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nkaradaki Merasim 
~il, Tarih, Cogra/ga 
F akü/tef erinin Yeni 
Binası Dün Açıldı 

'teni ders yılı münasebeti le dün Vnh-crsitede yapılan merasimden hir göriinü~ 

J 

Ankara, 4 ('l'AN muhabirin
b lk I den) - Ankara Dil, Tarih, Coğ
QQ Qft~arın rafya Fakültesinin Y"ni binasının 

ugünkü 

11!ıarası 

l:ı
~ Yunanistan hududunda uğ-

rnukavcmet kar~ısında AJ
"1ı.ıt ııın yardımını lstiycbllir. 
~~ bir . haftalık tecrübe Yu
l' rın memleketlerini müdn
:ı-: muktedir olduklarını ve 1-
~ llların bu işi kolaylıkla ba!ia

racaklarını göstermi§tir. Esa
~ ;gflterc de harekete geçmiş 

. unanıstana yardıma başla
~~· Onun için, bir Alman mü
~ !!si rnevzuu bahis olduğu tak-

Balkanlnrın vuzuh kesbc
~- lllanzarnsı, yine deği§mlye 
· ~ttır. 

6.ı. Zekeriya SERTEL 

Oıtıanyarun Almanlar tara
fttıdan askeri işgal altına 
ltıı müteakıp başlayan 

~-Yunan harbi Balkanla
(:arasını değiştirmiştir. 

bıq- Yanın işgali Balkanlarda 1 
l:i<ieğişiklik vücude getir-1 

alkan devletleri bitaraf
!~ llluhafaza ettiler ve bu 
~ ~ çıkarmadılar. 

açılma töreni bugün parlak bir 
surette yapılmı~tır. Merasimde 
Meclis Reisi, Başvekil, V ~iller, 
mebuslar, İstanbul Üniversitesini 
temsilen gelen heyet azaları ve 
bir cok davetliler bulunmuı-tur. 

Fiıkültcnin konferans sal~nun
da yapılan merasime İstiklal 
marşile başlanmış, bunu mütea
kıp Başvekil Dr. Refik Saydam, 
bir nutuk söyleyerek demiştir ki: 

"Büyük AtatOrkün düşünüp, ku
rulmasını emrettiği Ankara Dil, Ta
rih ve Coğrafya 1''akültesini, yeni bl
nasmda açmak, benim için büyük bir 
bahtiyarlık o1uyor. Ankara Üniversi
tesinin iki ı ıiknünden biri olan bu 
müessese, dört ylllık kısa bir devı·e 

kinde takdire değer bir inkişaf gös
termiş ve geni5 mikyasta mezun ver
miyc b.ıışiamıştır, İlmi mesai ve ilim 
nd:ımı gençler yetiştirme yolunda e
meKlerJni vermiş olnn arkadaşlnrımı 
takeiı ve teşekkürle karşılarım. 

"Milli Şefimizin, üç gün evvel Bü .. 
) u:~ Millel Meclisinde irat buyurduk
lıırı açış nutuklann:n mılarife dair 
kı~mlnda, hükümete verdikleri şu d
rekflfl bir kere daha huzurunuzda 
lckı ar etmek isterim: 

"Ankarıırun yüksek irfan mfiesse
selt'rlle tııkviyesini, kültür davaları
mıun önünde tutmaktayız ... 

"Reisicümhurumuzun bu emirleri
ni yerine getirmek ve fakülteleri tam 
ılftruk kurulmuş yeni bir Türk Ünl
ven;itesinl çalışmıya ba§latmak, va
zifemiz ve emelimlzdir. Ankarayı A
n~ıdolunun ortasında, müzeleri, kil-

(Sonu; Sa; 2 Sii: 1) 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

SiYASi HALK GAZETESi 

llekteııterde &fretmeıılerin ve çocuklann hayat bitc{slne yar. 
dı:mcı olarak lnıllanabitecekleri mükemmel •e biricik eserdir. Sı
nıfmda mııvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini olnıya.ıılardır 1 

l\fUTLAKA BİR TAKll\1 ALJNIZ. 

AJmanya Sulh 
Şayialarını 

Tekzip Ediyor 

Ciano İle Ribbentrop 
Arasında Yeni ·Bir 

Mülakat Yapılıyormuş 

Bir Habere Göre 

Bu Konferansa Von 
Papen ve Laval de 
iştirak Edecekmiş! 
Londra, 4 (A.A.) - Romadan 

gelen ajans haberlerine göre, 
Kont Ciano bugün Almanyada 
Von Ribbentrop'la görüşmüştür. 
Mülakatın Südet şehirlerinden 
birinde vuku bulacağı bildiril
mektedir. Aynı haberlere göre 
Almanyarun büyük elçisi Von 
Papen de bu görüşmeye işti
rak edecektir. Berlindeki ya
bancı muhabirler, Laval'in de 
bu konferansa gideceğini bildiri
yorlar. Arribo adındaki İspan
yol gazetesinin Berlin muhabiri 
çok mühim bir diplomatLlt tov
lantı mevzuu bahsol.iuğı..nu bil. 
dirmektedir. 

TAN: Bu haberler, henü~ teeyyüt 
e:!ilmlt değildir. Müllkatın yapıldı· 
Oını dahi kaydı ihtiyatla kar1ıl<1mak 
ic:ıp eder, 

SULH TEKLİFİ 
Bertin, 4 (A.A.) - Yarı resmi bit 

membadan bildiriliyor: Yabancı ga
zeteler, mihver devletlerinin sulh 
teklifleri yaptılına dair yabancı . mat
buatta yeniden çıkan şayialar hak
k1:1da Alınan Hariciyesinden sarih 
malumat istemişlerdir. 
Almım Hariçiyesl, mihver devletle. 

rlnln siyasi ve askeri sahalardaki bu
günkü yaziyeti nazan dikkate alınır
sa, bu devletlerin muhasım tanda bir 
sulb teklifi yapmlllt için sebep gör
n:ıedikleriuiD Ub&rQz etUrilmeatnlu 
bile zait oldulu cevabını vermiştir. 

VAŞİNGTON' A GÖRE 
Nevyork, 4 (A.A.) - Reuter A

jansından· Dün Vaşingtonun diplo
mııtik mahfillerinde HiUerin harbe 
nihııyet vermek içln ne gibi şeylerin 
yapılması llız.un geldiğini bugünlerde 
bildireceğine dair bazı şayialar do
laşmak ta idi. Bazı kimseler HIUerln 
neıchst.3ğ'da sulh tekliflerinde bulu-

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

-A-K--D-E-

Yunanistan • Arnavutluk hudud undaki harekat sahasını ve Yunan adalarını gösterir harita 

Yunanistanda Harp 

Yunanhlar Epir 
Cephesinde de 
Taarruza Geçti 

Görice Elen Kıtaatmm 
Tehdidi Altındadır. 

Hava Harekatı Arttı 

Balkan Vaziyeti 

İnönünün Nutku 
• • Sofyada lyı 

Akisler Bıraktı 

Türkiyeye Bulgaristan 
Y olile Bir Taarruz 

Mevzuubahis Değildir 
Atina, 4 (A.A.) - Bu sabah Sofya, 4 (A.A.} - Bulgar a· 

neşredilen resmi tebliğde Arna- , jansı bildiriyor: 
vutluk: arazisinde yeniden bir sı- Bütün Bulgar gazeteleri, Tür-
ra tepelerin işgal edildiği bildi- Yunan Kralı George kiye Reisicümhuru İsmet lnöniı-
rilmektedir. Tebliğe göre, Epir _ --· nün nutkunu, bazı parçalarlnm 
cephesine karşı tankların hima- ı ı altrnı çizerek hassaten tebarüz 
yesind: Y~.Pıl::u1 ~.ir İtalyan taa:- lngiltere Tuna ettirmek suretile neşretmiştir. 
ruzu puskurtülmuş, 9 tank tahrıp Zora gazetesi, başmakalesinde di-
edilmiştir. Florina bölgesine kar- • • yor ki: 
şı yapılan şiddetli taarruzlar bom l~İ ll!İft Rusya~_JI '..'T.~r~iye .!t~.isiciimhuru ismet 
ba ve süngü ile tardedilmiştir. ~ 3' J İnonunun buyük nutku Yakın 
Düşman ekserisi Yı;nan kıtalan • Şarktaki vaziyet üzerine bol ve 
tarafından ahiren işgal edilen Protesto Ettı rahat verici bir aydınlık serpmiş. 
mevzilere karşı olmak üzere şid- tir. Türkiye İngiltere ile olan it-
detli hava hücumları yapmıştır. Moskova, 4 (A.A.) _ Sovyet hüku- tifakıru muhafaza etmektedir. 
Düşman tayyareleri, Selaniği meti, İngiliz hükumetini Sovyetlerin Aynı zamanda Sovyet Rusya ile 

bombardıman ederek sivil ah':l.li yeni Tuna komisyonu konferansına en sıkı dostluğunu da yeniden te
arasında bir çok kimselerin ölme- iştirakini Sovyet bita~aflığmı ihlil e. sis etmiştir. Hülasa, Türkiye, ge
sine ve yaralanmasına sebep ol- der mahiyette gören protestosunu ita- rek şimaldeki büyük komşusu
muştur. Tayyare dati bataryala. bul edememektedir. Bu hadise Tass nun, gerekse Bulgaristar.ır srz.u 
runlz 3 İt 1 ta · d- - Ajansmrn bir tebliği ile neşredilmic... a yan yyaresı uşur- .,,.. ettikleri sulh politikasına devam ·· " D' ~ b" İ 1 t tir. Tebliğ şunu bildirmektedir: muştur. ıger ır ta yan ayya- edecektir. Bunun manası şudur: 
resi pek ziyade hasara uğranuş. 29 İlkte$rin günü İngiliz Büyük El- Türkive harbetmeksizin ve fakc:t 

