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5 KURUŞ GÜNLÜK 

Dayinler Vekili 
Geri ağırılacak 

Düyunu Umumiye Meclisine Mevdu Vazifeleri. 
Hükumetimiz Bizzat ifaya Karar Verdi 

Ankara. zı (A.A.) - Maliye Vekaletinden 1 
teblit edllmlftlr: 

Eski Osmanlı İmparatorlulunun tablme 
11fnyan düiunu hlmUlerinl temsil eden düyu
llQ 1lmumiye meclisinin bugünkü şartlar içinde 
l'azife görmesine ve hlmillerl temstı etmesine 
bnıdn kalmamış olduğundan hükumetin mecli. 
le mevdu vazifeleri mevcut anlaşmalardaki 
'*aslar dahllinde ifaya karar verdiği ve hamil. 
lerın hukukunu teminen lbım gelen her türlü 
tedbirlerin aJınmıı bulunduğu ve mali servisin 
Yine ayni müesseseler marifetiyle ayni suretle 
len edileceği tJan olunur. 

temsilen Türk Bankaları mümessilleri bu~n 
-21/10/1940-'da Ankara Vali ve Belediy< 
Reisinin nezdinde içtima ederek aşağıdaki kara. 
n almışlardır: 

Ddginler Vekili 11erl çağınlıgor 
Ankara, Z1 CA.A.> - Anadolu Ajansının ls

tllıbarahna nazaran 1933 Türk borcu tahville
l'fnJ.n ekseriyetine sahip olan Türk himillerini 

Düyunu umumiye meclisinin mukavelena. 
melerle kendisine \'eri'mi41 olan vazifeleri bu. 
günkü ~artlar ic:inde ifa ve hamillerin hukuku. 
nu temin edemiyecek bir vaziyette bulunması. 
na ve hükihnetc:e ittihaz edilen mukarrerata 
tevfikan Türk hamillerinin hukuku temİl'!at al. 
tına alın mı~ bulunmasına binaen l 933 Tiirk 
borcu tahvillerinin mühim ek,eriyf'tinl elinde 
bulunduran Türk hamillerinin artık mt-rH .. tf' 
bir ba ile temsil edilmesine lii7um ka1madıf1 
cihetle vazifesi hitam bulan Tilrk dAvinlf!r ve. 
kilinin memlekete avdeti için kencf;<ıinf' 1hım 
gelen tebligatın yapılmasma ve keyfiyetin bu 
yolda ilanına karar vermişlerdir. 

.........:::: ______ _ 
INGIL TERENiN 

AKDENIZDE 
MUKABiL 
TAARRUZU 

Almanya, Balkan devletlerini birer 
birer miknatise edip, ele ceçinniye 
Çalışırken, 1ncllterenin de Belcrat •c Sofya sefirlerinin 1stanbula ııe
lerek buradaki lncili.z sefiriyle bir
likte bir konferans akdetmek üzere 
Olduklarını öireniyoru.z. Her ne 
lıadar, Londra bu ziyarq_Jerin ıfya
li mahiyeti haiz olmac!~ını s6ylü
>'oraa da, böyle bir zamanda henli7 
Alman eline dilıımemiı:t Balkan 
trıcmlekctlcri nezdindeki ıefirlerin 
bir araya gelmesini baıb. tilrlü 
izah mU:s'kiildilr. 

M. Zekeriya SERTEL 
l Al ihver devletlerinin harbi 
1111 Akdenize intıkal ettır

~ek ıçin başladıktan siyasi ve 
~lteri taarruz üzerine 1ngıltere 
ı.~ mukabil taarruza geçmiş bU
"'l\uyor. 

iki Kelimede 
Milli Davamız 
"Bir Gün Güç imtihanlardan Birini Vermek 
Lazımgelirse, 

Büyük ve 

Kararımız Kati, Cesaretimiz 

Azmimiz Tam Olacakhr11 

Ankara, 21 (TAN) - ialih 
Rıfkı Atay, "İki kelimede bütün 
milli davamız,, ba~lığı altında 
sayım münasebctile yazdığı bir 
başmakalede ezcümle şöyle de
mektedir: 

"En eski ve en genç milletler 
arasındayız. Bütün Türk tarihi, 
bir hayatın devam ve inkişaf mü. 
cadelesi tarihidir. Bir nçık de
nizler gemisi içinde ufuksuz en. 

Eden, 
Em iri 

Ürdün 
ile de 

ginler, dalgalan parçalayan fır. 
tınalar içinden seyredip geliyo. 
ruz. . 

Bu imtihanlar ruhumuzu de
ğil, maddemizi yıpratmıştır. Mad 
de. tamir götürür. Artık tüketti. 
ğimizE> hükmedilen saatler çok 
olmuştur; bizim en büyük lıturta. 
ncımız. bitmek diye bir mukad
der tanımayışımız, milU hayata 

(Sonu; Sa; 2 Sil; %) 

Buğday. işinde 
lhtikCira Yer 

bit .\llnanya, Balkan devletlerini 

. er birer mıknatise edip eıe ge- Görücmu·· c ı Verilmiyecek ~eye çahşırken,İngilterenin de :f :f • 
~grat ve Sofya sefirler~in .I~- Beyrut, 21 (A.A.) - D. N. B . • Ankara. 21 (TAN Muhablrln-
~t'b~~ çeı;rek ~urndak.ı İngıhz ajansı muhabirinin öğrendiğine den) ...... Ticaret VekAletl, müs
~ lrıle ':ırlikte bır k~nfer!:11s ~- göre, İngiliz Harbiye Nazın Eden tahslllertn eJlnde bulunan bu~da.. 
)otınek uzere olduklarını oğrenı.. Kudüs yolile Ürdüne gelmiştir. vın toprak ofisi teşkilatı tarafın. 
~ rıu. H~r n:Jtadar, L~ndr:ı b.u 1 Kendisine İngilterenin Orta Şark dan mübayaa sureti hakkında ve-
1~ atctJenn sıyast mahıyetı baız G al w ll f 1 k l lmak il d' B tı'Qlad ğ .. 1.. d bö 1 kumandanı ener ave re a- n arar ar a zere ır. u 

bıt ıa~~:~~~fi~~Tm~ elfn: kat etmektedir. kararlara göre milstahslllerden 
~il..... . Eden. bu seyahati esnasında daha geniş tarzda mübavaalar ~"tlllemlş Balkan memleketlerı O d"' E i . Abdullahı ziyaret 1 1 k bılh b" .. k · i ih 

lt!ınesini başka türlü izah mü _ eylemiştir. İngiltere H~rbiye. Na. lak mıntakalannda mutavassıt.. 
ıciindeki sefirlerin bir araya r un m n j yapı aca assa uyu st -

(fUd.. ş zın tekrar Kahireye gıtmlştır. larm rol oynamalarına mani o.o 
ur. * * (Sonu; Sa, 2 Sil. 3) rSonu: Sa. 2 SU. 7 > 1 spanyada Suner'ln Harlclye 

).ı Nezaretine gelmesine ve 
~dritin mihver devletlerine il. 
b· alt etmek üzere olduğunun 
~dirilmesine mukabil, İngiltere 
~i &nyayı kazanmak hususunda
li· faaliyetine devam etmektedir. 
b~~inı geçen haf ta İspanya ile 
\o~ tticaret muahedesi imzalamış 
)' ~panya hükumetine iki mil
'ttı.0tı lngiliz liralık bir kredi aç. 
'9t~a karar vermiştir. Hatta, ev. 
fiw i gün Madritteki İngiltere se
~:~. General Franko ile iki ı;aat 
~r görüşmüştür. İngiliz sefiri. 
~ tı bu faaliyeti herhalde mihver 
ı.~letıerinin İspanyadaki siyasi 
L.~~zunu durdurmak gayesini 
"'tıp ettnektedir. 

* * 1 llgiliz Harbiye Nazın Mister 
~b Eden'i de, Akdenizde mu
~l taarruz hazırlıklarını yap
~ la meşgul görüyoruz. Mister 
~~erı, evvela Mısırı ziyaret t-de. 
~ leralla görüşmüş, Filistin ve 
la~ \'erayi Erdünü ziyaret etmış, 
1q1 cn.d~riye .ve Malta'dnki ieniz 

Crını teftış etm'şt .r. 
~ı 13~.uenaleyh tahmin edebiliriz 
.oı.~ ıster Eden' 'n bu seyahati 
~h~eniz müdafaasını organızc 
"Jekıe alakadardır. 

litıllu ışin başında Mısır hüküme
·~ tı hususi vaziyeti vardır. Mı. 
~ bir ittifak muahedesile İngil. 
~:Ye bağlıdır. Fakat şimdiye 
)11~ ar lngill'ere ile bitlikte İtal
t a kar~ı harp ilin etmemiştir. 
litıJcü, Mısı'r milli fırkasına 1 

(Sonu; Sa;:.2 Sü: 1) 

18 Nüfusumuzun 
Milyonu Bulacağı 
Kanaati Kuvvetli 
Netice Ancak Yaran ilan Edilebilecek 

Ankarada trenden çıkan yolcalann sayımı yapılrrlren 
(Yazısı ikinci sayfamızda) 

Balkanlarda 
• 

Süveyşe Hücum 
Planı Tatbik 1 

Edilemiyecek 
z_'L.

0

-10 
Reuter, Birinci Mani 

Ankara ite Atinanm 

· Kararlarıdır, Diyor 
Belgrad, 21 <A. A.) - D.N.B. 

İngilterenin Belgrad ek'si Sir 
Ronald Campbell dünkü şark 
ekspreslle tstanbula hareket et
miştir 

ALMAN PLANLARI 
Kah!re. 21 (A. A.) - Reuter: 

Yakında Almanlar tarafından in
dirilecek yeni darbelere dair 
mihver Propagandasının çıkardı. 
ğı aldatıcı haberler her ne kadar 
Yakın Sarkta bi.ivük bir alaka 
uyandırmışsa da; Anadoludan 
~eçerek cenubu sarkiye yapılabL 
lecek bir Alman akını giWkçe 
daha siioheli ~fü;iikmı!ktedir . 
Türkiyeden gelen haberler, böy. 
le bir Alman akını hakkındaki 
ışürhe}" büsbütün arttırmakta. 
dır . 

İ5tanbuldan Surlyeye ve Filis. 
tin yolu ile Kahireye bir seya
hat yapan Reuter'in muhabiri 'u 
dikkate de~er iki hadiseye işaret 
etmektedir: 

1 - Emniyetine bir tecavtiz 
vuku buldu~ takdirde Türkiye. 
nin mukavemet etmek hakkında 
aldı~ı kat't karar, 

2 - Arazi icabı. Anadolurlan 
~eçmenin bilhassa kısın hakika. 
ten :mk.ansız olmasıdır. 

Atatllrk. Garp d"letlerinden u mo
törlil cüıütam bulundurmnı ihtlmıt· 
line lrar,ı Türk orduıa için ıtratejik 
yollar in'a ettirmiı:t. ayni zıımanda biı 
dU'man ilen hareketini kolayla,tıra
cak yolları iıe bile bile yapmam~tır 

.. Gazette E&TPtlenne.. diYor iri: 
"'Almanlar Tilrkiyeden ıecmeie te

.. l '!:illa ederlerse ,.ollarmd• netro1 ba
lamryaeiildardrr. •una 1m1lrabll u Ji
yece1r ve ceph3ne bulacaklardır Hal
buki Almanyadan yivcce1r rC\nd,.rnıek 
be,er kuvvetinin fev'klnc'e b ir hare
kettir. Çünkü Tuna nehri bir çok kıs 
aylan donar. 

"Türkiye ve Yunanlıtanm Yulye
tinde ümitsizlik yoktur Ve eğer mUt· 
tch't lcalırlarsa , Almanvanın dil"vamn 
bu kısmı için tuavvur ettiii pllnlann 
bepıini muvaffakı,.etsizlikle neticelen. 
direbileceklerdir ... 

ALMAN MAARİF N A7.IRTSJN 
BULG4.R1STANDAKl 

TEMASLARI . 
Sofya, 21 (A.A.) - D N B.: 
Balcarlstandı bir tetkik ıeyahati 

yapmakta olan Alman Nuın Rnst 
dün öğleden ıonra Bulgaristi\nm ikin· 

(Sonu: Sa; Z Sil, 7 > 

Japonlar, Birmanya 

Yolunu ikinci Defa 

Bombard.man E-tti 
Tokyo. 21 CA.A.) - "D.N B .. , 

Japon donanmasına mensup tay
yareler dün ikincJ defa olarak 
Birmanya yolunu bombalamış.. 
tardır. Tayyarelerin vazifesi her 
şevden evvel mühim köprüleri 
yıkmaktı Haber ahndıeına ı:röre. 
kısmen fena ~örüs sartlıırına ve 
Yunnan l:ldlan üzerindeki bu
lutlara rağmen Japon tayvareci. 
leri nzifeler.öni yapmısJardır. 

Oi~er bir bombardıman filosu 
askeri endüstri tes'satına ve bu 
arada Men~se'nin cenubu 2arbi 
mınflıka~ırıda bir miihimmat fab. 
rikasına yeniden tanrruz eyle
miştir . Bombalar iyi isabet et. 
mi~tir 

NFTİCE~fz GAVRF.TT.F.R 
Çung1cing. 21 (AA) - Çin y(ilr· 

~elı: memurbn Japon havı bombardı 
mitnlarmm Birmanya volnnd• •arıla 
cak nakliyatı keımefe muktedir olma 
"ıfını emniyetle ifade etmektedirler 
Japon hücumfaro hıık"'rnda henür taf· 

(Sonu; Sa; % Sil: 3) 

Moskova Sefirimizin 

Stalin' le Görüştüğü 

Haberi Tekzip Edi'di, 
. . 

Mo~kov11 2l <A A.) - Tııs a
jansı bildir'yor: Amerikan Uni
ted Pres~ aiansı İstanbul muha. 
~tnnder. aldı~ı b:r habere atfen 
\fo~kov:teblti Türkive büviik el· 
cisinln 18 İlktesr'nde Stalin ile 
'!izli bir mülakatta bulunduğunu 
vazmıstır. 

Tass ajan51, United Press'in 
VE'rdl~ı bu haberin hakikatt" uy. 
ıun olmadı~ını beyana mezun. 
dur. 

-
Cocuk Ansiklopedisi 

2 Büyük Cilt 
Mekt~lerde lffretmeıılerın •e çoculı:lann hayat bi1rfıfne ,., 

iımcı olaralı nllanabUccelılen mtilıema:ıel •e bindk eserdir Sı 
,ıfmda muvaffak olanlıu Çocuk ı\nıılı:lopcdısini onvaııLarc:lıı l 

l\fl'TLAKA RtR TAKIM l\LINIZ . _J 

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

lngiliz tayyarelerinin şiddetli hilcumlr.rına maruz kalan 

Hava Harpleri 

Almanyada Bir 
Çok Fabrikalar 
Bombalandı 

Milano ve T orinodaki 

Sanayi T esisatma da 

Hücumlar Tekrarlandı 
Londra, 21 (A.A.) - Hava 'ne. 

zaretinin bu· akşam · neşred 'len 
tebli~l: "Dün ~ece . tayyareleri
miz düşman topraklan üzerinde 
((erıiş harekatta bulunmuştur. 
Bcrı:n bölgesinde muhtelif mü • 
him hedeflere muvaffakıyetle bü 
cum edılmlştir. 

f tal yada. MiJano ve Torfnodı 
sanayi müesseselerine isabetler 
kavd~dilmiş ve Aostada bir ~elik 
fabrikası hasara u~ratılmı.ştır. 
Ta\'yarE>lerim:zin diğer hedefle· 
rt Hamburg ve Wilhelshavendeki 
deniz tezgahlan olmuştur. Bü
vük bir ~emiye isabet vaki oldu. 
qu zanT'PrHlmektt>dir. Keza Ko
lonya ve Gelsenkirchende petrol 
tasfiye fobrikalarile Kolonya ve 
Grevenbroichdeki alüminyum ı 
f:lhrikal:m Rııhrda muhtPlif he 
defler ve bunlar arasında Essen. 
deki Krupp fabrikaları. Roott'"r. 
dam. Anvers. Flesin~ue liman
ları ve muhtelif düo;man hava 
mevdan lan bombardıman edil. 
mic:fr Bir tayyaremlz dün şimal 
denizi üzerinde bir düşman tay. 
varesi düc:ünnfü:tür . ., 

RF.RT.tNnE ALARJ\fl,AR 
Nevyork 21 ( A A.) - Reuter: 1n

ııiliz tayyarelni. Panrt~si ~abahı 81'r 
(Sonu; Sa; 2 SU; 5) 

LUPESCO'nun 
DA iADESi 
iSTENECEK 

f ngillı: ha\•a kuvvetleri yeni 
Erkanı harlıiye rehi hava 

Mareşmb PORTAL 

Askeri Vaziyet 

HAVA HARBiNDE . 
YENi BiR SiSTEM 

TATBiK EDiLiYOR 
Bir kaç ~ndilr ılyasf· taarTUz

lar ön ıafa ceçtlii için' askeri ba
rel:lt. rölc,de kalmı, ııibidir. 

