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JSKOÇYADA ÇIKAN 

EDINBURGH EVt;NING NEVS 
GHetesi11in 28 .. 12 • 1931 t•rilali •g•SUNI•• 
"Kitabmm seyahat kısmında intibalannı vUzuhla ve giisel 

yazıyor. Fakat Hind meseleleri alAkadar olanlar için muharri
rin tesadüf ettiği şahsiyetler ve Hind meeelesinin :mantııd 
tahlili ml~mdir. ,, 

Pek yakında neşre başlayacağız 

Son ıtnlerde Alman ve ltaqan 
erltinı harbiyeleri aruında. 1e
...ıar 7apıldJlından bahaed.ildi. 
Askeri barekitı diplomam faaliye. 
Unin nriillbet veya menfi neticele
rine uydurmak için arMIJ'a erk.A
DI laarbiyelerin bu ilbi ıeınasları 
ueulderı.dir. 

(8onu uyfa S .Uma 4 de) 

Von Papen AI
manyadan geldi 

Salya, 22 , a.a.) - A)manyarun 
Ankara bn,6k elçisi B. Van Papen, 
Salyada 20 8lı8t tevakku.ftr.n sonra, 
lıalün husu!i tıınare ile Turkiy.,e 
lmreket ebnifiir. 

(Son11 sayfa a alltun 6dı) 

Cep lenwleri ve pillere 
fiJ•I kondu 

--O--

fiyat Jlllirakabe komisyonu 
dün Mmtaka Ticaret Müdürlü
iönde bir toplantı yaparak ışık
fan söndürme ve karartma ni-

(Sonu uyt. 3 aütun 7 de) 

Işıkların maske
lenmesi işi 

• 
Evvelki gece elde 
edilen neticelere 

göre tedbir alındı 
tVuıeı 2 ınoı uyrada) 

karanlığı 
Cümhuriyet 
karanlığı 

• 
YAZ.AN: 

A. N. K. 

Milletçe hazırız 
Bizi harbe sürüklenmek feliketinden kur

ta'F1rsa bu hazırlık kurtarmıı olacaktır 

B ütün melekri bir harb ba9 
rnaınaruı alıyor. Bafbde.. 
miJiz? Hnyır. Harbe lire· 

cek miyiz.? Belli de~ıl. Bugiinkü bartl 
mi cephe \'e cephe geris.I diye iki79 
ayırmak manrQ12dır. BUttın bir mil· 
Jet WP7ekQn harbe gınyor ve biz 19 • 

(Sonu sayfa 2 sıltun 7 de) , 
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ıççenın es ı unan raıe -· ~ _ 
sinden çıkardığı manalar 

Harbi kim kazanıyor? 

Kar:ı hakimiyeti. deniz haki· 
miyeti ve hava hi.kiıniyeti ! ... 

Harbi kamnmak için üç esas
lı koz! .. 

Yazan: Filozof RIZA TEVFİK 
Fridrih Niççe, mesleki itiba

riyle bir müdekkik filologtur; 
pek te ehemmiyetli bir filozof
tur. 1900 senesi ağustosunun 
yirminci günü Almanyanın (We
imar- Vaymer) şehri civarın
da t56) yaşında öldüğü za
man, pek yakın dostlarından ve 
hısımlarından üç beş kişiden 
.başka kendisinin mühim bir a
dam olduğunu bilen yok gibi 
idi. 

Ancak yirminci asır iptidasın
dan sonra Avrupa ve bilhassa 
Alm::ın efkarına pek derin bir 
tesir icra etmiii ve bu tesirin çok 
zararları da dokunmuştur. Ken
disi ötedenberi bir asabi hasta
lıktan bizar olarak yaşamış, 
son .romanlarında gözleri adeta 
görmez olmus, nihayet divane 
ve mefluç o!arak iki üç sene ya
şadıktan sonra ikinci defa ken
disine niizul isabet edince bü
tün bütün harab olduğu halde 
zattl ı-ıe<len vefat etmiştir. 

Musikiye ve şiire de büyük is
lidadı Yardı ve o vadilerde de 
kabillyt tini göstennistir. 

Ni" . eskı Yunan filolojisin
d~ ~ has:,ıs bir ilimdi. Bu sa
hada ı ~ ince tcdkikata giriş
miı:;, \'e (Trajedinin doğuşu) 
ismıyl :O 1 eıı kıymetli bir kil
elik kit b n:.zmıstır. Eski Yu
nan e l biy<!tı hakkında görüş-ı 
br: ve file ·leri (Jek orijinaldir. 
P 'k p r1 k bir muhayyilesi var; 
o f.'\} ede Yunan csatirini akla ı 
ya.km bir · rette tefsir etmiş ve 
Yu ıanlılann mizacını, delıası
ıu pcl- iyi anlamıştır. Şimdi adı
m zikı .. "erim o mühim eserinde 
bi biz· m bah.,imizin - can 

- 'meselesiyle meşgul ol
muştur. 

Y nru: ıların mizacını pek jyi 
tal k'k ctmi ve anlamış ki 

• ço'k şen bir mizaç ile yaraW· 1939 teşrinlerinde İngiltere • 
m.ış, hayata aşık, zevkine mec- Almanya harbi başladığı za
bur, güzelliğe son derece mef- m::ın İngilizler bu tiç unsurdan 
tun, ve mizaç itibariyle pek şen yalnız denize hakim bulunu
olan • bu zeki millet, yaşamak yorlıırdı. Kam ve hava l1akiıni
derdini, bütün ıztıraplariyle, yeti Almanlarda idi. İşte bu 
korkulariyle, mahrumiyetleriyle yüzdendir ki Almanlar İngilt.ere
kcndi nefsinde tecrübe etmiş, ve yi istilıl edememekle beraber 
• daima uyanık olan zeka.siyle _ Avrupa harblerinde muzaffer 
hayabn fecaabnı tamamiyle oldular . 
takdir edebilmişti. Yunanlılar, Halbuki 1941 yılında lngiliz
pek eski zamanlardanberi pek ler denizlerde olduğu gibi ha
iyi anla.mışlardı ki, en neş'eli ge- valarda da hakinı olacaklar, ya
<;en bir hayatın mahiyetinde bile ni deniz ve hava ha.kimiyetini 
bir meyusiyet zehri var. Bu ha- elde etmiş bulunacaklar. 
kikatı Yunanlılar kadar layı- Üç hakimiyetten ikisini elle
kiyle gören ve tesirini olanca rinde buJunduT'dukları halde ln
şiddetiyle ve acısiyle duyan ol- giltereye boyun eğdiremeyen Al
mamıştır. Yunanın o emsalsiz manya hava hfil<imiyetini elden 
( epigrama = rubai) lerinin en kaçırdıktan sonra yegane ko
gü?,elleri hep bu - tesliyet kabul ziyle, tek kara M.kimiyeti ile ne 
etmeyen • meyusiyet ilhamiyle yapabilecek? Kaldı ki o biri
yazılmL5tır. (•) Pek mükemmel cik koza da harbin bütün de· 
ve kıymetli ve çok manalı bir ta- vamı müddetince sahih kala • 
rilıi vesika olan (Yunan mitolo- cakları hiç de belli değil. Çünkü 
jisi) de bunu isbat ettniyor mu., günler, haftalar, aylar ve sene
Allahların bile titanlar (yani ler ge<ıtikçe yalnız memleketler 
devler) ile o korkun<: muharebe- değil, koca koca latalar yavaş 
leri nedir?.. Hele kör (talih= yavaş, laltiıi şaşmaz bir ittirad 
tihi) in manasız ve haksız hü- ve intizamla 1ngiliz kara kuv
kümler yüzünden, çektikleri e- vetlcrine taze kuvvetler hazır
ziyetler ve maruz oldukları fe- lamak ve yetiştirmekle meşgul 
lakctler nedir? İnsan hayatının bulunuyorlar. 
hakikatım (tims&li = serobalik) Hül3.sa. bir tarafı yıpratan' 
bir.surette ve (Kinayeli = alle- zaman karşı tarafı takviye edi· 
gorik) bir surette ifade etmiyor yor. 
mu?. 4ıte bıınun içindir ki bütün 

Niççc. (Trajedinin doğuşu) tarih boyunca İngilizler son 
is.imli eserinde bütün bu muha- Iı:mbi dalına kazana gel.mjşler
kemeleri yürütüyor: Şu [ l işa- dir. 
retler içinde zikrettiğim sözler A. Cema.leddin S~ğlu 
onundu, ötekiler benim izaha- ·-;:============::; 
tınıdır. 8 YURDDA SABAH\ 

f*j Dilber Yunan rubailerinden ••"· 

ayrıca bafü:cı:ıcceöim ve güzeı mı • Kağıd va aellUloz fabri
saııer veı-ceeğlm. 

(Sonu salı Dİİ8banuzda) kası inşaatı bitti 
~~---~~~-==========-~~~~~~ İzmit (H~) - Şehrimizde inşa 

edilmekte olan ikinci kağıd ve scllü
lo:: fabrikalannm inşaaUarı bitiril· 
miştir. Müteahhidin ani ölümü ile 
yarıda kalan su tesisatına da başlan
mıştır. Her iki !abrikanın işlemesi 

i~in en :ız, dokuz aylık bir zaman lii
zıın gelmektedir. Bununla beraber 
birinci kağıt f.nbrikasının suyu ile, 
her .iki Iabrllronın münavebe ile iş -
lerunesi de mümkün olacektır. 

Qünün fantezisi 

A DOLHAMiD KARANUGI 
CÜ w~HURİYET KARANLIGI 

., (B;ış taraf~ 1 inci sayfa.da) f a:ıladım. Bir adım ilerimi ve ge-
du. l'angın, şehnıı semtlerı a- rımi görmediğim halde büyük 
ra.sında turneye çıkan bir tiynt- bir emniyetle dolu yürüyordum 
ro trupu gıbı, "harikzede,, leri Tabanlarım, b:ıstığım toprağın 
••cayih tulumb:ı.cıları, her çeşid sağJanılığını hissetmekten do
facia sahnelmiyle İstanbullula· ğan bir saadet içinde idiler. Bir 
rın ba!2lıca eğlencesiydi! hayal gibi yanımdan geçip gi-

Soh-aklarda biitün hayat, ala· den herkesin ayni şeyi, ayni 
turka saat üçe, dörde doğru cl· ~uvvetle düşündiie,<7ünü, duydu
lerin<le priııç kapaklı beyaz mu- gunu ruhun esrarengiz antenle
şamba. fenerlerle Süleymaniye- riyle sezer gibi oluyordum. Bu 
den Schzadcbaşına, Fatihden karanlık insana korku değil, 
Koskaya veya komşudan kom- kuvvet veren bir zırh gibi or
şuya gidip gelen fesli ve çarşaflı talığı kaplıyordu. 
ailelerin korkular içinde geçen ~r, simsiyah gecenin bağ
siluetlerinden ve mu::;ambu fe- rmda, sessiz, fakat uyanık, bir 
nerlerin öndeki arnaV:Ud kaldırı- hamlfde gök gürültüleriyle av-
mırun çarpık çurpuk taşlarına cırun gırtlağına atı:ımağa hazır 
vuran ti1gün akislerinden ibaret- bir arslanı andırıyordu! 
ti. Fesler, çar.şaflar, kafesler 
gibi, ailelerin ictimai vaziyetleri- U~!rtan heybetli gövdelerini 
ne, imama, mektupçuya, kazasM se;.dıgım kışlalar, suların üze. 
kere göre büyüyiip küçülen o rinde_ kayıp giden ·vapur göl
musaınba fenerler de, şimdi ki- gelcri, alçalmış ve silinmiş ca
bar salonlarının vitrinlerine ko- mi kubbeleri, kaybolmuş kuleler 
nan antikalar haline geldi. ve .istikametlerimizi öğreten bü-

e • • tün işaretler yok olmu§tu ! 
. _Dün akşam şehrin karanlığı Fakat bu yokluğun içi.nele, 
ıçıne dalınca, çoclikluğumuzun İstanbul bana daha <;ok var gibi 
~imdi otıız sene evvele gömül- göründü. Bütün bina, sokak 
milş eski gecelerini hatırladım. ve ışık pislikleri ve onlarla be
Tabiatın zaman ve mekanla de- raber bütün beşeri miskinlik 
ğismiyen siyahına rağmen, yü- \'e sefaletler silinerek hepsinin 
züme <'.arpan havadan başka yerine müşterek, harilmlii.de 
bir ruh ikliminde dolaştığımı b~r vatan duygu.sunun cihazları 

r ' Yeni Sabah 
elNILIK 
G AYLIK 

8 A'YLIK 
1 AYL~K 

TOrklye !enelll 
1400 Krt• !700 Kl'f. 

710 > 1450 > 
400 • 

1&0 > 
100 > 

&00 > 

23 Sonteşrin 1940 CUMARTESi 

23 Şevval 1359 
10 Rumi Sonteırin 1356 

Gün 328 Ay 11: Yıl 940 • Kasım 16 

GUneı öOI• ikindi 
2.11 7.15 !l.45 Ezani 
6.57 12.00 14.31 Vasati 

Akfem Vatlı lmnk 
12.00 1.36 12.23 Ezııni 

16.45 18.22 5.13 Vasati 

DiKKAT. 
«Yeni Sabalı> a gtinderllen yazılar 

ve evrak nllff'edllaln edlhneeln iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaların
dan dolayı hiç l:lr meaullyet kabul 
edll.mez. 

a.g kurmuştu. 