B çisi Cripps, Molotof'a bir protesto -
tır. u tayyarenin düşmüş alma- notası vermiştir. Nota §unları ihtiva silah elinde olarak Balkanlarda· 
&ı çok muhtemeldir. ediyordu: ki hadiselerin inkişafını bekliye-

İTALYAN TEBLİÔİ "İngiliz hükı1meti mevcut muahede- ccktir. 
Roma, 4 (A.A.) - 150 numaralı teb leri ihlal edecek mahiyette ol<1n hiç ''Türkiyeye Bulgaristan tariki 

lii: Epir bölgesindeki cüıülamlarımı- (Sonu: Sa; 2 Sii: 2J (Sonu; Sa; 2 Sü 3) 
zın harek~tı Kalibaki'deki mevzilerin.---------------------------

GORUŞLER ! ne zahmet?! ... Diin tarihin nl
kı~ladığı adamları bugün inkar 
eden gene tarih dci;."11 midir? 

~ Yunanistanın işgali Bal
~ l~tlerini bir ara telaşa 

r Rlbi oldu ve dünya efka
ıı:.~ıyesi, Balkan devletlcri
,"1111 bir hareket hattı tuta
~ <ınlamak istedi. İtolya 
~ hücum ederken Bul 
)~..ıltı da Almanya ve İtalya. 

Sytlney saUıharp gemisi tarafından tahrip edilen Bartolomev Col Jeoni ltalyan kruvazörü batarken 

llerislr.e doğru devam etmektedir. 
Korça mınlakasının, civar ve Şar
kındaki düşman mevzilerini şiddetli 
bombardımanlara tAbi tutarak ha,•a 
kuvvetlerımiz. kara hareklıtını tak\·l
ye t.tmişlerdir Tayyarelerimiz, Seltı

nlk'i, Kortu xalesini, Navarin kale
lil"i, Yanya - Kalabaki yolu boyun
ca Y,dnyanır. Şimali Şarkls!m\eki sırt
l:ın tekrar bombardıman etmlşlcrdir. 
T:ı,,ryarelerlmizden biri avdet etme
mi~tır. 149 numaralı tebliğde bahse
dilen SelAnik üzerindeki hava muha
rebt-si esnasında düşürüldüğlı muh
temel zannedilen bir düşman layya
reslnden maada, beş tayyare daha dü
~ürülmüştür, Bir deniz keşif tayyare
mlz, Blenhelm tipinde iki motörl!l 
bir tayyarenin bücwnuna maruz kal
mıştır. 

TARİHE KARŞI 

KiM MESUL? 

Panteon'da ;yatan nice nice hür
riyet, ınüsn\'nt, ve fikir kahra. 
mannun tarihten alacağı hii
küm bu muydu? 

~lı:nile Ak.denize inmek 
l~/ ihtimali vardı. Yug•sıav-

. Yanın Balkanlarda geniş. 
~ ~ karşı cephe alabilirdi. 
~ hnanya, bu vesile ile 
~ a_lkanlan istilaya teşcb
~bı!irdi. Nihayet Türkiye-

<lagı vaziyet her tarafta 
~t avet ediyordu. 
~ geçen bir hafta içinde 
~1~lkan devletlerinin vazi
lh~lıruş ve Balkanların 
"<lllzaı.ası vuzuh kesbetmis-

< 
~l . * + ltg~tan, İtalyanın hare-
~den cesaret alarak 

t ~na hücuma teşebbüs 
~ ~et Bilakis Bulgar Kralı 
~hı istiklalini müdafaa. 

d ~~tlq_ verdiğini bildirmiş, 
~ c?·kan Mir ve Slovo ga-
~~· dün sabahki nüshala

~~t'lst ıkları başmakalelerde 
1~ ltlUıın bitaraflrğını muha-
t'tlir at-ar verdiğini bildir

lılgfl : 
~i~~tanın bu vaziyeti ter. 
~ r v e evvela Tıir · enin 
't'<ıhli e metin ,h i-

ı.ı~lt. Olduğun 
rJcı 1Yc, Yu 

il\ Yap 
<S 

Hava Harpleri 

4 Ayda 2442 
Nazi Tayyaresi 
İmha Edildi 

Londra. 4 (A.A.) - Hava ve 
Dahili Emnivet nezaretlerinin 
tebliği: Bugüri pek az düşman 
tayyaresi sahili aşmıştır. Londrn 
mıntakasına Be Midland ile ln- ı 
gilterenin şark kısmında birbi
cinden cok uzak noktalar<ı bom. 
balar at"ılmış ve bazı cvkr hasa. 
ra uğramıştır. Ölü ve yaralıların 
sayısı çok azdır. 

Birbirini takio eden 56 'ece 
bombardımanda·n sonra Londra
da dün gece alarm işareti verll
mcmistir. 

NAPOLİYE TAARRUZ 
Londra, 4 (A.A.) - Hava Ne

zarctinın istihbarat dairesi dün 
gece Napoliye İngiliz Uıyyareleri 
tarafından yapılan taarruz hak

r· 
Askeri Vaziyet 

GÖRICEYE KARŞI 
MUVAFFAKIYETLI 

YUNAN AKINLARI 
Yunan m!11etlnin k:ıhr:ımanca

sma mukavemeti, yalnız İtnlyan 
ıstiH\ planlarını altüst ctmC!kle 
kalmnmış, fakat İtalyan siyaseti
ni de şaşırtmıştır. Hnttfı. beklc
rıilmiyen bu ,·azlyet etrafında Ci
ı:nc ile Ribbcnırop'un tekrar bu
ı.ıştuklnn \'eya bulu5acakl:!n b!
h. me,•ıuu bahlı; olmaltt;:ıdır. Bu 
~uretlc .bir tarnftan böyle muza-
1'ere ıeminleri hazırlanırken. di
ğer !araft:m harp cephesindeki 
vaziyet. müstevliler ıılcyhlnde!'i 
vah:.metini yalnız muhafaza et
mekle kalmıyor; günden güne da
ha zlyadt gerginle~lyor da .. , Son 
İtalya1 . tebliği hiçbir şey ifade 
etmıyen kuru cümlelerden mü
! ekkcptir Garbi Makedonya cep
hesındeki harekAtı aydınlatmıya 
yarar tek bir işaret yok. Epir 
,·ephesıne gelince. "Kolama nch
riniı1 ött taraflarındaki harekAt
tan.. bahsediliyorsa da. burada 

(Sonu; Sa; 2 Sü; 1) 

nda şu malumatı vermektedir: 
geceki taarruza bulutlar en
• :apa da ba!lta giden tq. 

, - . ~. ~ - \~ ..... --------..... -----------

Afrika Harbi 
,5,Li . 

Libyaya Asker, 
Erzak Tahşidi 
Devam Ediyor 
Londra, 4 (A.A.) - Royter'in 

askeri muharriri bildiriyor: Lib
yada İtalyanlar, asker ve ia.§e le
vazımı tahşit ve depolarının ade
dini fazlalaştırmaya devam et
mektedir. Şimdilik umumi bir 
hücum için hiç bir emare yoktur. 

İtalya harbe girdiği gündcnbe
ri İngilizlerin İtalyan deniz üssü 
olan Tobruk üzerine 71 hava bas
kını yaptıkları dün Romada tes.. 
liın. edilıtliştir. 

İTAI.YAN TEBL10i 
Roma, 4 (A.A.) - Resmt teb

liğ: Şimali Afrikada seri bir ko
lumuz düşmanın zırhlı otomobil.. 
lerini firara mecbur etmiştir. 
Düşman tayyareleri Giarabad'ın 
şimali şarkisinde bazı müfrezele
rimize hücum etmiştir. Bir kaç 
kişi yaralanmış ve iki kişi ölmüş. 
tür. 

