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. Yunan '' 
•lerleyişi 

11 kilometreyi 
buldu 
Sahil 

rnıntakasında 
1se 

İtalyanlar 
raarruza 

4hazır anıyorlar 
llıen ı,;•. \A.A.) - t .. az res. 
t~ \7 Yıt edilmiyen haberlere 
"ııtıuıd:an kuvvetlerinin Anıa
~hliği i evvelki günkü :Yunan 
hıııa.n ~e n~;an Uç buçuk mili 
Ç1knı1ştıerıeyışı şimdi altr mile 

lta r. . 
lya:nıarın ise sahil bo~ 

eiıera 

mesaıı 

s 

Bombardımanlar
da ölenlerin 

intikamı 

a ~n caktır 
Selanik ve Korfu 

bombardımanlarında 
da ölenler var 

Selanı 
yei1den 

bom alandı 

• 

ıngiliz tayyareler, 
ran 
akın 

r 
Belgrad, 3 (A.A.) -

U nited Pressin Yugos -
lavyadaki muhabiri ln
giliz bombardıman tay
yarelerinin dün Arna· 
vutluğun merkezi Tira
naya bir hücumda bu 
lunduklannı bildirmeil-

ı redir. 

.~ttna, s <A. ,\.>-Yunan Ba • ı' A trnadal İ 
vekili gmeml Mctnksas Patras n· 
halisine hitabl'n bir mesaj gföı:irr- A, na v ut ı u k 
miştlr. Bunda "Patrns açık ş hı i D 
nin İtalyan tayyarecileri tar fm 
dan bomb:ırdmınn cdilmP.si h'.i.dis e : ç s i 
sini tebarllz ettirC'rck,, gayrimuha-
rip sh·it halkın kanr dökülınU tiır 1 Yunan davasına iltihak 
Bu kanın intikamı bUtUn mille I etti 

(Dc\amı 4 üncüdl') At' 3 (A A ) _ At' . 
ınn, • • • ına aK 

Alman a ve 
ita l'i! c 
Bulgar zıraat 

naz1rı 
Kral tarafından 
kabul edildi 

Sofyn, S ( \.A.) - D.:r-t.B. 
Almanya ve lttılyaya yapug-ı zi) a 

retlerden dönen Bulgar ziraat nazırı 

Bagrlıµıof, kral tarntmdnn lmbul edil· 
ml§Ur. Nazır, intıbalnn hnkkmda 
Krala l.':!11-::ıt vcrm!.~tir. 

Bagri:mof, 
gidecektir . 

şimdi <!e Dobrucaya 

Romanya Başvekili 

n one~!<o 

1 
Arnavutluk orta elçisi gC'n<'rnl : • 
taksası ziyaret ederek ltalyn ı 

1 
mücadclE'de generalin crnr1nde ol 
duğunu bildirmiştir. Elçi, biıtlln 
Arnavutlut;'UD müstevli aleyhine a· 
:ı aklanmak saatini sabırsızlıkla 
beklediğini ilave etmiştir. 

Yunanistanda bir Arnavut milli 
hareketi ihdas edileceği sanılıyor. 

Bayram bugün bitiyor 

Resmi daireler 
yarın açıhyor 

Şeker bayramımız bugUn nk§ m U 
zer!. bitmektedir . 

I::ıyram, birinci gUnU hn\•anın ko 

palı ve yağışlı olmaeınn rağmen neşe 
lçlnde geçmiş, bilhassa çocuklanmı· 

zın §en kahkahaları her ycrl doldur· 
muştur. 

Yarın sabahtan ltlbnren butlln res 
mi devalr açılmış bulunacaktır • 

Büyük 
Müsabakamız 
Talsl!Atı beşinci 

sa1lamızda 

Türk milletinin hadiseler 'QtŞlSlllda 

alaca.ğl vaziyeti, düngap aldığı ve 
evvelki 

eden 

•• gun onu heı asaletile temsil 
Şef t ıin ağıtı dan dinledi 

r 

'fiirkiiıı, hrdisr'rr 1 :ır J!oöıncla alcl «ı, '<' ala. 
<'nğı \azi)d, ;)İuc ı ur!< ı, onıı, 1 r e l ı 
ı.il eden Milli Şcf'inln aı, mılan dini < ı: O, kapı 
'>lllda bnsgöst<'rc>n '<' meu•ı li~ !'tint', ı r.uf ti • 
istlldiılinl' halrl \'l't'ınek i ticl:ıdnıı nl:ııı fehlil,c·~ , 
l•arsı ılumınk için hazır bir 'nzh etk ir. 

lnönü'nün, lırr k<'lim .. fü. f.e1ıllk ) <' i ar t 
C'dcn 11utluı ilC' ılün;\n, ı,ahrnman T rJ. :ı ı. rin.i ı 
hugiınc kadar ı>nln kn mdıı ıı: l duran •un ü i 
nün bir: '•Süıır;ü tak!" emri Hril ş gibi kının 1 n 

Lavafln 
Almanlarla 

müzakereıerı 

Eski nazır Bone de 
Lavalin fikrinde .. 

itha 8.lta azan1I 
kolay ık gös e ılece 

Hük O met her nıaddenın ıihaline 

\'M, S (A.A.) - Hovus bildiriyor: 
Nazırlar meclisi toplanaralı:: Lnvn· 

!in Alman BlvU \'e nsl{er! makamları 
ile yaptığı konu~al3ra dair vcıdlğl-

geıuş ını <yas'a inıka 
içn1 yanı eabır er 

ernıe < 
alıyor 

lznhatı dlnlemi:ıtlr. mız gorc hJl,ı:un t, dUn· 

Lavala bu k~nuşmnlard::. ark da !.ık ya \ l tinin dogurdugu ş rllar ve 
etml~ olan maliye nazın Bouthllier Pl n le t dahili ıbtlynı;lnrrnı gözönUJı 
de teknik izahatta bulunmu,ttır. mı ıutnrıııı: .c:a '.!tt.uı .u.amr ıtoıayrı 

Nazırlardan bir çoğu ı..avaı ve Bout ğı temine knrı:ır vermiştir. Bunun lci-: 

hlllcr'de.n sualler sormu tur. VcrUcn 
cevaplar hUkftmet erklinı arasında 

(Devamı 4 üncUde) 

tıcaret \'CkAlettnln yenl esnsınr •ar: 
cbnckt oldug-tı UAve olunmaktadcr. 

Verilen malCımata gore ithalflt ta· 

c.ırıerine, c!ev eUn nıtız.&ll'!ırct! 

ınztmam ed rek ı;~ ınik~asta VE 1t 
halr.t Y&tıılmaaı aa~ meınıe.)uoırı.u ~ 

ncr m aaenın ttha.ıuıe lmJtruı •er!I 
cektlr. ll11husıl. ekftr memlekeU T<I<: 

ihracı menedllm~ .olan mo.Gdc.ier 
memlekeUm.tz ıçın busuat mUsaado l 

(De\'811\r 4 ttnol!de) 
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Türkiye OrelEO-

75 Yazan: :Radıcca~ :J<allı 
l{öylüye topra~ 

tevztatı 
Sahillerimiz arasmda yük 

ve hayva ~ nakliyatı 

Bomea garetl 
din nettceıeadl 

Dört gündenberl devaJXl -: 
Türkiye Grcko - Romen ~ 'fi 
rlnclllklerl dlliı nihayetıenıniltıd', 
Ttlrldye birincileri belli oiıntlf'.,,,.,. 

B!r aralık u§ak, nöbetçi z~bitinin 
kumandanla görüşmek istediğini 

haber verdi. Miralay Prens Voron. 
sof başını bile çevirmeden: 

- Gcls.in! 
Dedi. Palabıyıklı bir mUIA:ı:im gö_ 

tündil: 

- Kumand:ınla yalnız görilı;me. 

'iyim' 

-- ;ok mu milhim i 
- E·ıet, efendimiz! 

- Neye dairmiş? 

- !. .. 
Mill~im hemen cebinden kilçük 

bir drfter ı:ık:ırdl; ikJ kelime yaz
dı; yaprni.h kopardı, kumandana 
verdi Prenses Marya bütUn söz 
ve harc>kc>tleri büyük bir dikkatlP 

takip cdivordu. 

Pren' Voronsof onu okur oku -
maz yerinden kalktı; ml!laflrlerini 
selamladı: 

- Affedersiniz, baylar! ... 
Karısına gUIUms<'di: 
- Marya, yerimi sen nlırsm, 

defli mi? 

Misafirlere döndü ve ilave etti: 
- Baylar, ne buyururlar? .• 
Prenses oyunu pek az bilirdi; 

fırsatçı ya ver sevindi : 

- Bize şeref verirlı:ır! •• 
Prenses Marya, ipekli beyaz el· 

biseain.in uzun eteklerini zarif el
leriyle toplıya.ra.k doğruldu; koca

smm yerine geçti. Poltora.akinin 
':ırmızı yüzü bfuıbütl.in kızarmıştı; 

güzel ve muh~em kadını, yanr
bşmda, adet! kendi içinde bul • 
lak onu tamamiyle sarhoş etmtr 

Prens Voronaof ancak bir 11&&t 

dar sonra döndü; me.'uttu: hk
metçiye emretti: 

- Vaalli, muhterem mlııaftrleri· 
rnc ıampanya getir! •• 

Genç yaver kendisini tutamadı: 
- Yaşasın prena! .. 
Poltorukt de bu eöderl tekrar 

ıyacütı; lAkin o anda gözleri 

farya ile karşılqtı; genç ve g(l· 
zel kadmm yilzUnde eekf tqkm 

ncse yoktu, merakla ve dikkatle 
kocasına bakıyor; bir bilmecenin 

son düğümünü çözmeğe çabalıyor
du. 

Ya.sili şampanya kadeblerile do
lu tepsiyi getlrirken oyun da bit· 
m11ti. Eller uzandı; bllltir 1168ler 
duyuldu. Misafirlerden biri kade

hbıi Mekllerden daha yukarı kal
dırdı: 

- Prenses ve preruı hazretleri-
nin sıhhatlerine ... 

.Miralay Voronsot h1!yecaıılıydı: 
- Sa Majeste çann §el'et1 için! 
Prenses Maryanın dem!ndenberl 

bir teY eorinak :iste~ her halin· 
den aıılqılıyordu. Daha çot daya-
namadı: • 

- Nereye gittiniz! 

- Çalıpna oduına ..• 
- Ne varm11! 

- Bir yabancı geltn4 
-Kim! ... 

Prens Voronsofun kqları çatıl
dı: 

- Söyliyemem !, 

- Şimdi ml? .. 

- Sonra göriigilrUz! .• 

Prenses Marya başını eğerek 
kaıılarmm altmdan bakıyor, gUIU~ 
sUyordu. 

MJsafirler 
elini sıktılar 
selamladıla~. 

kalktılar; prensesin 

'e başlarmı eğerek 

Yalnız kaldıklnn zamnn prenses 
koca.smın koluna girdi ve yatak o
dasına doğru ) UrüdülPr: 

- Gelenin kim olduğunı.ı şimdi 
rle söylcıniyecek mısin? Herhalde 
milhim bir adam olmalı! 

- Sevgilim, ni tn kPndini bun 
lnrla )'oru orsun? 

- Bunlar d.ı o'ma 'l l{afkas\·n
da vııkit nasıl gPç r., 

- IAkin ana r. ., 

- O d:ı n m 1.:" f 'z ıll :nrı 
ınsan mı~ ı ., .. 

Pr na Voro11so 
ladr; dalgalı uzun 
tU. 

k '{' k
n op. 

Marya fısıldadı: 
- İmam Şamilin ndamlarmdan 

biri gelmişti, değil mi? 
- Beni zorlama sevgilim, söy· 

liyemıom! 

~nç kadının giilu tinde neşe ve 
alay biribirinf' karııııyordu: 

- O haldf' ben sana söylıye • 
yinı: Hr.cı Murat geldi! ... 

Preıısln go..ılcri büyüdü: 

- Dosdo_:ru değil, liı.kın bu ka
darını da kimden öğrendin? 

- İçime doğiu; sana bilinen 
bana da b.linir : .. 

- O halde haber vereyim ki 
bir değil, iki adam gelmietir ve 

bunlıırm hlçb"ri Hacı Murat değil. 
dir. Anco.k, Hacı Muradın yann 
konuflmak fü: re Şali ormanına ge· 
leceğini haber verdiler. 

Prens VoroMof mc>s'uttu; bu 
hadise onun hayatının en bUyUk 

zaferi olacnktı. Prenses Marya ise 
Kafkas Rus ordularını, Rus gene
rallerini şamrtnn bUyUk akıncı, ce
sur ve erkek Hacı Muradı merak 
ediyordu. Aca :ı nasıl bir erkekti, 

onunla konuşmak mümkün olacak 
mıydı? Acaba ne konuşacakU! 

Rus dılini oldukça iyi blldiğW aöy. 
lem 'şlerdi; nitoljik masalları andı· 

ran büyUk kahramanlıktan onun 
ağzından dinlemek ne bUyUk zevk 
ve heyecan verecekti; geç vakte 
kadar Katkaslarm meşhur atma • 
casmı dügUndUğü için uyku tut -
muyorpu. 

-so
ŞAMİLİN MEKTUBU ••• 

Fatali İmam Şamile Hacı Mura
dm kaçtığını haber verince ,u 
emri alm11tı: 

- O, Gehi'den başka yere git· 
mez: yolunun UstUne adamlar 
gönder! 

Fatali Jm emri hemen yerine 
getirdi. 

Fakat 1.nınm Şamil ayni zaman· 

da veznedarı Murtaza Orkançi8sa.

yı ı:;a~ırmı~, onunla yalnız kalm11-
tr: 

- Dili uzun olmıyanlardan dört 
mllrfdi yanma al, Mııkalç avuluna 
git, Hacı Muradın yoluna çık, o· 
nu ... 

- Öldürecek miyim? 
- Ne yapmak istersin? 
- Herhalde öldürmek değıı !.. 

- Eair etmek mi? 
Hacı Murat t!!lir olmaz ki 

- O halde? .•. 

(Devamı oor) 

Köy· kalkınması 
Ziraat aletleri ve do

kuma tezgahları 
dağıtıldı 

Onümüzdeki sene içinde 
~~ni komisyonlar 

kurulacak 
Topraksız kalan köylülerimizin top 

rak sahibi edilmeleri için çıkarılmış 

kanunun tntblkatmı kolayl8§tırm..ık 

Uzere hazııla.nnııg olan talimatname· 
nln tatb!knt·nn geçllmi§tir. Bu tali· 
matname mucibince, Tilrk ku,>hlSUnün 
topraklandırılması için nlmncnk ted· 
birleri kdayıaştu mak \"e bllhassa tev· 
zlatı kolayhl;Ja yapmak Uzere kunıl· 
ması aerpış edilmiş olan tevzıat ko· 
misyonlarından sekizi kurulmuş ve 
bunlnr fa:Lilycte geı.mıştır. Fakat bu 
bl.lyük davada sek:2 koı:ı •• syonun fa 
aliyetl pek mahdut bır ııaha:,•a mUn· 
hMır kalacağı nnlaşıldığınclan yeni 
komlsyonların kurulması ıuzumıu gö 
rU!mllştUr. 

Bu sene bUtçeainde daha fazla ko· 
misyonun faaliyete geçirllmeıılne im 
klıı gorülmeulğınaen ıou mail yılın 
da yeni komisj·onlnr !çın tabsısat ve 
rllmeııi ııimdlden taknn1lr etmlııttr 

Halen mevcut komisyonlar ille en zl 
yade araziye muhtaç matuıllerde der 
hal tevziat esaslarını tesbit edecek 
lcrdir. 