·Sultan Mahmud türbesinin 
önünde durarak bir müddet ma
vi ışıklarla geçen tramvayları 
otobüsleri seyrettim. Sonr::ı, ıa: 
civerd kağıtlarla kendilerini 
gizlemiş dükkanlara baka baka 
Divanyolunu indim. Tramvay 
yolcusunda, taksi şoföründe, tü
tünciide, mUvezzidc bu· karanlığa 
ezelden alL51k, rahatsızlık duy -
ınıyan, tabii bir bakış, tabii bir 
konuşuş, tabii bir yürüyüş ve 
ya~ayış tarzımızı daha esraren
giz bir hale koyduğu için belki 
de memnuniyet vardı. Aylar -
danberi, lıarb, tayyare, alarm, 
bombardıman haberleriyle ka
falar o kadar §İşmi~ti ki artık 
bunların haberleri değil de ken
dileri gelse gene bir fevkalade
lik tesiri yaratamıyacaklardı ! 

Sultanahmed meydanındaki 
Vilhelnıin çeşmesine bakarak: 
"işte bir Alman oyunu daha!,, 
dedim ve camiin yanındaki ar
saya doğru ilerledim. Denize ba
kıyordum :Şehir, 'karanlığın için-

İzmitta ekmek fiyatları 
tzınit, (Hususi) - Şehrimizde ek

meğin kilosu 13 kuruşa tükselm~-tir. 

de daha güzclJe§miş ve büyümüş 
gibi yayılıyor. İstanbulwı bü
tün şekillerini kartpostal par
~nları gibi hayalimde görür 
t;ibi oluyorum: Fenerbabçe, 
Pendiğe kadar Anadolu kıyısı, 
Çamlıca, Beylerbeyi, Kandilli, 
Beykoz ve Kavak! Bir ejderha 
ağzı gibi Boğaz!. 

Ve yürüye yürüye köprüye 
iniyorum. Küdhiş bir devi andı
ran şehrin şurasİnd.an burasın
dan senumın binlerce metre 
yükseklerine doğru ışık boru
ları uzanıyor. Bunların uçları bi
linmez hangi irtifalarda birbir
leriyle birleşerek öpüşüyor ve 
gökyüzü yer yer mavimtırak 
bir ışık içinde aydınlanıyor. Bu 
ışıkların kuvveti ve uzunluğu 
yanında Transatlantik projek -
törlerini ceb feneri gibi tasavvur 
ederek kafamda bir ölçü yarat
mağa çalışıyonım. 

Bir adam, beş alb yaşında bir 
çocuğunu kucağına almış, ışık
ların oyununu seyrettiriyor. 
Çocuk, merak ve tecessüsle: 

--'Baba, haniya tayyare? 
Diye soruyor. Adam: 
- Evladını .. tecrübe yapıyor

lar .. Daha tayyare yok! 
Cevabını '\.·eriyor ve sonra, ba

na bakıp gülerek bu sefer o ço
cuğuna soruyor: 

- Tayyareden korkmuyor 
musun? 
- Korkmuyorum!. Kuyruğun

dan ateş fışkırarak nasıl. düş
tüğünü görmek istiyortlm ~;ı.. 

Gülüşüyor ve yürüyoruz. 
Otuz sene ~elki gecelerin 

zifiri karanlığı içinde Arab ha
lay:ıklann anlatt.ıkLıiı masalları 
dinleyerek korkular ve kabus· 
lar içinde uyuyan çocukları ha
tırlıyorum. 

• • • 
Beyoğlunun halini görünce: 

"Ah ne olur, ebodiyen böyle 
kalsa!,, dedim. Sinemaların ve 
lotaryacı dükkanlarının önün • 
den şakuli inen o kötü, zevksiz, 
birbirinden çirkin, ışık reklfun
kırımn hepsi sönmüştü. Gözle • 
rimin dinlendiğini hissettim. 
Film afişlerinin yalancı bir aşk 
içinde birbirine sarılmış boyalı 
kuklalarını görmüyordum. To
katliyanın vitrini gerisinde ken
dilerini Hind kuma~• gibi teş-

Sonu sayfa 4 · l ın 1 de) 
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Işıkların maske- OKUYUCU 

DIYORKI: 

~ Sa~ih ~rad U!2!J 
Keşifler, ihtiralar 

1 emesi • 
1ş1 
• Valimizin dikkatine 

Süel inşaiyecilcrden em~kli bir 
yarbay gönderdiği mektupda mem 
leketin ve bahusus tstanbulun 
iınan ve i:ilikbali bakınundan ay
ııi zamanda halkın bayatı endişesi 
noktasından çol~ dikkate şayan 

bir bahsi mevzu tutuyor. Burada 
ezcümle deniyor ki: 

Kağıd paralar na• 
sıl basıhr? 

Evvelki gece elde edilen ne-, 
tice/ere göre tedbir alındı 

Kağıd paraların b:ısıhn:ısı keyfi· 
yeli tahmin edildiğinden: zor bit' 
meseledir. Taldidlerin önüne geçrnek 
için bütün paralar ayni desenle ba ... 
sılmalıdır. Bir tek hat veya nokta• 
daki fark paranın taklid oW.uı}una 

dclfılet edeı·. Bu halde paramrd.1 hat
ların uzunluğu Yeya kalınlıgınd.ı de
ğil, noktalarda bile ku~k bır fark: 
bulunmamalıdır. 

Herkesin bilmesi İcab eden noktalar (Aldığım malümata gii't'e yapı
lar yaptırıp satmakla mesgul ve 
bu yolda zengin olan bir zümre 

kontroller neticesinde görülen varmış. Lüzumuna mebni ben de 
noksanlar ve kusurlar vilayet bu yapılar:ı gittim \'e gördüm. Fa-

Şehrimizde "Hav::ı. taarruzları
na karşı ışıkların söndürülmesi 
ve maskelenmesi,, nizamname -
sinin tatbiki dün akşını yazdığı
mız gibi çok muntazam ve ha
disesiz cereyan etmiştir. 

Dün gece nizamnamenin ilk 
tatbiki dolayısiyle alakadar 
makamlar saba.ha kadar vaziyeti 
muhtelif mahallerde teftiş ve 
tedkik etmişlerdir. Bu teftiş ve 
tedkikler neticesinde yeniden 
bazı tedbirler alınması karar -
laştınlmıştır. 

Yeni t.eabirler 

Vilayette yapılan bir .toplantı 
neticesinde tramvay ve otomo
billerin Lışıkları hakkında yeni 
kararlar alı~tır. 

Bu arada otomobil ve otobüs 
lambalarııun gene koyu mavi 
boy.anmış olmasına rağmen lam
baların alt kısımlarında 8 santi
metre uzunluğunda ve 10 mili
metre genişliğinde birer boyan
mamış saha bırakılması karar-
laştırılmıştır. Bu karar tram
vayların ön limbaları hakkkın
da da talbik olunacaktır. Diğer 
taraftan tramvayların iç lam
balarının alt kısımlarında on pa
ra büyüklüğünde beyaz kısım
lar bırakılması da kararlastırıl- ı 
mıştır. 

Bu tedbir biletçilerin ve ıhal
kuı bilet paralarını görmesine 
yardım edecektir. 

Diğer taraftan otomobillerin 
alt kısımlariyle tekerleklerin ge
ce yakın mesafelerden farkolu
nabilmesi için beyaz boya ile bo
yanması, bu boyaların tramvay 
direklerine, ağaçlara ve köşe 
başlarına da tatbik olunması 
düşünülmektedir. 

Polisler ha.kkmda mühim 
bir karar 

Gece karanlığında polislerin 
kolayca tefrik olunabilmesi 
temin edebilmek maksadiyle 
polislerin göğüslerine ve yabud 
da şapkalarına küçük birer am
pul konulması düşünülmekte • 
dir. 

Bu ampuller polislerin ceble
rinde bulunan birer pil vasıtasi
le kısa fasılalarla yakılıp sön
dürülecektir. Bu tarzda ampul
leri halle da kullanabile<:ektir. 

Maskeli timbalar 
Dün şehir dahilinde evvçlce 

maskelenmiş olarak yanma.sına 
karar verilen 137 lambaya ye
niden 200 limba ilavesi kara.r-

tarafından birer birer tesbit o- kat korktum, tltredlm. Çünkü 
lunarak bunlara mukabil tedbir· bunlar birer yapı değil .. çocukları-
ler alınması alakadar: makamla- mızm çamurdan yaptığı l>innlar
ra tebliğ olunmuştur. dan daha çürük ve dayanıksız şey 

Vilayet halkın da mütered- lerdi. Çoklarının du\·nr kalınlık
did olduğu noktaları bildirmek lan -zemin katlarında bile- ·bir 
üzere b~ izahn~e ha~lamış-ıı metreyi geçmiyor. Bölmeler ise 
br. Bu ızahnamcyı aşagıda ve- ancak yarım tuğls eninden. Be -
riyoruz: ton diye gösterdikleri bu !Jinala-

1 - Nizamname mucibince rın malzemesi fabı il<nlnrda yanan 
haricde yanması lazımgelen lam ve yakılan kömiirlcrln bır::ktıgı 
baların 60 vattan fazla olmama- pisliklere onda bir derecede ko
sı lazımdır. nulan çimentodan. ibarettir. Hele 

2 - Bazı dükkanlarda mas- demir namına hemen hemen hiç 
kelen.menin kırmızı bez veya ka- bir şey konulmamaktadır. Çünkü 
ğıdlarla yapıldığı görülmüştür demir ol:ırak kullanılan madde -
ki bu renk ziyayı maskeleme • ler de oradan burad:ın toplanan 
mekte, bilakis hedef te~kil et- kolme, hurda demirler \ cya uzun 
mektedir. Bu gibi maskelenecek müddet ya karyol:ılık yapmış, ya
ycrlerin muhakkak surette si-ı hud parnuıklık v::ızi!csiııi görüp 
yah kumaş veya kağıddan, dışa- tabii ömrünü çokwn ikmal cyle
rıya ziya sızmıyacak şekilde 

1 

ıniş şeylerdir. Böyle malzemeden 
yapılması l:lzımdır. yapılan bin.,lann her hangi oir 

3 - Bazı dükkanlarda am - toplııntı veya ura.ı~ bir yer sarsın-
pullerin üzerine geli~i güzel tısı ile lıüyük .facialara meydan 
muhtelif renkte kfı.ğıdlar takı- ,·erecegı muhakkaktır. Şehrin 
larak maskelenme yapıldığı gö- jm:ırı için geceli gundü;::lü çalı -
rillroüştür. Bu şekil nizamname- şan Vali ve Beledıye reisimizin 
ye muğayir olup eğer haricde bu ııus~sda nazarı dıkkatml ccl
yanma mecburiyeti varsa 60 
vatlık üzeıi maskeli mavi lam
baların yakılması lazımdır. 

betmı?nizi dilerim ve arz!.! edilir
se bu gibi binalnrı da gösterebilı
rim efendim.> 

Ü~küdar: Mütekaid kaymakam 
4 - Hususi ''C resmi bilfınıum 

binalarda (evler; apartmarıJar, ı 
mağazalar, fabrikalar, mekteb- ıım;ı-.-:mr:::,,._=ıNcu,.,,s.,.reıcı:ta:P,..e.,,ı-: ... t.aq.,· ---=
lcr ve buna mümasil yerlerde) 
maskelenme 1112/940 tarihine 
kadar ikmal edilerek bu tarih • 
ten sonra maskelenmiş buluna-
caktır. • 

Şehir n;eclisinin 
dünkü · toplanllsı 
Şehir meclisi dUu saat 15 de 

1yi baskı için klişe b.,skıs1 usulii 
kullamlır. Klişe üzerinde dc,,en 1er 
mühürlerde olduğu gibi çu'a.:rdur; 
yani yazılar \'eya çizgılcr levh:muı 

düz yüzünden <ıs;ıgıdadır. B'-1!,kl ame
liyesinde klişenin biıtiın yuzu mti -
rekkeblenir; fazla mürekkel> İl- icc si
linir. Sadece çulruı:larda murekkcb 
kalır. Kli~e kagıda basıldıg. zanı:ııı 

kfiğıd m'irekkebi alır \'C k ı0ıd uze
rinde keskin kenarlı h:ıtlar \ e ya
zılar basılmı:;; olur. 

· Mürekkebdeki boya zerreleri yu
zünden çukurlarda epey aş .:ı vak.i 
olur; yüzleri ı;crtlest •il ı · · liJc 
k.1-'şeler bile 30 Ha ı O b:n ~i.!.i as
kıdan sonrn bozulur. Yal,ı zam na 
gelinceye kadar kliı:eler h p çelJc • 
ten y:ıpılıyordu. 

Tabii her kli enin binle -ce ;o >ve
si çıkarılıyordu. Bu :ı clıye:L p:l
ranın üstündeki desen yum :tk çe
lik levhaya h&l,kediliyo · ,·e u ı~v· 
hnnın yüzti sonradan rtl 
yordu. 