CENUPTAKİ HAREKAT 
AUnd, 4 (A.A.) - Gayri resmt ha

berlere göre, Yunan kıtaab son 48 
ıaat içinde cephenin Cenup kısn11nda 
taarnızn geçerek, bazı noktalarda Ar
n!l\"Utluk toprağına glrmişlerdlr. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Reuter: Hu
duttan gelen haberlere göre, Yunan 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 6) 

Tancadaki lspanyol 

Valisi Şehrin 

idaresini Ele Aldı 
Tanca, 4 (A.A.) - İspanyol lı:Itaatı 

kumandanı Albay Yuıte, aıaiıdaki e
mirnameyi nqretmiıtir: 

'1ıbu emirnamenin netrindeıı iti
baren, bucünkü ahval ve hAdiaata bi
naen. Tanca kontrol komitesinin ve 
tqrü meclisinin vuifeleriııe nilayet 
verilmiıtir. lspanyanm Pas komiseri 
mnrahhuı ve n.11 aıfatile Tanca mm
t.akasmm tam n ımrt1ak olarak iduc
ıini ele alıyorum.11 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
l\lare~al Petera, Hitler'lc Pa

ris görüşmeleri neticesi, tarihe 
karşı bütün mesuliycti üzerine 
aldığını, onu, yalnız tarihin 
muhakeme edeceğini ilan etti. 

Tarih, ''beşerin sergüzeşti,, 
kendi zümresinin ve milletinin 
menfaatine göre kaydeden mü. 
ve-rrihin kitabı, ne zaman ha
diselerin membaını, seyrini, a
kışını kavradı? Ne zaman ta. 
raf tutmadan hüküm verdi? 
Asırlara dur emrini veren, her 
devrin irinde fikir namına, in
sanlanp hayata, hürriyeti, 
kurtuluşu namına yapılan ka\'
gaları, bozpn diye kaydeden 
o değil midir? Fransız ihtilali
ni insanlığın geniş bir ekseri. ' 
yeti, beşerin kurtuluşuna gi
den yol diye alkışlarken, Fran
sız esas kanununu değiştiren, 
yanlışlığını insanlığa ilan eden, 
gene tarih karşısında mcsul o. 
lan Fransız meclisi değil mi· 
eli ~ r. 

Her devirde olduğu gibi ya. 
rm tarihi yazan bir müverrih, 
bunu "tarihi zaruret,, , bir di. 
ieri "tarihi hıyanet,, diye kay
detmiyecek midir? Bu kadar 
değişik hükihn veren bir tari. 
hin karşısında mcı:;ul olmaya 

Uzak tarihe gitmeye ne ha
cet? .. Fransa hu müthiş akıbe
tine sürüklenirken, meclis ko
ridorlarında "müttehit cephe,. 
diye bağıran sesleri susturan, 
Almanlardan evvel bir ikin
ci Bastil kuran, bu devirde 
iktidan elinde tutan - mazi
den hale, halden istikbale a. 
kan enerjiye duvar çeken -
hükumetler değil midir? 1934 
tenheri Lava) ve arkadaşla
rı tarihin seyrini değiştirmek 
için değil midir ki Berlinlc Pa
ris arasında mekik dokudu. 
lar? ... 

Paris sokakları senelerden
beri bir harp sahnesine dön
müştü. Ru !lokaklarda muhte
lif menfaatler, muhtelif sımf
Jar, muhtelif ideolojiler çarpı
§ıyordu. Bu sesler, yalnız ikti
d:ırda olan kuvvetle, sokaklar
da haykıranların kavgası de
ğildi. Bunlar tarihin akışında 
yarattığı şartların, zaruretlerin 
doğurduğu feryat ve kurtuluş 
iştiyakının seslcridi. Bu, sarp•· 
şao zıddiyetlerin Fransasıydı. 
Bu sesler boğuldu; şimdi Fran
sa sokaklan tarihi, ha~metli 
sükutu, ve gizli isyanile gözle
rine bir tül çekti; fakat Eyfcl 
kulesinde Alman bayrağı salla. 
•yor. 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 



- ., -- - .. 
Ankara da Merci sim 

(Başı 1 incide) lfıldir. Kahraman Türk milleli, tari
tnplı-.eler!, ilnlversitcsi, llmt ensti- hin en gÜç şartları içinde, daha dlln, 

eı1, operası, Uyatrosu, cıiğer kül· bütün dünyaya iıbat etti lı:i istıklfll, 
r \C ıçUmnl mücss clerile bütun ancak onun yolunda ölmeii ve öldlir. 
m' K t muncvverıerıne mrmevi meyi bilen milletlerin hakkıdır. 
>ırak olııcak bır mcrk~ haline ge- TUrlı: milletinin bilyük evUitlan 1 

rmclt yolunda,YJZ. Du dilcl:ım~ t2- "Milli Scfin her birinizden istediği 
akkuk ettikten sonra, yurdun s~rk iİbi icap ederse, bhramanlıkta gec;
olgesinde de .Yent bt.r. ilim merk.czi 1 mişler:inirl elbette mUftebir kılacak
urmı.ıyı Ebedi Şclimıua bizlere ııı- şmız:. Kahramanlık diyannda bozgun-
kal ~ yüksek bir "enli olarak, , cu ve beısinci kolcu barmıımaz. Türk 

ozilmOzdcn uzak tutmıyncağız. milletinin her ferdi, köylüsU. işçisi, 
"Sayın davetUler, aydını, genci. yaılr.ıı, hadım, erkeği, 
".Dil, Edebiyat, Tcrih, Coğrafya gi- yüreğinde bir tek duYı:u, bir tek sev

ı, hdm:ınist ruha inkişaf veren mev- gi taıır: Yurt duygusu, yurt sevgisi, 
ulan çalı~a pl!lnına almış bulunan ve bunı:n için her fedakarlığa katlan

mOCSECS01ın, Jsbnbuldaki cşı.le mak kararı. 
.ıber, Türk kQlturüne ve bu yon- "Buı;:Un heplmiz cörü:roruı: ki yapı.. 

' dunya ilmine büyuk ruzmeUer lan muharebede sava , asıl ilmiudir. 
'J paca ındnn şüphe etmiyorum. Bu Makine, teknik ve ilim savaşmaktadır. 

ldaki it.tl,y:ıçları karşılaınıya, Cüm· Fakat her uman harbin bilgi ile mü
rJyet bQkiımeu, şimdiye kad:ır ol- nasebcti yoktur. Her uman harp onu 

u.,'U glbı, bundan sonra da çıılıı;a- iyi yapmağı bilenlere zafer temin e-
ktrr. der ... 
• Ankara, Dıl, Tarih ve Coğrııfy:ı Rektörün verdilH rakamlara göre. 

Uliel>inln .!pyizli istikbnli için en bıı yıl Üniversiteden 6% kişi mezun 
l s temcnrulerimi &ôyUycrek, sözü olmu:stur. Yine bu yıl imtihanlara 5547 
k.-ıdıışım Maari! Vekiline bırnkıyo- talebe ı:irmiı;, 4356 sı terfi etmlştiı·. 

IAARİF VEKİLİNİN SÖZLERİ 
Bunu mUtcııktp, Maıırif Vekili kUr
u:ıe ıelmış. Clhnhuriyct hüklimcti
m 'F:nkilltedcn bekled.iği hizmetleri 

nı oc.ltilde ~h eden bir nutuk 
.r~-ur. Vekil, yeni blnasında es

kisinden verimli suretle ça~cağı 
~.heslı olan bu Fakülteden Türk 

Jılbın.ın bekledigl hlzmcUcrin §Un
r oldııtunu koydeUnlşUr: 
"Öz kııyııaklanna inmek suretile 

ma:ziınlzJ.n aydınlatılması, bizlmte mU 
asebeUe buturunuş milleUerin tarı
ıne, yine kendi gö'tilınüz ve kendi 
~mıı.la bakılmnsı, Türk dilini 

Y bana kııldclcr.in csirliğlııdcn kur
tarıaak kendi kudretleri ve 1mlttınln
rı lçıerısinde gelışt.inne yollarının ıı
rımm:ısı ve onun. özlilğünil, eskllil?l
nı, zenginliğini belirtmek içın gayret 

rfolunması, ülketnWn cotrafi tabi· 
atının ilmi usullerle ve olduğu gibi 
tet.';ik edilmcsl, nihayet şuradan, bu
r Jan alnım~ fikirlerle değil, milli 

]atımı1.1n şuuruna d:ı:yan.:ın bir dü
ıCişle elde edilmiş evrenscl görü~c 

aahip mil\.c!cklc1rlcrim17.in yeUsmesi ... 
Vekil, ~le devnm etm!Gtir: 
"Kendirnıze ve b:ı"'talarına ait olan 

h ltlkatleri ne kln, ne de muhabbelle 
ııdınf etmenin apaçık Bleyhlndeyiz ••. 
rızan ruhunun bütün m(lmkün kud

retllıe qya ve hfıdiscler cnUnde bitn
r t kalmak. Türk ilminin ana düstu
rudur. işte bu Fakülte, İstanbuldaki 
k rdesi ile bcrnbcr, üğretim heyetle
r nele ycr alm.ı:ı, Tı.lr'k olan ve olmı-
7:uı arkada lnrımın elinde, bu ruhwı 
\abattukuna çalı~acnktır ... 