Mısırdaki tütün 
fabrikamız kapatıldı 
GUmrtik ve lnhl.Barlar VeklUotl Mı· 

Birda kurulan Türk ttitUn fabrikasını 
kapatmı§tır. Buna aebeb harp vaz.l· 
yeti dolaytsile fabrikanın idaresine 
imkA.n görUlememesidlr. 

• 

Tramvayfar 
Birinci mevki arabalar

dan sandalyeler 
kaldırılmıyacak 

Tramvaylardaki lzdlhama mıınl ol 
mak üzere ortalanndak! oturma sıra· 
larmdan birkaç tanet!I kaldırılan tram 
vay arabalaruım sayısı 10 a. çıkarıl· 

Dl.lfUr. Bu hususta tramvay, tUnel ve 
elektrik lflet:mes1 umum mUdllılUğU.· 

nUn sall'lh!yeUi bir zatı gazetecilere 
demiştir ki: 

- EvvelA S adet ikıncl mevki tram 
vay arabasından ortadııkl oturma yer 
lerini kaldırdık. Son!a bu nevi araba· 
larm sayısını ona çıkardık. VasaU o 
tarak bu arabalara dlğer arabalardan 
on yolcu fazla blnebilmcktedlr. Sayısı 
yüzU bulan bUtUn seferdeki 2 inci 
mevki arabalarımıza bu usu!U tatbik 
etmek '1suyoruz. İglctme, bu kararın 
dan memnundur. Bl.r!ncl mevki araba· 
lann da bu gekle sokulması için henllz 
verllmlıı bir .karar yoktur. Halk, da· 
ha ziyada ikinci mevki arabalara rağ
bet etmekte, birinci mevkilere ınecbu· 
rlyet hasıl olmadan binmemektedir. 
Biz de bu noktayı nazarı dikkate ala· 
rak birinci mevltl arabalardan kanape 
kaldırmıyoruz. 

İzdihamı bir mlktar daha azaltmak 
arabalarda fa.zla yolcu ~nnak için 
on tramvay arabasını daha kapalı bir 
hale koymaktayız. BBylece re.balan· 
mızın sayısını yirmiye çıkarmrı.ı olaca 
ğız ... 

f: : :KOÇUK HABERLER : j 
• Evvelki gUn otıeden sonra Mas HUkömet. köyJUlerlınizın reJahmı 

arttırmak makııadile çok ciddi karar 
1ar al,,.,,., bulun 1 tad B la.k yolunda, Alman gazinosu önünden --,, ma < ır. u arada 
mmtakav1 hususiyetler gözönUnde tu geçen 3135 numaralı Taksim . Yl!nl 
tularak köylünün zlral kalkınmasını mahalle otobUsU bir otol.ıllsc çarpma· 
temin meyanında, bUtUn dokuma ih 1 mak !çln dlreksıyonu kırmış ve !As 
tiyaçlarmın da kendılerl taratındaıı. ~klerı kayarak hendeğe yuvarlanmış 
karşılanmasına çalışılmaktadır. r. 

Otobüs parçal:ınmı;. yolculardan A 
~ükömet koylUlerc zıraat l\let ve 11 ve Bahire ağır surette yaralanarak, 

vasıtaları tevziatına esasen, bUyUk e· Beyoğlu hastane .ne 1 aldınlmışlar· 
hemmiyet vermişti. Bu sene getirilen dır. 
yeni ziraat mıık!nelerl, yurdun muhte· • üniversıte yarın merasimle açı· 
lit mıntakalanna dağıtılmı§tır. HUkQ·'t lacak, Rektör talcb!l •e hitaben bir 
met bu gibi zıraat ın ıkinel rı ve \a· nutuk soyllyc {tir. Bu s ne t .ıvcr· 
sıtalan ile tatbık edılecek zlraııt u· siteye her S"n den !azl:ı talebe yazıl 
sullerinln zirai fstıhsali arttı ı:.cağt mı~ tır. 

kanaatındedır. Kö~IUnun nı.:htnç G. -=====-========= 
1 

duğu dlğ<'r nal<U \'e zirnnt 'nsn lıırı 
uzerınd.., de chcııımıyclle durulı.ıuli.ı u 1 

dır. Bütün bunlarclıı.ıı ~!'kcı zirai Vt· 
razlarda fa zkrl lmk i.n ıılsbct ndc ·vı 
dırr.ıelt te hukömetln b:ı,·ıc:ı t.ısav\ ı{ 
!arından ır. 

o "r Ui ı.t.ın, ımd e k • r 17 
\'llAyetJmız , nUınuııe olarak el l:ı 

karrertl r 

lzmir - lskenderun arasındaki iskelelere daimi 
sefer yapmak üzere dört şilep tahsis edildi 

56 kilo: 1 - Şefik. (!zDlir), etll 
Ahmet (Balıkemr), 3 - ıı 
(tzmir) .. --tt). 

61 kilo: 1 - Mustafa (.IP"""_.,ı 
2 - Halil (İstanbul), 3 -İki vapur da .B.aractealz iskelelerinden 

sadece hayvan nakledecek 
(Ankara.) . :r.ııı1' ), 

66 Kilo: 1 - Bekir ( y,,f~t 
2 - İzzet (İstanbul), 3 -"" 

Sahillerimizde yük Ye hayvan nak· 
llyatı ttzerlnde mUhlın kararlar veril· 
mlşUr. Bilhassa bu arada halen va· 
pur seferleri yap:lmıyan İstanbul · 
Mersin • 1s'ıı:enderun hattmm yük ve 
bilhassa. ticari eşya nakliyatı ile Ka 
radenlz hattında hayvan ve ihraca 
mallan nakliyatı gBzönUnde tutul 
mu§tur. 

İstanbul • İskenderun hattma lıı 
tanbulla tzmlrden sonraki iskeleJeı 

arasında daimi dört §llcbln muntazarr 
sefer yapması takarrUr etmiştir. Bt 
suretle §imdi sefer yapan §llepler ço 
ğalWmrş ve seferler intizama konul 
muş olacaktır. Bu l!<'ferleri Sosyete 
§lleb!n devlete intikal etml§ §ileplerf 

ne halen tamirde bulunan bir vapur 
yapacaktır • 

tsts.nbulun kasaplık hayvan ihtıya· 
cı bu mevsimden sonra tamamen ıark 
vilAyeUerl taratın.dan karadenlz yo-

luyla temin olunur. Mevcut vapurtar
la toplu bir yel<illı tutan bu nakliyatın 
ifasına !mkdn gl!rUlememfıit1r. Bunun 
için hayvan nakllyatmm yük ve yolcu 

nakUyatmdan tamamen ayrılması ta· 
karrUr etml§tir. Mevsim müddetince 
ikJ vapur Karadeniz yukarı i.akelele· 
rlnden hayvan nakliyatına tahsis olu· 
nacaktır. Bu vapurlar ilkbahardan 
aonra .tzmlr hattında hayvan nakllya· 
ti yapacaklardır. 

(İstanbul). ~ 
72 Kilo: 1 - CelAl Atik ( .,,.... 

karo.), 2 - Beslen (Kocaeli), 3 

Mehmet Ali (İstanbul). ~), 
79 kilo: 1 - VAhit (.A ~ 

2 -Adnan (İatanbul), S -
taş (Sivas). . (<;o' 

87 - kilo: 1-Mehmet .Ali _.., 
rum), 2 - İsmail (İstanbul), S 
Enver (Koca.eli). çil• 
Ağır sıkletı 1 - Mustafa t ÇO' 

mak (İstanbul), 2 - Meıune 00-
ban (İstanbul). 3 - Meh!Jlet 
ne3 (İzmir). ~t· 

MUsa.'bakalardan sonra ı:ıı .. IJJI 
.ı;,+, • d rs!fYO" lar da& ..... JmLq ve fe e ~· 

telef on şebekesi Cumh.:~::e:i;~:m• 
Yenıden tevsıi T ebrıkte bulunan 

sportmenlik mUkD.fatmı Çorun1 ut• 
gesinden Mehmet Ali knZll~i,tJ• 
Yine federasyonun teknik xxıUJt cP 
b da İstanbul bölgesinden ){atı 
verilmi§tir. ~ 

Konvansiyon el 
ışı emeğe baş ıadı ıçın emır verıldi devıet reısıerı 

Anloora, 2 ( A. A.) -Türkiye 
Cumhuriyetinin 17 nci yıldönU. 
mü münasebetiyle Reisicumhur 
lsmet lııönü aşağıdaki devlet ve 
hük\lmet reislerinden tebrik tel
grafları almış ve bunlara teşek
kür etmiştir: 

Italya - Yunan harb~ :!i 
lamasından sonra konva.nsıYıııd' 
Uzunköprü ile Istanbul ~ rd!J· 
dahili tren olarak işlıYo ~
Semplon ekspresi ise k~tıt 
mıştı. Scmplon ekspresi ~ı J{oJl· 
yine iıılemiyecektir. Fakat ·tib'' 
vansiyonel dün akşamda~. 
ren tekrar işlemeye b~~ eld6 

Bu iş için 1,5 milyon 
liralık tahsisat ayrıldı 
İstanbul telefon sebekeslnln fazla 

yüklU olmasından dolayı hemen umu· 
mlyetıe yeni abone vcrUemedlğinl. 

anc:ık bazı ııemtıenn terkedllml§ olan 
eski abontlerle ve Şişli santralı sp.ha· 
smda bulunan yerlerde yeni abone 
ver!leblld ğini yaznu11tık. Blr mUddet· 
tenberi bu vaziyeti nazarı dikkate a· 
lan MUnakalAt VekA.letl İstanbul ve 
Beyoğluııda şebel.enln tevsii için e· 
mirler vermiştir. 1940 bütçeslle vekA· 
let emrine vcrilml§ ol:m tahalaattan 
1.476.000 lirası lıu işe sarfolunacak ! 
ve tstaı:ıbul • Beyoğlu telefonıan ıu· 

belerl altışar bln abone tezyit edil· 
mi§ olacaktır. 

Bu arada İstanbul • Beyoğlu §Chlr ' 
otomatiğinde görUlcn fa1Ja yUkUn 1· 1 
zalesi için de İsveçe yeni cihaz ve te· 
slsat sipar1ş olunmuştur. 

Yeni tahsisat Uc 1stnnbul gehirler a· 
rası ve memleketler ıırası santrallan 
tesisatı tevsi ve ıslah olunacaktır. 

Bilh:ıssa. §ehlrler arası santral tesisatı, 
başmda Ankara olmak Uzere, bütUn 
§ehlrlcr aı ası telefon mUkAlcmelerl i· 
ç!n hiç bekle."lilmeden derhal mUkAle· 
meyi temin ede,.ek bir hale gctlrilecelt 
tir. Bunun için İstanbul • Anltarn a· 
rasına yeniden UçUzlü bir "kuranpor· 
tör.. yerleştirllecektır. Dlğ r şchlrler 

arasına da yeni kuranportörl r mıve 
olunacaktır. Butün .:ıu t a a alt pro 
jo1er 1041 senes1 sonuna k d:ır ikmal 
olunacaktır. 

·---O-

Ticaret, maliye, nafia 
ve iktısat vekilleri 

geldiler 
Ticaret vekili Nazmi Topçuo~lu, 

maliye vekili Fuat Ağrnlr, nafıa Ye· 1 
ldll general Ali Fu:ı.t Ocbcsoy ve iktı· 
:ıt vekili HUsnü Çakır, dün chriml7.o 
gelmişlerdir. lktıaııt ve ticaret vekil· 
!erinin, yarından itibaren \•eltQ!ctlcri· 
ne bı:ı~lı m les.~acıcrde tetklld"r yap
maları muhtemeldir. 

-0----
K ağıthane yolu tamir 

edilecek 
Beledıye, Şişlide lIUrrlyetıebediye 

tcpesln1 n it b:ı.Nm Kı1.ğıthııncye inen 
ve orddnn Meşkhane önUne kadnr u· 
zanan )Olun esaslı §Ckllde tamirine 
karar \ ermışt!r. Bu suretle KCl •• h .ıe 

\ e Ali y koylcrl halkı lle Elektrik 
fabrlltıısı memur ve mUstalıdemlcrl 
ve civardaki diğer !nbr kalnr mensup 
ıo.rı ko'1ylıkh Ş"hre çıknb1lcccklcr· I 
dır. 

~ Bı-? .Ql: Su 

rn~~-. r:srı ~ ..• 

F 

Iran Şahinşahı alahazreti hüma 
yun Rıza Şah Pehlevi, Japon im
paratoru haşmetli Hirohito Irak 
naibi fahametli Emir Abdüli
Jah, ha.şmefü üçüncü Vlildl~ 
Emmanuel, Macaristan krallık 
naibi fahametli amiral Nicolas 
da Horthy, milli Çin hükumeti 
cumhur reisi ekselans B. Lıin • 
Şçn~ Amerika Birleşik devletleri 
reisi e.ıı:selfuıs B. Franklin Rwy. 
velt, Afganistan kralı ha.cımetli 
Muhammet Zahir, Büyük Bri
tnnya Kralt haşmetli altıncı 
George, yiıksek Sovyet meclisi 
reisi ekselans B. Kalinine, Al. 
mnn devlet reisi ekselans B. Hit
ler, Bulgar kralı haşmetli Uçün
cü Boris, Suudi Arabistan kralı 
haşmetli uçuncü Abdülaziz, 
Şarki Erel ün Em iri f aham etli 
Emir Abdullah, Mısır kralı baş. 
metli birinci Faruk. Elenler kra
lı haşmetli ikinci Georges, Ro
men hükiımet reisi general An. 
tonesko, Yunan Baf?vekili B . 
Mektaksas, Arjantin reisicum
hur muavini ekselans B. Ramon 
Caspillo. 

MOLOTOF VE .METAKSAS'IN 
BAŞVEKllilMlZE 
TEBRIKLERI 

Ankara., 2 ( A.A.) - Türkiye 
cumhurreisinin 17 nci yıl dönU. 
mü münasebetiyle Sovyetler bir
liği komiserler heyeti reisi B. 
Molotof ve Yun.an Başvekili ge
neral Metaksas, Başvekil Doktor 
Refik Saydam'a tebrik telgraf. 
ları gondernli'.5lerdir. Doktor 
Refik Saydam bu telgraflara tc
şekkiir etmiştir. 

Dün giden Konva.nsıY011 ,ıt· 
Beş kişiden başka yolcu Y0~0ıı· 
Bu sa:bah A vrupadan geleJl. ge· 
vansiyonel ise bir kaç yoıcıı 
tirmiştir. f 15 

ROMANYADAN ÇIK~~ 
ING!LIZ GELD! . deD 

ltalyan - Yunan harbııı o'!!· 

sonra bu saban gelen ille :J{ '!"' 
vansiyonel şehrimize R~aıı ç
dan çrkan 15 tngilizle il.1 l~i 
reli getirmiştir. AmerilcalI t· 
gazeteci de Konvansiyonel::. 

eulan arasında bulu.nnı~ 

Haberın bu rnacas 
rı:ı 

41-f--ıf-1-.J--L-1'~---B'f s 
,r--r,.-ı...ı~~~--r.-.--

, 
8 r-ı~__,..l.-.iııliilıl.-.: 
9 
•ot-+-f-f-Jllll~~ 

Soldan ııaTra: r ptf 
ı - lstanbulda bir senıt · :-ıJrı ııl 

gamber adı, 2 - Göz rengi. ){ " 
kA.ye, 3 - Zaman ölrüsU. böce ' ço~ 
Bedava yemek verilen yer. 51;;;;ııe· 1 

ru olmıyan, 6 - Genişlik. b ı;ır ~1 

- Bir kıta, 8 - zari!. 9 - J\P11çt1' 
raya dizllmi§, il}aret, ıo -
bir yemi§, 

Yukardan aıtağı: gır ııe\ 
ı - Armağan, avır. 2 - ne Jd 1' 

ıalık kayığı, vMyet, S - Ç;ır. el 
lçkJ yemeği, 4 - YUksek e atı• 6 ,,,. 