Filhakika, Mısırda Siiii Barranl
de taarnız üslerini hazırlamakta 
olduiu blldirilen İtalyanlar bir 
aydanberi hlll bu haurhklarmı 
bltirememif]er ve ileri harekitla
rma baılıyamamıışlardır. 

Buna mukabil. Almanlar, 1ng11-
tere werindeki hava hücumlarmı 
arttırmı,ıardır Geçen harta Lon
dra, fasıla111z bir surette hücuma 
maruz kalmıştır. Bu müddet zar· 

• fında Londranın uiradığı zayiat 
mühimdir. Bıına karşı, lncilizler 
de Alman ,ehir ve ısti1A üslerini 
muntuam ve mütemadi bir .5Uret· 
te bombardımanla tahribe devam 
etmişlerdir. 

Almanlar, Londra üzerindeki 
hava hücumlarmda tamam~n yeni 

(Sonu; Sa; Z Sil; 2) 

Churchill 

Nazi Reiimini 
Çökeceği Saa 
Yaklaşmıştır --L-~l 

Denizlere Hakimiı 

1941 de Havalara d 
Hakim Olacağız 

Londra, 21 (A.A.)- Church 
bu ak~m radyoda Fransız D' 
lctine hitaben bir nutuk aöyle
rek demiştir ki: 

11
- Blı burada, 1ngt1tere 

Alman ateşi altında, bızi Fran 
ya bal\ayan rabıtalan asla un 
muyoruz. Hürriyetin Avrupg 
tekrar teessüs etmesi, but 
memleket insanlarının l;Ji m 
mele görmeleri ve bu suretle 
ze birlikte kılıç çektimıit o 
davanın muzaffer olması i 
maddeten ve manen sıkı duraı 
mücadeleye devam ediyoruz. 

Burada, Herr Bitlerin bir yrfın 
haFne koymak iddiasında bulandı 
ve tayyarelerinin ıu anda bombar 
man ettiii bu Londra ıehrinde, lmı 
!arımız iyi dayanıyorlar. Tayyarelc 
miz iıe dilı:tmana kafa tutmaktan 
fulaamı yapıyorlar. Cok zaman .. 
vadedilmlı:t ve ıık ark tekrar ed 1 
olan lıtillyı bekliyoruz. Y~lnız biır 
fil, balıklar da bunu bekliyorlar 
&at hiç ıüphesiz bill bailangıçta 
lunu70nu. 

BAVA RAKtM1YET1 
BuııUn de, 194& da, daima olfl 

cibi ve bir kaç zayiata rağmen del! 
ler elimizdedir. 1941 de havalara 
kim olacaiu. Bunun ne demek ol 
funu unutmayınız , Bu. çok $eydi 

Herr H itler, hücum arabalar 
başka makinab ıiltıhlarile ve, 11 

maymrz, be,inci kolonun hainler 
ahmaklar nezdindeki cntrikalan .a: 
s inde, Avrupanm en ııilzel 1Tk1a 
ekleriıini timdilik zapta muvaffak 
mu,tur ve ümit ve itt:ba ne me,b,I 
lan ıuç ortalı Massolinl ürlı:elr 8 
onun yanıbaşmda yilrUmektf'dir t 
kisi de Fransayı ve lmparatorlaft 

b'ir tavuk cibi ik;ye bölmek ıstt,,.or 
(Sonu: Sa; 2 Sü; 1 

Rumen Makamları, 

K d. . . lh+·rA s G ö R o s L E R : en ısını ı as uçu --... --...... ___ _ 

ile ltha~ Ediyorlar Kurtaracak varmı' 

LaJH!St't. 
- Yuıa. ılllnc ••J'faflltedı -

YAZAN: SABiHA ZEKERIY A SERTEL 
Ha~·at mfkadelesine tek başına. ve üç kardeşinin yillrila 

omuılarına viiklenerek çıkan bedbaht bir yanu yazdığı mel 
tupta diyor ki: 

"On beş vasında ~enç btr Türk kızıyım. Annem ve babm 
ölmüştür. Benden başka, on üç. dokuz, ve beş yaşlarında Oc eı 
kek kardesim var. Bakırköy kazasının O<;maniye mahallesin 
harap bir kulübede oturuyorum. Hiç bir yerden ~clirim yok. Heı 
han_sti bir verde çalışmak ve hayatımı kazanmak istiyorsam d 
bu yaştaki çocuklan kendi hallerine bTTakamadığım için, d<Sl"'Cli 
müz de açlık ve sefaletle pençeleşmekteyiz. Beş yaşında olan k! 
çüğü Düşkünlerevine vermeyi düşündüm. Hasta o'.madıjtı için k 
bul edilmedi. Bakırköy Halk Partisine müracaatla bu elim ve feı 
vaziyetimizi anlattım. "Biz bir yardımda bulunamavtz .. cevabı 
verdi1er. Üst baş, yiyecek. kara kışta blr dirhem yakacak bir ta 
vok. Hiç olmazsa dokuz ve beş vaşındakl kücüklerl verecek b 
ver temin etsem. calısarak kendimi ve on üc va.şındakini sı?ecind 
rebilirim. Bu acıklı halimizj ızazetenizde yazsanız, belki bir şe.flu 
yuvası halimize acıyarak bi71 kurtanr .... 

8a1urk&v, Oımı"I~ "'atıalleel, fabrU 
oaddHI No. 1. hhr kızı Nazlrı Vu 

On bes l'Hmdakt .ren(' kızı huııriinkü ,efaletinden, varın h• 
hanıi hir hamiyetlinin eline dü,Up, aftrfikleneC"eit sef ahet ve " 
ametten kurtarmak için henüz daha zHman vardır. DfişldinS. 
Yurdnnun çatısı altına ıırfremlven, Bakırköy Halk Partiııinfn va 
dım elini tutamn·an bu çocun ve kardeslf'rinl henlmıdve~ek b 
milessese va~a. bu (OCufu yukardakf adnste bulabllir. 1-'akat Gri 
dan evvel malUın bami:vetliler imdadına Vf'tlsir.ıe. vann fuh 
kın olarak kal'SlMıza çı.,dıfı ı,ın ona ta'netmJyeJim. 



1 

[!#I~~$.~!~~j~~QJ 
Yazan: Phllip W alton - Kerr 

bqında hlzmetl ettikten baııka 7atak 
odnsın.ı dllz.cltmekte ve bUtQ.n hususi 
ewnslle meşgul olmakta .:U. 

StJeber, bu hizmeti ııaycslnde B1s· 
markın lstediii ıulh &arUannı kabul 
ettirmeye yardım ettiğlnf eöylerse de 
oo:ın bu iddiası D{lph ne karşı.lana.. 
bilir, Çilnkü, AlmallJ'anın bu bq ca· 
sugu &On derece majtrur blr adamdı 
ve her hadlscnln ıerefini benimsemek 
isterdi, 

* * lmparatorlutunun kurulma- HARPTEN SONRA: 
SUeber'in faaliJ'eti de 1&· 

eriıt1. Onun bu ana kadar Harbin nibQet bulma:n flzerlne 
• meni daha fazla ,ahst bir 1 ~ daima ııszeUcmek lüzumu 

ette ScU. Avustur7a ve Fransa_ hasıl old1.& ve SUebcı 1014 senesine 
-S.blt merkezler., vücuda gelir· tadar devam eden teşltllAtın esasını 

ajanlan seçmek, ve ~aUe- kurdu. Bu esasların en b6ll ba§Wan 
._bit edt:rek kullanmak. bunla- oııtılardı: 

att tahsisatı dağıtmak onun vaz.L "Sabit merkezler., yalnız maaıla 
idi, Fakat 1871 den ıonra bu IJ catıwnlmamalı, Oılıştıklan muhite 
ma1'ıi7ette Jcalnutktan çıktı ve uygun bir mağaza, bir d!lkkAn veya 
k devlet dairelerinden birinin blr dııire aah.lb! olmalı ve icabında 

oldu ve SUeber bu devlet baska yere naklolunmahdır, 
basındı idi. Bu adam ha· "Alman ajanlan, herkese ltJmat tel-

blr deha JdJ ve Almanyanuı kin etmeli ve bu lUmadı telkin cde-
hlkim olmak 7olundak.i ıe... cek tarzda teçhiz edllrnclldır. Bunlar, 

erinlıı netice vermemesinin ae- bulunduklan mUhlte mOtıt olm YJ 
~ ltqfetınfatl. Bunun sebebi, lhınal etmlyerek herke!<ln nazarında 

ve bllhusa Prusyahnın baL fllbar sahibi olmaya ehemmiyet ver. 
.uıetierln dllşQnQs tarzını kavn- melld.lrler 

ve bütOn dOnyaya yalnız • 
saza lle baltma.sı ldl. SUebe.r 

llbelıleri bertaraf etmek tefi.ll!tı-
ve muvaffak oldu, 
Vllhelmln Blsmarkı atma

~lne Stleber de çekildi ve 1892 
ı:o ve Alman emellerine hakkile 

eden blr adll!Jl aayıldL 

(DEVAMI VAR) 

Nüfusumuz 
Ankern, 21 (TAN) - Nllfus sayımı 

hakkındaki umum! malfunatın bugiln 
akşama kadar gelme ne intizar edll
meldedlr. Umumi nüfus yekfuıu ile 
vllc\yetlerln a.)"TI ayrı nlltuslan, çar
~mba günü llAn edflecektlr, Maama

P,,.Yan.m J'tan1aya kar:ı aakert fih flmdlye kadar ahnnn malumata 
!il hareketi 1870 senesinin Tem_ gt!re nU!usumuı.un 18 milyona çok 
punda. takat haldld lstiUI, üç yıl I yaklaştığı .tannatJ mevcuttur. 
.. başlamıştı ve Von Moltke'nin İstatistik umum müdürliiğüne tim. 
..... hareket ettltı uman, Fran· I dlye kadaı 323 kazad::ın sayım neU

elmalinde ve fDTkında 30,000 te!1 bildirllmlşUr, İstanbul kaıalan-
-aıı ajan ikamet ediyordu, \Ton ntn çektikleri telgraflardan bazılann
~e'nln ordijıu_ bu sa.rede Fran-ı da rakam hat:lhn g5rllldüğünden 
lann her harekcUnden haberdar bunl.arm :yeniden sorulmasına Unum 
\YOi', hattA Frıuw:ı.lann verdikleri hasıl olmuştur, Gece 7arwruı kadar 
~lar, bu kararlann tatbik saha- İstanbul nllfusu da anla~ılmış ola. 
a konmaSUKlan önce de kendisine caicltr, 

llyordu. Bu casusluk te3klltıb 
llS!nde Fransızlar Sedanda fellke. 

11 ve Pnril de aUkut etmlstl. 
partsi teslim eden ut, 1871 de Bls· 

idi, B!smark, SUeber'l çatır
J'aure'J ııszetıemesfnJ emretU, 
müzakereleri idare için Verany 
mıttakerelerl idare için Versay 
lr evde ikamet edi)'or ve ev sa_ 

olan Parlallnin aadılı: bir adım ol
fnanıyordu, Fakat omı bu e.. 

set1ren arabanın sürllcilsll Stle
adamlarında.ndı ve bu arabacı 

blzmetlne memur edllml.$U, Stie_ 
kendW bu hadbcn habratın

..ı.tarak der lı:i: 
'an ikamet ett1J1 ffV, Prus-

• 
Ankara, 21 (A, A.) - Başvüll Dr. 

Re.tik Saydam, bugün ~ğleden evvel. 
lstatlatlk umum mOdürlnğ{lne ıtderek 
umum! sayım ile a!Akadar işleri tet
klk etmislr. 

R f4 D Y O 
BUGUNKU PROGRAM 

ı,co Procra,. 
l,OJ lltls.. (Pi.) 
1.U Hak ... , 
8.30 Mtızllı (P1.) 
8,$0 Ycınelı llıteaf 

• 

ı 1,03 Cubaııd 
11.ıo ltoau.,.. 
11,4$ ıı ıızu. 
ııı,oo Kuartet 
111,ao Haberler 
19,4$ Su 

11111 zabıtasının mertnlerlnden ıuo Pn>cram 
ldl, IMn tıahlbl de zeki bir sabit n.u Saralar (PL) 

·• Ve SUeber'ln kendisi 12.so Habcrlu 

20.u Radyo cantesl 
20,45 Su 
21,30 Xonuflllll 

bq murahhasına hlunet ede.. u.os Sulııtu (Pi.) 
U,20 Mlbllı 

21,45 Orlıcoıra 
U,30 lbbcrlcr 
22,45 Orhsıra 

tesHın için mtımktreler ce
~orken Paure bu evde fka

lllnekte ve SUeba ona IOfra 

GILTERENIN 
Akdeniz de 

kabil Taarruzu 
(Bafl 1 incide) 

flllUp olanlar bükü.metin harp 
ia etmea.ııe muhaliftirler. Mı
Baıveklli ve Mısır parlamen. 

reisi İngiliz taraftarıdırlar. 
lalik6metin İtalya aleyhine 

tirmesi JAzım geldiğine ka
iıler. Fakat milli parti reisi 
.U Sıtkı Paşa, Mısırın harbe 
~ine muhalütir. Ve parla
lllto relai Ahmet Mahir Paşaya 
Pen neşretf ğı açık bir mek. 
~ lr'ııaır hükumetinin İngiliz • 

harbinde bitaraf kalması 
unu müdafaa etmişt.r. Bu 
p üzerine Mısır kabinesi 
a harp ilanına cesaret ede

. Hatta derhal harp HA. 
unda ısrar eden kabine 

an dort kişi istifaya mec
blınıştlr. Mısır hükumeti
bu mutered.dit vaziyeti Mı

-'81ngiltere için bir zaaf teşkil 
9'illr. Çünkü İtalya, bu vazi. 
:1 lltismar ederek Mısıra karşı 
lair tecavüzkar niyeti olmadı

'- bllAkis Mısın lngilizlerden 
r.tanp istiklaline kavuşturmak 
~takip ettiğini söylemek.. 

5&.aenaleyh fngı1iz Harbtye 
m Mısın ziyaretinde Mı-

rfcali arasındaki bu noktai 
ihtilafını halletmek ve Mı. 

bilikaydüşart İngiltere ta. 
geçmesini temin etmek 

çalı tığını tahmlıı edebiliriz. 

