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..... Roytera göre ..... ,, J 

Roma hukometi 1 
Yunanisiana i 

tarziye verdi 

·Ticaret Vekili yarın J 
[ İzmir fuarını açıyor 

Dobruca meselesi 

Bulgar - Rumen 
anlaşmasi 

1 

1 
: 
1 . 

Yu nan gemilerinin 1 
seferlerinden İtalya 
haberdar edilecek 

; Yunan hududu 18 (AA.) -Re-
: uter bildiriyor: 

ve Yunan ikilsad 
iaşe Naz1r1 

lzmire geliyor 

bugün imzalanıyor 
Rumenler Macarlara 

yeni tekliflerini 
bugün bildirecekler 

Bükret 18 (A.A.) - Hava• bil -
diriyor: İyi haber alan bir memba -
dan öirenildiiine ıöre Oobrucanın 
terki ve nüfus mübadelesi hakkın -
daki Bulııar - Rumen aniatmaemın 
yarın imza edileeefi tahmin edll -
mektedir. 

: Emin bir membadan Mrenlldi
• ~ine göre, iki Yunan harb ıeıni-

1 
sinin bombardıman edlldi~ina da. 
tr verilen haber hakkında ltalyıo 
Yı.mnıı~t.a.l4a tarziYe vermekle 

1 lbera.ber istlkb:ılde bu gibi hldi -

Ingilizler son dakikada İzmir fuanna sanayi 
maddeleri yetiştirrneğe muvaffak oldular 

················································-·· 
ingiliz levaz1m 
Naz1r1n1n nutku Ma kineye 

verilirken 
1
• selerin önüne geçmek Için Yu -

nan gemilerinin yapacakları se- ! 

ı
• terler hakkında. İtalyan malta- i 

anatının haberdar edilmesini de ı 
haberdar et.miştir. 

1 
Normal münasebeUerini açık 

bir suret.te idame et.mek ve bita.. 
i ranı~ını muhafaza etmek. arzu-

1 
sıında bulunan Yunanıstanın bu 
teklife ınuvafakat ettl~i zanne
dtlmektedir. 

Y:eni auuflar silih altana 

çaitnbyor 1 
Atina 18 (A.A.) - Bir t&lim 

devresine iştirak etmek ve ma. ! 

ı 
nevralarda bulunmak üzere bir-~ 
kaç sınır ihtiyat zabit ve efradı 1 
EyJQide silA.h altına davet edlle-

• cektır. 
\ : 
"··············································' 

Amerika ile 
Almanya aras1nda 

yeni bir mesela 
Mülteci nakleden 
gemiler hakkında 

Almanya mesuliyet 
kabul etmiyor 

Fuar cazjnosundan 

İzmir 18 (Hususi) - Fuarın bü
tün hazırlıkları ikmal edilıniJtir. Fu
an ziyaret etmek üzere Yunan ikti
aad ve ia~e nazırı bu~nlerde İz -
mirde beklenmektedir. lnııilizler son 
dakikada büyük oir aürpriz hazır -
lıyarak lzmir fuarına sanayi mad -
delerini yeti~tirmeğe muvaffak ol -
dular. 

Pazar olmaama rağmen lnııiliz 
sanayi maddeleri kendi pavyonla -
nna yerleştirilmittir. İnııiliz İnıpara
torluiu ticaret biriiii de İzmir fu -
arında ikinci bir pavyon inşa ettir -
mittir. 

Bll%1 Alman, lsviçre, Fransız ve 
halyan firmaları da fuara husuet 

Va~ington 18 (A.A.) -. Mül • surette i~tirak etmişlerdir. 
teci nakleden Amerikan Legıo? ~e- l:zmire hareket eden Ticaret 
misinin emniyeti hak~.ında m~s u lı - y ekilinin beyanata 
Yet kabul edemiyecegıne daır Al - T \' k"l" N · T vi 

·ı d icaret e ı ı azını opçuog u 
manya tarafından verı en re ceva- I . L ü h 
hı A "k h""k.. f · Cumartesi dün zmır fuarını :ıc;maıı; zere te -

men ·a u ume ının . . . d hareket etınittir. Vekil ha-
ıtecesi bir muhtıra vermesine vesıle rımız en l t ·ı b 
t k") . • reketinden evve gaze ecı ere fU e 
CJ ı etmıştır. b 1 tur· 

Amerikan Legion Cuma akpmı, yanatta ı· u ~nmf U§rını. açmak üzere 
F'i 1.. d " d P 'd Ame - cc- zmır ua . n an ıya a etaamo an, . 1 . "d" bir kaç gün sonra 
r~kaya müteveccihen hareket etını§ - zmıre ttı ıybo";m~vdet edeceğim. 
tır C "d 1 ı. d" ve Baltık tekrar lstan u a • emı e s~an ınavya .. V kAl t" · dı• ticaretimizi bu -
m 1 k ) • d A "k ya don - e a e ımız, " ern e ·et enn en men a . l .. kU jhti a )ara uyarak inki~af et-
tnekte olan 900 e yakın Arnenka ı s:un k · · yy~niden bazı teşebbüsler 
vardır tırtne ıçın .v 

· •. .. fada) yapmaktadır. Irak ve dıger prk 
(Devamı 3 uncu say ······--······················--· 

~~ ..... Diiiikif···askiff liseler 
su sporları b~yramı 

At yar1şlar1 d Un sona erdi 

_ Rumeo - Macar ıörütmeleri 

Bükre1 16 (A.A.) - Havas bil
diriyor: Turnu Severinde Macar -
Rumen delegasyonlan arasında Pa
zartesi güoU yapılacak içtima aırf 
merasime aid olacaktır. Bu mera -
simde Romanya tekliflerini tevdi e
decektir. Umumiyede zannedildiği -
ne göre Rumen teklifleri bazı ara -
zinin terkedilmesini, Romanya ile 
Macaristan arasında yapılması dü -
tUnülen büyük mikyastaki nüfus 
mUbadeleti zaruretine tabi tutmak -
tadırlar. 

Ni.kbinlik 

" 3 ay evvel vaziyet 
tehlikeli idi, fakat 
bugün her şeyimiz 

vardır, 

u Geçirdiğimiz günlerln 
tehlikesi beriaral olunca 

taarruz hazırlıkları 
yapacağız.,, 

Londra, 19 (A.A.) - Hacnney
de verdiği bir nutukta levazım na

Almanlar londraya 
dün 3 defa 

taarruz etti ler 
İngilizler 140 tayyare 

düşürdüklerini 
söylüyorlar 

Hücumlara 600 den lazltı 
Alman tayyareıi i1tirak etti 

Sofya 18 (A.A.> - Siyo.sl Bulgar zırı B. Morrisson demi,tir ki: 
ms.hfellerinde Bulgaz - Rumen gö - - Bundan 3 ay evvel vaziyet 
rt\fmeleri hakkmda nikbinli.k izhar ciddi, hatta vahimdi. O zaman ln
~ektedtr. :su gôrtl.şm~lerde Bııl- giltere büyük bir tehlikeye maruz
garı.st.anıın eskı Roma sefıri Pomenof du. Vukubulan değişiklik için min-

bir eCWiinüt da bulunacaktır. nettarlık la doluyum, derhal hattl Londra ı 9 ( A A ) - Alman-
memleketlerinde yapılan etu""Jler Romanya tarafından yapılan da ·ı icab eder~e bu ak•am vazifesin" ya ) d· L' d • ' · 1 'fet hakkında mütalea yürüten yarı b"l . . • d.. )" ı k .. fl ar ün on raya taarruz etmış eı-
müsbet neticeler vermiotir. resml Dlnees gazetesi bu davetın bü. pda ı mdesı ~1ınh or u~uzbun1 e ıne a dir. Neticede 140 Alman tayyarMI 

Balkanlarta olan ticaretimiz gün- tlln Bal'--- d . f't erece e sı &. vermıt u unuyoruz. düaürülmüştür. 
d k 

_t k ....... evletıennln ne ne o- H .. .. ü d 1 .. 
en güne in itıu etme tedir. Bal • larak iki memleket arasında yeni bir h efmel n onumhl"kz ~ bge en gfund.vlde!ka Oüşürülen tayyare miktanna ba-

kan memleketlen·ıe devam eden tı"· 1 k b" 134 • a ta arın te ı esı ertara e ı ı - k l d" k'" .. .. Al h dost u Te 1~ ırl06• devresının baf. t d k l . . ı ırsa un u gunu · ml\n ava 
Car·ı mukavelelen· bugu""niln ı'cabları- lan ı-.. u .... ~· ... _ d I en sonra or u uvvet erımız ve k l . . . b"" ""k . ll gıcı o _, ec<06ınJ .... y ey ernekte • k k d t" . t uvvet erı ıçın en uyu zayıat g -
na uyıun bir tekilde yeniden müta- . vurma u re ımız mun azam au- .. J k k b I k 1.. ı· 

elir. tt t k b" llct "hti nu o ara a u etme azım ge ır. 
lea edecelt ve bazırlıyacaitz. ~e e abr laca vke ır m ar ı ya- Taarruz eden Almrm tayyarelerln-

Rumenlerle müzakereler Anka - Vindsor Dükü ımSı~ . tu u~acad tı~. ki 1 ·ı· k den dörtte biri düoürülmilftür. Ba 
rada devam ediyor. Rumenlerle ızı emın e erım • ngı ız uv- h b ·· ·· 1 i 

tl · · h' · • ı· t" · ""d esa a gore mutearrız tayyare er a 
Sovyetler ve tirnal memleketlerile Massaus 18 (AA.) - Bahanu ada. v_e erının teç •.zı mes u ıye ını .. mu - miktarı 600 ü bulmaktadır. 
ticaretimiz normal ola:ak devam e- ları vali ve başkumandam Dük dö rık bulunan hızler yalnız mudafaa 
diyonı Windsor ve refikası Düşes dö Wlnd _ tertibatını düşünmekle kalmıyoruz. 

