm ekm"k fçin mUeadelc\1 göz~ e.lJYor; 
vamlerln varl.!llert de hıık J>'-'Şlnde ..• MUlk'yeU k('ndile· 
rlne ait oınn ~ ve mOnbft arnsM buP,'Un nek r 1A [ş
lettn Pf\MI. kn:P.n"bi1~1er; fflzıllf lw,al'n refl, arn7.lnin 
asıl Ba.hlplerlne tcsl'ml, mntıdye:t hakk•nm t.3nmmruıı' 

Var1sterln nrl!lerl namma d!ı.va nçan zengin lhtt· 

n.r, .azUm ona, ldtutklrlılı: da edlyor: Şu ka.dar ııene-

Da,.-s.nm hududu, §UmulU, mazisi, sahası geni§: es
ki ka~rıtlan çrkartmak kUlfetll; şa.bitlPri toplamak mUıı· 

.... 1 • 
kili .. v r nra ııc evkaf da işe ka~mL'; buraların sırf 
mUlk olma1ığy, filAzıea sultanın vakfından oldufu, va· 
kıt yerin ht"nkir Ülraftnd'.Ul hibe edil"bllip edllemiye
ce.";".I, b"naonaı ) h 1:1razJnin köy'lilere ait olmadığı mey

dana çıksa bile neticeden filAnca ra~ıuım var"slerlnin 
varisleri namy,,t\ dwa l.'Çan z11tm dci!il, evkt\f l<tareısı
nin İstifade etmesi lbnn o!dt·ğu ileriye sUrillmU§, 

Vakıf de)ip geçmel'l'lell, onun dıı b:n bir M\''i Vl\r. 
Buraları m11.Zb t evkaftan mı, değil mi? Yoksa filan· 
ea P:l§a hazretlerine v1;nlen acaba eadece tevliyet mi 
idi? 

Davanr:ı akRdemlk hal alrna.,cıı uzayıp gitmesine 
\'e bu sure le l:ö)llinün daha bir rnUddet olduğu yerde 

kolme.smn. et-bcp olmuş~ fakat l!on zamanlarda nasıl ol· 
du i5e olmuş köylU aleyhine YE.'nl bir ihtlyatJ tedbir lra· 
ran alrnmıt ta.zY1k bııtlam11. Fakir köyHlnUn önllııne 
geç"n ba~ klmııeler tstanbula gelin yazıhane yanhane 
dolaşıyorlar; fakat bu kadar pürUzlU işi kim UstUne 
alır; hem davanm kazftn"ıl"eajt, hem vekl.let UCTetlnlD 

tahsil edll3bllecüi ıll.DhCIU 
(06ftllll wı&r} 

Fatma d:in Asliye İkinci Ceza 
mahkeme inde gizli olarak mu. 
bakeırıe edilmiş ve tevkifine ka.. 
rar \•erilerek muhakeme halka 
bir güne bırakılmıştır • 

Limanlar Umum 
müdürlüğü katibi 

Münakallt Vekaletine be.ğlı 
Limanlar Umum mUdilrlilğil 
wnumt katibi Falıred.dinin va. 
z!fes:ndcn affedildiği ~ a.. 
hnmı~tır. 

Altın Fiyab 
Dlln, ge;en baftmun oon ~il. 

nUne nazaran altın fiyatlarında 
ıbir lira kadar bir dU.~ük ol 
muştur. Filhakika geçen ha ta 
25,25 liraya. kadar yük19elen L 
tın fiyatlan dün. 24,25 lir . ı. 



1 azire: 

ede 
.. ~ı kitap ve mecmuaların 
ustundc (değeri şu kadar ku.. 
ruş) ibaresini basılmış görüyo
ruz. Maksat o kitabın veya mec
muanın fiyatını bildirmektir. 
Fiyat ibir ıtıalm alım satım be
delidir ve Tiirkçeleşnıiştir. Elli 
kuruşa aldığımız veya beş lira.. 
ya sattığnmz bir şeyin değeri 
ıtnu:dan çok veya az olabilir. 
Deger kıymet karşılığıdır; şu 
~ada:ra satılabilir veya almabi
lır dediğimiz rakamdır. Değeri 
dememeli, fiyatı demeli. 

Ordumuza hediye 
edilecek sigaralar 
İnhisarlar idaresinin 

tavzihi 
Tütün tüccarımız tarafından 

kahraman ordumuza sigara ya
pılmak üzere teberru edilecek 
yaprak tütünlerin idaremizce 
sigara haline ifrağı · h akkrnda 
Vaki olan teklifin kanuni im
kansızlık dolayısiyle idaremizce 
kabul edilmediği hakkında son 
günlerde İstanbul gazetelerinde 
yapılan neşriyatın, her hangi 
bir suitefehhüme mahal kalma. 
mak üzere. tavzihine lüzum gö
rülmüştür. 

Tütün tacirlerinin bu hayırlı 
teşellhüsü idaremizce memnu
niyetle karnılanmı!'I ve inhisar. 
lar mevzuatının b~şettiğ·i im -
kanlar dairesinde neler yapmak 
~abil olabileceği vaki müracaa~ 
uzerine alakadarlara izah olu -
narak su üç ı:nweti hal gösteril. 
mişti: 

1 - Tcberı u edilecek tütün
ler İnhisarlar !darecıi tarafın
dan, bu tebeırtıtl kabul edecek 
olan Kızılay kurumundan değer 
fiyatla satın alınır. Ve bedeli 
ile Kızılay kurumu ordumuza 
dilediği şekilde yardımda bulu
nur. 

_. 
üniversitede ve okul
larda yeni ders saatleri 

Ayın birinden itibaren değişiyor 
Işıkların maskelenme!'ı .Kararı

nın tatbik me\ kiine konma<.1 ... 1oıa
yısile ünümüzdeki ay başındcın itı 
baren okullarm, üniversıten.:ı dı· 
ğer mües:;eselerın çalışma ~ad~leı; 
üzerinde bazı değişmeler .\ :.ıpıla
cak:tm 

Okulların ders saatleri üz~· ... ~:e 
yapıla<Ak değişmcyı \

0

ekalr::tle 
görüsmek üzere Ankaraya gı<len 
'maarif mi.ıdürü Tevfik K:ıt ~-h
rimize dönmüştür. 

l\laarif \'ddlliği orta oku'J:ı-,n 
ders saalleri i.izerın<le yaptığ: ·ieğiş 
meyi yarın bütün okulld~a t.:t,liğ 
edecektir. 

Yeni şekle göre der~ler 'rla te.J 
risat müesseselerinde 'aı :-.n;;ıf'e 
sabah ~aat 9 da başlı~ ,;caktır. Tc· 
neffüsler on l:>e<:er dakikadan cmrr 
dakikaya, \'arı~ saat ol3n bü:•iı~ 
teneffüs ı5 dakikaya indirılnı;~tir. 
Bu suretle der-;ler · 1 :~.30 ~h .:ona 

erecektır. 
Oğletlcn :-0nra mütaleal:.ır l l,45 

d.! başhyacak ye bır ~aat d~\'Rm 
edereK 15. J;_ı de bıteccktır. ~Jut;.ı _ 
lea :xıatleri oe bir buçuk ~aatten 
bir saate inmişlir. 

tik okullarda dcrslt>re yeni şekle 
f;Öre 8,45 de ba~lanacaktır. L •i;:;eı 
saatler i.ızcrındc yapııacaıt dcğı~ ... -
meler ;al~ında muhtelif :-ıııı,, 1~ •• 

vaziyetlerine gorc tesbit edi!ecck -
tir. 

Ünh"ersite profesörler mecn~i 
yeni ders saatlerini te:;bit etmek 
üzere bir toplantı rapmıştır. Saat
lerin bir saat ıleri alınması •uL \"!
sile deö·i"mc \'apılma~;ına ı. :.,~ · ,,. ,, • J. ~ 

görülmemi~tir. Lısan dersleri prog. 
ramlarr ayrıca tanzım edifocc1.tfr. 

Sanat okuliarı kurlarını ~c,bah 
saat 9 dan akc;am :saat 16 ya J.-adar 
yapacakiardır .. Gece kurları prog
ramdan kaldırılmıştır. 

Altmış sekiz yaşın
da bir ihtiyar 

Boğazından kesilmiş bir halde 
· kanlar içinde bulundu 

Beşikta.~.ta, Yıldız <'addesinde 
17 numarada oturun Mehmet 
Telli adında G8 yacıında bir ih
tıyar. evvelki gece evinde. bo
ğazmdan kesilmek suretiyle öl. 
dürülmüş olarak bulunmuştur. 

Mehmet Tellinin ne üzerinde, 
ne de sandıklarında. veya çek
mecelerinde para bulunamamış. 
tır. 

Mehmet Tellinin kimlerle ar
kadaşlık etliği ve eğlendiği tes 
bit olunmaktadır. 

Katilin bugün veya yarın ya_ 
kalanacağı sanılmaktadır. 

Almanyadc 1 

alacağımız 

lokomotıfler 
Haber aldığımıza göre !'o-l

manya ile yapılıp Ankarada .ım
zalanan veni Türk Alman tıca· 
ret anıaŞması esa.slurr dahilinde 
olmak üzere Alınan hükfımetı, 
memleketimi<:e 32 lokomotif sa· 
tacaktn-. Bu malları muayyen 
miktardaki vaı;:-onlar takip ede· 
cektir. Alm~nyadan memleketi· 
mize aelecek mnlların kontenja: 
nı, 21~ milyon l.iralık yeni mua· 
hedenin maddeı mahsusa~ında 
tasrih edilmiştir. 

Kiınya enstitüsünü 
l<undakhyan 

hademe 
4 sene 2 ay hapse 
mahkum oldu 

Bir müddet ev\·cl Cağ·aioğlun_ 
da kimya enstitüsü binasında 
yangın çıkmıE) \'~ içir.deki ecza. 
ıarm iştiali ile büyük bir felfı.. 
kete sebep olacakken itfaiye ta. 
rafmdan söndürülmi.iştü. 

Yapılan tahkikat sonunda, 
enstitüdeki işin.den çıkarıldığına 
muğber olan odacı .!\ le-hmed.in 
binayı kundakladığı anlaşılmış 
ve birinci ağır ceza mahkeme _ 
sine verilen Mehm('(iin muha. 
kemesi dün bitirilerek 4 sene 
2 ay müddetle hapis cezasına 
mahklım edilmiştir. 

_ _.::o-=o=---

Ustura ile yaraladı 
Sirkecide. Çatalca otelinde 

oturan Remzi ile Tabakyuuus 
maballosinde oturan Hüseyin, 
dün bir meseleden dolayı kavga 
etmiş, ve Hüseyin cebinde bulu. 1 
rıan usturaı;:mı ~ıkararak Rem
ziyi ~'aralamıştır. 

Hüse:vin ustura~ı ile birlikte 
yakalanmıştır. 2 - Teberrü edilen tütünle. 

rin tahakkuk edecek bedeli mu. 
kabilinde idaremizce !Kızılay 
kurumuna arzu edilen neviden 
tütün mamulatı verilebilir. 

:J - Tarife bedel farkı tüc~ 
car tarafından ödenmek şartıy. 
le. tcberrü edilecek tütünlerle 
ist'iı'lilen miktarda sigara imal 
\•e orduya tevzi edilmek üzere 
Kızılay Kurumu emrine tevili 
olunabilir. 

Yapılan tahkikata göre, Meh 
met Telli zengin ve iradiyle ge
çlı1en bir ihtiyardır. Kendisi 
fazla zevkine diişkün olduğun
dan oğulları l{emal ve Fahri i. 
le geçinememiş ve yalnız başı -
na yaşamağa ba.5lamışt1r. 

Mohmct Telli. evinde sık sık 
eğlenceler tertip etmekte, davet 
ettikleri misafirleri ile geç va
kitlere kadar ic:ip eğlenmekte. 
dir. 

Cep feneri ve pil 
f iatlarında ilıtikiir 

Adalar lus tarifesi 
• 

hazır 
Denizyolları idarc>si, kış ta.. 

rifesini hazırlamıştır. Hazırla
nan tarifeye göre, sabahlan A
dadan kalkan 7,40 postası 7, 10 
da kalkı:ı.cak, ki>prüyc 8,20 de 
gelecı>:ktir. 

Akşamları köprüden 16,30 da 
kalkan vapurun hareket saati 
16,45 e alınmıştır. Köprüden 
Haydarpaşaya akşamları 16,45 
de kalkan vapur da yeni tarüe 
mucibince 16.50 de hareket e
decektir. 

Gerek Şirketi Hayriye ve ge. 
rekse Deniz Yollan idareleri, 
sevahili mütecavire vapur sefer
lHriDıde ilk ve son postaları kal
dn-rnışlardır. 

Son bir iki gün ic;inde baba
larını meydanda göremiyen Ke
mal ile Fahri ewelki gece eve 
gelip de kendisini aradıkları 
zaman, alt kattıı ölü olarak bul • 
muşlardır. 

Mehmet Telli, bıc;akla boğazı 
kesilerek öldürülmüı:ıtiir. Yara_ 
lanndan akan kanlar odada 
yollar c<izerek bir gölcük teşkil 
etmiştir. 

Çocuklar. ba balarınm öldürül 
düğünü görünce, büyük bir he
yecana ka.pılarak karakola koş. 
muşlar ve hadiseyi haber ver _ 
~lerdir. 

Nöbetçi müddeiumumi mua -
vini Yakup Şekip hemen vaka 
yerine giderek tahkikata başla.. 
mıştır. 
Diğer taraftan adliye dokto. 

ru Salih Haşim de cesedi mua
eneden sonra morga kaldırıl. 
masma lUzum görmüştür. 

Evde yapılan araştırmada 
saklı çok parası olduğu sanılan 

Bir perakendeci komisyonca takdir 
edi!en fiatın az olduğunu söylüyor 
Fiyat murakabe komisyonu 

tarafından cep feneri, ampul ve 
pillerin toptan ve perakende e.a
tışları için muayyen kar had. 
leri kabul ve ilan edilmişti. 

tJan tarihine kadar piyasada 
pek mebzul olarak fakat paha
lıya satılan bu malzemenin,, git. 
tikçe orta.dan kaybolduğu gö -
rülmeğe başlanmıştır. 