HAP..lCIYE VEKILIMlZI Kovuğu, r; _ Sahil, Nlsbet cdbri. 1,,,. 
TEBRiK Gelir, balkanlard.:l bir sırıı fie 1tıtdırıı11 

Ankara, sz ( A.A.) - Türkiye GeV§ek olnuyaıı, s - ?'ııınaJ'l a.stll• saf' 
cumhuriyetinin 17 nci yıldönü. erkek adı, 9 -Bir ne•:! Jı f.3-

mii miinascbetiyle B. ::\folotof gu edatı, ıo - Abide, bir a ı:ı•ııı: 
. . 12 numaralı bu!macı:unızın 'f. ~ 

ve general Metaksas harıcıye 1 _ NI ,, 1 r 2 _ tkaıxıe· 15 
Vekili Şi.ıkrü Saraçoğluna tebrik 3 _ şıae K~c~~ 4' _ J\%llrıe.nrn91 · 1 / 
•~1 afl .. d . lerd" it • ,A.1&. ' / 
<.c gr arı gon ermış ır. , ,{, Lı, .n.uuak, 6 - Trak, 11 
Şükrü Saraçoğlu bu telgraflara A, Maile, B, G - şu:ı. J{a, :ser• 
tcaekkür etmi~Ur. trkblrllğf. 10 - İz, Al~ 



~ içindm,.. 

BiR suoı, BİR 
ALBtJM ! ... 

Ç OCukluğumda, f'n ho !anma.. 
il dığnn ders, resim dersiydi •• 
ta Unun ,.ebalinl r<' im hocanım o. 
~a ytiklemek nl) etinde de. 
dır • Bu günah bütün hocalamnıı:. 
de • llayati ve ilmi ldtaplann için. 

.,.,.__ L-1- •• • illa ...... , uııuuuayı, gormeyı, ara. 
n 'e bulmayı öğref'miyen ho. 

~m. 
t.....!~ bu yüzdendir ki tahiati• ''e 
:-aı&nn dış :ıı HzUnden evvel iı;. 
~ti görmeye alı,.ttm \"e bu yü •• 
.._, h- ki karikaturü reıdınden da. 
~·eı 'e dahıı ~k fltwdlm. Rll. 
~okşayan, gü1.elllklert mUba. 
illa dıran resmi hırpalayan, çir. 
~ilkleri bir de\• aynasında büyi • 
"1b karikattirit daima tercih ediyo. 

~il~ hafta, bu ifhrla ~nl (Ok 
~ dlren bir 1ıafhı. oldu. Cemal 
te.b r GUler eserlerini bir sergide 
~f lr ettt. Zahir Sf ta Güu•mll net. 
1 lnıeını \l' oo.11 ıl~ karikatür. 
.,::Ud<>n hlr kı.omıı bir ıılbüm 
"-.inde karikaturiı sc\cnlerc sun. 

~inıcU bn albüm Un !i:tl falamıı ~. 
~ tırk~n ~unları dii üpUyonım: 

r Gü, emllniıı karikatürleri en 
::-ıı h115u İl etini erll 'e msh<> , 

'tak!ltuıdan alıyor. Tipler içimizde 
tın 

1 
>an insanlar ••• Ilef;lmJerin al 

cı-.: 1 
l 1 · nd'lar d:ı hunlann ağzın_ 

lleğı ~ ~n cümleler ... Bu cümlPleri 
~ "br<'ınrz..,"r.h:, J'e6imler l )aD 

...::· h tta tızler , e ka.rikattirler 
~ 'ld 1 ·r mi.lbadelo hl.le ~ apa. 
~•uıız. Halbuki bi~k karikatür. 
~ ~lm a~ n, 3 azı ayrıdır. Bir 
"1t tur 'tı a miı.naslp birçok 

t~lPr bulunabilir. 
~bl~n karikaturlcrlnılo bu 1 r. 
~ ~ebn güzel bir omc{,iinl Yak1i. 
ıa~0rı_tıW;tüm. Çclk ı;ilwl çizilmiş, 
~1 de çizgil ri kacl:ır zarif bir 
~.. t\irU bir gazet<.'<le çıktı. Arıı. 
g~lrkaç hafta. gt'çtıkten onra o 
~tı ~ karik&tiln;liz mU kaldı, ne 
'nı' bJımıl onım. A~ nı karikatürü 
~ :7.Pf.e bi'" drfa daha bastı. ra. 
~ h fiefcr altında. ba ka bir niık. 
~··· B rin ·~ı ı· :ır :r. rif olan 
ct@fa h~te:rı 'lkuduktan sonra bir 
~lcl :• resme baktım ..• J\arikatur. 
l!r, lı' Utlin lnsanlard? bir isyan 'n r. 
>'ott. "Psl birden Adeta feryat ed'. 
1tf11 .. ~ı: ''Biz bu sözlt'ri söylemek 

.\ib ~Jlrncdlk ld !" 
~ le tnün ~U:\ f lnroıt ~stmr. 
~ı- llrlkaturt t de "Ok ..-iıze1 ,·o 

1( orı ·· " "' ''-it Jınaı bir "kendini arayıı" ın 
llliJı ':: 'ardım. Genç karikatiircü. 
tb~J 11hakka', mmzua hakioı bir 
bit Jta \a_r._ 'Ye hur im1.aln.nn, u. sl"Jl üstadıar lan h:üısooironım, 
I~ ._;nı ~ akmdan, sıkı bir alika 
"'"'-t P Pttiğt de inkar edilemez. 
~ ~ll rı_t~hur im1.atar, Zahire 

eııdinı h lmr.•< için gfdooeği 
(Dc,'llmı 4 iincUde) 

Muzaffer Esen 

~,~ 
~t't hı • albayın bird nbire bu 
t'l'lrıeı:a~ına hiddetlenerek cevap 

.\lba ıst(>nıedi. 
~Ye ~ın bu suall ri sormak sa.. 
bt tııu~e . ha;ı;Tet ediyormuş gL 

.\Jba teddıt görtinüsordu. 
llıı ağ :V Saınoreviç bıyığmın ucu
'ıııtall tına sokarak ısırdı ve hıllii. 

....... ~ '7u a ad ta gürleyerek: 
~tı '7uş erendi: Suallerime 
:"il "erin z' D' b - dı L- 4lglt • •• ıye agrr .. 
~<>re"~ıi ~nıniyetl reisi albay 
~ '"1ın ..• 

ti ı~ar 
~l, bi~ Çavu" bir tokat yemiş 
_-...u. li e>nbirc kmkırmızı kesiL 
tıı.._ · enıen sel" m vaziyetine -wrelt: 

~'1.\ffedersiniz, albay! Diye 
~~i. Bunu bilmi;ı;ordum! .. Em. 

"'~· lfıilıı tilin hududa doıh-u kaçı-
!.- ....._ >..." nereden hükmettiniz? 

tı ,0~3kert. otomobillC'rC bPnze. 
l\tı o~ grt renkh bir otomobL 

tıııe n Yolund n garp istika
~ tllıı l'ıld!rıın sliratllc gitmekte 

"<tner~ oren kö' luler haber 
~; ·k ... 

ı ltıı? c.ı;ı; lul ri sorgu altına aL 

Harbin yeni 
safhasında 
Yugoslavya 
Menfaatlerinin tehdit 
edilmiyeceği ümidinde .. 

Be7grad, ! ( A. A.) - Avala. 
ajansı bildiriyor: 

Avala ajansı, Yunan • !alya.n 
ihtilafı riıünasebetile kraliyet 
hükumetinin aşağıdaki beyana.
tını ncşrcbneğe mezundur: 

Şimdiki A vTUpa harbinin ba· 
şmdan çok daha. evvel, Yugos. 
laya hükümeti hem Balkanlar
da hem de Tuna havzasında ku
rucu bir siyaset takibedcrek bü. 
tün gayretlerini her ~ydcn ev
vel bütün komşu memleketlerle 
ve bilhassa iki büyük komşu 
devlet olan Almanya ve ltalya 
ile iyi dostluk müna.sebcUeri te
sisine hasrütahsis eylemiştir. 

Büyük devletler arasında. harp 
çıkınca derhal kat'i bitaraflığını 
ilan etmiş ve kendi ist'ikhi.line ve 
hudutlarının emniyetine taalluk 
eden hususat hariç olmak üzere 
bu bitaraflık hiç bir kayda tabi 
tutulmamıştır. · 

Yugoslavya, böylç bir siyaseti 
halisane takip ederek kr.ndi mil. 
Jetinin hayati menfaatlerine en 
iyi hizmet etmiş ve diğer taraf
tan aynı zamanda dürüst kom
şuluk \•azifesini yapmıştır. Bu 
da ona, müteaddit defalar, Ber. 
lin ve Roma taraf mdan kati ve 
açık takdirler beyan edilmesini 
mucip olmuştur. 

ltalya ile Yunaniman aramn
da çıkan son ihtilaf - ki her iki 
memleketle samimi dOBtluk mü
nasebetleri idame eden Yı.coe. 
lavya derin bir teessüfle .karşı
lar - harbi Balkanlara da. sok. 
mustur. 

Yugoslavyanın blitün gayret. 
!erini sulhun muhafa.zuma has
rcbneğe devam etmekle beraber 
yeni hadis olan vaziyeti e11ı de
rin bir dikkatle takibedcceği pek 
tabii anlaşılır. 

Yugoslavya şimdiye kadar ta. 
kip edegeldiği hattı harekete 
binaen kendi menfaatlerinin 
Balkanlarda hadisatın müstak
bel inkiı:ıafile hiç bir taraftan 
tehdit edilmiyeceği ümidindedir. 

''aşlngton, 2 (A.,\.) - Ame~ 

ordusunda "'Fedai paraşUtc;Uler,, tq· 
kllA.tr yapılmıınna karar vcrilmi§tlr. 

Bu ltarnr harbiye nazın Stimaon 
tarafından blldirllmlııtir. Takriben 
500 paraştitçildcn ibaret olan ilk mUf'· 
reze Gcorgle'de kA.ln Fort Benn1ngde 
bulunacaktır. 

• Londra, {A.A.) - Londra bele· 
diye rcl.si harp dolayıslle Yunanlııtan· 
da acfalctc düşenlere yardım lr;:ln ac· 
tığı tcberrll liııtcııine ln;:-lllz halkmı 

• Bernc, 2 (A.A. ı - Bu ııabah saat 
4.30 da Bcrnede alArm ltareUI veril· 
m~Ur. 

- Lüzum görmedi"Il.. ÇünkU 
köyde tanınmış insanlardır! .. 

- Ala!.. Bunlar bu otomobilde 
kaç kL~i olduğunu görehi'nılşler 

'? mı ... 
- Otomol>lli uzaktan 5örmüs. 

ler .. Büyilk bir süratlı! de gitliği 
için içindekileri teşhis <>dememiş

ler!.. 
Albay gittikçe artan bir hiddet. 

le bıyıklarını evirip çevirmekte 
idi. Bir müddet sonra: 

- Pek 11a, dedi. Siz hududa hfl· 
dise;>i ne zaman bildirdiniz 1 

- Yt'diyi on geçe albay'.. Kati· 
lin kaçınldığını telefonla hem hu
duda, hem de dahiliyeye bildirdim! 

Albay Samoreviç odanın orta · 
sında, bir aşağı bir yukarı birkaç 
defa dola tıktan sonra albayın 

dehşetinden ürkmüş bir halde' hiılü 
hazırol vaziyetinde duran cavuşa: 

- PC'ki, şimdi bizf" şu bomba 
atılan vaka mahallini gösteıin z! 

Dedi. 

Çavuş tereddütle: 
- Havhay alba) ! dedi. F.ıkat ... 

- Ne fakatı? 

H A. B B R - Aqma Posta. 

İngiliz ajansına göre 

TDrkiye 
Müşkitat 
ihdasına 

çalışılmamasını 

Bulgaristana 
tavsiye etti 
Atına, % (A.A.) - Röy1er: 
Diplomatik mahfiller mU§kUlflt ih· 

duma çalışılmamaSJ hakkında dUn 
Bulgaristana sarih ihtarda buhman 

Türkiyenln kaU ve sıkı hattı hareke· 
tinden memnun görUnmektedirler. 

Sovyetlr.r birliğinin bir harekette 
bulunacağı beklı•nmemekle beraber bu 
memleketin de TUrk!yenln hattı hare· 
ketile mutabık olduğU zannedDmekte· 
dir. 

Yugoslavyada dU§m&n propaganda· 
111 pek kuvvetıı olmakla beraber bu 
memlekeUn mak,adı h~kkmda da bU· 

yük bir itimat bealenmektedir. 

Berlinliler gece~ 
sığınıkta 
geçirdiler 

lngiliz tayyarelerinin 
akını ıabaha kadar 

ıürdü 

Alman 
toplarının 
bombardımanı 
İngilterede halk 

sahilden seyretti 
Loadra, ı (A.A.) - DUn öğleden 

90nra Puı·deCalal.s boğazında tngili.z 
r;emlleri l''ransız ıahlllerin.e yerleşti· 

rilmif uzuıı menzılli Alman taplan 
tarafn:MMa tiddetle bomb&r.tıman edil 
ml§til'. \;~ Alman bataryaSI faaliyette 
bulursnuştur. Batıı.ryalardan biri Grl!ı· 
Nez bumundaki fenerin yanmda. di· 
ğerl Call.9 civarmda ve UçOncUııU de 
ltayalıklarm üzerinde ve bu Ud b&tar
ya.nm araamd&ydı. 

Obüsler vapurların etrafında denl.a· 
de p&tlaını§B& da ygpurlar garp iaıU· 
ka~tinde ve Boğa&dan yollanna de· 

vam etmlılerdir. 
Ruyet prtlan fevkala.de lyt td.1 " 

binleroe kifl kayalıklar tızertndla 

bcımbardrmıuu eeyretmııtır. Duft'Oa 
~lft kU'fl yeni bir allnn konul· 
mnpar. 
Bombardmı&n .-ıaamda bir AlmMa 

borııbardmıa.11 tayyaresi yanında 'ili 
a•cı otduıtu halde Pu • de • eaıa::
mertndcı uçarak eenub& doğııı 

yordu. Tayyarenin etra.tmda obhl• 
patlaınq Te tayyare lngiltz ~miler-. 
bomba atmağa tepbbae e~ 
Pranaız aahnıcri 1ııtikametmcle tiflt&>I. 
lafmlftır. 

4.~ d&.kika ic;lnde Alman batar)'&la· 
nmn 120 den fazla obtls attıklan tah· 

m1D edllmektedir. 