Bundan dolayı, Am<:ı 'k:ı b:rı .. ik 
cümhuriycti ı.übi. <;ol:: p:ır \ ın 

menılcketıer bi.iyu t muskul k. r ısırı

de kalıyordu. Kiığıci p'.l.rai .... ~ b<.'nzin 
depoları, fabrika Ye :ı.tolyel r 3ılıi 
ye.rlcrdc çalı.an i-çilerin cllctir :Je 
süratle kirlenip bozul.iuı;ull'. ıı d?~ 
layı yenile:ini çı ·ann:ık mec · tı 
v::ır. Binae aleyh '.::igıd p:ı. · n lı s
mal• için u •• kıll<' l:opye usulu d,•.n 
gayri blr ıı,ul !Jı:l :ı!c b iJ t~ eli. 

CeW;: üzerine hiikkedikn ı~ıer 
elektrikle ters.b U""Ulıl ıc t gu• ·I 
lcopye edi!lı'. Malbaalr<b (el ktrotlP 
lıask1 usulü) denilen usule g·ıre 

. 5 - Deniz ve limanda görü
len maskelenme noksanlıkları 
aid olduğu makama yazılıu:ak 
icab eden tedbirler atdırılnuştır. 

6 - Hallun kullandığı el fe. 
nerlerinin <le ma•i ampullü olma 
sı lazımdır. Emir hilafına bazı 
bar ve sinema kapılarında lam
balar yaloldığı görülmüştür. 

7 - Bilümum dükkan ve ma
ğaza gibi vitrini bulunan yerle· 
rin' maskelenmesi mavi lamba
larla değil, evlerin pencerelerin • 
de yapılacağı. gibi siyah kuma.s 
veya liğıdlnrla maskelenme~i 

reis vekili Necib S.zrdengeçtinin 53ıı:ır lıilC! l>n~ıo malo/1 .,d ·ki tnz
riyaseti. altınd:ı toplanarak ruz- yıke )ine tuluımmül c• ıııyo· lar. E
namede mevcud meseleleri mü- lel.tı·lklc tcrs.ib u~uli! yalnız par 
zakere etmiş, bir çok mazbata- klişelerinde de.,:ıl gramc on plak1arı
lar kabul o!uıımuş ve bir çok nın im:ılimlc el·~ ı.uıı:ınıl r. Kur ıın 
teklifler ele nlaknlı encümenlere sabunundaki d siden elektrik usutılr. 
havale edilmiştir. Bunu müte- b:ıkır erkek Ye bund n yi c elekatlc 
akib zabıtai belediye talimatna- u.,,u!ile 11·kel er i rıkanlır. Bu ınc!.ı
mesinin muhtelit encümenden cı-' ye pUık fabriknl.."!I'mc:ı buy~ bLC 
kan kısımları müzakere olunmuş sırdu-. EleklrollLk ll!>~l"iıı ve t: oın 
ve b:µı münakaşalar olmuştur. ımıd~ninin p:ırn bask .nd ordu ı.ı 
l\lünakaşal:ır bilhaf:;sa hamam- rollere y:ı.rın tc mı- e<Lc 

hazırlanmış olıın kli{eler 11 «el ·e
rine yanın santimetre kalıni:gmda 
bakır t.e-essub dtirt1erck hazırla l -

18.zımdır. 
8 - 1/12 940 tarihinden itiba 

ren gerek umumi gerek husu
si binalarda, umumi tenvirat ile 
beraber ta.mamen karartılmış 
ve söndürülmüş olacaktır. 

9 - Bunların hilafına hare
ket edenler pasif korunma ni
zamnamesinin J 4 üncü maddesi 
mucibince cczalandınlacaklar
dır. 

lara aid maddelerin müzakere -
sinde şiddetlenmüıtir. Netice o
larak bu maddelerden bazıları-. SA BAHT AN SABA HA 
nın yeniden tedkik olunmak ü
zere sıhhiye encümenine havale 
olunması ~lrnrarlaştırılınıŞLır. 

Meclli; bunu müteakib . ışık
ların mnskclenmesi ve söndürül -
ınesi nizamnamesinin mer'iyete 
ginnesi dol::ıyısiyle pnzar gi.inü 
saat 13 de toplanmağa karar 
vererek dağılmıştır. 

Milletçe hazırız 
( eaş tarafı 1 inci :ıayf.;ıda) 

laştınimıştır. Bu suretle mas- z ? 
kelilfımbalar şehir dahilinde,...__ oru ne ı·mı·ş. __ ,, 
370 tane olacakbr. / "1 

iki gtındtn· gü .tercliğimiz ı an~• a 
ile bu 1opyc!Wn tıarbt, bile ek, aıı
lıyarak hazır oldı;gumuzu g•>:.terdı\c. 
Yaınız hakkın hiç bir kıymetı kal
madı. Artık hak zayıf bir lruvvettır 
IIeın haklı heın lruv' elli olrn::ık tş
te bi;r. bu prensıpi taklı cdıyoruz. 

Zrıtcn :ıylard ııberi hiç hn.:oe ır

raiyccckıcişiz gibi sakin me.-.:ıiaıi e 
devam ediyor, yann ici..ıketc ·ı u.ı~
lcnecekmiş gibi haz:ırbnıyordult· 
Sulh halinde 1Jll hazırlıgı füm;ıl edcıı· 
!erin, kar~ındakilerden çok ende 
1-.alanfarm. neler çektig.ni göruyonIZ• 
Harbe girdikten onra cc .:ılroış te;,:
kiliıtın ne l:ad r güç t m:ıınlar'd ınıı 
bir ~ok mlsalerilc ş.;ıhid o duk ve öiı 

Diğer taraftan dün akşamdan 

itibaren §Chir dahilinde maske- Garib bir ihtiyar hakaretten 
lenmemiş olarak 50 18.mbamn 
saat 20.30 a kadar yakılmasına 3 5 h k ,,.. 1 d 
karar verilmiştir. Bu elli lamba 

1 
a Ya ffi a Um Q U 

her akşam bir evvelki akşama 
nazaran yarım saat evvel sön - , 
dürülecek ve ayın sonuna doğ
ru gurupta bu lambalar da. sön
dürillmü.5 olacaktır. 

Vili\.yetin bir izahnamesi 

Evvelki gece yapılan tefti~ ve 

POLISDE 
Bir işçi parmağmı 

kestirdi 
Balat fabrikasında çalışmak~ 

ta olan Nikoli dikkatsizlikle eli
ni torna makinesine kaptırarak 
baş parmağını kestirmiş ve te
davi altına alınmıştır. Ta11kika
ta devam olunmaktadır. 

Bilgi ile çocuk 
yetiştirmek 

Bilgile bakım çacuğlırı sıhhatini 

teminle beraber bakım zrrhme•ini 
de yarıya indirir, Çocugunuzun 

kaç aylık olduğunu ve adres n z1 
bize bildiriniz size (Bakım ösut) 

lerimizden parasız g1ınderclim. 

Çocuk Esiraeme -Kurumu ! 

Aylardaııbcri devam eden bir ha
karet d:ıv2sı nihnyct evelki gün so· 
na crdirildı ve muhakeme karara 
bağlandı. 

• Davanın bu kadar u:rnma~ına suç 
lu İhsan ndındaki gar.b lıir ihtiyar 
sebebiyet 'lieriyor. Her celsede ak
la hayale gelmedik itirnzl:ırda \·e 
hiç bcldeoıııcdik talcblcrdc bulu -
nuyordu. H tta bir aralık: 

- Dinlcnilc·1 "ahidlcrin e\'lcrin· 
den bizim c~de seylenen sözl.zr; 
h:ıltil bagrışır.::ılar bile işitilemez. 
Çünkü pek uzaktırlar. IIatt..'\ arka 
Uıraflttrda !:alırlar. Eıınun i\..;n bir 
keşiL yapılm nı lı ti,rorum. 

'Diyerek malıkcıncye lıir de bu 
işi ç.ıknrdı ve n"hayct keşif de y:ı
pıldı. Her şey oldu. Artık itiraz 
Cclecck, bir kaçam:ık dalın y:ıpıhı
cak hiç bir 1. pı bır:ıkılmadı. l\fah
kemc kararını \ cıdi. 
Şimdi asıl esas davaya gelelim: 
Davacr Hilanet isminde genç, 

tombafak bir bayandır. Suçlu 1h -
san ile bit· ıC\d" oturmaktadırlar. 

Hikmetin koca ı \'azifesi icabı :ın

eak on be~ günde bir eve gclmekLe 
ve karısını du komşul:ırına emanet 
eylemekle.diı·. Ya C<I bir h.ıylı gec
kin ve lıatt5. GO ınn ynkın oh n ih-
san .. her gece b:r k::ıç kadeh par
lattıktan sonra -lıe.ı: nedense- Hik-Genel Merkc.:i 

ANKARA 
1 

mete musall.'ıl oln:r.kb ve bir tnkım 

~kıl'dıl:ı.. M 1 t d•r. 1311 :ır~: 

karsılık görmcdigi ;için rutan hid
deti onu bütun bütün ileri götürüp 
tankire ve .:gzın:ı geleni :;öyleme -
ge kndnr ileri Yardn-maktadır. 

Bundan ev\ el Hikmet bir kere 
dnha ihsanı malı emeye vermiş. 

O zaman bu hakaretten dolayı dör
düncü asliye ceza mnhkeme inde 
25 ı:ra ::ığır parn t'ez:ısına mnhklım 
cdilm:ştir. Tecil edilen bu ceza ü
z rlne ih.-aıı galiba usl:ınacak Yer
de daha ı.:esaret bulmuş .. Ye bun -
dua sa.ıra lıakaı·ctıcı·ini bütün bli
tun n ttır ral: ırza, namusa, hay -

d ,unmağa kad.ır tcca\ üzi.i 

j• ıiştir. 
d; çare iz kalmış ve yine 

1 'ı • m ~ye mC rnc.:ıat etmiştir. lic
ın ı bir ı eneye yakın süren bu 
d:ıvn e nacı da yine her gün C\ de 
a;ı. 1 n .ıaıncleye m::ıruz J.al:ın ı~a -
d n ı w z. lhtiyarm eliı1dcn (dad bir 
fd·y:-d ikb diyecek hale gelmiştir. 

Fak t s.:ıbır iyi §eydir derler ya ... 
Nitd.im öyle olmuş Ve ınr..hkcmc 

,.adil!i karar ile Hlkı;:ıeti bu dcrd
den kurtarmı5tır. ÇUnku suçlu İh· 
s nm ayni suÇdan salııka:..ı olduğu 

tc bit edilince cezası · cleUendiri
lerck kesiLn' tir. M 
runun ne oldugu l.ıiı • 
mayan ihtiyarın tw 
hnp;inc·; !>8 lirn , 
ve 14 lirıı da ı nl 
demesine karm· Yer 

onlardan olm maya ar \ cnnişti.l.C· 
Bir buçuk .sent'. bizim ~ıbi anasın -

dan :ısker <logon bir ro,tllet içın ııuı
kcmmel bir zammıdır. Bız l>u zıımıın
dı:ın hakkile fstiüıdc ettik. Şm di tliC 
bir bnskm:ı ugı-nmamız t a \ u· edı
lemcz. Her ihtimale l <it:,;ı hec k<,!11 -
binezona Ye lıi!cye ı.ar •• ha..ırı-:. 

T ;:,.ky;:ın'lıı 

Kendi lıududl ırı içinde 'lie QW :ı J J• 

kın, civar yeılerde mu a.;ım ı . .ııc • 
J..eUerc muktedir olınus ordubrUl 
kendi hududlarından a..z.akfa§ttkÇ~ 
hele yabancı topraklardan geçtılcçe 
ayni işleri göremiye.::e<cı.ni pek iy1 bi
liriz. Tayyarenin de tankın da an• 
cak bozguna uğramış ordul r uzc -
rinde mücs ir olduğunu c·· zleriıtıiZ
lc görınü~ gibi ügrendik. 

Cihan Haı b.indc ve ond.ın sonra 
mülıimnıatsız, silahsız, eski topıarın, 
dünyanın en kuvvetli sil· hl rını yen 
elik. O zaınnnın galibi olau iman, 
bugünkü imanımızdır, siUhlarınıız ve 
miihimmatınuz ise tamamdır. ld 

Simdi h..uır.ız ve bu ha .. rl•k bel 
de. bizi h;ırbc mecbur olm .wn k•t· 
tarncaktır. 

BEHCET SAFA 
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de Nurem-
mci ziynrcti 
l ·nım. BOi 
• n icine tı

~ 1 m bir l J k 1ciını. H'r 
t tt lZ ~unamacın . Ameli su-
4ıt 1 r türlü muh bere \ ı

lld n m~.hrum idim. O tmih
•hhc. i 1 :sın d rt o.y, mlicad -
tı ı ı · l ırakacak bir bn.stalı
~h tzı· l gını lı etmeğc b 1 

llı ı. Bh· ) ataklı va on 
l ı · :ımnd ece uvku u-

!'ct 
1 

zordu. GündiL°Zün i~ 
. t k b'I değildi. Berlin-

c- lür·n altıncı salı gecesi 
hı> • ın. Otuz n tı saat g. y
~b t l ceğımi zaımediyordııın. 
ırtı Uki tam beş gün uzak kal-

~· r ·mendifer treninde esa
~h ıor yazı yazılır. Fakat ben 
h (}q_C."d n yazı lcvnzımını almn-

Unutacak kadar sersemlik 
ın. ltimad caiz olama

~daıı dolayı yc.nıma b r mf
li l"O.::ı.k mevzuu b hsolamnzdı. 
il) ~~si tayyare ile Londrayn bir 
Q,:~ub gondemıem icab ettiğı 
~~· ~ nıma alınış bulundu
~~ ~a?ı polis romnnlannm be
% hı: nayfusını koparıp kul
~.ııı.:.: ıneebur oluyordum . 