Daha sonra Fakültenin tarih pro!e
soı·l Hikmet Bayur, ilk nç!Pş dersini 
11 emılaUr. Bunu mütenkıp dnvctlilc= 
~ aezm4lcrdır. 

1.lanbul Universitesilide 
'O'dhıcnite Rektörü Prof. Cemil B U. 

ael, lııtanbul Univenıitcsinin sekiz:incl 
ders :rdmı dlin saat 8,30 da. bütün pro. 
fe!96r 'fe lalebeııin buhmduiu mcrku 
br,. 'd• merasimle atııuGtrr. Evveli 
llllıKl llarşı söylenmiş ve mütcakı. 

bea ltelrtör bir caat suren ac;ış nutku-
1111 llÖJlcmiıtir. Rektör nutkunda dc-
1Dletir ki: 

"Kahramanlar diyarında ideal, istik-

Balkanlartn IUCJünkü 
Manzaras~ 

(Başı l incide) 
amda harp harici \•aziyctini mu
hafaza etmiştir. Fnknt Bulgaris
~n tarafından Balkanlnrda giri
şılecek herhangi bir tecavüz ha
reketi karşısında Türkiycnin der
hal itti!nklarla bağlı olduğu ta
ahhutlerini üı:ıya tesebbus edece. 

ini Bulgarlar da o~lamış olsalar 
gerektir. 
Bulgar~stanın Yunanistanın bu

gün«ü vaziyetinden istifadeye te
şebbüs etmem<!Sinin ikinci sebebi 
Almanya ve hatta İtalyadnn tcş. 
vik gormcmiş olmasıdır. Alınan
ya Bulgaristan harbe girdıği tak
dirde Türkiyenin de lfıkayt knl
mıyacağına vakıftır. Halbuki bü
tun emareler, Alrnanyanın Tür
kıycnin harp harici variyetine ri
aye.t etmek istediğini gostcnnek
tedır. Italyan ajans ve matbuatı 
da, T~ı:kiycyi tahrik etmemiş ol
mak ıçın, Bulgaristanın bitar.U 
kalmasında faydn olduğunu söy
lem!şlcrdir. Arkasını Almanya 
v~ ltalyaya vermedikçe Bulga
r1;5tanm k?msularından herhangi 
biri nleyhınde bir harekete gir.ş
~c ise imkan yoktur. 

ister bu sebeplerle ve ister Bul. 
,_;stanın knn dökmeksizin milli 
emcllerini tahakkuk ettirmek hu
susundaki siyaseti scbebile Bul
gar hükümetinın İt.nlyn : Yu
nan harbi karşısında bitaraf kal
ması, bu harbin Balkanların di
ğer kısımlarına da sirayetine ma
ni olmuştur. 

* * 
1-talyn - Yunan hıırbi karşı. 

sında Yugoslavyanın da va. 
ziycti nazlktı. Italyanın Balkar:. 
Jarda grnlşlemesi Yugoslavyanıo 
.lehinde bir hareket değildir. Bıı.1-
gar!stanın da Makedonyada bir 
taa.rrUZ8 geçmesi ihtimali vardı. 
Aimanyııntn da maksadı henüz 
vuzuh kesbcunemişti. Onun için 
ilk günlerde Yugoslcıvya bir te
reddut ve ihtiyoıt dtJVTCSİ geçirdı. 

Nihnyct Bulg.u ıstanm harbe 
gtnniyccC'gi 1tnla ·ılınca ve bil. 
.1aass ... .Millı Şefimiz İsmet İnonÜ-

Umumi başarı nlsbeti yi.ızde s~~en 
birdir. Yeni yazılan tnlebe sayısı 'bu
~line kadar 1872 dir. Talebe miktarı 
bu yıl yeni yazılaıılarla 6000 e varmış
tır. Oniversite kadro'"una uçu Tı.irl:, 
altısı ecnebi dokuz yeni profe!:Ör ka· 
ttlmııtır. '.iki ecnebi prof~öriin yerleri 
münhaldir. Sekiz doçent imtihanla gir. 
mi$, 12 doçent namzedinin imtihanla
" 121pılmakta bulunmuııtur. 

Nutku müteakıp, Profesör Neset Ö
mer ilk dem verml~tir. 

inan~ Protestosu 
(Ba~ı 1 incide) 

bır anlaşmayı kabul edemez ve bu me
sele hııkltmda butün hukukunu muha
faza eyler ... 

Sovyet Rusya hükümeti cevabında 
yeni Tuna komisyonu l:onfcransına iş_' 
tiralı:inin bitaraOıiı ihlal gibi tclllli'ki 
edilmesini doğru olmıyan bir iddia o
larak tavsif etmektedir. Sovyet ce\•a
bı ıuntan ilivc etmektedir: 

"Tuna konferanaınm Sovyetler Bir
liği ve Tuna yakınında bulunan diter 
devletlerin iıtirakiyle tcıkil edilmesi, 
V enay ve sair muahcdele:'İn ihlil et
mi11 oldukları adaletin iadesi demek
tir. Komiıyon tablI olarak Tuna ilze
rinde bulunan devletlerle İtalya gibi 
bu nehri ticaretleri için kullanan dev. 
Jetlerin ınur&hhaslo.rından te1eklı:ül e
decektir. Bllyülı: Britanya ise bu dev
letler anamda dciildir.,, 

Biikreı, 4 ( A.A.) - D. N. B. Tuna 
komiaycıuı Çarpmba ıünü mesaisine 
tekrar baıla~tır 

BUGtlNK'() P ROGRAM 
ı.oo Prosram 
s,o,ı lılDa~ (Pi.) 
1,11 Halıttkr 
a.so JH.ılı (PL) 
ıı,so Ye-it llttcıl 

• ız.ıo Proırraııı 

12,U 111r~r 
ı ı.so Haı..rıcr 

U,OS TUrktııcr 
U,20 M!UU: 

• 1 &.00 'Proe:ram 
11,Dl Konçerto ( Pl) 

1 

ı a.ıo KoDUflll& 
11.•S X67 ıuı 
ıt,oo Tmıan 

l t,20 Haberler 

19,45 Su 
20,15 Racıro ırurtcsi 
:ıo,4S klls!lı: ucrlcr 
zı,so Konu;ma 

2ı,45 Orlı:totra 

22,SD Habcırl<ır 
2Z,4S Orlı:utra 

U,00 Dans mlırifi 
23.25 Kapanı.! 

nün açık ve mertce ·nutkundan 
sonra Yugoslavya da kararını 
vermeye muvaffak oldu. Evvelki 
gün neşredilen resmi bir tebliğ
de, Yugoslavyanm büyük kom
şularile dostluk münasebetlerini 
idame edeceği, ve ltalya - Yu
n~n harbi karşısında da bitaraf
lıgını muhafaza edeceği füın edil
di. 

* * T ür~iye vaziyetini tayin et: 
mış ve kararını da Millı 

~;finin ~ğzındnn bütün dünyaya 
ılan etmıştir. 

Bu suretle Bulkonlarm bu
günkü manzarası tamamen ay
dınlanmıştır. 

Balkan devletlerinin her biri 
uyanık ve ihtiyatlı bulunmakla 
beraber, kendi hudutlarına t .. k eca-
vuz va i olınadıkç:ı bitaraflıkla-
rını muhafaza edeceklerdir. 

Y~.nız dün Alman ve İtalyan 
Harıcıye nazırları tekrar buluş.. 
muşlardır ve bu mülakatta Al
mnnyanın Ankara sefıri Von 
Pnpen de hazır bulunmu~tur. İki 
devlet Hariciye nn7.1rı galip bir 
ihtimale göre, bugün tebellür et
miş olan vaziyet üzerinde müzn
kerclcrdc bulunacak, ve belki de 
Balkanların bu yeni manzarasını 
bozmamak hususunda mutabık 
kalacaklardır. Von Papen'in de 
bu konuşmalara istirak etmesi bu 
ümidi kuvvetlendirmektedir. 

Fakat İtnlya, Yunanistan hu
dudunda uğradığı mukavemet 
knrş1sında Almanvanın yardımı
nı isteyebilir. Cünkü bir haftalık 
tecrübe Yunanlıların memleket
lerini müdafoay muktedir ol
duklarını, ve 1talyanlnrın bu işi 
kolaylıkla başaramıyacaklannı 
göstermiştir. B husus 1n~iltcre 
derhal harekete gcçmis ve ·Yuna
nistnna yardıma bıışlamıştır. Her 
geçen gün İngilizlere, yard•mı 
arttırmak için fırsat vermek"1'P.
dir Denizden ve karadan İngiliz 
ve Yun8Jl kuvvetlerinin müsterek 
hareketi ltalv yı mü;kill vaziye
te düsurebillr. 