İddia edildiğine göre, satıcL 
lar, komisyonun verdiği fiyat. 
ları az bulduklarından dolayr 
mallarını saklamak yolunu tut. 
muşlardır. 

Dün, bir muharririmiz, ıbu icL 
diaların doğru olup olmadığını 
cep feneri ve pil satanlardan 
sormuştur. Bilhassa perakende 
satıcıların cevapları şu suretle 
hülba; edilebilir: 

Dün elimizde Avrupa ve Ja
ponJ-a malı olmak üzere iki tür. 
lü c~p feneri, ampul, pil vardı. 
Komısyon taı·afnııdan verilen 
fiyat her ne kadar a?.Sa da maL 
larımızr gizlediğimiz doöru de.. 
ğildir. o 

!lk günlerde yapılan satışlar 
şimdi durmak üzeredir. ÇUnkii 
herkes ihtiyacını remin et.mil -
tir. Hatta, satmak üzere aldı.. 
ğmuz malların elimizde kalma.. 
smdan bile korkuyoruz . ., 

Diğer taraftan, alil.kadar ma. 
kamlar, bu malzeme üzerinde 
ihtikar yapılmadığını. memle
kette en aşağı daha bir misli 
ihtiyacı karşılayacak mal ~ 
lunduğunu da beyan etmekte. 
<lirler. 

Yeni kış tarifesinde, ;ışıkları 
söndürme emrinden sonra me~ 
nıurlar ve işçilerin çal~ma du -
r.u:rnlarında lıasıl olan değişik
l!kler gözönlinde tutularak eli. 
ger bazı tadilat daha yapılmış. 
tı.r. Yeni kış tarifelerinin şimdi. 
kı halde ay başından itibaren 
tatbiki düştinülmektedir. 

.. . - ., . . 
' ,. ,,,. ' ' .I' • l 

s p o r 
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_ Haydi ~imdi dair.enize dö
nün ve bir daha benım.le ko. 
nuşmak yollarını asi~ arama_ 
yın ... Bu hadise belli pek mü. 
teessir etti. 

--...----~------------..... ---- Yerinden bile kıpU'damadı .• 
Kahkahalarla güldi.i: 

Bu hafta yapılacak - ifa! .. ha!. ha!.. bütün pro. 
ınaçlar jelerim kırıldıktan sonra, ~im. -

di de kovuluyorum... Benı bır 
lıd.anhul Putbol Ajanlığından: daha görmek istemiyor: Demek 

11121940 TAR1H1NE YAPILACAK ki madamın krskançlıgmı hoş 
L!K MAÇLARI • . v. 

Frnerb:ıhço Stıuıı: görecek ve bana verd:gı zarar -
Galatasaray • Beykoz saat 13 ?e- lara teşekkür edeceğim?· 

ııcrbahçe • Ve.a saat ıı:;. ' 
Şcrl'f stadı: Bu kı~kançlık kclim~si ... b~ni 
t Altmtut - Beyoğluspoı saat 11, ls- yüzüme fırlatılmış bır kuf1:1r: 

n ı ı:><>r • SUlf:'yınanlyo Raat J3 alnıma vunılmuş bir kamçı gıbı n • _ Topkap saat J 5. ' 
ı arı umrtlk Sahası: yerimden sıçrattı.. Döndüm ve 

G lata G nçllk - Ktlçtikpazar. Akın gözlerimle gözlerinin içine ba. 
:ıo . Saat D, Doğuspor • Karagum- kara k son bir defa haykırdım: 

t 11 Davutpaşa - Eyllp R~nt 13 · 
.ntrspor • 1stıkl ı ııant ı.,. ' - Krnlrnnclık mı? Sen del~ 

olu Hl'!llr S.1lııısı: misin ? . t nsa n sevdiği k imscyı 
• Anadolu Hl J.r - Rumeli Hlsar &11.- kıskanır... Bütün bunlardan 

ıı, Anadolu _ Beylerbeyi ":.vıt ıs. sonra n 1 ·· k"" 1 Oh 
ı . Alemdar saat 15. l . a~ı m~m u~ <~ ur... .. 

:.>T: l\façlnrın ııa ı mn !'aııtıeri, rıca ederım sıze gırlın.. çıkın 
!ill.ll.tlcrln llerı alınm ısına gri- h.~ıratl~n ! Sa "n htanbcri tenef
ı:e tanzim edılmlıttlr. fus ettiğim hava beni hof,ı.ıyor .. 

.A.ŞK ve flldCera rornanı • 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
Evvela siz.. sonra da o!.. O ka.. 
dm ki, bana para mukı...biliı;ıde 
kocasiyle cürmü meşhut halın -
de yakalanmamı teklif etti .. 
Oh, ne müthiş kabus.. Sonra 
siz .. Aman. istemiyorum, bun: 
ları yeniden yaşamak ... Haydı 
çıkın buradan, defolun!. Defo
lun!. diyorum. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Pepe. ye1?-nden bile kıprrdama
dr. Şımdı bana hiddetle kırış
mış. nefret. çirkef dolu gözleriy 
le bakıyordu. Ellerini cetbine 
soktu. ileriye doğnı bir aclrm 
attı. Ben şiddete teşe~büs ede. 
N•ğini zannettim .. Halbuki o: 

- Evet gideceğim. dedi.. An.. 
cak şartlarımı bildirdikten son~ 
ra ... 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
- Şartlarınız mı? 

- Evet, ya şimdi size emre • 
deceğim işleri harfiyen icra e _ 
deceksiniz, veyahut Mis Buroet 
Kıoper ile olan dostluğumuza 
müdahalenizi pek pahalr ödeye_ 
ceksiniz ... 

- Şimdi de tehdit mi?. Hay. 
di kendinize gelin, yoksa ... 

Elimi kapının tokmağı üze_ 
rine koymuştum bile ... Bir ha_ 
reketi ile beni durdunn-:. iste. 
di: 

- İmdat çağrr.mağa hiç bir 
sebep yok ... ~edi.. Sizi teh~it 
etmiyorum .. Şıddet kullanacagı_ 
mr zannederek korkmayın.. Söz 
ı ~rimi <Yayet yumuşak bir lisan, 
hı:ıfif bir Elesle söyliyeceğim ... 
Yaklac:mı bira?: tekliflerimi da. 

örtip dlşbdlkço ı 
~ ..... 

Pahalılık karşısında 
8 ir d.cıote mumun ~ w otuza çıkhğı.ıubn ~ana -ya.kıla bIZ.lann·ı 

bir gazet.e, thükllrln mücaileJede hükfunetJe JıaUün ele iP 'er
nwsi b •. ıııı geldiğini .. oyliiyordu. Uımı H.'I petl!OI yohluğunuıı blz
dı• buhran r:Lkumasm:ı imkiin yoktur. O.oi&rm yerine ıe-ytln~. gı 
~·:.ı.karı:z. Hiiyük Harpte bunun ıtek ili. ha6anldı~ını gıirnıiişliık. 

Memlekette (>ara değcıini düt;ii.rcn, htttç-eleri b:usnıı bühuı \ v· 
ı·uı>a ıuıı.lls.rma. kar!;iı ama.nr;ız bir miira.d~" a.çdabiUr. Rö~ le ynp· 
n~ağa mecburuz dn. Düşlıntin, ki geçen ı,.ene yü.ı liııı ile geçin ıı 
hır aile, bu~im a~ııı ilıtiya~lıın kıı.~ılamak irin iki ~tir. llrn~a nıııh
t:ı~tır. O aiie, <'ğcr tıi;\:ı..say.ı b:.ıglı bir mulıltsc, yüli,..dİ· i<" tİ<'tı za 
r:.ıı- giınııe.~. D:ılgafan:m tl;rnt ~·allia.nı mıı. kf'ndini liol:ı.y<·a u~ ıl.1· 

rur. Pahalı alır.-a., pah:.ılı sat:ı.r. Kiinndaıı daima (•mlm1ir. Biıtçe i 
~Pniı;:. niı;bette sarsılmaz. 

Fa.kat bir de a~·nı palı..'llılığa ka.ptl:uı, muaH·en bütçeli ma:.ı~ 

"'ah.İplerini düşününü1. Bunlar, bir &eDelik 7.a.rD!!nm piya....ayn diz 
!li;?;i fiyat dağlarmdan, yuu.r••mpdan nasıl aşabilirler? Bn~ de 
hir sene en <"llti para~·ı alıyorlar. Elmıt'..!, et, pirinç, y~[: fiyatln.rı 
~·ükse!d.ilu;e, bunların sofrafanndaki l.alori dl"r<"CeSl, n!ç.'l.lıyor. Bir 
ınernur, bir hoca, bir zabit dm·lctht ke.ndislne oouı.nct ettiği mP'\·· 
kii:ı '""lmr H lı:ı~·siye!ini korumak meC'buriyetiııdl' o'ilu "ru kin, tt'
ntlz, ha.tta iyi ~li •:ılck, her ~ye dikluı.t etml'k zormıdndır <la. Rıı· 
:ı.iiıı yurMııslar içindı• hiı; sliph<·~i1. t'ıı ı;ol. nmzt:ıriı> olı•nl••r, l-.t-0 
bunlardır. 

MR""lların bir lo•ıını, bu~iin l't'rAileı-e k<' ilipn·. mınım ~·iiıcl~ 
Yİnni bc~IC' ohız arasmıla bir dereceye ;ri.;'.j(~diğiPJ Liliyomz. O:r 
le sa~·orum, J...i artık ı:;u buhra.nlı zamanlara. ma.h~us ·oıa.mlc maa-:; 
sahlpJeriııdcn l.Ju mükcllefJytıtlerln ka.JdınlIIUUiı 1.amaıu ~etmiştir. 
Hf>r noktncJa milli ilıtimçları bftyUk bir dirayetle görüp tatmine 
ltosan hükumetin bu i 1 de ya.kııtd:ı. hallcdoocğJnl unuı.nz. Bn mi.i
kellefiw•tlerin kalı' lnuı.<>ı, bii.t.ocde D<!I~ e mal olacak? BHmi~·o
~tız. Fakat ı'e' lct 1 uılretinln bu açığı Jnı.~ka bir l!elirle lrno-ı'a<"ll· 
gmn ıla f'mfob:. 

HAKKI SÜHA r.EZGl • 

1 GUf\.IDEN G O ~I E 

Deniz ve 
afacan 

lai A1:'! vak~i yerinde biri, 
bır denız seyahati ya_ 

pıyormuş. Bütün maiyeti ya. 
n~nda olarak keyif içinde en
gıne açılın~: denizin saf ve 
hür ~avasmdan duyulabilecek 
zevkı fazla.siyle çıkarmaktay
mış. 

Fakat gemide, bir de çocuk 

Universitedeki numara 
tahkikatı 

Üniversitede Fen fakültesi 
talebelerinin bazılarının mıma _ 
raları tahrif edildiği ve bu su. 
çu yapanların yakaJa.na.raı~ hak 
lamı.da kanuni taltibata başlan.. 
dığı yazılmıştı. 

Üniversite buna ait tahkika.. 
tm~ ikmal etmiş ve su~luları 
polıse vermi.stir. 

bulunduP-u görülmüş, gvı ... lmüş 
değil işitilmiş. Zira çocll'k ö~
le huysuzluk ediyor, öyle cığ
bk ba.sıyormu.ş ki. bizimki ta
ciz olıntUJ. Fakat ne yapsalar 
çocuk sıusmazmış. 

Nihayet gemide akıl nam. 
şacak birini bulmuşl:tr. o"'rlan 
care sormuşlar. Adamcağız. 
kısa fakat :müessir bir çnre 
tavsiye etmiş: 

- Çocuğu denize atm \e 
kurtarın! demiş. 

Dediği gibi yapmışlar. Co
cuk küpeşteden frrlalılmış ve 
biraz sonra kıırtarılmış! 

Batınamn ne demek o1<1t vn. 
nu tecrübe eden çocuk, o ' l n 
sonra gemiyi en rmniy 1.li \'C' 

rahat bularak susmı• ~ ve bir 
daha ağzrru açınaımş. 

Şimdi bazı milletler de gö. 
rülüyor ki. rahat ra:hat gitlen 
bir geminin içinde durun du_ 
rurkc:;ı bir feryet koparıyor, 
rahats!Zlık uya.ndmyorlar. Bu
nun çaresi. nfacanı denize at_ 

il maksa giiç bi~ey değil ... 
k okul öğretmenlerine L.~in bir daha kurtarılama.. 

konferans mak tehlikesi de var. 

İlkokul öğretınenlerine pıro.. HiKMET MUNIR 
fesö: Peters Emin.önü halkevtn.. / t 

de bır konferans vermiştir. ı~ ' ] }*( l: Konferansın mevzuu (~ ~ 1 t e ı 
la~ görü.len noksanların peıda. 4 _! !\ 
goJıye göre telafisi) dir. • - U 

---0--

Bir sebzeci para 28-11 -940 - 29-11-940 

cezasına mahkUm oldu s.os Halit 

.. ~ıyerde sehrecilik yapan 
Şukrü admda birisi 5 kuruşa 
aldığı yeşil biberi 15' kunıştan 
sat:rnı:.ş, dün yedinci asliye ce
~ mahkemesi tarafından 25 
lıra I>ara cezasına maihldbn _.
:tnİltir. \:UJ'.l.o 

ha iyi duyarsınız ... 
v Ben yerimden ~ 
gnn için o, yanıma geldi, bir 
hareketiyle kapıyı kaıpaıdı ve 
bent bileğimden tutarak odanın 
0~ sürükledi, işte ~ 
~ llıaBa.ntn başına kMlar getir • 
dı ... o Z&nWı bilekierimi bın.k
tı ve konuşmağa başladı. 
Aleks. · şartlarını bildiriyordu. 
~k :müthiş şeyler söyledi Ale-

:· Bunlar hepsinden daha 
müthişti.. Harap oldum; fa.kat 
h~in.l hatınında tuttum, şim. 
~ı sana bunları kelime kelime 
ekrar edeceğim ... 

