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Ekmeğin karne 
usulile dağıtılması 

Bu işi "Tevziat ofisi,, idare 
edecektir. Zirai iş mükellefiyetinin 
tatbiki hazırlıklarına da başlandı 

BU SABAHKİ 

Kaliforniya 
açıklarında 

Japon 
denizaltıları 

TELGB.A.PLA.B 

Libya'daki 
muharebe 
bir yarış 

şeklini aldı 

Londra 20 (A.A.) - Büyük 
Okyanosta askeri vaziyetin hulasası: 

L1byada harekAt devam cdiyorı Ankara 20 (Telefonla) - Müm- Ankara 20 (Telefonla) - Milli 
kt1runma kanununun Büyük Millet 
Meclisince kabulü üzerine bu ka.nu· 
nun icablanndan olarak zirai i§ mü· 
kellefiyctinin tatbi]d üzezinde ala· 
kadar makamlarca hazırlıklara bar
lanmııtır. Zirai istihsalatın arttırıl

ması :için §imdire kadar bir çok ted
birler alınmıt ve daiına da alınmak· 
tadır. Bütün bu tedbirler çok iyi ne-

13 limanda deniz 
yollarında müdafaa 

tertibatı alındı 

Mihver kuvvetleri süratle 
çekiliyor, Britanyalılar 
bunları takip ediyor 

İngiliz kıtalan tutunamadıkları için 
P~nans' dan çekilmekl'edirler. Japon• 
lar Mıılezya ormanlarında 160 kilo· 
metre kadar ilerlemişler ve Penango 
ın karoısır.daki sahili işgal etmişler
dir. 

Malezyanın şimali garbiıinde in· 
gilizler Krian nehrinin cenubunda 
yıen~ müdafaa hatlarını i~gal etmek· 
tedi:ler. Kelantan bölgesinde ıid• 
detli rrnharebeler olmaktadır. 

Japonların kıtalanm takviye et
tilJeri müddetçe devam etmiı olan 
sükunet bu suretle sona ermiştir. 
Japonlar şimdi pek zayıf surette teç· 
hiı: edilmiş olan lcrtalarını ileri sür· 
melc~dirler. Bu askerlerin teçhizatı 
bire · miğferle birCT küçük makineli 
tüfelten ibarettir. 

Hind takviye kuvvetleri 
gönderildi 

Londra 20 (A.A.) - Hind tak• 
..iye kıtaları Rangoon'a gelmiıtir. 

İngilizler Kraya niçin 
taarruz etmiyorlar? 

Londra 20 (A.A.) - Japonla
rın Kra yarımadasında muvaaala 
h·\tları o kadar zayıftır ki fngilizle· 
rin şimdiye kadar bu hatlara niçin 
taarruz etn.edikleri ıuale şayan gö
rü!mektcdir. Bu bölgedeki lngiliz 
kuvvetlerinin kafi gelmediği zanne
dilmektıedir. 

Amerikalı gönüllü 
pilotların ilk taarruzu 
Tchoungklng 20 CA.A.) - Amerika

lı gönüllü pilotlar, ilk defa olarak cu
mnrtesl sabahı Birmanya yolu üzerin
de Japonlarn taarruz et.m~lerdlr. Bu 
yolun Qindeki son noktnsı olan Ku
nilng üzerinde en az üç Japon tayya
resi düşürülmüştür. Diğer bir habere 
göre de altı Japon tayyaresi düşürül
müştür. Son gunlerde Çine gelen Ame
rika pilotlarının hepsi salimen ü.sle
rlne dönmüşlerdir. 

Terampa yine 
bombalandı 

Bingazlnln dü.,mesl bir gün meselesi kün olduiu kadar bsa zamanda 
ballne gel.miftir. (Radyo psetesi) faaliyebe geçmellİ kararlaştırılan 

Kahire 20 (A.A.) - İnglllz Orta. (T · t f. ·) · .... • • h-ı_ı_ d 
Şark umumt karargahının tebliğinde evzıa 0 ısı mn .... auu .~ın a 
şöyle denllmekt.edlr: \bütün hazırlıklar i1unal edılmıı ve 

Inglllz kuvvetleri dün sabah hlçblr bir teşkilat projesi hazıılanmıştır. 
mukavemete raslamadan Deme ve Bu proje önümüzdelci pazartesi gü
Meklllyi işgal etmişlerdir. ötle vakti ı· d f •· d · ·ı-- '- ·
ileri keşif kollarımız Ol<mınnl - Ber- n~ son e a goz en geçın ....... eır. ..... 
tanın 40 kilometre batısında bir nok- hafta içinde Baıvekalctin tııavibine 
taya ulaş~lardır. Bu sırada İnglllz arzolunacaktır. 
zırhlı kuvvetleri d~man kısmı külll- Kame usulüne tabi tutulmasına 
sini takip ederek surat.le Meltlll batı- .__ il kın V• d v ••• 

sına doğru ilerlemekte idiler. ır.arar ver en e egın agıtına ııını, 
Büıün gün have. kuvveUerlmlz çe- yıe.ni (Tevziat ofisi) idare edecek

kllmekte olan birçok diişnan kollan- tir. Ofis, Ticaret Vekalıetine bağlı 
na pek az irtlfadan devamlı ve §ld- olarak çalışacaktır. 
detll hava akınları yapmlftır. Müte
addit yollar üzerinde bulunan dli§
man maklnell ta.şıtlanna büyük za
rarlar verilmlştlr. 

Dilntü hareketlerin hülasası, sıre
nalk merkezine kadar ileri hareketl
mlzln muvaffakıyetle devam etUttdir. 

Have. kuvvetlerimizin çekilmekte 
olan d~an üzerine denmlı taar
ruzu ~ ileri kollarımızın ılddetll taz
y1.k.l neticesinde, düşman Jtaçmata 
devam etmlftir. 

Bingazinin farkında 
Londra 20 CA.A.) - MUıv-er kuv

vetlerinin şarki Slrenalkte tam bir 
rtcat halinde bulunduklarına dair 
General Auchlnleck tarafından neş
redilen tebliğ' Londrada hayret uyan
dırmamıştır. Llbyada cereyan eden 
muharebe hakkında 48 saat.tenberl 
pek seyrek haber alınm14 olmasına 
rağmen bilhassa Auchinleck tarafın
dan General Rlteble'ye çektlen tebrlt: 
telgratı harekAt.ın müsait bir şekilde 
lnklşaf <ıttlğinl gösteımekte tdJ. Bu 
muharebenin hiç olmazsa Bingazlnin 
şarkında cereyan eden büyfik muha
rebe olmas muhtemeldir. 
Düşmanın yakından aıkı~ınıdığına 

ve İngiliz kuvvetlerine ~ı koymak 
lçln Rommel'ln geri dönmek fırsatını 
bulamıyacağına ıüphe yoktur. 

İki gemi torpillendi 
Kahire 20 (A.A.l - Tayyarelerimiz 

perşembe günü Trablus yakınında 

kuvvet.le hlmayo edilen dört dWprıan 
gemisinden mürekkep bir deniz katl
leslne mensup iki ticaret gemlslni 
torplllemlşlerdlr. 

Milli Şef 
I>ü.n konaervatuarda 
verilen bir konserde 

bulundu 

Ankara 20 (Telefonla) - Bugün 
Devlet konservatuannd& blt' konser 
verllm{4tlr. Saat 15.23 de Mllll Şet 
İsmet İnönü, yanlannde. Ma.arl.f ve
kll1 olduğu halde, altı.şlar ara.sında 
konservatuar salonuna §ere! vermLş
lerdlr. Bu konserde Çaykofsk.l.nln 
meşhur piyano konsertosu çaluun"', 
piyanoda bayan Ferlıunde Erkin par
lak bir muvaffakıyet kazantnlf ve 
piyanoya başlar başlamaz çok yüksek 
bir :sanatkAr oldotuna gösrennlşt r. 

Tü.rk - Bulgar 
münasebatı 

İktisadi it birliği 
teminine çalıtılıyor 

Sofya 20 (A.A.) - Türk ve 
Bulgar hükumetleri halihazırda Tür
kiyt' ile Bulgaristan arasında yararlı 
iktisadi işbirliği tahakkuk ettirmek 
için büyük gayretler sarfetmcktcdir
loer. 

ticcler vermiştir. Bu itil>ark zirai 
İş mülc.ellefiyetinin - kısa tabirile -
(m'Ceburt elcimin) tatbiki üzerinde 
yapılan çalışmalar daha ziyade İs· 
t.ikbale hazırlıklı bulunmak gayele
rini iıtihdaf etmek.tedir. 

Başvekil 
Dün An.karaya döndü 

ve garda Vekiller 
tarafından karıılandi 

Londra 21 <A.A.) - CB.B.C.) Ame- Londra 2 1 ( A.A.) - B. B. C. ı 
rlka. Pasifik sahllleri deniz kmnn.nda- l.ibyada genCTal Rommel'in kuman
nı amiral Orlnsvcld'ln blldJrdl~lne dası altındaki kuvvetleri ricati git
göre Japon denizaltı!~~ Ame:,ıım•nm tikçe kıumakarışık bir )·arış tc:ldini 
Pasifik sa.hlllerlnde görulmllştur. Ka- o.lrnaktadır. Bı itanya kuvvetleri şiın-

~!~~i~o:1r!1~~~!~~!t~~lbavt.~ den ~ern~· nin 80 kilometre garbin· 
nlmnuşt.ır ,ı · S.rena ya vasıl olmuşlardır. Reu• 

· • te:r ınu'ba.biri bu kuvveıtlerin Sirena' • 
Amerıkan donanması nın 20 kilometre cenubu şarkisinde 

kumandanlan yolların birleştiği bir noktaya kadar 
1,onclra 21 (A.A.) - (B.B.C.) Ame- ilerledikleri bildiriyor. Burada mü• 

rlka Bahriye Nazırı B. Kn~. Amerl- him bir mevki olan Barçe bulun
kan nmlntll Klng'in Pasifik ve Atlnn- maktadır. 
tlk~ld filolar kurnandanlı~a tayln Britanya kuvvetleri ıimw Bingazi
edlldiğinl blldJ~r. Amiral. Pasl- y 1 Si} kilometredm de yakın bulu· 
f~'tekl Amerikan bahrlyeslnl tama- nuyorl...ı.r. Hava kuvvetlenmiz dti,. 
men ellne alacak ve yalnu: Ba.hrlye mann zayiat verdiriyor. Bugünkil 
Nazırlyle Cümhurrelslne karşı mesul ilerleyiıle general Wavel'in 940 ta• 
olacaktıt. . 

1 
d A••--••... ki ilerleyiıi mukayese oıtdilirsc bu de· 

Amiral Ingero a IAUU ..... donan- f- ''-" h k t' d h b ,_ Id ~. 
lm 

ag are e ın a a ça uır. o u.-
ması kumandanı o uştur.. . ... 1.. G l w r · k .~ 

Ankara 20 (Telefonla) - Blr aydan --- goru ur. cnera ave ın uv ....... 
beri l.zinll olarak Mersinde bulunan Franıa'da milli yardım leri Derr.eye 45 günde varmışlardı. 
Başvekil dolttor B. Retlk Saydam bu Bu defa general Auchinleck kuvvct-
gün saat 12 de Riya.seticümhur husu- işine bir teberru leri 34 günde Derne'yi geçmişlerdir. 
st trcnlle tehrlmlze dönmü.,t!lr. An- Vichy 21 (A.A.) - O. F. 1.: Viclıy 21 (A.A.) - O. F. l.ı 
kara gan Başveldlimlzl karşılamak Parieten bildirildiğine göre, dördün- Llbyada İngiliz tarruzu devam edi
uzere gelen yilzlerce zevatla dolmllf cü işg:ıl .ınıntakası kumandanlığı ya- yor. Roma, önümüzdeki günlerde 
bulunuyordu. Hususi tren gara gir- verleri, Fransız milli yardım ışıne daha şidd-etli taarruzların beklcndt-
dlkLcn sonra Bqve'klllmlz yanlannda 4000 mark teberrü etmişlerdir ğin· blidirmektedir 
husust kAlem müdürü 'B. Hasnn Şilk- · ı · 
rü Adal olduğu hıı.Ide kompartıman
dan indi; çok neşeli ve sıhhaUl ldl. 
Başvekili ta.rşfiayanlar arasında 

Riya.seti Cllmbur umuml :t:Atlbl, ya
verler, Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
reis vekilleri, müstakil grup relsl, Par
ti Genel Rekret.erl, Genel Kurmay 
Başkanı, Hartclye Veldli, dl~r vekil
ler, bir çok mebuslar, askeri ve mill
ki erkfı.n bulunuyordu. 
Başvekll kendilerln..l karşılıyıı.nlann 

Hong Kong 
hala mukave

met ediyor 
ayrı ayn ellerini sıktıktan ve teşck- Ada ile Londra arasında 
kürde bulunduktan sonra otomobllle 
gard n aynlmıştır. yeniden muhabere 

Sovyet 
kıtaları 

ilerliyorlar 
Sovyetler yeniden bazi 
yerleri ele geçirdiler 

Bir motör makinisti ba,Iadı 
___ Londra 21 (A.A.) - B. B. C.ı 

çarhla makine arasına I Sovyet kıtalannın ileri hareketi d~ 
d .. k 1 d Vichy 21 (A.A.) - O. F .. : vam ediyor. Kuybişeften bildirildi-
uşere parça an 1 Uzak Şa~taki harekat hakkında aon ı 

ğine göre, Almıınlar, Rwı süvari eri 
Dun akşam Ya!'rka.panından Mar- haberler eunlardır: f d k la ık 

..,,.,...va açılnınk iizero 120 tonluk mo- H K • _] ı.. 1 .1. • _ t. a ın an donmuş açı O'\"a ra ç • •• _...., ong ong oaıı;.ı ngı ız garıuzo ~ b d 'I k d. 30 ı_•• 
Wrfinü harekete getiren mn.kinlst. .. d f d k d' maga mec ur e ı me te ır. -.07 nu mu a aaya evam etme te ır. . .1 . . 

