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lnönü, Sovyet 
Büyük Elçisini 

Kabul Etti 
ltimatnamenin Takdimi Merasiminde 

Şükrü Saracoğlu da Hazır Bulundu 
Ankara, S (A.A.) - Sovyetler Birliği tarafından Ankara bü. 

)'\ik elçiliğine tayin edilmiş olan ekselans Vinogradof bugün 
~at 16 da mahsus merasimle Çankaya köşküne giderek Reisi
cumhur İsmet İnönü tarafından kabul buyurulmuş ve itimat 
~tubunu takdim etmiştir. Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
.:abulde hazır bulunmuştur. 
t Ekselans Vinogradof Çankaya köşkünde, gelirken ve gider
en, askeri bir müfreze tarafından selamlanmlştır. 

ALI HAYDAR AKTAY GİDİYOR 
~ Moskova büyük elçimiz AU Haydar Aktay, vazifesi başına 

donmek üzere pazartesi günü Svenetia vapurile Odesaya ha. 
h~·ket edecektir. Mezunen şehrimizde bulunmakta olan Bükreş 
Uyük elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, dün Romanya va

l>urile Köstenceye gitmiştir. Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra. 
itl> ta dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Nedir? 
:tap0n,a. evvel& Amerikayı Cine 
>ardım etmekten menetmek ister. 
Sonra da H!rıdlçlnJyf, Holanda 
bıtatemıekelerlni ve hattl İngiliz 
tılüstemlekelerl.nl eline ıeçlrmek 
'1-zusundadır. Amerikanın kuvvet
~nmest Jae, bu emellerin tahak:
~kuna mAnl olabilir. Bu itibarla 
.\lmanya, İtalya ve Japonyanın 
.\ınerlka aleyhindeki gaye ve men.. 
'-auerı aruında bir 1$tirak husu
ı. gelmlş ve onlan Amerikaya 
~ cephe aimıya aevketmı,tir. 

M. Zekeriya SERTEL 
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AMERIKADA 

Reisicümhur 
Namzedinin 

Yeni Bir Nutku 

Tiirkiyenin en büyük mizah mecmuası 

ŞAKA 
Bugün beı renkli kapak, nefis bir baskı ile 

cıktı. Bütün müvczzilerden isteyiniz. 
._ ________________________________________ .-.-: 

Garp çölünde, Ingiliz ve Italyan kuvntlcri arasındaki bir çarpış nıa esnasında tahrip edilen bir Italyan kamyonu 

Hava Harpleri 

ln9ilizler Krupr, 
Fabrikalarını 

Bombaladdar 
' 

Baıvekilin Hatayda 

Dünkü Tetkikleri 
Antakya. 3 (A.A.) - Başvekil Dok

tor Refik Saydam, bu ııabah saat 9 da. 
refakatlerinde Ticaret Vekili, Vali, Kıı 
mandan, Parti Müfettişi ve Hatay Me
busları olduiu halde, Kınkhan n Rey 
haniyeye hareket etmişlerdir. Şehrin 
bütün caddelerinde toplanan halk, sa
yın misafirlerimizi coşkun tezahürler. 
le seUımlamııı ve alkışlamıştır. 
İKTiSAT VEKİLİ RİZEDEN 

TRABZONA GEÇTİ 
Rize, 3 (A.A.) - İktrsat Vekili Hüs 

nü Çakır, dün akşam Hopadan vapur
la ıehrimize gelmiştir. Vekil, Beledi. 
yede kendini ziyaret eden bir çok Ri
zeliler ve memurlar ile memlek.e it
leri hakkında görilşmilş, bu sabah sa.. 
ııt '7 .ıı .. "f'r!'l't-•onıı O'İtmiştir. 

Afrika Harbi 

İtalyanların 

Tayyare Kayıbı 
214 ü Buldu 

" Dlln Slnagonlarda ibadet sırasında, Muscvner, TQrkçeden başka bir dllle ko-ıı 
.,u~mıımıya yemin etmişlerdir. Bu husustaki tn!silAt ikinci sayfamızdadır 
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n mesafe kazandırmış olacaktı ki, 
med!k: Bu suretle, bir hayli ö

b ı a!mrak çekilmiş oldular. 
u hadısenin şuyuu, butun civar 
lerde buyük bir SC'Vinç uyandır. 
tı. Zavallı köylüler Meta bayram 
ıyorlardı. Biz, onlar vasıtaslle, 
mana korkunç propaganda habcr

uçuruyorduk. Bunda muvaffak 
u rumuz da tı5lktırdı. CUnkil dilı

' t hk m etUCI mevzilerini bile 
p, daha ıerllcre çekllmi~tl. 

• yluler, bitim knrargMıımıza gel_ 
, yranlar, sigaralar gcUrmfs

b r şey isteyip istemediğimizi so
orl r, hizmet ıörmck arzuslle çır. 
yorlardı. 

J ıhtfyar adamların, bize göster
e ı aUlknyı ömrüm oldukça unı.ı-

r cadaşlar, yıkanmak ihtiyacın_ 
dılar. Bu ihtiyacımızı duyan köy-

- Biraz ııabredJn, size dnjdan bl
odun keselim!., dediler, 

::> ihtiyar adamlar, çok geçmeden, 
ımuze arabaların odun yığdılar. 
adar ki, hepimiz, bUtun bir yıl 

k ynntsak, o kadar odunu yaka.. 
"111~•··~dıK:. Fak t dilşmıın çlzmt?!J altın

Y mıyo katlanıımıyan mert Türk 
ıu ünun buna benzer han&ıi c!en
r.ı sayayım ki? Onlar için, büs. 
n ayrı bir destan yazmak lAzım. 

.... ~ ... ,,-r. Anadolu harbinde, kadınlan, 
Jklarlle, ayn bir ordu gibiydiler .. 
h rbln kazanılmasında, muharip 

udan daha nz rol oynamadılar. 
rk'!I gOnQ, emir ,zabiti ..ŞUkrQ Be

ğıdakl emirnameyi yazdırttım: 
Heyeti lhtlyaı'lyelere: 

- İnayeti Hnk ve ruhaniyeti 
vgamberl ıaıyeslndc ordumuz tanr

ı geçecektir. 
- Çok genls bir mlkyıısta yapı. 

mı:•'llL·ı~uk olan harekAtı askerJyenin dilş
n tarafından kntlycn hissedilme

-·.--';"' __ , matlOptur. 
- Harekat, oksam. karanlığının 

nı ııını müteakıp ve geceleri yapı. 
ından, topçu. süvnrl ve piyade 
tına verilen istikametlerin takip 

lebilmcsi için, bu akşamdan itiba
hcr koy, köylerinin haricinde, \'e 

az ellişer metre mesafede olmnk 
e, be yerde ve sabaha kadar a
ya .acaklar ve bu ateşlerin bir fL 
ya uğramaksızın, muntaz:ıman 
m sı temin olunacak, etrafları da, 
rınde uzun sırıklı kadın ve ço-
1 r dn dahil olduklnn h::ılde, müm 

n olduğu kadar kalab::ılık bir halk 
tlesi tarafından kuşatılaeaktır, 

4 - İkinci bir emrin tebliğine ka
r, bu ateş vaziyeti muntazaman 

am edecek ve heyeti ihtiyariye. 
nezareti ve mcsullyeti altında ya
caktır. 

5 - Her hangi bir şekil ve suret
olursa olsun, intizamı fhl!U etmek, 
ahut düşmanın ufacık olsı.ın bir 
lumat edinmesine meydan vermek 
mı muciptir ve bundan bf!yeti ih. 
ar.iycler mcsuldür. 

İmza: 
Yeniıehlr cephe kumıınaanııQı 

en, birçok sureUcrinl çıkarttığım 

emirnameleri derhal, sUvarllerle 
iln köylere dağıttırdun. 

O gece, elbiselerimle, ve kucağım
tü!ekle bir tavşan uykusuna dal-

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

INGILTERE UZERINDE 
Londra, 3 (A.A.) - Hava Ne
retilc Anavatanın Emniyeti 
zarcti tarafından tebliğ edil. 
ştir: 
'Düşman, dün gece yeniden 
lıca taarruzlarını Londraya 
İngiltcrenin cenubu şarkisine 
cih etmiştir. Memleketin sair 
samınrı karşı da hücumlar ya_ 
mıştır. 
koçyada iki noktaya yangın çıka
bombalar aWmıstır. Bu bomba

' bir gOna hasara sebebiyet verme. 
" de yUksek lnfilllklı bombal::ır 
binayı hasara ugratmıs ve birkaç 

'nin teler olmasına sebebiyet vcr
tir. 

DUNKU HüCUl\ILAR 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz Ha. 
ve Dahili Emniyet nezaretleri 
liği: • 

"Bugün düşman münferit tay
elerle muhtelif hücumlar yap 

ştır. Saat 17 ye kadar gelen 
rlar Londranın bazı mahal. 

erine gelişigüzel bombalar atıl
ını ve muhtelif evlerin yıkıL 
•ını göstermektedir. Zararına

r plr.adığı tahmin edilmekte
• Thames vadisinde Essen, 
nt ve Cornaunilles'de muhte
noktalarda bombalar düşmüş. 
de ciddi hiç bir hasar olma
tır. 

Bu mıntakaların hiçbirinde ö. 
yoktur. Midlands'da bir şehir. 
ve yine ayni mıntakada di~cr 
iık bir şehirde birkaçı ölüm 

recesinde olan muhtelif yara_ 
r vardır. Bu şehirlerde evler 
ılmıştır. Başkaca hasar azdır. 
trene mitralyöz ile hucum e. 
is ve birkaç kişi yaralanmış. 
Munferit uçan bir düşman 

aresi, Londrn civarındaki 
tluklardan birinde bulunan 
cehre bomba ve mltralyözler

hucum ederek, birkaç kişinin 
- ............ esine, birkaç kişinin de ağır 

lanmasına sebep olmuşsa da 
du man tayyaresi düşürül. 

' mışbm ki, Şükrü Bey tarafındnn u. 
yandırıldım: Jundarma postası bir 
mektup geUrmisU. Mektup, üçüncil 
si.ıvari fırkası kumandanlığından te
lefonla Yenlsehlr mıntaka kuman
danlığına dikte olunmustu. Ve bana 
geliyordu. Mektupta, İnegöl cephe.>. 
sindeki dilşmanın, saot beşten iUba
ren, milthiş bir topçu ateııilc taarru
za boı;ladığı blldlrlllyordıı. Bizim 
cepheden de malQmat isteniliyordu. 
Ben, verdiğim cevapta, vaziyetimizi 
bildirdim, Bize cevaben verilen emir. 
de, düşmanla müsademe kabul et
m:!lnemlz. kademe kademe çekilme
miz, ve cephe kumandanlığına iltihak 
etmemiz blldlrlllyordu. Buna muvaf. 
f k olamadığımız takdirde, çekilir
ken rasUıyacal!ımız her hangi bir fır
kamıza lltlhrık edecektik. Bllhnssn za.. 
ylat vermemlye dikkat etmemiz cm
rolunmaktaydı. 

Bu emri alışımızdan llti gün sonra, 
:ıafıık vakti, top scslcrile uyandık. 
Düşman, sağa sola, sanUcrce mermi 
snvurdu. Nihayet, saat dokuza doğru, 
Krıvaçınar köyUnü geçti, şosenin te
llıkl noktasında görllndil. Burada g5. 
ı·ünen dilsman ucu, tam bir buçuk 
s:ıot durdu. Ve yenl:ıehlr ııoscslnln 
bize nazarıın sol tarafındaki sırta, 
iki makineli tU!ek yerleştirdi. Ben 
yalııız, Kuyular Boğazındaki manga
:nm geri çekmiştim. 