Nazmi Topçuoğlu, halk ekmeği sor bugün Ma.asausa dsıl olm114Iar ve Projelerimizin esasında istikbalin 
için Vekaletin tetkiklerde bulundu- halk tarafından ~Wl tezahUratıa müsmir faaliyeti mevcuddur. Bu 
ğunu ilave etınittir. karşılalUDlflardır. faaliyet ,•akti geldiğinde taarruz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• vazifesidir. . -------------------· 
I stanbulda geniden Amerika ile Kanada 

1 k t •t •• •• arastnda ittifak 
ız ens l us u, Londra, 19 (A.A.)- Amerika 

2 1 n ı·lkok ul açılıyor ~:;:;:rı~e~;~ı!!:~J%tüş~:r:k ~;n;et~ .7 larasyon neşretmışlerdır • 
_ Bn deklaraeyonda iki hükumet 

Bir kısım ilkokullar yatılı şekle sokulacak, 
mevcud ilkokullardan 48 i tamir edilecek 

mümessillerinin iotiraklerile müşte
rek bir milli müdafaa komisyonu 
teşkilinin kararla~tırıldıfı bildiril
mektedir. 

Bu komisyon derhal her iki mem
leketin hava, deniz ve kara müda
faa kuvvetleri hakkında hazırlanan 
bir projeyi tetkike batlıyacaktır. 

Dün üç mühim taarruz yapılmıt
tır: lık taarruz saat ı 3 te olmue ve 
düşman tayyarderi Londranın baa
liyösü üzerine ve Kent kontluğu ara
zisine bombalar atmışlardır. Ba 
hava muharebesi bir aaat devam et-
miştir. 

İkinci taarruz 42 t~yyare tarafın
dan yapılmış ve Londraya nüfuz et• 
mek tecrübeleri akim bırakılmı~tı~ 

Üçüncü taarruz gece olmuo ve 
bu taarruza 70 tayyare i~tlrak et
miştir. Taymis nehrinin ilzer)nde 
müthiş bir mücadeleden sonra dilt
rnan tayyareleri uzlklaşmak mecbıı
riyetinde kalmı§lardır. 

Spitfire sistemi tayyarelerimizia 
havalanması üzerine hemen bütlla 
Alman tayyareteri kaybolmuolardır. 

Şimdiye kadar Ingiltere üzerinde 
tahrib edilen Alman tayyarelerinla 
miktarı 1 000 i müteca\'izdir. Buna 
mukabil bizim zayialımız 200 1 
geçmemektedir. 

Dün model uçak 
müsabakası gapı/dı 

Fmdıkh lmıet iaöaü ilk meldebi 
(Yuı!ll 2 nc:i sarfada teblr haberleri sütununda) 

Sa sporlan bayramıtıda 

genç askeri Uselil~r tam 
te9)ıizatla yüzer ve 

:ıtlarlarken 

Malkarada kızlarını 
fuhşa teşvik eden bir 
ana baba yakalandı 



2 ~ayta 

Hergün 
Toprak ve köy 
Sevgisi 

'-. Y azaa: Muhittin BirsenJ 

Topra~ ve toprak il.stünde toy
ratıa ya..ş:ımıınm ne kadar büyük bir 
Jnym.ett oldu~nu Fransızlar, bilha.cı.-;a 
heT tarnftnn 'kendUcrinl korkunç bir 
açlıltm tehdld ett®nl gördüklerı za-
man anlamakla ezeU bir bakikaUn 
~eniden ke~flnde biraz gecikmişler _ 
dir. Fakat, geç de olsa anlamak tyl 

eeydlr; bunun lçtn Franınılar da 1Jim_ 

lmll Bak 

Musiki sanatkarları 
arasındaki hAdise 

adliyeye intikal etti 
Belvü bahçesinde piyanist Şefik 

ile tımburi Salihattİn anaında ce -
reyan eden hacfuenin adliyeye inti
kal etmek üzere olduğunu yazmış -
tık. Evvelce de bildirdiğimiz ııibi, 
Snlahahttin Pınar saz aruında fal
so yaphğı iddiasite tanburu Üe pi -
yanietin üstüne yürümüştilr. 

Piyaniat Şefiğin mürucaati üze -
rine hadise etrafındaki adli tahkika
ta başlanmıt ve müddeiumumilik 
meseleye el koymuştur. Dövüldüğü-
nü iddia eden aan'atkar Şefik, ad -
liye tnbabetine eönderilerek ınua -
yene ettirilmi§tir. Doktor Enver Ka
ran bu husustak.i raporunu ınüddei
umumiliğe vermiatir. 

Piyanistio vücudünde filhakika 
darb !san mü~ede olunm~tur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Yalovadan mal aşıran 
kebabcı Ihrahim 

di toprağı takdls ve Fransanın knl - Yalovada işlenen bir .strkn.t nk'a _ 
trnmaaı davasını. care.t küçük bir sının tanı dün İstnnbuld:ı ya.talan -
efunle Ue hUIA.sa ediyorlar: cTopra~Fa mıştır. 

avdetı. Keba.bcı İbra.him Isminde blrt, Ya-
Bntün Fransız gazeteleri bu fikrln lovııda All ndında birine ald a.rdiye

neşrtne çalışıyorlar ve ctopr:ı.k., .top.. yJ KA.tnllen roymuş, çaldığı qya. ve 
rak fistündc çalı.~aıı fikirleri 1çın mallarla birlikte şehrlmlze flrar et -
laı.!!deler ya.zıyorlar. Eskiden bu gıı - miştir. Suçlu bu mal ve eşyaları bu_ 
zetelerln ilk sayfalarında avukatlık- ra.rlan Anadoluya na'kledeee~ı sıra -
t.an, g:ı.zetecnikten vesatreden gelen da, zabıtanin sıkı takibi neticesinde. 
parlak rozlft slyuet, adamlannın re_ yaknlarunıştır. 

ıbnleri ve bunla.nn bitip tükenmek İbrahim, dün adliyeye teslim edile_ 
bllinryen nutuklarııe dolarken ş'mdi ret Sultanahmed birinci sulh cez=ı. 
ayni sa.yfnl:ırda öküı.ü.n, atm, ~?.In h!i.kimi t:ı.rafından sorgwıu yapıldık
Te onlnrJa be.nı.ber tarhıda ealışıp h~- tan sonra, tevkif edilıntştir. 
cad yapan köyillierin res mler! göril-
Hiyor. En mntevnzi bir öküzün, ba -
za.n en parlak sözıfi b'r politikacıdan 
d ha ravd::ı.lı vatan hizmetkArı ob. _ 
c.atını Fransızlar Qlmdt anlıyorlar! 

* Türkiye topra ı unutmamış olan 

Şehir Tiyatrosu 
muhasebeciliği 

Şabtr Tiyatrosu muhasebeclll~ine 

bn vazifeyi veklı1eten idare eden Fey
zi, nsaleten tayin edılmiştir. 

memlek lerden birid r. Bo vatanın B" .. •• k" "'d 
lt bir nüfus kütlesi. bütün haya_ ır gazete muvezzıı opru en 

tne to'Pl'tl~ ba~tdır B'rlm aramızda iskeleye düıtü 
ctopraıfn nvdetlıı propagnndası.n:ı !ü- Kadıköy iskelesinde gazete mü -
tum yoktur: çOn fi biz ondan aynl- vezziliği yapan 7 yaşında Tevfik 
madık, onn terltetll"edik. Fakat, hll.- oğlu Cemalettin isminde bir çocuk 
diseler ar"ıiında göniyoruz ki topy-a_ köprüden alt kııt i keleye dü~mÜ§ 
~ sevmek. bir vatanı mamur, milref. ve sağ kolu kırılmı~n. 
fah, mfistnkll ve .sergüzeşt.siz yaşat _ 
ma.nm mühlm ~rtlanndan blrlrHr. 
Bunun lç'n toprak, köy ve köylü sev-
glsini neşret.melt Için sarfedilecek e
me'k hlçb!r zaman lüzumsuz olamaz. 
Çfinkü bir vatarun temel sevgisi bu 
ıevgfsldirl 

vfluht'ttil-ı c23u')en 

Sarho§luğun sonu 
Ortaköyde, Dereiçinde 1 O 1 nu -

maralı evde oturan kunduracı Ka -
vost dün bir hayli içtikten sonra, 
Abanozda 28 numaralı San Eleni -
nin umumi evinde bıçalda camları 
kırmağa başlamı~. bu yüzden elleri 
kesilmiş tir. 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Şehime hanımın hala, mÜ$teh:zil gibi kartım amma, dul deiilim. Be

müstehzi gülümsemektc olduğunu ni~ eteğime bugüne kadar erkek e
görünce. Hıımdune hanımda ufak li aürülmedi. O gördüğün bz~ğızı 
bir infial uyandı: Allah rızası için kendime ahretlik, 