* * ister Edcn'in ikinci gaye-
si, Filistin, Mnverayi Er. 

batta diğer Arap memleket. 
de İngiltere ile beraber 

tiiJnelerıni temin etmek olsa 
ıektir. Nitekim Mısırdan son-

. tin ve Maverayi Erdüne 
tir Diğer Arap memleket.. 

nezdlnde de teşebbüsatta bu. 
Mtugunu tahmin etmek gfiç de-

... tün bu faaliyetler, m'hver 
~~ in Balkanlarda, İspan. 

Mısırdaki siyasi ve as.. 
rnızlarma bir cevap t@ş· 

pr. 

• U,00 Prosraın 
u ,oo Dan. mttı:l!l 
U,U Kapam8 

Ulus'un Makalesi 
(Başı 1 incide> 

iman bağlayışımızdır. Türk ana
nesi, hür ve haklın olmayı, yaşa. 
manır. şartı bllirj mahkümiycti 
ölümden ayırıruıdığı için, her 
mücadeleyi can sermayesıni ko
yarak kabul eder. Onun için her 
za!er~mize mucize derler. Duş. 
tükçe daha iyi fırlar, kesild"kçc 
daha iyi atlanz. Bu ruh mayası
nın üstünde ne asırlarca bir kan
ser gibi işleyen kader ve tevek
tül yar&sı, ne bütün bir alemin 
onun aleyhine amansız ahdi, ne 
bizzat kendi başındakilerin zeba. 
n;ce kahrı, hiç biri, bazan hepsi 
bir araya toplandığı zaman bile, 
bu milleti şevksiz ve imansız bı· 
rakmaya kiıfi gelmem•ştlr. 
Şimdi t rlhlmiıin btıyOk hamlele

rinden biri içindeyiz. Adet !Azım: Ço
#nlncıı:ıı Ça unızın en ileri viye51. 
ne uişmek !Azım: Kalkın c •ızl Tilr k 
cıhıAkı, bfltun imkAnların kayn:ı~ o
lan karar, cesaret '\'e nz!m OstOne ku
rulm~tur. Öyle karanlık ve meçhul 
bir dünya buhranı itinde bulunuyo
ruz ki, bir iiln. belki en güç, en çetin 
imtıhanlardan birini vermek lfızım ge_ 
leccktlr, İmtihan gQç ve çeUn oldu
ğu nlsbette karımmız kat't, ceııııre
Umiz bQyQk ve azmimiz tam olacak-
tır,,, 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

bir tıktllc takip etmiılerdir. Bu 
taktik tııdur: 

Londra ilzerine hücum için 
bombardnnan tayyııresi yerine 
bombalarla mBcehbcz hucum tay
yareleri göndermlslcrdır. Bıı tay
,..reler, formasyon halinde çok 
yukardan açmakta ve karanlık
tan iatlfade ederclı: Londra üzeri
ne mukavemet görmeden ıelebil
mektedir. lnglli.ı hücum tanııre
rcleri, karanlıkta ııclen Alman 
tayyarelerin! giSremcd'kleri için 
mukabil tn::ırruza geçememekte
dir· balntlarm üzerinde kaldıkta
n İçin de Almsn tayyareleri kıı
radald dafi topfardan kendilerini 
.. ldıyabllmektedır. Bu sayede 
Alman tayynrelerl fazla zayiat 
vemırbfrin bombalarını bıraka
bilmektedir. 

Bu si.atemin mahzuna. tayyare
lerin çok yuksekten uçma.lan ha
sebiyle hedcflerlııi sörememclerl 
bombardıman tayyareleri kadar 
btlyük bomba taıı:yamamalan ve 
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ithalat ve 
ihracatımız 

~ .... : .. .......... _ · s er ı esın e ar ım 
Sıgnal 'ı Okuyunuz! 

Yazan: Naci Sadullah 
Aylardan beri, mllıt ıuuru uya-

nık bir tek TOrk muharriri 
ghteremeulnlı kt,81gnıı mecmuıaının 
aırnaıık ve tecavüzkAr "lıareı., teri 
kar,ısındı, hıyHızca filllere davet o· 
lunan nımuırklr bir lnaan ıaablyetl 
duymasın, 

BugUn alze, l!llgnıl mecmuasını 
kar§ı duydukları mitil gayz ve nef· 
retf çok eamlmf bir tayanla lfıde et. 
mit olan muharrirlerin isimlerini bll· 
dlrmek istesem, bu aUtunu sade imza. 
tarla doldurmam llzım Fıkat bOtUn 
bunları rı(lmen, o, tramvaydı, oto• 
büıte, vapurda. kahvede, gulnoda, 
sokakta, hOllaa, ıehrln hu klSfealnde, 
bize nlsbet verir gibi gllzlerlmlze bı., 
tıyor, Onu,mlllt ırzımızın ıenl dUımını 
gibi, ya bir gafil genç kızın imanını 

sarsmayı, ya bir genç delikanlının 
zihnini çelmeye, yıı bir masum kıdı· 
nın dlmaOını zehirlemeye, yahut ta 
ııf bir esnafı ayartmayı çıbalırken 
g6r0yoruz: Ve S!gnal, insan kafuının 
en mahrem mlidıfaı hatlarına, elet 
renkli tuvaletler altında korkunç al· 
!Ahlarını gizleyen zarif makyazjlı bir 
barbar kurnazlıilı ile ıaldırıyor., 

Fakat biz, niçin sakin ve llkaydız? 
Bu ıualc cevap arırken, kendi ken. 
dıme: 

.._ ihtimal, diyorum, bizler, bu 
mecmuaya koyduOumuz teıhtıte derin 
bir evhama kapılıyor, bllyOk bir gıf· 
lete dil1Uyor, ve yanılıyoruz, ihtimal, 
gllsterllen müumıhada bir keramet 
vırdır Ve ihtimal, Slonal'ln bu dere· 
ee ya~ıhp okunmasında, ıkıl erdire• 
me:llOlmh glzll bir fayda mevcuttur!,, 

Madem ki blSyledlr, Slgnal'I oku. 
yunuz, .. Slgnal sayıfalarında, Alman 
ordusu ü,. bin ml!tre uzunluftunda bir 
köprUyU il9 dakikada kurar, Slgnııl 
sayıfalarındıı, Almnn nızlzmlnln mı· 
huC "Yeni nlzıım,, ı. her milleti ıef· 
1<atle okıayın yumuıak bir hanım e• 
llJlr Kuıe ktlğıdı basılan Slgnal 
mec.:nuesının, bahar çıçeklerl kadar 
renkli uyıfıtarındı, Alman propa. 
gıında aanatının yOkaek dehası gOllim 
ser. Ve eğer siz Almırı ırkının bOtUn 
beşeriyeti hiçe sayın kas katı devası· 
111 tekere banılmıı bir zehirli hap gl• 
bl yutabllmenln yolunu nerede bula· 
cai!rnızı sorarsanız, elze vereceOlm ce. 
vap ıudur: 

- Slgnal aayıfalırındal .. , 
Slgnal'I okuyunuz: Zira anlıtılıyor 

ki, Alman devasını, Alman orduaunu, 
Atman mllletlnl göz karırtaeak ka· 
dır bOyüten bu eOılü dev aynasını 

kırmamamızda dorln bir keramet alz· 
ıt:tır. 

Şibinkarahisara 
Kar Yar,rıyor 

S. Karahlsar, 21 (A.A.) - Ayın 
18 z"ndenberl hafif olarak devam et
mekte olan yafmurlar dlln kar ile ka
rrııık yaimata ba$hmıo ve kasabamır 
civarmdaki tepeler karla 6rtülmüştür. 

lllSAK 
oııo 

lkiıı4i 

Afrika Harbi 
(Başı l ıncidel 

Kahire, 2ı (A. A,) - Mısırdaki İn
giliz hava kuvvcUerinln dUnkil t~blL 
ğt· Cumartesi gunU tayyarclerımız, 
Bİngaıi ve Derncdc dilşman gemılerl.. 
ne ve askeri hedeflere knrşı çok mu
va!fakıyeW bavn barektıtında bulun-

1 d r Bin"llide dış Umanda bu.. 
muş nr ı . o b 

1 
lsa 

'u bl sıra gemiye bom a ar • 
b~:n~ı:tlr. Bcrkadukl kışlalarda bll
yük bir yangın çıkmııtır. 

Cuma • Cumartesi gecesi bir ta. 
r.ırruz da 12 Adada Mnrtiuı Qzerlne 

Fakat hasarat tcsbıt c
~rı~~~lr Habeşlstande Diredaua
d:ı hnngnrla;a hllcumlar ynpılm1$ ve 
ln!i!Akler neucesinde yangınlar çık. 
mır.ur Basra körfezinde Bahreyn. a-

~ • Ln sı ıııra~ın-da.,ı dört İtalyan yyare 
dS.:ı Cuma - Cumartesi gcc:J'ı:I:~ 
dnn şonra bombardıman • 
Hasar azdır Zayiat yoktur, 

KIBRIS OZERJNDE 
21 (A. A.) _ R~cn bll-

Lc!koşa, K b ta geçen per-
dırildiğlnt' görecw:ıa ~Unü de iki ha .. 
ac>mbe gWıü ve erllmlştlr Bom
va tehlikesi işare v d ti tıs~rval.ıın 
b:ı atılmamljl, tayyare a 
da ateş açmamıştır. 

Birmanya Yolu 
(Başı 1 incide) 

ıilat alınamamıısa da ciddi ~asar 0~; 
mıyacağı tahmin edilmelctcdır. Jap 12 
piloUan Birmanya yolu açıldıktnn 
ıaat sona ilk hü uml rını yapm!1lar
dır Kunnlnıı'dcn ıhnan bir telırafa 
na;aran 36 tayyare Bırmanya yolunun 
muhtelif noktalannı bombardıman et
miştir. 

Şankaytek, yola rıc ~~ma olarsa 
olsun açık bulundurmak ıçın fcvkali-
de tertibat atmrttır ESAJI 

iMPARATORUN M ~ 
Tokio, 21 (A.A.) - S0,000 asker, 

3 000 tank ve 500 tayyareden mute· 
ıekkil bir kuvveti teftiş ettikten sonra 
Japon İmparatoru Japon ordusuna hi
taben neşrctlğ' mesajda, dünyada nl
zamsızbfm gi~tikçe daha ziyade cid· 
dileatiğlnl ~bu keyfiyetin Japon İm· 
paratorluğu üzerine duşen vazifenin 
ehemmiyetini arttırdtirnı bi'dirmiş ve 
ordunun daba kuvvetti ve d mfies
ıdr işbirliği yapmak lUzumıınun gitt lı
çe daha büyük bir zaruret halini alaı
ğmı ilive eylemişt'r. 

bombalannı llalett11ln atmıya 
mecbur olmalarıdır. Buna muka
bil, taıllizlerln yaptılıclan hava 
bllcumlan, çok müesair olmakta 
ve bombardıman edilen ilster ta
mamen tahrip edilmektedir. 

Bürosu İşe Başladı Ankara 21 (A, A.) - Dış tk:areÜ
mJze alı dokuz aylık resm! rakaml&. 
ra nazaran bu müddet içinde a .Uf. 
157 lir• değerinde yapılmıı oılan ib• 
rncat.ıı mukabil memleketimlle :ıt.. 
l82 935 Ura değerinde lthalAtta bulu• 
nuhnuştur, Geçen senenın aynı dev• 
relerine alt rakamlar ise lthalAtımlSS 
~.432.283 Ura ve lhracabmw da 8t.. 
803 632 Ura olarak tesbit eımif Ur. 

Yeni Doğan Çocuklara Maaş Bağlanacak 
fstanbuldakl l»lltUn kaym,JWnJar ve daimi 

encümen balan bugün Valinin riyasetinde top. 
lanarak asker aileluine yanlım için Belediyece 
hazırlanan projeyi tetkik edeceklerdir. Projede 
esas olarak kaznnç ''e bina vergilerinin nazan 
itibare alınması ve bana 1ıöre vatandaşlardan 
istenecek yardım miktannın tesbiti ileri ıfiriiL 
müş olmakla beraber }tibati yardım tesbit etme 
fikri de münakaşa edıleccktlr. 

işinin kolaylıkla idaresi için de tedbfrlo alın.. 
mıştır. Yardım görecek ailenin okuyup yazması 
yoksn fişler memur tnrnf ından doldurulac.ak. 
kocasının askere gittiği zaman hamile olup bıln. 
hare doğuran annelere de ayrıca munzam yar. 
dım yapılacaktır. 

Kazalarda te ekkül eden komisyonlar mıntn. 
kalanndakl muinsiz ve muhtaç asker aileleri • 
nin tesbitini ay sonuna kadar bitirmiş olacaklar 
ve bunlardan yardıma müstahak olanlann tef. 
riki için her kazada teşckkiil edecek tetkik ko. 

AJhlı rakamlar ıoc, Ey tul a, • ·~·u .. • •• dit 
tlcarctlmld lbracaıımu lehinde 2,297,117 1111 
oır farlıla lıhallıımı.ıı S,07 5,061 n ıbracatl" 

mızı 7,SU.llU lira olaralı: tublt .-1ııc~ 
Bu dokuz llJ' lclııde lhracaııa b91ıaııd..,.. 

unu mcml~lıetler uııncla 17,Ul,941 llre 111 
ltal7a. ıı,ıu,soo lira Ue Amerika aırıeıııa 
•nlttler4 celmelıte n buıılan l,7U,eıo Ura 
ile Romanya, ı.026,ı46 lira ile lıısiltertl 

6,1106.lllll lira ile Almall)'a, 6,613,274 lira 111 
Fransa talılp e7lemelıtedlr. Mahalli icaplara .ıöre toplanacak ve dağıtı. 

lacak paranın yeni teşekkül edecek bir büro ta. 
rafından te\'Zİ edilmesi dfüıilniilmektcdir. Te\•zi mlsyonlan faaliyete geçttl'ktir. 

lthnlnta gelince, dokuz aylık aJ1ll 
devrede memleketlmi2e ltbıılAU.a tıll. 
ıunmuş olan memleketlerin başın .. 
s 975 097 Ura ile İt.ıılya, 7. 784.617 ll"' 
~ il~ Romnnya, 7,160,690 Ura lle Btr
leşık Amerika gelmekte ve bunlaıt 
6 _887. 120 lira ile Almanya, 6.659,311 
lira ile İngiltere takip eylemektedir 

'---------~~-~--------~~============== 
l\lnhkemelerde : 

2 Muhtekir Hakkında 
Takibat Y apıllyor 
ızmı"t, 21 (TAN Mahab!rinden) -

Yirmi beı; kuruşlu1ı: bir makarayı ,.Uz 
kuruıtan satan Osman ismindeki tile. 
car tevkif edilmi$tir. Muhakemesi ya. 
pılacaktn'. Ba şekilde ihtiklr yapan 
bazı tüccarlar baklanda mUddeiwnu
m!llk tahklt yapmaktadır. * lstinye odun deposu ııahlbl Ha
san çekisi 450 kurup odan sattığı ld
diasiyle dün yakalatlDlll ve tah'lrikata 
başlanmı!i:U::.r·;_ _ _. __ _ 

Spor: 

Cirit Atmada 

Yeni Bir Rekor 

F. Öztrak, Vali 

ile Görüştü 
DahUiye Vekili Faik Öztralı: dun 

sabah Vilbette Vali ile görüşmiiş, 
Villyet ihtiyaçları etrafında yeni ka
rar almıı. öfleden sonra Partide meş
gul olmuş ve belediyeye cltmistir. Be
lediyede Emniyet Mlidüril Muzaffer 
Akılını, Endlmen Reisi Hüdai Kara· 
taban ve Belediye lktısat Müdıirü Saf
fet Sezeni kabul etmıştir. Bllhıssa 
çehrin zaruri cıda maddeleri üzerinde 
direktifler veren Dahiliye Vekili bu 
nk~am Anknraya gidecektir. 