(DEVAMI VAR) 

MebusJanrnızın Vilayetlerde 
Verdiği Konferanslar 

Ankara, 3 (TAN) - Bingöl Mebu_ 
su Feridun Fikri Mersin, DenJzU Me
busu Necip All Kırklareli, Konya Me
busu Muzaffer Afyon, İstanbul Me
busu Ahmet Şilkril Trabzon, Manisa 
Mebusu Kllum Nami Akhisar ve 
Muğla Mebusu HUsnU Kltnpçı Ispar. 
tııda birer konferans vel")'nlşler ve 
dUnyanın içinde bulunduğu vaziyet 
knrsısında Türk mllletınln y{lksek 
durumunu vo Türk bUnyeııinln her 
türlü hildiselere htiklm olacak bir 
kudrette bulunduğunu ve bUtün mil
letin Milli Şef İnönü'nUn ve Meclis 
\'e HUkQmeUnln etrafında tam bir i
manla mücehhez bulunduğunu işaret 
eylemişlerdir, 

Simnvda Yananlara Yardım 
Ankara, 3 (A.A.) - 30 Eyl!U eece

si Simav'da vuku bulan harikte evleri 
yanan yurddaşlann en zaruri ihtiyaç• 
lanna aarfedilmek üzere Ku:ılay Mer
kezi Umumisi tarafından telıraf hava. 
lesi 1,500 lira gönderilmiııtir. 

BUGUNJCU PROGRAM 
7,30 Prouam 
7,35 MOdlc (PL) 
ı,oo Haberler 
8,ıo Yemek Usted 

1,20 MDdlc (PL) 

• 12,30 Program 
12,33 Su 
ız.so Haberler 

U,05 Halle haHları 
14,00 MOdlt (PL) 

• 18,00 Proıram 

11,03 MOdlı: 

18,30 Şarkılar 

ıt,ao Haberler 

19,45 Su 

20, 1'5 Radyo ırarcteaJ 

20,45 Temin 
21,ı:ı KonuJma 

21,45 Orkeatra 
22,10 llabcrltr 

22,45 Orke1tra 

23,00 Dana mOılll 
21,ıs Kapanıa 

2.081 tayyareye baliğ olmaktadır. 
Bunl:ırın, ekserisini de bombardıman 
byyarelerl teşkil etmektedir. İngiliz. 
bava kuweUcri ise ayni müddet zar. 
tında 557 avcı kaybeylem)ştlr, Altı 
hn:fb devam eden hücumlardan son
ra, İngiliz kuvvetleri vaziyete ilk gU
nU olduğu kadar bfıklm bulunmakta
dır. İşte bunun içindir kl, Almanya, 
bu kadar zamandır vaadctmckte ol. 
duğu istilA i5ini tehir ctmektcd\r. 
l\!aamafıh, mevsimin ilerlemiş olma
Gına ve dolayısile harektitın gittikçe 
ı:OçlC$II1cslne rağmen, geın1 tah:ıldatı 
devam etmektedir. Bunun içlndlr iti, 
biz de daima rnilteyakklz kalacağız,., 

ALMANLARA GORE 
Berlin, 3 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Alman hava kuvvetleri diin bir ke. 

re daha Londraya ve Cenubt ve Mer
kezi İngiltrede askeri hedefler üzeri. 
oe taarruz etmişlerdir. Londrada gün
dilz yapılan bombardımanlar şehrin 
merkezinde kain garlarda ve Thames 
ağzındaki doklarla liman tesisatında 
hasarlar vukuuna sebep olmuııtur. Ce
nubi ve Mcrkt'ZI lngilterenin bazı ha
va meydanlar:ı!lda halli:arlarla kı lala. 
ra tam isabet kaydına ve bir çok tay
yarenin tahribine muvaffakıyet elver
miıtir. Cenubi lngllterenln bir kaç li
manına ve me elil Svansca, Nevquay 
ve Weymouth'da, sınai tesisata, antre_ 
polara ve petrol depolarına ağır çapta 
bombalar düşerek büyük yanıtınlar 
çıkmıştır. !rlandanın Batı - Cenup u
cu ac;ıklarmda bir Alman muharebe 
tayyaresi bir İngiliz şilebine tam silr 
atle eidcrken isabet kaydetmiştir. Va. 
pur ıüvertedekl hamule yondıiı mild
detc;e hareketsiz kalmıştır. 

Bir kaç dü~man tayyaresi Şimalden 
ve Batıdan Almanyamn hudut bölge. 
ferine ve legal altındaki araziye nilfuz 
etmiıtir. Düşman tayyareleri bomba 
atmışlarııa da bu bombalar askeri ve
ya lktısadi haaarlara sebep olmam~
tır. Bir yerde faaliyetini durdurmuı 
olan bir fabrikaya isabet vi.ki olmu1-
tur. Dilşmanın dilnkil zayiatı 6 tayya
redir. Yedi Alman tayvare1i kayıptır ... 
OOUVR'UN BOMBARDil\tANI 

Londra, 3 (A.A.) - Alman batar
yaları diln akeam fıuıılalı ateı acmıılar 
ve Douvre bölgeaine obUsler dUımUı. 
tür. Bazı evlerde bir miktar hasar vu
ku bulmuı ve bir kaç kiti ölmUıı veya 
yaralanmııtır. 

ALMANYAYA GiDEN 
ITALYA.."'i PiLOTLARI 

Londra, 3 (A.A.) - Britlıh Untted 
Press Ajansına ıröre, 5000 İtalyan pi. 
lotu ve diler ltalyan hava mUretteba
tı Alınanların utradıklan pilot zayia
tmı telifi için Almanyayı sitmlıtir. 
Ayni alansa göre, Capronl'lcırden mll
te§ekkil bir çok küçük filoların Alman 
n istikametinde actulu g8rlllm0şt0r. 

Hnyn if ~I",. .. ,.---· 
~ ~ c ..... ~llii "--~•-<Wıııl 

Teş Hat-g 
Ge işle i "y r 1 
TOrk Hava Kurumunun tstonbul 

kongresl diln Halk Partisi salonundo 
toplanmıştır. Kongrede Vali ve bUtl\n 
mıntakn mümessilleri hı!zır bulun
muştur. Parti İdore Heyeti reisi RC'
ş::ıt Mimaroğlu kongreyi açmış ve 
mlllet ve memleket için hayırlı neU
celer ahnması temennisinde bulunıı
rnk sözü Erzurum Mebusu SUkrU 
Ko~ağa vermiştir. 

Şükril Koçak, mnksadın varidat 
kavnaklarını coğnltmak olduğunu 
s6ylemlş ve hudutlarımız dışındaki 
kanlı faclalnrı ve Alem Umul bir ma
hlvet arzeden hftdlselcri gözönünde 
tubrnk, Kurum faaliyetinin arttırıl. . 
maı;ını istemiştir. 

'l AN • A J - !.4ü 

a ifatura 
e 

·y ?. 
Manifaturacılıır Cemiyetınln 

yapur,r toplantıda Ticaret Veklilrti rı. s:ı 
rnfınd!ln tesblt edilen fiyatlara it• ' 
edilmıı;tir. Manifaturacılar, evvel -' 
bıt edilen yüzde 25 karın yüzd &il· '• 
za indirilmesini beğenmemekte ve: lis· 
tede tadilat yııpılmadrğı takdirde, ~ı 
ı;ardan m!lnlfııtura ithal edemiyec 
lc:rini söylemektedirler. Keyfiyet Tica 
ret Mudilrlüğün~ bildirilmistir. " 

Şükrü Koçak, Hava Kurumunun 
gelir kaynaklarının fitre ve zekftt. 
tutkallı makb,ıaz, milsamere ve balo, 
teberruat ve dza kaydından ibaret ol
duğunu söylemiş, 10 kuruştan bnıılı
yarnk bütün vatıındaeların gelirleri 
nlsbetlnde Kurumn teberrulnrdn bu
lunmalarının tl'mlnlnl, bunun için de 
lstanbul teşkllAtının icap ederse, bir 
bnşka şekle ifratını iJıtemlııtlr. 

Dün şehrimize gelen Yunan Milli takımı Sirkeci garında kendilerini karşılıyanlar arasmda .. 

Fiyatlan Mürakabe Komisyonu 
manifaturacılann bu itirazlarmı tc' 
etmiştir. Esasen V c:kllet tarafın 
gönderilen ikinci bir liste uzerindc 1 
hadlerini tayin ile meşgul olan kom 
yon, evvelce hazırlanan liste ilzcrin 
tetkikler yapmayı kararlaştırmıştı ıQ 
Buna göre kar nisbetleri tesbit edil 
cektir. Maamafih komisyon reisi mır 
nifaturııcıların itlrnzlarınm yerinde ol 

Balkan Oyu rınafira ıyada v ı 
Yarın Ba l nıyor ş 

madı=ın• s:ıylc:mektedir. 
:CEMiR, ÇUVAL VE DERİ - Ar: al 

k .. r.l, 3 (TAN) - Ticaret Veldilt , 
demir, çuval ve derilerin aatıı fiyat!• il 
rmı ve fizamt klir yüzdelerini tesbit et ~ 
miye başlamJ<ltır. Vekalet bu şekild Ilı 
bu maddelerde de ihtiklir yapılmasr11ı be 
kati surette önüne geçmek karannd• ti 
dır. Bundan sonra diğer bazı madde"aj 
!erin de satl§ fiyatları ve azami 1'f..t 
yüzdeleri ayn ayrı tesbit ve ilan olll'~l 

ŞUkrü Koçağın nutkundan sonra, 
"tetkik encümeni,. için 2~ Aza seçil. 
mlştlr. Bu Azalar, busün kongrede 
ŞUkrü Koçağın l&aret ettiği flellr kay 
naklarını tetkik -edecek, İstanbul teş
klUltının alacağı şekli tcsblt ederek, 
cu:nartcsl günü !oplanı:cak olan u
mumi heyete blldlrecckUr. 

45 Kişiden 

Geldi, 

Mürekkep 

Yugoslavlar da 

Yunan Takımı Dün 

Bugün Geliyor 

Kok Kömürü işi 

Tüccarlara Bıraklldı 
Eti Bank, ıehrlmlze kok kömürU se. 

tirilmesi işini, dört büyük tilccara 
devretml&tir. Bunun sebebi, nakliye 
ilinin bankaca tanzimine imkln eöril
lememesldir. Tiicearlar, Zonguldaktan 
tatanbula bir ton kömürün 215 kuruııa 
eetirtilemiyecetini, bunun 3 lirayı bu
lacağını ileri ıürmU11lerdir. 

Bu zaruret karşısında. halen depo
larda 21 liraya ııatrlınakta olan kok 
kömürünün fiyatı artacak ve İstanbul 
semtinde kömilr 23,65, Beyollunda 
23,35 liraya satılabilecektir. 

l\lemleketimizde 86234 
Radyo Var 

Yarın başlıyacak olan Balkan o. 
yunlarına fııUrak edecek Yunan takı
mı 45 kişilik bir kafile halinde dün 
ö{:le vakti Konvansiyonel ile ııehrlmi
'le gclmlstir. Bu kafilede birkaç ta 
gazeteci vardır. AtıeUcr S\fadlyc ote
line, idareciler de Tokatlıyana mlsa. 
fJr edllml"lerdiı'. Yugoslav takımı bu 
ıabıth gelecektir. 
MUsabakalııra iştirak edecek bütün 

sporculıır, bugün saat Hl do ftbldeye 
çelenk koyneaklar, bundan ıonra İs
tanbul bölgesinin scre11erlnc Taksim 
gazinosunda vereceği tanıııma çayın
da hazır bulunacaklardır. Yarın ve 

Müteferrik : 

Kurtuluş Bayramı 

Programı Y aplldı 
İstanbul kurtuluş bayramı 6 teşrin

evvelde merasimle kutlanacak, o gün 
şehir bayrak ve ıısıklarla donatılacak_ 
tır. Geçltresmine iştirak edecek teşek
küller Sultanahmette toplanacaklardrr. 
Taksimde abide önilnde merasim yapı. 
lacak ve bunu milteakıp cec;itresmi bas
lıyacaktrr. Gece Belediye cazinosunda 
Vali bir ziyafet verecektir. 