Onun için Kont C:iano'nun Vor. 
Ribbentrop'tan yardım istemesi 
ihtimnli çoktur. Bu takdirde Bal. 
kanların manzarası gene dcgiş
meve namzettir. 

!-GON ÜN .M.ESELESi"i ........................ ._...__.__. ........ 
eler Anlatıyorlar? 
Yazan : Naci Sadullalı 

D llııeniz, neler, neler anlatıyor· 
lir> lar? 
Bız. vaktlle, Belçlkıı Sefirimizin, o· 

radakl talcbelırtmlzl bombalar •ltın
Cia unutup, - tıpkı fırtına kopunca 1 
suruaunu bırakıp 11vıııın bir çoban 
gltl - yola çıktı~ını duydu{ıumuz 
zarnan, bu keyfiyetin acı mCıl\aaı ka · 
dar derin bir hayretle lrkllmlıtlk .•• 

Fakat §imdi memleketo yeni dl5nen· 
leraen adeta lnanamıyarak dlnladlğl
ntlz vfikıalardafl cılırenlyoruz ki, Av. 
rupa kıtaııınd&ı Türkiyeyi temsıl eden 
diğer bazı vatnnda§ların hatalıırı, Bel· 
ÇlKa Sefirimizin vaktile b1ze hayret 
""~rmlş olan o bUyük gOnahındıın his; 
tc küçük dejilldlr. 

Şimdi ôğrenıyoruz ki, farazll Ru· 
an da Fransızlar t:ırafından yanlıiltk· 
ıı: tcmorkuz kampına sol<ufan mnsum 
bir TUrk clellkanlı11, Scfaretimlzdcn 
doatça istenilen kefalet va:z:lfeslnin 
aeclkmesl yüzünden idam tehlikesi 
atlatmıftır, 

Şlmdı oQrenlyoruz. ki, Marııllyıı li· 
manındıı kalan bir lnglllz gemisinin 
L az ,tayfaları, himayodnc rııfjındıklıırı 

Konıoloııhanemlıde temiz bir yata'kln, 
sıcak bir ,orba blle bulamnmıflardır. 
Ve gurbet elinde vatan yuvasına sı• 
aırıan o biçare memleket çocuklaırına, 
ta~slsattan mahrum bulunan Konao· 
loıhancnin bir Oarüllieezc olmadıgı 

LllıJ!rllmf~Ur. 
Şimdi (ffircniyoruz ki, muhtelif 

Konsolos ve Sefarethtınelerlmlzın çöp 
sr.potlerl, cevapsız bırakıfmıı dertli ve 
tUrbetzede memleket ev15tlarının 

ı-ıektuplarlle dolmu§tur. 
Ve nihayet, yine çimdi !SOrenlyoruz 

ki, Parla Konc.oloıhanemlzin bir kam
yona tıkabasa doldurup, yanlı!Jlıkla 

- Ve tıpkı Fr.ın11z neferleri gibi -
dO~man karr,11ıııa sevkettlQI TOrk de
lıkıınlıları, tamıımlle yabancısı bu· 
ıundukları bir kavQıda boıuboıun a 
ülmek kazasına uğramııkto:ın, ancak 
mucizoye benzlycn bir tesadüf saye· 
tinde kurtulmuılordır. 

ı::vet... Bllacniz. neler, neler anla. 
tıy:ırlar? Ve biz, bUtün bunları din· 
!edikten aon rıı ~nanıyoruz ki, gurbet 
ellerindeki o sayılı ve re:ml "aıAı · 
rıak., larımızdıı aradıkları §efkatl ve 
yardımı bulamıyııro:ık memlekete çok 
haklı bir kOskilnlOkle d6nen vatan · 
dııglarım ı :ı:a çoktan llyık oldukları 
tıır.dyeyi vermek ı,ın, Hıırlelycmlzdc 
yapılmasın ı farz uydıfjıtnız bir t ek 
"azlfe vardır: 

·•- Tasfiye, •. Hem do bu derdimiz 
l<adar büyük bir tasfiye!., 

IlaşvekiJ Hariciyedt 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) 

Başvekil Rcfilı: Sayam, ba&lin bglcden 
evvel Hariciye Vekaletine giderek Ve.. 
kil Saracoğlwıu makacıtıda ziyaret 
etml:;tit. -------

Ücretlerini Alacak Erler 
Ankara, 4 (TAN) - Talim ve ma

nevnı dolay:ı3ile er olarak silfilı nltı
na alınan blllÜn ilcretli memur~rla 
yenl barem ltanununun 10 uncu m:ıd 
desinde yaulı şoför, knlori!ercl, odıı
cı, bek •i \'C!alrc gibi müstahdemlerin 
ücrcUcrinin \'crilınesi ltnrurla!itırıl
mıatır. 

BaH<an Vaziyeti 
(Cnşı 1 incide} 

le taarruz edilmesi mevzuu bah
solamaz. Binaenaleyh bir Bulgar 
taarruzuna müsamaha edilemi
yeceğinin Tüı·kler tarafından ha.. 
tırlntılmasına liizum yoktur. 

"Nutuk Sofyada iyi karşılanmı1tır. 
B. 1nönü'nlin ntıtkwıun, tı:ıkviyesi Bul
iaristan iı;in çok ehemmiyetli olan mü 
nasebetlerde yeni b"r hava vücudc ge. 
tirmi3 oldağu söylenmektedir. Sofyada 
Türkiye Cümburiyctine kaıııı iyi his
siyat ve ıyi niyetler bcslcnmekted.r. 
Tnm bir komşuluk yaptıkları takdir
de Türkler ve Bulgarlar, dünyanın blt 
kısmında bulunan en bilyük devletlerin 
menfaatleri arasında hakiki bir muva
ıcne un~uru olabilirler. Zira ne kim
ı;eyi tehdit etn1ekte ve ne de kimsenin 
me$ru menfaatlerini haleld:ır eylemek 
arzu"undayız. Kııradcniz hnvzasında 
bulunan devletler arasında!:i tesanıit, 
Balkanların cıırbmdaki inki:ıaflar iııe
rine d::: mııessir olabilir. 
UTRO GAZETESiNE GÖRE 
Utro gazetesi de nutku tahlil ederek 

söyle d'yor: 
"Gö~UnU11e nazaran Cenur- komşu

muz lçm en muhtemel \•aziyet. Yu. 
nan - !•siyan muhasamaaının haricin
~t kıı_Imal:tır. Bu va:dyet, Almanyayı 
1.e aa.ır devlc:l .. ri de müdahalecıen im-
•ın • a etmcğe iebar edebilir. Bu suretle 
ş:n:~ tahdit edilmiş ve Ba?kanlarır. 
iu:ur !;.~~-~~ sulh idame edilmiı hu
ederek İt~ ır ki Türkiye mUdahJle 
külleştirdiı;i ~nla_:m vaziyetini milıı
!ılcini lıtcndi ~k~.ırde Almanya miitte
Hcrh:ılde sulh ~ ıne bı:ra'kmıyaeıktır. 
Türk zimamda lvc:ya harp mesele-si 
maktadır D ~ arınm elinde buıun-
tcrnkınli dav~~~:.:arl~r kiyasctlı ve 
Bı\lbnların Garp kıs • bdar hafta e~·veı 

hd mın çıkan y.ı 
cın ma ut l:ıılabile:cktir T · . ~
herh,ın,i bir müdahalesi :htU~rkıycnın 
lit edebilir. Sovyet Ruı~ R tat tcv. 
ve Bulı:aristan eibı uc: d~vlet::ım~:ı:;-a 
raf k lmalarmdan tn .. ilizlcr ıt;ı. 

imal dırl . .. memnu,, 
o 1 't· . a~. lZıra l:e)'fi:yet Turki7enin 
vaz ye ır.ı "'o aylııştırmaktadır 

R!il\IEN GAZE'l.'ELI;RtNDE 
Bu~res. ~ (A.A.) - Univenal gn

z:e!ts-ı !..mr-t İtiönfJ'nu:ı puJ-!'unu la.h-
lıl bir Yatls.ında d.i,Yor kj· 
. "Net.ıce_ olarak tu cihet söyieneb i. 

lir ki, Türklye, b r ir.Uz:ıır hattı ha
reketi tut.mustur. Ve bu hattı bıre
keıın mlhen~. Türk nrsıls!nın emni
yetidir "'' Türkıytı:ıin hayaU ml'n
fıuıtl~ .. ı. do•Uuklarına ve ittlfaklnrı
r:ı ı;adık lr;almasına mttnt te:ı';ll et
mC'mcktcc'ir ... 
FRANSIZ GAZETELERİNDE 

Lyon, t (A.A.) - 11 .. v;a 

TAN 

Şehir Mecli i çıldı 
Vali, Bu Yıl Yapılacak 

I şleri I zah Etti 
Şeh ir l\fctli 1 üçüncü yıl toplantısına diin 

saat 14 de Lutfi Kırdarın b ir nutku ile basla
unştır. Vali, 939 senc:.indcn bugüne kadar bn
şnrılan işler hakkında habat \'C.l'diktcn sonra 
Belediyeler Bankasından ~·apılan 5 milyon lira. 
hk istikrazm 4 milyon lirasmm çekildiğini, 'e 
bu paranın 2,221,484 lirasının Eminönii Meyda
m, Gazi Bulvcn, Koskn ve Sürpn rop ımntakn
larııun istimlakine sarfedildiğini ve halen elde 
J,778.517 lira bulunduğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra maarif ve iktı•at işleri hakkında 
izahat vertn Vali, odun, kbmür ve ekmek meseleleri ile 
lô'iyat Mürakabc Komiııyonunun faaliyeti ve gıda macL 
deleri hakkımla alınan tedbirlere teınas etmiş, Cerrah
paşa, Haseki ve BcyQğlu hastahanelerinde "lpcrit., tc.. 
davi mahalleri tesıs edildiğini bildirmi,, diğer şehir i~e. 
ri Ye belediye müesse:ıeleri hakkında mal\imat ver
miştir. 