Poliste : 

Fenerde 2 Çocuk 
Ağır Yaralandı 

Müteferrik : 

Et ve Süt Fiy~tı 

Tetkik Ettiriliyor 
Et fiyatıan son hatta içinde 10 ku_ 
~ artmışbr, Belediye, bu yOksell5i 
yersiz bulmuştur. Maliyet fiyatı tcs
bll edildikten sonra ete narh konul
ması lhtlmali vardır, 

Belediye, süt ~ini de tetkik etmck
tcdır. FiyaUann yOksellşJ ve karar. 
sızlıJı bu gıda maddesine de narh 
konulmruııru lcap ctUrccek gibi gö
rildlyor, 

HAYAT PAHALILl~I 

Buğday işinde 
(Bqı l tneideJ 

lunsıcaktır. 
Bu merkezler meyanında fstanbll 

ve lzmlrde vardır, Tüccar, mQstab
sılden aldığı buğda:yı stok :yapmak lllıo 
rctile fhtfkAra sebebiyet verdllfn~ 
bu!ıday alım _ satımının daha aı'la ,... 
kU'ie kontrolü mevzuu bahistir, 

Alenen Teşekkir 
Tok.sim ııinemıısındıı şimdiye udtf 

g6rtılmemlş bQy!lk bir muvattakı7.S
le gösterilen 

İstanbul Erkek lisesinde dlln aUe- Diin Fenerde, ~ çocuk bir otomo-
U7J11 teşvik milsabakalan 1•Pılın11- b!lin benzin deposunu tutuşturmu1 
br Talebe mOsabakalnrı bü.Yük bir •· depodaki benzin parlayınca ikisi de 
IAka ne takip etmiştir, Ciritte elde e- muhtelif yerlerinden afır surette ya
dJlen derece şayanı dlkkatUr. GUlle ralanmı:şlardır. 
atmada 10,66 ile Kemal blrlncı olmuı. Kara Mehmet mahallesinde oturan 
HO<ram lklncl, Ziya QçOnctı gelmiş- bu iki ynrımazdan biri 8 ya,ında Sı
Ur Ciritte de Kemal 

55
·
60 nıctre ile im diğeri de arkadaşı ayni yaşta M"'h· 

ye~l rek01 :yaparak birinci olmu~tur, mettir. Mahı!.llcl•rinde blr arsada du
Mehmet ıklncl, Nihat ClçilncCldllr. Yllk ran ıoför Cemilin o~omobillnin ya 

sek aUamaYJ Necdet 
1

•
57 

ile kazan- nında bir hayli zaman oynıyan c;ocuk-
mıştır, ikinci Selim, üçüncu Elkat lar bir aralık blr k;brt yakrp benzin ÖLÜM gelmlslerdlr, dep0suna atmışlardır Ben:ı:in alev a-

YUGOSLA VLARIN BİR MÜRA- hnca depo büyuk bir giirilltü ile in· 
CAATI - Yugoslııv,yıırun kuvveW fil:tk etmio, çocuklar niır surette ya
kuluplerinden biri FenerbaJıçeye ınll- nlanmış ve hastaneye kaldırılmışlar
racaal ederek TClrkiyedc maç yapmak 1 dır. 

Geçit Resminde Bir 
"Kahramanlar Tribünü,, 

Bulunacak 

ftlnbaıı ldrh lılur,.ı .. ıa baldw llurlf9 
Nursu "• Klmll Dllı:crlc Orırıaa ruoıı~ 
profullrl,rındeıı Maıhar Dılı:cnn ...... 
Manlu lllı okut lllrctmeıılcrlııd• Otıll•" 
Dılrer ıuun allrcıı bir luıaıalıkıaa - il 
ıo • t40 pazaneal ıabalu ıcM ,, • ...._ W 
y.ıa ı&rlulnl TUmmuııur. ~...... Matı' 

ııtıc oamuuu mOttalııp Beyazıt allllllıll .. 
kaldırılarak Edlrnckapı Şch"tliliae ..,_...,. 
c:clıtir Mcvll rahmet Qleala. 

lstedlğinl blldirmişUr. Talep tetkik e-
dilmektedir, - - - ··---

İzmirde Şiddet]i Bir 
Zelzele Oldu 

K 1 ·SA ··· HA 1 ERLER 
HlNDISTANDA: 

e Dclhl, 2 ı (A.A.) - Rlııd!ıta1U11 lıurcla 
demir n ccllk ihrauu, ln&llU Jmparaıorlır 
ı11 •• mtl!lehklcn hariç. biltOa dl.ter ı:ımııe . 
kctlcı ldn mHedilmlıtlr, 

t'HANSADA: 

O Landra, 21 (A.A.) - DahrdaH buı 
baurlı lıfnucler tevkif cdilaılatir. 

• Cennn, 21 (A.A.) - D. lf. B.ı Qe. 
neral Wc7ıand Rahat'& cdınlı .. General 
Nosun tarafından tarııl&ıınııftır, Chncral 
Wqcand rabat Praaaı 8'&hıalarih ceaa

18 
shdilıteıı ıonra Atrııı:.. Pranuı mOıtemlclı:e
lcrhıde acfUı .. 7•batine knıa cdecıı.w, 

e Vkh7. 21 (A.A.) - llatarelre lıomla-
70n11 uuıııdaa Oc Praasıı n dtı" Alman 
sub1.71 nya pllotlk 1 Almaa erbaıı n U'<c• 
rial taııyan bir tayyare. Akdcnia aahlllerhııte 
fırtına 7DzOııdın >"Olunu .. Jtraralı baım11ııı. 

AMERIKADA: 

-. Londra, 21 (A A.) - Jıısllttteıılıı A· 
ı:cenlta Hfiri Lon Lotbün, Londraya mu•a· 
aalatı:nd.a ıa bc7aııaıta buluııaıuıtllf'ı "Anı .. 
rika ı utlc ailSblaııııu.lttadtr. Artılı Anıcrı. 
un tayyareleri Jnct?ıcrrn ırtııcr ,gzer tealuo 
cdilmrlıtedlr. Oeleccı. sene bu mllıtar dCYam• 
IJ •untt~ anacaktır, Aaıcrlha efUn -~ 
mlynl lııcilttren nnbm •tmılı aanırctlııl 
bincwclıtedir. Amcrllıada &alıuf makamlar 
fabrllıalarnı silııde 24 uat ıalıpnuıaı iaı .. 
mrktcdir. Bll7lo papıldıbm da aaoııedbo-ru-

• Nc'f701'1ı. 21 (A.A.) - DentuU. &tinli 
ml-.ııuebatllr 8ahrbt Hum Kno• Alııerllıa 
donaııınuraa &llnderdljl bir -•Jdı donan. 
nıllY' "bu vahim anda buıı bulunmaya., da· 
vct etl1'hılı0 

iSPANYADA: 
lıladrit, 2ı (A.A.) - Har1cl,.. "urn 

S • 1 Alman polis teılı:lllu tclal IUmmler 111.llC . bl 
fıııc bir :ıbafet •ırmiıtlr. Zbafene r .... 

çok hpan)'ol. Alman, ltalYaıı n Jap01ı rtca· 
lı hu:tt bulunmuıtur. 

Himmlcr, busQıı &ıcoriare ctderelı f'alanj 
mllcsıld Primo de Rlnra'nm muanna ~elcd 
lı07ID1ll daha 8oııra Toledo'n slderclı All<a· 
zar'ı cuınhtlr. 

• nırscloıı. 21 (A.A.) - FeTaıaııa uf· 
ra:ıraıı mıntalıalarda fcllkcucdeludcn bir (O

jlıaun hlll eıılıu altında bıltuııdufu t•lunlıı 
edilmclıtcdlr. Umumi hbmetlcn alt binalann 
çofu mahvolmuıtur, 

Mussolini'nin Teftişleri 
Roma, 21 (A.A.) - Stefanl Ajan· 

srndon: 
Duc;e, tayyare ile Ronı:~i'~e .. gelmls· 

tir Beraberinde Halk Kulturu Nazırı 
Pavo!inl ile Harbiye Mli"Ste an Gene· 
ral Soddu ve Milis Erktını Harbiye~• 
Reisi General Starace bulunmakta id 
Duçe, Lombardla Te Berıamo piyade 
fırtalaruu teftlt etmiı ve mUteaktben 
Bonaglieri'lerin manCYralarmd.ı ba· 
:nr buhuımuıtur. 

Churchill Dedi ki: 
(Başı ı ıncide) fHaşı l iocideı 

lln'in nılidalaa hatlarını aşarak bir Birisi bu tavuğun butuhu. ö•ekl dl' biı 
hiicum yapmışlardır. Bu hücumu "Be kanat veyahut belki de bir ııötüs tara 
iin n timdiye kadar uğramış olduğu fından bir parça ıstemektedir. Bu Ilı:. 
hilcumlarnı en •iddetliıi., diye tavıir fena insan tarafından .nlnız Pranın~ 
etmek caizdir. İngiliz tayyarelerinin lmparatorluğu yutulacak değildir Al· 
avdetinden sonra b·r kaç yanım c;ık· ıaa - Loren. bir kerre daha Almaıı 
:nı= olduğa gö•ülmilştur. Bu akın. bu boyunduruiu altına ıeçecek. Nis, Sa
harbin en uzun akmlanndan biri ol· voie ve Napoleonun Koraikaaı da ıU
muıtur, Bcrlinliler, hemen hemen sa zeJ Fransız arazisinden kopardıp ab
b.Jıa kadar uyanık kalmışlardır. lnsl- nacaktır. 
llz tayyareleri, tayyare dafii batarya. Fakat Herr Hltlerln tasavvuru ıa
ların endahtıua rağmen alçaktan uç· dece başka milletlerin topraklannı çal 
nıulilardır, mak ve bundan bir kaç parçayı lrliçük 

ALMAN, iTALYAN arkadaıma atmak için ayırmak da de· 
TEBLfÖLERi fildir. Bu felaket adamı, kin ve buı· 

B~rlin, 21 (A.A.) - Alman resmi metin bu tabiat garibesi en u bütün 
teblığ nde den"liyor ki: Fransız ınilletinı ortadan kaldırmaya. 

"Diln ıece düşman tanareleri Al- onun bizzat hayatını ve istik!Alinı 
manya üzerinde uçarak Berline ve aaiı mahvetmeye azmetmiş bulunuyor. 
bazı yerlere bombalnr atmışlardır lsa Sinsi ve vahşi her çeşll vasıtalara 
bet vuku bulan Yecine askeri hedef 

--
ÖL Ü M 

Eıkl 7 d Kor. 63 cQ At Tb. l ._ re~ 
(oı;craıllrJ Salihııı ıcv<cal ve Da. ala)'ıadd' 

Oatef. lutt Kar11eı Tıın;crln aııneal aaH"81f 
nlsundan Emine Kardtt Tuıı;er -••"' 
olduta ,!fuu lıutahlıtaıı lıurtulamıparaıı J,. 
10•940 paıar aflnO illmllııllr, 

Balkanla. da 
'Bası ı •ncıde' 

el bily(ılı $ehri olan Filibeye -selmfr 
tir Nazır oerefine Hlibede bir llalMll 
resmi yapılmıştır. 

Alman Nazırına seyahatinde llıılr 
mliddet refakat eden Butsu BatwcJdll 
Filof Sofyaya dönmüştür. 

• 
Sofya, 21 (A.A.) - D. N. B .. 
Bulııar Milli Bankası, Bıılprietlll 

ile Almanya ırasında heaabatm taafl
Jtsi ile ıllkadar olarak, 15 Tetrilll• 
evvelden itibaren Almanya ile m..
cut bütün huauıi kom~ ... 
kide edilecektir. Bundan bayle ~ 
71Ya ihracat, Milli Banka •imdi,. ka
dar yaptıtı ııibi hic bir yüade ~ 
dan, yalnız kliring yolu ile yapılacall
tır Şimdiye kadar verilen hunaf k
pansasyon permileri, 30 Tetrıni~ 
kadar taafıye olunacaktır, 

Garbi Almanyada bir demlr~oludur müracaat ederek dUnyadakı Fransız 
Bununla beraber bu hat Üzerinde mu- kültur ve ilham kaynaklarını kökiln- Lupesco·nun iadesi 
nakaıat durmamıştır Almanya üzerin deıı kurutmaya h8%1Tlanıyor, 
de yapıla d · İstedi"' "ibl harekette serbest kaL 

n uşman akınları esnasında 6
' "' Bük" 21 (AA ) O u • Lazı .. evler tahrip edilrniıı blr çok ıivil- sa, bütüıı Avrupa nazi şakilerlnıo t.s· reş, • • - • H • .,. 

ler olmUştür • ., Wırrıar bağı ve ha§ln muamelelerıne Rumen makamları, İspanyol 1119' 
R?~a. 21 (A.A.) _ İtalyan rnmi llrZt.'Clllmı, ycknasak bir Almanya o- kamlanndan, sabık Kral Karol 

teblıfinde denili:vor ki· lacaktı.r, ile birlikte kaçmış olan sabık sa. 
"İsviçre istikametinden ııelen düo- Sızınle bu kadar açık konuşmamdan ray Mareşalı Urdareanu'nua lır 

maa tanarelcri Şimali halyada bir dolayı beni mazur görünllz, Kelime- desini istem ştır. Urdareanu, U.. 
cok Yerlere akınlar YaPtnııslardır Ve- teri ağızda çJ.ineyecck zamanda de.. tilas ve sahte evrak tan-ı-ıı- ıs. rona'dı haauat b" 1 1 . • j "llJ 6&UIUS 

tim 150 ır eve. .çınde oo ye- -. . ı.. Fransanın bugUn Almanların haır. edilmekte ve Codreanu nUJI 
1 fa~lr bulunan hır hayır mü- ehi<' maru1 kalacağı şeyi, blr hezımc- olumünün esaslı b 1 deJ' ~s~eses ne ısabct olmuştur. Cem'an üç tin nt.ıtıccJerı dcğlldır Fransa ı.am bir • ~e ep erm 

ölu.ve 12 Yllralı oldu ıı h'lber verilnıek lnı.ha hııreketinm büt~n merhıılelerhti bırısı olarak telakkı o.lunmakP. 
te~ır. P~v!e eyaletinde iki ev tahrip katctnıek üzeredir Ordu donanma 

1 
dır Bsyan Lupesco ıçın de biJ 

edılnı1 ıştır. Dört kişi ölmils bir kadırı hav .. kuvvcUt:rı d.i k ' la ,.ftft~· ıadt· talebı hazırlanmaJctadır. 
Yara anmıştır Alessand 'a'd ü ' rı, anun r, ......,., B L d ı. 
yıkılmıştu. Bİr kiş: ölm~' bl~I ac ev kultür, mUesseselcr, edebı,yaı. tarih, ayan upesco a aynı :auçıar 
mak Uzere ik" ..... 1· 1' tıı 01 llMn~ ht!psı muzcıtteı ordunun haıın tham olunmaktadır. ı ı .. ış yara anmr,tır Sa ku tı 
•one'de Borsloverezzl'de bir orman llsivve ve merhameı.sız bir ııı.ı.ı po- H SIMA 'NIN NUTKU 
~~d~fak Yansınlar çıkmıştır Bir kilis: me~ =:ııeıen Ue ortadan ailln- Bük.ret 21 (A. A.) - D.N.B.: l)otl 
hafif ::sara ~framıotır. Civar evler Frauunıa nıho llldllfO.De .,. dtın,ııam ııo. scnto evvel kurulan "LeJyoo ctaadııtl 
yoktu ~ ro.~Oot!ir. ÖlQ ve Jaralı Yl1lı mıllctlerl araaııı4akl rerlııl •ıı.dJ olaralı: blrj!ll, dün lcjyonerlt:re flhıık edd
lal rdli er 