- Haniya, kadınım.. dedi, sen evladlık edindim. büyüttüm. Bugü
de valmı henüz tazesin, taze sayılır- ne bugün pa~a kızıyım. Annem der
am amma, çiçeği burnunda da de - sen, padişah sarayından çıkma idi. 
iilsin. Boyunca evladın var. Hem Her ikisi de, nur içinde yatsınlar, 
du], hem de çocuklu bir kadının ko- bana ömrümün aonunıı. kadar yete
ca bulması zordur. Kaymağı olınmı~ cek mal, mülk bıraktılar. Çok §Ükür, 
yoğurdu her ağız beğenmez. Değil kimseye muhtaç değilim. Daha ge-
mi, efendieiğim > İnsan, azıcık da çelerde yangından çıktığım halde, 
inııaflı düşünmeli. rabbim, srene de beni aç ve çıplak 

Bu sefer, Şehime hanım köpürdü. koymadı. Kocaya varmayı alelım -
Bütün ciddiyeti tle. Hamdune ha - dan ııeçirdiiim srün, hiç ınerak et -
aunm da eözlerinin içine bakarak: me, kendi d eniimi bulurum. Sen o 

Bir kıymet ölçüsü 

• ri eri J • 
I stanbulda geniden 

1 kız enstitüsü, 
29 ilkokul açılıyor 
Bir kısım ilkokullar yahlı şekle sokulacak, 

mevcud ilkokullardan 48 i tamir edilecek 

Maarif V elealeti bu yıl lstanbulun 1 narak, Beşika§ 2 nd kız orta mek
mekteb ihtiyacını tnmamile kartı - tebi buraya nakledileeektir. 
lamak için, tehirde ve köylerde ye- Yatıh ilk okullar 
niden birçok mekteb tesis etmeyi 
karar altına almıttrr. 

Bu cümleden olarak mevcudla -
ra ilaveten Niaanta~ında bir kız ens
titüsü ve tehrin muhtelif semtle -
rinde aekiz ilk okul açılacaktır. 

Bu aene tehrimizde ve civar k~y 
lerde bazı ilk okullann yatılı bir 
"ekle aokulaeağını, evvelce yazmıt
tık:. Maarif Vekaleti mıntakal..ra 
eöre ilk okullann yatılı talebe üc -

Bu sene 2.000 
leyll meccani 

talebe ahnacak 
Orta okul ve liselere alınacak }ey

li ve meccani talebe imtihanlarının 
teraitini ve tarlhler,ini y:azm~t,'k. 
Dün müracaat için verilen müddet 
nihayet bulmu§tur. Yalnız İstanbul
dan 1500 okul talebesi leyli mec
eani imtihanlanna iltirak için mü -
ncaat etmİ§ bulunmaktadır. Diğer 
vilayetlerle beraber bu rakarrun iki 
misli mUracaat olduğu anlaşiJmıştır. 

lmtihQ.nlar 4 ve 5 Eylul tarihle -
rinde sabahleyin 9 da ilan edilen 
mahallerde yapılacak, imtihan ev -
rakı aüratle tetkik olunarak netice
ler ııazetelerle ılan edilecektir. Bu 
sene alınacak leyli meccani tnlebe 
miktan 2000 dir, 

Yeniden açılncak clan bu rnek - retlerini tesbit etmiş ve Maarif Mü- Hileli memba suları 
teblerden üçü Fatih kazasında bu- dürlüğüne bildirmiştir. Şehir dahi-
Junacak, Beyoğlu, Be~iktaş, Küçiik- lindeki ilk okullarda leyli talebeden Son zamanlarda tive ile satıla~ 
pazar, Sarıyer ve Bakırköy kaza - 13, Kağtdhanede 7,5, köylerde iH memba suları hakkında ~ikayetler 
larına da birer ilk nkul ilave olur.a- 5 lira yatı ücreti alınacaktır. pek ziyade artmı~tır. Belediye; bu 
caktır. tiki'iyetleri nazan itibn~a alarak be-

Bunlardan ba~ka Istanbul köy - 2 arnele çöken iskeleden Jediye tubelerine bir tamim gön -
Je.ri de -bu aene yeniden 2 J ilk oku- dermi~. iyi au i~ini ehemrniyetle ta-
la daha kavu~acaktır. Silivri köy- düşüp agır yaralandiiar kib etmelerini bildirmiştir. 
lerinde yedi, Çatalcada üç~ Beykoz Bazı yerlerde memba aqyu §i~e-
mıntakasındn iki, Kartal, Küçük - Fatlhte Halk Partisi binasının ta· lerine terkos suyu doldurulduğu 
yalı, Kağıdhane, Bakırköye bağlı miratında çalışan Rahmi ve Abba, tesbit e<lilmi§, bunların derhal mü
Atı~ alanı. Yalova ve Şilede de bi- isbnlerinde 2 amele kurdukları iske. aaderesile, yapanlar hakkında tid -
rer köy okulu açılacaktır. lenin çökmesi üzerine, yere yuvar - detli takibat icran i$tenmiştir. Şişe-

Önümüzdeki ders yılından ev - lanmışlardır. ler sık sık kontrolden geçirilecek -
vel mevcud ilk okulinrdan kırk Re- Sultut neticesi .her iki anıele de TtL tir. 
kizi de tamir edilerek, yeni bir tek- cudlerlnfn muhtellt yerlerinden aAır 
le aokulaeak ve teşknatı geni leti - surette yarnlanarnk, can kurtaranla Iktisad Vekili dün Ankaraya 
lecektir. Be§iktaş 20 nci ilk okul Cerrıı.hprışa haattincsine luı.ld~ "tti 
binası da, Mil1i Emlakten satın alı- lar ve tedavi altına alınmışlardır. gı Ikt' ad ,, 'kil! 

ŞebrimiMe bulunan ls ,e 

( ..... ·-···--·····-· .. ·······-·-········-······ .. ················· ... -····-········--, 
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Çek gazeteleri kendileri 1çl.c EiJy_ 
lenmiye de~er bir meselc buldular, 
diyorlar kl: 

- EvvelA 1918, sonra 1940 müta
rekelerinin akdı mü'l.nkerelerlne 
sahne olan meşhur vagon eski mu
mubarebeden az evvel Prıı.g'dn 

Rinkıhoftcr atclyeleri tnra!ındnn 

yapılıp Fransayn sat.ılmı'}tı, tama
men Çek arnelesinin eseridir. 

cı.rnsınrla büyük bir tcnakus mev_ 
cud olduğu anlaşılmaktadır. 

Hüsntl Çakır dün s:ıa.t 14,25 de kal
tan trenle Ankaraya hareket etmiş., 
tir. Veldl, Haydarpaşa garında şehri. 
mıztn iktisadi meham erkAnı ve dost 
ları tarafından u~rlanmıştır. 

Pazlti müstnkn grupu re!sl All Ra
na Tarhan da ayni trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Beşnrtq Askerlik Şubeslnden: Şu

be:mlzde Jaı.yıdh ın• d~umltı emekli 
piyade ~eni S32... 74i kayıd n uma. 

Sözün kısasıl 
-u••-

Cemile 
\.z _) E. Elaem Talu 

C emfle, fren'kierin de baylldık
ları, pl!'ıkla.nru destc deete 

alıp da memleketlerine yolladıkları 
tnrkçe bir tangonun adıdır. 

Ben blle, dilimiZin §ive.!i, ahenıt 
alafra~a besteye sı~adı~ı için bU 
kabU e.serlere tahammÜl edemedijpıl:ı 
halde, Cemlleyt baz Ue dlnletim. 

LAkin bu Cemlle - ben tahmin ede
me:zxHm_ netameli imlş. Karısı, kızı, 

kız •kardeşi, kızanı bu ayni 1smi t~
mnkt.Q olan ilazı hA.m ervah, kazarıı., 
gittikleri gnzinoda ç~ bu tnngoyu 
çalnuya bulaştı mı, çmgar çıkarıyor, 
muzikacılarn, ynhud ki cCemilePnln 
çalınmn.sını ıstemiş olan herhnngi bir 
müşteriye: 

- Kanına, ızıma, kızanıma 81z 
harfendazlık ecllyorsunuz .. .sn~ıyor
sunuz. .. 

Diye çatıyorlnrmış. 
Bunun bir benzeri, bir defn da be• 

nim başıma gelmişti. Romanlr.rnnın 

birinde, çirkin rol aynıyan ~ahsın biÇ 

tanımadı~ım bir adnşı beni mektubln 
tehdtd ederek: 

- Yıı. o heritin e.dmı de-ıştirir.sin, 
yahud ki senin gözünil patlatırımı 
Drnılş, ve bütün mn:hallenfn ken • 

dislle bu yüzden Alay etmekte oldu. 
~mı safiya.ne lkrar eylemiş+fr. 
İsim tsme benzer. Soyadı kanunu 

çıktıktan sonra da, rı.rtlk Mıl olan 
budur. Şa.rkıda, hlktıyede bu soyadı
nm ayn1 geçiyorsa ancak o vakit Cı. 
zılabillr. Küçük ndın benzerlifinden 
dolayı öfkelenmek ve Itıraz etmek 
t;)i.ylik oldultu gibi, ndn.mı mahcnb da 
eder. 