Ankarn, 3 (TAN) - Memleketimiz. 
de radyo sayısı her ay bir miktar da
ha nrtmaktadır. Halen 133 vllAyette 
86.234 radyo bulunmaktadır. Bunlar
dan 37183 sayı ile İstanbul birinci, 
10444 sayı ile Ankara ikJncl, 5290 ııa
yı ile İzmir ilçtincil, 2886 sayı ile 
Buısa dördUncü ve 1662 sayı He Ko. 
caell beşinci gelmektedir. 12 vllAye
timizde binden fazla radyo vardır. BEYOGLU MÜDDEİUMUMİLİ

Gt - Beyoğlu müddeiumumi teş
J aponya İle Yeni Ticaret kilatı lağvedilmiştir. Bundan sonra Be_ 

yoğlu adliyesi İstanbul müddeiumumi_ 
Anlaşması İçin Müzakere liği tarafından idare olunacaktır. 
Ankara, 3 (TAN) - Japonya ile BELÇİKADAN GELEN TALEBE-

Tfirklye nrnsındaki ticari milbadele- LER - Belçikada tahsilde bulunmak
nln arttırılması ve muhtelit sebepler- ta olan talebelerimizden İbrahim Çan, 
le mualliıkta kalmış ticari meselele.. Cezmi Okgül, Haltlk Önergen, Murat 
rin halll için Japon dclegelcrlle he- Aka ve Kemal Kirpiçli diln sab:ıhki 
yetimiz arasında Hariciye VekAleUn- trenle İstanbula eelmişlerdir. 
de müzakerelere ba§lanmıııtır. Bu MUHACİRLERE ARAZİ - Karta
mUzakcrelerln sonunda yeni bir tlca- la bağlı Sarı Gazi köyilne yerleştirilen 
ret anlaşmasının esaıılan tesblt olu. göçmenlere ev yapmak için arsa, zira. 
nacaktır. 'at için de arazi tevzi edilmietir. 

Askc.ri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

yürüyecekleri tahmin edJlmekte
dJr. 

Mısırda İtalyanlann başnrmıya 
çalıştıkları vazife gayet mUhim
dir. ÇUnkü Mısır çöllerinde harp 
d:ıha ziyade levazım ve nakliye 
harbldlr. Burada llerliyecek ordu, 
modern bir ordunun muhtaç ol. 
duğu her 11eyi beraberinde götür
mek mecburiyeUndedlr. Cilnkü 
jşgal edeceği sahalarda hiçbir 
~ey bulamıyacaktır, İtalyan or
dusu ancak kendi levazım ve teş
kilatına güvenebilir. Modern bir 
ordunun lhtiyaçlnrı müteaddit ve 
muhteliftir. Kibritten baslıyarak, 
kiiğı.dınn, çivisine, düğmesine, su.. 
yuna, benzinine, tamir nt!llycsine, 
mühimmat, erzak vcsalreslne ka• 
dnr her tilrlU nıal.7.emcyl binlerce 
kilometrelik çöl üzerinde beraber 
götürmek llizımdır. Bu binlerce 
kilometrelik yol üzerinde hiçbir 
mukavemete maruz kalmasa blltt, 
her kutu, her paket, her sandık, 
her balya ordu için gittikçe ağır· 
!asan bJr yi.lk teşkil edecek ve or
duyu yoracaktır, 

Onun için Mısırın lligall hak!_ 
katen modern harbin en dikkate 
~ayan safhalarındnn bitini teskQ 
edccekUr. 

Sovyet Tahşidatı 
(Başı 1 incldcJ 

patlaraltr Rütenyası hududu bo. 
yunca da, şimdi buna müşabih 
bir asker tahşidatı başlamış oldu
ğunu ilave etmektedirler. Bum
da kuvvetli makineli cüzütamlar, 
ormanlarda gizlendirilmiş bulun
maktadır. Karpatlarda bir Polon. 
ya su şehri olan Woroch ta, tank

larla ve motörlü kıtalarla dolu
dur. Muhaci.rlerin ayrıca teyit 
ettiğine göre, bir çok Sovyet mo. 
törlü kıWEf1 Kovno ve Wolh~. 
nla'ya göriderilmekte ve burada
ki Sovyet - Alman hududu bo. 
yunca tahşit edilmektedir. 

Moskovadan Bükrcşe gelen bi. 
taraf zevat, Alman tehlikesi hak
kındaki propagandanın Sovyetlcr 
Birliğinde fazlalaşmış bulundu. 
ğ\ınu teyit eylemektedir. Söylen. 
diğine göre, Sovyetler Birliğinin 
Alrnanyaya gönderdiği eşya mlk. 
tan azalmıştır. 

ROMANYADA: 
O BQkrcş, 3 (A.A.) - Eılıl matbuat ve 

propaeanda mOııepn En&ene Tlıcaau h•k· 
kında tevkif mDzclıkcrcsl lsdar edilmlııir. 

O EDkreı. 3 (A.A.) - Aaıra Romano 
Oil Co §İrkctinln mcclial idare auıından bir 
Inııillı dDn ı::ece :vanaı bOlıOmetc mensup 
dllrt klıl tnafııidan tevkif edilerek otomobil· 
le ılltllrlibnDıtar, Simdi neHd• oldutu maldm 
defildlr. 

YUGOSLA VYADA: 

e Belcrat, ı (A.A.) - Dahiliye Ncu. 
reli. dOn alc&&m nefrtdllmlo olan bir ~arar• 
name ile blltOn ıiyaal muhacirler teıkllltıar1• 
nın (uhedilerelı lcapatılmasını emrcııııJuir, 
Dunlıno arasında htlri, Trlt•te ve Cari%lı· 
nı~ Sloven muhacirlerine •it teJkliit ta ur. 
dır. 

FRANSADA; 
e Londra, 3 (A.A.)- Hllr Franı:ı do. 

nanması kumandam Amiral Muaellcr, radyo. 
da &eyledifl bll' uutukta, eski lmlrl Amiral 
D·rlan'ı "donaıımaSJnı Franaanın tralimlıii 
imza ctmla olanların emrine \'ermiı oldufu 
;,ın en muauam hatayı iıtemiı olan bir a. 
mir olmakla.. itham etmtı ,,. dtmlıtlr lı:I: 

••- Donıınmanıuı henOr upnafl.tm Gtı· 
rurken n bahrlyelilcrlmiz mDıtevliyc karıı 
harbetmd: arzusunda iken harbi l>ınıktınu. 
Halbuki Darlan'ın bir ~zn bDtOn mOucmle· 
kelerin donanma tarafına geçmesine ve Fran· 
aanııı harbe devam edebllıncsino kili idi., , 

AMERİKADA: 
O Chanchai. 3 (A.A.) - Blrlcılk Ame• 

rlka, Aıııruıta amiral ııemlllne mensup bir 
nefer, Jıpou Jandarnıalan ıarafından tevkif 
edllertlt feruı mt:1melelere maruz bırakıldıfı 
için Japon makaınatı nudlndc ıırotntod• bu· 
ltınmuııur. 

0 Va5lna:ton, a (AA.) - Rooanelt ne 
Fr;ı.n512 bQyQk el,lıi Heye arasında yapılan 
e8rO,mede, Amcrikada lnıa edilen ve halen 
Martlnik'te lttlmıl edilemfyccelı: bir halde bu· 
lunan yClzden futa tayYare baht. mevzuu e· 
dllmlstll'. Bu umreler, mOtarokcden sonra, 
bir tayyare ı::emlailo Martlnlk'• ıetirUmlıtL 

l\IACARISTANDA: 

• Budıpcıte, a (A.A.) - JIDkOmet par· 
tisi, :vaz tatilinden sonra ilk toplantıllru yap. 
mııtır. B•ıvelı:ll Kont Telek!, Viyana hakem 
lcarannı memnuniyetle kıydetmlı ve Traıısll· 
vanyanrn :reııidetı Macarlstana ilhakının tnrl· 
bt eherrımlntlnl tebarOa ettlrmlt, Almanya 
ile ltalyanın her ıeyl lJ'I dllgOııtralc karar 
verdiklerini ıllyledikten ıonra Macar lıudut• 
lan dıırnda kalmıı olan Macarlara karıı. bO· 
tan Macarlıırın tttasOr hlalcrine tercUman 
olmuı ve demiıtir ki: "Macariıtan, latlbul 
talı:slmlne lştltık edecektir. Jtfar bu letlh1&l 
takliml, evvcll ve bilhassa Almı117a ile :va· 
pılmaktıı' lM, bu, yalnıa Almanyanın alynl 
k11netlnden dolayı defi!, fakat aynı aamanclı 
Macarlıtanın coftefya vo llıllm vulyctlndtn 
dola71dır. Biz, bu l1tlb1al takllmlnt, dlftr 
A vrnpa millctlerlle anla ama halinde tcdı ede· 
ce~lr. Ba bakımdan, Tuna havzasında d4 
oynanacak bir rolOm!b nrdu.., 

pazar günü yapılncak milsabakalar 
şunlardır: 

CUMARTESi: Saat 14,45 te Balkan 
oyunlarının açılış merasimi, snat 15.30 
100 metre ve sırıkla allama; 15.45 
gülle atl'l"'a, 16, 110 metre rnaninlı ko
şu, 16,20, 400 metre ve uzun aUnma, 
16,30 çekiç atma, 16.50, 1500 metre, 
17.25 4 X 100 bayrnk yarışı. 

PAZAR: Saat 14 maraton ko:;usu
nun deparı, 15, yüksek aUşma, 15,10, 
200 metre, 15,30 800 metre ve diskat
mn, 16. 400 metre manialı koşu ve 
üç adım, 16,30 ciridatma, 16,45 5000 
metre, 17.25 Balkan bayrnk yarışı. 

Piyasada: 

İki Kişi ihtikardan 

Mahkem·eye Verildi 
Edvar isminde bir manifatura tile. 

carı beyanname vermediği için, Kar
talda nalburluk yapan Komik te 15 
kuruııa satılması icap eden tel !ska
f:IYJ 30 kuruşa sattığı için lhtikdr su.. 
çile mahkemeye verllmislerdlr. 

ODUNCULARIN İTİRAZLARI -
Fiyatları Murakabe Komisyonu, yine 
d(!-lkü toplantısında iki odun Uielrl
ııin fUrazl::ırını dlnlemi!ltir. Oduııcu
l::ır, komi!:yon tarafından tcsbit edl. 
len fiyatların az olduğunu, ormanlar
da amele ücretlerJnln nrttığını iddia 
etmektedirler. Belediye bu iddiaları 
yerinde tetkik edecektir. 

DÜNKÜ İHRACAT - Dlln lfmnnı.. 
mızdan muhtelif memleketlere 160 
bin liralık ihracat yapılmıştır, Bu ih
racatın yarısı İsviçreyc nlttir, İsviç
reye fındık, barsak, yumurta, pamuk 
çekirdeği gönderilmiştir. 

BİR MÜDL.RLÜK KALDIRILDI -
tstanbuldnki teşkilftUnndırma mildür • 
lüğü lMvedilml§Ur. 

lstanbul Musevileri 

Türltçe Konuşacal< 
Museviler. diln kendi itikatlarına 

göre dünyanın kuruluşunun 5701 inci 
yıldönUmünü dini merasimle kutlamış. 
tardır. Bu yıldönümU Musevilerin en 
büyük bayramıdır. Bu münasebetle 
dün bütün Havra ve Sinagonlarda dua 
yapılmı:ilır. 

Balat Türk Birliği Yardım Cemiye. 
ti de bir beyanname neşretmiştir. BU
tün Sinaroklarda okunan bu beyanna
mede şöyle denilmektedir: 

- Bugün Cenabı Hak huzurunda 
kalb ıdlığı ile mukaddes Sinaroklar. 
da dua ederken yeni yılın tekmil dün
ya sakinleri içi:ı sulh ve salah, refah ve 
saadet yılı olmasını niyaz ediyoruz.,, 

Bundan başka beyannamede Muse. 
vilerin en büyük şefkati gördükleri 
Türk :yurdunun ör evlStlan oldukları, 
binaenleyh öz dillerinin de Tiirkçe ol
duf u kaydedilerek her nerede olursa 
olsun yalnız Türkçe konusulması ve 
Tiirkçedcn başka bir dil kullanılma
ması tavsiye edilmektedir. 

Sinagoklarda ibadet etmekte olan 
bütün Museviler, bu teklifi kabul ede. 
rek her yerde Türkçe konuşacakları
na dair Yemin etmlljlerdir. 