Beni masanın bir taratma 
attıktan sonra kendi de karşı
ma geçti: 

- Şimdi iyi dinle beni .. dedi. 
Yaptıklannrzı tamtr için size 
a.nca:ıc yarın akşanrn kadar mü
ııaade veriyorum. Yarın sabah. 
tan gidip Mis Burdet Koperi 
Ya!!n~fa bulacaksınız. Söyliye-
~gınız şey gayetle basittir: 

program 
8.10 Ajans. 
8.So l'ro~ramm 

devamı 

9.00 Ev kam. 
ız.as J<"aml beyt>tl 
U.5& Ajans 
13,66 Fasıl ll•Jd' 
14.00 Ka.n.Pı 

pro~1 

11.08 Paz Or· 
kc8trası 

ll.40 lnce.ı. 
ıe.ııs l\lmıild ka

leyd09kop'u 
19.SO Ajana 
19.43 MaMıelif 

prkİlar 
:.?0.15 Radyo 

i"ıı.zct,eBI 
:M»Ali Film 

şarkıları 

21.00 Dinleyiri 
lstdd~ri 

:n.ao KODuşmn 
2I.4u Rsd~:o Or

kestraııı 
22.80 ,, . 
22.45 Damı mli7.iı(ı 

pl'O&'l'al ... 
3.U Ajans 
8.80 ProgT&mnı 

devamı 
~Ev kadmı 
Jı.!3 Su atlt-

ııılıolerl 
U.60 AJ&ns 
l&."95 .,.nuJAr 
IS.~ Karıtıık 

progranı 

Hl.OS Radyo 
kuarteti 

18.!IO .Fasıl hr.y ·ti 
19.80 Ajıı.rıs 
11>.4/l <~it tınlln

do ııark1lıır 

20.M Rad,\O 
g:ızet~ı 

20.45 Temsil 

21.80 Jt.Ollll m::ı 
!1.45 Jtadyo ır.ıh•ıı 

orltı•stnı 'il 

:z2.so Aj:ı.ns 
22.415 R:ıd;- o 

ı ork<' • rası 

:.! 00 Ca:ı:bııtl 

::E Perşemb J Cuma 

28U.teş. j29ll.tes. > 
~ 
cı Şen:\1' 28 ı Şev\'a.I; 2:1 
ı- Kasını: ZI K I". '!" 

\aJuUer \'as:ıtı t .. r.ani \ııs:ıtı 1,:.aııl 

Giine;).in 
1.02 2.1!.l '7.0S ~ ZL 

doıtıışu 

Öğ}(' 12.01 ;.ııı u:.02 7.20 

lklndı 14.2H 9.4'; t4.t0 9.46 

A~m 16.48 J2.00 10.ı2 J'>.oo 

Yııtsı J8.20 J.87 18.19 un 
lmsa.ı. ö.18 12.8~ fi. l!I 12 3R 

1 

~ı~k~?çlrkla be11i itham ettiği
nızı ... u~erime iftiralar attığını. 
zı sovlıYecek.siniz. I ~-----------..! 

<Dcııam1 1H1r) 



ım kornitesi fa~~W!tiu~-j~fıyan'SiPa~işleri kabul ei';Jy~;bir
9

fi~a
• 

·ve~Re rıihayet verdi !~f~E:~~~~;: nın defterleri tetkik olunuyor 
Si' iğtinam ettik. . 

(Baş tarafı 1 incide) 
halini alan ve gün geçtikçe h.mnt a,.t. 
tiran nakdl tcberrü birkaç gün içeri· 
sinde milyontı geçtl. Türk l(adrnma. 
han de";'in r;cfkat ve yUkselr hns~si· 
y Ue her cvl!ı ı ö~esindcn, kucağrn· 
dnn toplan:ı.n e~ya balyaları bir l:.ı.ç 
gUn içerisinde vngonla.rı doldurdu. 

Dahilde böyle olduğu gibi hariçte 
de milletiıniz!n lıu ncısma bUtUn in· 
sa.nWc ıneo:ıı şillcrıuıa değer bir tcha· 
lUklc en Qmlm1 ala.kasını esirgemedi. 
Ben .Eize da.lıilde \'c hariçte yapılan 
bu yardunm ana. hnUanndan bazı ra· 
knmlar vermek ı::aretilc tcbıı.rruatm 
telerru:ı.tı hakkında. maruz:ı.tta bulu· 
nacağml. Yalnız müsandenizle şunu 
teba.rfus ettireyim kl Milli Komite tel•· 
mil teberruata muhatap olmuş, deıa.. 
Jet ctml;;, fakat onn. el sUrmeml,ştir. 
Da.hilde ve hariçte, merkezde ve mtil· 
ha.katta, ltilçült vo bilyl\lc her teberru 
kOlllitenlzin malUınat ve nezareti al· 
tmda ve lmrşılıklı tutulan hesab:ıt 
;::.ltmd:ı. doğTlldan doğ"ruya Ktzılay şu
belerine yatırılnıış ve oradan malcbuz 
almmıştır. Bu, böyle olduğu gibi ko· 
mitcniz 1 in icm sahasına da mlida· 
hale etmekten tam bir içtinap lıalin
do kııJmı~ Ye onu t.amamile Kız.ılnya 
vo hUkQmete terketmtstır. Bu itibar
la, nrkadaıılar, bu mevzuun icro.Ya 
ta.e.llOlc c:ien tah:ısrnda komiteni~ 
heyeti celllenize olan maruzatı her ~
tc o1auğıl glbi bu mllll davada da ıı.za:
mt bir gayretle candan çıılışnn tekn;ııl 
Kı.."'Ilay t~ıı:UAtma ve onunla iş bır· 
llği ederek komitenin emrinde çalış· 
mııı olan kUç\lk bUyilk tekmil dl~er 
:memurlarn ' omltcnin ınınnet ve şuk
ranlarrm 1!adeden ibaret olacaktır. 

Y;U>ILAN 1." • .\RDIMLARIN 
.YE&.""CJNU NE KADA:H? 

Yapılan ıcıyuıeUl tebemıatı nakdi 
ve aynl olmak üzere fldye ayırarak 
arzedeceğü:n: • 

Dahilden ve lıançtcn vukubulan 
nakdi teben-uat!31 yckCUıu beş mil· 
yon 323 bin 870 lira 44 kurıı,,tur. Bu· 
:rıun 1.420.727 llrıı 41 kurumı ecnebi 
m rnıeketlcrden gelm!Jıui. Bunlar 
muhtcli! ecnebi dô\'lZler halinde gel
nıl§ ve gllnUn kuru Uzerinde Tilrk pa· 
rn.sma çcvrilınJ11tır. l\Iaruzatrm da. 
Türk llrt.sıdır. Geri kalan 3.9 ..ı.H2 
lira. 97 Jrunışu tıunamilc dahilden vu· 
J:ubulan nııkdl tcberruatın vckOnu· 
dur. Gerek' Kıztlnyda, gerek ·komite· 
n!Zdc biltuıı bu dahili teberruatm ka
za Uzerino tutulmutı mUfrcdatlx def· 
terleri vardır. Fakat bunlar kitap ha· 
llnde n~edllcccğinden lıeyett cellley1 
anca't bir kaç rakamla rnlıatsız ede
ce~ 

l.528.755 lira 4:> kuruş viliyet mer
kezlerinden 

l.607.705 lir~ 89 karu:J kaza ve na· 
hiyelerden. 

768.681 lira 59 kuru,ı doğrudıı.n doğ
ruy .. ınnumt merkeze vukubulan nal~· 
dl teberruat:ı gösterir. 

Al:Nt TEBERHUATLA.R 
Ayni teb rnıntn. gelincç: 
Bunlar da. yiyeceğe truı.JIQk edc.:ı, 

giyeceğe tanllfık eden, kullarulacağa 
taıı.llQk eden e~ya olmak Uzcre üç 
c a lr sınıfa ayrılmrııtır ve her mad· 
d"nin nevine gore, kllo, parça, çuval 

eklinde tıuınl.f c<llltllği. için telt bir 
:ı: kQn halinde nru imkAn yoktur. 
Şimdi bunlardan esaslı bazx rakamlar 
vcrı:::ıek suretile tenvir cdecegilıı. 

Dahild"n vukubulıı.n gıda maddeleri 
tcb~ıı: 

Kllo: 2.lii.140 
Adet: 97.Şl7 
Pe.l~et: 12.005 
Kutu: 634 

tür. Bu eşyı:ı. içerisinde 748.084 kilo 
bu day, 247.478 kilo bulgur, 78.063 
ltllo kavurma. 173.G-16 kilo un, 74.055 
kilo tızilm, 8.064 kilo zeytin tanesi, 
9.044 kilo kuru meyva ve saire ..• ve
ril~tir. 

l{ullanılacak eşya olmak tizere da· 
hllcle:ı \'Ulmbulan tebernıat yine ar
zettiğim gilıi ~yanın mahlyetine gö
re adet, ldlo, parça, ve çile olmak U· 
z re cemecUlmişUı·. Bunlar: 

84.378 o.det, 2i.554 ldlo, 3.43G par· 
!;D. vo l.306 çileden ibarettir. Bunlar 
arasında S.291 battruııyo vardır. 93 
en xr, 2-u hnlI, 2.897 kilım, 443 sec
co.dc, 4.SS9 yatak, 6.116 yorgan, 27 
bin 554 kilo pamult. 

Giyeceğe mall!lk eden cşy.a: 
907.133 ndct, 137.384 çift, 39A6S 

Arkadaşlar, hariçten gelen eşya a· 
rasmda bUyük bir 1ruııru da txbbt ec· 
zadır. Bunları burada birer birer sa
yıp dökmek imk!nsxzdrr. Yalnız kem· 
:miyet ve keyfiyet itibariyle c;olc mU
hlmdir. Binaenaleyh bUtün bir insan
lxlt Aleminin TUrkUn milll !elAketille 
candan alAkasuu esirgemediği çok 
zahirdir. Huzurunuzda te~ekkUrU bir 
vecibe ve bir vazife telılkk1 ederim. 
(Bravo, iştirAk ederiz sesleri)· 

Teberru artxk nihayete gelmiş te· 
ltıkki edilebilir. Sizin Jzninizle. te~ek· 
kili etmiş bir komite oımak itibarıyle 
yine taallyetine nihayet vermesi için 
sizin izn.l.nizi zaruri te!A.kld ettik. Bu 
mııyanda bugUn!erde gelebilecek te
bcrruııtm da ıwınitcyi hlç tavzif et
meksizin Kızılay şubeleri tarafmdan 
Jaı.bzedilmesini nıuvafık tcl!kki ettik. 
Bu maksadı ifade eder bir takrir tak· 
elim ediyorum, ka_bulilnU heyeti celi· 
lenizdcn rica. edenm. 

Bu zelzele feluketi clolay:xslyle yurt
taşıanıuızın cok kI8a bir zaman zar· 
fında nak?I, aYnI yapmış olduklan 
teberru ÇOK eski zamanlardaki emsali 
teberruun ı;;ok fevkine çılonıştır. Bu, 
,a..cıeta vatannı her han""i bir kö§eslnde 
ka.nıyan bir yaraya 

0 

karşı tekmil 
TUrk milletinin tek bir ka.lb hassasi
yctile harekete geçiş1Sln1n bir mtişa· 
hedcsldir. Cumhuriyet Türklyesinde 
b~, §Uurlı ve milli tesanüdün böyle 
bır Vesile ile çok vazih bir §ekilde 
müşahedesi belki de bu ağır facianın 
tek tesellisi halinde kalacaktır. Asil 
nıilletimizin bu vatnnperverano has
sasiyetine miut komitenizin şUkran 
ve minnet duygularını yük.sek huzu
runuzda arzedcrl{en hepinlzin ayın 
zamanda hissiyatınıza tercUman ol· 
duğumıı. kanllın.,. 

Alkışlarla karşılanan bu beya.ruı.tı 
takiben yine Hilmi Uran (Seyhan) m 
§ark vila.yetlcri zelzele' felaketzedele· 
rlne yardxm temini ınaksadlle ~ıilte· 
l§ekkil yardım komite.:ılnin izah edilen 
.eebeplere mebni artık faaliyetine ni· 
hııyct verilmesinin ve bundan böyle 
ıwmite nam.uıa gelecek tebcrrularm 
Ktzrlay tarafından alınma.sının kara· 
.a. bağlanması isteııı. ·n tezkeresi o
kunmuş ve tasvip edilmiştir. 

n.ışVEKt.LL.~ BEYANATI 

Bunun Uzerinc söz alan Başvekil 
Doktor Refilc Saydam da. §U beyanat· 
ta bulunmuştur: 

•' - Arkadaşlar, Milll Yardım 
Komitesinin, Cumhurlyet hülcQmetine 
yapını~ olduğu btiy11k yardrmı, mad· 
dl ve manevi btiyülc yarclımI huzuru
nuzda ve bu vesile ile Türk milleti 
huzurunda Cumhuriyet Hükfunetinln 
tebartiz ettirmesine mUsaadenlzi rica 
ederim. 