Batavya 20 (AA.) - Bir teb
liğde bildirildiğine göre Malezya ile 
Borneo arasında Anamba takım 
aJalanndl\ Terampa f ehri ikinci de
fa oiarak 18 ilkkanunda bomba· 
l· mıştır. Zarnr azdır, fakat 65 kişi 
öhnüftlir. Dün Felemenk Borneosu 
batıslflda taarruza uğradığı bildiri· 
len Poııtianak üzerine yapılan hü
cum 45 dakih sürmüotür. Düşman 
gec, avc. ve bomba tayyareleri ta
rafından püskürtülmüstür. 

Sivastopol 
önünde harp 
şiddetlendi 

Ibrnhlm o(tlu Mchmed, makine işle- D ·· hah L ·ı Lo d l gal edı mışbr. 
T un sa uurruıı ı o n ra arasın-

Bu suretle ürkiye ilk defa olarak dikten biraz sonro müvazenesinl d .d h b b la .,. lzvestia gazetesi Rus taanuzu kar• 

(Devamı sahile Z sütun 5 de) 

Dün geceki 
cinayet 

Arap Şefik adında bir 
sabıkalıyı bir arkadaıi 

öldürdü 

Dün gece şehrimlzıde bir cinayet if
le:nm.lf, sabıkalılardan Blirdll Arap 

Vichy'ye göre Doneç 
havzaıında da şiddetli 
muharebeler oluyor 

Ma.kova 20 (A.A.) - T..,. 
ajansı bildiriyor: cŞu dakik.ada 
Sivıu.topol önlerinde fİ<ldetli bir 
rr.uh: Rho olmaktadır. Almanlar 
t:ıhro lartı umumi bir taarruza bao
lamııle.rdır. General PetroT l»rlik· 
lCTi anudane mukavemet ebnekte• 
dir. 

(Devamı aah.ife 2 aühm 6 da) 

seme adında. blrl.sl bıçakla öldürill- .. :1. k k a • I e rs 
müştür. 

Arap Şeflk, Haltkı ve dJter 
bir arkada,flyle beraber dün ge
~ Küçü.kpazarda. bir yerde ly1-

Harbin tek laydaai 

ce sarhoı olduktan sonra sokata çık- Dünkü bir harp .d.1liğüıoe töyle 
mıştır. Sokalcta, henüz anla§ılamı- deniliyor: 
yan blr sebepLcn dolayı aralannda cJaponlar Kuntiank'a bombalar 
kavga çıkınca Hakkı, bıçaRını çeke- .. ._ •• 1 şimd· ub---L-' p ak 
ret Arap Şctlğln üzerine hücum et.- -....... !"'· 1 m ~er er 
m.11 ve kendisini iki bıçak darbesiyle eyaletinde cereyan edıyor. Karla ar
ötdürm.lişt.üt. Arap Şefik, kalbin- maimı •tan Japonlar lpoha doinı 
den yaralanarak öimü.ştür. Ka- ilerliyorlar. Perak'ta ve Krik bölge
Ul Hakkı kaçmışsa da, zabıta diln ~- ainde çarpıtmalar oluyor. Kotabab
ce sabaha karşı 4 de kendisini ya- ru'dan relen ordular •.• » 
kalamıştır. Adı 1reçen bu yerler neresidir, 

S k ... b nerededir 7 on anun maaşı ayram- 8 b b' k f •~LetJ L-• u arp ırco eı.aa ere aeUÇ)I' 
dan evvel verılecek olacak. Fakat bir de faydası doku· 

Ankarı. 20 (Telefonla) - Hü- nacak: insanlar zorla coğrafya öi· 
kumet, memurların sonkanun ma· reniyor, hem bütün dünya coğraf
aşını bayramdan evvel ödcmeğe yası. 

d l b ..,.,... hl akln a yenı en mu a ere aıı mıi'.ır. • . 1942 yılın a P ovdik fuanna ve !ray cdeıva. çar a. m e arasına T , __ 1 T . şıaında afallıyan Alman kuvvetlcn-
Bulgaristan da İzmir fuarına iştirak düşmU., ve parçalanarak ölmüştür. . 0.rc..:1u, .ngı ız gamızonunun c~~~~ nin lbüvük malzeme bıraktıklarını ve 
ede<:eklerdir. Adliye doktoru, ocsed1n defnine ızın tinı takdır etmekle beraber, butun b"' .. •. . I .1 . .. d'"kl ·nı 

...... ı•ti mühim noktaların ele g...,.irildig~ini utun ihtiya.t arını 1 -en sur u en 
ve ... ~ r. ...,, 1-ild. · -:r.ik • •· l R k et-

Türkiye ve Bulgar hükumetleri • , • bildiriyor. Diğer taraftan Çin kuv· a . ırıyol\. 11 ·vın 1 8 an ~9 un:, 
Ankara ve Sofyadak.i mümessilleri Amerıka da gaz maskeaı vıetlerinin Honır Kong'a 40 lı:ilomet· len cenup ve cenubu garbıyc dogru 
vasıtasilu buından böyle kendi en- Vicby 21 (A.A.) - O. F. L: re ıncsafcde bulunan Şangıi"ye ika· il :-!emekte. parçalanmı, ol?n 39 ~ 
düstrilerini bu sergilerde temsil et• Nevyork Belediye reisi, halka gaz dar geldikleri haber veriliyor. cu ~iman kolordusunu takıp etm -
ti.mek kararlarını resmen bildirmİ§- maskesi verilmesi için 50 milş-on do- Filipin adalarından Luzoıı ve Min- tedır. 
!erdir. lar i&temiştir. danac/ da muharCbelCT oluyor. Min- Göbds'in Hitler adına radyoda 
111111111s1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 danao adasında Davao'ya çıkarılan söylediği nutukta. Alman millıeıtinl 

askerler ilerlemektedir. Amerikada. askerleıe kışlık yünlü giyecek v-er
bumda vaziyetin kzınşık olduğu bil- meğe davet etmesi, Almanların kar• 
diriliyor. tılaştıklan güçlükleri göstennekt .. 

Bornco adasında mahalli çarpı§· wr. 
mal ar olmuştur. Malezya yanmada· 
sında lngiÜz kuvvetleri Krian ncb
rinin arkl\$1nda yeni bir cephe kur-

Rus tebliği 
maktadır. Londra 21 (Rdayo 17, 15) 

Vaziyet gözden geçiriürse Japon- Oece yaruı Moabvada nqredilea 
ların Hong Kong, F~lipin. Bomeo, Sovyct tebliği: Sovy~ kıtalan 20 
Malezya°)•a ,,.aptı.ldan taarruzlarla i.lU:&nunda bütün oeplıe boyunca 
bu ~cnizkrden AnelOMbonlan harbetmŞtiır. Kıtalanmız Leningrad. 
çıhrmak üted&leri anlatılır. Moaova. Oonea cephelerinde il.-

M 1 'd "' l lemdtte deTam ediyorlar. Moako-
a ezya a yagmur ar vanan ıim.ali garbtlinda Volokolaı~, 
yüzünden hareket Pluk ve Ladoga gölünün ce:nOOulldl; 

1 d Vföuokalo tiıneındifer iataayonu ir 
yavaı a ı ıal edilmiftir. 

Loodra 21 (A.A) - B. B. C. r 
Uzu Şıarlt harekatı hakkında yeni 
haber yoktur. Domci ajamı dün ge
ce yağmurlar yüzünden Malıetzyada 
Japon harekfıtınm yavaıladı~nı bll· 
dirmitti ... 

Filip.in adalannda Mindanao'da 

Müttefikler 
arasında 

Jı;ponları1? ~araya çıkması lıakkmd!' Londra 21 (A.A) _ B. B. c., 
fazla tafsilat alınamamıştır. Ameıi- V · nda ·ed·L_ b. -'-lill...: 
,,_ B h · -'-1·-· r-_.ı.1 p ·t,ı_• atmıto Defl" ııaı ır tc:u ~ 
~an a nye tou ıgı ~RJ asırıır. te .. ih k haıbed bülı:6-
daha 1 Japon nakliye gemisinin ba- gorc,l m ver~- ~~llb' l'X..: ·..:.en ü-' 
t ıd ıc.... b'ld' •-t d" met er araaınu.a ~ ır ı_. ı-...n m ... ~ 
ın ıKmı ı ırmeır. e ır. _._ _1• I lm ._t_ ..ı ,n~ re11; .,..an ar yapı aıt aoır. DS" 

M .1 d k • ik - üddettcııbcri esa.en L..ondrada bit: 
arsı ya a ta sı veı ası Amerika. Amerikada bir lngtii& a.. 

kara:- vermiştir. Maliye Vekaleti Harbin bu tek hizmeti küçümse
h:ı:zırlıklara başlamış ve vilayet nemez; zira, milletler, coğrafyada 
defterdarlıklarına lazım gelen ta- tamamen cahil büyük devlet adam· 

Lokanta vlLrlnlcrinln tatlı gözdesi : 
Vldıy 21 (A.A) - O. F. lı keri heyeti bulunmalctadır. l..oadtttt 

l\larsilyada taksiye binmek vesika- dalö Amerika heyeti ltoıvenenll 
ya tabi tutulmu§tur. Vesikalar aneali Çerli ile amiral Gorldiıı'dcn mllı~· 

limatı göndermiıtir. ılanndaı. ~ zarar 1rördü! 
Haımetlu k~bak hazretleri! .. ı. bazı meslek meauupların& 'Hrili7or. keptirr 
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1 Dün Geceki ve Da abahki Haberler ] 
' 

Harp tebliğleri 

Japon tebliği 
Tokyo 20 C A A.) - imparatorluk 

umumi karargfı.hırun deniz fUbesinln 
bildirdiğine göre: 19 llkklnanda Ja,
pon dananması hava. kuvvetlerine 
mensup 4 av tayyaresi tarafından Fl
Hpinlcrde kAtn Belmonte'de blr hava. 