Vali. daha sonra imar iılerini izah ederek de. 
miıtir ki: 

.. _ İstanbul semtini imar i(ın 1,602,755 li
ra sadcdilıniı:tir. Beyoğlu semti için sarfolunan 

Piyasada : 

Yunanhlar Bizden 
Zah,re istiyorlar 

Yunan !innalarındıın ba:r.ıları, ih
racat tAcirler!mlzden buğday ve kuru 
sebze istemektedirler. Son bir karar
name ile zahire maddelerinin ihracı
nıı lisans vcrllmemek~dl, Ticaret 
Vekaletinin Yunnnistnna uıhlte ihrıı
ema müsscde edeceği slıylenmcktedlr. 
TİCARET VEKİLİ - Tkarct Ve

kili Nazmi To~uoğlu, düıı İthalAt ve 
ihracat Birliklerinde mesgul olmus
tur. 

703, 798 liradır. Bu yek unların mukayesesinde 
imnr \C u~ıran hareketlerimizde Beyoğlu sem. 
tini istanbııln tercih ettiğimiz hakkrııdnki :1.an. 
nuı ynnlıshğı hemen meydana cıknr.,, 

Vali bu sene ynpılncak işleri de ~öylece hu
lasn etm istir: 

"- TafGi14t pl!trıh:ırı yapı!mış olan ve tatbikatına 
geçilmesi l:ar.ırlaştmlan semtler ve ıruntakalar şun_ 

!ardır: 
Emin&nü - Balıkp:u:nrı ve Unk:ıpanı arasınm 

im:ırı, Unkapanından Aksaraya giden yol. Be!'llzıt Mey
danı ve caı:inosu, Koııka caddesi, Taksim - EınlnönU 
gez&:isi ve Dolmab:ıhçcye lo:adar inen Lüna Park mıha. 
sı, Sürpagop nıezarlıeı. Mühendis Mektebi önündeki 
yeşil saha, Kabataş vapur iskelesi meydanı, Osküd-ar 
iskele meydr.nı ve Boğazın Anadolu sahili, Kadıköy 
meydanı, Mısır çarısıııı, Fenerbahçe mesiresi . ., 

Volinin nutkundnn sonra, celse be~ dakika 
tatil cdilm;ş, ikinci celsede Dirnnı Riyaset \'e 
Dnimi Enciimeıı seçimleı·i yaıulmıştır. Seçim de 
eski heyetler tekrar seçilıniştir. Meclis, haftada 
iki gUn toplanacaktır. 

11\füteferrik · 

Bir Yunan Vapuru 
Satın Alınacak 

Türk Armatörler Birliği, Amcrlko
dan istnnbula mnl getiren dört bin 
lo:\Juk Anghyı-a vapurunu salın nl
ma!c iı;in geminin nccnteslle milzıı
kerclere baslamışbr. 
PARTİ KAZA KONGRELERl -

lstıınbul Parti kaza kongreleri dUn
dcn iUbaren başlamıştır. Dün Çatal
ca kazasının kongresi yapılmı.ştır. 

DUN GELENLER - Dün sabahki 
Konvansiyonel Ue Almanyad:ın bir
kaç talebemiz, Be]&rattnn da 10 İn
giliz gelmiştir. .. - ...._ Ankara Belediyesi Pahalılık 

İle Mücadele Tedbiri Alıyor Katil Remzi İLK TEDRİSAT - İstanbul ilk 
tedrisat öğretmenlerine ait ikinci kad 
ro, Maarif VckAleU tarafından tasdik 
edilerek buraya gönderilmiştir. 

Ankmıı, ~ (TAN) - Anltara Be
lediye Meclisi bugün toplantılarına 
ba~aınıştı.r. 1940 mnll yılı belediye 
bütçesine munzam tnhsisat ilfıvcsi 
haltkında Daimt Encümenin teklifi 
görü:ıillürkcn, Vali Nt!! ... zat, Encümeni 
böyle bir teklifte bulunrnıya sevke
den sebepleri gcni;ı bir tanda izah 
etmi~tir. . 

Vali, dünya ahvalinin aneyledlğl 
fovkalideliğin tesirile rnıılıemede ıö
riilen mahsüs fiyat yükselişinin bun
da Amil olduğunu tebarilz ettirml~
tir. Belediye ;reisi, bu izahatı ıır~ın
dn eskisine nisbetlc birknç misline 
temin edilmekte olıın benzln, llstilc, 
yedek pıırça vesnir levazım gibi uı· 
ruri l!ıtiyaçlnrm elektrik, \'C havc
cıızı, ı;u ve otobüs fiya Uarın::ı tesir et
memesi için llızım ielen tedbirlerin 
ıılınmıs olduğunu söylemiş ve bu şe
hir hizmetlerinde bir zıım icrasının 
mevzuu bahis oL.ıadığını ehemmiyet
le i,s::ı.ret etmisUr. --= .. 

Dilenciyi Öldüren 

Remzi Yakalandı 
EvTelki gün eski hapishane binası 

nrsasmdıı boğazı kesilmiş olurak bu
luna.n 86 yaşında dilenci Hııvvnnın 
katili dün yııkalanmııı ve suçunu i
tirn! etm.iııtir. 25 yaşında Raıui is· 
minde bir adam olan suçlu: 

- Btr hırsızlık suçundan dolnyı 
hapishaneden yeni çıkmıştım. Para
sızdım. Akşnm üzeri Sulta:nanrncttc 
Ha\·1.-ayıı ıasUadım. Üzerinde çok pa
ra bul:ıerğımı sanıyordum. "Gel seni 
rıbl:ımın evine gotüreyim,. diyerek; 
hapisbııne arsasına s!l."U let:iro. Ma '. 
sadım parasuu alıp, sıı.vu"mııktı. Fa
kat pnrııyı alırken Hnvvn b:ıgırmıya 
başludı. Boğazını kesmeden kurtula
madım Fakat cebinde :ıncak 10 lira 
bulabildım. • 

Remzi adllyeye teslim edilecektir. 

938 Tahvilleri 
ikramiyesi Çekif di 
Ankara, 4 (A.A.) - .Maliye Vekfi· 

leti ve Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından bildirilmiştir: 

"YiUde be:ı faizli ve ikramiyeli 1938 
tnhvillerinin bugün yapılan beşinci ik
.raıniye l:e~idesinde: 

36921 ve 374083 numaralara onar bin 
lira, 3692g ve 14!1491 numaralara be
şer bin linı. 42353. 81922. 149499, 
20l!iS5, 2g()271, 350467 ve 409286 nu
maralara biner lira, 48011 numaraya 
304 ve 142725, 201537, 211995, 223111, 
262076, 278935. 329. 72, 333290, 359648, 
372648. 374087, 409287 numaralara üç 
yüz üçer lira ve aynca 595 adet nu. 
ıııaraya 40 ar lira isabet ctmi§tir. 

Her Nevi 11G•"' 

Fiyat E~~ e i 
Konulac k 
BUti.ın perakende satışla~ıı ıı; 

tılan eşyaya cinsini ve fuı 
gösterir birer etiket konulttl 
mccburiyetıne dair ol.an :kil:' 
layıhası Büyük Millet Mecl 
verilmiştir. 

Kanunda etiket koyma 111eC 
riyctine muhalif hareket ed

1 le!'den 10 liradan az ve 500 
dan <:ok olmamak üzere p.:ırs 
zası alınmasına \'e bir hn!t• 
nz. 6 aydan fazla olmamak t1 
hapsolunmalarına dair hük 
de vardır. 