Milll Yardım Komitesi t~ekkill et· 
tıı;;-ı dalt!lcadan itibaren, Cumhuriyet 
htıkümetı, bu büytik !eli!.ket karşısın· 
da üzwne aldığı vazüeji yaparken 
kendiainden en y11ksek y:ırdrrot ve 
en samimi bir iş beraberlJğini gör
milş ve bu suretle felaketzede vatan· 

• daşlarnmza yardım ederken kendile· 
rinin çok btlyülc muaveneUcrlne maz· 
har olmuştur. Bundan dolayı şahsen 
ve nrkadaşlarım namına teşekkürle· 
rimi nrzctmeği bir borç bilirim. Bu 
vesile ile kezalik dost, yakin, uzak 
bUtun medenl dünyadan, ismi işltil
miyecelc kadar uzak dtinya köşelerin· 
den TUrk milletinin bu telAketll anın· 
da yapılan kıymetli yardımlarını bu
rada, huzurunuzda, §Ukranla anmağı 
bir borç bilirim. I3u, hakikaten o ka· 
dar bUyi.lk ve Alemşümul bir mahiyet 
.arzetmi§lir. Demin sayın arkadaşnn 
'Hilmi Uranın da 4iaret buyurduğu 
,::ibi bu, Türle milletine karşı bütUn 
bir medeni cihanın göstermiş olduğu 
'buyük blr yakmW< ve dostluk e.seri
'dir. Bunu ela bilhassa lmzutıınuzda 
tebarüz ettirmek ve bu kUrsticlen Jcen
dilerine teşekkUr etmek isterim. Bunu 
arzetmek istiyorum. lBravo sesleri, 
'alkışlar). 

Meclis bu müzakerelerin sonund:ı. 
1940 mali yılı muvazenei umumiye· 
sine dahil bazı daireler bütçeleri cet· 
vellerindc değişiklik yaprlmasma. ait 
kanun l~yihasmr kabul ederek içtl
ınama nihayet Yermlştir. 

h•0=.h~=~i~:.·~~.:~~: Amerikada Firmanın mağazasında bir buçuk 
trf:~/if~;~eo~;a~:~~ a~~~ Sabotajcılar ağır cezaya milyon lirahk mal VarmlŞ ! 
olmıyan bazı 1ıedefleri bombar· çarptırılacak 
dunan etmişlerdir. Fiyat murakabe komisyonu, Mağaza sahibi ticaret müdür 

Atina, 21 ( A.A.) _ Havanın Vaşington, 21 (A.A.) - Milli tanmmış bir manifatura firma. lüğü emir vermedikçe murakaı'bp 
fena olmasına ve bir<;ok muha· müdafaa sanayiinde veya milli sının defterle.·i üzerinde tetkik- komisyonunun defterlerini tet • 
rebelerin cereyan etmekte oldu· müdafaa işlerinde kullanJolacak lere başlamıştır. kike salahiyeti olmadığını iddia 
ğu en yüksek dağlara kar yağ· iptidai maddelerde yapilacak sa· Mallım olduğu üzer-; bu tet.. etmekte idi. Müdürlük, komis. 
masına rağmen, son 24 saat zar· botajlar için fevkalade ağır ce· kiklere, Maraştan gelen ve vi- yona lizım gelen salahiyetlerin 
fında Yunan ilerleyişi muntaza· zalar derpiş eden kanun layiha· layet namın:ı mubayaatLı bu~ verilmiş olduğunu beyan etmiş.. 
man devam etmektedir. tleri ha· sr, ayan meclisi tarafından itti· lunmak isteyen heyetin., mez. tir. 
reketi birkaç gündür devamlı fakla kabul edilmiştir. Mümes· kur firma tarafrndnn arzuları- Diğer taraftan fiyat mura. 
bir surette inkişaf etmiş ve ttaı· sillcr meclisince de kabul edilmiş nrn yerine getirilmemesi neti- .Kabe komisyonu, üçüncü mani. 
yanlara ikinci bir müdafaa hat· olan bu layiha, Ruzveltin tasvi· cesinde vaki şikayet üzerine fatura satışlarında. lüks ma.ğa _ 
tr tesisine fırsat brrakmamıştir. bine arz~dilecektir. Layihada baı?lanmıştı. za.lar için yüzde ;:JO, diğerleri 
İtalyanların. Arnavutluğa gön· derpiş olunan işlerde saıbotaj Bu firmanın, (mal yoktur) için yüzde 25 kar haddi kabul 
derdikleri yeni kıtalar derhal yapmış olmakla maznun kimse· bahanesi ile bütün siparişleri etmişti. 
cepheye gönderilmekte, fakat ler on sene hapis cezasına veya· reddettiği, halbuki, mağazaların Ticaret Müdürlüğü, hangi tip 
Yunanlılarla her temasa geldik· lıut 10.000 dolar para cezasına da asgari bir bu<;uk milyon IL mağazaların lüks olduğunun 
lerinde bozulınaktadrrlar. mahkfun edileceklerdir. ralık manifatura eşyası bulun- bildirilmesini manifaturacılar 

Keyfiyet, pek seyrek istiraıha· duğu iddia edilmektedir. birliğinden is~emiştir. 

te scvkolunan Yunan ileri krtaa· Bulgaristan da --
tmm son derece yorgun olmala· Radyo gazetesi Sovyetlerln Berlln 
rma rağmen bu suretle tecelli Işık maskeleme kararı 1 1 1 
etmektedir. • l d.ld" (Baş tarafı 2 ıncide) 8 Ç S 

Cüzü. "tamlarmdan a'rrılarak ıpta e 1 ı M k d h k 
J S Sof d taıyanların Suriyedc yerleıımesi os ova an are et 

dağılmış olan birçok İtalyan as· of ya, 27 ( A.A.) - y:ı: a ümidi alazmıştır. Esasen İtalyan mil 
ker grupları, bilh".,..,a r-o;.:rice sekiz gün devam etmek üzere cu- ld etti 

a..:r., u-v tareke komisyonunun bir şey e e 
mlntakasmda, a~lık yu" zu··nden ma günü başlıyan ışık mask-.:1erne ~ d 1 1 1 

? .,,~ 
, edemcdigi Mısır an ge en ıa Jer-

ormanlardan çıkarak teslim ol· emri bugünden itibaren ip~al ~d:l- lerden anla.şılmaklad1r. ttalyan 
maktadır. Bazı yerlerde İtalyan· miştir. Bu emrin geri ahnm ısm<ı mütareke komisyonu mağlubiyet -
lar anudane mukavemet göster· sebep, halkın göstermiş olduğu di- ten sonra Berut sokaklarına bile 
mektedir. siplin, aklıselim ye hazırlık kal)i- çıkaımyac::ı.k hale gelmiştir, 

Yunan hatlarına gelen i~e liyetidir. 
·liolları efradın yiyecek, içeceği· Dün Sofya üniversitesinde fa 
·ni bollaştmnaktadır. Umumiyet· <Si.st talebe ile sol cenaha mensup 
le ümit edildiğine göre birkaç ta ebe arasında bir dövüşme oL 
'güne kadar Yunanlılar, yeni mü· muş ve polis müdahale ederek 
hinı stratejik noktalar iş.galine bazı talebeyi tevkif etmiştir. 
muvaffak olacaklardrr. Bu mev 
zilcr zaptwildiği takdirde, !tal· 
yan kıtaatrnm Arnavutluktaki 
vaziyetleri ve bilhassa tutuna· 
bilmeleri daha ziyade müşkülle· 
şecektir. 

Fransız gazeteleri 
Löbrön'iln mahke
meye verilmesini 

istiyor 
Nevyork, 27 (A.A.) - Tas 

ajansmm muhabiri bildiriyor: 
Nevyork Herald Tribune ga. 

zetesine göre, Fransız matbuatı 
karar vermekte aciz gösterdiği 
ve icap eden faaliyetlerde bu. 
lunmadığı için sabık cumhur
Teisi Löbrönün ali mahkemeye 
sevkini talep etmektedir. 

Çok ihtiyatlı davranan Yunan 
makamatr, çok iyi niyetlerle dahi 
olsa, Ergirinin zaptedildiğinc ve 
Elbasan'm tahliyesine mütedair 
$Ikan haberleri hoş görmemekte
lfilr. Yunanlılar, İtalyan üssü olup 
~ptedilen Göriee mmtakasmda 
normal şartları kurmalı:. için elle· 
rinden gelen gayreti sarfctmekte· 
dirler. Mrntakada polis teşkilatı 
;;yapıldığı gibi nafia memurları ve 
ticaret memurları da gönderilmek-
tedir. Telefon hatları tamir edil - Sovyetler İngiliz 
İniştir. tekliflerine cevap 

Yunanlılar terkedilmi.~ olan harp 
malzemelerini toplamakla. meşgul. vermediler 
<l.ürlcr. Bunlar meyanında hafif Lonclra, 21 (A.A.) - Avam 
tamire muhtaç iki de tayyare kamarasında bir suale cevap 
mevcuttur. En son iğtinam edilen .veren Butler, Sovyetler Birli~ 
malzeme, Göriceden ricat eden bir 'ğinin fogiliz tekliflerine hala 
ltalyan ftrkasmm Moskopolis'in cevap vermemiş olduğunu bil • 
garbında terketm~ olduğu malzc- •dirrniştir. 
.mecllr. Bu malzeme Göriccnin su· Butler, diğer bir suale ceva. 
kutundan sonra İtalyan ricalinin öcn de, hariciye nazırı Lord 
:mahiyetini göstermektedir. Halifaksm, Berlinde vukua ge. 

~!ali.ki gölü civarında da birçok len Sovyet • Alman görüşme~ 
malzeme tcrkedilmiştir. Arnavut - lerinin mahiyeti w neticeleri 
luğun .cenup bölgesine ant bir ilı- hakkında. resmi bir beyanatta 
raç ameliyesi yapmış olan Yunan l ed' ~ · .. ı 
kolunun, :ltalyanlar tarafından ir - 'bu unmak istem ıginı soy e~ 
tiba.tınm k~sildiğino dair iddialar miştir. =·=============::::: 
Yuna..-ı makamatmca tekzip e<lil -' dundaki hususi muhabiri bildiri
mcktcdir. 

yor: 
Jı:mniyd nczarc1inin tebliği İtalyan kitaalc Yugo~lav hudu. 

ıYunan harbinde 
vaziyet 
Yunanlılar bütün cephelerde ta

arruzlarına muvo.ffa.kıyetle devam 
etmektedirler. Ş.lınalde Yunan kt
talan Elbasan - Ostruva yolu ü
zerinde· ilerlf:>mektedir. 

Mariçya dağ'larınr aşan Yunan-~ 
lılar Timoriçya dağlarına "armış 
bulunmakladırlar. Bu mıntakalar· 
da yollar dağlık olduğundan hare· 
kat yavaşlamıştır. 1talyıı.nlar bu 
mm takada mukavemet etmeden çe
kiliyorlar. Bu çekili~in Berat şeh
rine kadar devam edeceği muhak
kak değildir. İtalyanlar bu ~ehrin 
şa:rkmda mukavemet edeceğe ben
ziyorlar. Pindos'da vaziyet Yunan· 
ltlar lehindedir. Yeniden bu mik· 
tar esiı· ve gan:ıim almmıştxr. 

Pome1·i ve Ergcridc 1ta1y:ı.n mu
kavemeti deYam ediyor ve İtalyan
lara takviye lcrtaatt geliyor. Yu· 
nanlılar da aldıkları takviye krta
atı l1c t:ı.arruzlarmı şiddetlcndlı

mektedirler. 
Cenupta on birinci İtalyan frr· 

kasma mensup krtalar adeta mu
hasara halindedirler. 

Alman rak:ımlara göre harbin 
başmdanberi lt:ılyanlarm yirmi ilti 
bin ki.şi esir Ye zayiat verdikleri 
ve yetmiş beş bin kLcıi~ik bir ordu
nun bozguna uğratıldıgı sabit ol· 
muştur. 

'.Amerika ve harp 
Amerikanın İngiltercye yaraımt 

artmakta.dır. Bilhassa lnglltere-
nln Amerika elçisinin Rm·zeltle 
müUı.katından son:ra gazeteler İn· 
gilter~vc yapılacak yardımdan hah· 
aetmege başlamışlardır. Bıı yar
dıın mali iktısadi ve münakale ve 
seferlerine şamil çok geni~ bir 
programdır 

Mosk.ova, 2"/ ( A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

}Iariciye ı:.a.zrr mu::ı.vını ve 
Sovyetler Birliğinin Bcrlin bü. 
yük elçisi B. Dekazanof 26 teş... 
rinisanide Moskovadan hareket 
etmiştir. 

B. Dekazanof garda Sovyct. 
ler Birliği halk meclisi reis 
vekili ve hariciye komiser 

1.n:ıuavini B. Viçinsl~i ile harici. 
ye erkam, Almanya. büyük el
çisi Vondcr Şulendburg ve eL 
~ilik erkanı, İran büyük elçisi 
B. Saed, Türkiye büyük elçisi 
Haydar Aktay, Yunan orta el .. 
çisi P. Diyam:ıntopulos, Yu
goslav orta. elçisi B. Gavrilo. 
viç, Romanya orta elçisi B. 
Gafenku, Afganistan maslahat. 
güzarı KaY)'1lm Han ve Sov~~t 
ve yabancr matbuat müme~?l # 

leri tarafından teşyi edilmiştir. 

Transosean ajansı 
neler geveliyor? 

(Baş ;arafı 1 incide) 

Yetişmi~ adamlara o kadar 
muhtaç olan bir milletin gövde. 
sinden Dekazanof ayarındaki 
bir .zat müstacel bir lüzum ve 
kuvv<'tli bir sc>bep olmaksızın 
aynlamaz. 

'.t ... Irn:rn • Rus dostluğu - ma.. 
dem ki Nnzi - Sovyet dostlu. 
ğundan bahscdemiyeccğiz - bü 
yüktür, kuvvetlidir. Çi.inlrü ~ 
dolf Hitlerin Almnnyasr ile an.. 
cak büyük w kuvvetli dostluk. 
lar mümkiindür. 