B. Churchill 
Kahirede 

İngiliz Baıvekili Kahi
rede toplanacak bir: 
konferansa riyaaet 

edeceli 

istinat noktasına karşı yapılan taar- Vldıy 20 (A.A.) _ B. Gun:hill· 
ruz neUceslnde 6 büy{it düşnan tay- . K- '-. "tti""" • ı ·~ 1 

ır.. anıre ·e gı gı pyıa an uo ar 

r l Haırp 
.!..- -- --

va~lyetDJ 
- - ~_..-- ----t'L --

lngilizler Derneyi ve 
Mekiliyi geri aldılar 

Filipin'de 
yeni Japon 
harekatı 

Japonlar, Davao a'Ciasin· 
Cla karaya asker, 

çıkardılar 

Sivastoool önünde 
haro şiddetlendi 

(Bq tamh 1 nci a.ahifede) 

Alman tebliği 
BerUn 20 (A.A) - Alman or

duları Başkumandan lığının tebliği ı 
Şark cephesinin merkez keaünindo 
anudane muhatıeıbeleT devam et· 
mektedir. Dü,man yeniden ağır z.a• 
~ta ulnmıfbr. MUharcbe, Stuka 

yaresı düşürlilmü.ş, 5 tayyare de Ja- maktadır. Mumaileyh orada Reis 
pon tayyarelerinin m.1tralym ateşUe R ı~- f kal-d ·· ·ı· 

ooseıve1UO ev ca e mwneası ı 

yakılmıştır. ile Y::.kın Şarkta İngiliz kabinesi 
Bundan b~ka haber alındıtına • _ '- ı_ ı d Litlt ıve 

umumı mUTannaeı or on 
göre: Panay adasında dÜ§m.IUUn bir bir çok aakert ve diplomatik lrıgiliz 
istinat noktasına karşı yapılan. taar- fL}u;iyetlerinin bulunacağı bir kon
ruz neticesinde 1kl büyük düşman feransa riya.set ıeyliyecektir. 
tayyaresi tahrip cdllmlş, tayyare B Ed M k -

Şimali Malezyada ve Filipin adalann
da harp faaliyeti yeniden şiddetlendi 

• Te av ta.yyarelerinden mürekkep 
Manilla 20 (A.A.) - \:'~ Şark tOıf)ciller düımanın sahra ve ııiatarya 

AmerfkAn on:luaunun teblialiı ~ mevzi.ledni nba ~ler, bomba
lfr. menbadan alınan haberlere gore larl .. ve mitralyöz ateple motörlü ve 

Lllyada: İngWz taarruzu muva.ffa.· karadan ve denl.zden tekrar fa.allycte mGhhıı: Japon kuvvetleri Davao' da kooulu Sovyet koUımnı dağıtmışlar
kıyetle 1nklşaf etmektedir. İsgll1zler geçmjşler, Jııponlal'uı çokluk otur- ti .rar- çı.kanlrnıı Tc burada öğkden dır. Diğer müessir hava taarruzlan 
Deme ,ehrine ft Mek1Uye mukave- duldan Davno a.dasuıa asker ç)kar- evvel ıiddetli çarpıpnalar olmuotur. hava üskTile fi.rncndifer t~islerini 
mete uğTamaksınn g1mı.lşlerdlr. Ge- mı~la.r, Wake üM1lne karşı yeni 1k1 Davao ahalisinin büyült bir kısmı hedef tutmuşlardır. 

bnngnrlan havaya uçurulmuş, bir • en 01 ovaya mı 
petrol deposu a.teşe verilmiş, blr dfir gİtmİf? 

neral Rommel ordusunun külli kuv- taarruzda bulunmuşlardır. Bu husus- Japondur. B tz d .• d bj "leh v 

vetlerl, garp 1stiltametlnde çekilmekte ta fazla tafsildt alınmanıl§tır aren enızın ° r fi e agır 

man tayyaresı düşilrülmüş ve blr ge- Amsterdam 20 (A.A.) - Ko-
ve İnglllz ha.va ve zırhlı kuvvetleri ta- · Tokyo 20 (A.A.) - imparator• çapta bir bomba isabet ettirilmiştir. 
ra.!ından takip edilmektedir. Rus cephesinde: Moskovadan gelen luk umumi !karargahının teıbliğiı Ja- Barentz denizinde Sovyet ve Al-

mi ciddi hnsara uğratılmıştır. lwnbiyd radyosunun vercllği bir ha· 
Bundan ba :n bir Japop tayyare- bere gö~. İıngiltere Hariciye Nazın 

s1 17 llkkftnunda düşmanın bir bom- bazı asker! müzakerelere iştirak et
bardıman tayyareslle bir deniz tay- mok üzere, Moskovaya gitmiştir. 
7at"s1nl düşfırmüştür. Fakat bu haber henüz teyid edilmc

Sovyet tebliği 
mtktedir. 

Hong _ Kongda.: Bu adaya gecele- ha.berlere göre Rusların 1lert yü.ri1- pon ordusuna ve bahriyesine men• man muhripleri arasında gece bir 
y1n asker çıkaran Ja.ponl~ Hong - ~~ ~e Alm~=e~tn tg~~ğfu- aup birlikler 20 illllnunda fecir çarpııma olmuıtur. Bir düşmnn 
Kongun bazı noktalarını işgal et.nıış- gBre ;::;t~r. e Mo61t~van~ e ~enu~ vakti Fili~inkrde iklin. Mindanao muhribi torpille batırılmı~. barka bir 
lerse de İngiliz mukavemetini henüz kesiminde Ruza ve Tanım şeh.lrlertnı adasına hır çıkıt harıcketi yapmışlar· ır.uhrip top atqile hasara uğratılmış
kıramamı.şlardır. Hong - Kongu mü- Kaluga krsiriılnde de Kallno knsaba~ dır, Dü~anın mukavemeti kırılmıo- tır. A1man muhripleri salimen üsle· 
dafııa eden Kana.dalı askerler, Vlcto- - V · et J -11 "~1 k eti sını getı almışlntdır. Alman tebliğine " · azıy apon ıruan ı uvv e- rine dönmüo~lerdir. 
rla tepcSlne çekilmişlerdir. Hong - göre de merkez cephesinde a.nudane rinfn lehinde ıüratle inki~f etmek· 

Geniş hareket sahalı iki Kong vallsf, LondraY}l bir telgra.! muharebeler cereyan etmektedir. tedir. 
göndererek muknvemctın ve Japon 

Alman tayyaresi barekA.tınm <kıvam etti~ blldlrmlş- Daha cenupta, yanı Demeç havza-
diltlürüldü tir. Bu itibarla Hong-Kong valisinin sında da muharebeler §lddetl~tlr. 

:ı:- bit tayyareye binerek ada.dan kaçtı~ Rivayete göre Almanlar, Don nehrt-

Doneç havzasında 
Amerikan tebliği muharebeler 

Londra 20 (A.A.) - Vaşing· Vichy 20 (A.A.) - Bitaraf as• 
ton'un tebliğinde 24 aa.attcnb'eri Ja- keri müşahitler Uk.rilyna cephesinde 

1\ oskova. 20 <A.A.) - Bu geceki 
Sovyet tebliği: 20 ilkk!inunda muhn
rebel bütün cephelerde devam et
ml tir. Sovyet kıtaları Volokolomsk 
'Ye Lndoga golünün cenubunda bulu
nan Volbakah geri nlmı tardır. 

Londra 20 (A.A.) - İnglllz Am1ra.lllk hakkındaki Japon iddialan dQğru nln sağ kıyısına. t1cat etmektedir. 
dalrestnln tebliği: cOenlş harcltA.t sa- !;ıkmamıştır. Maamatlh bu hnberln ne dereceye poniarın karada ve havada ıiddetli Donetz havzasında ceıeyan eden 
halı iki Alınan Fockwolt tayyarcsl Malezyadn: İki gün süren durgun- kadar doğru olduğu belll değildir. Al- taaruz ettikleri kaydedilmektedir. muharebelerin kırk sekiz saattenbcri 
denize düşi.irülmüştfır. Ayni tipte luktan sonra Japonlar tekrar taamı- manların Şark cephesinde bir rlcat Japonlar Wak.a adasını Eombardı- birdenbire daha büyük bir inkişaf 
üçüncü tayyare pek fazla hasara u~- za. geçmişlerdir. Mubnrebeler Malez- hareketi yaptıktan muha.kkalı: ise de man etmiılerclir. Amerikan bahriye kaydettiğini beyan etmektedirler. 

Italy~n tebliği 
Roma :!O (A.A.) - Italyan ordulım 

umumi karargdhının 566 numaralı 
teblt~I: 

ramış ve muhtemel olarak üssüne dö- yanın şlmall garblsinde. İngilizlerin bunun vtisat ve ebemmlyetl henüz siTl". ıendazlan tiddetle mukabele Bu kesimde Almanların Moskova-
nememiştlr. çek1lmlt olduklan Krlan nehrindeki lblUnmemcktedlr. Bu hususta doğrU etmektedirler. yı muhasara eden 51 tümenin §İm· 

Düşmanın zırhlı ve motörlfi blrllk
Jeri Slrenalk"de şark cebellndek1 ter
tlbatımıza karşı kütle hallnde hare
kete geçmişlerdir. Büyük bir kahrn.
rnanlık ve manevra knbillyetı ile 
Demenin garbında ~I mevzilere 

Bu t.ıymetll Alman tayyareleri, ta.- mevzilerde ve Kelantan bölgesinde ce- ~lr fikir edinmek için bir~ gün da· Vllfİngton 20 (A.A.) _ Har· di serbes ikalan büyük bir kısmı ile 
file,Icrimlzl geniş hareket sahalı düş- teyan etmektedir. İngilizler Rangona a beklemek lı\zımdır. hiye nezaretinin tebliği: Filipinlerde takviye edilmi, olmalarına rağmen 
man tayyarelerine karşı muhafaza Hindlstandan yeni takviye kuvvetleri Londrada.n verilen haberlere göre J l D d li mareşal von Rundstedt'in hazırlamı~ 
1çln, refakat gıemllerinden uçurulan göndermişlerdir. Almanlar, Kınm yarımadasında Si- ap~tnn kavao ka ası ıı"1a-~~~ olduğu mukavemet hatlarını aağlaın· 
I• 111 t 1 rinln ""'"il FUJpln adalannda • Japonlar blrk"" vastopola. ka..,., ..ıddetll taaruzlara yap arı as er çı arma are&"C'll 1 
ng z ayyare e cuma ı;..,, yap- . ~ b l Iaro • .,.. 9-' h:ıkkında hiçbir ha.her almamarnır a.otıramamı§tır. 
tıklan hava savaşı ~unda dllşQ.rül- gün süren nlsbt sükünetten .ıııonra ~ aml.§ ır. tır. Oskol ile Donetz arasındaki böl· 

farpı.şarnk çekllml.ş olan İtalyan ve 
Alman kıtalan düşmnnın hedefine 

müşlerdlr. ------------------------- Uzak Şarkta, bir denlzaltı gemtsı dl- genin tahlfyeai tid~et~.i muharebeler• 
Bu hareketlerde hiçbir tayyare ta.- N o E L Polonyada ~er: bir düşman denlznltısmı batıntııf- den sonra evvelki gun tamamlan· 

..armasına mtınl olmuşlardır. 
yıbımız yok.tur. tır. mıştı:-. Alman lutalan Sovyet piya· 

cevlte 19 JlkkAnun öğle vakti yn.pı- desi ile süngü süngüye çarpı§lllak 
Deme havn meydanı düşmanın 

elindedir. 
Düşmanın zırhlı kuvvetlen tara

fından Sollumdakl müstahkem mev
zllerlmlze ve Bardla müstahkem 
mevzllne karşı blrkaç kere yaptığı 

taarruzlar geri püskürtillmüştür. 

Finlandiya' da 
ekmek sıkıntısı 

İngiliz krali radyoda 
nutuk ıöyliyecek i 

tl.fo salg 1n1 lan hava akınında fiddetle bomba- mecburiyetinde kaldıktan sonra eağ 
lanmıştır. sahile doğru çekilmektedir. Bucıun· 

la beraber Donetz mareşal Timo• 

Londra 20 (ArA.) - lngiltere 
Karlarin yolları tıkamasi Kralı Noel müna.sebetile 25 ilkka· 

ki• • 1 nun aaat 14 de radyo ile İngiliz mil-
un na ıne manı o uyor }etine resmen hitap edccıektir, 

Haatalığin baıka mem
leketlere de bulaşması 

tehlikesi var 

Malaya'da Jaoonlar 
yine harekete gectiler 

çenko )uta.lan için aıılması güç bir 
mania teokil etmektedir. 