Londra, 2 <A. A.) - Hava _.. •ı 
zareti tarafından bu sabah n~) rr••ıadakl - ... 
dilen kısa bir tebliğde evvelki pr orda-·u ma•r--
ce muhtelif yerlerde faaliyetiılt .... .., 
bulunan İngiliz tayy~ 
Berline ve orta. Almanyada. .,._. llerlla, ı <A.A.) - ll'ran8ıa hUkQ· 
hedeflerine giddetle taarnıs ~ metı. mütareke prtıan mucib5Doe 
leri bildirilmektedir. .....ımı del'Ubte ettiği Alman lllal 
TtVATRODA.N Ç'IKARLARKEN...-. lmn'eUeriııln iaşe.si için yeniden 18 

Ne\')"Ork, 2 (A. A.) _ Beıilni f"°yar fnuıklık ~t kabul et:mıt· 
den gelen haberlere göre dUn..ge.. ıtır. Şimdiye kadar Franu. bu nuımat· 
ce §Chinte tehlike igareti ve~ lar için 60 milyar trank vermlfttr. 

tir. İşaret. Berlin halkı tiyatro~ .o---
dan çıkarken başıamı3 ve saat Yeni lllr Alman 
5.50 ye kadar de\•Ml etınqtlr. 

*** korsan gemisi ml'I 
.Ne,·york, 2 

ajan~ından: 
(A. A.) - Röytez' 

Alman hUkümet merkeri;isn 
gelen hRb<>rlere göre İngills il-. 
kuvvcllcri büyük bir faaliyet gar 
tPrmL<ıler ,.o Berlin bütiln gece a,. 

lfırrıı lıal:ntlc kalmıştır. 
Bu h:ıb"rlerde ilave edil~ 

göre Almanlar lngiliz tayyareleri· 
nln büyük bir kısmmrn Bcrlin ci
varına kadar geldikten ııonra geri 
döndüklerini ve ancak !bazı mil.n
!erit tayyarelerin Berlinin merkez 
mmtakalarma kadar girdiklerln.I 
beyan etmektedirler. 

• Stokholm, 2 (A.A.) - Stef'anl, 
Stokholm Tidnlng gazetesinin Ncv· 
york muhabiri Amerikada Norveç be· 
sabma 26 bombardnnan tayyarealnln 
V&§lngton hUkfunetince Kanad&ya 
devredildiğin! bildirmektedir . 

• Vaşington, 2 (A.A.) - Stefanl, 
Te§rinleVl"cl ayı lçlnde Amerlkada 920 
tayyare yapılmıttır. Bu tayyareler 
Amerika ile İngiltere arasmda tak· 
alın edllml.§tir. 

:N_,..rk, t (A.A.) - N....,.._ 
Taymi• gazete11l cenubi AmerSıc.Jltı 

manlarmda bulunan Alman ~ 
T1DD1 hareket etmek emrini a.Jm~ 
duklarını bildirmektedir • 
P&namadıuı hlldirtıdiglne göre He

lgoland i.ııı;nindcki Alman vapurunun 
Kolomblya kara ııuları haricinde, ta· 
kat Panamerikan bit.arat mmtaka5ı 

dahilinde bulunduğU Kolomblya tay· 
ya.releri taratmdan görWmUttllr. 

Helgolandm bir Almaıı korsan ge
miainin ihtiyaçlarını temin etUgt .tJrı 
lenmektedir. 

lftirake davet eylemekte ve kral tıe 
kraUçenin bu listenin ba§m& memnu· 
nlyeUe kaydedildiklerini bildirmekte
dir. 

• BUkreş. 2 (A.A.) - Romen eer 
rüse!ain §irketlnin TUrkiyeye olan 

muntazam sen•i.slcrlnl tatil ettifine 
dair haber tekzip olunmaktadrr. 

• If>ndra, 
nanmasmın 

2 (A.A.) - Jng11lz do· 

Pıuı • de • caıats'ye ve 

Blacay körlezlne mayn döktüğU bD· 
dirilmektedir. lnglllz radyosu bu bu· 
ııusta vapurlara bir tamim neşretmlı· 
tir. 

Görünmiyen harp 
.., ,_, - ~ ~~ 

Sinci kol 
18 Yazan: VLADM!.B SABAT 

Sabık Polonya 'Zntellfceıı11 Senitı Şenerindcn 

- F:ıknt şimdi kiliseye gitme
seniz 

0

daha iyi olur kanaalindeyim 
albay! ... 

- Sebep? .. 
- Çünkü köylüler galeyan ha-

lindeler! .. Katili galiba linç et -
mek istiyorlardı. Kaçırıldığını öğ· 
renincP. bii~blitün kızdılar. BC'lkl 
sizt:> mlinıısf'betsiı: sö?.lcr söylerler! 

Albay gUrler gibi ha) kırdı: 

- Yr nh ünüz!.. 
Çavus ister istemez itaat C'tti. 

Fakat jandarma binasmın önlinc 
çıktığımız zaman bl'n jandarma ça· 
vu una derhal hak verdim. 

Zira köylüler hala dağılmamış
lardı. Bilakis bir arı kovanı içine 
girrniıjız gıui binanın iinü uğuldu
yordu. 

Çavuş. sert adımlnrla en önde 
yüı üyen alba;ı; ı takip ediyor, biz 
de kontes Valeska ile arkadan :, ü· 
rti)o!'duk. 

Albay ~hmoreviç hiç tereddüt 
göstt'rmc>dcn köylillerin arasından 
g<'ç i. 

Bu sırada köylülC'r arasında ku· 
lağıma birkaç kUfUr de çarpar gi
bi oldu. 

Fakat blitUn hunlarıı. hiç aldırış 

- Hesabıma 011 Zira clcktrilc parası geçirmişsiniz. F<ikat aizin 
elcldrfü yok 1..-i ••• 

- Te.mat yapmak için bu parayı istiyonı.::: • 

ingiltereye dünkü 
hava hücumu 

iki günde 20 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

1..ond .... 2 (A. A.) - Dün tngll· 
tereye yapılan taamızlar esnaam
da 11 Alman tayyaresinin diil\lrlll
dUğil §imdi öğrenilmiştir. Yedi lır 
glliz avcı tayyaresi kayıpsa da: iki 
pilot sağdır. 

DllNKtl HVOUMLABIN 
TAFStLATI 

J,ondra, 2 (A. A.) - Hava w 
dahili emniyet nczarcUeriniıı teb-

Fransa mlllverıe 
1,111ruıı yaparsa 

Amerika 
Fransa 

müstemlekelerini 
işgal edecek 

Bu müstemlekeler civa· 
rmda Amerikan 
gemileri dolaşıyor 

liği: Vaşington, ! (A. A .) - Ste-
Bugün şafak.tan itibaren ebeırr fanl ajansnıdan: 

ei avcı ve avcı bombardıman tay- Nevyor.k Times ga1.etesinin 
yarelerinden mürekkep iki kuvvt- bildirdiğine göre Vişi hükfımeti 
li düşman teşekkUlli Kent eyalet-
leri 88.hilini aşarak Londra istika· mihverle teşriki mesai etmeğe 
metinde §iımt.le teveccüh et.mittir, ba.5lar başlamaz Amerika, t< ran. 

1Ik taarruz e.snaamda - ltJ 8.46 ta eız müstemlekelerinden Guyane, 
olmuştur - avcı tayyarelerimiz dit Guadaleupe ve Martinik'i iKftl 
manın yolunu keami§ ve da:lleı edecektir. 
Londraya varmadan düpnaıı pU8- VQfiflgtQ», f ( A.A.) - Antil· 
kilrt:Ulm.üşt.iir. Bu hücumda K• iee denizinin şark mmtakıu;md& 
eyaleti üzerine birkaç bomba _.. Amerika konanmasınm esrnrlr 
mllfitUr. Pakat az hasar olmq; Ta 
ancak birkaç .ld§i ya.ralaııımıltJr. hareketleri büyiık bir alaka u. 

!kinci taarruz takriben bb\bu .. ya.ndırmaktadır . 
çuk saat sonra vukubulmuş '\"0 tt; Vaşingtona gelen ha.lberlere 
velkinden daha şlimullü olmqt~ göre, Fransız müstemlekeleri 
Bu taarruza yüz kadar Al- civarında Amerikan harp n i· 
man tayyaresi iftlrak e~ 1ıı.oi ve tayyareleri tahaıtşu .. ı:L 
tir. oa.ma.n teıtelrkllHlntm"t67 mektedir. Resmen bu hususta. 
yük kmmı avcılanmız ~ . . 
he.va müdafaamız tarafından~ b:IÇbır şey söylenrruyorsa da ya-
ttlm11tır. Fakat birk!M; d~ n reemt malfunata nazaran Viş:i 
ta;ı;'Yaresi çok yliksekten Londra; } hükfunetiyle mihver devletleri 
tlzerinden uçmuştur. Yine Kent.ı~ arasındaki teşriki mesai Fran. 
yal eti üzerine birkaç bomba. e.t:ıl'.'"" ganın mfistemlekeleri iizerindeki 
mış ve has~~ az olm~t~r. İn~ hakimiyetini ihlal ettiği kanaatr 
zayiat da yuksck degildir. .hasıl olursa mevzuu bahis Am~ 

Bir m~dde~ eonra, öğleden evvel rikan kuvvetlmnin Framm: a. 
müteaddıd duşman tayyaresi. Tay- dal G • · ~ ı tm · 
mis nehrinin mansabına hücum e - arını ve uyan ı ışga e eın 
derek Kent ve Essex eyaletinde~ muhtemeldir. 
ld yere bombalar ıı.tm~lardır. IW =============== 
az kiJi ölmüş ve yaraJanmıt ve be· Aıkerlik •ubesine davet 
zı hasar olmuı;tur. ~ 

Alman raporlara göre. bugün, 
tayyarelerlın.iz hiç zayiata u~ .. 
m.a)mzm dUşmanın şimdiye kadar 
9 tayyaresini dlişürmüşlerdir. 

Atlna radyosunda 
Fransızca neşriyat 

Atfo. .. 1, 2 (A.A.) - Atina rad· 
yosu dünden itibaren günde iki 
kere !ransızca neşriyat yapmak. 
tadır. Bunlardan birincisi saat 
13,40 da, diğ·eri saat 23,20 de 
rumca neşriyattan. sonra yapıl
maktadır. 

etmeden, albayın binadan birkaç 
metre ilerde duran otomobiline 
atladık. Albay çavuşu yanma al -
mıştr. 

Kili.senin önUnde durduk. 
Daha arabadan inmeden kiliae • 

nin yıkılmış olduğunu görüyordü. 
Albay bir fırlayışta arabadan atla
dı ve kilise.nin doğrudan doğruya 

yıkılm)i olan tarafına gitti. Bis 
de merakla onu takip ettik. 

Kilisenin mihrah bulunan arka 
ciheti k,i.milen çökmüştü. Dışar

dan, kılisenin ışıkhm tel.rnr tamir 
edilerek yakılmış olan ici görünü
yordu. Birkaç köylü içerde dua et· 
mekteydiler. 

Yıkıntının vazi) et.indC'n kullanı • 
lıı.n bombanın pek hUyük b;r bom· 

ba olmadığı anl&Jfllıyordu. Yalnız 

kilis<.'nın mihrap tarafında, yani 
arka cephesinde aynca küçük bir 
rnC'Uıal, \'arı yıkılmış bir haldeydi. 

Alba · Samorcviç bu methali 
göstere>rrl:: 

- lşte, dedi, bombayı atan a -

Dnlnöaü ye.rU As. Ş. 41ea: 

Şubemizde kayıtlı blJCmwn malM 
ve Ya§ haddine uğnyarak lllti#t lı:e

ailmlf emeklilerin kendilerinden bul 
hlUIU8at aorulmak üzere ' iklnclt.efriıı 
tarihinden !tıba.ren fUbeye mQracaat· 
lan IJAn olunur. 

\'eril Eminönü askerlik pıbeslndııını 
316 mı 385 dahU doğ\lmlu erattan 

hiç a.!!kt.'rlık yapmamış olan kimya. 
.stıvan. ve piyade srnınan .sevkedile· 

ceklerinden toplanma gUnU olan ' l· 
klnclteşrin 040 pazartcst gUnU nüfus 
cllzdıuıl:ırlle şubede bulunmaları. 

Gelmlyenler hakh-mda kanuni takl· 
bat yapılacağı ncuı olunur. 

dam bu methalden giımi§ veya bu
rada saklanıp dua vaktini bekle • 
m.iş. Papa.1!1, kilisenin daima cema
atin işlediği tara.fta bulunan hUr -
resinden ~akıp mihrap tarafJM. ge

lince bombayı savurm~ v~ tekrar 
kaçmış! .• 

Filhakika bu metlıal ile mihrap 
arasındaki mesa.te mUtes-rnzm 
bombayı atıp kaçınaaına mUaait 
görUnUyordu. Albay Samoreviç. bt
ylklarını yiyerek vaka mııhalllnl 

bir müddet dikkatle gözden geçir
dikten sonra, papasın naaşını bile 
gör:ıneyclüzunı görmed('Tl: 

- Pek ala! .. Gidelim! •• 
Dedi. Fakat Kilisenin arka met

halinden dışarıya çıkttğlDllz za • 
ma.ıı. köy!Ule.rin bizi takip ederek 
oraya kadar gelmi.ş oldulclarmı 

gördük. 
Köylüler gayet hiddetli ytızlerle 

kil~enin önüne top1~ışlar, hez • 
halde ne- yapbğımm nı~ra'k e!t
mil'llcrdi. 

(DdUtllM var) 
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Homa, 2 (A . .A.) - Stefani a
jansı bildiı iyur: 

Jtalvan · Yunn.n ihtilafmm mU-

Soyguncu 
misafirler 

EN SON 
DAKiKA 

Kont Ciano 
Yarbay oldu 

Macar kabl esıne 
bir Alman nazırı 

glrlyer 
Budııpoı;ıtc, 3 (A. A.) - Rl>Y" 

ter: 
Budapeştede dola.şan eayinla.; 

göre, Macaristandaki Alınan alc d 
liyeti reisi F'ranz Basch, ya.km ıı. 
Macar kabinesine girecektir. l.A 

ve 
sı~ •mnlnrınıla 

hlrdt'n 

• zaker~ rohyh tndiye edilmesi ih· 
tlmali hakkında clola.5an ~ayialar 
Romanın ı-alfı.hiyetli mahfilleri ta
rafından kat'iyyen tekzip olunmal:

:ı~ tadır. 

Tabanca ile tehdit 
ederek apartıman 
sahibini soyan iki 

haydut 
ıtonın, 3 (A.A.) - Stet:ınl ajlln· 

sından: 

Franz Basch, ~fünihte .top 
1
_ 

ruın "'ecnebi memlcketlcrdekı A • 
man akalliyetleri" konferansına iŞ 
tirnk etlikten sonrıı Macaristnn3 

dönmüştür. . s 
Qu:lıısi illi\ e: :::cıırlmlz.lel,i ıııı•rıu: lml 

KSiM ıneması 
llayrıun Prn~r:ı.ı111 olııral. lıiı; lıir filnıe nasiıı o!may~n bir 
mU\aff:ıkryct k:mman TrRKÇ.t<; SÖZLÜ \e ~Aımıı.ı 

ALE 
EZ 

m deva e ecektir. 
on br' ""İİndiir a~n';llar arasınclıı .} üz hinılen fnzJa SC)irf 1 tarafından' 

;ôrülrn im filmin son g~inlcrir.ılrn istifa•lr. ediniz. 