~:·e işte bu hususta bazı ha.. 
yalcilerin daha. şimdiden nifak 
tohumu olarak telakki ettikleri 
Bulgaristan Bcrlin _ Moskova 
dostltı~nun !büviiklüğü ve sağ. 
lamlığmm delilini görmekte 
gccikmiycceh.i:ir. 

tnkmı.dır. 
Bu ~ya meyn.ııuıdıı. §ııyanı 

olan raknm §unlardxr: 

Atina, 21 ( A.A.) - Emniyet du yakinindeki bölgeye topçu ku".
nezarcti tarafından dün akş.am vetleri celbetmekte ve hum.malı bır 
neşredilen tebliğ: faaliyet göstermektedirler. Bu ~al 
Düşman tayyareleri bugün İtalyanların Pogradeç vve l\1osl~o

Kefalonyadaki Likuri ile Epirde polı's'delrı· Yunan s:ıg cenah. ın. a B. M. Mecfüıl gelecek toplantısını - · 
nazar Cuma gUnU yapacaktır. birkaç köyü bombardıman etmiş karsı mukabil bir taarru~a . gınş. 

tir. Hasar yoksa da sivil ahali mek niyetinde oldukları ıntılxuru 
arasında pek az ölen ve yarala· vermektedir. Hazırlıkların merke
nan vardir. . zi Ohri gölü ci\·arın~a ve Po~ra_ 

.Ar;ıerikada Alman~·aya karşı ye
nı bır propaganda mücadelesi baş
laımstır ki bu 1914 harbindeki nü
mayişleı i hatırlatmakta.dır .. 1g14 
dede bugün olduğu gibi sabotaj 
te~ebbüsJe·ri meydana çıkarılıyor 
ve bu Amerika halkını Almanvaya 
karşı kaldırmak için kullanılıyor· 
du .. Du haberler her halde çok 
man:ılrdır. 

En iyisi B:ılkan meselesile 
hadiı:ıeler vukubulunc::ıya kad!!.r 
ve sarih bir şeyler yazmamıza 
imkan oluncaya kadar şimdilik 
temas etmemektir. 

49.567 çift ayakkabı, 30.773 ceket, 
lu9.~39 ça.m:ışır, S0.481 çorap, 27.406 
!anilA, 57.505 gömlek, 13.531 kazak, 
9,155 mintan, 5.9i8 manto, 10.212 pal· 
to, 23.146 p:ı.ntalon, 383.187 mubtellf 
c yıı. 

HA.RlÇrEN YAUDllU.LtU:. 
Hariçten vukubul.an a.yn1 teberruat 

da dahildeki. gibi Uç esaslı Jusma. tak· 
151m cdilmlgtir. Bunlardan gxdı:ı. mad
deleri: 54.983 ktıo, 40.46<.ı sandrk, 
9.0SG çuval, 221 frı;r, 170 kutu, 11 pa
ket. 

BUlllardnn bazı rakam nrzediyo· 
rum: 3.GOO kilo kaşar, 7.483 sandlk 
balık konservesi, 8.708 sandın. et kon
servesi, S90 sandık öktız eti lmnscr
vcsl, ıs sandık pll!ç konservesi, !l.979 
sandık sut hülAsasr, 2.000 sandık hur· 
ma, 58 !ıçr limon usaresi, 6.806 13all
dxk pll.sktıvi, 3.SSS kilo :lw.\'1lrnıa. bu 
eııyıı. meyanmdadır. 

Yine hariçten vukubulan kullanııa.
ca c eşya tcbcrriıtl: 

24.636 ndet. 390 çile, 60 p:ı.kct, G.000 
yarda, 4i5 kutu, 8.000 metre. 13i san· 
dlk, 36 vagon, 3.642 ton, 533 metre 
mlkl'ı.bI, 835 torba, 1.100 top olarak 
tasnif edll.ınlştır. 
Bunların arasında 2.988 çadrr, 8000 

metro ç:ıdır bezi, 36 vagon kereste, 
3.G42 ton ltereste vo yine G23 metre 
mlkll.br lterestc vardır. 11.245 ad"t o
luklu saç. 652 lmrycla cl:ı. bu eşy:ı me· 
yıı.nmdadır. 

Yine hariçten vukuhulnn giyecek 
C:JYa teberruu da. §unl~rclır: 

30i.31G adet, 8.840 takım, 52.33::i 
çlft;28.372 parça, 141 paket, 22.575 
nıcu-e: 1.-.s n ayrıca 22 kilo· 

ııt~c!A ~.80! battanı. 
ye, l.W battanıyclilı: lmmaş, 21.512 
m~to, 42.0~5,,l:azak. 20.370 tanna., 
16."ı: çift ayaklaı.bt vnrdır. 

Mısır Müdafaa 
Nazırı öldü 

Salih Pa~a 11 gün evvel 
kabineye girmişti 

Kahire, 21 ( A.A.) - Mısır 
milli ınüdaf aa nazm Yunus Sa.. 
li:h Paş:ı, bu sabah Kahireden 
Gaıı.ıma giderken trende kalp 
sektesinden ölmüştür. 

Salih Paşa, Gayumda kral 
Faruk'a mülaki olacak ve bazı 
yeni na.fia işlerinin küşat res~ 
minde bulunacaHr. 

Kahir.o, 27 (A.A.) - Röyter 
muhabir. bildiriyor: 

Mr.sır milli müdafaa n.azrrı 
Salih P~m bugün birdenbire 
V~atı, siyasi ınahfiller<le büyük 
bır 1:eC3Sür tevlit C>tmhıtir. 

Zira Salih Paşan~ vefatr, 
bundan iki hafta evvel başve-

1 kil Hasan Sabri Paşanın ansr. 
zm vefatını pek yakmd~n takip 
evlemektedir 

· Salih Paşa·, 11 gün evvel miL 
1t müdafaa nazırı olmuş ve ilk 
defa olarak kabineye girmişti. 

t::ı~ih Paşanın cenaı.e mera
simi yarın yapılacaktn-

Korfu da bombardıman edil· deç'le daha cenuptakı Şerana nm 
miştir. Düşman tayyareleri mit· g kilometre kadar şim~l.in.de kain 
ralyöz de kulJanmışlarsa da ne· Mokara şehri ve hav~lısıdır. 
tice henüz malum değildir. Şim· • Yugoslav hududu cıyarında cep. 
dive kadar malılm olan cihet ba· he sakindir. Fakat Pazartesi bü
ZI kiliselerle binalara isabet va· tün gün topçu düellosu yapılmrn. 
iki olduğu ve bu binaların hasara tır. Dün gündüz 32 ltalyan e~i 
uğrndu~ıdır. Yu~oslav makamlanna teslim ol. 

6 Teşrinisa.nide !gumenitza. muşlardır. Bunların 28 i Anıarnt 
köyünün muvakkat işgali esna· diğerleri İtalyandır. ' 
srnda ltalyanlar Nikola Patsca İtalyan Tebliği 
isminde hayvan yetiştiren bir Roma, 27 ( A.A.) _ 173 nu-
Yunanlryı, oğlu Yunan ordustın· maralı tebliğ: 
da er olduğu için kursuna. diz- Yunan cephesinde, normal keşif 
mi_şlerdir. . ye ~aral>:ol faaliyeti olmu~tur. 
ttnlya.nhu' mücla!ıı.a hatıannı dil- ? aıryare kuvvetlerimiz, düşman 

zeltmcye çalışıyor tcsısatma \'e kıtalanna karsı mü. 
Atina, 21 ( A.A.) - B. B. C. : temadi harekatta bulu~uslar. 
Son gelen haberlere göre, Ar· ~ynca bütün dlisman yollar~ da 

na\"Utluk cephesinde ltalyanl~.r şıddetli hücumlara"' hedef tec;kil eL 
müdafaa hatlarını bir ttiTlü du· miştir. Perati Delvinaki ve Dol-, 
zeltemiyorlar. Yana yol füisak noktalarına, Erse. 

Mareşal Badogliyonun An;a· ke Ye l\Iiniva denizlerine, Kalamas 
vutluğa gittiği öğrenilmek~ı.r. üzerinde Pcrati ve Miniva civar. 
Bundan başka faşist partısın~n !arma köprülere bir çok defa isa
sekreteri Muti'nin Arnavutluga betler \'aki olmuş ye kesilmiştir. 
vasıl olduğu ve rnaIU?1; ?lın;yan Yanya tayyare meydanı bombar. 
bir yerde f~ist pa.rtıs1 ılerı ge· dıman edilmiştir. Korfuda Yeni. 
lenlerinden olan Starace tarafın· kaleye, rıhtımlara, limana ye Ka
da.n istikbal edildiği haberi alın· rakiana tepelerine isabetler kay. 
m.ı.ştrr. dolunmuştur. 

Yugoslavra.ya. gP(en • .\nıa\11tJar Düşman tayyareleri A Ylonyayı 
Lond.ra, 27 ( A.A.) - Röyter A. bombardiman etmişlerdir. Telefat 

i:ın~mın Yunan - Yugoslav hudu. ve ha~r yoktu-. 

T orino baskını 
(Baş tarafı 1 incide) 

etmişler ye bombalarım atmaya 
başlamı~lardır. . 

Hava üzerine ılk tayyare, Gren.. 
vis saati ile saat 22 den biraz evvel 
va'rmı~ ve yük1;ek infilak bomb:ı.. 
lan ile yangın bombalarını atmış
tır. Bu bomtialar, derhal yangınlar 
çıkarmıştır. . 

Bu ilk tay?·areyı takip ooen tay. 
yarelerin pılotlarr, fabrikanın en 
büyük binaları.ndan 200 metre u. 
zunluğunda ellı metre genişliğinde 
bir binanm alevler içinde y~ndığı
nı görmüşlerdir. Bu binadan alev. 
lcr çıkmakta, diğer taraftan da a. 
le\'lerin ateş.lc<liği patlayıcı madde
leri dolayısıyle şiddetli infilaklar' 
işitilmekte idi. Bir çok yeni yan: 
gınlar daha çıkanlnu~tır. Yanın 
saat sonra bombardıman tayyare. 
!erimiz Alplara vardığı ve ~chir ü
zerinde _!1iç bir İngiliz U:yyaresi 
kalmadıgı zaman raHtiar, Torino
nun bir çok infilaklarla hala tahrip 
Milmekte olduğı.ıou görmüşlerdir. 

Akdenizin ııarkında ve gar. 
hında iki millet bekliyor. O iki 
millet ki, tarihi sırlarım kimse 
asla keşfedememiştir. 

Şarktaki milletin, Türkiyenin 
derhal halli liizrmgelen mesele 
olduğ'unu herfiCy gösteriyor. 
Şimdilik susmak ve balnna.k i. 
cap ediyor. B. Dekazanıof Ber. 
!inde sür'atle hareket ederek.. 
tir. Bazan bizim tecessüsümüz 
fazla. bakmaya. inlıisar Od.er. 

Sofya üniversitesi 
(Ba.J tarafı 1 incide) 

Sof ya, B1 ( A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar ajansı blk,crün aşağı
dal:i tekzibi neşreqni~tir: 

Bulgaristand.a. karışıklıklar 
~ıkt.ığına, hükUrn.etin dcHildi
ğine ve örfi idare ilan olundu ~ 
ğ'w1.a dair lıariçte ve lbilhas::-ı. 
Bükreşte Ye Bclgr:ıttn. ic:a1 c _ 
Yunan haberler tamamilc u .. ~ 
durmadır. 

Bulgarist:mda vaziyet t. ı. 
miyle sakindir. 



iCCtA YUTUfl 
!la AMERiKADA 

Günün mevzuu: 

Hayal pahalılığmın g~remediği 
Çarşamba pazarı Yazan: 

*** 
NEVYORK LtMANINDA 

Transatlantiğin kaptanı, "Fa... 
~r Layn,, acentesindcr. bir tel. 
Eız nlmıştr. 

Te!sizde Şu kelimeler ~ 
lıydı: 

"Ocminizae 1>uluru:n m.eş. 
hıır Tür]; pehlivanını yolcu. 
lantan en sonra çı1carınız. 
Z ·ra limanda binlerce seyirci 
toplanm1ştır. Bunlar arosın. 
dr;ı pelıl:vanın hayatını koru. 
rfl.(1.k g'iiç olur.,. 

Acen~e direktörü 
P. N. ·vali.er 

G mi stlvarisı bu telsL~i aldı. 
ğ; zarr.. 'l.n lima.11a girn.ek üze
reydi. Derhal ikinci kaptana 
emir verdi: 

- Hemen Yusuf pehlivanın 
men.ejerine gidip v.sziyeti anla -
tın!Z. Kalabalık çekilinceye ka. 
dar karaya çıkmıyacaJctır. Gc -
ın:de d<> ona göre t"?dbir almız. 

İkinci kaptan, Yusuf pehli. 
\'anın menejerine koşuyor, va. 
ziyeti ~nıatryor . 
.. Halbuki, Kcıca Yusuf biraz 
on~e: 

- Aman, herkesten önce çı. 
kalım da, şunun bunun sorgu. 
suna ~aruz kalmryahm. 
Demış ve şehri uzaktan gö. 

rünce h:ızırlnnma.C'{"a. b~lam:ıştı. 
1\~enc:2r, ı>üvariden gelen 

emrı aynen Yusuf pehlivana 
söyledi: 

- Sen herkesten önce ~ıka
Iım de:lin ama, akı:<ine ol~cak 
ya, biitün yolculardan eonra 
~ıkaca~. 

- Niçin?. Talih bura.da da 
mı yetişti? 

- Yetietl ama., Yusuf J>ehlL 
van, bu talihe can kurixın. LL 
manda binlerce halk, seni gör. 
m~k Uzere sahile dolmuş. A. 
cent~, siivariyc telsiz yazarak, 
gcmıoo bi1e tertibat almmasmı 
br.ı!hıntş. H""malde kamarayı 
~navıp oturvı.k ve kimııeye 
go~k daha iyi olur. 
!~~_cam sıkıldı .. 
~ ca.ta.ra.k. k&mara.. 

da.kl koltuklardan birine otur. 
du. 

- Ne yapalım? Gii:ılerce 
deniz üstünde bekledik. Bir iki 
saat daha bekleriz. 

Ve kapıyı kendi eliyle kapa -
dı, arkasındaki sürmeyi sürdü. 

Tercüman, kapı kapanmad~. 
garsonlara vaziyeti bildirm.iştı. 