Diğe cihetten Almanlar çekilirken 
yollara lağımlar lkoymuılar ve bir 
çok noktalarda ıimendifer aatlarını 
havaya uçurmuşlardır. Nihayet Al· 

Trablus ve Blngazl üzerine bir mik
tar lntilAklı bomba atılmıştır. Al
man hava teşkUlert birkaç kere Mal-
tayı bombardıman etmişlerdir. Ha.- Nevyork 20 (A.A.) - New-York 

Tiınes yazıyorı Polonyada hliküm 
süren tifo salgını doğrudan doğruya 
Alman gaddarlığının bir neticesidir. 
Fakat Almanlar bu salgının Polon
ya hudutlan içinde kalacağından 

(Baş tarafı ı net sablfede) maı. motörlü kıtaları tarafından ya. 
pılan taarruzun inki~fına mani olan 

Takriben 20 kiıi ö~müf, SO kiti don ıimdi de Sovyot tanklarının 
ağır ve 1 OC kiti de hafifçe yaralan- ilerlemcaüü güçleştirmektedir. Rıw 
mıştır. aüvarileri bir dereceye kadar tank• 

Ya muharebelerinde iki yerde üç in- HehinlU 20 (A.A.) Hava Sırp çeteleri faaliyette 
glllz tayyaresi tahrip edilmiştir. prtlarının fevkalade tiddetlenmesi Londra 20 (AA.) - General 

Bir kafileyi himaye lçln orta Ak- Finlandiıyanın iaıe vaziyeti üzerinde Mihailaviç'in kumandasındaki Yu
denfze açılan deniz filomuz 17 llkkA.· acıklı te.ir yapmıştır. Kı§ln baılan- goelav vatanperver kuvvetleri ile 
nunda hava tarardı~ zaman aam gıcmdanberi ilk defa olarak Hel· mihver işgal kıtaları arasındalti 
harp gemilerinden, kruvazörlerden _!_,_, T"" k" T 'd km k 

111JUU, uı· u ve ampere e e e amanaız mücadele gittikçe artan bir 
Ye muhrlplerden mürekkep bir İngl- ltrtl v •• ··ı ·· r· 
llz deniz filosuna rasgelmlştlr. Yapılan ıgı goru muş ur. şiddetle devam etmektedir. Mosko-

emin olamamaktadırlar; bütün Bal
kanlar ve Rusya tehlikededir. ispan
ya ile Fransanın cenubu da tehlikeli 

Henüz teıyit edilmiyen haberlere lanr. yerini tutmakta ise de bun• 
göre dış vil&yetJ.erimizdeki petrol ların ateı ku'Y'Vetleri tanklardan çok' 
kuyularımızdan biri düpnan bomba daha zayıftır. 

tısa bir topçu düellosundan 80llra Günlerdenberi yağan kar bütün v.ı radyosuna göre, Sırp çeteleri 
tayyarelerinin hücumuna u~amııtır. Azak denizinin aahil bölgesinde 

düııman kalın bir suııl duman per- münakale yollarını tıkamıf ve mun- kencÜlerini cezalandırmak için gön· 
d~ arkasında uzakln.ş.ml§tır. Bu tazaman ekmeklik un taıınması im- derilen bir müfrezeyi Y en.ipazar d
arada duşman muhripler:ı filomuza k&ru olmamı1tır. Ekmek yapmak için vannda bozguna uğratmışlardır. Al
karşı bir torpil hücumuna geçmeğe lüzumlu madde mevcudlan e.asen maı.lardan l 3 3 kişi ölmüş, 31 1 kiıi 
teşebbüs etml~ de. bu taarruz ge- ehemmiyetli nisbette azalmış bulun- yaralanmıştır. 

addeclilmekredir. Birçok Avrupalı
ların zehirli mikroplardan ve pire-

Bir Jngı"liz kruvazörü şiddetü muharebeler olmaktadır. 
Bu kesimde Almalı hatları Sovyet 

lerdt:n ve~ceği zayiat bomba ve 
kurşunlann tahribahndan daha mü
essir olacaktır. 

batırılmış kıtalanna inadla mukaV'emet et-

Tokyo 20 (A.A.) Domei mekted_ir_. -------

mllerlmlztn af.e.11 ve muhrlplerlmlztn duğundan, kalan kısımlar da yolla· 
ajansrnıo aldığı bir habere göre ı·- Alman m·ılletı· 
pon b..>moardıman tayyarekTi bir 
lngiliz kruvazörünü batmnışlardır. parlak bir mukabU taarruzu lle geri nn açılmaaına intizaren sarfeclllmeğe Demokrat devletler 

püskurtülmüşt.ür. Muhripler1mlzln bqlanmıthr. 
ateşlle düşmanın hatl! bir blr.1.111 ba- ................................... ..... konf eranaı toplanıyor 
tınlm~tır. Diğer bir düşman blrl1-

rinln taarruzlarına. ratmen gideceği ı --.J- 20 (AA ) Reuter 11 muhrlplerimlzl.n ateşlle ağır ha.sa· ~il • • -
ra uğramış ve btiyük bir lhtlmalle Umanlara varmıştır. ajanaı, demokrasilerin harp gayret• 
batm~tJr. Bu kar11Jaşma Blrtıe körfeztnın bir lerinl toertip ve tanzim etmek üzere 

Meclise verilen iki 
kanun layihası 

iki tam :isabet neticesinde gemi bir 
infilaktan sonra batmıştır. 

3 Japon harp gemisi 
muharebe dııı bırakıldi 

Askere kıtlık elbiıe 
yardımında bulunmağa 

davet edildi 

Bilyilk birliklerimiz daha büyüt bir u flmallnde vukua gelm.14tlr. Deniz sonklnunda Vafingtonda büyük bir 
dii.şman blrllğine !Abet ka.yde+ ... ı._ nıomuzla atı blr 1t halinde yapılan konferansın toplanması k\Wvetle 

Ankara 20 (Telefon) - Milli Müda
faa Vekll.lcU kara kısmı 1941 mrut yı
lı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun layihası Ue Ticaret Vek!\
letlnde kurulan iaşe müsteşarlığı te.,
kll!t kadrosunda yapılan değişlk

llğin tatbikine dair BaşvekAlet tez
keresı hükümet tarafından Meclise 
verllml§ ve alAkalı encümenlere gbn
derllmlşt.lr. 

Batavya 20 (A.A.) - Remli: M1r1 Eerlin 20 (A.A.) - D. N. B. s 
açıklarında yapılan hareketler esna- Führer namına Alman milletine hl-.... ...., ıe>rpllll tayyare filolarımızdan blrlnln h l ld .. b"ld" k ed" 

lerdlr. CJemllertmJzden hlçblrt hMa- bir haret.:eU esnasında dört düpnan mu teme o ugunu ı ınne t. ır. 
ra utramam~ ve yaralanma.mıftır. tan'at'es1 diıfilrillınilftür. B~ bir Bu konferasta harpten aonra mıUet

Gece dtişman tı&ertne ~ .,.8 ıanare harp gemllerlmlzd.en blrlntn ler arasında it birliği ıek.illerini tea-
bntemtz tend.1s1ne ta.rot pderllen top ate§lle den17.e dilfürlllmüşttlr. bit eden planların bazırlanm•ı da 
dtlşman denlzaltılarmın " taJ')'aftle- Bil tayya~mız etsiktlr. mümkündür. 

sında Felemenk Htndistanı kuvvetle- tap eden nazır doktor Goebbela, 
rine mensup tayyareler tıç Ja.pon cumartesi akpmı bütün Alman rad• 
kruvazörünü muharebe harici etm.1§- yolarilc 7ayılan hitabe.inde, doğu 
lerdlr. cephedndu harbeden Alman asker-

ET 
Aşk 

Tetrlka No. 118 

K ADER! 
ve macera romanı 

tu. İtte bu kadın ile iki kızı, hiçbir iz vr.nr.da Kozalak çiffiği. metli malumat Vle İp uçlan vermifd. 
bırakmadan ortadan kayholuvermiı· - Paşanın yeğeni ile kızlarını Bu fırsatı kaçınnamak gerekti. Fab-
l.er, ıenlerdenberi bu kadar uğra- niçin anyorlar? ri bu düıünc.e ile aorduı 
11ldığı ve avuç dolusu paralar sar- - Bunun ehemmiyeti yok. Onla· - Biraz evvel pqanın yqeni ile 
fedildii:i halde izlerini bulamamışlar. rı bulmak için her çareye bao vurul- iki kızını bulacak olanın büşük bir 

Nakleden: (VI • NA) İşte bir muamma ki bir türlü çüzü- muş. eervt-tc konacaiuu aöylüyordunu:d 
]emiyor. Madem ki ıervet peşinde - Bunlann izini arattıran kim? - Eveti 

Latif çavuı bu auallor herine k.,- Utif ~ bütün tafailatile bil· koıuyorsunuz; bunu çözebilirsmiz. - Söylemem. _ Bu parayı kim verecdt) 
l::nnı emniyetmizlikle çatarak cevap dili Rukiye hacım maceraaını Fah- büyük bir servet kazanabilirsiniz. - Şüphesiz araıtıran zatın kim - İsmini ıöyliyernem. Yalnız 111 
,adi: ridcıa de itilince, itimadaızlığı zail Utif çavuıun bot bulunduğu bir olduı,'Unu biliyorsunuz. kadarını ıöyliyebilirim ki, .öyledi· 

- Evet, Rüaubl b~ yalwıdan ta• oldu ve alaka ile aordu: anda yaptığı bu ifşaat, Fahrinin - Tabii! Fakat ismini sCSyliye• ğim tamamile doğrudur. 
IÜYoram. - Arkadaıınız, Rüsuhi beyin izi· gözlerini dört açmıştı. İyi bir iz üze- mem. - izlerini bulana verilecek ücret 

- Riiauhi beyin ortadan kaJt>ol· ni mi arqtmyor) rir:do bulunduğunu aeziyordu. Latif - Paşanın kız yeğeni ha.la aağ ne kadar? 
ftiundmı haberiniz var mı) - Eveti çavuttan kurnazlıkla, istediği mah1· mı? - Miktarını söylemeğe mezun 

- Evet, bu rivayeti ben de duy- - Öyle zannediyorum ki, beyhu- matı koparacağını anlamıştı: - Bilmiyorum. değilim. Yalnız ıunu söyliyeyim ki, 
elam. de yer uğra,ıp duruyor. - Bu mesele hakkında biraz iza· - Çocukları ne oldu) bunlann izini bulan, piyangonun b~ 

- Rüıuhi bey nasıl bir adamdı) - Doğru amma, sabır ve eebat hat vermez misiniz? - Onu da bilmiyorum. rinci ikramiyesini kazanmıt sayılabi-
- SeTimli, namualu, alicenap bir il.l bir neticeye vanla.bilir. __ Fazlasını söylemeğe salahiye- - İki kızın yaşı ne? lir. 

aelikanlıl Gazinocu, baıını ümidsizlik ifade tim yok. Zaten boş bulunmasaydım, - Şimdi birinin 20, ötıeki#ıln 17 _ Demek kendisine bu kadar 
- Ne olduğundan hiçbir ha.heri- eden bir tarzda salladı: biraz evvel söylediklerimi de aöyle· olacak büyük bir mükafat verilecek) 

iU yok mu) • " - Kasden s~k!ana? bir ada~ı miyecektirn. - Eşkal ve temaillerini söyler _ Eivetl 
Aralarında kı.a hır aukut oldu. bulmak kolay hır ıo mı? Sonra, Ru· V hb' b h •Y• • misiniz? 

1 
Fahri derin düaüncel~re dalmı..+ı. 

Utif çavuş gülerek ıordu: euhi beyin Türkiyeden çıkıp gitme- :-- . e 
1
1 b'pakşandınd ., a setıgınız " "fl• 

~ •en nası ır a ın ı r Gene mi - Onları görmedim. Yalnız işit- Bir kar bin lira, Fahri gibi b .. • parasız 
- Bunlan -rmaktan '-- -dınız diği ne malum> ~h-~ ı .. . • " '""' 

...., ILAıt P k .
1 

b" . ld ı tıyar mır tiğime göre, paoanın yeğeni, 38 • 40 bir gt-nç için büvük bir servet sayı· 
lir:) - ara uvvetı e ır netice e e G yaslarında, orta boylu, oldukça gü- lırdı. Sonra Vehbi paşanın aranan 

- Sırf bir merak! etmek daima mümkündür. = K:~~sının adı) zel sanşın, zayıf bünyeli bir kadın yeğeninin biri 20, öteki l 7 yaşında 
Fahri, muhatabının emnİyetsizli· Utif çavuş, fikrinde ısrar ediyor· - Ram.iz Sadık 1 iıniş. evlenme çağında iki kızı vardı. Bun-

lini gidermek için, a.rhdaıı Cevde- d·ı : bu iddiasını teyit için de dedi ki: - Kızlarının adı ne idi? Gazinocunun sözleri Fehriyi derin lardan birile evlenmek ve V-ehbi 
tin Karacabey çifliğine gittiği zaman - İşte size bir misal anlatayım: - Bilmiyorum. derin düşündürmeğe başlamıştı. Ke- pa§Anın bir milyon lirayı aşan ser· 

le·ine kıtlık elbise hediye etmeli 
için Alınan milletini cömert ıt:>lr fino 
açma~. davet etmiştir. 