~ -..ut ahi fanliyetim pek 
r~ d1: idı. Goering ile iki uzun 
bit- ~beis ıle Uç, Ribbe:ıtrop ile 

c)t l, .Neurath ile "ki .. ç, rciz
~e er ıl y, nm d .... üne muhnvc 
"lll bulundum. H 1en hemen 

~ ~r d ıccesind meşhur bir 
L nazi r~hsiyetine de hadsiz 
~!Z ıhtar ve tn\ eye'c~l bu 

1 ~ ktan gen k lmadım. Bu-
t konu mak radyo ile ne ri
~apnı ğn muadıl olduğu için 
l'~tn bir arnya toplanan te
hı '. f Ydal r temin etmiş ol-
b· lilnidindeyim. 1 

~~· ~oınnt arkadaşlar aro.sın -
tıusrt d ce ruclfı.dc bir kac şey 

h. u ~uın Hitler istisna edi
~l P~i ne dermeyan ettiğim 

r nın hülil.sası şudur: "E-
l ~hn ya, G ko lovakyayn 

;ı. ;,ruz hareketi yapacak o-
~ ran n Çeklerin imdadı-

ıı.:; ıl'lelllucrn şeref ve namus bağ
ı.:.~ nıecburdur. Fransa har
:"U-~ ce İngiltere de ictino.bı t ltr ı u.rettc harbe sürükle
! E-11 .;: Öyle hissediyordum 
<ltı US ccl surette mühim, 

~~l:Q ~Y bunu Alm:ın zihnine 1 

~er l.ı ve Bitlerin kongre ni-
/ll<ic irad edeceği biiyük 
~ nı:~u söylerken iki kat 
l'a . ını temin etmek ve 
ıı ~r r diktatör sıfati~le geri 

'eccği bir t vır vt> va- , 

ziyet almasına. meydan verme -
mekti. 

Daha başlangıctun muhakkak 
surette aşıkar idi lci Hitler Nu· 
rcmbergde ecnebiler ile her.han
gi siyasi .bir temastn bulunma
mağa karar ~n:ıişti. Diploma
tik kabul resminde, Fransız ar
kada.§ım, diplomatik heyetin 
duvayeni sıfatiyle siyasi baro
tnetrenin dfömıesinden bahsede
rek vaziyet ıiakkında kendisinin 
mütaleasmı nlmağa mahusus te 
§Cbbüs etti. 

Hitler, Frnnçois • Ponoct'ye 1 
verdiği kısa ccvab<la hava tah
nıinlerinin daima yanlış oldu
ğunu söyliyerek başka mevzua 
geçti. 

Bütün nazi ordusunun arasın
da bulunuyordu. 21 muyıstruı 
sonra, lıerhangi harici bir arzu
ya tabi bulunaugu zannmı vcr
mege müsaade edemezdi. O za
man benim knt'i kanaatim böy
le idi. Zamanın serptiği ziya 
il bu kanaat öyle bir şckıl aldı 
ki evvela sa~et hususi bir mü
lal~at tnleb edecek olursam. Hit
ler, sair bir cok tanhhüdlcrini 
bwan"' ederek bunu reddedecek 
diyordum. 

Saniyen, Ribbcntıop vasıtasi
le ona resmi bir iht:ırd:ı buluna
cakolill'sam - ki bu h rkesce 
duyufacaktı - yap c:an-1 tesir 

ıdisini i .m t5. sonuna kadar 
ileri v::ırdırmak ol.1caktı ve der
hal Çclrnslovakyaya taarruz iç
tinab edilmez bir hal alacaktı. 

... ı. ~eslenin hlikfuneti Nurem
beı gdc benim tarafımdrın Bitle
re aleni bir ihtarda bulunulması 

ini ciddi surette mülahaza 
t İkt"n onra, benim branm 

w.crine, bertaraf eylC'mi,.ti. Fa
l t Hitl rin Nurcınbergdeki 
n tku hakkıntla en <'ol öylene 
b, cc'~ •-wy ·ul perv r.::ne bir 
l al r. r.c karı:.ı 1" p ~ ı kat'i 
surette i ap mı;; lm s1cıır. Bit
ler mi.ıteıl'TlZ ve t" kın daı;ran
r.lı: Siic.let Alnıanl "l kin mu
k d 1 r ltl:ırını bizzat tayin hak 
hnı Ltedi ve on hl a Almanya
nın t m m . heI'('tini vadetti. 
F ·.at lıic:bir ·:a ' t t bit ct
moo· ve P ·bi ~te · e el'. M ,;ı 
m füı. Süd tlcr iılkC3' de iştial 
kn liyctiııi haiz madd lere nte.5 
verdi. Bu bir takım n··mayişre
r·ıı. kavgaların ,.,., ciddi şfı
rişlerin ~uhu etnwsi "cin bir 
·. aret te: kil etti. Çekler idarei 
örfiye ile ccvab verdil0 r. Hen-
1 in Kurl had programını 
artık gayri hafi bulaı«ı t bir ta
rafa atmak uretiyle mukabele
de bulundu. 
B:ından :onra b r;;vekilın tay

yare ile ipt'da Berchtec.:gadcn·e 
\'C' or.adan God" bcrg V<' Munilıe 
gelmek yolund~ki h rcketlcri 
hakkında. n1hai hUkmu tarih \'e

recektir. Garb demokra eriyle 
dinamik bir ruı.zi .A !manyası a
rasında haı b ictinabı imkô.nsız} 
bir keyfıyet olduğ-.ı icin. Al-
man Avrupada ti.stünlü-
ğiin u edince) e kadaı bek-
lemekt~n ısc bu meydan okuma
ya mulmbcl"yi, hazırlnnmnmış 
olmamıza rağmen, 1938 <')'lillün
dc le bul ctrn k dalıa nkılane 
olabileceği ileride iddia oluna
b"lir. 

Bu gibi nob.tı.laı· h3kkmdu 
dogmatik davranmak bence 
mağrurane bir lıa1-ckct ta<ikil e
der. Fakat bugün tamamen ha
talı diye takbih etmekte hiç tc
rcddüd ctmiyeeegiın bir . ey var 
sa o da arkamızda o l·ad r .az 
maddi kuvvet ile ve Südctlerin 
mukadderatlarını bizzat tayin 
hakkın na·ı olm lrn dava~ını 
rcd ir.in o kadar meskük manevi 
scbeblerle HiUer:iıı :ı.938 eyfü1ün
dc b öf" denilen, fakat sübhc
siz lı..i blof olnuynn tal blıii rcd
d~tmck muml~ün olduJuua dair 
o t.:mhlerde bazı mnhafilde bes
lenen ve bugUn bile de• m eden 
kan ttir. 

Sadece h Ik amsmda pek ı 
mcrgub bulunan kolay bir mii
tale."l. ile, yani prensip olar k bir 
diktatöre söylenebilecek yeı:( -
ne kelimenin "hayır,, d..ı.n ıbaret 
olduğu ve bunun dn mümkün 
olduğu kadar aleni surette söy-
1 nroesi lazııngeldiği yolundaki 
düstur ile hareket etmek kafi ı 
değıldi. O tarihde yazmış ol
<luğum gibi. "Hıtlerin b1öfündcn 
b:ıhsetmek istiyorsak, evveli!. bu. 
nun neticeleriıie karE<ı koymağa 
hazır bulunmamı;:; JaZlmdır. ,, 
lııgiltcreyi bir tarafa bırakarak, 
soralım: Fransa 1938 eylülünde 
bunlara karşı ı~oyınağa hazır 
mıydı? 

Bu ahvnl 'e .. erait dahilinde 
basvekil, Bitlerle fjilhsi temasta 
bulunmak tnr?..ındaki pl.lnıw 
f,lc kovdu. 

biliyor. Bütün diinynnın kalbi • 1 
lngilteılınin galebe etmesi te- yı zapıettı er 
meıınilcriyle ve du:ilariylc do- f · d d• d • 
ludur. Fakat herkes Alman ha- (Baş tarafı 1 inci sayfada) se er en mene ı ı 
kimiyetıne boyun eğmek _yolu- ne belediye maka.matı Yunan 
nu tutmuştm'. Eksik olan bilgi, askeri makamatmı şehri almı-
:ı: e anlayış değildir; eksik olan ya davet eylemiştir. 
karakter, azim ve irade ve ce- Yunan aı:::kerleri geçerken 
sarettir! . halk polis kordonunu yarmış ve 

1~te beşeriyet tarihinin böy- general Mctaksas ile Yunan or
le çok bozuk, cok aş:ı.ğı bir ma- duları ba kumandanı general 
neviy:ıt SC\'İye;;;i denesiui ya- Pnpagos ·çin tezahüratta bu-
şıyoruz. lunmufltur. 

Bugün fual yahud bekler bir Görlccnin zabtı haberi bü-
tarzda lnp'İlt:.ereııin aleyhinde tiin Yunanbtıında .şehirden ae
buluııın yahud İngiltere lehinde bire, köyden a-töye y~ry:ılmahiıı., 

Motosikletlerle hususi deniz 
motörleri de bu hükme dahili 

Taksiler de münavebe ile çalışacak 
bir nfünayi~e c.-csaret edemeyen kampanalar çnlmaktn ve bay- Ank ra, 22 (Hm,,usi muhabi
Ye mihver de\ l lLeıini alln laynn ralılırrla. donablmış olan kah\ c- rimizden) - Benzin karama
dcvletlerin hepsi içlerinden ncti- ı lerde halk bugünün şerefine jç- mesi bugün meclisten çılmuştır. 
cede lngillerenin gulib gclcce- me.W-ı..edir. Bu kararııanıeye göre, h:ıkiki 
ğine dç emindirler. Bu emniyet 

1 
Bir t yan tabunı ıesir edildi ve hillcini şahısl ı aid olup hu-

mak üzere çalışacaklardır .Bun
dnn bö_yle, taksilerin sabahın 
altısında bulundukları garaja 
dönmeleri mecbuıidiı. 

Bu kararın mcr'iyete girme
sinden itibaren yemden hiç bir 
taksi ve hususi otomobille, mo
tosiklet \·e tenezzüh nıot-0• üne 
scyrüsete:r vcsikıı ı verılmi) e
oektir. 

tir ki IngitteN"yi bugün yalnız Atina, 22 (a.a.) - öğrtnildi- susi n:ım ra taf)lyan UJ11um bi-. 
bırakıyor! Çünkü ortada cok ğine göre, Göriccnin ihata hare- ııek otomobilleriy.le motosik
h sis, çok bayağı ve hodg-dm bir keti yapılırken bir ltnlyan ta- !etler ve te.'1e7zühc mah us mo
hesab vardır: İngiltere nasıl ol- buru esir edilmiş ve fazla . mık- törlü deniz ve nakil \'asıtalan 
sa gclib gela-eKtir, niçin biz tarda malzeme igtinam olun- seyrüseferden menedilmi.5tir. 
harbe k rısalım da kendimizi ez- muştur. Ancak elç'lik otomobilleri ve 
dirclinı, yalıud bir çok 1 laketlc- \:~unruı Jcoll:ırının ilcrle~iş 3827 numaralı kanunun B. ben-

Von Papan geldi re ınn.rut kal:ıltm? diye düşü· istilmınetleri dinin ikinci fıkı nsmda yazılı o-
niiyorlar·. M demki İngiltere Atina, 22 (o.n.) - Bır Yunan kolu tomobiller 11 12 1940 tarihine 1 
küçük mitle 'c de'\: !etlerin hür- trnn <l ğmı zııptetti ctcn . onra Pre!:- kadar seyrüsefer serbesti si o
riyet ve istiklali Qğrunda harb be J!Qlu boyunca ilerlemekte 'e Ohri ı 1an doktor Q omobilleri, ecnebi 
ediy0t·; varsuı harb etsin, kanı- ı;:olunün kıyılarında bulunnn ve G<.ı- turistlere aid otomobiller seyrü-

(Baş tar;ıfı 1 ine sayfada) 

Sofya, 22 (a.n.) -l Almanya-
11111 Türkiye biiyük eıc· i Von 
Pnpen 'm buradan ge ken 
Kral Boıis tarafın.dan k bul e
dileceği bildirilmeht dir. 