Tercüman kamaranın pence. 
resinden dışarıya bakıyordu. 

Fent, kendi halinde yaşayan, 
iyi kalpli, tatlı dilli, karıncayı 

Hay~t pahahllg~ ı yok.. Elli kuruşf a bil' ~~~~i;~ı;:c~e~~ka~a~:n&:!~~~ 
"" yük olanl.'.'r bile ona hürmet e. 

küfe sebze, altmış kuruşa bir hindi ~~~i~~ir? çocuklara bile saygı 
Bir !:{ün bir arkadaşım: 

Avrupa harbi dolayısiyle nedecekduiz... y 1 d d' d'. 00 !stanbulda hayatm pahalılaştı. Paz'.lra girerken evvel! Fatih - a ıu, e ı, sana uny a 
l ··-~ k' ina.namıyat:a~ birşey söyliye. g~ı daha göze batacak bir şekil camiinin ar!rn av USwı.;.ıa ı hin. - -· 
.. re3im. Aklın almıyacak ... almadan bile, sırf tüccarların di stı.rlibrine gözum takıldı. 

spekülasyon, mal saklama ve Gittim sordum. Satıcı: - Nasıl şey bu?. 
diğer şekillerle ihtikar yoluna _ Boy boy efendi, dedi.. Sen .-:; Bizim Feridi tanırsın değil 
saparak birçok maddelerin fı- bir tane beğen de konuşalım.. mı·· 

Vapur limana girer glrn_ı:ez yatlanru yükseltmiş oldukları Şöyle en aşağı beş altı kilo - TabiL 
demir attı. Biraz sonra yuz.. nı, fakat bu yükselişe hiçblı gel~ek gibi görünıen bir baba .-; Nastl, iyi bir çocuk değil 
lerce motôr, sandal ve !:ata;ıa ciddi sebep olmadığını mütead. hindiyi isaret ettim: mı·· 
içinde vapura akın yap:ın bm.. dit defalar yazmıştım. _·Kara?. - Ona &üphe mi var?. 
terce .A merlkıı.h hir an.da vapu. Hariçten ithal olunan madde~ Ve a.ı:ıaı{r yukarı pazarlık et. - Sana. tavsiyem .. Fazla sen. 
ru sarmı~tt. Bunlar, belliydi kl, lerdcn bahset:niyeceğ·im, fakat tikltn S<'7'i'!l. altmış kuruş::a mu. li knli olma, ~ünkıi o bir hır. 
Yt!.Sufu görmeğe gelen gazete. memleketimiz rı a1ı:m1Jerinin ve tnhık bldik.. sızdtr ... 
cileıle foto muhabirleri ve spor bilhassa yıtrdunmzun her t<.ra. Bir hinii rlltmı~ kurn.ş .. Hal. Gayri ihtiyarl gUldüm. A:r. 

ns Plarıydı d n- kada~ım, dddilccti: mc u · frnd<:. pek bol ol:m c;tda madde.. bultl B:llrkpa~arm aıı. P<;~·oğlun ~ 
Yusuf, oturduğu koltuktan ler! fiyatlaıının yukselmcsinde d.,n vevalı.t"t l•cr" ~,. M ba<>k~ bir - Şıı k~ etmiyorJm, dedi. Ge_ 

ar;;ca kall·t:· h. cl k b' t c;en gUn yolda ~ra.ber si~iyor. 
yav . . • . l b l k }n«tr ıc,hir ciddi .sebep olam:ız<lt. Su. tı.·mkçıı an. ımca ır mar . oL dı,k. Y2~1ı bir 7.at önfanümcn 

- Sahıclen ka a 8: \i benİ 1 n.a ı·a~~n fiyatlar yüksel< ' Jicini E>Ui, elli beş kuruşa ala. ~eçiyord~. Nefretle vii~!nü bu.. 
B_1;1 ad~.ınlarm. hepsı e j lıerşey birdenbire fırladı, hatta biFrsiniz. "' 
g~rmege geldılerse, şa._.c::arım a. k.urtıu bakla, kırrk mercımeı· Pazara daldım. İlk o. ]a .. ık seb ruşhıl"flu ve tükilrllr gibi: 

. .., - Hırsız .. dedi. k • .larma. .. bile ... Ve şimdi ateş btca' 7.evat kT<~mmt ge7P.1m ve her F .t 
- Niçin ~q.şıyorsun ·~ Ame. sardrktan sonra tedbir alm~k gün ka.mdıın sebzevat almakla · • erı ' kıpkırmızt kesilmişti_ 

·k ı h m~hur spor ~1 !: tok laf söyliyemecli. Konuş. 
rı aya gP- e? er .. 1 k • işi dlişı.inülmeğe, gazeteler hep ne brl:ır z:1rnr cttiğiıııi snln. tugumuz mevzu da yarıda kal. 
cuyu Amen•ka.lılar böy e arşı. ~ir ağızdan: "Hayat pahalılığı dun. Burada kili> hesabı yerine dı. Allaha ısmarladık demeden 
larl~r. . __ , .. ıle mücadele lıhı:m,, diye ferya. par"ıı lıeısabı var.. yanrmdan kl t 

Yı..:su!, pe:ıcerenuı ıuGJ.ıgm. I da '--fJadılar. l'vfeı:ı"'a en ;ı~ iic kilo g-ele<-ek uza aş 1· 
k ufü., Bu kadar iznhatt:m !ônra. L 

dan d::mize ba tı~ B e kal Buifuı şehirde, pek n.:.üthfş, bfivüklflcre ol~n bir lfillana 1-ec:- nanmnmak mümkiin değildi. 
- Aman.rn bed ~ n .. t·· a. tehlikeli olmasa bile, hayal pa.. kun.1q., İ1d kiloluk pr:oc;ııı de. • - Vah vah.. dedim. Meğer 

balık. İn.sqnlar .. ~~1f . ~s ~e j hnhhğı olduğunu kabul etm€k m~t1Prl dört kuru.:ı.. Kapı/fan :ıruıan ne k d 1 dökUl~lJşlcr .. Bırı ır e~~:-1 clg • ı lazrnıdır. A•ırupa ha1 binden is. ~tirliikle virmi recı kunıf'lt' a1c1t. a a; .::ı..daruyorm.WJ,. 
nercesıne vapu~~rki~ed~~r ~· 1 tifa.de etmek isteyen büyUk, ğımız son turfanda taz~ fasul. Gecen gUn Feride sokakta. 
Acaba. buraya u eldi d. ır 1 küçük bütün tüccarlar, hatta ye on kuruş veya on ikı buçuk.. rastladım. Dikkatle yüziine 
yaban domuzu

1 
m .. u ~~ 1'":e 1 malıa!le bak!mllarI bile her Bakkallarda 15, 12,5 ve en b Jd H .. ı 

seyr~ kcşuyor.arr ı:.r.ld··{,er bul fı- maddenin fiyatını yükseltmiş.. !nsaflılarmda on kurt'şa satılan a ım. ırsrz yuz erde göri.U • 
kirle gelivorlarsa, a a:O.IY?r ar. !erdir. soğan. burada beş kuruş .. Bak. mesi lazım gt:~dl çizgiler ara.. 
Beni g~~ce, kıen~ılerınden Bilhassa gıda maclde1eri Uze. katlarda 12,5 kun1şa satılan drm. Havrr .. 0 masum yüzde 
farksız bır ınsan o.dugumu aıı. rinde duruyorum, çünkü halkın mlikemmel sarı patates burada hkbir defö:::iklik yoktu. 
la.yarak mahcup olacaklar. maneviyatını yapan veya halkı 8 kuruş, ki\çükleri beş kuruş.. Bir gazinova girecektik. Hat. 

• ta girmis, biraz ilerlemiştik. 
V:ıpunt bir anda çeıkirge bu- paniğe u~ratacak olan gıda Dükkan car.ıclrnnlarmda U?.erle. Hızla 1.olumdaıı çekti: 

tutu gibi ibata ~en se:,.·irc:lf'r, , madl~:lerinin ~ıruzl~~ vey~ r8: riı;ıe ~o:ı.an ''kilosu 44 kuruş,, _ Burada otunnıyalnn .. de_ 
kamııralarda \'e salonlarda. Ko. halılıgıdır .. Mıdemızın emnıyetı, dık~tı ıle gururlanan o Gemlik df. 
en. Yusufu aramaktan bıkma.. camınızın emniyetinden evvel zcytınlcri, burada küfe!er için_ s b 
mışlardı. geliyor. Sar,'d yemek için yaşı. de kilosu 25 kuruşa satılıyor... = s:b:~ti sorma .. Çabuk gL 
Kamaranın içinde 'Mr kUçUk yormu~z gibi!.. Ze~rtincidt:n alış veriş eden bir delim. 

telefon vardı. Bir ar:ılrk bu te. Bu sebeple gıda maddeleri n.. kadın naz edecek oldu, zeytin. Nasıl oldu bilmem. Berıde de 
Iefonun zili çalmağa ba.rıladı. zerinde yapılan ihtikara. karşı ci şövle cevap ~rdi: bir ısrar etmek sevdası b~gös.. 

Yusufun men.ojeri teleföııa pek hassas davranılması lazım - Hanım, zeytini alırız 22,5 terdi: 
koştu: geldiğine de Jşaret etmiştim. kunışa, kaseka~dı ise 35 ... 'Ki. - Mutlaka burada oturma. 

- Alto .• allo .. kimsiniz?. Ha. Dün yaptığım çok ufak bir los~nu veriyoruz yirmi heşe aL mu: Hi.znn, dedim. Birini bekliM 
tldncl kaptan mı konuşuyor?.. araştırma bana :lstanbuldaki ha.. ınaga n:ı.zlanırsm .. Git dükk§.na yeceğim .• 
pekfil! .• pekalL yat pahalılığmm anormal o'du. bakalım kırka veriyorlar mı? En arka. yeri işaret ederek~ 

YU3uf merak!a. tercUms.nm ğuııu gösterdi. !stanbulda ha- Bakkallarda kırk kuruşa sa.. . - O halde, dedi oraya gide. 
yl\züue bakıyordu. ' yat pa.'...,;;hğmın giremediği tılan Tosya pirinci 32 kuruş... Iım .. 

Menejer gülerek w.a.hat ver - yerler de varnuş meğer .• Bun.. Delmason fasulyesi 24:... Artık buna da itiraz edemez. 
eli: Jardan biri Fatihte her hafta ~aktım bL: a~am t!psi tepsi dirn. Fakat se-l-ıcbini müthi.CJ SU-

- İkin.el kaptan, kamaranın kurulan ç!l?'şamba pazarı .. Çar. yoğurtlar~ ~ızmış b~or: retle merak ediyordum. Srkış_ 
kapısını açma.mamızJ ısrarla ri. şamba pazarı röportaJ1arr o ka.. - On ikiye bir kilo! tıra m, evvela anlatmak isteme. 
ca ediyor. Gelen seyircilere sL dar çok yapılmıştır ki, artık ~erak ettim, sordum. Ucuz.. eli. Sonra: . 
zh rahatsu olduğunuzu söyle. el sürillmeğe bile dc~'lnez .. Fa. lugun sebebini şöyle izah etti: - Co~c feci btr htk!ve dedi. 
miş.. kat çar.şamba. pazarının hayat - Sütün kilosu on ikiyedir. Diınvacla huzurumu mahveden 

Geri döndür.ı.. Bizim tren il" .. 
kaelı:ı..CJJ. Tabii haline daba ~:a. 
kın1an aiılkadar oldum. O, yü. 
zUme karşı: 

- Aşkolsun, ded!. D~ dere
cesi aklımdan geçmezdi. Kaşla 
gö7. ıırasmda .. 
Yanıma yakJa.c;m~tıı 
- Hayrola .. dedim.! 
tvı.:rıl?r..ak ~ibi dam.arl:JrT §if.. 

me;le ha.stadı: ,., . 
, - lnk5.r mı edıvorsunıt21 
yoksa, dedi. Şimdi polise teslim 
ederim ıdzi .• 

C'n-ne bi~ev e.nhmamyştrm. 
Siıı-ı'"E>lc htz1 ile üı~ı ime atıldı 
;e elimdeki şemsiyesini kantr. 
Evet semsiv~ini.. Dalgınlıkla. • "' . . . lma 
adamcac·ızm scmı;ive~ru a • 
mu~ wrvnn?. Güldilrn : 

::_ B·mdan ne çrkar. dedim, 
yalllJ"h~r anl~ts:ıvclm?. 

- Aufattnn, a!'llattnn. Kcn .. 
dkine vedi ceddimi s~vdm .. 
Böyle a..:ır..m olmadığımı ezile 
bli~i!e söv1edJm. 

- tnandı tabii ... 
- tmnrr gibi oMıı .. fakat •• 
- Dslıası mı var? 
- Dah::~n vnr va, dedi.. O 

Mdise-den hir ay germi ... ti. Ak. 
rabam-tan h1rinfa evine misafir 
olmııcıturn. G".,,e y11~urlu biı' 
J?ibıri\. f k .. + bu se'cr yt-Tlmır\a 
krTtıil F.~mr-iwm vardr. F.vden 
çıka ... ı.."" akr-: hfl m rica etti: 

- Ferit, dı>di. !=!errısiyemi bL 
rine ku!landmnt<:tnn, krrnuş. 
Yolun Ü"<>riıı.dcdir, ı:eçerken 
tamirci~·e btrak .. 

Tamir('i bir ~okak C\tedeydi. 
TrınY\v~ır volıınoı:ın elin:ı<lc iki 
~msive ile ~e<-ıvordum. O ih
tiyarı T'"IU!tlamıya.yrnı mr?. 

- E'! .. 
:Manalı manalr dudak büktü 

ve: 
- Ma~allah dedi, işler yohın

da .. t1~ .. ;ri b;,·~~m a.c::ırmT'"'3mrz. 
Az ar.ılr~öz de~ill!liniz.. denıez 
mi? .. Bu sefer de ben söyle. 
bövle dı>:rr.e~e kalksam herif po
li~e testim edecekti. 