1 
yerde bombalar tar- h7bctml, oldııiwıa laan......._ Harı Hltl.rbı ml~tlr. 21 Eyl(U 1939 da BWu.,tf 

ara şmüıtilr.,, bDttın •ııc anaklan .,. b41tıı. .tlııantlari, Başvt'kll CalJnescuyu öldilrdQkJeri *" 
İNGfLTERE t)z.,'1lfNDE lıeodiılııi: ... reJimlntıı batına llrte bir -.ıa çln dokuz lejyonerin idam edilclili '1*' 

Londra, 21 (A.A.) - Hava Neza. cutrme.ıı heredir ld cofumu ıı. ceı871 ı6 de bir nUmay~ yapılnu~tır 
retlnin saat 18 de neıredilen tebllii· r-;:etı.. Buını.o ıcı. o kadar ;ot ...... ••ço LeJyonr.ulann lefi ve Bıı~eJdJ mtı"' 
"Buı münferit dilısman tayyarele~• =ırece1ıı1r .. S.rsOaeıt semai t•ki• Mbor. avln.i Hortı SJma bu m!lnasebetll 

b b h C ah'l" • • oııua ul llzerlnde,Q. Aılaa dtnlaııü• lltc sö
7 

edl,., t kt 
a sa a enup s ını aşıırık Lnn- ~ıyıaındalıı daıılarımıa da ll7le. O lılal imha . ' ."" nu u a, "Lejyoncular '/&. 

draya dofru uçmuştur. Keza aı mllr- edemedlf:l takdirde bu oııu bOıOn ._ 
11 

nılmesı IAzım l{Cleı müşkullrrı mi.ld• d d .. • · • .,..,.,,. e, lk' 1 F k tar a uşman tayYarelen Mcrkeı 11• hDtUn lthrllı tahrip cdecrilmlzden •rnln bu r . ır er ıı at en şıddt>tll zulum l/C 
Batı - $imal bö'gelerine nüfuz et- lunu~orıu Umh •• itimadı olunıu. Son ~O· tn:ı:vik ar:lıırıncl& Oilr ırıv •ıo~ ııı L~li"' 
mişlerdir Bu fanliyet öı;ı den sonra len ırı •lilccclıtlr. lım olınıımışlardır., o rıı • ıı 
d:ıha küçük m"kyasıa nlmak lizerr tek 
r:ırlanmıı;tır Lonıira bolı:<'l'ine "'7 

cümle Londranm c"varl •rına bombalar 
ıtılm11tır. İn!llnca zayiat udu Fakaı 
bir kaç lr ,ı 61milıtBr. Lancııhfre'd .. 
bir fabrika hasara airamıı. keza Mınt 
kıyısında muhtelif noktalarda hasarlar 
YUkua cclıni,tir. Bir kaç kiıi ölmiia
tlir. Yar&h adedi udır.n 

Bh lr:allizlcrln fU andı ıhden laı~dıtlm11 
ııo ncdır ~ S •nlt DAll'l•t•• •ıtıınu •alcrt h 
ıanına~ uirundakı "ayrcıluımıaln .,ıaauıda 
•izden ı.udlfimla. blae 7H11ım edeml)'Ouaaıa, 
hl~ obroaıu nceı çrkarmama'1ılnıı•dtT. 
Yapsın J'ranaa, Yaşasın bOton 

memleketlerde ka,ybolmu:ı baba mtraa 
ların.ı arayan ve en iyi 2finlere dotru 
>1lr0,1en mert imanlann layanu,,. 

İcru Vekil1 •ri ' 
Dün Sabah 'fop:Cmdı 

Ankara, 21 (A.A.) - !cra Vetill,,t 
Heyeti bugijn saat ı ı de BatyeklJ
Bqvekil Doktor Refik SaJ'dmn'm 
Yaaetinde toplanmq ve naın11mtllhıllll!! 
ki meaelcleri nıüakere etmledr. 



BE.D!Lr 
Ecnebi 

teoo Kr 
1&00 

800 

800 

• 
• 
• 

: Omer Rıza Doğrul 
'ı:iltercnin ricalındeo Uçu, 
Qttııokruı.ının· uruk lnarruLU 
~ sıra ı yaklaştığım anlat. 

llunlar Baş\•ekıl l\tısLer 
tbıtı, Harıcıye mustc~arı 
t 8utıer ve Ooıuın.)onlar 

~"' Lort Lloyd'di. Uçü de 
trıo bugünku tasnllutııırana 
~trnıenin bir tek çaresi bu
ll&unu, onun dıı ıaarruı.a 
k olduğunu söylediler ve 

•1: taarruza g~tınek sırasının 
ttçtikçe yaklaştığını anlat. 
'birle!ltiler. 

de bu sözleri sliylemek· 
'bakanı, Inı:ilterenin dost ve 
fikJerlnln manevi Stu\•vet. 

• tUkseltmektir. Fakat, mnk. 
il da olsa, bugiinkü ke~me· 
'an verecek biricik çare, 
ttcilcrin tasallütlarına karşı 
lıta geçmek ve onlara har. 
"~ını tattırınaktır. 
~uza geçmek gerçi kolay 

0,lf Fakat bundan başka ça
'tur. Ve lngilizler bunu 

L k için haz.ırlandıklarmı. bu 
"Ckkındnn gclcccklcrinl tc. 
,ıdi) orlar. lngili:ılcrin en fe-

1hetten korunmaları için 
Çareleri olmadığına ve en 

~İYetli r1cal bunu temin et. 
tıe göre yakında bu taar
"endipl gö tcrmcsi bekle. 

ister Churchill dlinkll nut
kunda Fransa ile ıneşı:ul 

tıı~t tııihvcrio Fransayı par
lk Uıcrc olduğunu anlath 

bol nunu bükerek teslim 

11
111la ve kendini aenllbln 

ıt\'ctınc bırnl.tığınn göre 
bh bek'eycbilir. Fakat, Fran 
'>beklenilmeyen şeyler de 
t llunların en birincisi. in. t:)" yardım etmediğine , ya. 

ltıediğine gore, hlr olmaz
' diıc;mnnhk ctmt"m('k \'e 

1 ba armnk istediği neticeye 
.,11ılllamakhr. 
l 11Slıdan istenect"lc vr b('kle 
t lsgari rol, budur. Fakat 
~k Churchill ' ln nutkundan 
tk (l Frnnsnnın bunu dn gös
~ len tehaşi ettiği .tnlaşılı · 

ft 11 VR7.İyet karısında derin 
~sür duymamok mümklin 

,1 ır Frnn a maddeten yenil. 
d &bilir. Fakat Fransız ruhut 'Ynı akıbete uğTndtğmı 
~1 Cidden acıdır. Mnrt>ııa1 
~· tı geçenlerde, gnllp znfe. 
ıı~ırn ohı"sn hh de he7.lme· 

d· hakim oluru:ı, tarzında 
~t1li SÖ7lf'r. FTansa hesahı. 
hu canlılık ifade eder ıibi 
tı "'ordu. Biitfln emareler. 

1 taferlnc hakim nlnca~nı 
Q tııferile şımaracağını gös. 
-.• O halde Fransa, parca. 
~ak ve hiisblitiln '.\'ıkılma

ar tı ycnlden canlnnncak ve 
ı~11 Yolunu tutacak mı? 
tıltlrnaı henUz killllyen her 
l'tınm•shr. 

Bertin • Roma 
Arasında 

ihtilaflar 

Yenı Alman gayreUerı. Akdenıun 
Jo~ ve batı baılarını ele geclr. 
meyı ıstihdnf ediyor Fakat, bu se
ter dt halya Afrlkada meşguldür. 
Almanlar, bu emellerinde muvaf
fak oldukları gün, ltalyanın Ak· 
dcnlzdt bir kör barsak değilse bL 
le, nihayet blı Alman tskelesı il· 
bl kalacağı sOphe götürmez. hal· 
yoyı, Sovyet Rusyayı baska tQrlO 
..ıkş.ımaya. f spanyayı hemen tes· 
tim olmamaya ıeşvlka sevkeden 
selıepleı bunlar olsa gerektir. 

YAZAN: 
Nüzhet l/Wjim Sinanoğlu 

1 talyan gazetelerinde son ~n 
gun zarfında rasladığım bır 

takım neşriyat var; bunlar bazı 
ehemmiyetli ışaretlere benzeyor 

1) Mesela. üç taraflı paktın 
Berlındc. imzasından sonra, Gıor. 
nalt: d"Italıa'da Virginio Gayda, 
uzun biT makale ile Sovyet H.us· 
yayı okşamış. aşağı yukarı aynen 
şu sözleri söylcmıştır: 

"Biı Sovyet Ruayayı il'lı tannnıt o· 
tan büyük devletia 1924 tc bu tanım .. 
ile ba,hyan münasebetlerimia, 1033 t' 
akdcttiiimiı dostluk -bitaraflık 
hakem paktlan ile sailam bir ıuret 
te tanzim edilml,tir t 933 paktına cö 
re İtalya ne Sovyet Rasya hlc; bir IC 

beple arıtlarmda h:ırp etmezler: biı 
UçUndi devletin ikı taraftan birine ta 
arrozu hal:ndt mutlnka bitaraf kalır 
lar; biribirleri alevhlnd hl~ tı1• ıuı\• 
ri, politik veya ekonomik komblnezo 
a. girmezler Pakt burun d• akttieı 
dir bugün de ıner'idir. 

"Sovyet Rusya, Faşist halyanm bu 
pakta sadık olduğı:ından mutlak ıuret 
te emin olmalıdır Bizim lyı milnaae 
betlerimiz daima dcv:ım edecektir hı 
rejim b"ribirln1n ayni dcfilae de ara· 
larında yakın akrabalıklar vardır He 
le Sovyetlerin son zamanlardıı yaptık · 
lan bazı refonnalar, ltalyada c;olı:tan 
beri tatbik halinde olan esaslara da 
yandığı için bizi derin bir ıurette se· 
vindirmiştir... 

1 
2) Almanyanın Romanyayı 'f

gali o kadar bi.ıyuk b1r tıarekel 
olduğu halde, İtalyan gazetelerı 
bu işga; işınden hal; tek kelime 
Ue bilt ba~setmiyorlar. 

T /\ N 

Şarkı Afrikadaki harekata iştirak eden lngillz taaklarından bir• 

~ ı 13 bu ay tarihlı Corrtere ı talyan matbuau. dırıJe mal 
;) della Sera. başmnkales nde. buattır Almanlannk je oy 

ltalyd harbe gireli elde ettiğ• it- Bı.· mı.-mleketlerın gazetclerın 
muvaffakıyetlerı araştıra 11raştı de çıkan mnkalelerı Propagand1> 
ra kaydettikten sonra ayni?n ~ôy nf'7aretlennın mem.ırları yaz.ar 
le diyor lar Onun için ltalyan ve ı\lmı:ır 

"Sillihtarrmızm afrrlıtı en1ı krını v• matbuatındD bırı oburunun ar 
ırf Avrupai bir• muharebC"dt daha a1 kasındarı adım adım gıden bıt 

~aruri cörülebilirdl : h,lbuk' buıııı hal vardır Yalnız bu .;on ırunıer 
mesaf, ve uman bakımlarından va de İtr.l) anlar hızayı bırakmışıı 
vdmıı bir muharebı;nin terazlııindr b benz:,·orlar Meseli yukarıkı ncş 
.ıtırlık pe'lı: zanıri bır hal almı,ur 8 • i . Al I · d ok 
handan memnun olmalıvız.,, ı rıya.t man gazete erın e V 

4) Mussolinl'n!n gazetesi olan tur 
lı Popolo d'ltalia da gene 13 •a Benct- bu nokta pek ehemm 
rihlı başmakalesinde veni bir da ) t.>tlıdu Acaba bunun sebebı nr 
va ortaya atmıştır Almanlar ''ab_iJlr: . 
onlara uyarak ta İtalyanlar .:fün Bıhrsinız ki Almanlar tlkten 
yaya yeni bir nizam verecekle \kdenızı halyar tıayat :.ahası dı 
rinder. bahsederlerken. hu Vf'n ye halyanlara vadetm•şlerd 
nizamın Avrupa ile Afrıkada Al \IJuş!-oc tını halyan holkını bu 
manya ile İtalya tsrafındnn mü~. va dt gôrt n~şclend ırmek ıste 
terek olarak idare edö!ecP~· fikri mışt Halb ıkı Roma Bcrlın w 
ne yol açıyorlardı Almanya lıa nihay~ı Brenner konuc:malımn 
la bu karardadır Halbukı Mussı lan sonr1ı haşlayan yeni Alman 
lini'nin Razetesi bakınız ılk dP harf'ketlerı Akdcnızin doğu ve 
fa olarak ne diyor: batı başlarını ele geçirmeyi ne 

.. Yarmkl dUnyanm veni •dC"olofllr def edınmı~ aksıyonlnrdır Al 
re r&re nasıl tanrım edilecdinl so manlar belkı , Adriyatikten bir 
ruı;tarmıtlrtı.naa. dilıımana hersevde eylerı İtalyanlara vereceklerdir 
6nce kendi menfaatlerimize göre ke >\ma Adriyatik'e bakim l)lmtık 
bul ettirecerm:z sulh ısartlan ile all Akdenizt hakim olmak demek 
lcadar olmahyıı. !&bilir mi? 