nın son damlasını dökünciye ka- rıcc. i Pogradct"c ba hs n rnuhim sefer cdPcekleı dir. 
dar carpıssm dursun. Neticede şo • c yal.1. #mal.tadır. füılyanl:ır jse Tnksi otomobilleri, bir gün 
galib gelinCC', İngiltere her dev- pç larmın him:ıy "nde bu ~oldanı tek, bir gün <{ft numaralılar ol
letin tch:iid altına dü müş ha- ricat clmektcdir. Et r Yunmılılar bu ----;------=======:...---------
yat •:e .ıstiklili.ni .kendilerine O!:cye .hukim olurlar , bir çok itnl
hediye \:C temin edecektir. Bi- y:ın kıtaatıylc naklı~c oll .ını çı -
nacıınJcylı. yapılması lazım ge- lak 'l;C j:l urlarla i.} CC ıt.lanmı. 
len şey, şu Alman fırt:ınasmı yuk ek nr. zide atıl bıral.ecaklard :-. 
mümkiirı oljuğu kadar zarıır Bu takdirde ise, italvnn kıl\rveUcri
görmcden g çirmektir. Bu nin z:ay tsız Elbe:üına do&,rU çelı..-flc
tehh1teyi atlatmak için Alman •

1 
hılmelerine pc. nz ihtl al m "C'Ud

yamn yüzüne gülünebilir; Al- dud. 
manyaııın teklif etliği yeni ni-1 i .gaı cdilmı olan Aı naruilu top
zam !mbul eclılebilir; Almnnya- l raklaı-ında .inzibatı tcmln için mo-
ııuı ia~ esine yardım olunabilir. torizC' bir kol halindC' h ke ctf n ı 
Bu s yede bıraz zillet ve küçük-ı 300 jand.ırm ıun yola cıkması Ail
liik bahasına harb sonuna 1 a- n da buyük tczah 'rlcre sebebiyet 
dar rahat y sanır. İııgilterenın \ermiştir. 
galcbesiyıc sulh teessüs edince, Daha cenupta şimal mınt~ıca ı ile 
gene c.ski mili takıl haya~ı. lm- dcnız nrasmda, iki yüz kılomctrcden 
\'Usulur. f. J, bJr cephe lizerindc, ıtııcyanlorııı 

lşte bütün düny:ııun yürüt- ıl"t him ia:ı<- u su olan Er .ri ile irti-
tüği.ı mesum he ab budur. b. llı rını kesmek mıık ad vl<', Yuııon I 
Şimdi ne yapar!aısa yaı ın1ar, l.u \eti ri ıleıı harck Uc ı'IC' devam 
nasıl bir vaziyet alırlarsa alsın- elmcl tcdır. Yun:ın km\ etlerı lıir ce
lar neticedt> ~lib bir İngiltere- nah harekeli icra edeıck Voyu ::ı ır
den kendılerine hİ<' bir zarar m nın. \' d ı hovıı :a \ e ü "ri1 
~e!mi) ece •me en• in bulunuyor- h in ... ş:ırtınn do ru 111'111 lerdır. 
lar. Fenalığın y nız Almanya- Vıu~ifoler:in6e:ı «;f'ldlen ttnl3 ~n 
dan g le<>eğini hı klikleri icin o- suha~ Jnn 
nun poli 'kı mı takib ederek Atina, 22 (a !!.) 1 · 
mm ak1·nt ola ını ümid ettik- b"r kayna.,.-tan öğrcnild i e g' 
leri bıı· zı1let ve esaret bahasına Arı vutıukla bulun~n 1 ıılyan or -
rnhat etm k · tiyorbr. 1 du :ınn ınell ub 50 subny \'. zifclc -

Bu çirkin m ııf::ıat hesabı mı- ı il en cen çek imi lerdıt". 
ınına J1er türlü ) · ek ve insani 1..ondrada fie\inç 
lıi Jnr unutuldu. Osmanlı salt.ı.- L dra. 2:? (a.a.) - Go cenin ter-
ııatıruı. 1 i;J nıü.cadelclcr·ndc ln~ k 1 ubeı 'nin ttalyanl r taraf nd-ı.n 
gilter~nin o k dur yardımıru ve b:ldırilmio::: olma 1 Londrada 

HARB 
VAZİYETİ 
Er {anıharbiye 

t n1asları 

uman b ş-l 
~bul etti 

Berl'n, 22 (n.a.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

F "th r, öglcden sonra, yeni j (Baıı tarafı 1 inci sayfııdıı) 
başvek6.Iet binasında, Ruma ya Bu mtiddet zarfında. S!dd tli 
Conducatoru ile Runmn}n hari- çarpı mnlnı· inkişaf etrnı t.r. 
ciyc nazın Prens Sturdza'yı, u- Z yiatımız malı us dereccde
mn bir konferans için kabul et- dir. Dili ınanın :zayfotı do. m h
miRtir. lfonferansd:ı von Ribben- süs derecede ve bel ·i ue ha 
trop da hn.zır bulumu ]tur. • fail::ı.dır. 

S. S. Muhafız lutasından bir Takvıyelerimiz, yeni h t il -
müfreze, Rumen de\ !et adam- rinde talıns.5üd etmektedir. 
!arına seüını-resmini ifa etmiş- Çolc: fena hava scıa'tinC' ı ,_ 
tir. me:n. hııva kuvvetlerimiz bazı 

. . - düşman hedeflerjni l,>ımıb ı-
buyu • bu· 1 cyccan U) a dı m~tır. d 1 ] ~~ı 1 · b" . 1 man e ere { nı.u.ıarımız :ı ı ır-Londraya gorc bu h<tdı e Yı.<ıu:ı 1ı· u •· şt 
l<ır tarafından imdıye kadar knza- . ..-a~~mı ır. na·ft:ı::r:z:::ıo:ı::::, 
nılan MUte :idı l ınu mı iycU . iT "LENi TEşEr(SIÜR 
l~t\iç ctmektcdır. ,..._ l n. 

S.ılahı~ cUr:ır eri m hf Berinde 
son uç haft::ı içinde Yunıın1ıl r tara
f,nd n parlak b surette se\ k 'e 
iJ ıe cd.lcn h rb hakk ncl:ı derin 
bir h:ıyr .. nlı • ı har ed ll'ktedır. Bu 
mahfiller Yun:m topr • .'.l:ırınıı karı 
1talyanlann bsa\"\ u ett i ılcri 1 -
rc:kctı "çiıı bır lt yan u ı ol n Go
r cc ·n tın il ' b ıotrate ı 

el1cm iycti olacng ı 

nıi.ıtteli .tiı ler. 

İtnlvanlar :yollan 1nltrib 
~ cdi~~rlar 

Korfu, 22 (n.a ) - Dün bü
tün gece, Korfu kar.msına isabet 
eden Yunan sahilleri mıntaka
sında vukun g difri görülen 
)"angmlar "e infıliıklıır bugün 
de devam etmiştir. Gece bazı 
ı~ıltların şima~ doğru lınreket 
etm kte olduğu da .k ydcdilmis
tir. Ricat etm kte ol:ın ltalyan 

Surmcncdc Kulaç Şevket O-JUlları 

Acıklı bir 

Kral Bor ın nutkuna \•erilecek 
ce\· bm muz::ıkeresi esnasında. tne
bus Du no!f, Dobnteanın Bulga .. 
r· tana a. de den dolııyı Bulgar -
lnrın çon: rr:cmnun olduk.lanın ve 
fakat henuz zulum n.tında bulun n 
fo ,ecı::myııdnkı kardeşlerınl unuta

ınııd ıkbrını sbykıniştir. 

B. Pumanoff, iddeUı alk lnr :ıro-
tnd Bulg rı nn Ege dcııizınde 

mahreç \ n n e.::ine tngıllc• enin mi
ni oln us oldugunu tcba uz ctt.ırrniş
tir. 

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

Fi~at n1Urakabe 
kon1isyonunun 

top~antısı 

bazı 

lıım::ı;- ··nı g ·rmr olan ru Bul
g ri tanın t.unr v' h tekctin~ 1 
ve sözlerine bir bakınız. 1stik
lfıl1rrinin büyü • bir kısmını fn.

1 
ci! 7 c·'d ıı a eta bir hedis c o
lur~ almıs olan Bulgarlar bu
gün Ingilı,,l"ri b~ 'ri)etin düş
m nı dıyc il:ln ediyorlar ve Al
manlara. ynpmadılı: yaltaklık bı
rakmı~ orlar.. Ynnn Almanya 
yere serildiği zaman, bu Bulga
ristan dcrhul İngiliz milletin~ 
kar~ı beslediği minnettarlıktan. 
tarihi rabıtalardan ve dostluk
brdan bahse ~ lıy:ıcakbr. Bu
gün 1ng.iltereye ~üz çeviren 
Mucarlarııı \'C sair meınleket
leıin yaılacakfaı ı da budur. 

(Baı tarafı 1 inci :>ayfada) 
kıta bnın miılıimm t ihti)atla- _______________ .;...;_ __________ _ 
riyle yolları tabrib ctüği zan

Eğer bu kfü;ük devletlerin 
!ngiltcrcden bir 1.oıkuları olsay
dı ~imdi ndmılarını atarken baş
lrn. türlii dü. ünürlerdi; galib 
gelecek ln . .,,iltcrcnin intikamı, 
tertib cdeb.leceği ceza onları 
şimdiki meslekl~rini takibden 
mcneocnli. • 

İngiliz doStlıı.rlllW: harb gaye
lerin.i iliı.n ~derken bu noktayı 1 
tas."1ıh etmezlerse miic"deknin 
butün yul·ünü, ıiyakarlar, hilc
faı.rlar, müfsidi r 'e münafık
lar lehine kcndi~ri çekecekl~r
diı-. Fa~f:tt bız bu hıdar gafil, 
yalıud ülıcenab olıunıyac~öız • 
B:zi h be mc ur edecek her
lıruıgı bır devletin topraklnımı 
çiğner ek o dm lct iç:n artık 
h~yat hakkı tum;:am .. yız. Son
ra o d •'!eti W~im climızden İn
giliz t · · tu, İngiliz himaye
si bil~ kurtaram:ız. İngiltere 
bi.ıtün d vlctl ri ve milletleri bir 

Son gunlerdc Almnn \"e 1talynn 
crk,ını harb"ycleri aıa::ıoda tcmmJnr 
J ... pıld !lnd.ın bahsedıldı. Askeri ha
rckütı diplomasi !anliyctlıun m( bet 
\Cyn menfı neUcelcrine u;durmak 
için ro:;:sır.a erkanı 'ho.rb~yclerin bu 
rııbı tcmns.1 rı ll!:uldcodir. 1 

Bu yakınlarda mih\ er politikası 
bır çok tc cL .. JUSlerc ginşıni5 f.ıkııt 

bunlard:ın nlıruın ncticcJer meçhul 
k lmıştı. 

Fra:nsa .le i$bir1ığt, tsp. nya me -
selesi, yoldaş Molotofun De: .i ziya
reti, Rumqnyıı \'e Bal .an lWdı elcrı, 
Mı::ırdakı.. h:ırc' fıt bir n:uamma ha
linde lmlmaktndır. 

tttılyanın cayri mü aı 1 bir m~ -
simde, bozuk düzen bir kuvı; etle Yu-ı 
n:ın stanı i "Dle tc ebb tinden hn ıl 
!an muşl ul , .• ziycti el :.ı k~ ~ı!. 

i lcrill listc"1ne d hJ edcb"liriz. Bu
tun bunl n -go1.dcn cçil"C''"ck 
t rı:-k bir plun hnzırl rr 
j in z ... rurl bulunuyo a 

hJ:yrt ve memnt ıniicadclesine d muh meldir. 
davu. etmelidir Bugünkü mis
kinlib'lll ıki yüzlülüğün, ri:>ak!'r
lığııı 'e ıncnianlp restligin he
sabı görül" e • i k t'i uı eUe bi
linmel" dır. Yt.•ıi nizam 1'1 skc::;.i 1 
altında Alımın tnb'ivetinı kabul 
edt>n.mıllutl ıin h: ·, z m:an 1 

hürriyete ve isttlil · k ·• k gö
riilmiyeccldcri i ~ · bir 
prensip olarak · im ol · m dır . 
Bu il.8.n İngilkı · · b ı vvet 
kayn ,ı ola.c.!ktll'. ol :ı ln-
gilter <ili m 1 ı git -
tikçe arttı~nı goı" • •r . 

Utiscyin C Wd ~.H.ıCIN 

'(' y, i 
ayl m 
edccekhr. 

tas vvurla
; cttıgi il l

\urun nskert 
umüzd ki 

tc:ıkıl 

ncd.ilıru::ktedır. 

Yıuıaalüar Podo ra.deti d~ 
mpetlilcr 

Bclgrad, 22 (a.ıı.) - Bclgr dd n 
gelen hnberıcrc ı;örc Yun n ·ıtalaı ı, 

Pod gr dete g.r r \ c 
harckeilcrıni bu clın l ti 

Bu hafta sinamaen:da 

Gençlik ... Tazelik ... İlk aşkm Şi4heseri olan va 

ANN SHİRLEY - RALPH ELLA 1 Y 
Ve Yarının 50 yıldızı taı·afından · yaratıian 

KIZ TALEBE YURDU 
Fm11S1zca. s~1ii filmini n ut fa.kn ~füiiniiz. 
Genç Iuzm filmi .. tıı. bu cin filmi.. (.i ı~ halinde t-lruı 

kalbin fibni... Citl<ien gC'TIÇler tarafn•rl:m iriilmeıi füzmı 
g l•ıı b!r roman .... 

cotul'mll:;Ierdır. EGu· bu d gru i c, 
Yunanlıfor Görke .le Elbasan ııro

sında :> eganc yolu k · lcr ek el.
tir. Podogradet olındı ı ", c phenio 
~ark müntehnsında Go :cc - Florimı 
yolu bo_run a h rekatta bulunan 1-
tcı.l;: an ~u "etl · de tc t ed'lmi -
tır. Bı.ı ı~ıtnların munıın bir kı mı, 
şimdl Yug 1a> mak.ıml,1rına teslim Ble!!!!I~~ Bugün saat 1 ve 2.30 da t~n ıatlı m t neler. W'.!1'4!1?11 

olmaktadır. ---------------------------
~ 

TVRONE P WER ve. 