Oyun saatleri: 11 - 1 - 2.30 - 4 .30 • G.30 Suare 9 ıl:ı 

Sinemasında 
Urynı:n ıniinasehc!I) le fe\ lmladc lılr I>ro;rıun: 

ı - lstr.nbulda birinci defa olarak gUzel bir Fransız filmi 

Esrarengiz l{ardeşler in Köşkü 
\:\DIU'. ımm.ı~. SYJ.\'İ \ BATAİl.J,J~ -1\1.\RGUCIÜTE l\IOia:xo 
tnrafınd:ın O.} nnnmış Aşk ... Esrar .•• ve giilünçlü vakalar filmi - 1 1 A 
DOROTHY LAMOUR - LEW A YRES 

~rnfmdan Fransızr.n sözlü razip ve Jıtssi lılr film 
3 Yine 1stanbu1da ilk defa olarak 
RUDOLPH VALANTINO'nun 

Jlayatı, Olümü ve Cenaze Merasimi 

Argentina'nın 
~nrkılnr gibi 

ar 
bp ııı~ ole:\ ııözlıı .,..,, 11:ırl,ılı filminde olm<luğ"ıı 

l'All."GO \C SF.P.ENADJ,AIU dn biitün lj('lılr h.ılkı tıır:ırıııJnıı 

tcgaıml \'C danscdllecel<tlr 

~ Hiç bir lfalıranınnın tarihine yazılmayan bir <:t'ref. .. 
- Hiç bir )i .. itfıı fcd karlığına brıııC"meycn bir Atrs ..• 
..._ Ulç bir İnsan l•mlretinin yarntnmıyac:ığl bir harfüft, 

T Ü R K Ç E 

·oLLO A AMA 
GARY COOPER 

Bueün 

RA l' l'ıIİI~LAi'II> 
HOBI<..H'r J>Rf·.STO:".' 

Sinemasında 

1 

"'· ı Bilakis ttalya.nın sulh için mti· 
· znkerelere girişmek fikrind"' ol -

• madığa be) an edi!iyor. Harp maki-
1 nnsi hnrekete gelmi§tir ve ihtilaf 

cezri bir tarzda ortad:ın kalkma -
dıkça tevakkuf ctm'yecektfr. 

(i.ünüH içinden

BİR SERGİ, BİR 
ALBOM 1 ... 
(Baş tarafı 3 iindi<lE>) 

yolıfa sat';lam lıir rrlıbcr ohı.roı·l!ır. 
J\arfknturcü bunların ııe~lnc uııinıi 
lılr muakldb olarak ta!Hhnı) or, ınu. 
ayyen bir noktaya lıa•lar ~ittfütcn 
sonra rPlıbcrine kibarca bir ·',\lln. 

ha ısma.rladı'k" ıliycrt'k keneli alc. 
mine tloğ-ru seyahatine de\ nm rdl. 
yor. 

Zahit aradığı ülcmi bulnrak, lıııı. 
ılan <·minim, hu fılrmin ·~iir ı!olu 'ı· 
hıtlıl> bir cmpre<;siyonimıi ihtinı c. 

elen bir fılcm olara.~ı ~lmılilien sc:ı:i. 
liyor. 

Muzaffer Esen 

r;EK ;~~IN.;*A-•8tJ 
ÇEMDERLİTAŞ 

Sinemasında 

General Yen 
IURH.\P.A ~i'.\:\'\\ Jt'K -

::sıı.s ASrnR 
)ltışhıır J:Pjisör 

1·r: \:\·1~ liAPH.\.'nm 511hcRt'rl 
Tt'RHÇE sozı.c 

Dört saat iç1nde 
yakalanaı 

Evvelki gece, Nlşantaşında .Amcrl· 
kaıwari bir soygunculuk hülllsesl ol· 
muştur. Yapılan Lahkllmta göre vaka 
§Öyle cereyan elmiştlr: 

Nlşantııııındn MUnlbbcy npıı.rtımıı.· 

nının birinci dairesinde oturan MU· 
nlbln kııpısııır, cv,•elki gece, H:i meç· 
h(:ıl liahıs c;;ıı.ınm,ı, hizmetçi ev sahibini 
görmek ist.yen ziynrctc;;Ueri nılsnflr 

odasına götUrmllştllr. LJ!raz sonra 
MUnib içen girmiş ve ziyarctc;;llere 
ne ıstediklerinl sormuştur. Fakat :sua· 
ııne karşı iki tabanca namlusu kalbi· 
ne çevrılml§ ve misafirler hemen pa· 
rıılarmı çıkıırmıı.sını, yoksa ltendislnl 
öldllrcceklcrlnl söylemışlcı·dir. 
Bu ,·ıızlyct karıııaında :Mllnlb cebinde· 
iti yUz !ırayı çıkarıp \'ermiş ve mec;;· 
hQI şahıslar bunu alarak çıkıp git· 

mlşlerdlr. 

ııemen Emniyet MUd\\rlliğUnc baş· 
vurnn .i.\lllnlb hlldlscyl anlntmış ve 
mcc;hQl hırsızlar dört sant sonra ya· 
knlanm~lardır. Bunlar s:ıbıknlıl:ırdan 
Hlldai ile arkadaşı Mehmettir. Pııra 

tıınınmen bulunmuş ve sahrblne geri 
verllmlşUr. Haydutlar bugl\n ntlliye· 
ye vcrilcceltlerdir. 

Metaksajın mesajı 

(Ila5 tarafı 1 nriıle) 
tara rınd:ı n alıııacaklır.,, denilmt>k· 
ledir. 

Dt1NJH} T.\Y'\'.\nE 
Hl'CUlllLAHI 

--
Atina, 3 (.\. A.) - İtalyan tay

yareleri di!n Yunan şC'hirlc>rine Jıti· 
cumlann:ı dC'vnm ctmi,tcrdir. Bu 
arada ~clil.nikte evler hasnnı uğra-. 
mış, ölenler \'e yaralananlar ol· 
muştur. 

Ynnynda iki ltalynn tayyaresi 
Yunnn aYcı tayyareleri tnrafınclan 
düştirülrnüştür. 

EYYI:I.J\t Gt'X Y.\PII,.\X 

ll(CUMLAn 

Atiııa, 2 (A. A.) - ltalyan tay
ynrcien dün Atina, Selfutlk, Korfu 
ve I.arisa lıaYalisınc baskınlar 
yapmışlardır. Nefı::i Atinn bombar· 
dunan edilmemiştir. 

On ık! ada istikamclinılen gelen 
I ltalyan tayyareleri l irc'nin garbin 
ı deki Faler bölgcs'ne ve A) ayorgi 

Galııta, I{llrelq;ller 35 3i 
Tel: 40834 

tur. Selfınikte :!O yangın çıkmış -
tır. 

Sclanik kızılhaç c<'mi:relinin re· 
isi P.ö.ytcr ajansının muhabirine 59 
kişinin ifülüğünü \'C ı>n ::ız 84 k'şi

nin yaı alıındığını bildirmi ,tir. Bir 
bomba 45'.> 1talyıımn enterne edil
diği bir mektebin yahmına düş -
müş ,.e bir tütUn antreposunda 
yangın çıkmıştır. Küçük y:ın"'mlar 

Bayram nı iinnsı_•bı-tllt• iki hllylı!t 

'c g-iizf'I film lılrdrıı 

MUxır~ xunr.uuı:-ı 

U,\ZDI • FERiH.\ • :\'C\'Z.\D 

J 

süratle söndtiı ülrnüı-ıtiir. 
Koıfu'da on ki<ıi ölıniiş, 2fi ki!ii 

yaralanmıııtır. eŞhrin nskcri he· 
deflerden uzak olan merkezinde 

tnrnrındıııı oynn.nmı, f'n hü~ lik 
tllrlq;e siizliı 'c ş:ı rkılı film 

birço~ kimseler ölmiiş \'C yaralan· 
mıştır. 

J.nrisad:ı. iiğle vakti mtihim bir 

A 11 ' c • milnnkalc nıerk('zi do~uz tayyare 
<IUniin <'n mUlıim hiıdisl'!,i: J a 11 n t0nnP.t1 tarafından bombardıman <'dilmiş -

Son .\.kd('niz harbi Türlir;c P.\R.UIUN1' Jurnal .J v fir. 'l'nyyareler 32 bomba atmış -
B:.:ı.~r:ımd:ı: Her gün l l de- tenzilatlı halk matineleri Al ru·:ı: !ardır. Bir asker ve 4 sh·il ölmüş, 
S •~ Jl l ""ti G "O n 1 llAma· n\l'J: \l' "an rur: - - ..... - ..• \'e " ı ~ 2 asker \'C b:r j:ın<lnrma yaralan -

~ Geceleri Lüks Da'kon nt marahdır. Tel: 4339:1 l\I \J:. ş \:\'TAL mıştır. Kez~ ltnlyanlar Mcçovo · 
~~-... ~ES ;:;;;;;;::;ı; • lli!i!:~ tnrnfıııd:ııı ~msalı.l:1. bir ~·ıheıll'r. T\alambnka yolu üzerinde bulunan 

1 TAÇ L 1 c ı mlihim bir kôpı üyü de bofY'b'lrdı -

,, •uıırıaa.,.~~. ı,',, ~nal var mn.ıı ctmeğ"e yeletnmişlcrdir. 
·~ 1.'JI Plndu hudut bölgı:-sinde bir lt:ı.J· 

yan tayyaresi clli.şürUlmüştiir. 
_..___ 

: ~ı/.3~~!9,~~~~~~~~ESB 
~ 

lfart:uıııı ılri;il; ;\Tc\ inıin f'n lıİİ,\'İİk mil\ arfnliı) eli 

cııcnlıı "" ~ilzcl illmi bugiin 

Al/ELEK Sinen1astnda 

Jla va ne7.aretlnln llOn bUltenl, 
ti.ot Cnleauo ('lunonun hnı;a. ordusu 
ynrba) lıf:ına terfi edlldlf;lnl hlldlr
mel,tcdlr. 

Ruzveltin rakibi mi 
kazanacak? 

Bcrıı, S (A.A.) - Stdanl ajaıı

ımıdıın: 

:'\ı•vyocı..-tnn alınan son lı:ıbı-rlere 

ı;-öre \'l!kic•nııı ınıınırraıd~ eti lhtl· 
ıııal\t'rl ı<ın 21 s.'\at ıarfın 1:.ı. fc,·kl\· 

ll\de artmı,tır. 

/spanyol nazırlarının 
mühim bir içti1naı 

·"ıulrıt, 3 (A.A.) - ~tetııni ajan· 
ııındnıı: 

J>iin ak;ı.nm ~ernl lfr:ınkonun 

rl\asetl allıııda rı:ı7ırl.ır nı~di'll mü· 
lıl~1 bir içtiına nl~ılctmı,ıır. İ!;tlnıa 
~"t ,nlde J,nıt.ır dnnm etml tir. 

Yunan ilerleyişi 
(I~·'~ tıırarı 1 incirli') 

ancak 12 mil ilerledikleri söyle-
niyor. 
1LERT..EY1$E DAIH. GELEN 

ILK HABEHLH. 
Londra,· 2 (A .. A.) - Röytcr 

ajansı muharririnin salahiyetli 
mahfillerden öğrcndiğir.c göre 
l..ondraya gelen son haberlerde 
Floz ina mıntnkasındn. bulunan 
Yunan ordusu sağ cenahının beş 
kilometre kaclar I<'lorina yolu 
boyunca Arnavutluk toprakları. 
na r;irdiği bildirilmektedir. 

Daha cenupta, Pindu mıntn

kasmda dün 15 kilometre kadar 
gerilemiş olan Yun.anlılar tak
viye kıtnatı \'C yeniden ilerliyc. 
rck bir tepeyi geri almışlardır. 

Ccnııp sahili mıntakasında 
<liiı;man muhtelif topçu batar
vrıl~rı getirerek yerleştirmekte
dir. ltaiyanlarm burada. bir ta. 
an'ltZ hazırladıkları aşikfmhr. 
Çünkii burası tankların ve diğer 
ınotörlü a ı abaların kullanılma

sına en ch·erişli yerdir. Bu mm
takada iki ltalyan fırkasının 
tnhşit edildiği ve sahil boyunca 
Korcnt kanalına doğru bir ileri 
hareketine teşebbüs edileceği 
zann olunmaktadır. 

Ati na, 2 ( A .A.) - Rfiyter: 
Dün Görice civarından şid<let. 

1i top sesleri gelmekte idi. Anla
şıldığına göre ltalyar.lar, Tiso
bar boğazından geçen yolları aç. 
mak malcsadilc Yunanlıların bü
yük Bİ"le d1ğmdaki kuwetlj . ~ 

mevzilerini bom':xırdıman c-t-
mekte idiler. YuMnlıların şicL 
<lclle muka,•cmet cttıkicri 7,an

nolunmaktadır. ~~imdiye kadar 
bir ltalyan ilerleyişine dair hiç 
bir maliımat gelmemiştir. 

Top rcslerinin aynı mev 
zidcn ge:mckle de\'anı etme 
~i de Italy:mlarm ilcrileycme. 
ci!:le!"ini göstermektedir. Bu 
miihim mevki YunanJıların en 
güzide kıtalarilc müdafaa edil
mektedir. ltalyanlar dağ kıtaatı 
ile taarruz etmektedirler. Cep. 
henin bulunduğu bütün bölge 
gayet; arızalı arnzi<lcn müteşek. 
kildir. 

YUNAN PIYADESI~lN 
MUV AFF AlUYETl 

Atina, ~ (A..A.) - öğrenildi. 
ğine güre Ywıan - Arnavutluk 
hududunda mühim bir da~ı i~

gal e•len Yunan piyadesinin mu. 
vaffakiyetı bidavette zannedil
diğinden tl~ mühim olmuştur. 
Filhakika, Yunanlılar bir kaç 
köyden nıiiteşekkil b!r bölgeyi 
işgal ctmi~lcrdir. 

İstanbul gazetecilerinin 
yemeği 

TUrk Basın Birliği lstanbul Mıntn· 

knsı t iare Heyctı licı kezi, kendi mın· 
ta:• sına mensup gazeteci arkadaşları 1 
nl'llsın<ln, dlln nkoam '!'aksim gazino· 
sundn topıu bir yemek tertip etmiş· 
lerd!r. 

A y 
J\JELSON EDDY - iLONA l\ılASSEY, 

fi..'lllnslar: 11 • 1 - 2.30 · ·t.S:> · G,30 \C !J uıı. 

Şehrimizin manıt lı:ı~ınulınrrirl"rl, 

gazete, mecmua s:ıhip ve muharrirle· 
ri \'e Anadolu ajansı mUdUr \'C men· 
suplıınnm ha.rır bulunduğu lr.ı top· 
lnntı çoit 2el"kll olmuştur. 

Gcccyıırısma kadar devam eden top· 

Almanların talebi üzerine ıbd81. 
olunacak bir ncznrctc veya akal ı· 
yeller nnzıl'lığına tayini muhtC .. 
meldir. 
-~--~-~~~~~~-----

Laval 
="- (Un~ tarafı l incide) t· 

me\·cut ltti!:ılt ,.e itimadı teoorilt e 
tlrml§Ur. ıı 

)tıırsll•·ıı, S (<\,A.) - Eski J:t n..•" 
" ıe· 

hıırlclye nazırı Bone, "Juı-nal., gaı:c d· 
sine yaptığı bcyıınatta, harbe te·'11 

Ptcll dllm eden aylarda Fransayı har 
korumak için sarfcttiği gayrcUcri bll" 
tırlnttıktan sonra bugUnltU meselelere 
geçmiş ve demiştir ki: 

ynd" "- Almıınyn ile Fransa nrw 
ı;ı.ıl 

bir anıa,ma olmııksızın Avrupa il 

hU mUmkUn dck':'lldlr. Bitler • ret . 
mU!Akatı herkesin ruızannd:ı bil) u ;. 
bir chcmmJyct almalctadır. Frr.ns~ıı· 
le Almanya arasında bir gUn iı:nZ d' 
nactıJ{ sulh, bllyllk mllleUcr arasın , 

ri • b .. bir te,rlki mesai ııulhti olmalı ıı, :ı 

bır .sJ-' galibin mağluba yazdırdığı 
de~ll .•• ... 