"-· Bir Panavrupa fikri de lı:ııran Halbukı İtalyanlar Fransa vı 
tine altına ılmmalıdır.. Hic; bi r· 
lmparatortak ide,.,JoJiler' dayanara~ ıt.ıldık!_an sonra Nıs Tulon, Mar 
lturulmamıstır~. Milletler v, lrıtııl:ı sı!yıı uzerınden yay·larak t~.pan 
araıımdaki münasebetleri. daimi bi ya hududunu bulmayı nekadar 
vapı vOcudr ıretırm .. k ~u,.~tı fü ven• ıstemişlerdi 1 Alman'ar buna mu 
den tanzimi fikri faydaııız ve faşl• saadfl ctmed"ler kend lerı ı\tlan 
isiyle -ııttır: _çünkU valnız imparator til< snh illerı boy.u nr'a Pirene rfağ 
luklar medenıyetlerr destek '>lab lmlıı ı d d 1 r 
lcrdlr Anonim ve kollelı:tif idareler arına ayan 1 ar Bu sparıvny 

ha!yanlardan uzak tutmak Al lnıınmamalrvız .• , 
manlara bağlamak demekti 

POSTA KUTUSU ••• 

Şimdı Almanlar Balkanlard a 
aynı pnlıtikayı takıp ediyorlar 
ltalya Afrlkada meşguldür; Av 
rupanın doğu cenup mıntakasın 
d• ışlerı görecek Almanyadır 

Pren1ı raıeteleri olnıJ'Q(alanndar elıı pelıı lnbetl olur~ 
bazıları ıazetelere cönderdikleri melı: lkincl olarak. bu zat rene kendisin 

Almanlar bu emellerinde mu. 
vaffak olduktan gün, ltalya Ak 
denizde bir kör barsak ~ bi de. 
ğilse de nihayet bir Alman tSke· 
lesı gib· kalır. 

tuplarında, kim olduklarmı daha iyı len başka bir hastası hakkında iki he 
anlatmak Uzerc imzalannın yanını itimin ıözleri arasında ihtilll gorüldli 
ceplerinde taı;ıdıklan çek dcfterlerinirı tüntl ,.uaralr benim de fikrimi soru 
ı'ıumaralarııu yazarlar Bl:r:de pliba yor... Ancak. bekim) kte hakem usulü 
parayı lı:oyunlarınrla yahut sandıktı hiç bir vakit cart olmamıştır. Sonra 
1Bklamak tercih cd'ldiflrıdcn okuyucu da, hl~ bir nkit rörm~ifi bir h<1sta 
ımz:alarmuı yanında çek defteri nama hakkuıda fikir ırermelı: h~kimlikc;e peJ. 
rası gôrülmez.. Buna lı:artıhlr bu siltu· ıakat •e pek "mesmiim,. bir iştir tlı: 
nun okuyucularından bazılarınm ·bu hekimin sözleri b)rbırin~ uyma:ı1a ya 
susi bir cevap istemedikleri halde- ad birinin sözüne itibar edilir, yahut da 
!arının yanma bir posta kutusu nama ha iyisi ikisi bir araya ıetirlerck kon 
rası yazdıkları olur. tlllto yaptırılır: Hekmlikte dC" "barıka 

Çek defteri olsun, posta lrut11111 ol· hakikat müaademeJ efkirdan c;ıkar, 
.un, içtimat mevkiin Yilkıcklilinc de· Bu ıatm sordufu ,ey, ne lı:ardeş 
illet eder lçtimaf mevkii yüksek ola ıçlo ne ba$ka bir hastası kindır Bl 
zatlara derin hilrmet etmek de her· meselenin menfaati, umuma tımild r 
kesin borcudur Onun itin bu rUnlcr· Urem!nln ilk a!Smetlerl nedir dıye ıo 
de aldığım mC"ktubunda Galata pasta ruyor.. Bu bahıi •aktile burada "8 
mer1ı:ezindcki kutusunun numarasmı dıtımı HMediyorum Gazetelerin o 
admm yanına yumıı olan ııata hUr lruyucularmdan devamlıları çolı: olur 
met borcumu eda etmek Uzere aceJ, sa da intanın her sün cuetcsinin he• 
·evap yazacatıın. tarafmı okumaya vakti olmayabiliı 

Bu zat razetedcıı t!~ ee1 ıonıyor Sonra da okuyucularm yenlıi olur Bu 
ilkin, kırk vaımda bir kardeııi vannıt muhterem zat ta belki vaktlle o bah~ 
Nedense batırrma rene Frenkler ıeJ ıörememlıştir. pahut o zaman bir ita 
di : Onlar "Kendisi defilıe karde,i nt daha rene oldufund~n Uremi bah 

* * G alfba bu vaziyet. ftalyayı 
Sovyet Rusyayı başka 

lurJü okşamaya Serrano Suner'ı 
hemen teslim olmamaya teşvik 
etmeyl ve nihayet yeni dünya 
nizamı etrafında Alman ütop;lt!r 
hıllıfrnıı klasik imparatorluk da. 
vas. gütmeye sevketmeye başla 
mıştır. 

haly& Hitler'ln Brenner'dekı 
tekhflerinden hoşnut kalmamış 
bulunsa da bir şey yapabilir mı? 

ltalya Almanlar Avusturyayı 
ışgal edeliberi serbest hareket 
imkanlarından bütün oütünl' 
mahrum kalmışur. ArtıJc bir şev 
vamımaz 