A 
İkinci rnuvaffa'kiyet !.~ı :olarak 

gösterıf ekte olBın 

İSTANBULDA 100,000 kişinin gördüğü ve alkışladığı -, 

AL v , 
h~S 1 h · M E L E V sinemasında daha 4 

'1 0f er şa 8S8rl • J nı,, gUn gösterilecektir. 

BUGÜN SEANSLAR: 1 - 2.30 - 4.30 • 6 ve 9 da·---· 



M.DA: e Y.EN1 8A.BAD 

Günün Fantezisi Abideler şehri iat~:ıbul'da 
Pek bUyUk bir şöhret Abidesi vardır. 

ALİ MUH İ DDİN (ltat uır.rı 2 inci •yfa da ) '* edenlerden hiçbiri yok
ta. yabud farkedilmiyordu • 
Cadc!e, bana, bütün o iğreti, yap
ma.cık, yabancı tezahürlerini a
tarak bir gece içinde yüzde yüz 
"ftrkleşmiş ve tabiileşmiş gibi 
geldi. Yürüdüm: Daima karan
hk! Taksimi geçtim: Güzel, tat
b, meraklı, insana. ışık iç_inde 
dağılan benliğini yeniden top
layıp bulmak imkanını veren ha
rilmUide bir karanlık! 

Talimhaneye girdim. Bjr La
birenti dolaşır gıbi o sokaktan 
bo sokağc., bu sokaktan o soka
ğa saptım. 

Pencereler, koyu lfı.civerd bir 
boya sürünmüşler. Kulağıma 
çarpan şarkı sesleıi içinde yo-ı 
Jum~. ~ulup karanlıklar için
de yözilyonım. 

Evime geldığim zaman valdt 
~yarısını geçmişti. Elektriği 
çevirdim \'C gözüme do1rın kilo
vatlar içinde şaşırdım. li::ngin 
tir i.lemdcn bir lrüçüh odanın 
basık tavanlı, kı-;.1 dunırlan a
rasına dönmekten daralmış -
tnn. 

Bir köşeyc- ntılmış gazeteleri 
ahb gqz attım: ltalyanlar Jm
çıyor, Hıtler Viyıınadn, Bulgnr
lar .... ve maliım bombardıman -
lar! Hepsini bir tarafa fırlattım. 

Bir sigara yaktım, radyoyu 
açtım: Feci bir ses: "İtalyanlar 
kaçıyor, Hıticr Viyannda, Bul
garlar ... ve malum bombardı- ı 
manlaı· !.,, mdyonuıı düğmesini 
kapadım, mavi göz söndü, ı 
"Oh!,. diye g<>JıİH bir nefes al
dım. lçimd bir • k8ülamcl oldu. 
Kendi lıudıı<lsuz ihtiı asını ken
disinden olrnıv:m insanların bin
lerle kilomctı~ e uzaktnki evleri
nin mahremiyetine ve ta kafa

dü. Yatağıma girdim ve harbi 
<fü3ündüm. Bir dÜ§man tayyar e
sinin .atacağı bombadan yaralan
mak ve ölmek ihtimalinin bir pi
yango çarpmak ihtimalinden 
çok daha az olduğunu, ba1buki 1 

H A CI BEKİR 
bir şehrin üzerinde uçmağa ce- Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: BeyoOlu, 
saret edecek bir düşmanın alev- Kara köy, Kadıköy 
ler içinde param parça edilmesi l mm;:21:1wamw•ı•m••••••••ill••••llİİlll•••••••• 
ihtimalinin ise daha fazla hu- ı 
ıunduğunu hcsab ediyordum . Gayri menkul mal!arın açık 
Tayyare ve insan nrasınd.-ki . • 
bu nisbct bugünkü modern artırma ılanı madde: 126 
haı·bdc yirmi dört binin bire nis
beti kadardı. O halde "geleceği 
varsa göreceği de var. O düşün
sün!,, diyordwn. Harb başla -
mış, bombalar atılmış, yangınlr.r 
çıkmış ve söndürülmüş, bir mık-! 
tar adam da yaralanmış veyahut 
ölmü$ fa.nettim ve bir kere bu
nu kabul ettikten sonra. da. Hit-

D. No. 940/162 
Adana 6 rinci icra dalrealndcn: 

Açık nrtırma ile paraya çe\Tilccck 
gnyrimenkuUin ne oldugu: Sucuzade 
mahallesinde ÇJ!tçı fob ikası demek
le maruf fabrika binası ve içind~ki 
pamuk fabriko makine, edevat ve 
le\-;ızum. 

lerin on dört aydanberi yaşattı- Gıı.yrimenkulun bulunduğu mevki, 
ğı kabusa bir tekme atarıı.lt bel- ınahallesi, rokafıı, numarosı: 

J;i en rahat gece mi g~i. dim. 
A: N . K. 

, ___ r_ı v_A_T_R_o_L_A .... R_...-iiı 

6 Şehir 
r. tiyatrosu 1 

temsilleri 
Tepeba~ınd;ı Dr:ıl':'I lcrıımında 

23/ll/1940 Cuma gunü akşamı 
saat 20.30 do 

AYAK TAK iMi A RASIN DA 

lst.ı..ıa ı caddcelnde Komedi kı•mında 
23/11/1940 Cumartesi guodi.lz 

:::ıat 14 de 
ÇOCUK OYU NU 

23/l l/1940 Cumartesi giini.i nkşarnı 
naat 20.30 da 

D A D 1 

He r tarafa otoblls vard ır 

Sucu zade mahııllcsinde. 
Takdir olunnn kıymet: Krokii1in 

(A) ıle gost.erilen bina kısmile bi.itun 
levazıınıno 40.000 kırk bin Era. 

Artırmanın yapılacağı yer, gtın 

sa:ıt: 25/12/1940 çrırşnmöa snat 10-12 

birinci. 4/l/1941 cumnrtcsi saat 10 -
12 ikinci. 

1 - İşbu gııyri menkulün artırma 
şartnamesi 13/11/040 tarihinden iti
baren 162 nwnrıra ile birinci icro 
dairesinin muayyen numarosında 

herkesin görebilmesi içln açıktır. 
115nda yazılı olıı"nlardon Iıızla malu
mat nlmok istiycnler, işbu şartname
ye \'e 162 dosya num:ırasile meınu -
riyctimlze miırncaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin % 7.5 rusbetm
de pey ııkçeslle veya milli biı· banka 
nın teminat mektubu tevdi edile -
cekür. ( 124). 

Gayri menkuJ satış ilanı 
940/15!) 

Biga icra Memurluğund:ın: 

llozlnei maliye,~ 900 kusür lir:ı 

borçlarındnn dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesınc karar verilen Di
metokadn Yusuf \'ercseslııden Macı
de ve Emin Melitoot ve Mustafaya 
ait Biga topusunun 22/Temmuı. 58 
nuınarıısıııdn kayıtlı Bigarun Dinıe
toko nahiyesinde Çınorlık namı di
ger Eğrial:m mevkiinde şarkan Ham. 
dıbey \'C garben Hıfzı aııa ve şimalen 

Halil ve cenuben Hamdi tarla~ı ile 
çevrili bir dönüm tarla. 

Muhammen kıymeti: 15 on beş 
lira. 

Evsafı: Meyilli ve iyi bir m,.evkide 
kuvvei ınootlyesi orta derecede. 

Tapunun ayni tarih ve 56 num;ı
rasını'la kayıtlı D'ml'!toknrun kôy ci
varı Egl'ibnyır mevkunde tınrknn 

Hamdibey garben Halil ve cenubcn 
Hamdibey ve şimalen Halil tarhı51 ile 
bir dönüm t.arhı. 

Muhamnıen k.l.)mel.i, 30 otuz lira. 
Evsa1ı: Ehli vukuf tartıfmd:ın 10 

dönüme yakın oldugu tesbit edilen 
\'e köye pek yakın olan bu torl:ının 
topragı zayıf ve kUV\'Ci inb:ıtiyt$i 

üçüncü derecededir. 

Jarmın içine uzatacak kadar=====--~-======:= 

Tapunun ayni tarıh ve 57 nunııı
rao;;mda kayıtlı yine köy ciYerında 

bribayır mevkiinde şarkan Hamdi 
bey ve garben H:ıfızağa, şimalen Ha
fız Halil ve ccnuben sahibi senet 
tru-fası ile çevı-Hi tapu k:ıydına goı e 
bir dönüm trırla. 

940/293 
lstanbu l A&liyc 1 kinci Ticaret 

M tıhkcmcsinden: 
Muhammen kıymeti 90 doksan lira. 
Evsafı: Diiz bir mevkide olup ehli 

vukuf t:ı!'afmdan 6 dönüme ynkın 

o1.1uğtı te'sbit edilmiş topr:ıjtı mt\n -
bittir. 

270399 No. 
H EY PtNAR DllA~N P tKA R (Kwyu 
OH, OH NE GOZ EL ~EY (Düğün 

270400 No. 

11afıııııda)' 

eahne.i) 

L!YLA bir ôZGECANdır. (MEC NUN di til'ltlen) 
AtK V OLUNOA BA(ô.RI YAPttK YOLCULAR (l!tvnl)' 

EY 

270401 No. 
N E YARD IM (t.a)' li d lt9rıde11) 

iPE K K.M-I ATLI (tıhenun dıMnlleno) 

·----

P. T. T. Umumi Miidürlüğü.ndeır. 
1 - Yapı ii}eıfode ıst.hd.ım edılınıek i.ttere ilri ,._ aıMa:ı.ış :Hıra ücntli 1 

bir Ye iki yüz on lira ücretli bir Y\lk ek nnmar Ye-ya mütMondia üe ,-ür; 
~tmi~ lira ücretli üç fen meınuw ve"• nUı.lw!ıııc:its ~11·. 

2 - Bu memunyetler ih.bs:ı tnl"vkii ~p tahblnine 9tN :Pto. lu luı-

a un hükünıieriae a«e i.ıcret veıilocekıir. ı 

3 - Talib olanların vesik:ılarını P. T. T. UmurMt ld1ıııdöııWıltl ı...-m 

binalar tubeeine Pdt>r~eri. (7914. - 11~) 

1 DEiil LEYAZl1 SATtl ALIA K8'İSYOIU il.All.Aftl 

Cinsi 

Lahana 
Pırasa 
l apan ak 
Patates 

K ifoau 

25000 
31500 
37500 
'iOOOO 

Bahri K. iMuı A1ıııM. ~TM'Wdsn: 
l'ahmini fiy•tı o,;u,., tuta rı 

lwrut S. Lira 

4 

• • 50 

> 
> 
> . 1fl'1t0 

Kuru soien ?OOOCl ~ 50 > 
seıniı:otu ıooo s > 
Salç:ı 5000 25 > 

1 

1 - YukarJda cins tt miktarı yazılı yedi kalem !'lehte ka~ı ::uırf uını-1 
lile eksiltmeye k.onulm~tw·. 

2 - Eksi?ımesi 25/n. Teirin/11140paz..,.teı;i gunü saat 15 de bınittc 1 
tersane kapımı.daki komi~yon bın;;ısındıı :vapılac:ılctır. 

3 - Bu iııe aid j<ırtnamc bedelsizolarak komisyoııdaıı a.lınııhilir. 

lNOz:A!I 

Millf Piyango 
41Rci td ltilcl -

7 Btt:tsiOt K .... n ···-·· Plln .WUr: 
/lı.,...;ge H,,.. 

J1r,.,,..,,. ıaiJıJ•rı tatarı 
Atl•di Lir• Ul'a 

1 
2 
5 
ıo 

90 
16U 
JOO 
000 

3.000 
eo.ooo 

Tftleili 47 
Mökifab 

'4.20S 

4ıG.OOO 

10.000 
i .000 
2.1HJ(J 

1.000 
500 
100 
50 
l O 

8 
80 

f(>.000 

20.060 
25.Ut)ll 
28.C 
90. 
-;o..oo& 
so.• 
3().fOO 
30.04'6 

18&.00U 
S.7 

Bu çeklllpe tam bilet (3) lira· 
d•r. Ya l'tm bilet bir buçuk ıırıı· 

dır. 

ltc.amiyeler hem mlkta,.ca, helY'I 
aıMcık:e fazl•laytırılMı,, ayrıcıı 

~ büyüklükteki ikramiyeler 
ç ... ltılmıftır. 

DeYamlı biletlw har-ici"de de · 
vamsız b#ctlcr da Ntı,a çıkarıl· 

m.,tır. llunlar da ayni flyatla r• 
wtılm aktad1r. 