Chamberlain Çekildi 
(Sonu, Sa: 2; SU: 2) 

drew Duncan'dır. Onun yerine 
~icaret nazırlığına da yüzbaŞl O. 
lıver Lyttelton tayin edilm;ştir. 

Başvekil Churchlll, Maliye Nazırı 
Sir Klngsley Wood ne Mesai Nazın 
Erncııt Bevln'i, Harp Kabinesine fılr
mıyc davet etmiştir. Bu suretle Harp 
Kabinesi ftzalarının adedJ, altıdan ye. 
diye çıkmıatır. Harp Knblncslnln dl
f:"r fızaları, Churchlll, Halifnx, Green
wood, Attlce ve Beavcrbrook'dır 

Mister ChamberlnJn'I istifaya 
0

sev
kcden fımll, gcçcnlcrdc yaptırdığı n.. 
rnellyattan sonra istirahat etmesine 
ra4men, sıhhi vıızlyeUnin Harp Kn
bineslnde çalııımıyn mllsalt olmama
sıdır. Mister Chamberlaln 71 yaıın
dndır. 

Charnberloin, bllhnsııa MOnlh at?. 
fCTlcrlle meşhurdur. Bu teşebbUslcrle 
sulhil kurtarmıya uğrapnıı, fakat 
muvaffak olamam_ıatır 
CHAI\1BERLAIN, PARTi REiS. 

LiGiNDEN ÇEKiLiYOR 
Londrn, 3 (A.A.) - Chıımberlaln'ln 

Muhafııuıkllr partisi relsllttlnden lsU
fn ettIID haber verilmektedir Cham
bcrlnin'in bu kararını bildir~ mek. 
tup yaklnda içtimaa davet edilecek 
olan muhafazakar partiye mensup 

a ı 

mi n! er 
Nafia Vekili General AU Fuat Ce

be'"oy soı. Trakya seyahati hakkında 
~ beynnattn bulunmustur: 
"- Trakynda başladığımız işlerin 

hepsJ tam zamanında bitirilecektir. 
Yapılmakta olan yeni yollar sayesln
'.le Trakya ile İstanbul arasında en i. 
ri şekilde irtibat temin edilmlıı ola· 
caktır. 

Trnkya küçük bir mıntaka olduğu 
için, devamlı bir çalışma ile çok yol 
yapmak tecrübesini cvveltı bu mınta
kada yaptık. Bu tecrllbeden iyi neti
:c.ler elde ettiğimiz için, ayni tecrü. 
bey\ memleketin diğer mıntakaların
da da yapacağız. 

"Erzincan zelzele mıntaknSlnda 1lk 
plfıııd::ı kışa kadar yapılması karar
l:ıştırılnn bin:ıların insaatına bıı3lan
m"ı~tır. Bu insaııt kıştan evvel ikmal 
edilmiş olacaktır . ., 

Maarifte: 

Mavacdık Dersi 
Mekteplerde bu sene ders progra

Jnınn ilfıve edilecek olan havacılık 
dersleri talebenin sınıf geçmesinde 
müessir olacaktır Dersler ilk ve or. 
taokullarda mecb;,.rı olacak, liselerde 
konferons şeklinde verileckUr. Ders• 
lere okulların ikinci sömestrinden iti
baren başlanacaktır. 

YENİ BİR KARAR - Ankara, 3 
(TAN) - Maarif Vekdletl talimatna
menin tesbit ettiği ynııta bulunan 
talebe alındıktan ı:onra yer kalırsa, 
bir yaş kUçük ve bir yaş bilyük o
lan talebelerin de lise ve ortamek. 
tep?ere kayıt ve kabul edilmelerini 
karnrlaştırmı§tır. 

Tarihçi Emin Ali 
Kaza Geçirdi 

1916 numaralı taksi otomoblıı An· 
kara caddesJnden gecerken eski tarih 
hocnlanndnn Emin Aliye çbrpmıı ve 
yere yuvarlnmıştır. Emin Ali baygın 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır, 
Vilcudunda yara yoktur. 

'Afrika ~"'arbi 

nacaktır. t 

la 
1 

T. C. Merkez Bankası şeflerinde~ 
SA VNl SEREN t 

VEFAT 

MOııtcU oldufu hastalıktan kurtuamıyırl lıı 
S·I0..1140 tarihinde ccnç ya~ında vefat ctın 
ıir. Ccnuesl bt:&Dn kalı:lmlarak ccnaro ~ 
n i!ile namuını mDtulap Fatih caa:ılindc f ~l 
rdllkdllıten •oura Edlrnekapıdaltl alto kabrlfl 
tanına defnedilecektir. 

Müıcvefra, MOlkiye mektebi mc:ı:unlarıııd 
olup Mtırkcr Eanlcuının ,ole kı7mcill ve lılf 
IQk bir ıcn ldL h. 

Kedull alluiue ve banka arko.da!lanna "ij' 
Eiyetlcrlmizi bildlrlrl.z. 1 

ÖLÜM 
h 

Orman Koruma Genel Komutan 
hftlcımi Nnzlf Canay ile Diş Tab 
Hilmi Canay ve Hoyrünnisa. CanaY~i 
annelerJ ve merhum Nazmi Canay t 
eşi Fatma Canny vefat etmiştir. C h 
oazcsi bugiin Beyoğlu KalyoncukUI 
luk Topçekenlcr sokağındaki evl:;; 
rindcn saat ı 1 de kaldırılarak ııil'i 
mcuırlığına dc!ncdllccekUr. lt· 

VEFAT ~ 
Fatih dersiamlarından merhum K8ııeıı'~~ 

Mehmet Rı.ra Atamanerln bıı.rcmi, 6ny1U!ı• 

Nurettin, lımir Cfiınhuriyet Müddelum "1ı 
muavini Sabri, te~en ZllhtD, Aıkerl Tıt>b ~ 
reden Jl'evıl Atamanerlerln ı.•alideal EIJ'l'f 
Itmlne A tıımaner vefat etmlıtlr. 

Cenueli buııt\n EyOb Babahaydar 4 •~ 
maralı evinden kaldırılarak l!l!I• namaıı ~ 
rDp camllnde kılındıktan aonra Edlrnekl () 
dakl tt\&khorhıe defnedilecektir, ~. 

RA 
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imsak : :; 1 Ifta~ ı: ~· ~ 
Oile ı 03 Akıam 1S 49 l 
llcindl 16 u Yauı ao ıı 

Üçler 1 tifakmın !:
1

; 

(Başı 1 incide) l 
vıye ne meşgul bulunduğu aşi. Asd Hed'-' i edir 1 t 
ktırdır. ,Sidi-Berrani ile Libya 
hududu arasında bildiğimiz ma- (Başı 1 incide) : 
nada yol yoktur. Keza yakında l! 
geçidi kullanılmaz bir hale ko- etmek zarureti başgösterm!şt ~ 
yacak olan yağmurların yağacnğı Amerikanın Büyük Okynnust1~ı 
endişesi İtalyanlan bir yol vücu. kuvvetlenmesi, genişlemesi "'ld 

bir takım üsler elde etmesi ıse 
de getirmek için çalışmaya sev- J aponyanın tevessü üne mani O'ltı 
ketmektedir. 

Deyli Telegrafm muhabiri geçen ay lı:ıcaktır Japonya, evvela Arrıe• 
zarfmda İngiliz tayyarelerinin 32 1tal- rikayı Çine yardım etmektell~ 
yan üseilnil dövdüğünü, 66 bnskın yap- menetmek ister. Sonra da Hitl• il? 
tıtmı, İtalyanın Şap denizinde en mil- diç!niyi, ve Holanda müstemlC" ıı 
him limanı Assab'm 12 akına uğradı- kelcrinı işgal etmek arzusundıv 
/fını, neticede İtalyanın Eyl0.1 ayında dır. Hattil daha ileri giderek İl'I' !ı. 
57 tayyare kaybettiğini anlatıyor. glliz, müstcmlekelerini de ele ~C' 
Böylece !talyanm harbe gireli kaybet. çirmek ve Şarki Asyaya haki~ 
tici tayyarelerin o;ayısı (214) e ve muh olmak emelindedir. Amerikarı1r~ 
temel zayiatı (124) e vannış11r. Ha- kuvvetlenmesi onun bu emelirıi 
beşistanın her tarafmda tüten yanım 
dumanları ve alınan hava fotografları tahakkukuna mani olabilir. _.ı 
İtalyanların yerine konması imkansız Bu suretle üç devletin Amerı 
malzeme ve yedek parça zayiatını gös- ka aleyhindeki gaye ve menfatıt 
tennektedlr. Zira harbin bidayetinden leri arasında bir iştirak husııl 

1 beri İtalynn Doğu Afrikasma blr tek gelmiştir ve bu menfaat birli t 
obüs ve bir tek benzin varili girme- onlan Amerikaya karşı böylC,. 
mlıitlr ve İngiliz donanması denizlere bir cephe almıya sevketmi~tır. f, 
hfıkim oldukça da girmiyecektir. ' ' 
AMERİKADAKİ KANAAT .. .. ~ 
Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork Ti- l 

nıes gazetesi yazıyor: 'f.I! aziyeti bu suretle izah el [ 
"DütUn alfimetler Akdenlzin kışm V tikten sonra akla gelen il ~ 

mufiarehe Hhnesl olacağını göstermek sual şudur: Şimdi Amerika I1 
tedir. Mihverin üç taraflı ittifakla g... yapacaktır?. 
niGlemeıi de müc:adelenin biltün kı:; Amerika bu 
devam edeceğini ve İngiltereyi mağ- harbe ttirmiye 
lUp etmek iı;in Alman aııkeri kudretin. "' 
den fazla bir ıeye lilzum olduiunu mıdır? •. " • 1 
göstermektedir. Hava kudreti, lngllte- .. Amer.ıkanın bu.a~nk.u vaz.~~ c 
re ıöyle dursun, Maltayı dahi felc:e u~ boyle bır harbe gırmıye musaı 
ratamadı.,. 1 midir? t 

Gazete ıunlan illve ediyor: Ve nihayet Japonya Amerikıı~'lle 
"Akdcnlzde muharebe, eğer baılar. böyle bir harbe sürükliyecck rrıı- ... 

~· Hitlerln İn&i.ltereyi mailQp e~mek di~? 
çin yardıma lhtıyacı oldutunu eöıte· Bu suallerin cevaolan ayrı bl'I 

ren bir itiraf olacaktır.,, t tklk d Ç" k" A rİ• c nevzuu ur. un u me 
Japon Genelkurmay 

Başkanı Değişti 
Toklo, S (A.A.) - Ordu Genel 

Kurmay Reisi Prenı Kanin istifa et. 
miıtlr. Yerine sabık Harbiye Nazın 
ve Şlmali Çindeki Japon Baıkumanda
nı General Luıri:vana tayin edilmlıtlr. 

Parldmento Azalarının, parti reisliği
ne narnzet gösterilenlerin ve partinin 
mllU teşekkUl icra komitesi Azalan
nın husust toplantısında okunacaktır. 
Toplantıda mnteakıben reis intihap 
edllccekUr. Press Assocltlon'a naza
ran, Churchill'in intihabı muhakkıık.. 
tır. 

kanın buglinkü vaziyetini ve ı'j~ 
merika halkının buı:rilnkü rulı 
haletini tetkik etmedikçe bu 511' 

11lcrin cevaplarını vermek müf1'1j 
,:ı.., "'fıildir. Bu mevzuu Yl?rırıl< t 
yazımna tetkik etmek istivoruJ'fl· 

-----~c • 
Z"'. . .. Felukeizedelerinc ~ 

Yardım l\Icselesi ~ 
Anknra, • (TA.·) - Erz'ncnıı '/ '~ 

llsi doktor StikQU, zelzele fel:kctze" •1 

dclr.rlne yapılacak yardım ı;cklJ etrtı' 
tında tl!maslarda bulunmak üzetCı 
bura;va gcldi. Alfıkadnr VekfılC't ' 
dııirclcrle ~·,ırdıo i.i. r~ ·~ .:cf!t• 
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( ZAFERiN BAŞINDAN GEÇENLER J 
Yazan: Sevim SERTEL 

C=lepimiz iyi ve Rahatız • Sahte 
Tayyare Meydanı 

B ugünkü barbfn en güçleş. Aradan bir kaç güıı geçmiş, 

Bir Bar Kızının 
Y;aşadığı Facia tirdiji feYlerden biri de nihayet bir akşam alaca karanlık 

havadia naklidir. Kapanan yol- ta diıpan tayyareleri meydaı:ıın 
· 111, ne hakta 6mlt edebilirim. Bu- lar, işlemlyen trenler, kuı uçur. ~de belinn!ş ve uzun bir _,_ 

yazan: ~ radan ayrılmak, uzaklqmak isti- mıyan sansürler çil yavrusu gibi muddet bu arazıyi bombalamış-

1 

yorum. Ellinde dejill .. Ölmek il- dajılan ailelere, millete büyük lardır. Siper arkasından bu hücu. 