JJif)Y A!ft'f.D 
dir., derler. Bu zatm da yazdığına cö- ı;İne ehemmiyet vermemiştir. S lnellırr•d• Avam •e Lordlu lı•m•ru ı 
re rahatsız olan lı:erıd si değil de kar- Valı:tile yazdıklarımı eimdi hnth n~dlr. f'arlamcıııo ... demektir, ı!atY•ktll" 
deşj imiş. O halde niçin kardeşi doi etmek bile uzun olur O ıtlmetleri bı Avaırı •anıaraaında, Hırtdy• Velıılinin Lord 
rudan doğruya halini anlatmıyor? Deı len okuyuculınmm canını sılı:ar .. ln 1•• ha-.. uındı ıuhat •ermuı ... ıı.Ddiı Uıl 
':!ine bilvasıta derman aramak tehlike- san lrırkmı ıec;ml11 olup ta hatır mı ij m.ctısın aıal••• ..... dardır' 
1 '-' k lk · remi ıelirae - iwlsi bir llboratuvarl ı C· A•&ll' lıamaraaı mebuaıa..., a-ıııı.. 1 u>r ıeydir Vasıta olan '8 c s 101· ~w ı• • 11111., .. banııı mecll11dl1 Biri nulleı -
lcr, ya fazla, yahut yanlrş .• Her haJd,. hekime mllracut ederelı bir parca kal" ııaı. dlhrl d• baıı ... u.ı dc-1ıu lHolıM" 
'ı:ırkmdan sonra celerı a11met1er c;ok aldırıp onun fçindelri lire nisbctini ta mumu anı 174 w. . 
defa "kırkıncı yaş,, hastalıfııuı dclAlct vin ettirmektir P•rlamcnto dcmoı.rulnb tutuı ettlft n · 

~~~~==~~d~e~r~D~a~m~a~r~la~r~~~lı:~i~~~n~t~İJ~o~n~o~6~~~ü~r~-~~B~~~b~~~n=d:~:l:fl=~=~-~~~~~,u~·~~~•ıı~~tt ~d~~~ 
- ·---·· •• ··-·· •• ··- d ll)eM). lı.alılıınd• llıl nıecliM ... IHhaı •• rıı 1adı c: utanmıımdan. Bir f1m11ek cno lbm uttn. a.ıntıll A••ıa. Horic17Y 

tıı akı konuşmalar, dalma es
Gı lahaıarda başı boş dolaşırdı. 
• > lirnsUzJUğU, ruhların toplan· 
~~ı~: öbilr dünyadıı muhtemel 
~ •ıt etrafında dönerdi... Ha· 
~/ağı ve z.arurt nesir!, btztm 
tıı il rng11 ile d.ımgalı konus· 
-ıcı;ın UZOJkb 
> ~atttı buncs yasın önünde 

~ 'ltıek yerstz ve münasebet· 
bı.ı~'lırdl fakat nihayet, ma· 

11.ert. onu yemeğe davet eı· ... 
~!),.. _ 

·un o aksam tein gOnderdl-
y~lı: bize zakuııks ve volka 
~!çekler, renkli ı~ıklarls ne
l ~ yemek salonunda. hftlll 

·~ a olan sözler arasında. blr· 
t ~rı gUlilmsemcnlı:ı çiçeklen· 

l'rıedı 

~ııntzİ henaz tcmtştllt: Prt
!:1:Jdığ haber verildi 

Cif elinde kırmı7.I mf.lhOrle 
• b ı z:ıırfl ve hızlıı tcerı gır· 

tı b nı y tnı7 bulnıııdı~ın · 
K ,..., l{ıbı ıı: rı ndu ve zarrı 

s k il ık ili 1111 '! gıb• 

V tı "ııı r nuıu na r.ıLı 
h .. v., ılt Jııı.u '' 111 otaı· 

11tcıı bu egılı le ~rlı oanıs 
~ 
~ ia1taım1ş, sordum: 

.. ~? 

~ tekrar omuzlarını knldırdı, 
) .. ,,.. ~; fakat 6b11· 
~~ect>tl • ad"lr y vaoı dı;-

cırce 
YazaD . ANNll VIVANTI 

Cevtren RÜVEYOl 81NAN04LU 

tıı .. 
- On bir nıbl~yf' lhtlyaC'ını:r ol· 

duı?unu bu sabah söylemek ıereflnl 
bdm, vermtştinlz . Eğer bu parayı ka· 
bul edersenlı.. size minnettar ltalır. 
buııdan şeref duyarım 

P'.Jım· h&raretle öpmek için etUdt 
Sonra Kont Kamarovsky'yt hızla 

sı..l~mlıyarak v-. önünde bir daha e
~llı>rek, aceles olduğu tçin öz.ili dl· 
IC'Vip çıktı gitti. 

Kont\ırı btru aaÇS1% o1aıı baaına 
bir ıale\ çıkmıştı, 

tatsu biı sesle sordm 
- Bı.. adan: kim? 
Adını IÖJ'ledim Kamaronky Kaı. 

tan çauk UAvt etU. 
- Sıze on bin ruble tıediye et· 

-nln ccs.ırt! ettı~ıne ı:öre, keııdısı Ue 
oek sı.mım1sırıız 

Kt•k ell'dı nı 

- Yo~ rıa,·ıı Odilnc VPrdl 1oth 
.,. f'< l 'I?. 111 

ı< nı ııv\ :ık) ı<"IK111ı:;lı ı:;ı m •tılJ 

oı:~ıı ı.uı ısıu ııdı ~ıkıyuıdu 

- Yı.nımaı.. Neyı: benden ısteme· 
dlnızT Bcllla llimadıruz yok muydu 
ki? Ncdeı.. bir yabancıdan l.stedtnıı.; 
buıada ben varken ... Beıı ld. ılzl o 
kadaı sevl)'onım. 

Bilmem neden allamın u,ulctmn: 
tı- haldf b Ca2 beyPCıırıdRn drbı &.! 

anı tçtnd.. KamarovaQ. beni kolları v.ı.nı ... ı,,,,..,.ı ............ net. ....... ..rt• 
Ublnch llk1nlfb. 

- Sevılllml Benim canımı.. At· 
lama Seni anlıyorum Sonradan kim 
:>11'1 ne karşılıklar laU)'ecek olan o 
adamdaı part. kabul etmlı olmak dU· 
sQ'lctl81 senl baklrle1tırdl Geri veı 
parsları ona! Sana yalvarınm Ben 
vert>vlm kabul eti 

Ben. ııttikce daha atcaklaşm._ ve 
dlllıa. azaı, içinde hıckırırordum Ka
marovsk) beni daha kuvveUe ilke 
rıık. &ara ediyordu: 

- Paııilllrı ona ıade edeceğtne 1e· 
:nln etı Eter bu lOttu benden esir 
ce.seı .. ben bb daha cörmlyecekaln 
!Jnı)J'amwn baıı ~ GranJ'acıtın 
bası lçln, benden kabul eti Ve bırak 
da.•ma ben 1enhı dostuıı olayım. 
Duyduğum hakfrllkten dolayı ben• 

tesell acın epe) uğrqmall icap etti, 
O hemen on bin rublelllı blr çel< 

1azcL ve parmaklarımı r.orlıyarak 
on.ıan öperek ve bana teeekkürler e· 
1erek, ellt"rimbı aruına 10kuıturdu 

"lec• yarısı r!ttl 

Beı. cı;kle. kırmızı mOhilrlO ıartı 
11urıd1 yıılnıı Kaldım 

l:;te' Rt"t bıı rublı ı111t·mıııtım rıı 
ını bıı rublen olnıuşıu Zuvallı IY 
~ı,irt;kh K.ımıırovsıtyl Ve uıvallı a · 
112 Prılukofl 

K.endı undlme söylendim: 
- Amma Donato'ya paralan neden 

ıade etm~ltlml 
MOhtirt kopardım " zarfJ •ctım 
Korkak ve e:ısalamı:. tclne bnktun. 

IOftJ'a &Wdüm. 

,~ ............... ... 
BUGÜN 

SOMER 
Sineması 

\Te9slmln Pe<rnllde Manffa· 
lny,tl Olan 

CHARLES BOYER 
ve 

İRENE DUNNE 'un 
Ştılrmu! temsdlleri 

BUYUK 
AŞK 

'•nenin FRANSIZCA SÖZl ı 
en bGvü'I< ASK FfLMtNtN 

İKİN et ZAFER 
Haftasına Başlıyor. 

Hcntıa g8rmemiı olanlarla, tekn• 
törme1ıı lstlyenler bu fıraattaa 
;stifade etsin1Cf' Telefon: 428!11 

Yazan: Savım SERTEL 

L. dia .-,u, mıyan Maden Amelesi 

Küçüle Jan ve Köpeği 

1 ngilterenin şıma! ıusmındakı Jan'rı annesı lngıltereye ka~mak 
maden mıntakasında ~yıt uzert hemen oradaJu balıkçı ge

ou lrnıdt- vaudn Amele '1ladeu mıleru den bırıne .Jttca etmışllı 
ucaklarında c;alrşırken eğer hav& Vapuı denıze açılır açılmaz bır. 

hucumları olursa kendılerı bun. d~nbın Jan 'ın kuçük COJX.>ğı 
dan haberdaı edı!mıyeceklerdu l:>on Boı• saklandığı tahtaların 
Bu kanun yuzunde.n aşçılerden arasırıdar çıkmış ve efendısın•n 
Cansan uıı başına geçen gun şoy dızJerını yalamaya başlamıştır 
le bu vaka gelmıştir: O da onlarla gıdecektir. l{ararı 

Biı cumartesı gunu geç \o'"akte kııtidır 
kiidaı çalışan Canson o 11.kşam Bvylece yola çıkan bu ltüçuk 
evınt gıderken tıaftahğtru da aı. kafile geceJcy.n buyilk biı fırtı. 
mış vt o gece aılesile berabeı si· naya tutu lmuş ve yarım saat ıçtn· 
nemıı.v:• gitmek en nihayet ı.am de kuçuk _şemı parça parça ol 
yedı günlük ağır ışten sonra otrlıl• mu~tur Kuçuk Jan buyuk ~alga 
da eğlenmek duşuncesile sevinı- arın arasında soluktan kesılmek 
'"VInt- yola çıkmıştır. l uztr~ykcn bırısı koluna yapt~mış 

Faka• kendı mahalles 1ıv· Vt' onu bıı tahtanın uzerıne ~ı. 
~ ı dığ ı sokakta evinı bulaınay& 1 knrmış.tır Bu sahıbını yuzmckte 
rak <;okuntulerı" dolu bir drsa ı.t .> !arı bu salın uzcrıne çıkaran 
karşıh,~an Canson yanıldığını- ~ı,n Borı dur 
Kanı olmuş tekrar caddeyE' don Jaıı bundan sonra annesini bır 
muş ve d ığeı bil' sokağa sapm~ Jaha ormcm ştır O karanlık ge. 
ur Fakat hayır burada da evleı ced1.: or.unla beraber sulara go 
tekluk ve adeta hali bıı arsaya ı' mu!enlerın hiç bırısıne rasla~a. 
benzemektedir Muhakkak kı mıştır Saatlerle bu salın uzcrın 
tramvaydan bir ıstasyon evvel 1 de kalmış donmuı, ve kendınden 
rımıştır l"akat hay aksı şeytan ~e~mıştır Fakat köpek nöbeti el. 
'lkit tF ı?E'<'•kıvor den bırakmamıştır En nihayet 
Bugtirr çok yorutml1% olsa gt uuıktnr bu gemın_ın ışığ nı ~o. 
k ker.dı ev nı bilE' bulanı 01 runcı> vat ~uvvetıle bağırar3k 

ı~t(. Olı duşuncelerJe Cansan tam onlara kcndını duyurmuş ve kur. 
varını snat evını aradıktan sonra ııı lma _lsrına c;ebep .olmuştur. 
en mhavet bır komşuya rasgeı İriız t ltereye get nlen Jan bu 

• yetimhaneye yerleştirilmı .. ve bü-mıştır "f 

_ \ahu sarhoş değilım amr.ı tun gaezteler onunla ve kopeği 
bır turlu bızim evi bulamıyo Bon.Bon'dan bahsetmişl~rdir A 
rum radaI' gf'çen aylarda fedakar ko. 

_ Bırader beyhude aram k sahibının vanından aynlma· 
13ug•Jn siz yeraltmda iken •ayya. ml ıt Butun yetimhane Ç<>cuk 
reler geldi buraJanw yaktılar lan onu beni msemiştir. Fakaı 
vıktılıır.. geçen gun Bon.Bon bir otomobıl 

tştt.> 0 zaman Canson evinı nı kazasındn ölünce çocuklar yetim 
)t bulı.:madığını anlamıştır Işın h:ıne~ n i bir matem sarmıştır. 
erı fecı tarafı zavallı maden o. Bon-Bon'a hususi bir cenazt 
aklarında çalıııırken sade evanı merasimı tertip edilmiştir. lşh 

j ·ıı r k t b " tu aı'lesını d bu miinac:f>bl'tl" \'eniden butün t:g & a u n t 

k&vbt tn. ı~tir O gun ougun ken ~azeteler Jan'lı Bon.Bon'dar 
J lerınder hıı: biT haber yoktuı a hc:otmPktPdirler 
llurum esnasında oldtiter m i 
~oksa bir vere mı ıltıca ettiler 
Kımse bi lm ıyor. 
Ş ıınd ı k ısmen sapıtan Cansor 

ner51:ün i dönüşü bir ker" belk 
~elmlşlerdır diye yıkık evine ~it.. 
me>kt.t ve sonra içini çeke çek" 
~er.yl' donmek\edir. 

* * 
f\üçük Jan ve Köpeği 

K iıtük Jan Manş sahih fıze· 
rinde ufak bir kasaDad 

oturan bir Fransız yavrusuydu 
Bir ka~ aydanberi lngilterede bu.. 
lunar. Jan'm macerası bugünler. 
de gazetelerin dilinde dolaşmak. 
tadır: 

Almanlann onlann bulunduğu 
tarafa gelmekte oldu~unu ~ren 

Askerlik işleri 
Şubeye Da\·et 

&ala611ıı Yerb Aucrlit. tvJ>Utndeaı Ap 
c de ..U.r ,anı. Y4'. _,..,_ ... _.. 
,ııa... ... mt;,ocaaılan. 

llmın6atı 1. P. T.... ~ ... !U11ac 
~u Ult) 

4-lMt Ll Ttm. Ha ... et. Orbaa Yeıll 
<Ok UI (467U) 

MIU U Ttın U ot. llınltlm Ctlll G• 
•aıan 114 (13094) 

t-U97 l.I Ttıa ı-.... ... llleQır 
~ ..... ııa ttıı7> 

Mil 1 a H.. Me. lalın ... lallaettl rı 

na •••••> 
t·H6 a. 1. He. Ne. Tdık ... ltdlD Tir~ 

U4 UHt) 
4·UU U. Te ... ltıq .......... •12 

ı l4U) 

J.IOU in.. Ttm. 0-U ... llettr T.eı 
su ıoıos ı ıau .. tıuı 

~RASID R l Z A Tiyatrosu - ' 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

ı.., ~ L4=..-m Bevoöfunda Halk Sinemasrndr 

HA B 1 BE TEYZE Vodvil 3 Perdt 

Kol.tule IO, Balko11 !O Kuruıtur. 

R••'" ""'" "'19lltro911 Paaarteaı. Salı J11nlel"' R~vntlundıı R A 1.~ 

Ta~vımde 

"~bir ~aprall 

Terc:üm 

E debı matineler hakkındı 
bh meslek arkadaşım 

112oylt so~ lh) or 
'Gen~ rı~sü 1çındt eski şalrlerimt&ol

derı kın ne anlayacak' Meseli salL 
nedt Haklııır mersıyesıru okuyan saa.ı: 
aııtarır lılrkasında elınd~ "Kam• 
fil ki neı mısra soylendıkçe mana 
suı vereı btı ~rcüman 11\1 bWund11 
rularak?., 

Arkadaşımızın .. ruzeJ 
dedığı tasavvuru lehclit •• A 
gcı zorlukların lahlilinJ Uluaqa 
bırakı:) orum. Bea yalnız :fU ...,.. 
cuman bahsi ile meşgul olaca. 
ğıın 

~debı matinelerde Türk ecleW. 
) atmııı klasıklerı okunacalunlf. 
Arkudu~ımızın gösterdiği şair ... 
n ta\Sİye ettiği eserlerile • 
ıtlalım 

l<'uzulıden Leylfı ile Me<>naa: 
)yıt ıermestem ld idrak ebneum 

dünya nedlr! 
Nedimden lstanbul kasidesi: 

liak SıtımbQlun fU sa'd 

Namık Kemalden: 
i' eınınlrı rengi aks edOp tenine 
Yer ı atmi~ rüle misal oımua 
lnJtaffü, bak ne al olmue 
~ervl simlr sefalı gerdenlM 

Abdü lhak Hamitten. 
Oylt; blı şıddet.i tasmım 

Flkretten: 
::saıuı blJ akşamm tfltku erıunnım 
~ırıarkeı. ihtiraz Ue desti si)'ahı tel». 

Diğerleri de bunlarla kıyu 0ıe 
ıunabtHr Bakinin mersiyeslnd• 
Şe:n~lr gtbı ruyı ı.emıne tara1 ıarat 
Sa.dır dt!lllllı kuşaklı cilıau peb.U 

iNi: 
Gibi bir dereceye kadar aata. 

şılması kol~ beyitler tçbı teft 
mao laumsa, banlan ıe•~ 
anlatmak için yalnıa t~ 
değil hoca liızım . Hem de 1alam 
~eDl nesi.- değil okuyanlara .... 
oluıtanlua da, dinlevenlen 

Taltl1imd 

OkuyuMJ Dilekleri 

Maarif ten Temenni 

lıllrala• •calı~ d6au ıalellt olıatlll..., " -
b•tı"'- .. ..uı •• u.tt ..... tllıl .......... 

Blı 4• UMl'i ~hlrealerilı Oal__,..,. .. 
aıılerl lele •tılıftl&t estıanı..aaall. u.ı,,.. 
ılteJ'ı su ... dllıtH-. lıık ......_ lılllt 

ıı .. ,. llhlraıı,. "" ..... 

TAKSIM 
Sinemasında 

Hiçbir fllmde görülnwmlf 
'Jir muvalfakiyet kazanan 

Çanakkale 
Geçilmez 

Filminin seanslarına 
dikkat 

Hergün saat: 1 • 1.10 . 
t.30 · 6.15 ve 9 da ______ , '------.-. .............................................. .. 

YARIN 

SARAY 
AKŞAM 

ve iPEK 
Senenin en büyük ıin.ema Mdi3ul_ 
Şark edebiyatının Romeo ve J ulyerı 
Şark fi'ilimclliğinin en mqhtefem eaert.. Sinemalannda 

BÜYOK TÜRK ŞA!Rt FUZULl 'nin KİTABINDAN ALINAN 

LEYLA ne 
TÜRKÇE SÖZLÜ • YENl ŞIIRLERİ yazan 

MEC 
VECDİ BİNGÖL 

UN 
Musiki : Ustad S A D E T T 1 N KAYNAK 

\IECNUN'un J'ftll ft nen. prk:Jl•
nnı 9&yllyen 

M 0 N 1 R 
NUREDDiN 

u:vı.A 'nııı mQesatr " barllcutldf 
1&rkılaruıı sayUyen 

MÜZEYYEN 
SENA R 

1 
Bu Film PERSEMBE ':~!.' ZMIR 'de ELHAMRA ~tta 

,~ ..................................................... . 
, ~ eo -~ Ulmlertıu elde •tm97t- ınuvaııaıı o&aıı latanbw'ı&& -. DQ7ü 2 .m.na. 

FERAH ve ÇEMBERLITAŞ 
Yann Matlnelerden itibaren 

ATLAS E K s p R E s (TÜRKÇE ) 
"ıarnet Ye t .. dlllmft• blıllan d6ndtı.n.. Roenn " h~lecanlartle kalpleri durduran... YettU!k tarnıtnlr 
PM&ak .ı.ao..a; ao.Oll 1e11'alkir, 11.00& .un.ndlferct " 1 I00.000 dolara ma.ı ol.an CECU. B. de MU.U: ıı 

JAH!Sm 
- Aynca yine 2 ~nemada ilAveten -

Jutlnnd n.m. {Türkçe) Paramunt 11uo (Türke(e ı 
""~ Fla~ adi• ,. 

ÇEMBERLITAŞ 3 TÜRKÇE 1 FERAH 
Telefon: 22513 Pl1m t\tmen _ Telefon: 21359 

p 



Subun:arz11ı11 saf olduğunLı 
teınuı eder 

.. ~ : ~ ' ~ ' .. . . - . .. ... ' 

PAZARLIK ILANI 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
7.11.940 tarih Perşembe cünD Hat 3 de lıtanbalda Nafıa Mlldnrınfft bf

nnmda eksiltme komisyona odasında (2498.45) lira lrefif bedelli Topbpı _ 
Silivri - KUçüJı:çekmece köprüıü kartılaşma mahalli inşaatı pazarlık uıulü 
Ue eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdrrhk ı,terl rene! hususi n fennf '8rtnameJe
ri. proje keıi f hullsası ile buna mütderri d:ier C't'l'ak dairesinde rörWecektir 

Muvakkat teminat (183) liradır. 
İsteklilerin en u bir taahhütte (lSOO) liralık ba ı,e benzer ı, notıtına 

dair idarelerinden almıı olduftı •esikalara istinaden fstıınbuJ Nafıa Müdilr
tüğilndcn ahnmıı ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Odaıı veıikaları ile mez-
kür u.atte cclmeleri. (10126) 

Nafıa 
Vekaletinden: 
Ekailtmeye konulan ıı: 
1 - Tuausta Berdan IUlama ,ebe... 

kus lklnc:ı kwm ve deşarj kanalları 
ile suıaS lmalJb ve IJletme binaları 
ln~ıatı muhammen keşif bedeli va
bi'ti fiyat üzerinden (800.000) lira
dır, 

2 - Eksiltme 20-11_940 tarihine 
raatla1aı. çarpmbı iünU aaat 15 de 
Anltarada sulama lşlerı işletme mer
kez binaııı içinde toplanan ıu eksllt
me arttırma komısyonu odımnd.a ka.. 
palı z.ar uaullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Ek.ailtme ıartnamsı, 