DevaMlı biletin faydaaı, bir bl• 
letiıekl numaranın bir pllnda ti~ 
defa t.crilbe ectHmesine iıırıkin 
ve,..,_ldir. -Devamlı ltHetierin hf'r ayın 2 in· 
ci gitnü ak .. mına kadar maselıli 
bu aefer 1 i.-ci kinıınun 2 ınei 
ganü ak~mına kad;ı r degl9tlrıl· 

m M i lbımdır. Bu tarihten aon· 
ra biletler batkaaına satılaltıfir. 

O takdırde eski itil etinizin şar. • 
aını artık bir defa d a ka deniye· 

mezaınlz. 

Biletlerinizi degi~ırmekte veyrı 

y e ni bilet ;.lmakt;ı acele t>diniz. 

insanlığa musallat olan bir nevi 
canavarlığın, adi, mürai h!.llül 
şekilleri ve kalıbc hareketleri 
karşısında isyanla dolup taşma- ı 
ğa başladım ve dışarıdaki o göz 1 
gözü gormcz karnnlıgı ni in , 
_evdiğımizi ve k:ıpnnızn liadaq 
gelen harbin her c..cşiclinc l'ağ-ı 
men niçin en J. üçük bir korku 
duymadığımızm hikmetini an
ladım. öyle bir haleti ruhiye 
'çinde idim 1<i kaıaulık olan dı
Jal'1SI, yani haı·b hali, aydmhJ( 

li:~ım B:ı:;aran ile Yu .. uı Zı,Yn Bn
t":ırnnırı ynrı yarıya mnllk oldukları 
lstruıbul lımaruna b glı 266 rusum 
tonluk Dcmirhi .. ar isunli motöru Ka
radc-rrizdc Ak\,'Okocrtll:ın l\iarın:ır:ı dc
ruımdc Dcrim'e iskrlc:;ır.c bı :ıltw:ık 

ıızcrn 6100 adcd tirnvcsc yul,l 1., 

oldu"u halde ::eyrl esnasından 7/11/ ı 
194U ııerscmlıe gunü sabah saat 7 
de Karadt>nızdrn gil'dıktcn s6 ra 8.20 
racldelerınıie kesif sıs yıızuııdcn h
tnnbul belediyesine ::ııt Gazhane i -
kel inde olan Mudnıı~ o i mlı mo
tllrc zıkri gt.-çcn srınttc lı:kele omuz
lugund.ııı bmdirip moti.iriı de b<-r:ıbcr 
surukkyıp baştan knrn ol.urc1uı...tı n 
motorc bır t'ınzn olm:ıdıtı ve ku7~'1-
r.ının s' yuzi.lndcn \e Eul::ınn şid

detJı cereyoııı net•t.-cr,f oldugu aıılr
şıloıkt:ı•1 sonm mezkur motôr J,op
'tanı t;ırr f nd.m tanzım kılman deııız 
ı aporunun ta~dıkı lsknılmi, olıl'a

3 - 1potek sııhibi nl~ıı'klılarla d' -
ğer alakodarların ve irtifak hakkı sa. 
hiplerinin 1tayri menkul tiıeı-incleki 

haklarını hususiyle faiz. ve rnasrafıı 
daiı- olrın iddialanru işbu ilan tari
hinden itibaren yırml gün içinde 
evr~kı müsbiteleriyle birlikte memu 
riyeü.nize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde haklnrı topu sıcilliyJe ra
bit oldukça sotış bedelinin p:ıylaş -
rnnsından hariç lmlırlar. 

4 - Göst"rilen giincle rırtıı·m:ıya 

iştirak edenler ııı1ırma 5tırtnnamesini 
okumuş ve )[izuınlu ınaliimot nlmış 
,.e bwilnrı tamamen kabul etmiş ad 

ve it.ıbor olunurlar. 

Biga 1cıpunun ;ıyni tarih ve 62 mı
ınıırasında lrnyıtlı lJimetokanın Su 
çıktığı namı clii;cr Uç Kar:ı:ıgaç me,·
kiindc \ e ~arkan I laı;::m çavuş ve gıır 
ben Hüseyin \"C şlınnlen İdris ve ce
nuben Hasan çavuş arazisi ıle çe\

4 - EksiHÔ!eye iştimk edecek isteldtlerin 2490 ~ayılı kanunun iııt..dit,ı 1 

ticaret vesikalarını ve 117i lira 50 kuruştan ıb11rl"t. ılk teminatlarile birlik- •••••m••••••••• 
te tan.ıisn edecekleri tt>klif mektuplarını nıuayyen gt.in ve sırntten tam bir 11 
saat evveline kader komisyon bıışkanlığınu vermeleri, • l 0562> I _ 

Talıh ıizi bekliyor. 

Askerlik işleri J 
lan i~erisine, yani sulh haline 

nazaran bana daha vazıh, daha 
kararlı, daha emniyetli görün-! 

İl.AN 

ıe on gu 
nakrunınrı kaim o 
llunur. 

D. No, S4 /192 

iUın 

• m. IJ'n, en n:ııbi mahkemece ,,.:ıhit

lcı ın 12/12/1S40 tarihınc mu dıf 

prışcmbc gumı sııat 14 de d n en -
mı I rınc ve raporun ta dil.i ıçııı 

Hi/12/ 194D t.nrlhiııe musadı! p ar. 
t('sı &unu saat l4 tlc mııhnl.cmc .n·n 

ıruoyyen r.un ve soattc h{ıdı ede o
Hıkalı bulunnnl:ırın ropor alınırken 
Jnjlhkcmeı11lzdt• biı.z;ıt bulunmaları 

v~y l bir vekil göndermckri luzumu 
D ıuz Ticm'ct 'k:ıııununı:n 1065 ind 
n .ıddesi huJ. mune tc\ !ıkon nan o
lunur. 

Üç E el<trikçinin alınacağı 
hakkında 

İstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeler umum müdürlüğünden 

tdarcnin Şi)i or. 1nı ığı içın üç el"ktrıkçiyc ihtiyaç vardır. Musrıbak da 
• ostcrecekleri clılıyete r;ôre santtl' 28 kurusa kadıır ücret VCl il"cektlı. 

Taliblerin ııu u hlivıyet (.UZC! ru, husnuhnl kiıgıdı ve hizmeti mtıddet 
Jcsikal3rlle b rliktc id:ırcnin Metro H.ınınd.ıki .3at İşleri Miıdurlügiinc miı-
racaatlaı ı 1 ı .umu b 1d rtl r. «l 1097> 

5 - Tnyin t.-dilen zamanda gayri 
menl..-Ul i.ıç defa bağrıldıkt:ın sor.ra 
en çok aı tır:mo ihale edılir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 'i5 şinl bulmaz \'eyn sntı ı -
tiyenin alacağıno ruchaıu olon diğer 

• nlacak.lılı:ı.r bulunup ta bedel bunlo
rın o g:ıyri menkul ile temin edilmiş 
alacaltlılıınnm ın cmuundun f:ız.loyo 

çıkm:ıısa en çok ıırtıı anın taahhiidti 

baki lmlmok tizerc rırtırmn on beş 
guıı dnh:ı temclicl ve on beşinci giınü 
:ıyni :ınltc y:ıpıl:ıeak :ırtırm:ıdn hr
dcli satış istiyenin rıl::wnğına riıç-hnnı 
olnn d:gl.'r alnC;.ıklıların o gııyı i meıı-
ı.uı ile temin cdıl iş nlncakl::ırı mcc
nıuuııd:ın !a·,l;:ıy:ı çıl.mnk şarliylc. 

c çok • rtıı:an:ı ih:ıl edilir. Böyle 
bir bedel elde edılmezsc ihale y:ıpıl-
m •. Ye satış tnlcbi dtiscr. ! 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
oltınnn kimse dcrhol veya \'erılcn 

mühl~t içinde parayı vermez.sc ıhole 
knrarı fcsholunnrak kendisinden e..: -
vel en yüksek teklifte bulunan kim 
se arzetmiş oldum bedelle almago 

razı olursa onn, razı olrnoz, veya bu
lunm:-ızs.ı hemen 15 glın mütldeile 
artırm::ıyn çıknı·ılıı> en çok rırtırrına 

ihrılc edilir. İki ihale or:ısınclnki !ark 
ve gt>çcn gunlcr için yüzde beşden 
hcsrıb olunocak faiz \'e dlger zorc.r
lar oy,rıco hükme har.et kolmokı;ızın 
mcmuriydimizcc oh ıd. n tolısil olu
nur. 

Madde (1a3) i'nbrikn bino ve lc\'a
zıml<~ı ı do yuknrıda gfü.tcrHcn 25/12/ 
1940 tarihimle Adana birinci tcro 

rili 5 dönüm tarla. 
ı - 13/12/1940 taııhinc r:ısUıy. n 

cuma günU :saat 9 dan 1l kadro; Bi
ga icr:ı dail'esinde yapılacak birinci 
a ık arltımuı sonundo gayri men -
kulkr muhammen kıymetin yUzıle 

yetmiş beşini buldugu takdil' -
de ihale edilecek \'e nksi t:ıkıhr<le 
satış ikinci nrttırmııya talik. n 10 
gun terodid olunacaktır. 

2 - 23/ ı2/ 1940 tarihine r:ıstlıy. n 
pazrırtcsi giinü saat !J elan ı 1 kari:ıı· 

d, irl'de yapılacak açık nrtırm;ı so
nund;ı gayri menkuller en fıızln ar
tıran üzerine ihale edilecektir. 

3 - Gayri mcnkuhin vergi borçl:ırı 
borçlul;ıro ait olup su lış beclclinclcn 
tenzil edıleccktlr. 

4 - Satış peşin para ile oltı.P sa
tışa iştirak etmek i&tiyenlerin yit11te 
yedi buçuğu 'ıisbetindc pey ııkçcsi 
vumcleri veya milli bir bıınkadJn 
tcmicot mektubu getirmekti icnb 
eder. 

2004 şayılı ve mezküı· kanunu ta

Miktarı 

• • • 
Tahmin 

bedeli 
ilk 

Teminatı 

Eksi~e aıln ı ve aaati 

100.000 kilo K. Faııulye 26170.00 1962.75 4/ 12/9411 çaı1':tmba 10.30 
95.000 kilo Toz şeker 3Gl00.00 2/0i.50 4/12/940 > 12.00 
60.000 kilo Sadey:ıgı 94S!IO.OO !l97!l.50 4/12/940 :t 14.001 
26.000 l:ilo ~Zeytinyağı 18301.40 137:?.fil 4112/!140 > 15.00 
51.000 kilo Scıbun ~5fill0.00 1912.50 4/12/940 < Hi.301 

1 - Yukarıda ınil,tar, cins, t.alınıin bedeli, ilk teminaUarilC' eksiltme 
gijn ve saatleri yazılı beş kalem gıda ra:ıdde::ıinin hizalarında gôsicrilen gun ı 
ve saatlerde kapalı zurna ckslllme)P.ri yapılacaktır. 

2 - Ş:ı.rtnaıneslııl görmek \'e alıııııl: istiyenlerin her &'Ün komis_y ı•ııa mıı

racaatlarıı 
3 - EkEiltnıeye girecekle-rin 2490 sayılı k:ıııunuıı mrifatı dnhıliııdt> ha

zırl1y34.·nklan kapalı teklif mektupl.ırı>J.ı cksıllnıe ımt.tltrlr.ılen birer 
saat ev\·eJine kadıır Kasıınpasad:> bulunan komigyon baskanlıgına m:ıt.iJuz 

mukalıilinde vermel<-rİ. < 10844) 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 1 

dil eden 3890 sayılı icro ve i.Oiıs ka
nununun 126 ıncı mac1dcsine göre ir
tifak hakkı sahipleıilc diğer al!ıka- 1 
<l::ıranın itİl'OZ ve iCldi::ıl:ırını 15 guııı İstanbul Beledı·yesı· ı· Ia"' nla .. rı 
içinde dairemize bildirmeleri ve ıla-1 
na fazl:ı iz:ıhat almak istiycnlcri•ı ·-------------·----------------' 

Tahmin edilen bedcli 40 Ilı a ol:ın 7.eyünburnu sililı tamirhanesi aı az.iısı 
dahilindeki otl:ır bir sene ınuddeUe at>ık arttırma ile ihale edıleı.ektir. Ta
lıblerln muvakkat teıninotı olan 'yı.izdc 7.5 nisbdındeki 3 lirnyı her hongi 
bir nrnlmüdürlügüne yatırarak nl:ıcakları makbuzla birlikte Sallpıı7:ırında 
AskerI Fabrikalar yoll:ıınasındnki sntın olına komisyonuna 26/ll/lMO salı 
günü saat .14 müracaaUan. «10598~ 

17/11/1940 t:ırihinde~' itibaren dai-
rede arık bulundurn1ııcak ııçık ;ırt.

tırma şartnamesile 940/9 sayılı dos
yayı tetkik ile anlıyocakl:>rı iH\n o
lunur . 

memurluğu odasında işbu ili'ın ve 
gösterilen nrtırmo ş:ırtnomcsi d:lire
sinde sahlocoğı ilan olumu·. 