Yapılm:ıkla olan mUzııkcreJcr " 
ıcıd·r· bir A vrupanın tanzimi bnflıuıı; rt• 

Fr:w Bu yeni Avrupnda Almanya \'C ııc 

s:ı kendllerlnc has olan dehaları 
yerlerini alacakl:ırdır.,, ___...,,. 

ithalatta ltcıayıı!ı 
(Ha~ tarafı 1 ncJd~ il 

gl;inılcrllmcslnc çalışılacaktır. E djıt 
bu yoldıı ıılmdi)e kadar mutea et· 
teşebbUsler yapılmıil ve muvaUald~ıj 
ll neticeler alınmışi.ır. Hllha.ııSJ> ı.ıı' 
ınclli ihraç mnddclcrımlzln tbrll~ı;ıı 
talepte bulunan memleekUcrln l1l esi 
bilinde istedtğlmiz maddeleri \ crtıl 
ı;aı tı e.sns olacaktır. 1rtı• 

Bu arncla ,ted:ıriki mll.!'kUI ve ;icıet 
leket için ltııU lUzumu olan rrıJ 1111r 
iç!n serbest dö\'lz d.ıhl verilmesi ııJ'. 
lmrrcrdlr. Bu tedbirler ile, A vrtJI' Jı ç 

,s:ısll ki harp ve kıtlığa muknlJll e ıııı' 

bir maddede sıkıntıya dur:, r olrıl~til' 
olnn iç pi) .ısamızın hariçten gc ıııııf 
mcsl zaruri olan n;ınddcıe.-de sto 

0
,,. 

ı~ • 
tal<viyc ve ihtlyac;;lar karşılıınI!'\ c'" 
cağı gıbi ihracat maddcleritnlzill cd.l 
hl\ fazla sllrUm imltıl.nı da tcnUn 
miş olacaktır. ___/ 

Resmi tebliğle1·e gör~ 

Yunan - ltalyan 
harbinde vazıye~. 

~' r · A ti.ıa, e ( A. A.) - ığırlıtl 
kuvYetleri baş kumandan! ct!t· 
1 teşrinisani tarihli resmi t 

ğidir: . torç:ı 
Epir cephesinde şiddetlı 

diiellosu olmuştur. ..,,et' 
Florina cephesindeki kU' J\ll. 

1 · · d" ·aactli rnıı erımız uşma~ın şı . etfD 
vemetini kırarak beş kılo~şıi· 
derinliğinde Arnavutluk a miiS' 
sine girmişler Ye düşın~?~ Jtiİ. 
tahkcm mevkilerini sun..t; a;tıbit 
cumu ile zaptetmişlcrdir. 9 :ıoO 
ve 153 nefer esir alındı. 
hayvan iğtinam cttilc. ıııırffl1 

Düşman ha\'a. tan.rru ··ı et· 
sivil ahali üzerine tcmcrk.U co~ 
. . . 1r.: h" \'C bır • tırmışt.ır. ü şe ır b0111 

köyler düşman taraf~?d~te$İJlc 
halanmış \'e mitralyoz a.Sıııd' 
tutulmu~tur. SiYiller ar 13ir 
90 ölü 209 yaralı vara.ır;,811il 
hastahane YC bir mektep 1}\ıl· 
olmak iizcrc bazı ~in.alıı~:ı;.aıı.!ı 
mışhr. Tayyarelcrıınız 

1 
a.k 1Jıt' 

keşifler yapmışlar ve a tç .n.·ııtC 
" ·ce El;ı• "I irtifadan uçarak Gorı ·ndC,. 

,, . cphcsı , 
meydanına ve Epır c n tJı 
motörlii diişman kıtaatını zınrdll 
lıaş~üt noktaların~. ~aı:,.yııtc" 
bulunmuşlardır. Butun ··~ıeri!1c 
!erimiz sağlam olara.ıc ~UŞl11ıı..ıı 
avdet etmişlerdir. Bır .

1 
ttl es~! 

avcısı dü.şürülmüş ve pı 0 1Jtt' 
cıkaran 

alınmıştır. Duman ~ t 'f)'arc • 
düşman bombardıman ·~afiildıı 
sinin düşman hatları c~. 
yere düştüğü görülıntişt'Uf· c c 

bir ıı • 
mUzlğl ve varyetesi, ayrıca 

-eti• ıııemb:u idi. re 1Jc) 
Basın Birllg1 !stıı.nbul ld:ı ıcın ıc· 

nrkada .. ııır arıısında dah!l. )'
8

1 .. r l.t\t· 
• ıııan~ ~ 

mnslıı.r temini için bir zn I!'\"ıtlC · 
blltc başlndığı bu toptu :.-c ısıl< sıl' 
§Chrın muhtel!! lolcallcrindC 

!anlı csnasrnda, &"azinnoun mutena tekrar edecelttir.
1 



t· 
j, 

• 8· 
~ lota.da. }'Bhım Jı:alınıştı:; 
·,~~ töyle dil§Undü: 
~°'lor n-ııç kız burada kalsa~· .. 

' Yann gider miydi?,, 
\ i§lertn böyle bir cereyan 
~& ~entnu.n oldu; Janm. gitmesi 
~ erıa 0Iınamışl1. Ne kendi. 
~ To<loru hesaba ka~
~ gitmesi vakıa erkeklik 
'1, ~ l'e~c.ide etmiyor değildi. 

eıı değilse. rakibine de, ken. 
>tl'ııı, başka türlil bir muamele 
h· eınişu ya... Bu iki avare 

'll'alu~ pır diye uçuvermişti. 
~I bı.r kızdı bu .. Doğrusu ya 
~ fılt ancak bu kadar garip 
~ll.Ola•bilirdi ! •• 
~ '>~tlikte yalnrz kalmıştı. 
~ ~l~re alı.stı~'l için şimdi 
t·il~ hır çöl gibi ıssız ve ten. 
h~rdu. Nihayetsiz c;ölllerde 

~~ 0~ kalan betbaht yolcula_ 
:~r 'Uştu. 

t 0 gece söylediği gibi 
~.2'tts1 gün hareket etti. 
\~~ama doğru, Şeldon 
\_ ~% 'Ufka çevirdi: '"liılaji"
~ et edip "Si:dney'' e giden 
'ı... duınanıru .. d .. •11 v gor u. 
ı, 'laııı apurdaydı. 

\\ tih~enı.eğinde Şeldon gün • 
• ~a ı Sofrada ynlmzdı. Ye _ 

~tl-a~lllda gözlerini genç kızm 
. blıjağı sandalya.dan ayrrmı. 
~ h tt Çıkarken de ba.h"e 

\i •. •Ctııı " . 
e~ <ıra daki boş evceğize bal·. 

-t ~an geçemez olmuştu. 
~ ~ . • kendi kendine bilar. 