Şalrlerin, ibestekA.rlann flhamınl 

tahrik eden salt CemUe ml? 
• Dün gece gelin ettikleri Zeyncb" 

Çoban oğlunun yavu'klusu Ay e. gül 
dibine davet edilen All.. yeryiizünde 
bir taneltğl iddia olunan Ferdane 
gerdam JlAm gümüşe benzet!le.n Me
rnlJ .. » ve daha birçok has Jslmlerl şar
kı repertuarımızda zahmetsizce bulu
ruz. 

Bundan dolayıdır ki hcrhan~l blı' 

evhamlı ve aksi t.ablatJi adama ce • 
mlle olsun diye, güzelim Cemlle tan
gosunun gil!tesınt d~tlnnek kim
senın aklına gelmez. 

Nedir ki. bugülünç alınganlıkl9.1', bu 
hamlıklar ve çiylikler, mideye intikal 
edLnce şişedeki gibi usıu durınıyan 

i..c;pirt.onun marifetlerindendlr. 
Ayık, yahud ki fç.rne.slnl b len ve 

kendi Şllıınınu yüı enı gram rakıya 
bende etmlyen Insan böyle benzerlik.. 
lere gülüp geeer. 

Me-;ele, nefsini terblye edeb lmek • 
tcdir. 

C. C kı-I!Hı re:. alu 

Otobüsler her yerde 
müşteri alaınıyacak 
Otobüslerin rastgele yerlerde du 

rnrok mÜ§teri toplamaları, durnk • 
larda uzun müddet durarak, otobü
sü doldurmağa çalışmalan beJedi -
yenin nazarı dikkatini celbetmi~ ve 
bunun önüne geçmek için iddetli 
tedb~rler ittihaz etmiştir. Bir k1sım 
otobüsler de, bilhassa uzak me!afe
lere işliyenler, benzinlerin idare et
miyerek yarı yoldn ~almaktn, bıı.n
)an dıı. bozularak müşterileri indir
mektedirler. Belediye otobü leri eı
kı bir kontrolden geçireceği gibi, 
durak olmıyan yerlerde duranları 
dn şiddetle tecziye edecektir. Çek istlkllı1ine vurolan ilk dar_ 

benin Fransadan gelmesi ile Fran
sız mukadderatının hazırlanmasına 

sahne olan vagonun Ç'.ek amelesi 
tarafından yapılmış olması nrn -
SUl'da garfb bir te.sadUf mevcud -

Bizim hatırla.dı.fımız Fransa çe_ 
aro..sıovakyeya ne tlk, ne de son hiç 
bir darbe vurma.dı, bill\.kls bu mem
leket! yoktan var etti, hazınesini 
nçtı. 18 milyonluk Çeko.Slovakya 
için 36 milyonluk bir millete 16y1t 
muazzam bir ordu yaptı, e~er 

Çeko.Slovakya lkendi.c;ine verilen 
imkAnlardan istifade edemcdf.cıe, 

cevresindc güven1Jebllecek bir doot'ı 
muhlti yaratn.madıysa kabahat 
kendlsinindlr, Ilk darbeyi oldu~ l 
gibi son dı:ı.rbe}1 de Fransadan de- • 
~ı. kendt kendisinden yemiştir. 

Faltat anlaşılıyor ki, zamanın tarıh 
bilgilerı de der;işecek, müsbet men
fi olacak, yalıud da öyle söylenı~. 
cektir. 

rnlı Ahmed Şevki ~lu AbdülMkJ Kı- Ta§rada çalı§mıyan öğretmen-
vanç, 299 ~wnlu levazım binbaşısı , 

dur.ıı 

Bu satırları yazmuı olan Çek 
muharrlri lle bizim tarih bilgimiz 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 
'··············--··· .... _.....,..· 
mudun kızına talib ohun. Aniadın 
mı) 

Kılavuz kadın yelkenleri suya in
dirmeyi faydalı gördü. 

- Öfkelenme, kı7.ıml dedi. Ya
zık deği) mi ıııana? Ben ne dedim 
ki~ Gönderdiler, geldim. Söyle, de
diler, söyledim. Elçiye zeV8l ol -
maz dedik a 1 Dedeyi beğenmiyor -
san, sana in~llah daha münnsibini 
buluruz. Ben vallahi de seni dul bi
liyordum. Senin gibi yosma, tiran -
daz bir kadının şimdiye kadar sa -
hibsiz kalacağını aklım keser mi idi~ 

- Bilmiyorum. Ben bulunmaz 
Hind kumaşı olduğum iddiasında 
değilim. Şu veya bu sebebten dolayı 
evde kal mı§, koca} a varmamışım. 
Bu.ndan sonrn da vnrmnğıı, huyu -
nu, auyunu \:ıilmediğ!m elin herifi -
nin ağız kokusunu dinlerneğe niye -
tim yok. Sakın, een de bo,una yo
rulma, hnnım. Benden, aana iş çık -

kadın, liu aözlerin aöy
gerçek olduğuna kanaat 

...................... -........ . 
bari.. dedi ve kallctı. Şehime ha -
nım onu ancak merdiven ba1ma ka
dar teşyi ederek, geriye döndü. So
kak kapısı kapanırken, Hamdune 
hnrumın a§<lğıdan fırlattıiı tAliaha 
ısmarladıkıı a mukabele etmeden, 
odasına çekildi, yataiının üzerine 
kapandı .. 

-10-

Hüsnü dede göründüğünden 
bambaşka tıynette idi. Başındaki 
sikke ile sırtındaki mül>arek kisveyi, 
türlü mesavisini örtrnek üzere per
de olarak kullanırdı. Bunlarla ve 
ile güne karşı takındığı zühd ve tok
va tavırlarile herkesi kıındırmağa, 
aldatmağa muvaffak olmu~tu. Yaaı 
ileriediği halde evlenmemi2 olması 
bir takım gayri tabii temayülleri ol
duğundandı. Hasekideki evinde kU
türüm bir kız kardeşile bir de ona 
bakan yarı budala bir kadınla otu
ruyordu. Her akşam, dükkanı ka
payıp ta o eve döndü mü, bütUn 

kendisini zikir ve lba-

321-49 t.ayıd numaralı Ali oğlu sabri ler nakledılecekler 
Kıldacı, 333 doğumlu ıevazım te~me- Maarif Vekilliği, Istanbul Man • 
nı 48739 kayıd numaralı Kasım oğlu rif Müdürlüğünden, hiç taşrada ça
Seyfettln Yatn~an Ata acele şubcmL lışmamış öğretmenierin listesini is -
ze mfiracaatlan, etmedikleri takdirde temiştir. Maarif Müdürlüğü bu )is • 
107{l sayılı kanunun maddei mahsu.. teyi tanzimle meşguldür. Istanbul -
su mucfblnce haklannda kanun! mu- dan ayrılmamı1 ö~retmenler müsaid 
arnelenın tatbik edileee~i Hfın olu - şartlarla diğer vilayetlere dağıtıla -
nur. cnklardır. 

çilingir aofrasını kurar, kafayı tüt
aülerdi. Gençliğinde uçan çapkın
lardan olduğunu, bir takım tüysüz
lerin peıinden koştuiunu, hatta bu 
uğurda elinden bir kere bir de kaza 
çıktığını fakat nüfuzlu bir zatın şe
faati sayesinde hapse • girmekten 
kurtulduğunu bilenler hfıla sağdı. 
Fakat bunlar ba~ka mahallelerde o
turan kimaelerdi. Ve o zamanki Is
tanbulun Jimdiki gibi nakil vnsıta
lan bol ve .. üratli olmadığından, o 
adarolann aradaki uzun mt-~afeyi 
ııünün birinde aşarak, Hüsnü dede
nin ayıblannı meydana vurmaları 
ihtimal haricinde idi. 

Zaten, kendisi de, muhitini, fazi
letlerine o kadar inandırmıştı ki, a
leyhinde söylenecek herhangi bir 
söz garaza, dü~manlığa hnmlolu
nurdu. 

Dedenin yaşı, evvelce de söyle
diğimiz gibi yetmişi epeydir doldur
muştu. Dinçliğine rağmen, artık 
biraz da rahat etmek istiyordu. Tez
gahının batından, Şehime hanımı 
aöuıtlemifti. evinden ve 

maada, Çarşıda da iki parça mülki! 
ve herhalde nakid ~araeile mücev
heratı da bulunduğunu ımiayınca o-
na göz koymu~tu. Niyeti gayet ba
sitti: Onunin evlenecek, bir ez e on
ra dükkanı başkasına devrederek, 
karısının iradiarını toplayıp ~nfnyı 
hatırla geçinecekti. 

Kılavuz Hamdune hanımın ge
tirdiği cevabdan hiç te memnun ol-
madı. Beklemediği bu cevab. izzeti
nefsine ağır bir darbe idi. Dede, 
haysiyetini bizzat. hem de knç defa 
ihlfıl eylemiş olduğu başındaki eik-
kenin akocnman kavukıı tabirile is
tihkar edilmesine tahllmmül edemi
yor göründü. Dükkimının, sııygısız 

mal salıibesine attı, tuttu; ve için
den de kin bağladı. 

Yal Şehime hanım kendisini ko
calığa kabul etmem i~ mi idi~. Eh 1 
Hüsnü dede, elbet bir gün bir pun
dunu bulur, ona mevlevilik hnysiye-
tile oynamanın ne demek olduğunu 
aösteriıdi. 