Z a\'allı HZafer,, ; bu kısa Naceı Sadullah tiyorum. Cesaretsizim. Yapmak endişeler vermeye sebep olmak- mu seyr~eD .~anlar da kahka-
: Om.er Rıza DoğrıiJ mektubuna: .. • _ istiyorum: Takatsizim! Eğer bir tadır. halarla ~l_müftür. 

''Her §81' bitti ... ,, cümlesile gün delirdijimi duyarsan, hiç Bu arada Amerikada geçen şu Fakat ışın tuhaf tarafı, İngillz-
"4h.tanda fngiltereye kar. başlıyor, ve fU satırlan yazıyor., r vaka bahse değer: Memleketinin lerin attığı bu bombalar patlama-

..,,':_"medeni lıyan,, lllnı l- du: ~ , _ kuduğumu bilirsin ... Fakat yaşa- pşma.,, latl1'sı esnuında kendini AmerL mlflır. Düşman tayyareleri ateşi 
ı:-t bir cereyan var. "Me. dijun o an, o romanlan yazanla- kaya atmaya muvaffak olan Nor- kesip gittikten sonra meydana 
~~··dan maksat, İngilte. ka~oc~:!;::1~t:;r:~at az nn hayallerine bile aıtamaz. F~:Arn:.~:~d:'~ veçll bir tüccar, arkasında bırak.. koş.ıp bu mulm·b~1!. bombalann 
L-'11 kamu bir harp ilan "Dü""~... bir kere: Menhus blr "Zavallı adam, 0 kadar insan ledim: tığı akrabalarını merak etmekte- neden ateş a a 5~m merakla 

llindistandaki İngiliz hli· 'S'"4U :lir. araştıranlar büyük bir ptkınlığa 
karşı boykotaj tatbik hastalık yakalamış, ve aldıpm ki, beni bojmaya, diflerile para. .,_ Bu mektubundan Qç gün Bir gün memleketine bir teL ı uğramışlardır. Zira düşmamn at. 

Onunla her ilişiği kesmek, farketmediğim bu illeti, zavallı lamaya bile hakkı varken, hiç bir sonra da kendisi geldi... dedi, ve graf çekerek ailesinin hatınnı so- tığı bu gülleler tahtadan oyuncak 
... felce uğratmak! kocama da aşılamıpm!... şey söylemedi. Ve kanapeye yığı- devam etti: rar. Kati surette bir cevap temln bombalardır. 

9tanı bu harekete sevke. "Onmı, bunu anladıktan sonra larak, bojula boğula ajladı. Ve "-Bir ölil, bir deli gı'bi idi! .• etmek için ona cevap olarak çe- Bu sahte meydanı evvelden 
İıı&ilterenin bu mem. bir deli gibi eve alriP üzerime ben, ona bir teselli vermekten, Fakat, zamanla, o nıütbif buhra- kilecek telsizin de ücretini ken- haaber alan İngilizler şaka olsun 

tatınin etmek hususunda saldınpm ve: sokulmaktan bile utandım. m da atlattı. Ve bir gece, ça1ıftı- disi vermiştir. diye bu dışı gösterişli, içi kof 
~ davnnmau, ve Bin- ,, Bunu nasıl -tm' diye "Şlmdl evden•'""'·-- altın.. tını bara beraber gittik. Hayat Bu sebeple onu atlatmaya im- bombalarla meydanm üstüne ge-

lbeaelesinin hallini harp. - .1-r "' r·~ yeniden eski yoluna gtnnlfti. Fa· kln yoktur. Ve hakikaten iki gün llp Almanlara merhaba demişler. 'J'• bırakmak istemesL h?ğulur glbl baflmıpnı mezarda cı günü ... Aramak istiyorum. Fa· kat o artık, bambqka bir kadııı- 10nra insanın lçlne serinlik ver. dir. 

Bllyft Harbin teertlhe
istifade eden Hint haL 

__ ,.....,,, lmesi icap eden mese.. 
lttlktiımenln hayırlı bir 

L- iını anlamıştır. Onun 
""' defa, demir tavında de;. 

&erektir! cJiyor ve mn.. 
nıukadd.eratnu: tayia et. 

'hı ileriye bıralnnanın za. 
~ inanıyor. , 
· Ka~an: 

bile unutamıyaeaıun... kat ne yüzle? ••Bekleyeyim!,, dL dı. lıısanlara karp, ne merhame- mesi icap eden §Öyle bir cevap ------------
.,.Benim nekadar çok roman o- yorum. Fakat dönebllecelini na- tl, ne de emniyeU kalmıfb. Çıp. alır: , BULMACA 

Şehir Tiyatrosunda 
"Yalı Uşağı., 

lak bir çocuk, sakat blr kedi yav- 0 Hepim!z iyi ve rahatız. Merak 
ruau görOnce mtirap duyan o iyi etmeyiniz!,, 
kalpli 1m, kindar bir miahltlk oL Tiiccann ganlü rahat eder. P'a
muttu. Mütemadiyen ıwtahJım kat aradan blr müddet geçince 
tedavi ettirmesini söylQyordum: tçinl gene kurt yemeye başlar: 
"-Hayır ... diyordu .•• Onu bü. - Ya bizimkilere bir şey ol· 

tUn erkeklere aşılamak için, icap duysa! 
ederse, rut geldflim. adama be. Tutar aym pkilde ikinci bir 
dava tetlim olacajım!,, telgraf çeker. Aldığı cevap birin. 

J'ak t ted vialnl ihmal -ıı..c cinin keJime bekelime aynısıdır • 
. a • a .....,... Merakmdan her üç haftada, ya-

nin ~ır bafka sebebi vardı. Teda. hut ayda bir çektlil telgraflara !1 lçm, par~ \'e zaman llzımdı. nolrtuı delipnekslzin bu basma· 
- Sağlam.,, raporunu alıncaya kahp cevabı alan Norveçl!ııin içi.. 

kadar barda çah~acaktı. Hal ne bfr ş(lphe düser: 
buki, kaz~abildiği para, o k~dar _ Acaba bu, Alman sansürü• 
~man, ipız beklemesine klfı de- nün bizi başından atmak ;çm ey· 
tildl Onu ~astalıktan.~u~racak nadığı bir oyun olmasın? 
olan tedavı açlıktan oldurecektt. Bu düşünce ile kalkar coktan 
Fakat, hasta oldutunu zabıtaya ııı ü · ' · ı ihbar da etmif1erdi Taki t 11 "il ş olan bır dayısına sıhhatın 
u-ordu ... v Diba·· t P en soran bir telgraf çeker. Aldığı 

..,.,,, e ye ... • • cevap 111dur: 
• • • • • • • • • • • uHenimiz iyi ve rahatız, ınerak 

1 çmde kahkahalar uğuldayan 
bardan çıkarken, gözlerim 

y8fbydı. Ve pf)wı pşkm salla
nıyordum. 

Birisi, dostwıa: 

"-Gördün mü? diyordu, loca. 

etmey ıiz!,, 
Ve altmtfa müteveffa dayısmın 

imzası var ..?:r. 

•• 
Sahte 'l'ayyare Meydanı 

ı ! 1 c 1 • ' 1 • 

lohlH aafl l 1 - ~ • Sk nql. 2 -
Heıtlr, J'Qmak • .. ,... ı - Kota • not&. 4 -
Una • •Hallarda .. cea ltlr b" 1 - IC11-
n111 • lıaJ'Tu ulıaalL • - J'ala Mkaa. r -
ÇUt 4etll • pek IJ'L 1 - Ciıautt ltleJ'en • 
lılr IQL • - Bir etflt ,.. • 1ılr ertı:et .... 
aL 

Ya•anılan •talı: 1 - Bir norıı • bir ba,,. 
.. n. 2 - Bir reü • ltlı-bl14e birli • n 
tabı. ı - Tenba • UtG. 4 - lıvt, paıank
lıt - Jnur, IODUC.U. • - Paula - ıhterf .. 
7 - Bir ln.W. ıPFaılıl • ııcak delil, rıolat ••fil. 1 - ht • ballaına edatı • fallla. t -
Bir ehlt haFn• • baba cletıı. 

lbnlld lnalaıaca ı loldan .... : l - Ba· 
hanL 1 - At • apre. 1 - l>a. 4 - Atır • 
".. • - ICaııat. ' - At. , - Alı • Utlra. 
1-BU·bna&t-At·tlfl. 

''Otello,, p17eaiain en canlı sahaeleriHa Wri: K ...... cbk cWiHil =nrnemn alabftt budar. B il harbi!l. çok acıklı taraf1an 
......,. .. oe.11one~ ~ darecü tatat 9WQlu-1b'ÇQk.,mbç~ -------.... -...-... -

' llk~:J.:..:i:':l:!::E.~~ ~~-=~=~ ~~~ ~~ 
lao)da, lncilterenln em. be ye>ktu. Fakat bereket v~raln, Beh- ICalafat ~de. 7ahut nhtım clva. edersiniz. O facia, bir ka,. ..oı... meydana yalancı bır' tayyare han. 
hryalizm siyatetine taaL ıada, Vasfi Rıza7a, Muammer Kara. rında bir kahve tutar; zannederim kl, .. awu B· Resnıt Oueun aboae oJmü lltı,onm. 

~l' ve bu sivasetin en büyük ca'ya, Salt Köknar'a, hatıl HAzıma. me)'hanecllik yapmaz. Diler bir nok- evvel, gazete sabüelerinde inti. gan kurmuşlar, buraya mu. •reye aıııracaat edeFlml 
teaUtelerl çok geç kavra- Bu tahllslye sandalı Paınol'un t4 ta daha: l'ramacla barlarda ioki me- f&I' eden 111 bir kaç satırlık ha- krvvadan bir çok tayyareler cı Ankarada Baı...w.t ••pat ..uıır-

t!.._e emperyalimıin temin et. Fransadan ıelen Manilyalı Marlus'· telesi nefea almak libidir. Giren l;er, vadisile blttl: lloymuılar, sözün kısası burasını IClllUıe •lr~at edial&. 