Is canltası Tasarr 
~ 

ikramiyeleri 
Anltanı, 4 (A.A.) - İş B~ 

l:umbaralı ve kumbnrasız kiıçülı: 
sarruf hesapları :ırasında tertiP e 
<li&i 19~0 ikramiye planmr.ı 1kin'1 

rin ke!!.idesi yapılmıştır. ·re 
Bu keşidede kazanarlları bileli 

ruz: 
1,000 liralık ikramiyeyi An1" 

32846 hesap numaralı Adil, 500 1 
ikramiyeyi İstanbulda Beyazrtta t 
hesap numaralı Fevzi kannrnıttJ,' 

tkl yilz ellişer lira kazananlJl'• 
doian 4615 (Konya), İlhan ıs40: 
mir), Meral Abdurrahman 5117 
tan bul). 

Yüz lira kazananlar: Ahmet ıol9 
vas), Ne3et Osman 27496 (İS~ 
Kemal 3138 (Galata), Selitıı 
(İstanbul), Himide 8579 (1.znıir)ş' 
ral 18553 Fikret 17726 hmir), 
Halil 89795 (İstanbul), NcVfıt 
(İzmir), İbrahim Etem 5965 (Is. 

Elli ve yirmi beş liralık i,._,,.... • 
de muhtelif tehirlerde bulunan. tifo 
to.sarruf sahiplerine isabet etrnıf 

İki Mebusumuz Vefat 
Diyarbakır Mebusu Zül!il fle 

km Mebusu Ziya İs!end.b'a:r~ 
fut etmişlerdir. 

ÖLÜM 
Sam baponsolosu Necati Men_.-....; 

lı:alp aet:tulndc:n vefat c:tmi1 Ye ~ 
rada bQyUk bir ihtiramla kaldınlaralı: 
bah Iataabula ıretirilmlıtlr. Bu&Vn 6P 
marını mOtcalup Karacaabmette 14 
opllarrnın maltbcres!ne dchıtdilc:ccı:ıft• 
rahmet ~ylcsin. 

ÖLÜM 
Kastamonu Vallsi ve sabık JJ"! 

ye MOstc.sarı Fuat Beyin eşi :r.! 
Ynzıcı, bir rnüddcttenberi ~~ 
olduğu hast.:ılıktan .kurtuıarıw ti' 
dün vefat etmiştir. Merhum U, 
knsı memurlarından Hikmet ') 
cııı..ınun :ınncsi \ e arkad~unıı 
m:ıt Baler'in kayın \'alldesidlt·ı! 
n:ızesi bu sabah Mahmut ıı ~ 
Modndn Mektep soknğında t( 
partımanındaki ikamct8lUıınds11 
dıı ılarak, Osmanıığa camünde t 
zı kılındıktan sonra KaracnahJilc 
zanııtıııa de!nedilecektır. 

Tarihe Karşı 
Kim Mesut? 

Hava Harpleri Yunanistanda Harp l Askeri Vaziyet 
·ae' 

(Başı 1 incide) 
l\!illi bitlik yapamadınız, ya

pamazdınız. Çünkü dahilde çar. 
pışan menfaat zıddiyellcri, sizi 
1',ransauın h Urriyetini, kanun. 
l:ırını çiğneyecek kadar ikti
dar koltuğuna mlknatıslamıştı .• 
Şimdi iktidar koltuiu elinizde 
knldı, faka t Fransanın hürrl. 
~·eti, r uhu gitti. 
Yaşasın iktidar!... Yaşasın 

galip gelen menfaatler! ... 
Mareşal Peten tarih karşı. 

sında mesul deiildir. Mareşal 
l'eten'den evvel iktidara ıel· 
miş ir ili ufaklı, kerli ferli hU
kfımetler, bu hUkumetlerin çı. 
i:11rtkanhm , iktısadi, siyasi boy 
boy m esuliy et taşıyan o kadar 
çok mcsuller vardır ki, onlar 
h u lıcsnhı, tarihten ev\·cl, ~·n
rın P aris varoşlarında ~arpışn
cak Fransız çocuklanna vere. 
ccklcrdir. 

Berlinin Tekzibi 
(Başı t incide) 

nacağını söyl('mektcdirlcr. 
Hariciye Nezareti ınemurlannın 

söyledlkl<"rlnc göre, bu şayialar ken
dil~ine kndar gelmiş ise de, diln ve
rilen b:ızı haberlerin hllfıfına olarak 
kendilerine hiçbir sulh teic:llfl yapıl
ın:l!llıştır. --------
Atinn Radyosunda Tü.rkçe 

Neşriyat Başladı 
AUnıı, 4 (A.A.) - Atına radyosu, 

dJn nk,, rr.dau 1tibnren Turk llsıınıle 
ne riyata br.şlamıştır. Bu cmlsyonlnr, 
TlırY. dinleyicilerine hitap eden bir 
k~ç söz1e bot:lamıştu·. Nc:ıri7::ıt, her 
a.qnm TGrklyc: sa.ıtile 22.30 da ya
P\ltnaktrıdır. 

bildiriyor: Türldycnfn İtıılyan - Yu· 
nıın harbi karşısındaki battı hareketi 
h.akkındıı Temp:; il&Zf!tesi baıınakale
sıııde ŞU !alırlnn yazıyor: 
"Mıihakke.k g~rünen bir ;ey varsa 

ru.rldyenİ.zl dotrudan dcıtruya tehdli 
edilmedikçe harbe g!rmlyeeeğidlr. 
Buna binaen Berlınde, MoskO\ ada 
ve hattA bi7.Ut Romada gsrfedUen 
butiln diplomatik ı;::ıyretlcr Tilrkıyc. 
n n. mildnhalC"sinc rebcp ol cıık bır 
h!ıdı<>e \'ey:ı vııkadnn ktln:ıp cdllmc
~ıne m atl.lf bulurunn.ktrıdır ... 

(Ba~ı 1 incide) 
y~re aydınlatıcı fişekler atmış ve 
sonrıı aşagı inerek başlıca garlar 
arasına ve demiryolunn mütcat.1-
dit bombnlnr atmıştır. Diğer toy. 
yareler de Nnpoli civarındaki 
Reggio Reale petrol depolarına 
taarruz ederek müessir bir tarzda 
bu dcpolaıı bomlınlamışlardır. 

Almanyada Kiel tersanesi bir
biri ardından gelen tayyareleri
miz tarafından 70 dakika müte
madiyen bombardıman edilmiş
tir. 

TAYYARE ZAYiATI 
Londra, 4 (A.A.) - Havn Neznre

t.inln dün neşrettiği rııkıımlara göre, 
Eon iki hafto zıırfındakl Alman \'e 
tnıtı.11% hava zayiat nisbeU bir İnglllz 
tayvares1ne karı;ı üç Alman tayyare
si ve bir tnrıiliz pilotunn knrşı 14 Al
m:m pllotudur. Havıı yıldmm harbi
nin bııı;ladığı 8 A ustostanbcrl Alman 
hıı\"n kuvvetleri 2442 bomb=ırdıman 
ve R\"Cı tayyaresi kaybetmiştir. Ölen 
\"eya esir edilen Almıın plotlarının a
deii allı bin olr.rak takdir cdilmek
tc-Jlr. Ayni devre zarfındn İngiliz hıı
va kuvvcllc.rindcn 343 pilot kayıptır. 

Afrika Harbi 
(Başı 1 incide) 

Sap denizinde ta;yyarelcrlmiz, bir 
kruvaıörün :rt-Ja'krı.tinde gltmeı-te olnn 
bir vapuru ve Perim aclasınm lıman 
tesh:ntmı bombardıman etmlstlr. 
Düşman tayyareleri Assııb'ı bom· 

bard•man etmiıtir. Üç kisi ölmuş bir 
kaç kişi yaralanmı$ ve şch"rdc b:ızı 
evler hafif hasara uframıı;;tır. 

Roma, 4 (A.A.) - Stcfani Ajansı
nm bild:rdiğine göre Mus olini son 
gunlcrde Cenubi İtalyadaki tayyare 
meyd'lnları ile deniz \'e harp gemileri_ 
ni teftiş etmiııtir. 

EDEN"İN TEFTiŞLERİ 

Kahire, 4 (A.A.) - Reuter: İngi. 
hı Ilıırbiye Nazırı Eden, Orta Şark
taki bütün cepheleri tefti:;ten sonra 
Ka.hireye dönmüştür. Eden Filistin, 
Sarl.-i Erdün!i. Garp Çölünü, Hıırtumu, 
Port - Saidi ve Gedarfi ziya,.et etmis 
b11 ziyaretler esnasında. Eden. a~ker! 
kumıu1dııılarJa müstakbel pl!nle.r ü· 
:rorinde görüşmüs ve kara. dr.n z: ve 
bava seıvislerinln ıe!lerile ltonferanıı. 
lar vııpmıştrr. 