Nihai zafer 
ne zama, kimin 

olacak? 
r···•••••••••oo YAZAN •••••••••••••••• 
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Emekli general 1 

H. Emir Erki/et f 
•Son Posta.nın askert muhnnirl ·1 .... ············································ B ir buçuk hafta ~onra, harb 

bir ya ını bıtirmi§ olacaktır. 
Fakat harbin biteceğine en ufak bir 
alamet dahi yoktuı. 

Yıldmm 'harbleri birkaç gün ve
)'a haftada bir devletin vücudünü 
lrnldırıyor, bir milleti en aziz istık
lalinden ayırarak onu esir ve) n yarı 
e ir bir bnle koyuyor amma gördük 
kollektif b'r harbi bıtiremiyorlar. 

Şimdi).j haıb de ödedir; biribiri
lle bağlı bir harb1er ;erisidir. Onun 
için bu harb bir yerde: sönerken ö
hür taraftan çıkar ''e büylece uza
)'ıp gider. 

Harbin biteceği ve muvaffak ol
:ı' da, sulba kavu.,.ulacnğı. Lehistan 
narbinden onra bir aralık umuf
!rıuştu. Fakat bir hankn olan Norveç 
LeEerine kadarki 6:7 aylık devrede 

1._ arış tee iis eaecek yerde asıl bar-
oc haz.ırlanıldı. · 

Bu hazulıkta takaddüm eden, 
teceyi günduze katarak en çok çn
~an Almanya olduğu için Norveç

te ve Holanda, Belçika ve Fransa 
heydan muharebelerinde kazanan, 

em de bir şimşek hızile kazanan, 
lene o oldu. 

' 
Tel e e Te • 

I.Z a 
iki köylü Türk anasmm 

Hava Kurumuna teberrüleri 
i Amerikadan ı 

yükselen 
sesler 

"Harekete geçmezsek 
çok geç kalacağız , 

Dünkn askeri liSeler 
su sporları bayramı 

Kozarı 18 (A.A.> - Hamam köylln- bO.tün menkullerini d.fuı Hava Kunı
d.en Emine D:ı.J ve Fatm.a admda iki muna teberrü etmJşlerdir. 
köylü Tiirk anası 70 dönüm tarla 1le Kı,ymetJ~ri tahminen 750 lira tutan 

_ bu teberrü muhltımizde bllyilk bir 

(Ba.~rafı 1 inei sayfada) 
İkinci kOJU: Üç yaşında yerli ya

rım kan İngiliz atiarına mabsustu. 
Otflan. 18 (A.A.> - Bütün Kana- Mesafesi ı 800 metre idi. Neticede: 

daya hltaben radyoda söz söyliyen 1 - Şehnaz (Prens Halim), 2 - Tas
Wilson bblnes1nln eski harbiye mü.s. vir (Karaosman), 3 - ~ehlika (Ka

lan bayramı dün Çengelköyde cid
den büyük bir muvaffakiyctle ya -
pılmıotır. 

16 ba.§ muhteıif hayvanlarile mevcud. takdirle lkar§ılanın~ır. 

ÇÖRÇil YARIN 
MÜHiM iZAHAT 

VERECEK 
Avam Karnarası 
gece toplanıyor 

Ingiliz Başvekili 
umumi vaziyeti 

anlatacak 

Almanlartn abluka 
ilan etmelerinin 
asli sebebleri 

teşar muaVini ıı.lbay Preckenridge ez.. raosman). 
cümle demi,ştlr ki: Üçüncü kofU: Dört ve daha yukn-

eKanada sizi ee1Am11u'ım. Şayed A. n yaşta halis kan arab atiarına mab
merika uyur, İngiltere düşers~ Ame- sustu. Mesafesi 3000 metıe idi. Ne
rika ma.hküıniyet içinde ııya.n~caktır. tieede: 1 - Tarnurcuk (Dündat"), 
Dünya yan esir h(ir blr vaZiyette da- 2 - Örnek (Güçlü), 3 - Kanıku1 
ba fazla y~ryamu. (H Mutlu.) 

Phlladellla 18 (A.A.) - Bir toplan. . Dördüncü kofu: İki ya§ındaki yer 
Londra 18 (A.A.) - Alman yüwk tı esnasında kalabalık bir kütle ö - lı halis kan İngiliz tnylara mahsus

ikumanda heyetinin İngiliz ablukAsı n ünde radyocia söyleruru bir nutuk- tu. Mesafesi 1200 metre idi. Neti _ 
hak.kmdakl tebli~ine ceva.ben, lstih _ ıta Arneriknnın Fransa .sefiri Bullıit cede: l - Umacı (Fikret atlı), 2 _ 
bamt nezareti şu beyanatı neşret.."lliş czcO.mle demiştir ki: Huma hatun (Prens Halim), 3 _Su-
tir: V~ndn hfikümetimizln elin- butay (Salih Temel). 

İngilterenin deniz harbi beynelml- de bulunan malilmata ve tecrübele- Betinci kofu: Üç ve daha yukarı 
Jel kaidelerinl ihlAl etm~ oldu~ rime ~ad eden huaa..t.im şudur ki, ya~ta ~af kan Ingiliz atiarına mah _ 
mütede.ir Alma itb 

1 
k Amerika bugün, bir sene evvel Fran. sustu. Neticede: 1 _ Romans (Prens 

rtb Te pek y~ b'· am::-~ ~~ ga - sayı tehdid eden tehlike kadar bü- Halim), 2 - Dandy (Salih Temel), 
. ır .'lf!Y • ra, Al.. yük bir tehlikeye maruzduı;. Şimdiden 3 - Yatağan (Karaosman). 

ma.nya lbızzat !kendlsı İngiltereyi ab_ ve kat't bir tarula bu tehdide karşı A k ~ 1" 1 
ınka altına alma:k imiyen ve akim u_ harekete geçme-met QC>t geç kaıaca_ S eri ISe er SU sporlari 
ıan ~ebbfuıile, bu kak!elert ta.ma _ kız. İngiliz domınmasınm ımhası bı- bayrami 

Londra ı 8 (A.A.) _ Royterin men ihlrı.l etmiş bulunmaktadır. sim Atıantik Mafino hattımızın ar- Al A 1. 1 . l'k 

Müsabaka mnhallini, ordumuzun 
bir çok kıymetli komutanları, ez -
cümle Fahrettin Altay, Istanbul 
komutanı ve general Zeki ve gilzi
de da"etliler doldurmu§tu • 

Müsabakalara tam saat J 5,30 da 
istiklal marşile başlanmı§tır. 

Jyi hazırlanmış bir nutku spor -
cuların bir geçid resmi takib etmit
tir. 

lik müsabaka tıamplen atlama 
ve kuleden atlayışlardı. Liseler ara
sında bayrak yarı§ını, elbise ile at -
lama ve soyunma takib etti. 

Elbise ile atiarnada bütün spor -
cular ciddi bir muvaffakiyet gös -
termiş ve her biri ayrı ayrı nlkış top
lam~tır. Suda boğuşma. kurtarma 
ve taşıma da aynca heyecanlı sah • 
neler idi. 

Su altında yüzme, tabnk topla -
ma, techizatlı atlamalar günün he
yecanlı gösterişlerini teşkil etti. Bu 
güze] gÜn padılbot, §nrpi ve su to
pu müsabakalarile sona ermittir. 

ı t h 
. . . d ~ B'--enaıe•"" Alman propagandası- kıldan TUrUlmasıdır. s erı ıse enn sene t au spor -

paınmen o mu arrınnın yaz ıgına llJ4 JU -----------------------------

göre B. Çörçil Salı günü Avam Ka- nın aylardanberi yapm.a.kta oldu{tu 
maraşında harb vaziyeti hakkında tehdkUerin böyle resmen tekrarmda 
beyanatta bulunacaktır. başknca sebebler aramat lA.zı.m. Kel. 

B. Çörçil bundan başka İngiliz. mektedir. Bu sebeb de &ncak Alman_ 
Somalisindeki vaziyetten de bah - yanın ablukadan bahsederek lngut 

Çinliler Hindi Çini 
hududunu geçmek 

istediler 
sedecektir. Başvekilin, garb yarım renln naza dikk tl 1 tst· A .e-
kür~indeki İngiliz topraklarında A- rı a ~ • u .. proJe - Hanoi. 18 (A.A.) - Çin ve 
merikanın deniz ve hava fisleri tc- l~~den ayırmak ısternesi olabilir. Hindi Çini .~r~sındaki hududu. geç
sis etmesi hakkında Ingiltere ile A- Buyük Britanya mezkllr projeyi kar- rnek tqebbusunde bulunan Çınliler 

erika arasında yapılmakta olan ko planıağa tamamen Amaele bulunmak püskürtülmüştür. İhtiyat tedbirleri 
m la d n da bahsetmesi beklen- tadır. alın mı§. T chang Kai Che k hükumeti 
nuşma r a d'] • · 

Yunanliiar bat1r1lan 
kruvazörün yenisini 

yaptırıyorlar 

Sovyatlere göre 
ingiliz ve Alman 

havacıhğı 
Moskova 18 (A.A.) - Ste!nni ajıı.n.. 

f;ından: 

Evet Alman ordulan bir sene
tenberi ne tımıfa teveccüh ettiyse
er muvaffak oldular ve eşsiz za

ferler kazandılar. Fakııt nihııi zafer 
denilen son yeni hangi taıaf, ne zn
~an ve nerede kaztmacağı henüz 
oır meçhuldür. 

mektedir. Dü:man işgali altında bu prot~to e 1 mı~hr. 
ıunan yerlere deniz aşından ıtelen Afr~1 kada har b 1 gıda macldeıerine ~id meseleleıle de ngilizler Tunusa 

Atina, J 8 (A.A.) - Hükumet 
reisi, Helli kruvazörünün bedelini 
ödemek üzere balk tarafından yapı
Jan teberıüatı kabul etmi§ ve bu 
mali yardımın yalnız devlet ihtiyaç
lannı kaflllamağa değil, batan kru
vazörüo yerine yenisini yaplırmağa 
da kafi geleceğini söylemiştir. 