Amerikan orduıuna 
iltihak eden ihtiyatlar 
V-.iaston 20 (A.A.) - Y.,Jari 

18 • 64 arasm<la bulunan Amerika-

lılann askere yazılmalarını deJPit 
eden kanun mucibince Amerika or
dusuna j}k ihtiyat kuvvetleri olmak: 
üzter" 2,215,000 kişi iltihak edecek.• 
tir. 

Re demeli? 

Otuz, kırk yıl öncek:i edebi
yatın açık yazanlarırıdan aayı
lan Hüseyin Cahit, artık Türkçe
ye dildca.t etmez oldu: çala ka
lem yazıyor. Mesela, üstat, hala 
sık sık cvukua geldi.t gibi keli
meler kullanıyor. Bunun Türkçe
si, kısaca coldu» dur. 

J3ir kaza vukua geldi, harp 
vukua geldi, 

dememeli; 
bır kaza oldu 

demeli. llğrenmi,, olduğu Rukiye hanım ma- Vehbi paıanın bir kız yeğeni de var- - Malikanni nerede idi> tum dıı.wanmak istiyen Latif çavuş, ve-tinir: yansına konmak iıten bile 
cerasını uzun uzadıya anlattı. aı. Bu kadının iki kız çocuğu olmut- - Adana vilayetinde Seyhan C:J.. kendialne iatem.iyerek birçok kıy- dcğilcL. (Ark.ası var) l \..------------~ 
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(Bir perdelik facia) 
- Demek paşa efcndlmb 73taktn - Sen bu 1şlerln çok o.ccmbfs1n 

Vaka ıo Pil .oma bapbma-.dan .Yapılan tedkikat doa- Fiat mürakabe komic- Bi--1•1a bvin-"..Jerini ~rıar .. öyle mi? k~r Bum& Şanıdır. ncıe b1r 
"1:.Ll.,en cEsld .eneien mecliajnde ~ J -ınx.a - Öyle yn. hnstıı. adnm elbette Ja- hre zindana gc:I de oradaki bfiyücU-
~- Perde açıldığı zaman ct914• yuı Adliyeye verildi yonu henüz fiat J;eabit ağır aurette yaraladı takta yıı.te.r. ıerıe biraz başb~ kal. Şnmın ve 
)llı =fL-:.I 1...!.. - .. x.. bir ebnedi - Yanında başJtn kimse Yok mu? Şamlılann içyilzünii 0 zaman o.nlnr-
. ~e ~ --. - B.lr kadm ?ar- kendisine bakı- .sın! 
~ Tiı dnirli .midi .c;ylm.. '2af. mftrıılrnbe memurla.n taııatm- (kıhrcmtnınoo ~ malıaDNCn- ~. Qok feda.klr ve bllgll1 bir kndın. KAbya. mfuı:ı.nde etmeyince, ~ 
lbeldedlr. daıı. Jel' yar P'\11'1an d lbi1kAn 8.l'q- ıtm'8fm da oturan Hacı Mebmed De dftm'Wlt - İU.ç mı 73pıyor tamdlslne?.. Mehmed hlddet.ıen.erek 11™ paşa..-

1914 - Sea J ıco ismini «utar- tıml&rı bltt!Cmt& dava adliyeye,..,_ da.ııl'!a& mbft ttrd:a edDen ~tıatterln~ Basan dftn aabah ~ b!r aile ~ - Bvet. Hem de ne llAçJ.rır... Blr nm t:onaı!mc:ta.n dbndü .. zindana. geldL 
'-• d~ çıbntibr-. Uicaw· .... dlmfltl,r. 8uç1uJar ars.ı;:mda. 1ıoptım- a.11 Bel"'"- Re1al 18n.fmdan çlmslzllği yilziinden b.vıga etmJşletdir. bek.tm glbl. lradmcağız neler bllm1yar ... 
&.. v _...__ N U amJ cı. ~endeci :ta""l>lar ?e ~ V "'° VW3" • Xnvenda Basan tııçalmı ~ b.- neler H p 11 t 
""' qanuz ,.~·- •o m vardlt.. nJnD b!r toptnncmm ~ teddohmdatUI ~ "fb.ptiğmuZ ıJıml)Cdıeri Hacı Meh.med1 ~sllnd•:aı.. _~mı bll kadın? asan aıaya musa a 
lbnhanhe benim ....,.apnc1. c:*· naı!n t:nbQ1 edfl~e:nbert 10 bbı "'2ı)1bt.a nmıan: ~e b!r :red mcY· mrtmd.n.n vo lb:ıf")'bn Wıl~ 8UJ'C't- - bet.. Şa.mJ.ı imiş. olan kadın ... 
lblıfL. ADah Allah... Sanki 1939 lira P7d mep'1l lir temin~ 811_ cud deitfldlr. Çftrık!i ~t mUraltabe te ya.ralamLŞtır. _ Oüzel m1? _ sız hlç mer.ı.k etmeyin paşacı-
~ daha 1111 ba.7ırlı bir MM7- •lm!fbr. ağer 8ll'Çlularm da ne ~a Ptrfno beılindıe ~ t:ıı.U Hacı Mabmed 1.fndııi 1'eMm.lyeceık blr - Neden bu kadar bıce ele71p de· tmıı Ben sızı iıç gün içinde &eıçl<'ştl· 

1939 - (Yerind- flrbyanıık) mJkdarda sam. meşru ttırıaıı '8m1n naı ~ıtı ~ ~. de GurMa. hOıStmıcsbte lcaldınl- rtn mn.ıyorsun? rcccğim. Hele ftl amberli §Oıf:>ctl içl-
.\ artık.., çok otdmı .uma 1914... ~ ~t etmek 1mere bir dı- Bu Wbam p~ tıatleri mı ve :tm§tır. Ea.sm ~ mütıeskio ~- - Sebebi vnr da. Şimdi a)yllyece- nız. Geceleri yntrutten de amber. tüt-
~ir bu'.? .• Mütemadiyen beainl!e 1lTl1kuf ~· mt ~tıknrmdan led.lye ~1s1ne do ar.ııedilmeıMJttr. ~ da blr3z BOnl'S Jldmlrumııştu'. ğtm. st'ısil y&pa.ca(,'Ull sıre. Sokak.ta coı:.cn 
~app dunryonun 7 •• Addl ayni mnhakeme emıeceJkleı1n mlkdn.n 100 e K.Qm1!yoo p1l'hlıo flntk'rlni blı!:a~ Müddehmıum.1 munvinlermden B. Ne· - O hn:lde ben de hnber Yercylm kallak omuzlu yeniçeri askclicri gibi 
ltoca ile evlenmio iki ortak sıibbiz... yalandır. gfuıt; b.da.r ~t edeocktı:r. mt1 Kütimçüof:lu tiııM1kata el my- sana.: O bdın. Şrunın ~ dEel a.şif- dtmdik yürüycceksinlzl 

• Jn~ Hasan sorgey& ~ am- telerinden biri tınış. peş.mı:cın kar· Bu sözleri sö 11 Habibe kil. 
!) 1 ~~.4 - ~ bira;' insaf et... Dört muhtekir para ceza- Ellcttnd.c b1r ÇUftldruı :fazl& pirinç, ra. tevki! oouml§tlr. §lSID.dn dolgun blçnınrmı lr:ıvırn.rak o, Hasan ~;:n iyice nvı:uruşt.ı. 
1!_ ~ıgmı dogru değil nu?- Sen ~ hk" ld kınk p1rlnç ve p1rl:nç unu bulundu· Hacı Mehmed.Ln yanüa.rı a~ ol- eyle bir göbek~. öyle bir oynnYl§l Has..'Ul ~men z:ıyıf tarafı genç· 
~cıve kadar ben • g~ ~ ama ma um 0 U tnnlan.iıı.n ~en beyrı.nnn.me mtih- d~dnn ha.yatı tehllkededir. var ki" • tıoşlnnmaYJ.51 idi. YQ.Şl n:Itnuş beşi 
'çinde en uğunuza idim. •. Hatta Mi- Beyoğlundıı. İst1kW caddesinde bi- let1 dün akşam b1tm1ş.tlr. C mh • • - Paşa. cfend.lmlzin dışarıya. çık- llğc d~kün oluşu. yo.nl lht.lyarlıktıın 
.ddan evvel ömrünü dolduran _. ralıan~ ~!b1 Nektu dtwtfınındn b1- Dtin yarını rosmt ış gtınft oJma.ma u urıyet gazeteaı m~ın robeblnl §lmd1 anlndım. ~tan geçmiş hele gençllğlnde yap-
~ ihtiyarlamış acneler bile bana •Y· rnnm §llesln1 22 buçuk kuİ'Uş.'\ satu- ro.l;ncn alMmdarltı.r hu~ memur- aleyhinde bir 'dava ~'::~ ~ ~:filyn~~~!~ tııtı çnp'kınıı.klıı.r onu pelc tabuk yıp-
bi naz:nrla bakıyorlardı. Fakat aen l?mdn.n ndliyeye vertım.ta. muhakeme Jar 8.}'U'ru'ak beyruınauıclcı1 almış- Cümhurlyet gazetcshrtn 18 eyUU S>fl dışa.nyn ılm ? rntmıştı. 
Eelince ~ de~- Beni bastsdm netlceshıc1c y1rm1 beş Unı. pa.ra cez;ası la.rdir. Beyanname vcmıc mfihleti bit- tai'llıll nüshasında muharrir Nadir can~ ~:::: sen blzlm ~ Şam muhafızı Hasan paşa dinç ve 
'loğrusu... Mem~ ~ b1r luı.tta' dtikktmmm mt..c::t1r. Na.dl tnrnfmdnn yn.zılım cFaraz1 bir ne-sinsi nynl ~da da ne eğlen· ~)1>etll görünüyordu. Zaten Sellin de 

1939 - Hcldan var lmrd~, knpatılmamnn. karnr verllm1şt1r. _ • • tcd1dk seynlıa.tıntn netıcelerb bıı..ş- ce düşkllnü bir adam olduğunu billr· onun bu görünllşüne nldnnmıştı oy~ 
LnI.tkın var! ••• Uıkin sana bir oey Fazla natıe c\ ant.mııktan maznun Taıarruf haftası bıttı lıklı yazıdan dola.yı Bol1Jda d:ı.vn ve- sini Padişah duyma.sın diye konakta k1 Hasan p:ışa içi kof ~lr nğnca ben· 
IÖvl" • • 1 Öteki •• .. Gedikpaşndn knsa.p Rıfntın dala\- tın Osman adında blri tnmfmdan ka.p:ı.nıyor kimseye haber vc.nnc::t zfyordu. Kuvveuı bir riizgAr onu pek 
la ıy~ nu .. ·• soz.um ona nmdn. ~hta.r M1yaz1, Çemberllta§- Bu seneki tnsarru! ve yerll mallnr ctımhuriyet gazetesi ııeşrlyat mildtlrü şöyle d~, bu eğlenceslnl en ynkın çabuk yere devl.rcbllirdl. 

yırlı. insanl.aga ~ı faydalı sene- ın lal.sap Osman Nurt. tıeyaz :peynlt haft:ı.sı rona cmı1§tlr. Rıı.ft& yurdun B. Hikmet Mün1! ve ınuhanir N:ı.dül nkrnbasınn blle sezdlrm1yor. Bunlan Habibeyi delice sevmişti. Onu yn-
e kartı bır cemıyet kwmazaak 1htı"n ynpan Bcyağlunda. Yenitje- her mdn. oldtığu gibi ~ Nndl a\eyhlcrlne b!f dava. açılml.ştır. sana. ~ı bıçak ~az diye söylil- nından ayırmıyordu. 