"Vlll•ttil iruııtl k bil)'iik un eala kürek imdadına yetffti, Kur. çıkan 1~, meyhaneci içer, prson i· ,._ Zafer Hında ı,1r bar...._ uzakta.ı ve yüksek~en gel~n ya• it u .. 1ıltlrmı lm~m fttmek ıcın orta 
~ ... _. feuda etmaekçtoı'r, tardılar mı? Pelr. unnetm!)'orum, çer, Fakat bizde öyle midir? Bütün Len.1!-t-! .... , ... - ... L-tm~ bancı tayyarelere büyük bır nazl ohl• bttlnnlı olaıat tart lllldlrP ı.ı..,. ıtr-
~n Yalı l1Plı Martua olarak H11"edl- piJesin devamınca biçare Temel reL • ......, - ,_ ... - - ta danı hl 1DI -' ıcta lmtllıaa ıa- mP 

'----:-liderleri ıon cOalerde lirse, hiç fQphe 70k phflHl'dir. Fa. ıin elinden rakı Nesi düpnQ,yor. Te- 8sele ..-ayan memarlana takL 2fiare mey 88 verecek cı Orta •lnll Wtkmt 1mt11ıamm wnıı1 
~ Umumi Valisi ile ıö. kat Yah l11a1J ıekllne tirince, 0 za- mel reis hakikaten temel sibl nllam bla4ea: 1mrtuJmak ~ etardaia f~de süslemi§Ier4tr. Maksatlan elaıat tarttır. oru ok1ıl -- olan ıı.tı

Ve IDnt Kongresi JÜIL man piyesi 1(lr(ltmet için bocurgat oldujunu, ufacık bfr oakır k~ bef kath eYba ta-açullla planlf Ingllizleri pprtıp bombalarım -. --ııaw. "-" !linlıWr. 
karar vermek 8- llzımdır. ' bile e&termesile lspa\ edb'or. · • honlar • israf ettirmek, hakild tayyare ıı Btr ma .. ı w.! ...._ .....:. •• 

~~ medeni isyan le- Marlus, Manll::ralılara llenf olnnq Dedilhn slbl, meyhane bir kahve, ::.:_uvuenen ak oradan meydanlannı tahribattan kurtar fDı Halldia midir r 
.-.._.., instlt.. mtllaim 1tlr bir tiptir.~ clOtQnO, tar- kapının önünde köıt.cillk eden Razi- ""••t Je rv-:cJan.!!!1!,,!lmllştür. maldır. • C: ·~ 4efildlr, 

~-" elur. Fakat o a. anda, imılnde velhasıl her fe'1lnde ye ile kızı Seher de kMtec:llite yala. ~ enn a --..,.., ıuete. -----------~====-=-==========ı=ıı: 
1tlr anı..... semini tarmıAkh bir balık ocın.a kokar. peak kıhk, ~He ollaJardı, Ma. lerd• lı:elilmft iki çocuk naml ~--------------------~ ihtimal hariclıule de. .Pagnol bu sarmısaklı b'od kokusunu rlua'il yalı 1lf8lı ppnlk için zavallı buluam11flur!,, 1 

-
lahneden buram buram tqırml)'a Marsilya1ın zipb, mintan lf7dlrml- •---- T A K s M 
muvaffak olmuttur. Halbuki Yahu- :J• lüzum b'ınmb. l'IJsat kuabm ~ ~yatmda hiç ~ma-
Plmda 7Q8blmak latenen tip Llz h-bını tetkik eden 1dSftecl Raziyeyi dılı şeylerm adını tapyan Ada
Upidir. Llzm büsbütün batka husu. 1annızı tırııaldarlle, ı-.. elbilellle let, Zafer,, , ~ onun "baygın. 
~etleri ftl'dır. Bunlan tetkik etmek ıarnnce, k6ftecllllin bizdeki terakki- lıia benzeyen bir balet içinde,,: 
n tezi eok ~ olan P1Yesl. bu ka- sine, k6fte ıunplmm da tekAmillO. .. _ Amıe ... A.mıec11fm!" diye 
rakterln üzerine kurmak icap eder- ne hayran kaldık. lntedllbıt duyar gibi ol\17oıuml 
dl. MarslJnb, Britan7a kadar de- Talı UPlmda m blüta'fatlk tip, -----------
ftl&c1 detildir. l'akat Llz denizcidir, nadan çarklı, 7anl Bebzattır, Yuka• H• DdllDI de belmdlk. Meıuut ICa• 
Karpuz kabulu kadar b1r ADd'aıa at. ncla llS)'ledfilm tablfsl;re aandalınm nca'mll mla•dar bir OJDllna tanı 
lar, bQtün Karadenfs lah1ll9rlnl • dGnıenlni il• lla1de llehlat ta~. nr. lıleWıat teli (Seller) ı ft1unm 
lapr, lılanlb'alı denladen zl1ade .... Komedi Jamunda bu sene Od ::reni OJDac1ı ltı7af•Uııde ba1dultama ns.. 
1ahat MVer, Bu ufak nQama cllkbt arifst ıöıi1J"anls. Blrlll v.,..ı kaptan bmla'l.ik mlaıuene alt bir kmardar 
etmek Uzundı. Yalı UıaJı'nda Temel nııann J'Bpan ııeıım.t Karaca, 411er1 8ait KlJJman SQlerll1 leboellDde 
relaln GnOnde be7u anı~ Apclltol de (Seher) ı OJ'J2IJ'8D MeWıat tç11, Cok beleııdlm. 

SINEMASI 
Bu,on matinelerden itibaren 
mevlimiıı büyük filimleriııden 

türkçe IÖzlii 

ISTIKL·AL 
Kahramanı 

~TaRvimde 
~blr~aprah 

Dilencinin Felsefesi 
- Ne yapalım bayım? 

en karlı ticaret dilencillkl saa;,; 
dan evvel bizden bir Rum J'ak. 
landı. 'Üstünde San ıan bbalerM 
altın çıktı. Dün de yakalana 
nnın üstünde 600 llrHan lu 
para bulundu. Böyledir diye ile. 
pimizi han, hamam, apa 
sahibi sanmayın. İçimizde tıpla 
tüccarlar gibi sıkıntıda elanlar, 
iflUa yakl..-Iar da bulaaur. 
Fakat bereket venin serma 
(ar damanm patlatmak), ( 
mayı peynir ekmekle yemek) 
ibaret oldulu i~ çabuk ~~ 
mize geliri&. Bize dilenci ...,_ 
haksız hücum ediyorlar. K9fabi 
a.dam1ar: "İmanlar u çok telL 
dir!,, dcmlıler; ben ccınsanJa:r ._ 
mumiyetle dilencidir,, dl7•eetılbııt; 
Zaten (liilenmek) nedir? fs,tena$) 
vani (dilemek) delil mi! B• 
kelimenin arasındaki fark 
harf fulahimdan ibaret. Da 
barla lıerkes dünyaya gelir 
m• evvela atlıya aihJ'll ılt 
lenclliibıden bqlar. 
Arbcl~--~ker, yeaılf, 

cak dllenciııltne sıra gelii; 
ii meslekten terakki dileair; lft 
ıtlisbıden aşk clllenlr, haya 
zevk dilenir, tramvaydan 
bk, otobilsten ra,hatlık dllıııa 
Böylece laeplmis imribntlzlba 
nuna kadar dilene dilene 118r, 
deriz. Bu kadar gllç teJleri 
etmek i(ln dilenmek ayıp 
yn da, bizim pbl Ndeee 
den kopanı dilenenler neden 
ltlemit oluyorlar? Şa •lfll• 
dan p~erin içinde ı_... 
dan altında, katmer katmer 
li, yatlı göbekli ne dilencller 
ki bizim ıibi kuru bir •'inayet 
la!,, lle bqtan savmak b'bll 
iiJ. Onlann yai kaplamıf 
lerinha içine bir sonda •ıalilınal 
öyle aylan .-yler iateefiiini 
lanın ki timdi b• wıtan•llll 
IODN mübarek Kamun h 
tine bana verecelha •d.akaya 
o kadar daha um eben )'İlle 
çok afUZ pllr. 

Hocanm biri caml,e tlrmlt, 
ki J'81Ullda bir Bektqi DlllDU 

ikisi de namularuu hitirmitlcır. 
ellerini açmıı: 

- Yarabbil demif. Sen laua 
ima ..... 

Arbdaa Bektati ...,. .. 
11111: 

- Yarabbi! Seıl bana ba akpm 
.... n1a ..... et. 

H'oca da:pnamamq: •Znıd* 

rlfl Al1ütaD rakı lateıair -·· Bektqi: 
- Erenler 1 İnl&lllar Allahtatı 

eksikleri -.ana ona isterler. Sen 
iman istenin, ben de rakı isterim. 
na bacak ne varl 

Km mı, Oğlan mı 
Bandaa &tefti )'Ulda, lnau ftll_.. 

tuuuD ilk saman1arm4a, doiacak 
catan im -.era otlan olacalt beUi 
mu, demiıtim. Bu bal sem balta 
rer. O vakte kadar iman otlanan 
men knmr, Ja-.Ulakca tekilde, bld 
biri kabak iki laamdaıa toplamalt 
cisimde ibarettir. Sekiz hafta 
ba ~arlalm ,. kabak kımu, 
iç bnu inlritaf e4er. 

Kabak lmım hakit&f edene 
im cloiar, iç lamu inkiıaf ederse 
lan. Hansl lama lnkitaf edecebe 
ll1ID •rtuında bir kanal açılır, laa 
c:akta bmıa llflller lraaalr, erkell 
caktaldne Volf lranalı derler_ 
ki kadmlık kabak kıamınm, erkeld 
te le lmmmın mabaulüclür, fakat 
le laanuna 62 demet c!otna o 
Çünkll imanhim 6atl erkekler 
dlr. lnua ollıman daha drac1e 

fstlklA1 u"-• .. da bir.__ ..... _____ unm 18""1• oldalama 
Kekeledim: ~"'"" ~ Xadmbtı hlıd eden lrabak ~ 

CIRCE 
• Yasan t .,. 

ANNll VIVANTI 
ı~lf\'trml 

R0VEYDI aJNANOclt.U 

- ama hm de dftlQnuıa,tlbll maeeralan, bir yatapenerin ketlili biına:re eder, malıafua 
Ona, tatlam tut11:11n, t~ im- Mııdfnden kuvvetli ditpume demek daha dofna olar. 

lG .UUdan, mQzlkten, ltaınn pirle. galebesi Zat• bu lld laanua bıkifafı 
~~Ufm.... Blnleree ftg(lran. Binlerce asker: ~~fark ta blaim dbnlmiade -R:U&& elleri aruına alarak ve r ....... a. sabneler 7•n-umlia kadar delildir. 
ıBderlni berılmkD_.. IGmerek: ..__ _....,verene k11 teklini ftl'ec:ek olılll kabak 

- Kura, Murat dedi. S6Jle 'bana, ,. •nkltaf ettikee ortUtftdaki Müller 
ta7Jet .. Çok ıe; delil mlT •ah iki Uf'afa c!otra yayılır. 

IOZ'lnska3• Semensott'la blrlDdl lefyordu. Cok ıe; mb'dlT Yanalımı koJuea _. '

1 

çocalr. ıeklinl •erecek oı,.p Volf 
tro:Yka7& blndirml::re naaıJ. muvaaö DCSnQp bana liaJdl, Ba,ttmn, w daJadını. fçlml celdfm, Boıevak7 1• ııu.CBEJ•E MORGAN • PIEB&E RİCHARD \VILM 1 ııah da :rakarrdan aıatr:va doır., 

tein elDdller. oldulumuzu bflmb'orum. k6Ul ınıteıindtn koıktwıı. cm 018ll ....., .. 1dr .... datıuı ... halele kadınhlda erkeklik 
'~)q bir adml n.ı .. Ben Stahl'le bqka bir troJtrada - Valfll!, Sellnı tltrtJorda. vum, bl, Ozerlme J'lkıldJ. beni dQlilrdQ, ve CllABLFS v ANEL fark iki bnaJm inki1&f ettikçe sa. 