Rus ordusunun organı olan «Kızıl
yıldız:. gazetesi. Alman - İngiliz ha~ 
va barbinden bahseden bir makale~ 
sinde İngUtcreye kar§J harbe iştirak 
et.mlş olan Alman tnyyarclerı adedi_ 
nın, Alman t:ıyyarelcrintn mütcma _ 
diyen takviye edilmektc oldu!!unu ve 
İngUizlerln Alman .sına! merkezlert!e 
ha va smaı merkezlerine ve petrol 
mıntakalanna karşı ynpm:ı.kt:ı ol _ 
duklnn tnnrruzun kifnyetsfzli~lnl ıs.. 

bat etmekte bulunduğunu yazmak -· 
tadır. 

Bugün malum olan ~ey, yalnız 
harbin çabık bitmiyeceğidir. Haıb. 
1941 de, belki de 1942 de devam 
~ecek ve bir türlü bitmek bilmi
~ecektir. Bu mütalea Almanların 
Ingiltere adasına tı:ıarruzdan vaz
Reçtikleri hakkındaki esassız du im-
e lere dayalı değildir. Bilakis bü
Hin emareler Almanların Ingiltereye 
huyük bir oıdu ile denizden ve ha
"adnn tnarıuz etmelerinin pek ya
ltın olduğunu gösteıi) oı. Jngiltereye 
SOO ve 1000 uçakla, gece ''c gün
düz yapılmakta olan taarruzlnr bir 
eğlence değildir. Bu büyük Alman 
hava taarıuzları. Man!l üzerinde ve 
tırnurniyetle Ingilterenin havasında 
hakimiyeti elde etmek için giritıılen 
hüyuk bir mücadele ve muazzam 
hir hava aavaşıdır. 

Birkaç gün devam edecek olan 
~u koıkunç hava savaşının netice
lınde eğer Almanlar hava b kimi
Yelini elde ederlel!e Alman k ra 
Ordularının Ingiltere adasına nakli
ne artık bir mani kalmamış olur. 
Çünkü tecrübe ile snbit olmu~tur ki 

~eniz donanmaları uçakların hi' kim 
ulundukları sahalarda tesirli bü

Yük bir rol oynayamazlnr ve doln
)'ısile Alman ordularının '-~iltere 
tahıllerine çıkanlm larımı mam o
larnazlar. O halde bütün mesc1e §U 

anda hava hakimiyetinin Almanlar 
en kauınılıp kaz.anılmıyacağındadır. 

Fakat Almanlar lngiltereyi, İs-

metgul olacağı zannedilmektedir. İta.ı.yada bir m.n.hal 18 <A.A.l - L beyanname atbJar 
Müzakereler Avam Kamarasının 
eelselerini ta lik etmek hususundaki talyan ordulan karnrgA.bmın 71 nu - Tunm 18 (A.A.) - Hava.cı bildiri-

maralt tebliği: 
ruznamesine uygun olarak cereyan Sornalide ileri ihru'eketlne devam yw: 
edecek ve bütün gece devam ede - llS Ağustos gecesi müteaddld İngj_ istanbulu sevenler 

bir "Sadaba d 
gUnU, haziriıyoriar 

cektir. eden ve Gilia'dan hareket etmi!J bu- ıız tayyarelen Tunus ilzertnde uça _ 
lunan bir kıt'amız, Bulhar'ı imal et_ nık Fra.nsaya karşı luı.karet.n.mız be_ 

italyanlar Kapuzzo 
mevkiini 

tahliye ettiler 
Kahire, 18 (A.A.) - Kahire 

umumi karargahının dün ak§Bmki 
tebliği: 

Sudanda Kurum mıntakasında 
polis kuvvetleri 15 ki§ilik bir düt
man müfrezesini bozarak yedisini 
öldürmilştür. Tarafımızdan zayiat 
yoktur. 

Cenubi çöldeki devriyelerin ha
ber verdiklerine göre, düşman Ka-
puzzo mevkiini tahliye etmiştir. 

Sornalide pyanı izah bir §eY 

yoktur. Diğer cephelerde sükunet 

''ardır. 

Ziraat V ekiline 
Uludağda 

bir ziyafet verildi 

mi.§tir. Diğer bir kıt'amız, Lafaruk yannameler atrm.şla.rdır. 
ya.:kinine vA.sıl olmuştur. Tayyarelerden bl.ı1 inmek mccbur1-

Tahtelbahirim17Jden biri, Atlas ot.. yetinde kalnuş ve mflrettebatı enter
:ranusunda İnglllzlerln dokuz bin ton ne ed~lr. 

~--------------------------harc:ınindcki bir sanııç gemfsJnl ba. T.ürkiye Turing ve Otomobil klübü-
tınnıştır. Bazı FranSIZ denizcileri ntın cİst.'mbulu .sevenler grupu. :fan_ 

11 İtalyan tayyaresi düıürüldü memleketlerine dönüyorfar Uyete geçmiŞtir. Yakında İsmail HA-
Londra 18 (A.A.) _ 'Bardla n ca... ml Danişmend tarafından Topkapı 

pu71l.O kalelertnın bo.mbardımam e.o;- lakenderiye, ı 8 (A.A.) - Bazı ııo.rayında, •Divan edebiyatmda İs -
nasınd.a. nsgarl ıı düşman tayyaresJ., Fransız denizcilerinin bir Fransız tanbul S.Şkh, profesör Gabriyc.l tarn-
nin dÜfÜl'ülmfi.ş oldugu resme bU vapuru fle memleketlerine dönmek- lmdan SUleymnniye camisinde .suı-
dirilmektedir. n - te olduklan ve denizcileri taşıyan tan Süleymnn devri mimarlsb, Ke • 

Kabircd edil •• tteminin batıolmayacağı hakkında mal ve Hüseyin S:ıdettln tarafındım 
. e Defl' en teblig ltalyanlann garanti verdikleri zan- .İstanbul muslkisb mevzulu birer 

Knhıre 18 (A.A.) - Royter a- nedilmektedir. tonfera.ns ~erllecekUr. 
jansı bildiriyor: UmunliyeUe konferanslar ihtiva et_ 

Ingiliz hava kuvvetlerinden bil - Ancak Ünivenite müdavim· tikleri mevzuların muhltinde verlle -
dirildiğine naz.aran dün Trnblus _ leri yardımcı öğretmen cektlr. <İstnnbulu sevenler grupu) 
garb' da Bardin mıntaknsında lngi _ lah ·ı k blr de •SddM:utd ~ı glinü hazır -
liz deniz ve hava k tl • · .. M 'f Vok'll'ğ1 . ece d • ıamatct::ı.dır. StıdA.b!l.d gününde, e.cıki 

k • uvve ennın muı aan e ı ı ı orta te rısat yar K~ıdhane tüemler! bfttün dekoru ile 
tere en ynptıgı hareket ~naaında dırncı öğretmenleri için yeni bazı nl dınl kt 
9 dü:man tayyaresi imha edilmiş, kararlar almı§ bulunmaktqdır. Ba - ca an ___ aca __ ır_. ____ _ 
2 sinin de tahrib edildiği muhtemel dema yalnız üniversite müdavimle
bulunmu tuı. ri yardımcı öğretmen olabilecekler-

Cuma gecesi İskenderiye üzerine dir. Ancak, yardımcı öğretmen ol -
Bir İngiliz tahtelbahiri 

üssüne dönmedi yaptığı hücum esnasında bir dUt _ mak istiyen üniversite talebe$inin 
man tayyaresi müdafan tertibatımız birinci aınıftan yukan bir smıfda ol- Londra, 18 (A.A.) _ Amirallık 
tarafından Gnrb çölüne inmeğe mec maııı §arttır. dairesi bildiriyor: 

Bursa 18 (A.A.) - vncyetımiz or- bur edilmiştir. Tayyare kullanılma- Aari fınn tipi bugün tesbit Amimilık dairesi kStibliği Orp-
mnncılık 'Ve alelümum ziraat ~leri ii- ğa elveri§li bir haldedir. Müretle - edilecek heus denizaltı gemisinin üssüne av-
zerinde tet.kiklerlne devam eden zı_ batı esir edilmiştir. Evvelki gün Dahiliye Vekilietinin d.et etmek~e fazla s:e~ikmiş ~ldu~u 
raa.t Vekili Muhlis Erkmen §eretine Vazifeleri Somalideki dü;man Belediyeden, asrt ve sıhhi fınn nü- cıhetle zayı olmuş gıbı telfıkkı edıl
dün Halk Partı.,i tarafından tnudfl#_ kuvvetlerinin haıeketini taciz. et - munesi istediğini yazmıştık. Bugün diğini teessürlerile birlikte beyan 

Bu gazete, İnglliz tnyyarclel"inin te. 
dafüi bir vnziycte geçmelerı lft.zım 
gelmekte olduğunu, çünkü .\lman.la _ 
rın inisiyntiv'i ve fnlk!ycti muhafaza 
etmekte bulunduklannı ilave etmek
tedir. 