F~rit. iı;:inden eıkılm~ bir 
bela""' ıfüsmün cibi: 
~ Srk ~nk vnlda bırc::rln~rvo -

ruz. ve '-"r defasmda e!ım,. ba
kıvor dedi. 
• Birden sön\nü kesti. Ad11m 
y::ı.nımndan ,e,.iyor ve g-t\z'eri -
nl yiyecek pibi a,.rıı~ Feride 
b~~Tvor~u. Zava1lı Feridin yi.\ -
~ be?l"'~y&Z olmuş, titremeğe 
başh1.m1!5tl. 

Sinem vae Tiyatro1"Cr 
Yusuf birdenbfre kızdr: paıhalılı~ ka~ısmdııJd vaziye.. ~iltten kaymak çıkartmadan yo. bir hadise .. HP.m anlatmak iste.. 
_ Çenesi tutul~1ll\ be! Bc1ki tini gözden reçirmek hiç do gurt ya.pan.ı mumla ara, bula.. miyonım, hem de anlatmak ih- ılllııll\1111\ Ş. ehir Tiyatrosu 

eşrPf saatine rastlar do. hasta faydasız değildir. 1stanhulun ma.zsm .. Biz de öyle yapıyoruz.. tiyacmdayım, 11' \!j\I TqP.!'J...,, Dram k~mmda 
olnrum ... ı:Keşkeı •başka bir ae. g5bcğinde kurulan bu razar, Kurtardıktan sonra neye satma. Merakrm bUr.bUtün artm:şf.t. ı ı I Akeaırı Sıut 20 .... 0 da 
be:p gföterse·1di. gıda. maddeleri U'.!.erinde hayat yalını... Anlattı: I ıı;iaıH Ay:~ Jalumı A.r.u.nada. 

- Merak etmeyin,... Birşey pahalılığı icat edenlerin kara. ..Bu ?a-ru:etUklerim ucuz.tuğu - Gecen sene Pendi~e gidi. tstl.ldıı Oadde~ll K ~""• kT!!11111da 
olmaz.smtz! Amerik'lhlar "h::ı:s.. l:ırını yüzlerine vurmakta, ve go-::terır bırknç kilçük misal.. :'or~t1;m. Burası ~ehir dr,ı oldu. Akl}&m 20•80 cb: D/U>I 
talık,. gibi kuvvetli bir sebep- hayat paha111ığı ile nasıl mü.. • ~az~. siy~h çarşaflı, siycı.h. '?"tl l"'rt et çcı~ ııcu:r,a. satılıyor 
ten b~.~kn hiç hlr sözU mazeret cadele edelim, diye, A.Sh olma. lacıvert yeldırmeli, başöıtülü ya .. Birka~ okka alır. hem zı . 
olara~t kabul etmezler. Kar>tan yan b!r derde deva arayanlarla k~dml~la dolup boşalıyor .. Ce. yaret, I.eın tJca.rc,t ederim de.. 
iyi düı::üıımüş. eğıerı;mektedir. bıne elJı kunış kmran bir küfe yo,.ium. 

- Ya gitmezlerse .. ? Fatih c:an:amfu..ı pazarına yo. sebze ile evine dönüyor. Trende ya.,.lı bir zatla alı.bap 
- ZorI:ı kapı:.'I kn-a<>ak de. lunuz dU~üğü takdirde ilk ola- Ha~t pahıı.lılığı mı? Hayır.. oldur.1. Dereden, tepeden konuş 

P.rr.Ht Rıza Tiyatrosu 

ğiller ya?! B:rer birer dağılıp rak nazarı dikkatin.ize çarpan Sebeps:.z h"yat p~hahlı~ bura. tuk. Ya.ğnıur va~r·ordu. tstas _ 
giderler. ucuzluk olaca.l•tlr.. ya girmem~.. KilçUk, fakat vonda ya11•ıı.d.an n.vrılcl•m. Sii _ 1 

Arsd:ın b!r saat P.ec;tl. Her a..Trroan ylikseTen fiyatla- namu.sln ~nafrn elin°e olan btı rııtle kıl~:ınlara doğru ilcrle.ıne. 

Hııllde Pl .. kln berabea 
Beyoğlu Halk 11ln~ımı-

11mda: O GECE 
Dram (S) Pude 

----0--

Pcnc"renin arkasından ba!tı - l'J havretle dıtvaca.k "e k\:D'H~ f\a~:ı;:, h:ı,·ııt pa.h~hlrı'f!n1a se. Re h'lPladım. Halk s· 
yorhrdı. mzi s~nki iı::tar.bulda de~a de. ~P ar~arta eğleniyor san. P.iı- amhk P.rk11,,.,aan birinin Beyoğlu ıneması 