'8IUnin karfwnda celıl1' ve erkall!lclan sittlm. Stahl, bilmem ban bina kızma!.. Attet beb!J.. Kekele- aıtnst etU.,. Soma tlkrar coeuldan.. • dikleri nabet farkından ibarettir 
~. vu1117e aloak ıt karalllık fizik utaraba 71kal•nm11r dlm: mı, ttab'ada Cileldl bahçe71 dQfGD• cllıi S bG:rik ,.ı..._ Dk c!efa olarak beraber OJD&cbldan Bir de, kanallardan biri lnldtaf• 

...._bir camı. llDJ'Wdl. o za- bOtün :rolda .oludu ve tttncıt. - Sana azap Ya"mek 1Jte.aı11or. dtlm Franaısca Stlper FUml t'kc• öteki bilsbflt&n ka:vbolmu. 
lh:'l IOrledl: Gecenin 7lldızlı ~ b• dmn... -·~ .. - tt a.- lal biri -iki tarafa :phat _,._ .. .._. 
~\tizi' Semi ::rnklar kar Ozerlnc!e sealıce tQ&r. Birde allatmn 1"11'••1111. --· ,,UDU .-JMI Ook ile ş 1 M A L K A N u N u , .....,. doint- J'aJJJchkca ateld ~ ~ ba1JMk ll:IBt ....- km, VaslllnJD W'bof wl llül1i1ordu. lmtı 1 r& l&'GDdl, ~ elnl ti• dfCDdlr. cUllr. Pabt ne kadar lrllçtllae lıılr 
-..::• ~ zatta. UldD bir ff11 ID:rı..tl. 8lpn j rl bhr. .<>nan icfn ltadmlarda 

~ ceJdlalnl IpkJan ı&adQ• - ltarebe, hah .. Hah!,. Karebe! lcml1e ft jllDOINdm dıllft l9aJmu1a ftulıradlll ~ ince, nb• ---tJ-. P.,,-.Jf.f - --* -n • .ı L.I- ,.._ =~ erbl; .... ~~~ ~~1. 
Kannlıkta, pim, paml Drebel deftlll etti. Bm. eUal UdaNk .,. Dl mı.da kin ve dedlJmdu bırakmam k ..,.,,........, WllWW - ...,... .,_ wr unun. .. -- uu-.- _,,_ 

~...= _ * * ~ bOmb'r*. dlJlla ve. fllll'- ._._ V'. .. 111 De Bcmt-'alaa -· 1erl hlunar_ Bunan en acdsJı , ~ ---A· -- kaldım - - ~ -....-. erkeltlerde Pl'Oltat ....,.nan aa ~ 1ie k&'el:ie ~ Qe!'de lbndal p8 M1ft otcta. mır.,_ v,_ • lan llarar)qtaraJdı. balunan parçasıdır. Ba parça b S JdSrebe 07DIJ'&ea- lehir baflca 197 ~. BG- SQkQtam 1MıUd JMllUba aitti; thkG Btalıl'lerle ~ ,,.. tarda cocak ,..tafını tqkil edca 
S ~ Od tabanca veri• ton kadınlar Vaslll7e bak verf7or- az IGDl'le pamaldarmln benlmkded toplantı or'8ldlı6 etme:rt, d- bir Ş L_ -d b T UR AtN 1 can111 -inkl .. f edeml:reo- b .._ 
~ dıfan abnız ve lardı; bQtün il-kekler de bana bak kuvvetle akmakta oldulmm dUJ'dum. iaUnl ile ......... eJdı1ar Bu -- eme • .,. Sinema • TiJatrosunda ti~: ErekekJik sonbahar mevs· .. 

1 verlyorlardı. ~o.on. beJmuJa -reeıendlm ft laatıda llQtaD dolıUanma .9 tamd•ls- rııınce • ldltlellı sıarca 
--.~--~~U!8hnvfrdl VasW bfrincDere de Ddnellere de 1&'4Gm: O&derl :raf ~ luumZla Wcfa1a .. ctıkbk. 1'AllA.IA!fA llallnl ller cece: MA -TİYATRO - VAltYETB baılar, idrar :rolana kapatarak erk 
~~ PJ'et akfnc1t. pek az kulak UJ70J'du. ZaUm b1r yaz_ ICo7ıı b1r ..ıe: 11c1nra Opera'da * -.,. il...._ San' atklr N A c 1 T ve arkadacları ıere bQUc• -., çektirir. 

1' karanlıkta, ltont Tar. le dolaflJ'or, ne bana, ne çoeukllra, - Buraclm lldeJtml .,_ ~. tik; 1111a.,.e llıdıl'llt .,. ~ 9 S Bir insanın tam kadın ft)'a 111111 .... 
ile 94ert ıtm ı11lmda" On •- asla, bir ıı6z bile llS;vlemlyordu, Belı Buradan -.um. t.tll' mlllDt •-ı.rıe birlikte, blmt BozevüTnlD OhJ'aca 8utAN '" MICB PBMÇD Vuıetell, Cubaı •• ~ ltek olamamasma sebep te, inkiwaf .. 
~T.. bundan sinirliydim ve OrkmQftOıll. YOnılla UtrJı•* ,.._. davetılll alarak Ora Boteı'de n. allrobat ınnara1an. den bnalm :pnaıda Btekinın biia~ 
~ wda: NUıQet, Qçüncll ıonnn Üf8llllt - N..,.t IDekte to»'lanaaaktık. Sinemada • YILMAZ au Türkl!!e so··zıu·· tlln b;plıolamamaıııdtr. tn.ı,11 ~emi-
lıK_41'1 &.nl karanlıita llldOr- TımnclaA o..aret dDeJ'lrlt, bDllUll - Vııülan • ...,.daa ....... Ar. Onda blrlıılrJmhıe ftd~ • A "S' :ren kanal ne kadar kuçWse ea u 
lt.~ pia haJ'vanl a.ı U.. pJdJm tık e4~ Arta .._.,.... --- ' ..,_ llaeaa " Tlntro ....ı .. _ DbatATı Akpmlan elnema cı. on mm. kat y ~- lsti7ofum. _ Ôeunlz! cledl. ~ ıım. ;;:: bir_.... all1a ldupn1m&k I• 19.2$ cı. baflar, 21.15 de bit•. Tiratro 21.ZO de cec. lıatlar. 21 de Mter ı- bclar da hİdıtıfh!:J;• 
~ :ı.1-...~'.· 1&71e b6;rle otorite Tutkun, kapıdan afrdhlr. Pencere- \re,,_....... 111ım11t 1011111m1 llntma • Ti7atro lıir Wl.e malrablUac!e aeınclilk. c-rt.t........ .,._ ,...ı dolan eocak ~·-

-....... olan B8"ll Gri· Din namda Qakta duru;ror._ llPrl lilnJdl. Pll"AJIJ \'AltJ Mmna llMl1aar' -pnniJW ,,_ nM 1111: A111A ZAATART ..... dolralıD ...... 111S ·aftıllll11a' 
~it. 



Çocuklarınıza ıı:::c::m;tım;aıaımam-•' 1 

D1fluijulillMll!UWlll@mt4•mıl , 5 Ar. GI DA SRO 
Yediriniz. 

ÖZLÜ u ARI 

Vitamin. Kalori. Kuvvet. 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, lUerci
mek, Bezelya, Çavdar özlü unlarının çocukların neş
vünemasına, diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerine 
tesiri katidir. Hastalıkların önüne geçer. 

uJ.~ınur namzeaı ımtınanında muvaffak olup tayın muameleleri ikmal 
edilmek üzere aşağıda isimleri yazılı taliplerin işletmemize nihayet bir hafta 
zarfında müracaatları lüzumu ilan olunur, "9382., 

Hidayet Ayvamemi$ ,,-
Muzaffer Özdemir 
Mükrim İnal 
Galip Biçaker 
Halit Bıçaker 
Reşit Özener. 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Süleyman oğlu Mehmet Cc!adettinin hazineye olan borcunun temini tah

sili için sahibi bulunduğu esiri Yenicami, yeni Arap camii mahallesi Kürkçü 
kapı sokak sağı 9 No. lu Rukiye mağazası, solu 5 No. lu depo, arkası Kulei
zemin, önü tarik, 7 No. lu bir bap dükkanın tamamı tahsili emval kanunu hü
kümlerine göre satılacaktır. 

Talip olanlarm 23.10.940 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 den 
sonra Beyoğlu kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine müracaatları ilan 
olunur. "9408,, 

~ara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
Talebe Kayıt Şartlan "' 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine talebe kaydına Ey!Gtün 25 
inci günü başlanacak ve Birinciteşrin sonunda nihayet verilecektir, Fakültede 
tedris olunan zümreler ııunlardır: 

Türk Dil ve Edebiyatı -· Felsefe 
Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edebiyatı Sümeroloji 
Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
Fars Dil ve Edebiyatı Hungarolojl. 
Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik Filoloji Coğrafya 
Tarih Hititoloji 
Talip olanlar bir istidaya lise ve olgunluk diploınalarmr, aşı sıhhat rapor. 

!arını bağlayarak Salı ve Cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye kadar Fakülte Di. 
rektörlüğüne müracaat etmeleri lazımdır, "5978,, "9033,, 

Basan özlü unlarının daima taze kalması icin hu unlar rutu-
~~tli ve ~neşli yerlerde bırakılmamalıdır. Uzerindeki tarihten Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
ıtibaren hır sene g_ec:;en ve!.a ?~z~Ian unlar .Hasan de pos~. mer. 25 EylUl 1940 ta başlıyan talebe kayıt ve kabulüne 15 Birinciteşrin 1940 

kez ve şubelerınde degıştırılir Ve tazesı parasız vcrıhr. ta nihayet verileceği alakadarlara bildirilir. "9405,, 

_______________________ r:1_ıe:_= __ :_-=_m_,_tP_ l .,;1::lCttrı=:::"'z::z: ;: ::Ht'dfPll 

05ff1- Milli PiY ANGO 
1 Uçüncü Tertip Planın üçüncü ve son çekilişi 

Daimi encümenin 1/10/940 tarih ve 8618 sayılı kararile bir ton kok kö- • k . ıl ak 
mirü nakliye ücreti Yeşilköye 450 kuruş, Adalara da 250 kuruş olarak tesbit 1 7 Il teşrıı\de Ad?nada yap a~ . 
edildiğinden Yeşilköyde bir ton kömürün ahcmın vasıtasına teslim 2550 ve ı PAMUK MEMLEKETi ADANA SIZIN DE 
Adalarda 2350 kuruş olarak satılacağı ilan olunur. (9449) • • • • - TIR * * TALIINIZI AGAR . 

Karaağaç Mezbahası Et nakil işlerinde kullanılmak üzere ımıncıKanun ikramiye İkramiye miktarı ikramiye tutarı 
~40 nihayetine kadar sürecek müddet için açtk eksiltme suretile 2 adet Deniz L. 
Motörü kiralanacaktxr. Beherinin muhammen aylık kirası 700 lira ve ilk te- Adet Lira ıı·a 
minatı 315 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görü • • 

1ecektir. İhale 12/10/940 Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encümende ya. 
,prlacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu. 
lunmalan. (9199) 

Hububat, Baklivat ve Y ai!h Tohumlar İhrarat!:ı lan 
Birliğinden : ı; l!ı· 

Birliğimiz umumt heyeti 21.10.1940 Pazartesi günü saat on beşte 
~bit Hanında toplanacaktır. 

Birliğe dahil azaların mezk<lr gün ve saatte is;timaa gelmeleri rica olunur. 
Ruzname: - Büdçenin tanzimi. (9416) 

KUŞ TÜYÜNDEN 
... Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak kese ve sıqhatinize faydalıdır. 

BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK 1 LİRADIR. 
Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul 

Kuş Tüyü Fabrikası Telefon: 23027 

~ BOŞ İPLİK SANDIGI SATILACAKTIR. 
Defterdar Fabrikasında mevcut ve teraküm edecek cem'an 1500 adet boş 

sandık 11.10.940 Cuma günü saat on dörtte Defterdar Fabrikasında açık art
tınna ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak edeceklerin şartnamesi mucibince 
ilk teminat olarak 180 Jiray:r Katırcıoğlu Hanmdaki Müessese merkezi yahut 
Fabrika veznesine arttırmadan evvel makbuz mukabilinde tediye etmeleri la~ 
sundır. (9384) 

ltayıp: Iatanbul Ithalit gümrilıltinün 
508106 numaralı makbuzu Z'l)'H uğradrğındon 
tıükm.O yoktur. Emekanbar 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

::ıoo 
lt.000 

20.000 
20.000 

44.498 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

5 
4 

YekWı 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 

100.000 
80.000 

480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her bL 
rinde (240.000) lira dağıtılnu~tı. 7 Birinciteşrin keşidesin. 
de (480.000) lira, yani evvelki çekilişlerin iki misli ikrami. 
ye tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkanı. 
mış aynıca (20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave 
edilmiştir. (10.000) liralık İkramiye bir tane fazlalaştınL 
mış iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira kon.. 
muş (2.000) liralar üçten ona (1.000) liralar kırktan seksene, 
(100) liralar da (200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı İkramiyelerin 
tamamını, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin ya. 
~ kazanabHirsiniz. ;, 

Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Balıkesir hükilmet koıtağı adliye kısmının 2610 em kuruş keşif be.. 

delli elektrik tesisatile 15302 lira keşif bedelli kalorifer tesisatı kapalı zarf 
usu.lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her ikisinin ke§if tutan 17912 lira 50 kunış mu,,akkat teminatı da 
1343 lira 45 kunıstur. 