muıcavele projesi bayındırlık lfleri 
eeueı prtnameııi fenni ıartname ve 
proJelerl (40) Ura mukabilinde su 
if}erJ reisliğinden alabilirler 

• - Eksiltmeye &irebUmek tç1n ts
~k.illeriı. (35.750) llrallk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmen.ı.o ya
ptlııcatı &ünden en u Qç eün evvel 
elltorindt: bulunan Ve$lkalarla birlik
te bir dilekçe ile Nafia Veltl.leüne 
m.ıracaaı ederek bu iıe mabaus oL 
maıt tizef t. vesıka almalan ve t.u ve
ıika11 ıbru etmeleri tarttır. 

au aıuddeı lçınde vesika taıebın
dı bulun~aıılar elWltmeyı taUrak 
edemezler 

5 - btekllleruı Teltill melttupla
ruu lkinCJ maddede yaı:W saat..en bir 
ısaaı evvetlne kadar ıu lflerı reialıiı.. 
oe makbuz mukabilinde vermelerı IA
ı.ı.t.ldır. 

Postacı.. olan ıectıaneJer kabul e
dilmez. (61>40) (10132) 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. Umum 

Müdürlüğünden : 
Mlleı.jeı;emu taraıuıdan ticaret lı· 

::.u.:nde ve yüuek Ucarel mekleple
rinoe tahsillerı 711purılmak Uzere •-
5ağıdalu terait dairesınde talebe all
nac:.ktır, Talip olanların en ıeç 

20 • 11 - lHO tarihine kadar Anka
radı. flrket umum müdl.lrlüiüne hıta
ben yazacakları mektuba aşatıdakl 
vtsaıkJ lllşUrerek mı.i.racaat et.meled 
illn olunur. 

1 - istenilen veııatk: 
a - Kendi el 7ıwaıle terdlmef hll 

~cırcıkası 
b - Lise olgunluk veya orta mek

tep diplomw veya mwı4ddak ıuret
lert 

e - Nütuı tezkeresı sureU 
d - SJıhat rapon. 
a - Askerlik vauyeUerl 
t -. 9 x 12 ebcıdıııdoı 2 roıotraf 
2 - Talıp olanların 7a:ıları lıs'- ıne· 

..ı.nlan ıçın 24 orta mektep mezun
ıarı için de 20 den faıla Olmi17&cak
tır, 

3 - Talıplerln orta mektep mezun
lal"I Ucaret lisesınde ve lise mezun· 
ıan 1Uksek llcareı melcı.ebtne ctre· 
uilmek vas!uu halz olacaklardır. 

• - Orta mektep ve lise oliunJuk 
Jert:eelerine iÖre talıpler arasında en 
ıyllerJ seçilerek fabrikalar rnuhase
bl!Sınde bir ıene amell tatbıka\ vt 
sl.ıı! iöreceklerdir. Bu aeçirode mü.sa· 
vl diploma dereceleri arasında orUı 
ve lıse oliunluk ımtihanlarındakl ma
tem11Uk deralerine aid en iyi numara· 
tı.r tercih sebebı olacaktır. 

TAN 

--msıar.mm:mı:;:m:-.-------' 
Şekerin yüzünü ağartan hiç şüphesiz büyük 

Türk Şekercisi HACI BEKİRDİR. 

ALİ MUHi DİN 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karalcöy, Kadıköy 
Siparişleri Ticaretluınenin Merkezi olan 

, __ Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. 

KOK SATIŞLARI 
Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Alıcılara bir kola~lık olmak fizere Yedikule ve Dotmabahçe rıı11'ııınele · 

rile Hasköy Kolr Fabrıkalarında ve Kurııçeşme depomuzda da kok aatııılan 
na baıılanmıştrr. · 

Dolmabahc;e Gazhaoeıinde Beo Tona kadar 
Yedikule Gazhanealndc İki Tona kadar 
Haskö1 Kok Fııbrikalarmda Bir Tona kadar 

, 1 ue1ar ,..pılmaktadır. 
Galatıda Yeni Yolcu Salonunun OçilncO ltatındaki ida k ı ı d 

ib. b"IQ um aatı ı K d . re mer e:r m ?: " 
eskiıi r ı 1 m ' ara •e a ıkoyiinde Pazar yolundak.ı dcpomuzd· 
da Kadıköy ve Anadolu yakası aat~larına devam edilmektedı"r. ..10144,, 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

l\lüdürlü"' ünden : Müesıescm; ~.b;~kaısmı'· lmSI e~iJen 100. 125, 150, 200, 250~ 300 3SI 
450. 500, 600. · 1 f trun Je tazyılı:a mukavemetleri 6 12 18 24 Kı/Cm2 
olan Ambuvatman 1 ont boru ve bu boru! · · ' ' . . . 
k b !.. ba"lnnmı~tır Tal" 1 . arıı aıt huıu<ıt aksam ıc;ın ı pırı · a u une ., · ıp enn a:rııınJ oo be ·· f ... _ • • 
müracaatlan rica olunur. (lOOlS) ' IUD zar IDU& müessesemızl' 

Üni~ersite A. ~· P. Komisyonunda~: 
1675 !ıra 68 lı:uruş keşıflı Üniversite r b -

açık eksiltme ile ihıleıi s.ı ı 940 S 1 _ .~a ım ta uru bınaıımın çatı tamirini ı 
t.ıekllerin 126 liralık muvakkat ta ı. ıunu saat 15 de Rektörlükte yapılacaktır 

. . • em nnt makbuzu 1000 ı · 1 k b . i• vantıitına daır ıahleden seki7 ıiln 1 l · ve en az ıra t u ıııl 
• •· evve stanbul v·ı a f d 1 • ye1 veıikası ve 940 yılı Ticaret Odası k&ğ 1 ı ye ın t-n a mmı, ehlı 

me mukavele proJeıı her cün rektörlu" kt•ıt ~r~lı bh'al~il oln.al arı Keşıf , şartoa 
· ~ ıoru e ı ır. 

iALATA 
?ERŞEMBE PAZAR! 

YOGUATÇU HAN ~ • 
iVE BANKAL.AA CAO 47 59 ISVIÇRE NIN 

~ - Bu bir senelik staj octlcetlnd 
ı.;dsıerecekleri kabılıyet ve umumi va. 1a$11C"' VilAuAıfı.lf.11 .. 1'1~ A ,..0 " 11. A 
sınarın• iÖrt: ıeçıleceklerden ort<.ı · - ıD .. ,.."""n .. 
;nek tep mez:unu olanlar Ucırel lııe- ı - - -
.inoe, Us.ı mezunlnn da Yüksek Uca- NKA VE Tİ - -
ret mekteblnde tahsil ettirilecektir. , BA CARETIIANELERE 

e - Tatbikat mOddeU z~fında ortcı 1n'11izce, ltalyanca ve Fransızcaya b h k · 
ınektejJ mezunlarına 60, lıse ~ezuo- ıayet iyi anlıyan ve uzun müddet Memleket ad kı~ .•şlna: Banka işlerindt 

l 
lımna 76 Ura aylık verllecekür. HASEBEC1L1K ve MÜDÜRLtlK va "f 1 .a~ııhndekı Bankalarda MU 

(7023) <10138> raber çalıotııiı yerlerden rcferan,ları ha~; ~u~~~ı ıfa etı:ı:ıie bulunmakla bı 
------------- Banka, Ticarethane ve bu ıibl müeueselerde ~~ enerkJık ve f211 bir kime 

K lf T M ışma arzusundadı ,. Eczacı a asr •la A11kadarlar (C. .) Harfteriyl~ 176 No lu POstı ku~su• 
YU:mahdırlar 

R L 
zı ro Ş40 

SaatJennın 
Zenıdn 

PIRLA.NTALl v~ c.LMA::il..l -.eııtlen celmıttir. 

r'iyatlan 
SON YENl MODELLER ÇOK ZARIFTIR. 

fevkallde uycundur Bir defa ıörmeniz mcnfa.atinis 

Z. SAAT M AN 
lstanbul. Sultanhamam Camctbası han. ARLON de . 
SATIŞ YERLERİ: fsta.nbul, Bahçekapı Üç Kardeşler Saat ~ 

rethanesi. Ankarada: Anafartalar Caddesi No. 2S A. Güncenci. unıı' 
q;ıkılar Caild ?25 U l'°t'Vn KASLI 

Türkiye Demir ve Çelik Fahri.kalan 
Müessesesi Müdürlüğündel\ 

Memur Alınacaktır. 
Müeueııemiz memur münhalitında 3659 No. lu Barem Kanmt11 

nı dahilinde istihdam edilmek üzere milıabaka ile memur al 
t ••eklilerin, 

1 - Aıgart Liıe mezuna otmalan, 
2 - Askerliklerini ifa etmif bulunmalan, 
3 - Hüsnühal ıahibi olmaları, 
4 - Ve yaşlannın 35 den fazla oimamasr. 

.ı.rttrr. (İn(ilizce bilenler ile ~elce ımai mUesıeaat nya B 
11aımı• bulunanlar tercih edilecektir.) 

V en1ecek ilcret Barem Kanunu ahklnu dahilinde bir 
;letme zammı ile 85 ili 140 liradır. 

İmtihan, 14 tkinciteırin 940 Puecmbe cünU aaat ıs de An 
Sümer Bank Umumi Müdürlüiii ile lıtanbulda Sümer Bank 
Sabesi Müdürlüğü ve İzmir'de Sümer Bank Yerli Mallar Puan .
rabük'de Deııür ve Çelik Fabrikalan Müesseıcsi Müdiirlüfilnde 
caiından isteklilerin en ıon 12 tlı:incite~rin 940 cüoilne kadar 
vazıh vesaikle zikri ceçen İdarelere müracaat etmeleri ilan oluoıırı 

1 - Tahsil veııikaıı aııl veya sureti, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı ıureti. 
3 - Askerlik Yesika11 ıureti, 
4 - Sıhhat raporu. 
5 - Poliı Hüsnühal lı:tiıdı. 
6 - 3 boy 7 veıw fotoirafl, 
7 - Hizmet 9Cıika11 asıl veya ta~dlkll suret\. 
a - Halen 3659 ve 3656 No. lu bnuna ttbi İdare Te,.. MOetl 

a çalışmakta olanlar almakta oldukları Ucret1erl cösterir birer • 
le kendilerine ait Barem intibak cetvellerinin birer musaddak "';,) 

(1014" 

-~ .CTI BANK ŞARK KROMLAR~ d 
MÜESSESESiNDEN : , 

DOKTOR ARANIYOll 
Milessesf'mh:fn Ergani Madeni dvartndftkl Golemao ~ 

etmesinde istihdam olunmak üzere bir Doktor aranın•} 
naktadır. Ev. tenvir ve teshin müesııesece temin edilıt1t 
ijzere. a"mi 300 liraya kadar ücret verilebilecektir oo~ 
'or'un dahili ha:o;tahklarda vukuf ve tecrübesi olduğu ~b 
1urık ve yara gibi ufak cerrahiden de anlama~n lazımd11 

\füt,.ha!l:o;ııı olanlar tercih olunur Talipler meslek hayatl~ 
rını ve medPnİ halferini t\'Ö<:tr,.ir ter<'iimei halleriyle. b 
foto~:ıflarını "ŞARK KR0:\1 MADEN,, adresine cöocler 
11elidlrler. 

o~vıet.Dem_i~~ollarf .ve Limanları· işt_efrtieJdar~si · ııa~. 
Muhammen bedeh (850) lıra olan 100 adet ıu ve benzin koytı'~ 

ıı.uılulı:la ve kapaklı 50 kiloluk ıalveni:re aac;tan bıdon (28.10.1940) 
ıesi ırünU saat (11) on birde Haydarpaşa da Gar binaıın dahilindeki 
V"'n tarafından pazarlık usulile satın ıhnac:aktır. tl 

Bu iııe ı1rmck istlyenlerin (127) lira (50) kunıııJuk lı:at1 teminat f 

r ınun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık ıünü saatine kadar koıı' 1 

r. ıil r~cAiltları l!Tımdır. d' 
Bu ise ait ıartnameleı komisyondan parasız olarak dafıtıl.;,altt' 

9
) 

(1014 

+ .. 
24/101940 tarih"nden itibaren ıatbi'k edilmek O:rere OemiryoJ .ıııb' ı 

t ı ia ve eşya lı:abul ve teslimi için adi ııUnlerde : lli 
Mayrs başından Birincikinun sonuna kadar olan aylardı öile tJtl 

t a·uk saaı olmak üzere saat 7 den 18 sonuna kadar. . !1l 
İk ncikanunun başmdan Niun ıonuna kadar olan aylarda ~ile pt 

1dat olmak Ü7ere saat 8 den 17 ıonuna kadar. 
acık bulunacaktır. 

Vagonların muayyen tahmil ve tahliye mUddetleri 

1 
, ARANIYOR ....-..~ ~- - d•n itib:ırt-,.. hu saatlere ııöre besap edilecektir. "7004., 

-- T o R K 1 y E -c -ô'M-HÜ4~R .. I nY,_E_T__.I....,. , .. ___ mn•mı -"---.. ·~----" 

T. IS BANKASI 
1940 KOçOK 

CARI HESAPLAR 

İKRA.l\llYE PLANI 

• 
1 

1940 İKRA!\fİYELF.Rt -
1 adet 2000 llralılc s tooo.- ur~ 

• " 1000 • c: sooa- • 
e • 600 • • aooo.- . • 

12 • 250 • - 1000.- • 
40 • 100 • D 4000.- • 
15 • 60 • IC 17.50.- • 
eıo • u • - 6250.- • 

ll<etldeler: t tvbat t mıyu 

1 ıOustoa. 1 lkt"cltHrı" tarihleri"" 

.... "''ır 

Kayak Öğretmen Namzedi 
Olmak isteyenler 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
1 - Erzurumda açılacak kayak kursunda dera cördükten ıonra mnbte 

lif bölııclerde Dafcıhk Federasyonu emrinde caJqtırdmak üzere 75 lire ayhlt 
ile.retle 15 kayak öeretmcn namzedi alınacaktır. 

2 - Aşağıdaki eartları hai.ı bulur..anlarm en cec: 15.11.940 tarihine ka
dar Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne mllracantları. 

A - Ya ı yirmi - otıu olması, 
B - Bünyesi kıı ıpprlan :yapmap mnsalt n )'(lbck rümılara taham-

mW edebilecek vasıfta bulunm&ıı, 
C - Herhacei bir ıporla lıtipJ etmlı olması. 
D - Tiırk olmak. 
s - Milracaatta bulunaca1dıir araımda tıae n,.. ona meıttep muunıı 

olanlar ve kıı aporlarile lıt caJ etmi• bulunanlar tercih •dllecektlr .. 

___________ ,.., ________ ~ 

Em16kiş'in Takvimi 
-- Ramazan: 20 Salı 

Jftnı- 17 ,19 • lnısak 4,41 

eMLAKlŞ. alıcı ve ~tı~lanı 
en büyük rchberıdır. 

Galıııasııra1 Lisesi karşım No. 
.!S<L Tcle!o.P • 49010 -------

(6941 - 10139) 

SiRKECi ' 
~o•.ıu~~üt Demırk.apı 

ıtaryola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

1 6ıhıı. n Neırl.J'&t MOdQrOı &mııı UZMAN 
G:ırcterilılr n Ntıriırıt TL 8. ·TAN Matbo•• 

l)'f eeraJt dahilinde taırada ç.a . 
·~ak Otere tıe vlkıf olma~ 
.sarttır. Mllracaıt: Zaman Ecı 

~- Qeposu - İs~bul -. 

Gemlik Belediyesinden: 

Elektrik Tesisatı 
1LAN1 

t -: Gemnk be1ed!yes1nln Gemlik· 
~ Sung!pek tabrtkuından alacalı e
lf'lttrik ct:reya.nına muktau olan tesi
sat m .. lzemeı· kapalı zarf usulO Ue 
•lr5lltmeyt konulmu,tur. 

2 - Ekslltm.ı 4/11/1940 pazartesi 
ııano at 15 ..ıe Gemlik ~Jed.iye dai
resinde belediye encümeninde yapı-
•a<'ııktır. 

1 
• 8 - Bı. ~lsabn kıblo tel kısmı 
neni" muhammen bedeli 7472 Ura o
lup 'muvakkat ' teminatı MO Ura 40 
kuruştan tbaretUr 

4 - ~u ite ılt proJe, k~fnamf' 
ve dljuı evrakl rennlyeyı tstanbulda 
Kan.kö> eski Gümrük ıokalında Ce
çeyaı hanında 18 No, da YUksek MU
hendi~ Şehsuvar Menemenclo~lundarı 
her zıunı.n ıörebllirlcr. 

5 - Talipler muvakkat terı:tna1 
mektup veya mıkbuzlanru 2490 ıayı
b ıranun hllkümlerlne ıöre hazırlı· 
yaeaklat· kapab urnannı yukarıda 
ikincı maddede 711zılı saatten bir 11-

at evvellne kadar makbuz mulcbllln
de tesU~ etmeleri llııundt.r. Poatadı 
olan ıeclkıneler kabul edlln'ıeı_ 

~- ANAPİYO.JEN _, 
DR IHSAN SAMI 1 

tsıreptokoıt; lstafiloıtoıt. pno 
mok:ok · ltoll oiyoslV1niklenı 
•apt.ıb c:ıbin Hra akınb v• 
cllo hastalıl:Janna ı.:ar11 colr 

' _.il ...,. teslrU taze asıdır - F 

rtf'IBAetNDA D .. AM KISMINOA 
Bu akşam saat 20.30 da 

OTILLO 

letlktlı eaddnfnda Kemıdt Kıımındı 
Bu ak.sam oyun yoktur . 

''"' <L. 

1874 de tesis edilen şehrimizin tanınmıı 

Z J R A A T B A N K A S I Beyoğlu, lstlklAI Caddesinde BAKER Mafaıası yanında 304 No. lıl 
Kuruluş fadhi 18HS 1 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası P U N C K 
Şube ve Aja us adedi 265 

'liraf n ticari her nevi banka 
muaın.-ı.-ı,.r1 

f'ara Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE YERiYOR 
lfraat 1bftlc-1111ndı kumtııırah ve '"b• ,..,ı tasarr t 
1 u lleeaptaı-ıftdt "" •ı 61 

ı ra11 bulunanlara sene da 4 defıı ce ı.ııeceh kur11 , 10 O 

' ' 4 

Adet 
• 
• 
" 

lkrıı.,,ıyı et /1o •ıa •dıkı PIAni Qll•• 
'" ''''•c•ktır. 

1 01)0 Liralık 

600 • 
2!10 
100 

• 
• 

4 000 Lir~ 

2 000 • 
'000 • 
400Q • 

100 • 60 • & 000 .. 

::~ : 40 • 4.800 • 
to • 1.200 • 

ol K KAT: RC!aplan~ı111kf parıılar bfr sent tclndf' !'in lfradan •satı dOsmı 
renedlere }kdramtye cıktığı takdlrdt ~ 20 fazlasiyle ver11C<"ektlr. Kuralnı 
ıeıı e ~ eıa. 1 EylCU. 1 Blr1nc1 kAnun. 1 Mart ve ı Haziran 

tıırlhlertnde cckllecekUr. 
....-------4iM.UL4'U';74:JJ'~ı~ ..,.......,. __ .... 

Çiçek Ticarethanesinin 
Piyıı~ıu!a hiç bir SUBESt bulunmadıtmı ve SAPUNCAKfS ismtnl ~ 

şıyan başka hic; bir çiçek ticarethanesiyle a18ka!lı bulunmadı&mı fi 
müsterilerint- bililirmelı:lf' kesbi 'eref "'ler Telefon : 40167. ~ .. ...... 

o MANLI B 
TtTRK ı\NONf.\1 SffiKF.Tl 

TESİS TARİlli 1863 
Statült-rf .,t' Türkıye CUmhurıyetı ile münalriı mukaveJenıımesl -zı91 

Numaralı 10/6/193l tar hlı kanunla tasdik edilmıetır. 
(24/6/193~ tar hlı ?43~ ~maralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhityaf akçesi : 

l 0.000.000 1n!?ili7 LirR~ 
1.2!=i0.000 inı;li2 Lirası 

Türkivenin ba~hca şehirlerinde 
PARIS MARSfLYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

\ıtlSIR KIBRIS YUNANiSTAN IRAN IRAK. FILtS'fft' 
ve MAVF.RAVl ERDUN'de 

. Merkeı ve Subeleri 
'UGOSLAVYA. ROMANYA YUNANiSTAN SURiYE. LUBPl,at 

Filyal!eri •e bütün DUnvact. Acenta v• Muhabirleri varda 

Rer nevi 8anka Muamelt"ler vapar 
Rt-oıahı <'ari Vf' mrvd111tt hr"lanlarl kii<ııtdı 
f~~ar! krt"dİler V(' _vec;nikli krt>flİler kiiŞAdt 
furkıv.- vf' f:<'nehı memleketler üzerine keşidt> 41enedat ~ 
•ntooıu 

Roroııı emlrlPrt. 
Esham ve tahvilat altın Vf' t-mıaa Oze.rine l\.'ans. 

ienedaı tah.,ilatı v .. ~ .. ; .. ,. 

En yüksel\ .. mnı veı ıı rtıarını tı111 7 kiralık 
Kasalar Sc:-vısı vardır 

..........,.- ··-~ıw ,. .. . 
1yasamn en mmmı1 şartlnrile (kumbaralı veyB 

kumharasız) tasarrui hesaplan açılır. 