Amerika ile Almanya 
arasmda yeni bir mesele 

CBaştararı ı inci ayfad:ı) 

Cumartesi ak~:ı.mı yapılan beya· 
nat hakkında iznhat veren hariciye 
neznreti namına söz &Ö} lemeğe sa -
lahiyeUar bir zat, Almıınynnın A -
merikan Legion gemisinin hiç bir hü 
cum tehlikesine maru bulunmıya -
cağını mukaddema sarahnten ve 
r~men beyan ettiğini bildi:-miştir. 

Biliıhare yalnız Almanya bu te -
minatı de~ iştirrneğe teşebbiiıı etmiı~-

tir. Fakat Amerika bunu kabul e -
demez. Çünkü gemi için emin baş
ka yol yoktur. Yolcular ar •ında 
Norveç prensi Marthıı ve çocuklan 
ve Amerika sefirinin bayanı Harri
man bulunmaktadır. 

Ab1uka bakkmda nota 

J>anyollar (Alman yardıınile) Ta
tılun kııyasını, ltalyanlıır dıı Somali. 
Sudan, Ml!lr ve Süvey.şi zaptctseler 
hile ingiliz. donanınası ile Ingiliz do
rninyonları ayakta kalacnklardır. 
Üatclik bunlar Amerikanın kucağına 
dü~eceklerinden harb ağiebi ihtimal 
Avrupa ile Amerika ve Amerika ile 
Asya arasında senelerce ı;ürecektir. 
Daha bilmediğimiz ve beklemediği
miz hirçok eyler de olacaktır. 

da bir ö~le ziyafet! verilmi§tJr. Ziya_ rnek olan muhtelif hücumlar ~apı)- belediyede muavin LGtfi Aksoyun eyler. 
fet halk miimcssmerne Vekn arasın. mıştır. Tayyarderimizden biri de - riyasetinde toplanacak olan komiıı- Orpbeus, dört pusluk bir topla 
da wnumt {,şler üzerinde çok <r.ımim! nize inmek mecburiyetinde kalmışsa yon verilecek cevabı tesbit t-de - mücehhez olup 14 75 tonluk bir de-
gorüşmelere vesile olm~tur. da mürettebatı kurtarılmıotır. cektir. nizaltı gemisi idi. 

Londra 18 (AA.) - Dün gece Dub
lln salli.hiyettnr mnhtellerindcn (l~ -

renlldiğine göre İngDtcreyc tatbik e
dilecek şiddetli nblukn hakl".ındaki 

Alman kararını bildiren not.n mii&ta... 
kil İrlanda hükiimetı tarafından a -
lınmıştır. 

?1.~~4!. 
~ 

Ceza kesilen 
eğlence yerleri azaldı 

girip yıkanırlardı. Zaten, Budine 
uğrayan garib bekir yolcular, ulak
lar, T atarlar, seyyahlar, handa kal
maz,' ılıcalara inercli. 

Bu birinci kısımda soyunulduk -
tan sonra asıl ılıcanın bulunduğu i-

Yazan: Refad E.krem kinci lı:ıama, küçiik bir soğukluğa 
Bre yiğitler u benim Katagözcük bir ı Birinci kısım bir han mi oyatürü geçilirdi. 
kılıç savururdu ki verdiğim tuz ve idi. Kapıdan, ortası havuzlu ve fıs- Ikinci kısım da birinci kadar bü
ekmeği ve don ve gömleği ve kü - kiyeli bir taşlığa girilirdi. Etrafı yük dört köşe bir tBJ yapı idi. Or -
lah ve pabucu kendisine helil e - çepçevre, genitliği ikişer adımdan tasında çevr~i iki yüz ayak olan 
derdi!. fazla iki basamak mermer sed idi. büyük bir havuz vardı. Bu havuzun 

EŞİLDİREKLİ JUCA Birinci seddin üzeri basır, kilim ve etrafında bir tanesi y~il porfirden 
Y halılarln, yastıklarin döşenmişti. )- diğerleri beyaz mermer sekiz sütun 

Belediye, taıifele. haticinele halk- Yandım Ali, Karagözbey, San lıcanın yalnız yıkanınağa gelen Bu- vardı. Bu sütunların arasındaki se-
tan fazla para almamaları için eğ - Balahan ve Gül Mehmed, ılıcalan din li müşterilerinin soyunma , eri i- kiz kemerin üzerine de buyük bir 
lence yerlerini sıkı bir surette tdtişe ile meşhur Budin şehrinde, dabağ - di. fkinci sed üzerine ise, çepçevre kubbe olurtulmuştu. 
devam etmektediı. Bu sıkı takib ne hane varoşu içinde, Tuna kenann - cameknnlı odacıklar yapılmıştı. Bu- Havuza, çepçevre beş ayak ha -
ticesi hall: um fazla para alan gazi- daki (( Yeşildirekli Jlıcaıı ya inmiş - ra lan da, uz.aklardan gelen bekar sam ak ile inilirdi. Havuz ile ılı ca 
rıolar ruahııüs surette azalmış, bu - }erdi. Atlarını ve yedeklerini ılıca ve garibiere kiraya verilirdi.).Yatağı duvarının arası üç adımdan fazla 
tıun netic~i olarak son hafta znr - ahmna çeken dört akıncı yiğit, dört olmıyana aynca yatak da"";erilir, o- genişti. Ilıca duvarına, her biri iki 
Eındn pek az müesseseye ceza ke - oda Jciralamışlardı. nun için de birkaç akçe.. fl'l.zla alınır- sütun aralığı hizasına gelmek üzere 
ııilmiştir. Belediye bu tefti§leri gev- Ye§ildireldi Jlıcaya, ((Gaziler ı - dı. Bu odalarda, birkaç hafta. bir • aekiz kurna konulmuştu. llı -
:~tmiyke~ek8n}1·ndi. ,ıd deRtte. devam ~t: lıcastı> da denilirdi. kaç ay, hatta bütün bir yıl kalan in- caya gelenler, evvela bu kurna _ 
ırece tır. e e ıye eıs muavını b" "L ) la 1 1 d B 1 d k' 1 1 d • · k 1 h 1 .. 

1
. A'- b )'f h ll d k' Budinin hemen en uyu~ 1 ıca - aan ar o ur u. un ar, o a ıra a - ar a ıyıce yı anır ar, sonra avuza 

&...Ut ı ıı:aoy mu te 1 ma a eı e ı ~- biri olaa bu iki nndan para vermezler, ~:eceli girip yüzerlerdi. Jlıcacılar, giyim ve 

elleri çok açık olan akıncılan her -
keııten fazla saynrlardı. 

Dört akıncıya ve ağaları kadar 
temiz giyinmiş olan <lört at U"ağı -
na, temiz yataklar serip ibrişim ku
tular, atlas bobçalar, sedefli nalın -
lar, altın tıraş lcğenleri, sırmalı ve 
ipekli havlu takımları çıkardılar. 

Yolda n gelip Yeşildirek ılıcnsın -
da yerleştikten, ve hemen içeriye 
girip yıkanarak yolun tozunu top -
rağını attıktan sonra, dört şehbaz 
yiğit, yaya olarak Budin sokakla -
rında dolaşmağa başlamışlardı. Bü
tün Serhad gazilerinin adeti idi. ev
vela gidip Gülbaba türbesini 7Jya -
ret ederlerdi. 

Cülbaba, bir bekta,t bı:ı.bası idi. 
Kendi adına nisbetle anılan tckke -
nin yanında gömülii idi. Gülbaba 
tekkesi, Budinin Horoz. kapı ı dı -
şında V etibey ılıcası yanında bağlı 
bir hayır üzerinde idi. Marnur bir 
tekke idi. Dervişleri orduyu hüma -
yun ile beraber gazaya giderlerdi. 
Kış ve yaz meydanlarında şnmdan
lar, çırağlar, kandiller, buhurdan -

babanın türbesi, tekkenin yanında 
bir çiçeklik yerde idi. Sandukası ye
şil çuha örtülü idi, başında bir bek
tnşı tacı vardı. Türbenin duvarları, 
ziyarete gelenlerin yazdıklan be -
yitler, kıt'a, dileklcrle dolu idi. 
Atıkı saddcınm~, itthn ziyaret 

Gül b :aba 
Bülbüli guya gibi efgan idem ey 

Gülbaba 

Gülbaba aslen Anadolunun Mer
zifon kasabn~ından iken buraya ge
lerek ye"le!lmişti: 
Baba bin k&nı kerem sultandır. 
Değil elbette tehi piri gcd· 
Merzifondan gelerek tutlll vatan, 
Şeb Süleyman z.amanı Gülbaba! 

Oradan sonra Sudinin çarşı Vf 

pazarını dolaııtılar. 

Me~hur bıçakçılnr çarşısına uğn 
rarak kendilerine ,·e at oğl nbrına 
birer bıçak aldılar, ~arşı içindek.< 
Orta camide cemaatle namaz kıldı 
lar. Namazdan sonra Muslu Be~ 
nin çarşı içindeki meşhur ayan kala 
vehanesine indiler. 



TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 

ONLU •VADELi ·MIYIXJG 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversitede 120 lira ücretli mimarlık a91ktır. Tallblertn bon3ervısıerı ve 

d~er veslkalarile birlikte Pazartesi ve Perşembe cfuılert Relttörlü~e mft _ 
racaatları c7405• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajana adf'di: 265 

Zira! ve ticari her tıevi banka muamelel~rt 

SON POSTA 

E~i!.~ Yeni Kolej NK~:rf 'l 
İLK- ORTA- LISE 

Taksimda Sıraselvilerde YENI AÇlLDI. 
Müdürü - Eski şı.,u Terakki Direktörü. lll. AJI R114met Kı.rca 

Hu.susiyetıeri: YABANCI DİLL!:R ÖÖRETİMİNE gen{f mlkyasta 
&hemmiyet vermek. Bınılla.rıru a2 m~udla ~kU ederek talebesinin 
Q&llfll'a ve inlı:J4afı, sıhha.t ve inzibatUe yakından allkadar olmaktır. 
Melrtebfn denize nazır kalörlferli teneffüshanesi ve jimnastikhanesi 
Yardır. Her~ün saat C9 ile 13> ara.mıda talebe kayıd ve kabul olunur. 

Telefon: nısg , 

Aydın Daimi Encümeninden : 

Kapah Zarf usulile münakasa 
1 - Eblltmeye konulan ı.,: Aydın _ Mu~la yolunun 61+213-66 t- 078 ki

lometreleri arasında 15217 lira 40 kunıt keşif bedelli adl kaldırım lnfaa
tıdı.r. 

2 - Bu Lşe ald şartname ve evrak şunlardır: 
a - Ebiitme şartnamesi. 
b - Mukavele proJe~i. 
c - Bayındırlık işleri gt"nel tartnamesl. 
d - Tesviyei ttirabiy~ ~o.~ ve kArgir 1.ıl4aatına a\d fennt ,art-

name. 
e - Ke~lt hülıt~a cetveli n sil8Uei fla' 
t - T&f n kum grafık cetYellert. 
İstiyenler bu fartname ve eYra.tt Aydın Natiıı. MUd~rlii~ünde gö
rebilirler. 

3 - Ebiitme 29.8.9-10 tarihinde Pe~mbe güntı saat 18 da vilayet daim! 
encümenlntte yapılaraktır. 

f - l!:lı:sUtme kapalı zar! usullledir. 
5 - EbUtmeye girebUrnek için isteklllerin 11R30 liralık muvakkat temı_ 

nat nrmesi ve Aydın \"lliiyetinden bu 1ı1ı için alınmLŞ müteahhidllk ve.~ikası 
ve Ticaret Odası ve.'likası bulunması ve lAakal 5000 liralık kaldırım l~i yap_ 
mı~ olmLSı JA.ıımdır. 

6 - Teklif mektubları 3 fincü maddede vanlı saatten bir s:ıat evveline 
kadar TilAyet enetimenine getırilert>k encüm"en rf'isllğine mak!ıuz mukabi -
linde verilecektir. Posta lle gönderilecek mPktubların nlhavet üçüncü mad
dede yazılı ~:ınte kadar tt Imiş Q!m:ısı ~ dt'; z.arC:n mühür munılle iyice 
kapatılmı~ olma.~ı lazımdır. P s1adc> olacak g~~tıoneıer kabul Pdilınez. 

«7217· 

1940 Leipzig Sonbahar Panayın 
25 - 29 Atusto~ 1940 

Fazla i?~hat için Türkiye fnhrt mUm.essill[ll 

Ing. H. ZECKSER 
Müessesesine mi.:raraat edin!.a. İstanbul - Galata Ahen ve 

Munlh han posta kutu.su: 1076 _ Teleron: 40163 

850,65 

5322,711 
2~.80 

9292,41 

İstanbul Belediyesi İlanları ı 
İlk teminatı 

63,80 Beyoğlu sart h.asta.lıklar müıcadele merkezi 
iblnasının tami.ri. 

399,21 Kadıköyünde Kı.ırbağlı4erenin tathirl. 
198,50 Beylerbeyinde va.pur biltelesi yanında. menderek 

ve rıhtıının l.n4a ve ta.mlri. 
696,93 YeşUköyde Saadetll, Oülibrişim ve Uülistan 

caddesinde yaptLrılaca.k makadam şose in~aatı. 

Büyükada Ilk: okul binasının tamiri. 

Zafer 30 Ağuatoatadar. Milli Piyango da lzmir Fua• 
rında çel:ilmek ÜZet"e bir Zafer Piyangosu tertib etmit · 
t ir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olım bu 
fevkalade piyanıoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) Uraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Tilrk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan haY& kuvYetlerl· 
mize aarfedilecektir. 

!JO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonan planı 
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Beylerbeyi 27 inci okul binasmın tamir!. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Üsktidnr 22 inci ilk okul binası bodrum kat.ı su _ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasııida kumbarall YI ihba.raıs tua.rruf he.aablarında 

en az 60 llrası bulunanlara aenede ' de!a çetilecek kur'a lle &falt
dald plO.na göre ilı:ramlye dalıtılacaktır. 
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" DiKKAT : Heaablarındaki paralar bir sene ıçınde 50 liradan ~all 

d~lycnle re ikramiye çıttıtı takdirde -k 20 fazlu Ue verilecektir. 
Kur'alar sende 4 defa, ı EyUll, ı Blrlnclkanun, ı Mart ve ı HazL 

ran tarihle rinde çekllecekti.r. 

Son Posta Matbaa$ı: N r·trİyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
-=== 
SAHIBLERI : S. Ragıp EMF.:Ç, A. Ekrem UŞAKLIG IL 

,.. Eaki F ey.ziati 

mecralarında yaptırılacak tadll1t. 
17G1,56 t3ı,37 Üsküdar 48 tnci ilk okul binasının tamiri. 
K~lf bedelleri !le ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ınşaat ve tamirat 

işleri arn ayrı açık eksilt.meye konulın~ur. Şartnameler zabıt ve muam~

lfı.t mtldürlü~!i kaleminde görülecektir. İhale 2 19/ 940 Pazartesi günü saat 
14 de dR.Imi Pncinnende yapılacaktır. Tallplerln Uk teminat mak.buz veya 
mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel (1, 2, 3, 4 üncü kalemdeki işler 
ıçin Feın İ.şleri ve di~erlerl için Na.fıa Müdürltl~nel müracaatııı. alar.akları 
fennı ehliyet ve 940 yılına aid ticaret odası vesikaiarile ihale gün~ muay -
yen aaatte daimi enetimende bulunmaları. (73701 

Traş btçaklarmın satı ş• % 50 ye düşmüştür. 
Çünkü : 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile enelce 10 defa tra~ olunabiJirken son tekemmül!i sayesinde şimdi 

• rahat rahat 20 defa t.ra.t olmalı: kabil oluyor. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş-
kanlığından : · 

Cin.sl Miktarı 
İlle teminat 

P'it.aı: lira Tutarı: lira Lira kuru~ 

Elektr ik kaynak makınesı ı adet komlpe 1023 77) 2 
Odun 50.000 kilo 1,50 750 56.25 

Yıldızda bulunan Okulumuz it.tiyacı olan yukarıda cln.s ve miktarı, fl_ 
atı ve Uk ıeminatı yanlı iki kalem malzeme iki ayrı şartnarnede 2218/940 
tarihine rastlıyan Pt>rşembe günü .saat l t ve lf,SO da Oüm~uyun:la Yük
sek Miihe>ndi3 Mektebtnde toplanacak olan Satınalma. kom.lsyonumuzda 
ihal~l yapılmak üzere açık elc.slltme ye konulmt14lardır. 

Istekliler ıprtn:ımelt"ri gormek ve Uk teminatı yatırmak üzere eks:ıtme_ 
den bir gün evveUne kadar Yıldızdaki okulumm.a ve eksiitme günü de Yı.ik. 

sek Mühendis Mektebine celme!eri. (6835) 

(TIYATROLAR ) 

Ra.tfd Rı.za tlyatrosa 

19 A~ustoa Pazartesi gUnfı ak~mı 
Beş~kt.ıı.1 H~imbey aile bahçesinde 

1 - (Taş parçası) 

piyea 2 perde 

ı - Hava oyunu 

v~ıııı Boğaziçi Liseleri Yatısız komedi ı perde 

KIZ ve ERKEK TAI.EBE AYRI llÖLUKLF..RDE 

E. SADİ TEK tıyatroı.'"ll 

Bu ııece Beylerbeyl iskele 

tiya.trosunda 
orta ve llse sınıfları için eski talt"benın kayıdlarını tecdlde ve yeniden t.a!ebe kaydına ba4lanmUJ. 

nl.ırı 27 Alustoat&n itibaren bqlıyacat.tır.İstlyenlere t.arUname gönderilir. Telefon 36-210 SUT KARDEŞI.ER 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMİYELERI 

ı aded 2000 ı..traıık - JOOI.- uıa 
s ll 1000 • - 1001- • 
Gll 100 • -1001-• 

12 ll 250 ll - IOOL- 1 

fO ll 100 ll - tOOL- • 
7~ • 60 • - 1161.- • 

210 • 21 ll - ~ • 

KetlclelN; 1 Şôa&, 1 ~ 
1 Atuato., 1 1Jdıu:.aıetr~a &uMa • 
lerınde ,.apllll'. 