: llo ~ken birdenbire başını 
~~~l~~ntoya baktı: 
~ ti:ıJ 

0 
!ti gün şapkasını ve ru. 

\!~t l'aYa asmamış mıydı? 
~ 'lted 
aıa~ en bu genç kızla bu 

w ::m-e 

Yazan:C:ek London 
dutıı.uz lir genişlik kazandığmı tek_ 

rar anladı. 
Tabiatındaki inatçrlrk sayesinde 

şimdiye kadar ortağının ölümüne 
ve ''Jesi" nin. ziyanına bile talıam. 
mül etmişti. Başlanılan teşebbüs, 

ne olursa olsun intaç edilmeli, bu 
iş bahemebal başarılmalıydı. 

&§arıla.cağı da yüzde yüzdü. 
ÇUnkü şimdi ortada bir de "Ja.n" 
bulunuyordu. Muvaffakıyet arttıkça 
ara1anndak.i rabıtanın sağlamla.şa. 

cağı güneş gibi ~ikardı. 
Üç yıl içinde çiftlik esasen ci~. 

di bir surette hasılat vermeye baş. 
lrya.caktı. O zaman1 rahat rahat, se. 
yahate çıkacaklar; A vustralya'ya, 
He.vay'a, hatta lngiltereyc gide. 
ceklerdi. 

Şeldon, her akeıam bitmez tüken. 
mez hesaplarına dalıyor; mahsı-. 

JAtı: nastl ucuza mal edeceğini, sa. 
tlŞl ne suretle artıracağını düşünü.. 
yordu. 

Nihayet, yeniden arazi açıp işlet. 
meye karar verdi; ve kendi naza.re 
ti altında zencileri derhal işe ba.{ .. 
le.ttI. 

Mesaiyi daha müsmir bir hale 

koymak için bir ikramiye sistemi 
·ortaya attı. 

Jannı hareketinden sekiz giln 

r. mra Mala.kule. gemisi (Berand) 
ç"ftliği ön\i.nde demirledi. 

·--Ah! diyordu, ah, elimde da. 
h GOk işçi olsaydı ! " 

Şayet Jan, iyi bir tesadüf netL 
cesinde yelkenli gemiyi alır da 
(Jesi) nin zi.yaniyle açılan boşluğu 
doldurabilirse, lüzumu kadar zenci 
işçi toplamak çok kolay ola.caktı. 

ÇUnkü, şimdiki halde adalardan 
zenci toplayanların işi esasen başla. 

~ , hıt r oluyordu? 
, §lddetli al8.kanm eebe rmdan aşkındı; hem yabs.ncmm ya. 

~ · • pacağı ~ten ha.yır umulur mu? 

~ IJ drırı içinden bun lan tek. Aradan sekiz gün geçti. 
'I(~ ı~lıi. Geminin kr.ptanı, Şeldonla bir 
~ \ genç kız, onun şimdiye parti bilardo oynamak lçin kara.ya 
~ lly, ... ı ,,....., d k ~aı· J'U ve taeaYVjlr ettiği çı,,, .. ,.or u; ma sadı aj ni zamanda., 
' ltıe taban tabana zıd bir iyi bir rüzgar kollamak ve bu es· 
"'" · nada bol bol gevezelik etmek, çene 

1 bıı 
lı~. garip ve tuhaf kıza çalmaktı. 
ı qı:tu~ 
~ııı 6 1 gnyt·i tabii meyl Bundan maada Şeldona bir de 

Ya ·ı \ ııı11 1 e olan rabrtalarmm paket getirmi§ti: Paketi gönderen 
ı... en '"": il d J Lakla.ndd ~11 İlj .. ._, eri geliyordu?. e an ı. 

r~Y te Yegane mesul olan Kaptan ellerini uğuşturuyor: 
~ ııı:a;ak mecburiyetinde - Bilsen ne havadisler getir -· 

lıııo; •!!'!'~· dim! - diyordu. 
~.\>ı:;l'Qlt t ve kayrtstz olarak Kaptan Avkland bilardo masasr 

tıı.ı~>'okaa sevmekte mus. dan ayrıldıktan sonra Şeldonla be· 
~l~tıı tı?. raber sofaya çıktı. 
1 a.oııı . . 
'rıı'!ıl ~n. ıster şu, ıster bu Koltuk sandalyelerine yerleşü -
~ bıtisi doğru ol.an ler; birer viski daha geldi. 
J~. l)la . • "la ita rr hır cihet vardı ki Kaptan viski bardağını yuvarla-

lıi~ 1lt beslediği aşktı. dıktan sonra sakladığı mühim ba-
ta~~ra, te,·ilc kalkmt'. vadisi bir bomba gibi ortaya attı: 
~ c~tı: - Sizin '.Mis Lakland harikulade 

'\ aeV:i .. Yordu· hem de •nl bir numara! · dedi - Neler söylü-Q ' ,,.... 
·~ yor biliyor musunuz? Berand çift-

llıq:: 
~ ·adar inanılmıyacak liğlııin yarı yanra sahihi olduğunu 
1/~~t':sa da hakikat bu iddia ediyor. Giıya sizin ortağınız-

~ ft~~l~on pişmanlık duy mış. Sahi mi Allah aşkına? 
}\~ b· dılşündükcc kalbi. Şeldon soğuk bir tavırla, tasdik 
.l'ur(l ır kuş gibi çırpmdrğı. ettL 

•'btı. Kapj.an Avklan<l h:ıyretle bağır-
~1'ı d etı", w''Berand" çift. ' dı · 

llyaugu sevginin hu. 

~y 1 
RT· 
Roman 

ı~Kender f. Sertelli 
~44. 
ka· Mehm0 t de kapı deliğine gözü· 

nü uydurdu. \ e ı;e\ inçic mırıldan

dı: 

- Aradığımızı bulduk. kaptan· 
crğun! ş'mdi ne y2pacağrz. 

- Kapıyı kırmak \3zım. 

Gürüitü o!ur:.a, nöbetçi üzerimi· 
ze yürur. silah atar. Silah ~e:iine 

komşular gelir .. !~ falso olur. 
- :\e yapmak fikrindesin? 

da. - Ya\a,ça alt kata inelim .. Nö 
nden hetçinin viski ;çt 1ği odayı ba~alım 

ye nöbetçiyi bağlryalım. 
- !\1mafık.. 

Fazla konusmadılar.. Yava5 ya· 

H A B E R - 'A'kfı:ım Po!lta~ 

SiZE 
HABERin • • musa-
bakası kazandırır 

ı - Mükeııer bır ev· Hediyelerımiz 
2 - Beş kişiye iki ytt.z ika nakit. 
8 - Bir kiı;;iye 20 liralık pa.rdösö almak hakkını \'eren 

kart. 
4 - iki kişiye ı 5 er llnlık pard~sti almak hakkım veren 

kart. 
5 - Beş kişiye Haber'tn •eneHk abonesi· 
6 - Beş ldşiye Haber'ln altı aylık abonesi· 
7 - Kazıma.nlarılnn gert kalanlara mubtellf hedlveler· 

Müsabakamız nasıl olacak : . 
HABER, hediyeleri.mlıl kazanacak okuyucularını seçmek Uze

re 10 Birinciteşrin 1940 - 10 Birindt~ 1941 ara<rında, yeni bir 
sene içinde biri.birinden cazip 119 mUsabaka tertip edecektir: 

..., Birinci müsabakanın başlangıç tarihi: 

r 1 - Mart 1941 
!kinci xnUsabakanm başlangıç tarihi: 

1 - Mayıs 1941 
Üçüncü müsabakanın başlangıç tarihi: 

1 - Ağustos 1941 
Biril:irinden kolay ve biribirinden cazib bu l5ç mUııısba1caya 

~tirak edecek okuyucular hal vara.kalarmı zarflarından kapalı ve 
milhiirlenmiş zarflarla idarehanemize tevdi edeceklerdir· 

Yuka.rdaki hediyelerimiz bu ü.9 müsabaka.mızı doğru halleden
ler arasında., umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl'iin huzu· 
nında çekilecek bir kur'a ile tevzi edilecektir· 

Milsabakalarnnız devam ettiği zaman içinde ve törenle t~me
ll atılacak binaya bu kur'a ile sahip olacak okuyucumuz bina ma· 
Uyet fiatmı 15-18 lira gibi aylık taksitlerle 20-22 ve belki de da
ha fazla senede ödiyecektir· 

Bu o demektir ki, 20-25 Ura k:1re. getirmeye mUtehammil bu· 
lunacak olan böyle bir bınaya sahip olacak okuyucumuz. borç 
taksitini ödedikten sonra ayda en az 10 lira da kazançlı çıkacak
tir. 

HABER.in bu teşebblisU okuyucuları arasmda. umduğu alakayı 
uyandırırsa, bu her 11ene tekrarlanacak ve senede bir değil, birkaç 
ev yapmanın yolları aranacak; bu suretle hakiki HABER okuyu· 
culan kısa bir zamanda, !stanbulda, bir de HABER mahallesinin 
teşekkül ettlğfae !5ahi.t olacaklardır· 

HABER - Okuyucularının gazetesidir, o
kuyucuları için hiç bir fedakarlıktan çekinmi
yen gazete yine HABERdir. 

Birkaç güne kadar neşrine başlıyacağnnız planları dikkatle 
gözden geçiriniz ve neticede bize hangi pl5.ru beğendiğinizi blldi
rlniz ! 

Oev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Gemilerimizde 170 Ura ve 140 11.ra ücretli doktorluklar münhald:ir. 3656 
sayılı teadül 1canununun hiıkUmleri mucibince bu licreti alabilecek evsafı ha· 
iz olanların 7 teşrinisani 940 gUnUne kadar idaremiz zatişleri mUdür!Uğüne 
bütün vesaikile bil'likle mUracaatlo.rı. (10:>75) 

,·aş merdh·enlerden birinci kata 
inmeğe ba~ladılar. 

Mehmet ça\'u5, hayatınm en na· 
zik ve tehlikeli bir dönı.im nokta· 
smda bulunduğunu hissediyordu. 

Kaptan Saidin, faz1a ce~urane 

hareket edişi de r..ıehmedin şüphe 
lerini arttm) ordu. O son kararım 
Yermişti. Eğer•bir tuza~·a dü~ecek 

olursa, derhal Sait kaptanı da ken
disini de öldürecekti. 

Zaten ~1ehmet bu .;;mı baska 
nasıl muhafaza edebilir, namusunu 
nasıl koruyabilirdi? 

Said kaptan do ... t mu~ lu? 
Yoksa düşman n1ıydt·~ 
Bunu kestiremi) ordu. 
Alt kata indikle,.i zanıan, nöb.':t· 

çinin süphe 'e m~::ıut sec:i i~itilıyor 

du. 
Sait kaptan biraz İr."ilizce bil· 

diği için, duydu\.1arım !\lchmeciin 

kulağına fısıldach: 
- Köbetçinin ne~esi yerinde. 

Çünkü bugün çocüklarmdan ınck-

tup alınış. Gebe bıraktıP;ı karısı 

doğurmuş .. Ç.ocuk üç yaşına gel· 
miş. Nöbetçi, hala çocuğunu göre· 
memiş .. Yakında geleceğim diye· 
rek, çocuğunun ve karısının şere· 
fine mütemadiyen viski içiyor. 

Bu sözleri duyunca Mchınedin 

içi sızladı. 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Yapılacak bir iş \·ar. Ac::kerin 

canına kıymamak suretite anlaş· 

mak. 
- E,·et. Ben de böyle istiyo· 

rum. · • 
- ~e o? müteessir mi oldun? 

senin de köyünde çocuğun 'ar ga· 

liba? 
- Hayır. Çocuğum yok. 0:if;a,n

lım \'ar.. 
- Hala e\-Jenemediniz mi? 
- IIayır. Bu cefcr muzaffer 

dönersem, cyleneceğiz. 

Sait kaptan, l\1ehmedin kolun· 
dan çekti: 

- Sen arkada kal! Ben dlinyada 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınıa 

derhal keser ~ 
kabında gUnde 3 k~e alınabilir. 

TAKLITl.F.fU'\'l)(<;JI, SAHl1"1NIZ. HER YElU>E Pm.r.n KUTULAR] 
ISRARLA fSTEl'tNtZ 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından ·alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır~ 

Barsak Solucanlarına 
I• 

karı• gayet tesirlidir. BaTSak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikefer göz önüne alırıarak solucan hastalık~rrnda buau 

kullanma.lan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
•-"-~ VrW•ı ı•ıoı ... fP'I'•·•-"•"~' n n · . !u •-··# l'r ... ı,· 

GOZEL BOYOK 

A NELER 
Genç ve taze görünmek 

için bu kolay tedbiri 
tecrübe ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) Toka
Jon krem.inin ihzarı için 20 sene
denberi kullanılmakta olan meş. 
hur formülde mevcut gizli Ji
ğer cevherler meyanında takim 
ve tasfiye edilmiş süt kaymağ·ı 
ve ııeytinyağı da vardır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve 
gençleştirir. Tenin gayri saf 
maddelerini ve buruşukluklarmı 
izale eder. Cildinizi taze, nernıin 
ve genç gösterir. Aynı zamanda 
nefis bir koku ile tatir eder. Si
yah benlerin zuhuruna mani O

lur. 

Mütehassısların ceyanatma 
göre ciltte görülen bu şayanı 

hayret tebeddül ve tekemmül, 

rolünü oynarruş. her şeyden heve· 
sini almış bir arl:unım. Beni takip 
et! 

Ve kapıya bir tekme \'u;arak, in· 
gilizce ba~ırclı: 

- Davranma! 
Nöbetçi askerınin gözle:-i dön

müştü. Börle ani bir ba~l.ınla rü· 
yada bile karşılaşa..111azdı. Derhal 
ellerini yukarıra ka:dırdı: 

- Ne istiyorsun? kimi arıyor· 

sun? 
Sait kaptan silahını çekmi~ti. 

Kapıya bir kale gibi dil~ılıniş du 
ruyordu: 

- Rahatını bozmıyaca;;ız. dedi 
üstkatta bir ufok a!aca•rmn ,·ar. 
Sesini çıkarmazsan, şimdi dönüp 
gideceğiz. 

ı röbetçi ~aşalam1 ~tı. 
Yerinden kımıldayamıyor, hatta 

ağzım açıp bir c:ey -ii~ !iyemi~ ordu. 
Sait kaptan ila\·e etti: 
- Se~ini çıkarrr~an. şn kur~unu 

beyninde patlatacağım. Can!itZ o-

Mihnatislenmeden 
müteessir olmıyan iyi 

cins saattir. 
Umumi ace~ta: 
lstanbul, Kutluhan 1-4 
Satış mağazaları: 

A. BAROCCI, Sultanhama.m. 
PANOmtS ve 8AVA1D1S, Galııt.a, 
Karaköy. 
IC. AREVYAN. Sirke<:! 
ALBERTO ASSANTE, htfkla.l 
caddesi. 
AZtzyAN Biraderler, tııttkJAJ cad
desi 83'7 

Taııra için acen1a anum·or. 

..... lll!DI .... ~.! ...... 
sırf Tokalon kreminin muntaza.. 
man istimaline medyundur. He. 

men siz de bugünden kullannu. 
ya başlayınız ve her sabah daha 
genç görününi 

!arak yere serileceksin. 
Nöbetçi ellerini yukarı kaldrr 

mış bir \aziyette duruyordu. Sait, 
arkadaşına ~lendi: 

- Haydi koş. Kapıyı kır. Ala· 
cağını al ve çabuk gel. 

Mehmet, büyük bir emniyet v~ 
itimat hava«ı içinde göğsünü şişi· 
rcrek tekrar üst kata çıktı.. Oda 
kapısma b.r tekme \'Urdu. Kilidi 
lmdı.. lçcri girdi. Elektrik fenerini 
yakarak aradığını buldu .. 

- Eh .. artık Sak.aryaya döne· 
bilirim. Kullanacağım topun kama 
smı bqldurn. 

Bu araştırma çok uzun sürmedi. 
Mehmet odanın kapısını çekerek 

merdivenden indi • 

Sa•t ka,.,tan hala aynı vaziyett<' 
kapı) ı kehlllİŞ duruyordu. Nöbetçi 
askerı ona mütemadiyen • sol e 
elı)' le · taze yemişler, ma...'tl'lalatlı 

(Devamı var 



Rei 

Bü~k 1w!let Meclisi bayramın 
bimcı g\!nü nı '-teıma. toplıuıtıla· 

rmcliıu bıtVini <ıah:ı. ~ apmış, }.~im 
Şe!i.ıı tıu:ihi nutku.ile altıncı 
'l&p devr~ ilk ktimı.ımt akd 

-1 
vaziyeti 

K ettiler 
r 1 ürkigenin iç. 
"'d· e erl karşısın 

dl 
kilde kullaı mak, düsturunun, 1 sonrn esas olan dostane mahiyetin. te karşı alakalarını ve yardımları· ı projesine alt kanun ıa.yihasIJllll ıııı lardan en geniş bir ur.-ttc rnUstdıd 

olr.ıııktar ır. Me:nl ı, tin lıct t.a.'"llfmda 
suı~euı.. h1 e ve tı.tlye iti· 

yegane relıbcri.:niz olac.1.ı,I. ı bir t.Jv elde etmlL tir. nt zikretmiş ve bunu şillmı.nla an. devrede, Mccllsc verııcccğl.lldelle f' 
kere daha tebarüz diirmck iste. 1 Bunu ıncmııu.nl;>ctıı ka~ letnıek ıs m l'jtJr. settikten sonra Maarif i§leri'~ 
rim. I terim. Milli Şef z"rai işlerimiz üzerinde 1 rniş, köy e.nstltülerllc devlet 

ro- • ~ d . . Tiltklye • sovy.et milna.sııbctıeri de durarak istihsalimizden bahset· ı• valllvarmm r:ılmdidcn ifti}ıatltıt;ıl, u-t<,. n ıç •• ma evresını açar- ens ·,,ı 
...... va .ı.nd; şların .· , . . • cıuuyıı. •>il <!tının ığvıcııclar i~lndc :niş, 19~0 yılı istibsıılinin geç.en yıl vnadlerle dolu olduğunu ır . 
.Meel ~ n:ıionund kı Ioce.lar dJL 1 hız ırur <nin cd 11 n ın tem• l ke.n'. ~~p ka~ıs!njakı \~l.t}_etı. lıa ıı b:lJmB. bir mevcuci.iyc.tir ve .ardan fazla olduğunu toprak mnh- altı bin taıcbcnln yetL,mekte ~r 

· ~yici davl! 'i er rafmd:ın ~ga.l mcmlckı: rde!l birld r . ., mızı ızalı etmı!jtım. Cull"o.iJUrıyct m.,Aılc~.etimtı:. dığer tesırnt.an mils sullerimizde inkiraf bakımından ğunu bu enstitiller sayesillde 1 
olunmu~. <'lr ... u vo donar.mıı c kar.ı 1111' Ş f bundan onrn medent se· hükümetinin harici siyasetinde, takll bir sureltc bu mevcudiyeti de salfıh me\•cut bulunduğunu, köylU de 15 senede ilk öğretim rJJe1C'a'I 
"iyru1et mavkünin il:ı ynnmdn. ye,. ... ıy nin ·u. m'!lı.l :ı;en n!lıı.n ihtiyaç· geç':° scnedcnberi, bir te'bedd~l ı vam cttmnck ı.ztmı.nndadır. 1 ile işbirliği ya~Jlınasil:. iyi ~et.~ce 1 tnm olıı.rak halline imkAn ll~O/ 