İtfaiye teşkiliitı için alınacak iki ntled maa dinamo benzin motöni nçık 
eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun lah!"Qin bedeli 3100 lir:ı \ e ilk temi
notı 232 lir:ı 50 kuru~tur. ıjartnnı'lC Zabıt \'c l\Iuamclfıt l'.iüclüıhigü k:-ıle
miııde görülebilir. iholc 9/12/19-10 pazartesi giinii saat 14 de n.ıimi Encü
mende yapılacaktıı·. Talıblerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ~40 
yılına ait Ticaret Od:ısı \'er:ıl:alarilc !hole günü muayyen s<: .. lte D~imi Erı-
ciımendc bulunmalıırı. ( 11126) 
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' ı nnsıl aldık ı> holde duruyor. 
Açık eksiitme usulile inşaat ilanı 

Sıhhat ve içtimai ~lluavenet Vekaletinden 

Bir ·çalgıcının seyahati 
PSUNM f EMı 90 

Dedi, Heri! 1 lordıy:ı ml•ydan ver-ı 
memi~l kı mı .-ı ıp bir şey cöy
llyeylm. Çır:r ı, da ne kndar oı;;ıkgöz 

im~! Balo elb c.::i sozüni.i duyor 
duymoz onum...ı •e bil' çok pantnlon, 
gayet gorib bıı.ımdc setreler, ceket
ler çıkomı mı! 

Dükkılıı ı 1 ;ıl:ı: 
- tntıh<.:. ec!!n z mü yoler, zrıten 

üılihaba d h c. t y~lt, çunkil hep::i 
maıccmmel \C modJy"I muvafıktır. 

Diyo:tdu. Ben hiddctleudım: 
- Uıkin dostum pek boş boğaz 

im~! Balo ~lbiscsini ne yap:ıca -
ğız? Biz Viynn:ıdıın gidiyoruz. 

Dedim. 
- Ha, ha p:ırdon m&.',Yolcr, paı· -

don. Evet, evet biraz fo2la lakırdı 

cUim. Birdenbire bıılo elbise~i alm:ı
ga gcldiğinue hukmetmiştiın. Affe
dersiniz, timdi onlndım. Fcrdinond 
mösyülcrc blrcr kot seynhnt elb'scsi 
çlknr. 

Frldrih benden ziyade kızdı: 
r--: Arknda~ ne biçim adamsın be? 

Dur bakıılım evveli\ derdimizi ~.n-ı 
lnuılım. Ne istcdir;imizi ne biliyor
sun? 

Dc·di. 
- Afkclcrsiniz mösyoler, Viyanoyı 

tcrkedcceğınizl söylerni'7 id.niz, ıa
bıi birer kat seyahat dbisesine ilıti- • 
yacııııı. vardır. Onun için söylemis
üm. 

- Ne boş fıkir! Seyahat elbisesin
den başka bir elbise ile Viyanadan 
gidilmez. mi? 

- Gidilir mösyöler, omm:ı yakışık 
:ılm:ız, o halde yol çantası clacnksı
nız. 'Evet, bu muhaklfok. l!"crdinond. 
herifin lakırdısını oğzmda bmıkt.ım. 

- Dur do:;tum occle ·etme! Fc:
dlnond mcrdinand d.yip durma. Eiz 
lıuraya ruçin geldik biliyor musun? 

Dedim. 
- Elbise nlmok için. 
- Hoyır, işte bilemediniz, 
- Bostan, §CJllS!.fC. 

- iyi bir nd::ım olmas:ıydınız. 

Başınu.cla paraıc.nsın derdim! Ne 

ise onun ıçın değil? 
- Yol çantası da değil? 

- Elbet değil, yol çantasınııı içine 
biz mi gırecegiz? 

- Belki cı,;ynıuzı. 

- 1kimizden başko eşyamız yok. 
- 1ç çamoşırı :filan ... 
- Ey uzatma canım! Biraz da b~n 

söyliyeyim ... 
- Buyurunuz. 
- Arkmnııdnki c.lbiseyl dün bu 

m:ığ:ızadon alınış idik. 

- Evet, bu ... 
- Sus be! L!ikırdı tamam oltun., 

Halbuki biz bugiin Viymıodnn gidi
YO"UZ, elbiseye ihtiyacımız kalmadı. 

- Y:ıni don gömlek ile mi C<'l'.c
ceksiniz! 

- Daha neler? l\tilııosebcWzliğln 
lüzumu yok! Mnks:ıdun biiylc stıslü, 
elbise, yarını metre Gllpk:ı, kotı ı;:om-

lck ile gczmcır.ckUr. J 
- O holde .. 
- Sus! Ben lfılordıyı tomom edc-

~im. Bunun içln sızc üı crı:ııt edl-

- E\ el, e.vet... 
- Teı: ş etme. Daha bitmr.:di. U 

zııkça bir yere gideccgiz. F.Jttı~emi

zin beyhude yere csklmc.simie bir 
mana yok. 

- Doğru mö~yölcı· doğru ... 
- Dm· c:ınım! 
- Biraz siz durnnuz. Şlnıdi :ınlo.-

dım. Elbisenizi eskitmemek mnkr.ı
dile üzerine biiyfü:ek bir manto ııln
caksını7. değil mi? ~·erdin:ınrl çobuk .. 

- Ne liikırdı onlamoz rnfam imiş
.sin be herif? Dun oıılatayıın. 

Fridrihin canı sıkıldı: 

- Sen bize es\ ob satmıık icin ne 
yapacagını bilmiyo!'sun, biz arka -
mızdaki elbiseyi size satnıngn geldik. 

Diyiverdı. Bu lakırdı u1.crıne el
biseciniıı aklı başına geldi. 

Biraz duşündtikt .. l sonra: 
- Ya öyle mi? Bunu C\ elden ~·y

leseni~~. 

DC'di, ben: 
- Sen söylcmc1:e vakıt b;r:-.kn1a

dm ki. t~te şimdi anladın, biz buı un 
gidcccgiz. Dün aldı •ımız c•ll.ıı eyi 
inde cdeceı;iz. 

Dedim. 
- Foknt mosyö ben eski teylc.-

alm:ıın. 

( Arkr,sı ' ar) 

1-Ankarada lfom~mönfüıclc Y•·r~l:n:ıkta olan Tıb Fakültesi mtistcmiln
tından •959004.95> dol.uz yı.i..: elli dokm: hin doksan dôrt Hr:ı doks, n IJc~ 
kuruş ke~l! bedelli cloi;um 'c nlw1>l' klinigi inı;:ıatmın ikmoli :ıı,:ık ı.:kmlt
mey.: konulmuştur. 

2 - Eksiltme • b!ıiııci l.5ıııın 1940 pel'ı,;cıııbe günü saat 15 de Ankar. -
da Sıhhat ve tçtiınai Mt..'ı\'cnet Vcklıletinde te~kil olunacak Jıucusi komis
yonca y:ııııl:ıc:ıktır. 

3 - istıycnler eksiltme ~aıtııa 11csi, gc11el \'f! feııııi ş.ırtn .. mckr, mu
kavele projesi, fiyrıt tahlili, l.eşlf \C lıu"-usi şarı!ar ced,,cli ve Hl pnr(,':ı 
:wan proje plt'mlmını 47 lira 95 kunış bedel :muluıl;ıilinde Sıhhat Vt:k; lr.ıi 
İçtimai Muavenet d:-ircsınrlı'n a1:ıb:l<'rc!.leri gıbi inşaata ımıkt:ızi ve bir 
kısmı hazı!'la:ımış olan tn•biknt projcJe~ini de tdkik cdebiliı'lcr. 

4 - lilu :akkot !cMınut mil:dıırı <42113.80> kırk iki bin yu~ on uç Jıı-:ı 
seksen kuruştur. 

5 - Toıliblcr :ış ...,.oaki ,-.~s1k.1lan taminat mokbı:zlarilc beıaber konıi<'
yona tc\ di etmeğe mecburdurlar. 

A - Cari scnl'ye oıt Tıcaret Od. ı vesikası cTalibler ı;iı ket olursa 
241/0 sayılı konu mı., Oçürcli madde inin A \ e B fıkral:ırındn yo:z.ılı vc::i
ka2.arı.~ 

B - 250.000 Iiı·.rı•l:ııı • ~· gı oln m:ıl~ üzere yaptıgı hına 
b:ı~aıılı~ırıa d·ıir ış "nim IC'r ndf'11 <>lımnıs VP51lrnhır. 

6 - Tcmin:ıt oi:!rr•. ı•, 'ı;ıt \'C ıı ıttit ıı'lolıiyetindeki ,.vrak 
kalıul ı-clilcmiy\;C~ ı irin hu k. b•l tem ı ut verınc k i:stiyı:'nlc iıı 

''ek[ıletc mür:ıc::rntı:-ı b\!zıl rı • lan.alı rı, l ı;:ındıkltrınn :Y..ıt m ı, 

)~no makbuzb nı tC'''di ı.!• rl lıi ı .'lclıı-. dOIJllO 

Fen FaY.üHcsi Dekanhğından: 

i kr.ı•i iv! 

~liını ~OlıC:l 
ıJ :ı Jı:ı CV 'li •} 

'l ve konıis-

~pcnı:iyari nelı: t t cı.ı;tıtü.ni için bir asi ton :ılın 

dcb'nlı~o mür:ıc~atb ı iliin olunı.:r. (1 070) 
1 1 11 • 

1ı;-klıler'n 

Eminönü As. Ş . de n: 
Pi;\ adc TGM. Ahm• d oğlu 'ı:ı • "/J 

315 (40297) 
Piyade ALB. Hti<:e~in Hüs•ni ot .. 

lu Jhsnn Tahsin Aktnn 297 (31G ~ 
309) 

Piyade TGM. Alı v~lu Hi.ı nu ''irr
maç 3"7 (47283) 

l'iy.ıae TGM. Ahmed ı>slu NıY• tı 
Yunel 315 (:l0:.?9i) 

Pıy;;de TGM. Mu· el oı;lu .t.ı,duJ.
hıh Yukup 333 ( 49441) 

Piyade TG'M. Ahmed O"lll 'M 'r' 
ınl'cl !;;ıit :114' B:ıgdat (33:; - ~8) 

Jaııd,uına TGM. Cemil Ay çnd 
3.11 (~334) 

Topçu TGJ\I. A ı:n q,h.ı f ~ 1 

( -!-8·114) 
Nuklıye TG.M. Avni oglu lliln.i 2J 

(!i!l!l06) 
S1.1\. ri TGM. T:;hir oglu Bcd < d~ 

din :125 "(50i65) 
Nal.liye TGM. Muhı .. ıııl oghı C. 

Cahit =:28 {44966) 
8 . .S. ML. ME. l\Ioılı, ı· oghı Rd ~ 

Tunay 312 İstanbul (19415) 
8. S. ML. ME. l\Iust.ır. otlu 1 n ıl 

Hakkı Akalın 301 Edin~c (316 _ ıO 
TBil. YZB. Ali oglu ~Iu tnro De " 

man 314 Humus {3644G) 
Aceı~ ŞUbcyc m(ıtnc<ı tl:ın. 

• • • 
Yerli Eminönü As. ş. <len: 
1 - Aşa.,ıd..ı kiinycsi :, , ulı c e 

939 scnc.i Eminönü a<:kerlik nıccl ~ 
since çürnk ı·aporu t. nz.im edılın• c 
de bu rapor kt\buJ. cdilmeoig ıı ' ., 
heyeti sıhhiJC<CC ınunyene ine lu uıtl 
görülmüı;tür. 

Dudak açıldığı bulcr.. n bu c it' 
.h~r\Cn ı;ubeyc gelmesi \'C b.Icıı:c 11 

b • I~ 
~ eye m..ılumot \er ... 1, g lmeu ". 
tnV.dirdc asker kaça~ı mua 1l c 

1 

göreccgi ilan olunur. 
2 - Balab:ınai;a ınallalk.,ıııd ~ 

'.Ahmed Şt'l.ıü oglu 335 l~:ıstanıll ı.ı 
dot1m Ju Edip l:rk:m. 

• • • 
Beyoğlu Yabancı Ask:rlıl< iUbt$'11 " 

den: 
Bey~> •in ve Bc-:i';t:ı~ kaz:ıl:ırı c'I " 

hilinde bulunan y.ıb~r.cıl:ırd. n l 
1!:ineik:ımın 941 tarih.inde oı:-ıt:ı " 
fiçünC'Ü devre göniillıı yardımcı he " 
şıı·eıcr kursunrı girın<'yc tıılıb 11ctı•" 
şirclerln bir ilramet kfıı:ıdı iki fo " 
togt"af ve mektep cchadctnnn d rıte 
şubemiı.e mUrro.caotl:ırı ilan olu~ 

İT İZAR 
Dünkü nilshamızdo ncşrcdile•1 t"' 

tanbul dcft,...rd:u lığınm l ıono nuııı " 
ınlı ilfınınd:ı (Şi;lıtle Do. 'ltı H " 
vuzlub:ıhçc sokıık 5;; ntrn r. lı C' dıt 
yedi kolem e~yr.nm) ı u\ tıkk ıt tc" 
min:ıt l'"'deli olan ı lira 50 kuru-ı tr.' 
bıd.ı gorı\nıir bir rurcttc çıkıııfl, 1• 

olduıJu.ıclan key!iJ·ct ta' zihan ılıı.ıl 
lllunur. 

rm 

Sııhibi: A. Cem::leddln So-raçoalıJ 
Ne;.rlynt Müdürü: Macid çetin 

B:ısal\}ığı yer: (H Bekir Gilrsoyıır 
\"C Cemaleddln S3nr:ılilu matbııııs•J 