\'ay halimize ••• Baksana bizimle ne hll"de bakkal Ser.kıs adltyeye vcrll- de de ha:itelrotlt geçmiş, mekteplerde Boluda davacı B. Osman Nuri !s- yormn. Blllrim ki. sen pnşa efendi- ~uka.lgınlığı geçmlşt.i anuruı., M-
~dar dıı nlay ediyOTlar!.. Hele fU m.1§ler, asliye tklncl cez:ı. mahkem<>- müsamereler vo tronferonslar ~- tmıbul milddeltmı~ çönderditt m1zhı en sadık bend~I MalQm yn ın sokaR'ıJ, çıknıruyordu. 
haspa 1492! ••• bte, İ$te geliyor. stnde yapılan muhakemeleri sonunda. ~. istidasında, muharrir B. Nadir Na- senl zindan muh!lfızı yapan odur. Yavuz Sultan selim ona Sanca be-

(1492 içeri girer. Dehldli mağ- y1rm1 beşer l1ra pam ~ Mem<?le- Mekteplerde yapılan ynzı mft.ı:ab:ı.- dinin yazısında. Tüı!t gmçllğtne ha.- Şamda onun sayesinde rnhntn kon- y1 göndererek hntınnı sordurmuş ve 
tur bir çehresi vardır). rlnc ve lblıU' btıfta di.ikkAnıannm Jcn- kalarmdn btrlncl, lldncl vo tıçüncft karet edlld1ğini ve kendisi de mU:nev- dun! Artık bllyilcfiler de z!ndana. ntıl- Snncn eve gelince Hasan paşayı y:ı.-

1492 _ 0939 ve 1914 sende- p:ı.tılmasına nlf verllm.1ştir. gelen]{ını Ilmun1~'16ri e.rttmna ve ver. bir Tilrk genel olması. dolayıslyle dılar_ onlnrdn.n sızdırncağın alt.ınlar- taktn bulmuş: 
tine t eden bakarak) Öyle bir kö- Beyazıddn Okçu1n.rda dükkruıcı mı- bırtktlrme kurumu tnra.fındnn verile- bu hakaret kendisine de faDl.11 ola- ın kemerclğint doldurur durursun! - Devletlim, ço~ cyılln.nuşsıpız.. 
,ey ep kil" fı ıl futl k seytn kllosıı yirmi llrnyn yün ipli~! cektlr. e:ı.ğındnn maznunlarm cezalandırıl· Acar Mehmed gerçekten Hasan pn- benziniz solmuş. Kendlnizc iyi b:ı.-

e çe ıpw 5 ne onuşuyor· satmak suihtyıe iht!Mr yapmaktan masını ıstemektedlr. şanın sadık bendesiydl amma. paşayı kıruz. 
&unuz? •• Ugursuz aeneler ne ola· ve Beyo~lunda Yentça.rşıdn tmsa.p KÜÇÜK HABERLER Dava evrnkı Mliye a.?tmcı ceza böyle blr Şn.mlı aşl!tcnin eslı1. olacak Diye öğüdler vermişti Sarıca glt-
tc.k!... Arifin dilkkAnında ~tt'htnr Abmcd m.hkcmes1nt; verllm.ış1.1r. Yakında. l>u kndar diişük cönnek de 1stem1yordu. tikten sonra Hasan pnşanın ilk lŞ1 

1939 - Amma ıen de pek ~ Altny et fhtadnndan ytdmlana.mk davayn başlanacaktır. - KAhyacığun, dedi, sen bana fır- aynaya bakmak olmuştu . Hasan P:ı.§Q 
t'urlnnıyonun artık!.. mnJıkemeye ~. Her 1kl * B1r müddettenbe.t1 eJanlıklal'ı ve A"I 1 • d ld d ki - s:ı.t ...ersen de J>S.§3 11e biraz eörüş- aynayı eline alınca.: 

1492 - Tab"" gunalanacağını mnznun d& mahkemede aorguyn. çeki- haltı: ssndıklarmı teftiş eden Halk ı e enn o ur u an sem... Kendisine çok mmıım diye- - Ben gocrçckten çökmüşüm.. bir 
ta A bil 

11 
n::._::-.-1· ?1p tevkif e<tıım.l§ıcrdlr. banltMı mnum mO.düril B. At& Bvclm fislerin tasnifi bitti ceklertm. nr. ıı.n evvel dlrillp k.nlkmazsam, yab:ı.ncı ··· z e yapıyorum.. ..,.......u.;at- ~ k!hyı:ı Acar Mehmcdtn göğsünden 

Iİniz ki ben Amerikanın Kristof Ko- * Siyah aetenhı metresini 250 ku- eehrlmiM gclmlş '"' btı.nıdan Anlca- Şehrlmlzde bulunan n(ifusu tesblt ıuı: ' memlekette ölüp gideceğim. 
lotnb tarafmdıın kqfedildiği sene- rııaa. satan Şermln mn#UZaSı sahibi raya dönmüştnr. etmek maksadlyle ihe~ eve birer t1ş _Haydi çeldl şumdnn. Paşa efen- Diye sôylenmcğe b:ı.şlamışt.ı. Bunu 
tim. ..• 1492 kadar gijzel bir Mille nü lhtlkfi.r.suçlyle adli}'eye nrllcccktlr. * Trakyada tıcdkiklel'de bulunan dağıtılmış ve bu fl§!l!-r derhal topla- dhnlz tıtraz önce terlemek ilzcrc ıh- duynn Habibe derhal paşanın yanma. 
olar? •• Ben insanlığa yeni bir lata Zlrn, ayni kumaş bu mn~ bllA- gümrük :muhafaza. genel tıımutı:ı.nı narak ta.c;:ııl.t olunmek 11zcre YilAyıete lnmur içti, yattı_ aynğını mcak su- sokulnrat: 
hediye ettim Ben yeryüzüne yeni hare mÜ§terl sıfatlle mal alan bir LQtn Karapınar, \edJd.kletbıl blU;-e- vegımlştL ya koydu- soğuk ıı.lgınlığuıı çıkaJ'mn- - Şanun nynnlan bısnnı aldatır, 
tıfuklar acnı'.n 1 Daha nasıl kımıl milrak.abe mcmurwı.Jl. 175 kurup ve rek §ehı1m1zc dönm(lştlir. ğrendlğtmize göre tasntf işi d:t1 ğa çal~yor. Pa._"!t\yı bu hn:lde padl- devletlim! Biraz renginiz soluk; fa.-

? ··:. .. • - faturn. verilmek 6Ut'Ctlyle sa.tılnuştır. nkş.ı.m tnmnmlo.nm.ıftır. Tasnif ntı - G-.'lh blle isterse göremez. kat merak edllec gibi d('ğil. Snncu-
lruyayun ···• (Böyle aoyliyerek dıta- DükkAn sahibi maliye\ faturMl da * B1r müddet evvel İsirendenmn. celeri ynnn sabah Apıkaraya trönderl- - Terlemeğc yattı desen e?ı._ ya gelince o, bana. gaz Jtoydu pcşlm.1 
il çıkar). lbrnz edemomlşt1r. giden llma:ı1ar umum mMlirü Raun lece~tlr. - Evet. Üç gündür tıerlfyor. Hı\ll kovalamak lçlıı, s1z1n bir gün önce 

1914 - NasJ? .. Bizi nasıl hor Man,as d~ a.to:ım ~ dön- Hükı'.lmetln tckllfl nzertne Büytlk nçıhn.adı. evden sokağa çıkmanızı ıstlyorı 
törüyorlar... Derhal cemiyetimizi Y "d L . - ld müştür. Millet Mecllsinln mmı korunma ka- İn.san terledik"" za ... rı... mts- Dcdl. Hasan P"""'"'m "özlert don-
~ uw aenel enı en 20 nnn açı ı nmıundnki tndlllitı tı::nbul ve ekmdin - lf"' ,,. ....... ~ dil: ...,....... .. 

• • yız.. •• « ~ ........__~::... c• Belediye n....ı-d müctürımwı-ü:n * Kendt.ı:1ne para. vıcnnck ı.stıem1ycn kame usullle tem edllece~e dair klnlf!ffr ve tradCsf elden gider. Baş-
llıİ}etı derhal ~ ... ICQllelıuı.-... ı.ıı..- U60AU amCMı Todotıyı ölümle \ebd1d ede- Ticaret Veklll tanı.tından yapılan be- ucundaki Şa.miı kadın işte Jrendfstnl - Vay çnpkın lın1n vay! Demek ki, 

190& - Beni de cemiyetinize alı· muhtelif sebepler dolayıslyle kapatıl- rek zorla. pa.m al~ knllnşan Yorgl Janntı tasvip ettiğinl ~ btt su.retle t:a.yıflatıp paçavraya çe- pnd1şah ta.r.ı..fuıdan hatır sornınğa 
llız ••• Ben mqbur San Framisko zel· IJl1§ bulunan fınnlann açıJ:atıı.sına iki a7 hapse, t:ıM l1ra pe.rn caıasına Vlllyet bu hususta Anlal.ra.dan Te- vtnndt istt}"Or. Şeyh Mnhmudun el)r- geldlğl halde evimdeki ikadınn goz-
&desinin olduRu ıeneyim... müs:ıade eWğlnl yazmıştık. ŞimdJye mabkihn olmuştur. rflecek emre intıza.r etmekted1r. lediklerı boş değllmJ.ş. Böyle giderse, koyuyor_ n:ıaca.~ olsun onun. 

1894 Ben 
.ı_ .. th. b. '-- kadar milaade alan 20 fırın faaliyete birb.Q gün sonra Hasan pqadan ha- Ho.san pa.şn _ BD.ncaya inııd ola· 

_ ~ mu lf .. zeue- geçml§tır. * Beyoğlundaki evinde hlmı.et.çı on Dah ·ı • V kili b JC yır t:aımıyncak 
le &enesiyim. .• Zamanımda btanbu- Bu suretle ekmek ıevzı.Atı nbbcten dört yaşında Nlgf.ra teca.Tbe bUa- 1 ıye e U a tam KAhya hayreUe oordu: ~o. ~=:.ı ::rk:a=L dı-
Jun mühim bir kısmını }'lktım. Ka- tola.ylllŞD'.lL7t.ır. Beledlye yeni Jal>!}a- flP kızın reddetmem iilEi1ne d~ell- Ankaraya dönüyor _ Neler söylüyormuı. Acar? Şeyh Hııblbe, pa.şnyı evde ba.ğlıyncnk yo-
ı>al:çarşıyı harap ettim. cak .fınn ~a ıaleplerlne de mlisbet ten maznun Ahmed asliye seklzlncl Dahlllyo Veld.11 B. P'aik öztrak yas- Mambnd da kim? 

1891 _Ben de Japonyayı harap cevap vereci.1ttlr. ceza ma.hkemeshıce bir buçuk ay hap- dı--·- -.)..tıe dün cbah ~ lu lreşfedlnce geniş bir ne.fes aldı. 
ma.bkilın ol.ınu.,t 15uuu.. • ...,...... Kammürselll Acar Mehmde kona· Kıskıınçhk, Hıısan paş:ınm beynini 

~eı-. zelzele yılıyun •• cemiy~ kir le ur. dan şehrlm.lze ~lmltUr. Vekil Bay- tm Jcapm 6ntlnde içlnl çekerek: kurcnlamap başlamıştı: 
btnnarah iza olmak isterim. Baro idare heyeti seçildi *Balıklı Rum ~o çalı.şan darpaşa gntında vnll Te belediye rNl - Şamın en meşhur l>Oyücü.stı, de- - Sanca olnuı.z&ı., bir tmşm ç:ıpkı-

1337 - Ye ben? Ben 100 aeıe Yuvan oğlu Ltgor dun hastıanen1n 11.st doktor B. LQtn Kırdar, Pn!U tdare cl1, pa,şa.nın bqına o kadını dolaynn nın .seni mvnlamn.sı muhtemeldir. 
Larb" • •· • İstanbul barosu dünı öCi'leden. aonra tat pencerea1n~ dışarıya eğilerek heyeU rclsl B. Repd ~lu, be-
( U~nm başla~ğı ıeney!°1f·; • alır ceza mo.h~ alonunda. top- bakal'lce.n nıü'VQ%elleslni ka.Jbederek ledlye, vllO.yıet ve Parti erklnlyle do5t- adam. Seni yalnız evde bırakmak doğru ol-
«. gunuz sen er~ c~y~ ~ Janatak geçen haftadan yarım knlnn düşmDştür. Ugonın lmfı:ı.sı. parçalan- lan tarafından ~. - İ:F1 amma.. P8.ısn efendlmJz bu ka- mnz. 

IQ)atı yapılır ve re11 seçum 1Çm mu- ooçlm ~l tnmaınıamıştır. İntllınp DUŞ '" derhal ölmn.,tür. DahUl.ye Vektll Ha~ ts- d.uu kendi arsomyle yanına aldı. Ona Dlyoz:ı ve Hablbe:yi elinden ka.çlrma-
"-1<~· başlar.) nctıces1nde M'Ukat B. Haşim Refe\, B. tn.nbula g'C9Dl.lş n ~ ~ hJo k:Xnse: cBu tadını yanınıza. alml• mak için çnreler n.nyordu. 