3 - Bililmum evrak her gün Nafıa Müdürlüğünde g8riilebilir. 
4 - İhalesi 15 Birinciteşrin 940 Salı günü saat 16 da bükfimet konağmda 

Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir Mal Sandığına yatır

dıklarına dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ile ihale 
tarihinden sekiz gün evvel vilayete müracaatla Nafiadan alacakları ehliyet 
vesikası ile Ticaret Odası vesikasını teklif mektubunu havi zarfa koyarak mez. 
kiir zarflan 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tanzim ve imza etıniş ola
rak ihale günü saat 15 e kadar komisyon riyasetine vermeleri, postada vuku 
bulacak gecikmelerin kabul edilcmiyeceği ilan olunur. "6255 - 9286,, 

* ' 4 ._ Türk Maarif Cemiyetinin 8iml*Eıı'&llmillmu'I\ 

BÜYÜK EŞYA PiY ANGOSU 
Çekiliş 10/11/940 bir bilet 1 lira 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
M 3. N E V İ Muhammen Muvakkat Teminat 

Bedeli Lira Kr. 

Meşe koğuşa ve yollaması 4075 305 62 
Çam koğuşu 3300 247 50 

Atelye ihtiyacı için lüzumu olan cins ve miktar ve muhammen bedelle
rile muvakkat teminatlan yukarda yazılı iki kalem kereste açık usulde ayn 
ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 14/10/940 tarihine rastl:ıyan Pazartesi günü saat "15,, de 
Galata Rrhtumndaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan satın alma 
komisyonuna müracaat etmeleri. 

Şartname her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. "9211,. 

,,,_ ______ , ___________ '\ 
EmlCikiş'in Takvimi 

1 Kış MEVSiMi y AKLAŞIYOR .. ~ Telemetr - Kronograf 
Ramazan 2 Cuma 
iftar 18,51 - Imsak 5,20 

.... ....,.._.,..,...,,..._........,_ ~___....,...~ .... 

EMLAKİŞ, alıcı ve satıcıların 
en büyük rehberidir. 

Galatasaray Lisesi karşısı No. 
184, Telefon : 49010 

Çelikten 55 Lira 
Altmdaıı 18 ayar 135 ,, 

SINGER SAAT 
MAGAZALARI 

İstanbul, Eminönü No. 8 ı 

imi---~ .. 
Kürk Mantolannı.zı veresiye ve uzun vade ile 

ARJANTE Ti L Ki 
Mağazaaından alınız. 

Avrupamn 1941 son modelleri gelmiştir. 
- Mahmutpaşa 137 No. ARJANTE TİLKİ Mağazası. Telefon: 22554 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör 

ve 

S R O Rulmanlarıru .6.uılanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karşısında 84 No. IBRAHİM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K. 1039, Telgraf : TAŞKOL ' , 
Bir Yüksek Mühendis 

aranıyor. 

Ankara Posta kutusu 154 
müracaat. 

İyi 

İran Hahları 

Iatanbul asliye 12 ncl hukuk mahkemesin
den: 

Müddei: Mediha 
MOddelaJeyh: Ahmet Hikmet: Yedlkule 

Hacıahmet mahallesi Çcımeçtkman No. 7 de. 
Milddel Mediha t.ar.afındaıı. müddeialeyh 

,.hmet Hikmet aleyhine a'dan ihtu davası 
için mllddeWeyhin 2-10-940 çuıamba rtınO 
1&at 9,30 da ma.hkememİ%dC huır bulunması 
lilzıımu illnen tebliğ edilmesi üzerine muma
iltyhin o etın ı:-elmemesi veya bir vekil ı:-lln

dcrmcmeslne mebni hakkrnda hanel •evclyeti 
terkettiilnden ve bundan babl9lc l?J)'aP ka· 
rarr ittihaz oluıımuı ve !mil kılınl\n bu kai r.ara ait ihbanıaınenin bir nüsbası da mah
keme divanhanesine asrlmrı ve ke1f!yctin on 

1 
bet rtın müddetle lllnr için tahkikatın 25·10-
94~ cuma rtınü saat 9,~0 a bıralu1mıı oldu· 
iu tebliıl yerine eeçmelı: llzcre ill.n olunur. 

Iatanbul &aliye a tlxıcll hukuk blldmllfin
den: 

Abdullah Keskin tarafmdan, Kas1mpa1ada 
Tabakhane meydanında Arabacı ~ok.alı: 14 nu· 
marada berber Yalı:ubun evinde mukim Meb· 
met kızı Vesile aleyhine mahktmenlıı 39-ı325 
numualt dosyasile ikame olunaıı feshi nlklh 
davnmda: M.aleyhin balihaztr llcamctıAhınm 
me,bul olduiu tahakkuk ettiğindeıı. lllncn ar
zuhal eııretinln tebliği ilzerine M.aleyb tara· 

1 
fından müddeti .u.rfmda cevap verilmediiin· 
den muhakeme eünü olaralı: ı6·10-940 eut 

ı 
14 tayin edllmiı ve yazılan davetiye divan· 
haneye talik lulmmıı olduğundan M.aleyha 
Vcsilen!ıı mezlı:!lr giln Ye saatte mahkemedt 
hanr bulunınaaı veya bir vekil cöndcrmesi 
lllzumu illn olunur. 

OSMANLI BANKAST 
-IL.AN-

tsH-19111 ihraçlı yllzde S faizll Dahil! Is· 
tikru tthvilluinin 1 Ikinclttşrin 11>35 tarı. 
hinde mevkü tediyeye vuedillp ibra:ı oluna· 

1 mıyaıı ve mukO.r vadeye ait 36 numaralı ku· 
1 ponlan ı Ikinciteırin 1940 taridindeıı itiba· 

ren Türkiye Cilmhuriyet hfiktımetl nefine mll
ruru umana tibi olacağı mukllr tahvillt 
himillerlnin mal<lmu olmak Uzere illn olunur. 

DAYAN 
Mağazası 

283, İstikW. Caddesi 

Hacopulo Pasajı 

karşısı 

. :. 

Terki Ticaret 
Dolayısile 

Çorap • Eldiven 

ve Çanta1ar'da 

FevkalMe TenzilAt 

Fırsattan istifade 

ediniz. 

wal/ 

Kı)'Jll: Emniyet mtıd\lrJOfQ Dl5rdllnc0 IU-
bcden aldıfım sı-30654 ııyılı ikamet tezke
realıı.i kaybettim. Yenisiıı.i alacafımdaıı eski· 

ııinln hülcmll 701ı:tur. Talı:almde Alman haat&· 
ncıindc Aup&t Bosçhelıı.en 

ıta~p: tUD aene~lnde Kabataı liscd 4. R 
aınıfındaıı aldıılun tasdiknameyi h.vbettim. 
Yenitln~ alacafımdan eslı:isiııiı:ı. bllkınü .volt
tur • .Mehnı't Saruhu 

FENNİ SÜNNETÇİ 

EM 1 N 
FiDAN 

Kabine: Beşik. 
taş Erip apar· 
tımanı, Tele. 
fon: 44395. E'I. 
Telefonu: 4062ıEl:'4liıt:a.B~W 

~ PROF. Dr. Cll~ 

KEMAL. CENAP 
Muayenehanesini ve İkametgA
hını, Taksim Doğu Palas Apt. 
(Stadyum karşısı) nakletmiş
tir. Tel : 43963, Birinci Teşrin
den itibare~ hasta kabul eder. 

, x *G « 4Mt11 

Sııblp n Ne~rir.ıt Müdüril: Emin UZMAN 
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iLE SABAH, ÖGLE ve 
Her yemetken sonra günde üç defa muntazaman dişlerinizi fxrçalayınıt 

l®1t;t:;ç; # . 

1 
Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Kabul Şartları 

Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil miiÖ 
dört senedir. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etmiş 
lurunak ve kabul imtihanında muvaffak olmak lazımd.ır. 

Namzet kaydı 11 Eyliilden 12 Birinci Teşrine kadar Salı ve Cıınıa 
leri yapılır. Kabul imtihanı 14 Birinci Teşrin gunu başlar. Daha fazla 
liimat isteyenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat ede 
6 kuruşluk pul göndermeleri lazımdır. (8427) 

Yüksek l\lühendis l\Iektcbi Direktörlüğünden: 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alınacak 

tan tecavüz etmiş olduğu cihetle: Aşağıdaki ızünlerde bir giriş müsabaka 
hanı yapılacaktır. 

7 Birinc:iteşrin 1940 Pazartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Trikonometri 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
B Birinciteşrin 1940 Sah: 
Saat 9 dan 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,35 ten 17 ye kadar yabancı dil "Fransızca, İngilizce, 'A.Imaıı 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnesini yanında b 

durmıyanlarla kopya kalemsiz veya mavi . mürekkepsiz gelenler iınf 
iştirak edemezler. "9303,, ,,.,..,, .. 
BERliTZ 

m•e,e: &s 
1/10/1940 tarihinden itibaren 

Lisan Dorsanesınd 
YENİ 

tara5'SIZCG - lngilizce • 
Kurslar Açılıyor. 

Haf tada 3 Ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: 294 İstiklal Caddesi. \ 

. 
Siirt Belediyesinden : 

1-Siirt vilayetinin 120 hektar gayrimeskiin kısmının takeametrik ıia~ 
le imar sahasını teşkil eden imar planının tanzim işlerine ait umumi ta.11 

namenin 6. cı maddesi ·mucibince yapdması gerekli avanprojenin baı 
masr Nafıa Vekaletinden tasdikten sonra aynı talimatnamenin 29. cu t11 
sinde :nezkUr olan planlarının yapılması kapalı zarf usulile cksiltmcY' 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 15/10/940 Salı günü saat 15 de Belediye salonunda 
lacaktır. 

3 - Birinci maddede :vazıh takeometrik harita, avanproje ve imar 
larmm tanzim işinin muhammen bedeli 2 000 liradır. 

4 - Haritası alınacak muhammen y~r fazla çıktığı takdirde gayri 
kfin kısım için beher hektar ba11ma 15 ve meskun kısmı için hektar ba~ı 
lira verilecektir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin yukarda bahsi ge~en talimatnamenin 
maddesinde yazılı ehliyeti haiz olmaları :ıarttır. İsteklilerin 140 liralılı 
vakkat teminatı havi teklif mektuplarının ihale saatinden en geç bir 
evveline kadar Siirt Belediye Reisliğine göndermiş olmaları lüzumu ve 
ta vuku bulacak teahhürlerin nazarı itibare almmıyacağı ilan olunur. '' 
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XI icınci BAL~<AN O U 
BiLETLERİ 

L 

Aşağıda yaztlı yerlerde bugünden itibaren 150, 100, 75, 50, 25 ktl 
:ıa satılmaktadır. 

Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir (Bahçekapı - Kadıköy). 
Yataklı vagonlar (l{araköy - Beyoğlu), 

Zeki Riza Sporel (Bahçekapr) 
Ege Spor Pazarı (Perapalas karşısı) 
Merkez Eczahaııesi (Kadıköy Altı yol ağzı)' 
Beden Terbiyesi Bölgesi (Sıraserviler - Taksim) 
Fenerbahçe Stadı (Kadıköy) 
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TÜRKiYE CÜMHURiYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 \ 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 ;. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bir"iktirenlere 28,800 Lira 
'KRAMIVE VERiYOR 

Ziraat f?:ınl<:ısınd3 

llrc:sı l;ulunanlara 
kumbaralı ve lhba rsız tasarruf hesaplarında en ,1 
&cnedc 4 defa çc kllecek kura ile aşağıdaki plana g· 

ikramiye daljıtılacaktır. 
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D 1 K KAT: HesaplarındakJ paralar bfr sene içinde 50 liradan as ağı dil~ 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazlasiyle verilecektir. 
senede 4 defa, l Eylfil, 1 BirinclkAnun. ı M>~• 

tarihlerinde rekllecektir. 