Terciiman: havat p:ıl-,alrhğı nedir hi'r.ıiyPn ki.... 'mı-• ·ı~·u."lu ve bağ:rrd1ğını duy. "R·ı-'.lıı , 1 de: • _ A'ık fırtmaıanı 
(1'~'"''" """') bir bac.·l:a. !!emd~ ya.c:;ıyo- • .,.,.,, "' li!uzıa.ffer A f,'A,'? dum. 1 Tlh"k~e. 2 - Yıı. ölll, Ya airt. 

~~~~~~~---------~--------~~----~------~~--

ıstanbul Defterdarlığından: 
Beşikta~, Beyo~~'l, Üsküdar, Eyüp, Em!nönil, Ka~~öy, Fatih !<azaları ınalmüdürlüklerinin K.evvel 940 ile Şubat 

941 Uç aylık Tekaüd ve Yetim maaşlan tedıye cedvelıdır. · 

TARİHİ: 

3/12/940 
4 ., .. 
15 .. .. 
6 ,. " 
7 •• .. 
g •• .. 

Salı 
Çal'Şatnba. 
Perşembe 
Cunuı 
Cumartesi 
pazartesi 

TARtBl: 

3/12/940 
4: .. .. 
5 •• u 

6 .. " 
7 .. .. 
9 .. .. 

Salı 
Ça~amba 
Pe~crnhe 
Cuma 
Cumarteal 
Pa:tarteal 

Bo~·oğlu MalmUdUr!f\ğUnd ~n: 
Mlilkiye yoUm Asl:crl vetL.-n 
ve tekaütlerl ve tekslltlcri 

1-200 1- 600 
201-550 601-12ro 
l'i51-800 1201-18'}0 
801-1050 1801-2400 

1051-1300 2401-3000 
1301- il~ 3C01- il! 

Beşlkta§ l'tlatmüdilrlüğUnden.: 
Mülkiye yetim Askerl yetım 
"e tekaUtleri ve tekaüUeri 

1-150 1- 350 
151-350 351- 700 
351-500 'l01-1COO 
1501-650 

1 
1001-1300 

6'51-800 . 1301-1600 
eo1- il! 1601- !la 

'Oslrtldar lfslmttdllrlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetiin 
ve tekailtleri ve teksUtleri 

1-300 1- 600 
301-600 601-1200 
601-900 1201-1800 
901-1200 1601-2400 

1201-1500 2401---3000 
1501- ill 3001- ili 

Emldnll Malmtldürlttğlliıdcn: . . 
Birınd gJ~e tkin~ı gışe: 

Fatih l\lalm.UdürIU,11uclen: 

Mtilklye yetim Askeri yetim .Asken ~.etim 
ve iek:ıütıcri ve tekaUtıeıi ve tekautlerl 

1- 400 1- 400 2801-3100 
401- 800 401- 800 3101-3400 
801-1200 801-1200 3401-3550 

1201-lC"O 1201-1600 3~::;1-3700 
1~01-2000 1601-2000 3701-3800 
2001-2800 2001-2800 3801-4000 

Mülkiye yetim 
ve teke.Utleri 

1-1000 
1001-1750 
1751-2500 
2501-3000 
3001--3500 
3501- lll 

Birlııci gişo 
Aakeri yetim 
ve tekaülleri 

ı- 750 
751-1500 

1501-21)00 
2001-25(0 
2501-3000 
3001-a500 

İkinci gişe 
Askert yetim 
ve tekailtlcıi 
3501-4250 
4251-6000 
5001-5750 
5751-6250 
6251-6500 
6:501- il1 

Eyüp Malmtldürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri ~etim 
ve tekaülleri • ve tekaütlerl 

1- 40 1-lO'l 
41- 8() 101-200 
81-120 201-100 

121--160 401-500 
161- il1 501-600 

0--0 601- ili 

Kadıköy Malmüdil.rlttğündenı 

Millliiye yeilı::ı 
va t.ı.; ka:.: tlerl 

1- 250 
251- 500 
Mı- 7&0 
751-1000 

1001-1250 
1251- 111 

Askeri Yetim 
ve te1ta~itıerl 

1- 500 
501-:000 

1001-1500 
1501-2000 
~001-2500 
2501- ill 

ı __ zat mu.ttlan sa.hi"olerlnln muayyen günlerde g.t.şelere mtlra caatla maaflarınt almals.rt .llznn dır. Aksi takdirde iatlhkaklan um umt tediyattan 80ıır& verilece~. 
2 _ Tediyata aaba.hleyin sa.at sem buçuktan itibaren bs.şlıı..'18.cak ve on ikiye kadar devam edilecek tir. Ve öğleden eonra saat on llçte tekrar başlanarak on Altı otuzaa 

nllıa.yet bulacaktır, 
3 - M:aaşlannt Emllk Banka smdan ala.caJt olaıı at mua]an .-&inlarbdD •"sdanlıarmaı. ma.llbl ~ ~e J.Bımm 7ok. tur. BUA1Ar ~n ~

banJra~ mihw•ıtl• t.ıAJıını•tta bulwıab1lec:•ldedir. 
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görünebilirler. 

Meşhur bir cilt mi3tc-hass•sı 
ta.rafm-lt.n keşif ve genç hay_ 
vanlarm cilt ve hüc~)-Telerindcn 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızm taze ve saf cil
dinin unsurlarına ınü.şabih olan 
''BtOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve veni cevher, halihazırda cilt unsmn olan penhe renkteki To
ka.ton :Kremi terkibine karıştırıl· 
mrştrr. Bıı akşam, yatmazdan 
evvel sürünüz. Uyudu~nuz her 
dakika Zarfında cikliniz. bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 
necek ve her sabah kalk-tığınız-

• • 
ıçın 

da cildiniz, daha saf daha taz.c 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağnz) 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter

kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet 
lendirici unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele. 
ri ihraç ve siya'h noktaları i7.ale 
eder. Açık mesameleri sıklaştı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz- I 
la tıp ywnuşata caktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadm bir 
kaç aene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabili~ini? .. 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 

HAlde 112, 113 No.lı karpuz sergisinin müsteciri Gavril Sehap ve An· 
met l l'!!alm terki ticaret ettiklerinden mumalleyhte matlQbu olan mu,,t ılı· 
ıılllenn de bir ay zarfında mUracaatları. (112!il1 ı 

Gümrük ve ln?ı.isarlar Vekaletinden : 

ı - Açık bulunan gtimrtilder Umum ~UdUrli.l.ğil (70) lira. ma.aşlı ne:;i .. 
1şlerl ~uhesl mUdürlllğU için mUsabaka a..ç.ı~trr. Mllsabakaya glrııcekl"-rin 
aşağıdıı. yazılı şartları haiz oıınalan aranır. 

\ - Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ııarUan tıııi' 

bulunmak. 
n - Hukuk, İktısat fakiUteleri, siyasal bilgiler okulu veya yUks~k tk· 

tısat ve 'hcarct rnektebınden ve yahut bunlara. muadil ecnebi fakülte vpys 
mekt pt n mezun bulunmak 

C :..- Yaşı 45 den yukarı olmamak 

ç - tngiliZcc. Almanca veya F'ranmca. dillerinden b1rile yazılım' tk':ı• 
sadi veya gtımrUklerl alAkadar eden bir mevzuu Türkçeye tercllmfy& bi· 
hakkin mul<.edlr olm!ı.k ve yine Türkçeden bu hususlara dair olaı:a.k aeçııen 
parçayı bu lisanlardan birisine çevirmek, 

".MUsav1 şartlar altında bu dillerden birden fllzl&.3ma vakıf olmak ter
cihe sebep sayılır.,. 

2 - imtihana kabuı için bu şartlan he..lz olanların 1012.1940 6• ı ak
şamına kadar dilekçe ve ve:ı!kal!lrıru vekAlet zat ve sicil işleri mUdUr!llğüne 
vermeleri ıa.z1md1r. 

3 - Lt.san imtihanı 20.12.940 tarihinde sa.at U,30 da. vekllet bi;ıo.smda 
yapılacaktır. (8128) (112M1) 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaas·ı 

Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevenqil 

Türkiye C umhuriyet Merkez 
AK T 1 r: 

204'190 

• • 
D.ta.kllk , • ı ' • 

1Ja.l1Udeld Ha.babbi ... 
TU.rlı ı..trası 1 • 

Bul\,Lcl:ı llııbablrbı 

~tın: ~&.O Kilogram 6 2HS tG9 

A.ltuıa taJ:ıvW utıO ıertıeat ıso-
YiZler , • • , 
Dtger dövtzler •• borÇJD .Klirlnı 
baki yelen 

Baxlne 1'8Jı•tııerl ı 
Deru.bte edllen evr&.lo oakdJye 
kar§ı!ığı . 

KAnWlUD 6 • 8 maddelerine ttYft. 
an Hawıe taratmdaıı vAk:l te. 
dl yat • 

ISeneclaı OU.ıdaım 

:rtca.ı1 Senedat • • • 
P'..ııbam n tabvllAt ctl:r.danıı 

Deruı:ıte edilen •vrııkı ııakı11• 
1entn karşılığı e~nam •• 
tabYllAt ltJhrırt kıymetle 

Serbeıt ICahe.aı •• Ta.b'11A.tı 

Avaııııl&r ı 

A.Jtm ve dllVt.ı ftzenne an.n • 
TabvUAt tı.zerlno a V&!l.I , 

• 
• 

aazıne,e 1tma vad.. avamı • • , 

Bazineye 88M No. kanuna c6" 
açılan aJtm u.roıl.lklı &vana • 

Blsaedarlar , • 
KWıt.elJ1 • • t • • • 

t' 

101.335.917,38 
13.133.3-10,50 
2.178.051.49 

.. ı;:: ,~ 1 ')" .. 1 

7.3:)5.593,98 

2s.131.5w'.51 

158.748.563,-

rn.301.484.-

256.976.560,SS 

4 7.058.696,93 

8.277.057,57 

8.681,75 
7.808.722,-
4.389.000,-

88 !584.fl~fi.75 

T elr6• 

116.697.:~09,37 

438.126,34 

35.4 73.110,4f 

139.357.079,-

256.97'6.560,8~ 

55.335. 754,5( 

100.791.~30,5[ 

•.500.000,-
13. 730.603,9' 

723.?.!'lfl 87!1 Of 

ıstanbul Belediyesi 
ı ıanıarı 

1 

Topkapı - Maltepe - H lkalı yolunun esaslı tAmiratı kapalı zart usu· 1 
Uyle eksiltme:ro konulmuştur. Keşif bedeli 31,.68 lira 90 kul'U§ ve ilk tA- : 
ıninab 2360 ura.dır. Mukavele, eksiltme, ba.ymdJrlık işleri genel ve huWMt 

1 
ve f"nni şartnameleri, proje keşif bUla.saslle buna mUteferrl diğer evrak 
157 kuroş muka.billnde VilAyet Nafia Mlldtırlüğünden. vertıecektlr. llııı!e ' 
13/12/940 cuma gUnU saat 15 de Dalnlt Encllmer.de yapılacaktır. Tali!'le· 1 

rln !lk teminat makbuz vevo. mektupları, ihale tarihinden eeklz gün evvel 
VilAyct Nll tia Mtidilr!UA"Une muracaatıa. alacakları fennt ehliyet, imz'l.lı 
şartname vesaire ve 9-10 yılma alt Ticaret Odası vesikal.a.rile 2490 numaralı 
kanunun tarlfatı ~evresinde hAzırlıı.yacaklan tekll! mektuplarını lbıı.12 gllnU 
~aat 14 de kanar Daimt EncUaıene vermeleri lAzimdır. (11171) 

llsıanbul Levazım Amirliğ inden verilen ı L harıe1 askerı kıtaall ı ıanıarı 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton eert 

veya yumuıı~k buğday pıı.za.rlıkla. satın alınacaktır. Pazarlığı her glin 
Ankara Lv. si.mirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. 10 ton
dan aşağı olmamak ı;:ırtile ayn ayn taliplP-re de ihale edilebilir. 2400 
ton için kat'i teminat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnamesi 
960 kuruşa komisyondan alınır. (1527) (11164) 

...... . 
2000 adet tevhit SPmeri alI!lflcal;.tır. Pazarlık 30/11/940 cumar

tesi günü sa.at ıo ela kışlada İzmir Jevaznn 8.mi:rliği satm alma komi&
yonunda yapılacaktır. Ta.hm.in tutarı 72.000 lira.dır. Teminat mm·ak· 
kat akçası 4850 liradır. Şartnamesi ntlmunesi komisyonda görülf'bilir. 
tsteklilcr:.n kanuni vesikalaı-ile ve teminatlarile ihale eaatinrlen cv-
vPl komisyona müracaatları. (15.11 - 11209) 

200 ton otomobil benzini pazarlıkla. satın a.lmıcaktrr. M •hanıınt>n ~deli 
64.340 lira, katl teminatı 8934 llradrr. Pazarlığı 5/12/940 Perşembe gllnli 
saat ıı de Ankarada M. M. V. Hava Satm Alma. ı-:cm'syonund:l y:ıpııa· 
cnktır. Şartnaıncsi komisyonda görtillir. Ta.liplerln ka.nı.ı..;t vesika v°' teıni· 
natııı.riyle belli "'akitte Jcomlsyona gelmeleri. (1539 - 11242) 

"' 1(. ~ 
600,000 kilo bulgur kapalı zarfla eksiltmeye korımu~tur. tbalesl 1 6/l!l/ 

!HO Pazartesi gUnU sallt 11 de M8Jlisada Askert Rıı.tm Alma komisyonunda. 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 109,500 lira, ilk ternlnatr 6725 Uı-adrr. Tal1p1e
rin kanuni ves!kalarlle teklif mektuplarını ihale saatinde.n bır saPt evvel 
komisyona vermeler!. (1:'551 - 11283) 

*** 
185,000 kilo sığıı eti kapah zarfla eks'ltmeye konmuştur. lheJ.-si 

16 ı;;o.ıo Pazartesi günU saat 15 de Kırklarelinde Kavaklıda. Aııkert Satın 
A!ma Komlsyonunda yapılacaktır. Tahmin bf>deli 74',000 Ura, ilk temir·~tr 
5:)50 J!radır. Taliplerin kı>nunl vesikalanle teklif mektuplarını lbaie fl!I:!' 

tinden bir saat e\."'Vel komtsyona vı>rmclerl. (15M - 112~7) 

Halk tipi ve bı>nı~rleri cinsinden 21} adet soba, 20:50 adet dirsek ,.e 
20C adet sona borusu pazarlıkla satm a.lma.caktır. İhalesi 7/12/940 Cumar· 
tesi gllnü 5aat 11 de SUloğlunda. Aakeıi Satın Alma Krımisyonunda •raptla· 
caktrr. Taliplerin belli v. kitte komisyona gclmeierl '11547 - 1127~) 

+ :f. .. 

Beher kilosuna. tahmin edilen fia.tl 6 kul'U§ :m santim olan 3440 ton ar
pa ve beh<>r kilosuna tahmın edilen !!ati 6 kuru~ ~ santim rıla.n l 300 toı> 

yula! pazarlıkla mUnaka.'IB.ya konmllJ}tur. İhalect S0/11/940 cumartesi gtlnU 
saat ıı dedir. Kıı.tt tem .. '1etı U,200 11,.a.d r. Ev!IW. ve ~artnamcsl 2107 kııru:ıa 
komisyondan aımtr. Taliplerin :uınunl veslkalarile beJU va.kitte Ankıı.rıı.60 

M. M. V. Sa.tmalma Komisyonuna. gelmeleri. (Ul33 - 112815) 

• • • 
~ağıda yazılı meva.d paza.rlrkla satm alınacaktır. Iha.leleri hJztılannJs 

yazılı gllD ve saatlerde Çatalcada Askcr1 Satın Alma Komlsyonun;ia } apr 
laca.ktır. Taliplerin kanuni vesika.la.rlle bı'lli va.kitte koıni:ıyona gelmE'leri. 

OlNSI 
Yulaf 
Saman. 
Ot. 

Miktarı 

Kilo 
300,000 
600,000 
130,000 

Tuto."1 
Lir~ 

22 5')0 
24,000 
24,700 

TPminatı 

lJra 
337'1 
36(10 
3700 

!hale gün ı-e oıaati 

3/12/940 14 

6 .. " 11 
6 .. .. 14 

(1541S - 11277) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en mutet>eı yerinde tevkaıade rıazaretlı 

hav2dar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kirahk 
ndalar da vardır. 

Vakıt Gazete~i tdarehanesine müracaat 

Bankası 23 / il/ 1940 vaziyeti 
PASlF L1nl 

rı.enna:r• 15.000.000,-
lbtlyst akçetıJa 

4.dJ •• tev luua.cıe • • · , , 
~usu.al • • • • 

l'edllvüldeı.ı nanı.-nııttar • 
>enıhte edile• tovr&'tt nakdiye 

Kanunun e . ı tnol maddelerin• 
ı.evfıka.n Haztoe tara.tmda.ıı nkJ 
'.ed!yat . 

•Jeruhte ..men ena.lıc oakd1ye 
oak1yeat . 

ı<arşılığJ ~&nen altm rıtaraıı 

Ul veten tec:ı.J vi.lle vazedilen 
-tee .. koı:rt muxabW lllveteo teca.. 

.,..ed. • • • • • • 
HEVDUATt 

l'Orfl lJ l'UI 

.\.ltm: Sa.f1 Kllol""&nt 

\R50 No. ıı:anuna O'~re hazineye 
\çılan a.vacı aıukabHI tel'dl olu· 
-ıan aıtmlar: 

-llfi kUOJ:"T&m M 541 980 
llövll' Tuhllıltldata • 

'-itina tabriJI lrabll dtıvtzıeı 

ı >lğer d!!vtzln •• &lıı.cakb KJJ
-1.ng nıı. idyetert • 

IUhteilf • • • • • 

6.188.66f3,15 
..,..i000.000,-

158. 7 48.563,-

rn.39L484,-

139.357.079,-

19.000.000,-
242.000.000,-

7 4.942.416,2-i 
448.087,05 

12.lSS.666.15 

·100.357.079,-

75.390.503,29 

78.124.167.90 78.124.167,90 

- -
34.568.430,38 34.568.430,38 

107.671.028,33 

y ,.trfl,. 723.299.875.05 

•· • .:. -- ' f ,''\I'~ jj • • .. .. 

l"aayaalarilıuu aylal: QzlllUllerlllde 
Kurta ran gayet sıhhi, ufak, yumuşak ve en ince 

elbiseler altında bile belli olmıyan 

FEMiLve BAGI 
Y 3ni ambal~j ve daha mUtek!.mll bir feldlde 8 llk ve 12 Uk kutularda 
yeniden piyasaya çxkmıştı:r. Ecza.nelerde, tu.bat1ye ve pa.rtthnert maıu

la.rmda ve kadm berberlerlnde hizmetlerine hazır olduğunu anedertz. -.,,,' • .... \. • .;:.',, • 111' '"·.. *, 

1 

Adet UraWı 

1 2000 
8 1000 
2 7~ 

.. 1500 
8 250 

Sô 100 
80 150 

800 20 

- zooo.-
- 8000.-
- 1!500.-
- 2000.-
- 2000.-
- 3500.-
- 4000.-
- 6000.-

--ı 
l 

Türkiye İş Bankasına pa ra yab rmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za· 
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Kt>şldeler : • ~ubat. z Mayuıı 

l Ağul!ltos, 8 tklnol'"fı1ln 

tarlhle.rlnde yupıl.ır. 1 
Komlarall ftl lrnmhaf'astt beeap 
la.nnda en az elll lrası bahınaahu 

kur'aya clabfJ edlllrler. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAn arı 1 

~ 

250 
500 
300 
100 

1300 

Adet 

.. 

Metre 

KontrplA.k 200X125X5 
Kalıp tahta.al 400X25X.ı 
LA.m ba.ll taht& 400X12X2,5 
Fab. taht.ası 400X25X2,5 
çıralı hatıl •OOX26X6 

Bakır boru 6 iç 7 dı~ yahut 6 fç 8 dı§ d& 

Yukarda cins ve mlkdarı Yazıl.t yedi kalem malzemenin :.:9.ll.910 Cuına 
günü saat ıı de Ka.aımpaşade. bulunan Denız Levazım Satınalmıı. Koml.2· 
yonund.a adi pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin belll glln ve aıı· 
atte mezkür komisyona. müracaaUarı nan olunur. (ll2G6> 

390 
'2so 
'6ZO 
140 
100 

62 

30 
3200 
3430 

310 
16 

1800 
5000 

80 
-i 

·UO 

" .. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

•• • 
fırça 

" 
" 
" 
" .. 
,, 
,, 
.. .. 
" 

''Aptesb&ne için .. 
Tahta için 
Buranda. için 
Yag yuvarlak No. 5 
Yağ yuvarlak No. 8 
Yağ dJl.z No. 11 
Yağ uzun saplı No. 12 
Tel 
Ç'~maşır için 
Eyıı için 
Toz lçin 
Uzıc kıllI 

Güverte için 
'Saatçi kalın 
Tüp tem.1z.lemek fçln 
Toz mayn için Nü. gibi 

Yukarda miktarı.an yazılı 16 kalem tırça.ıun 29/11/940 Cuma. gtlnU 
~at 11.30 da Ka.mmpaşada. bulunan Deniz Levazım Satmaıma Kom.lııv:ı:ıund~ 
pazarlıkla. eksiltmesi yapılacaktır. (11Zô2l 

350 

120 
52 
68 
62 

800 

Kilo 

" .. 
,, 

* * * 
Alit SUlfrik (adi) 

A.Bit SW!rlk (Saf) 
Asit flnik 
Lehim için ni~ 
Lehim için toz 
LehJm için kalıp hallnde 

1 - thtiyacxm~ olan yukarda. cins ve ın!kta:rlan yazılı 6 kalem malze
menin tahınln edilen bedell (3882.20) ll:-adır. 1,..bu malzemenin 29/111940 
tarihine rastlayan Cııma gllDU saat 15 te K.a.ııırnpa§adıı bulunan Deniz ~
vazuu Satınalına Konıtcıyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2~3.67) lira olup §artnames1. her gün~ saati dahili'lde 
mezkür komlsyondan berielıılz alma bilir. 

3 - 1atekl1lertn 2!l~O sayılı kanwıun hted\li vesalkle birlikte adı geçen 
komJ.eyODa mUra.caatıan ilAn olunur. o(ll.26G) 

*** 
1 - Tahmin edilen bedl'li (1225) Ura olan 5000 kilo M /80 karplthı 

~9/11/940 Cuma gUnU saat 14,30 da K.aıır.npaşada bulunan den.iz lPnmtı 
Satınalma komısyonunda paza.!'lxkla ek:ılltınesl yapılacaktır. 

~ - İlk teminatı {91.88) lira olup şartnamesi her gUn ~ saatı :1a'ıiltn1e 
mezkilr komisyono.an bedel.siz alınabilir. 

3 - lsteklllerin :?•90 say-ıh kanunun ıetedlı'tl veaalkle birlikte adı geçen 
l:omlsyona mUı·ncaalları il~.11 olunur (l12u:n 