(Bu esnada t 94 ı ıenet.i içeri ari· Galip T~, B. Refet Ahmed idare * Yenlka.pı cmumda btr Dl()yhıı.- oteline lnml.ştlr. demedi. (Arkası Yar) 
ter) ~ AWıklarına ft avulcat B. ven nede arbO§ olduktan sonra. arb- Öğrcndllt1mJze ~~ Vetflln bQ .c-

j941 -Beıı Avrupayı baştan ba· Şetlk lle h Ahmed 8&bri mürakabe da§! ·Buadı <bnirle ~ Cideli rahatı tamc.ınen hususl ~-
ta b akan d.. kana bo heyetine seçtlmJşlerdir. Ahmed on blr..., yirmJ gij:ıı mftddetle cl1r ve bu akşam .Anfı:DmYB! a~ ede-

aç ır • ' t_ı:nyayı • ya. Bu toı>Utıda a.l'Ukatlar yardun hapse m.ahkftm olmuştur. cıektlr. 
hn seneyım ••• q1e geldan... sandığı bfttoesı de &'Öl'Ü§Ü.lerek kabul 

Uiunm seneler hep bir afwlan: edllm1şttr. 
- itte reiVmiz , İtte reiaimD t941 ı... ..,-Y-arcldaı ___ L ______ mı!!I 

( 1941 reia olw. perde iner.) 1snıf ..... _:___......__ 
Hikmet Feridun Ee '--.~· 

Beyoğlu Parti kongresi 
~YQRlu kazası Parti kongresi dün 

tant 15 de yapılmıştır. Toplantıy& 
büyük bir halk kltııc.slyle bkllkte 
Beyoğlu kazası parti idare heyeU lştl
tlk etmiştir. Toplantı vali Te bele
diye reisi doktor D. Lt\tfi Xırda.r ta
tafından takip edilmlJtlr. 

Okuma ve hesap kuralari 
Eminönü HalteVinden: 
Evlmlzde, hiç oklQ"Up )'Um& bUm.l

)en~rıe, az bilenlere malı.!ul olmak 
:lizere Türkçe okuma, yn.zma'" M&ap 
~retme (A) ye (B) kura1an acılacak 
'te devre sonunda Yesib. ~r. 

Devam etmek ıstıyenlerln lt1fel' -.e
lllka foton-rafl.a.1'Ue Ev BWııosana mtl
tacaatlan D6.n olmıur. 

Okullar, normal zaman
da tatil edileceklerdir 
Ankara 20 (Telefonla) - B'1 den 

)llında bfitün okullnrm emen tatil 
edllece{tl s~ylenmekted1r. Maarlf Ve
tfıletinden aldııtmuz malnm.a.ta göre 
okullar talimatnamelerine uyarak 
11.onnaı tntll zamanla.nna Jcndaı: ders
lerine devn.m edcceklerdlr. 

Tanm satiı 
kooperatifleri 

Ankara 20 (Tclefonla.> - Tanın. -.. 
taş koopemtınert "° blrlWert lçfn Tl
ea.re\ VekA.letince yeni bir dnıhU1 tall-

Şmia DY.&TROSU TemsBkd 
Tepebqı Dram Jcuımında. 
Gibıd.b ..aı 15,SO da 

Gece -.at 20,30 da 
(llttDBİI .&tLB) 

t.&w.t.ı cadde.si Jtm>edl Jmnundıa 
OGDd11a ...ı 15,30 da 

Oece laat 20,90 da 
(8A.&DBT YU•All) 

RHATue Si 
• 

IUbı • lbli - etane.l. .... 
.... ~ BmC1nllli. 
Ttımtça. ~ llUatıasa -

a mia ıa•ım..ta 

Cüceler 
ve Devler 
~ 

Gülliverin 
Seyahatleri 
ıı.tmn. cam. tntal6de eRJencel1 
tn ae.,.ı:mt tıtabl. JWı TS bzlat, 
..... J'C!ld: .a:pB IW'»Ml 

b:ıatname ho.z:ırlanmıştır. ~ .................. ~ 

BOLLYWOOD'mı EN G"OzEI. KIZLAR1-
EN PARLAK GENÇLİK .•. 

KARNAVAL GECELERİNİN BtlTON NEŞ'F.Sİ 

ANNE SHERIDAN ·HELEN PARR.1.sH 
ve ROBERT ARMSTRONG 

tarafından yaratılan 
. ,. 

KARNAVAL KRALiÇESi 
l'Umi, bu SALI aqamından itibaren 

S A R A Y Sinemasının 
Yeni btr muva.ftatiyet olacaktır. 

------YILDIZIAR JCR.AI.fÇESl ------o. E AN NA DURBiN 
En 80ll ve en gQ.zel temstll 

- # 

( 

BAHAR RESMi 6EÇiDi 
:nımtnde; muslk1.s1, p.rkılan, lüb Ye lhtfpmtıe 

Hergün SUMER Sinemasında 
Zafeıl'de.n safere ko§ınaktadır. Mutldka bu filmt görüntı.,, 

Bugün saat 11 ele tenz:nltlr matine 
............................................... ır 

,.--EL HAM R A'da-.. , 
2 BOYÜK ftt.M BlRDEL~ 

C A S U S Genç aşıklar 
L.i1 Dqover • Theodor Looee Caudette Colbert • cı-k ~ 

Fı:aıuızca Türkçe 
Bir~ bdmm ab..t macerUI Nq"e!I. ~ IÜısd fltm 

.., BaaÜA .,ııt u cJ.. h:r•Qilb ~ 

' 

Yalova Kaphcaları 

OTEL TERMAL 
ve 

TernıaD Banyolaru 
25 Birincikinundan itibaren açıkhr 
Otel, Restoran ft Banyolarda Kalorifer Vardır 

YALOVA İSKELESİNDE KAPLICALARA AID 
HUSUS! OTOBCS HBVCUTI'UR (11"8) 

E D D 1 K A N T O R'u --. 
Son yar&Lt.ıja Tir:lcıçe .ailti 

ALI BABA 
KIZLAR PANSiYONUNDA 

Ne,' eU. Kalıhbalı Fılmincle 

S A R A Y Sinemasında 
Görmek üzıcro aoa 3 gün6nden i.dfade editıiz. 

Bas6a IUt tl de tem:ilitb matİıle 

Herkesin beklediği Büyük Şaı:k filmi 
.Artı.t .,., Okuyucu San'atkar 

ABDÜLVEHAB'ın 
Sem tbdat 

Mesut n er 
Pek yakında 

TAKSIM ve SÜMER 

' 

IİNEMAIABINDA ............. ~ 



Sahife 4 

(!.:~~~1~-~~fR~~OI 
S v k k . k 12.30 Program. 12.33 Muhtıellf şal'• 

Ogu tan Orunma kılar,12.4:5AJanah~rl~rl,1!.000yun 
havaları. aa.mı ve türküler, 13.SO Sa· 

' ton orkestrası, 18.03 Dans odtestrası, 
18.46 Baz eserleri, 19.06 Kadınla.Maıı 
fasıl aıarkıları, 19.30 AJa:ruıı haberleri., 
19.55 Müzik (Pl.), 20.15 Konuşn.a., 2a.30 
Karl§ılt §8.t'lı:ı ve türküler, 21.00 Ziraat 
sa.a.tl, 21.10 Kanpk şaıılı:ı ve tllı'dtU.

Ier. 21.35 Ank!ara sonbahar at ya.rl§

larının neticeleri. 21.45 Da.na musi
kisi (Pl.), 22.30 Ajans haberleri. 22.45 
Spor sıerv1sl. Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman dişlerinizi lırçalayrniz. 

Yann sabahki proıram 
7 .30 Program. 7.33 Hafif parçalar 

(Pi.) , 7 .45 Aja1l8 ha.berlert, 8.00 Ha.fit 
pa~alar (Pl.). 8.15 Evin sa.a.tl, 8.30 
Müzik (Pi.). 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 lcuruş 
'750 • 
4-00 • 

Ecnebi 

2700 kUruş 
1450 • 
800 • 

• 

eklam DeQil, Hakikat: 

Meyva Amatörlerine 
33 yıldanbert iştigal etmekte olduğumuz ve son partislni har'!)ten 

evvel Fransanın Orleans şehrindeki E. Turbat müessesesint.ien cclbet
tlğimlz ve memleketl.m.1zln de mümtaz yerlerlnde yetişen seçme nevi
lerden: 

Kayısı (Avrupa - Malatya>, Elma (Avrupa - Amasya - Feriki. 

Avrupada kadınlar için günün 
en mühim mes'elesi soğuktan 
korunmak ve ısınmaktır. Eski 

Armud (Avrupa - Ankara.) Ayva (Avrupa - Kara.nlıkdere); 
Ağaçlarından aşılanmak suretile fidanlığımızda tekslr edilen 1 ve 2 

yaşındaki flda.nlanmız, Etiketleri üzerinde olarak, meyvalannın erme 
zamant, nefaset ve cesametleri izah edilmek suretiyle satışa amade ol-

ZAYİ - 1~32 senesin~ Hırkaişerif duğunu nadide ve nefis meyva mera.klılanna arzederlz. 
askerlik şubesinden almış oldu~ ADRES: AFYON - BEDESTEN ÖMER L, TİRYAKİ 

tıerhl.s te21kıereml zayi ettim, yenlsinl .. ••••••••••••••••••••••••••il 

Nezle. öksürük 1 MÜŞKCLLERE CEVAP ı · 
«AKŞAM~ ın faydalı 

neıriyatı 

Kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara coğrafya 
Çerkes ta.vutu kıraatleri Faik Sabri 50 

Ankara, Sevim. Bekban: Çerkes ta- Don Kitot Cervantes 25 Bunlara karşı alınacak 
basit tedbirler vuğu şöyle yapılır: Yağlı, semiz bir ta- Nereden geliyoruz? 

gün 
vuttu teınlzleyip, bir iki gün gevrettlk- Faik Sabri 40 

Bu mevsim havaların bir ten sonra kan miktar su ll& ateşe ko- Gülliverin seyahatleri 75 

alacağım~ eskislnln hükmii kal-
madığuıı bildiririm. 

1314 doğumlu Hasan oğlu Ahmed 
Canot 

Beşik.taş l.ltincl sulh hukuk h.8.k.im-
llğinden: 941/35 

Beşiktaş tramvay caddesinde ıo 

numaralı ka.hvehanenln üzerindeki 5 
numaralı odada ika.met etmekte tiren 
8/ 12/ 94.l tarihinde Cerra.l:ıpa.şa has
tanesinde vefat eden Ali oğlu se
lim terek~sine mahkemece el konul
duğundan alacaklı ve borçlu olanla.nn 
mı.n tarihinden itibaren bir a.y ve !cid!
ayı veraset edenlerin üç ay zarfında 
Beşiktaş lklncl sulh hukuk hlklınl.iğt
ne miıracaatlan ve aksi halde tıerc
keslnln hazineye devrolunacağı. llAn 
olunur. 

KÜÇÜK İLAN güneşli, bir gün yağmurlu oluşu yup haşlamalı. Yer yüzü Gök yüzü 
ekseriyeti nezleden, boğaz ağrı- Tavuk iyice pişince tabağa çekmell.. Faik Sabri 150 okuyucularımız arasında 

Derlsln1 ve kemiklerini ayıkladıktan Bir T'Uık kızının Amerika 
smdan rahatsız eder. Bu gibi sonra etleri lyloo didiklemeli ve ta.ha- yolculuğu Faik Sabri 75 EN SER/, 

Eksiltme i 1an1 
Eskiıehir Su itleri 9 uncu ıube müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan 1.J: 
1 - E.sk.lşehlr su Lşlerl D uncu şube müdürlüğü mıntak.ası dahilinde bU' 

lunan Zadir oğlu ve Aliloon bataltlıkla.nnın kurutulması ve bu bataklıkla.rıJJ 
Sakarya.ya mıuısab olduğu mahalde muvakkat bir baıtiama ve su köprusıl 
inşaatı muhammen keşif bedell vahidl tiat esası ıizerinden d71 37ı. lir.l 
cBOı. kuruştur. 

2 - Ekslll;me 8/1/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Eskişehir• 
de Su l.şlert dairesi içinde toplanan ebilt~ komsiyonu tarafından kapall 
zarf usullle yapılacaktır. 

3 - İsteklllerln ek:&llmıe şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık t~
Ier! Genel şartnamesi, Umum Su İşlerı fenni şartnamesi ile hususi vıe feıırı! 
şartname ve keşi! hillAsa cedvell ve projeleri ıı:857• kuruş mukabilinde sıı 
İşleri 9. uncu şube Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c9818• lira c59• kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesl ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gti\ 
evvel ellerinde buluna.n vesikalarla bi_rlikte bir dilekçe ile Eskişehir vfüı.yc· 
tine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalo.n ve bu ve' 
slkalan ibraz etmele.Li şarttır. 