almı~tı. ı rmı ka ~ılıımas: i n lx'lcdlyclerfn vakı olm"nııştır. Bunun en bı-1 Bu sıyaset, böyle tel kkl cdlldikı:e l~.re. kavuşuldugunu, Turk koylu - ~ı. Ankarnda y\füsek tr!oJl ~ 
Yab&ncı m.eml .. ket flefirlerl ile ve b:ı"'lnra b ğh m sse clcrın tekıı· rinci sebebi, 0 siyasetin, s;yasi Jlti taraf menfaaU lÇin <lWıkil verlmi· suntin fnzla isUhsal lfü:umuna ka-

1 

sclerinln takviye edlleceğ!Jll, ~t'' 
gazetecileri do ~atond& bulunuyor UtlUklerl ha .kmcb ır.ecl e s:.rculacnk istiklal ve mülki tamamiyetimi. n1 yann da verir, kimsenin zararına nl olduğunu söyliycrek, köylUntin ünivcrslte kurulacağını ınnJ 
vo Milli Şefiıı Meclise gcli§ini gör- yeni bir l ·unun tnıral'l'"da ~aıı.nnla· zin mahfuziyetini esas tutması 1 oımıyarak yalnız memlekctıerimlzln ~uhtaç o~duğu diğer ziraat al~tle- Ur. __ ,, 
ınok U2':ero Meclis kapısı ônl\nde nn, ve ç ışanlarm ail i" nın treH\nıc· h. di 1 • . .. t ncfine işler ıcanaatinde)iz. ı' nyle na.kıl vasıtaları ilzennde 

1 

BilAhnre cumhuriyet ~'' 
bi?'lCl'CO iıt kayn~ıyordu. tl bakınundan faya • uc:ı mı söyle· ~e \ : erı~ s~yrınellgo~e 1~- Aziz ıı.rk~daşlcır, dunnanm ehemıniyotli bir mesele kuvvetinden, memleket ınUil"" 
Nibay~t lamct İnönü görUnmUş mı, ~e geÇ('n s~nıl ı~ ~ e kabul cdl avvu en. arı ... m:·ı.; er e a a- önumllzde insaniyet lçln uzun ız- olduğunu işaret etmiştir. m"mlekctın kendi vnsıtalnriY1e 

ler ve ctomobil~"n b erek halkın len kanunlarla. hll.klm smı!mm mırat• kadar bulunmamasıaır. d 1 ri olmak mümkün. hntt~ tnonll Tıcarct \. kMetlnln faaliyet· ne lmktı.n bulundu~"nu ışııret 
•-·- t hU l .. l d H "k~ ti · ı1 tel"f ·ı tır:ı.p evre e l · d dU ı::ıy tır · x,,.,un eıı:a ratına mu .ıı..,e e e lo ı~ıcmc ı, \'C ceza evlcrlnln ıslahı U ume nıe rot 1 1 vesı e- htemeldir. Bu devre esnasmdıı. hıı.· en arasın 8 nya ,artlnnruı uymak tarihi nutkunu g5yle bltıııııl: 

>ulur.m.u§la.·, m· tc::ıkiben kıtaatı ve mıktıırlnnmn ço altılması için 10.· !erle sire arretmiştir ki, Tür~i. ı :~ı menfaatıeriınlze karşı hassas bu zaruretile karııııaçtıtı çeUn vazıtede "- Büyük Millet ~ec 
fı.ı, et.mi~ler r. zııngelen tedb!rlerln nlmdığını, yeni yenin, hudutları haricinde bir j lunurken dost!uklarnnıza ve ittl!aklıı. nıı.ıııl çalı •• ığmı anlatmış, zlrat füraz· muhterem fı.zfısı 
Mijlet Ml\cli<ıi Reisi AbdJlltalik ,.fill te§kll,.t. k.uıun l~yibasmm da karış toprakta gözü, bir hakkı nmıza vefalı kalıı.cagu. tarda faizlerin lndlrlldiğiol, istlhsall . ' . . ııli ~ 

:.enda, '.Ba,,~ kH R fik: Sa~dam, yakında meclise takdlm edileceğini ihlale niyeti yoktur. Bize, emni- lnglltercn\ıı zor ~artlnr içinde kah kıymeUcndirmek için satış kooperatif· Ml~letlerin, _tarıh~e ıniSd ıe Jı 
Vekiller ve riyaset <lıvanı er.kftru t" . . tl .. t dif b. meY"Cudlyct harbi i'"'"d" Jeı"lne ıııhcmmlyet verilerek lnlcl&ıafla· memış en aglr mucn ed 
Milli Şefi m~t.halde ka.n,,ılamlfilnr- söylediktr..n sonra harici siyasete geçe· ye ımı.ze, o emnıye e mu era ra.me.nca ır ,.~ rına çalı tı"'"'"ı ıhrac tm k t ı bulundukları bir zaman a. ... ı 

rek oı;mlştir ki• l ih t• ~ı- tl · · t b 1 d ~u bir zamanda onunla olan • b"' • a on ro ve !P" 
tk. . 1 o an aya ı nııe., .... aa enmıze e. u un ub . • standıırwzasyonun • için Umit veri· Türk milletinin muka.ddeı1l ~ 

lı ıllf Şel iç'.lma ı;alonuna girmiş- "- Anknda lar, caviiz niyetinde olmıyan hiç bir ittifak btığlanmız~ .~ağl:ın be : :a~ el lllahlyctte olduğunu söyllycrel< mil· I ketmek gibi şerefli, müste~~ 
ter, bütiia mccl"s flzCılan ve ha-- Gc~en içtima. de\Tesinin ha. d 1 t b" . . t" • d sılmaz olduğU.nu so~ eme n !: 11 k h . tı· b" "feyt" beır • .... ev e , ızım sıyase ımız en en- orunmay;ı görcı bir çok ınzumlu emmıye ı ır vazı 

1 
,.ıı• 

buluntnlar tımıfnıön a:ra rta ve şmda zuhurunu en samimi le· dişe ve bizi, hakknnızın mah!u. bir borçtur. tedbirlerin almılığını ou hususta yeni fa ediyoruz. Çok açık 0 :Crill 
sürekli a.ilı:~:~rla rıyasct nıevkllni cssUrlcrle kaydetmiş olduğum ziyetini istediğimizden dolayı, C"ry.IJIURM1r OP.DUSU kanuni rm Büyük Mecliscı sevklerl.ııln daha görUyoruz ki, mt.Ui!rı~~ . 
l.şgeıl ve nutuklarma baolan.r:ıhır - Avrupa. muharebesıi, on dört ı... •• -- ed vn derdest bıılundu.-ı-.'" l ı~tı şama haklnrı bin d ınuaı~ emez. Muhterem Millet Vckl11eri, ı::ı ....... u soy em-s r. , c:"P 

drrMnU • .., t··'·I " 1 b aydanbcri, bütün şkldetile de- 1 Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet ordru.unun kuvvet - B11Ahare iktrsat veMJeti işleri arasın stelrdlı?iorınl·arakba§bmır· da tvenıe e~~pd~}~o 
""'"' nu WL a..~ şoy e arr """D ediyor. Gösterdig-i inkişaf. · ı · da kö Ur ha -. ıa~lardır: ""' Bizim harp harici vazıyet mız, lennı~i v~ ih~y~çlarınm .. ta~a.n:ı- m vzasmm m.illlleştirllmcstııo Bu, mim birlik, fednkfirhl< \ 

.. _ Büyük Millet Meclisinin lar, f:ı.ciarun Avrupa. haricine de bize karşı ayni iyi niyeti gösteren lap.ması içın Buyuk Meclisımız hiç bll§landı{;'lllı, iş muı,eııctlyeUnln kon· rama.nlık temelidir. 
•uhterem hlst, sir3sct ederek bır dünya muha- ve tatbik eden bütün devletlerle bir ihtimamı esirgememektedir. duğunu söylemiş, diğer madenler ve BUyUk Millet McllslniP a: 

ı cı intihap devre&n.in llı:jnci rebesi şeklini almasını imkan en normal münasebetlere nıA.ni de- Türk milleti bu hususta kendisin· bilhassa. petrol arnştmlmaları üzerin· nıı 
devre.ainl a"ıyorum. Muhte- dahilinde bulunduruyor. ğildir. Kezalik, harp harici vazi - den istenilen vazifeleri iftiharla de durmuıtur. salile millibirlik, hı er zn~er5e' 

" e•' · b'-'- top-'·larımızm de· Gilmrilk vo inhisarlar \•e,."ıeu...,1·zın yade sağlamdır. cap c s hayı sevı:i ve saygı ile se - Son sene zarfında ıbir çok hür Y wmız, u.uu uu' ' yapıyor h'1 "'·•· - 5-e 
!"l1anm niz ve havalan:mızm muharipler Sil8.h 

0

ııltına çağl"ılan vatandaşlar mesaisi a•asmda gUmrüklerimizin Ietçe h?r fedakfi.rlıgı g :~ır. 
• ve müstn.kil ülkeler ecnebi isti- l"rafından blrlbı"ri aleybın· e kulla - k 1 dUn h"d' ı k hen•-ı~ın kat" kararıınu..1.• Kurulduiu J:ilnd ~ .. vazifelerine seve seve oşuyor ar. Yll ~ ıse eri nrşısmda vazlteslnf ,.wı " 1 rı 

t ,.._ etin tok kny- 18.sma m&.r\lZ kalmışlardır. mlma.sma istlsn~t1JZ olarak mruti - Her giln menkıbelerini dinlediğimiz mwı ihtiyaçlarımıza uygun olarak milletinin bugünk_U evlfıt~l·-~.ı 
usu va. aıı. &e=e olaı;ı Bilyilk Ancak Fransa.dan sonra lngil. edik 1 1 kt k di ~ıni" cflY z,feclisimir.den önıck alan?.k, geçir dir ve biz muharebeye girm çe bu asil hal'ekellerin Türk milleti- yartığt, dostlarla olan nnlaıımalarm raman 1 a, en g ,dit' 

diğimlı; mllhlın sene zar.fmda, va- tereye teveccüh eÇen hücumla- kat'i ve ciddi olarak mfuıi kala - nin ruhundaki engin fedakarlık tatbikinde ahenk bulunduğunu daha hn!de müftehir edecekle r 
land~lar anamda. mühim sllkfuı rm çetin bir muJ;:aven:cte <'arp- c:ıktrr. hislerine bir yeni ~et olduğunu mütekAmil bir gümrük kanun ~rojesl· Jetler içinde .istikbalin. hl'rııs' 
.. 9 biribirine dayanma, en yliksek mış olması, muharebeyi yeni bir Arkadaşlar, sevinçle görmekteyiz. n1n bu devrede Mecllce arzcı.llleceğlnl dan s.onra nıhayet _kah~r o 

rtebeöe ruhlara. hAldın olmuş - safhaya intikal ettil'ID,iştir. Gö. Son zamanlarda harp harekA.tı Bugiln Büytik Mecliste ve onun l ve kncakçılığr önlemek yolunda çalı· !~akar olanl~;a m~ye: te 

ur:typt h!ilı:Qmetl, fasılasrz bir 
ı..auc. dallllt ve harfe! emniyeUn 

,, ~,.ı:r.ın tçln lm dUrUst hava için 
,mak imklnmr bnlmll§tur. 

lılll ida~mh:, renıo bir hUrrlyet 
de \'atıında§Dl hukukunu ve cmnf· 

~tını temine kudretli. hakiki ve hu· 
u ki bir ıili:a.m tc.sis e tm ı,, olmakla 
Utemayi%t'llr. Den1leblllr ki geçen 

u bir s~ne içinde memleketin emniyet 
&M.ylştııe clddt surette mUeıı.sir 

11 aeak hi\;blr >ıld!se vukua l;'Vlme· 
ıl§Ur. Yurdun Mllllyetfne mUeşslr o

ııı.b.lmekten uu.k nadir htdlseler de 
lnletln bü~Une teslim olunmu4lnr-

' unyltQl saran bDytık buhrana rağ· 

'"IE"ll TO~kiyeılle yar;ıyan herkes, bütün 
b."lk ve hürriyetıcrlne zıahlp ve bun· 

. bu -·A..- .. ---'· bazı yeni vesilelerle dikkate şayan htlkftmetinde, bUtUn işleri_n b_aşm. a ııldığm! inhts:ırle.r varldatmm nrttı· bı~ de:·irde, Turk mıllerlB 
rünüşte ~ua. uzun surt.~ m· t.:..aflar gösterdı·. Sük"n ve sela· • Udnf zif bil mın bır istikbale guru ~ u g~çmiş olan m aa va esı, - rılma.aı mesalsine devam edildiğini 
ve insaniyetin sefalet ve ıztırabı mcti bizim için çok ehe:rn.ıntyetll o- tün mille1'e de en sevgili bir ga- söyleı:nl~tir. tadı~·;: d ıı ,. 
temadi edip gideCektir. ~u ıhazin lan emniyet sahanıızm .içinde dos- ye halindedir. Biz de iftiharla söy- Nafia i'lerl arasında da Diyarbakır- Y.!.llıı Şef nutukları~ : 6) 

ihtimaller önünde, bUyük elemler tumuz ve komşumuz Yunanistan tiye biliriz ki milletçe yapılan feda- ırak hnttı ile Elfl.zığdan • Mu~ • Van 8?~~n~11terke~crkkli~n ıt~ıırlll duymamak medeniyetin tereddi- maalesef hugiln Jıarbe slirüklenmiş ikarlıklar·yerindedir. istikametlndelct demlryolu lnaPatm· iı " t ve sure a ış 
sini teessüf ve ·teessürle kaydet- bulunuyor. Bundan doğan vaziye- Cumhuriyet ordusunun vazifesi- dan Mdlsat dolayuılle bir k1SIU: ieke· anBıruşdır. ııın jtl 

mem~k mümkün değildir. 1 t~, mü.:t~fikim.iz İngil~ere hil~e· ni hakk~e b~~nk b1:. e_hllyette lelerin inşaatına devnm edildiğinden neti~:S~e s~~:li~a~ynsetiflt 
MemleketiDtiz, 2'e<;e~ zor za. tile muri .. ~rckcn tetkik ve mutalea bulunduguna emın olabıhrız.,, ve yakmda limanların büyük inşa Abdülh l"k R da tıCÇ 

1 "st"'-1. 1 • t 1 etmekteyu:. ''Cumhurreisilxıiz İnönü, bundan rar a ı en 
man arı, ı ın a ve masunıye Sız" e arzetm'ft oldıı;;.,, .... bu siua. akkm "1 .,...__... ,, sonra dahili faaliyetlerimiz h -
qavnsı. etrafındaki yekvl!cu.t st umdeler, memleketimizi harp da muhtelif vekAletlerin be..şar;m.rş 
ehresıle sarsılma.dan gec,:i.rili. fe.cialarmdnn bugüne kadar naetl ve ~akta oldukları işleri an· 
Hakkından enıin, ıhaklara hür- masun bulundurduysa yannın em- Jatmış, önce söze mUnakalfıt ve)ta~ 
metkiir ve vatan rnild~aasma 1 niyetine do n~ veçhile hizmet e- Jetinin islerini, memleketin rnüda
karar vermiş vaziyeti, bu meta. decelttlr, Umidin~ey!~· . faası bakmundş.n bağlı olduğunu 
netin sırrını teşkil eder. Harkj ı DUnyanm gcçırdigı vahım buh - gözönüne alttrak süratlendirdiğini 

. t" · · ta "f ed k ·ı 1 ran ig.inde u~. yakın bütün dev- tfbarüz ettirm.i§, hastalıklardan 
sı~as~ _ımızı V!l . er e~ .mı - letlerle mUnaseb tonız normal ıse- korunma t~lerl alındığını ve bu 
lctimızın sa.yısız fazılctlerını v~. viyesini takip e~tir. tedbirlerin her ihtimale karşı çı • 

ü~kiye Cumhuriyeti 

a· t Banka~ı 
tan için en emin, en verimli F,e- son.'ETLERLE l<acak fena günlerde baımöstercrek 

------------------ l\10.NASEB.\1.'pDZ tehlikeli hMt.:tlrklar zuhuruna ma· 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Serma vesi: 1 oo.ono.ooo Türk· f..iraJ' 
·~ 

1 I 

.ı 

Adet Llrlllık Llm 

1 2000 :;:: 2000. 
3 1000 = 6000. 
2 7':>0 = ııoo.-

1 l500 :::a 2000.-
s 250 = 2000-

35 100 3J00.-
80 ~o .f.1)00.-

300 20 = COOO.-

• 
~J< 
& 

Türkiye İş Bank sına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olnıaz, aynı za
mand taliinizi de denemiş olursunuz. 

Jıı: if•'er: f Jlı.,t, 2 Mayı 
l At'Mf s, ! Jkfneltt-§riıı 

tttlhJ :bie )'apılır. l 
,\.'\lmı1 ralı ve lmmlr.lnuıız hes p 
1 rmıb eıı az dil irmıı balun:ınl:zr 

kur•ıı a i:ı.lıll edilirler. 

Sovye.t Rµsya Jle aramızda yirmi ni olacağ:Jnı söylemi15. Erzincan zcl
seneye ynklJl bir me.zl.!1 olan itimatlı zcle felAketi günlerini hatırlatarak 
münaııebeller, her lldmlze dP aUcdile· 0 zamanki :fter vatandasın ve bU
mtyccek olan buhranlar geçirdikten tlin medeni miPetlPrin bu fclak~ 

NA Ki VA iT, ' • • • 
5 Possiyonluk bJr komprime ile (Su ve atc;,ten gayri hariçten hiçbir 
madde llAve ctm y1 dUııUnnıeltstzın) 15 kuruş mukablllnde 15 dakikıı 
gibi kısa bir zamanda zengin ve iştlhalı bir sofra hazırlıyablllrslnlz. 
Maruf \ e meıı!1ur lolmntalarnnızda dahi bu derece nefis bir ı;oı:bt"ı 

her zaman bulnınnzsmız. 

Bllyük yarrlım ve faydası. O.ŞlkO.r ol::ı.n çorbalılc sebze ltomprlrnclcrlmlzln 
senelerce nefaset ve tazellğinl muhıı.faza. ettlğ1ne şahit olacaksmız. 

lElıCİ 1.BK, IlEZELYA, NOIIUT vcııalr hubub•t ecb,ze 'iC ı;orbnlık 
komprimelerlnl kllerıni~dcı bulundunu yı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıl-ı§ık bir zamanda kıymeti 

d~ha çok takdir edilir. 
Ali •!er lı;ln olduğu lmd:ı.r yol ular ve sporcular için de her uman \•e 
her ~erde ;ı .ık bl.!" yemek temini kab itli·. Bakkallarmızd:ın 5n gramlık 
bir komprlm• 9/ 100 grıımlık bir J{ompriJıeyt 15 kuru;ıt;,n tıla.~lllrsal.ı;. 

r.F.:Ş1ıi1'A5: (,;AI!\' i\Rfü~ 'fi>. t .iıl: ltli 

~ube ve A fanf' "'"1~di · 265 rİ 
Zirai ve ticari her nevi banka muameJe)e 

Para biri 'tırenlere 28,800 l1rı 
ikram ive Veriyor ı 

~lraaı Bnnka.smda kuaıhnrnlJ v., lhbnrsrı. tasarnıt b~npııırıD;~~ 
60 llrası bulunanıarn senede ' defa çckJlecek kur'';. ue W 

pltı.nn göre ikramiye dağıtılacaktır. ıJ' 

' 
' ' 40 

Adet 

• 
• 
• 

ı.ooo 

600 
2J0 
100 

Urolık 

• 
• 
• 

c.ooo 
ı.ooo 

J.000 
4 .000 

100 • 60 • fıOOO 
120 ,. •O • c .XOO 

, , , , 
' 

ıııo • ıo • :uoo ~ 

DiKKAT: He :aplnrmdakl paralar bir sene lc;lndo ri"I ttt' 
Uşml;> enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıııstyıe ~ j ~ 

Kur'alar senede ' dcln: l Eyl(ll. 1 BlrlnclkA.ııwı, ı Mart 
tart!ılt>rlnde çckl!l'Cekt1r 