Bu müddet 1çlnde vesika talebinde bulunmayanlar eJcsiltmeye iştir8.l' 
edemezler. 

5 - İsteklilerln tekli! mektuplarını ikinci maddede yazılı .saatt~n btr 
saat evveline kadar su işleri 9 uncu şube Müdürlüğüne makbuz mukabillıı• 
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. t.10899• 

rahatsızlıkları evde bulunan öte- ğa istif etmeli. EN EM/N · ı lnl aki Tevzi yeri: 
beri malzeme ile basit ilaçlar ya· Diğer taraftan 750 cevız ç m - AKŞAM matbaası EN UCUZ İstanbul deniz komutanlığından: 
Pal·ak g""irtmek mümkündür. neden çekmeli. 250 gram iç ekmeıtı su-

~'< da ıslattıktan sonra güzelce sıkmalı. Yıldll'an motöründe ücretle çalıştırılmak üzere bir motörcü makiniste 
- hi a·ı· · · vasıtadır. Ahm, aatım, k;. ihti dır Nezle olacagı sse ı ınce ıçın· Bir so~anın dörtte biri ile, bir diş sar- «AKŞAM» karileriıne mahsus yaç var · 

de taze tentürdiyot bulunan şi- mısağı temizleyip hazırlamalı. yilzde 20 tenzilat kuponu ra iılcrinde iı ve işçi için iıı- İsteklilerin aşağı.da yazılı vesikalarile birlikte Kasmıpaşada bulıuu.n I.>~ 
ı ıı • • l••tıiıiifııiııaıiidıiıe•eıiııdlıi•n•iz•. ••••••• tıtnbul Deniz Komutan!ığına müracaatları. ulll7b şenin kapağım açarak derin ne- Sıkılan ekmekten bir parça. a ma ' ••••••••••••:~ ~ ı - Nüfus cüzdanının iki kıt'a suretl 

f 1 k kı akı I · .... içine bıraz soğan lle sarmısaktan sar- ---------------------------- 2 - Askerlik terhis vesikasının sureti 
~s e o am a nez enın onu mal• ve evvelce çekUen ~vizden bir 

k k kl k d • M M V Hava Mu··stec.arlıg""ından· 3 - Çalıştıı'•ı yerlere alt bonservislerin sureti alınabilir. Amonya o ama a miktar ile beraber makineden çekmeli. • • • ~ • 4 - Makln~tlik motörcü şahadetnamesinin suretl 
ayni tesıri gösterir. Ekmek içl, soğan, sarmısak ve ceviz Hava müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör makl.nistl ve 5 _ Altı adet vesika fotoğrafı. 

G 1 · tak b' b d k makineden tamamile çeklllnce bir meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. ---------------------------.... 
ece en ya r en ır ar a \·ı·çu"ncu" defa hepsini te•~r makine- ı ı k ı ~t.h nd .. t kl 1 ehl 'yete A.•"' Verilecek ücret miktar an yapı aca m ı a a gos erece er ı 

kaynar su içine üç şeker, bir yu- den çekmeli. Bu ameliyeler yapılınca göre 50-120 Ura arasındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava Müsteşarlığına 
varlak limon parçası, iki çorba cevizin yağı çıkar, ak.ar. Ceviz yağını müracaatları (9310) (11054) 
kaşığı konyak atmalı, sıcak sıcak 1 bir kaba koymalı, cevizli ekmeği de 

içmeli. Terletir ve nezlenin önünü ta~~~i:~uy~~ ~ı~ı~~a ekmekli ceviz Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi 
alır. sert bir hamur hallnde kalır. Bunu müdürlüğünden: 

Nezlede aksırmağa başlanınca itina ile tavuk suyu na.ve ede ede ez- Aşağıda evsafı yazılı 7 birinci .sınıf döküm kalıpçısı ve boru tesisatı 
bir limonu ortadan keserek yan- mek lô.ıundır. lşlerl lçln blr borucu ustabaşısı alınacaktır. 

cevizle ekmek, tavuk suyu ile hallo· Aranılan evsaf 
sını da ikiye ayırmalı. Bir çeyrek ıunca tuzunu ilave etmell ... 
limonu avuç içine sıkmalı, buru- Tabaktaki tavuk etlerine kaşıkla. bu ı - Kalıpçı ustıaların1.1;1 dökwn işlerlnde çalışmış olmalan ve döküm 

1 t ft r ccvizU salçanın yansını karıştırmalı, kalıplannı yapabilecek ehlıyette bulunma.lan lazımdır. 
na yaklaştırarak b r ara an ı- diğer yarısını da üzerine dökerek et- 2 - Borucu ustab~ısı, he!;! nevi boru tesisatından ve projesinden anlıı.-
mon suyunu çekmeli, diğer çey· lcri örtmeli. yacaktır. 
reği sıkarak burunun öbür tara· Sofraya çıkarılacağı zaman, ceviz S - Sanat mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 
fından çekince bir iki aksınktan yağına bir tut.am kırmızı biber katış- 4 - Taliplerin ~rliklerlnl yapmış olmala.n ve 941 askerlik lhtiyat 

tırarak bu kırmızı yağı Qerkes tavu- yokla.malannı nüfus kağıtlarını kaydettlrm1ş bulunmaları şarttır. 
sonra nezle geçer. ğunun 

1

üzerine gezdirmeli. Verilecek ücret 
Öksürük varsa bir fincan sıcak , Müessesemizde yapılacak imtihan ve tecrübede göstereceıklert ehliyete 

süt içersıne üç damıa tentürdiyot 1 Gu·· 
010 

•• k Borsa 1 göre borucu ustaba.şısma 140 liraya kadar aylık ve kalıpçı ustaıanna da 5 
alotarak içmelidir. Süt içemiyen- llı'aya kadar ~vmlye verilecektir. 

İstekllle$ ~da yazılı vesa.ikle btrlikt& en g~ S0/12/~1 ta.rlhln.e 
ler sıcak ıhlamur içine şeker ye- kı.ı.dar Karablikte müessese müdürlüğüne blzzat mü.racaatlan ııa.n olwıur. 
rine bal atmaldırlar. Göğsü yu· 20 Birincikinuıı lMl ı - Nüfus kAA'ıdı (941 askerlik. yoklamasını havl) 
muşatır. L. K. 2 - Pol1a !yt hal kA.tı<h 
Gıcıktan olan öksürüğe karşı. % 7,5 933 Türle borcu 1. ll. m 23.30 43 : HlzmTabsllet~~ 

, , 1933 lltramlyell 20.23 • .............,. .. 
küçük bir parça şeker emmek • • 1933 İkramiyeli Erganı 2ı.85 ~ - Blıl boy sekiz vesikalık. fotoıtraf. (11145) 

faydalıdır. Göğüse inen nezleler, , 7 1934 Sivas-Erzurum ı 
için iki havucu rendelemell, içer- , , 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
sine bir tatlı kaşığı bal ve bir • 7 1941 Dem1ryolu Lstıkrazı 
bardak süt karıştırmalı, at~te • 2 1932 Hazine bonolan 
kaynatmalı. Sıcak sıcak lçmell. • • 1935 Hazine bonolan 

• • 1938 hazine bonoları 
çok faydalıdır. A. Demiryolu tahvlll ı- 11 
Boğazda hasıl olan yan.arlık, A. Demlryollan tahvlli m 

gıcık ve ağrı için suaa pirinç A. Demlryolu mümessil senet 
. T.C. Merkez bankası 

pişirmeli. Ezılince tülbentten SÜZ· T. İş bankası nama muharrer 
meli. Hatmi kökünü suda haşla- T. tş bankası <hamile alt > 
malı süzmeli, bu suyu pirinç su- T. İş bankası mümessll his. 

k t lı k erln b 1 A. Dem.Iryollan şirketi < % 60) yuna, a ma ' şe er Y e a A. Dem1ryollan şirketi ( % 100) 
UAve ederek bu ilacı sıcak sıcak Esk.lhlsar çimento 
kahve fincanı ile sık sık içmeli. Kredi Fonstye 1903 

Ö . - • • 1911 kslirüge karşı salep koyulu- , , Amorti 
ğunda pişirilen nişasta sıcak st· , • KuPOn 
cak içilirse faydalıdır. Şeker yeri
ne nöbet şekeri konursa daha 
tesirli olur. 

Tllrk altını 
Külçe altın blr gramı 
Osmanlı bankası (banknot>" 

21.10 
19.BO 
19.70 
58.50 
16.150 
27,25 
49.-
48.50 
~--

135.50 
12.30 
12.80 

145.-
28.25 
48.25 
10.35 

\ 109.25 
1105..

Türk Hava Kurumu ıubeainden 
Nazllll ~ubemlzle bağlı ne.blye şubelerlnln bu eene Kuı1:>an bayra.m.ındc\ 

toplayacalı kwba.n dert ve ba.rsaklal'ı bugünden itibaren 25/12/941 t.a.tlhl
M kadar aÇlk arttı.unaya. .looıımuştur. 

isteklilerin oart;namelerhıl gönnetc tize~ NazU.ll out>eslle İ:Jta.nl>ııl tube· 
sine ve pey aUftnelc ~in de N'8.Zllll 3ub891ne milraca.atlan UAn olun.111\. 

c10913• 

Deniz fabrikalari umum müdürlüğünden: 
İmtihanla ve göm;ereceklerl liyakate g!Sre takdir edilecek saatllkle tor~ 

nacı, tesvt~ı. b&1ı::ul borucu. demir borucu. aldbntllAtör tamırolsl, motörctı. 
elektrikçi ve tillt>lncl alınacaktır. 

Gidip gelme yol masratıa.rı kendllerlne alt oJmak üzere Jcap eden vesa
l.ltiertle Gölcük deniz fabrlkalan umum mtldtırH1tüne mtıracaat olımmMJ 

(10852) 

Tilrk Hava Kurumu Ödemiı ıubeıinden: 
ı 69.- Türk ha.va. kunımu Ödemiş şubeslnln kuıban bayra.1lllilıda. topla.yaoağı 
· 1.30 kurıban der! ve ba.rıra.klal'ln ~ık a.rttırmB,sı 23/B. lı:lnun/941 ta.rllli.q& rastıa-

:18.20 yan perşembe gUnQ. Ödeınıif fllbe.slnde ya)Macaktır. ıstek:lllMin şartnameıS1n1 
4.02 g!Srm.ıek tızere 1st.anbuI f'lll>e$11& Ödemtıf f'\Jl>e*t• .,. 81'nC& PeJ stıbne'k için de 
a.oo Ödemlf 1Ubellnt mOracae.t.ıarı UAn ohm.111. dOGOb 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
941/179/ 191 
İstanbul Göztepe Bağdat caddesinde 250 No. lu hnnede mukim iken 

4/ 6/ 941 tarihinde ölen Sa.hu.re Gensoyun mirasçılan tarafından mirası n.'<i 
<)dl~ ve red keyfiyeti de tescil edilmiş olduğundan icra iflas kanununun 
180 Lnct maddeslne tevfikan mirasının iflas yolile tasfiyesine karar verilmiş 
ve 16/12/941 tarihinde iflA.sı açılmıştır. Alncaklılarla istihkak iddiasında. 
bulunanlann alacaklaruu ve istihkaklarını ilan tarihinden itibaren bir af 
içinde kayıtı ettirmeleri ve delillerini hakimliğimize tevdi eylemeleri hilafına 
hareket cezayı müstelzim olmak üzere borçluların da aynı müddet lçlnda 
müracaat eylemeleri ve müteveffanın mallarını her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlımn bu müddet için bu mallan hô.kimli~imlze tevdl 
eylemeleri ve alacaklıların ilk alacaklılar toplantısı olan 5/11942 pazartesi 
saat 11 de hak1ml1ğlmJ.?Xle haZl.l bulun.malan ııa.n olunur. d1300ı 

TtlrkiJ'e OtimhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarllıi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube vt 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrlktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zl.ra.a.t Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplann.d& en 
az 50 lirası bulunanlan. senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

pl!na göre tkramlye dağıtılacaktır, 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 lirabk 5.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 ,, 40 » 4.800 • 
4 » ~50 )) 1.000 • 160 » 20 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan ~ağı 

dQ§mlyenlere ikramiye çıktığı. takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuı-alar senede 4 defa 11 eylftl, 11 b.i.rincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