Himrnlcr Sofyadn 
Bükreş, 4 (A.A.) - Alman polis 

mudlirü llimmler bir Rumen tayyare-
sile dün buraya celmiatir. ti. mr· 

. 'Başı 1 incide) 
kuvv<'rıerı, ilıkltstn'yı z:ıptctmf:ıler
dir ve Görice'yc hakim tepelerden İ
talyanlıırın ArnavuUuktakl bu iaıe 
Qskrlni bombardıman ctmelttedirler. 
Soy.encUtıne göre, me hur kaptan 
Vurda kumandasındaki bir çete gru
pu, 30 bin kisilik bir ku1.-veUe Yanya. 
yı tehdit eden İtalyan ordusunun fllÜ 
nakalcslni kesmiştir. 

SELANİliE HAVA H0CUI\'.IU 
Atina, 4 (A.A.) - Emniyeti Umu

miye Nezııretinin tebliği: 
Diisman tayyareleri dün Sclinlk'c 

hucum etmif]erdir. HUcum milnhao;: 
mn sivil halka tevcih edilm!11tir. Za: 
yiat azdır. Hasar ehemmiyetsizdir. 
Dllı;man, hiç bir askeri hedefi ih.lva 
etmiyen üç köte karşı da hava hUcum
ları ya!)ı:nrıtır. 

• AUnB, 4 (A.A.) - İki İtalyan tay-
ynrtsi dün Arnavulluk hududuna 25 
kl!c.metr.: mesafede bulunan Kesrlye 
de rerc lnmisUr. Esir edilen plloUar 

"7.Ulnrile yere indıklcrlnl btldirml:ı
lcrdır. 

HAVA HARl~KATINDA 
Londra, 4 (A.A.) - Dün Romadan 

bfülirildiı,'int. göre, .Mus.sollninln iki 
oğlu 20C sivilin ölümüne S('b('p olan 
Scl!mik baskınına ıştlrak etmişlerdir. 
Kont Clımo'nun dn SeHinlk üzerine 
~ apılnıı baııkınlnrdan blrine 15tirak 
e'1iı;ı zanedllırcktedir. 
ltORFU ADASI ctv ARINDA 

ı~ondrn, 4 (A.A.) - Roma rr.d.Yo· 
su•ıu gore, Korfu ııdnsmın 36 mil ka
daı Doğı.. - Cımubunda bulunan Lev
kns nda!>ı civarında in.ctl!z harp ge
miı~ rı gorülmüştür 

Q 
Atin:ı, 4 (A.A.) - Atına raayos..ı

nun bildirdiğine gbre, Korfu'nun $•
malinde bir deniz muharebesi vukua 
gelmiı; ve bir buyuk ltalyan &"em.ıa, 
pel: muhtemel olarak yana yana, ŞimR
lc docru kaçmıştır. 
İNGİLTERENİN l'ARDil\II 
Londııı, 4 (A.A.) - Cirid'c lng\lı .. 

krtaatı ihraç edildici buı:Un resm:ıı 
bildirilmİ!;tir. İhraç edilen kuvvc-tlc. 
rin ehemmiyeti ve ihraç tarihi hakl:ın
da malumat verilmemektcdır. 

• Atlııa. 4 (A.A) - lnriliz lntıları-
ııın ba~lıca Gidd'e ilu·ac; edildıtinl b•.i.. 
diren Yunan matbuatı yakında diiet 
bir çok Yun.ın adalarına dıı tnıiut 
1.'Uvvet!eri ihrac; edi!ecefl ümidini i= 
har eylemektedir. 

İngilu: deniz ve hava kuvvetlerinin 
ba ka faaliye~ine de intizar ed'lmeı.:
tedir. Avustralya torpito muhriplerln. 
den Wh)'neck'in Pirc'ye icldiiı ıcı· 
ıncn bıldi.rilmekteciir. 

rBaşı 1 jnc• 
dn coğra!ı isimlerden hiçbır:~ 
gıUı alınmıyor. Bu sükCıt ve 
hcmiyct, İ t.alyan koll::ır.ınıJ\ 
rıchri bile gcçmiye muvaffııi'1 
J'ladıkıarım göstcrır, twl.Y'J\ 
ccph<.nin bu bblgcslnde 
plunl:ırla ise gırışUkıcrı. • 
(Kalnmu) nehrınin ötesinde ( 
menfı;n MCLr!,;ali,, Aydonııt 

1 rnmilhy:ı) \'e Parga knsab8 c 
zaptcdcrck, oradnn Frnrl 
iizc\ inder. ttı Prevcuı'yn 1' 
yayılmnk hulyn.sın:ı knpıld 
~uphesızdl.r, 
Pakııt bu geniş emelin <13~ 

adımında İtnlyanlar ııefeSIC~ş 
kcnmi;ş, iımitleri suyıı dü~tıl 
vuiyctle lc:ırşılaşmr,;lardır •. e 

Garbi Makedonyu cephes!ıı · 
lince, burada. uğradı'-:ları 1~ 
Epirdel:inden d:ıh:ı fecidir. ı$ 
Flori na ile Kast orya ar il' 
Verdar vadisine doğru kend -
yol açarak Sellinik kapılarııılb 
lam.ak ı terken, daha ılk t& 
te ufradıklan muvafCak~ct { 
cephedeki mevzilerini değıl •. 
cephe gerilerinde en miıhiıtı 15 t 
merkezleri olnn Göriceyi bÜ~t 
likcde görmı:k cibi htç be1' 
dikleri bir vaziyet yarattnıı.ıtıt'· Ş 
vaki, Yunanlıların Prespll ~ı> 
den yaptıkları muvııffakr}'etl1 1ı 
kabil taarruz, eaer Ufi kU'~~~ 
le yapılıyorsa, Şimıılişarki el ıı 
den bu şehri tehdit edebile'' (1 

ehemmiyet kazanabilir. Bu ~l 
de, Gönce - Mana&tır şose ti 
dan maada, &eçcn Umuı:nl ı 
esnasında bu tarafları lşglll 11

9 
da tutnn Fransa ordusunun 1~ 
b'r ikinci yol daha vard•~ ı 
Prespa gölunü, yani Florin&l'I t 
kalarını. Biglist dığı ile zvc.ı 
biye merkezi vasıtasiyle Qöf~ 
b:ıı:lnr ve buradaki ar.:ızi te~t: 
litı bir ilerleme hareketine .~ 
müsaittir. Yunnn karsrrf 
böyle bir çevirme harekctİJlt 
flp clrişmiveceğini bileme1i• 1, 
işin bu şcl:li alma11, İtalY'~ 
burAda ufradıkları muv tfı 
sh:licin aiırl~mı gösternıı1' 
fıdir. 

AVAM KAMARASIJJP~ 
.Lcı:ıar .. 4 (A,A.) - Ba:ıv~1 li 

r.'\ı :1 Avaır. Kamarasının öni.id' 1 
kı ılk toplantısında mühırn -oef 
t:ı t.ulunacakt.ır. Churchill ft~ 
Yu •l\nı tı. h\k ı"l'.lu neı c ın· 
~· r vadye b h ınevzuu d • 
b ·ır de İDIJiltere ın Yunnn t 

11 

PMıC Y•rd rr. bakkıml..ı iarill -...... 
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lıgal Altındaki 

Fransadan 
Yurdı1 Dönü1 
----------------------"Almanlar tarafındıın ııııaı edilen 
Diıon şehrinde bulunuyordum. 
Mut· rckcyi ınüteakıp yola çıkmı· 
.v karar verdim. Vasıta bulsma-
dı/iım iç:n bır blslkll!t satın alarak 
birk:ı(' sa ... t sonra ik Fran ayı bir
bh1nden ayıı an hududa, Chalon'a 
'\."f\rd~. Buradaki köprüyü geç
mek \~in seldz gün utraıtıtımı 
sö,&enem ha.ne~ etmezsiniz ya ••• 

Yazan : Se'Dim 'BBB'l'BL 

LOKMAN HfKIMtN öGOTLEPi 

LAHANA VE 

-

1Jciairı1 de, belki, hle MY11*Slniz. kışın haylt~e ahlmaila beraber yüz
~u ..meı.t elbette dn1ardea daha de 10 ölçildeo aşalı dUstUiü olmaz. 
lazeıle yenilir. Fakat -.. seUp te, Hem d• pırasa pişirildiji vaki\ bu 
,.az sebzelmntn k0111e!'Vtletlndel'I vitamin hlç kaybolmaz. 
bqlra türlıülfl bulunUıayıan; Jaze Bqb vitaıninlor balumından da: 
sebze yiyebilmek Jçin, ya Japaıuıja, lrıs:ını mikroplu haat lıklardan koru. 
yRlıut pıraaa ile labnal'a bq vurmak auya yan.yan A vitaıı .. nl pırasada hiç 
zaruri olur. 1ok.'8. da, Jahnada pek berekeW. Yüz 

Vitaminler ve madenler bakunın- ll"•rruoda 800 ~e kadardır. Lahna 
dan ısııanak, lahna ile pırasadan üs- kınrcık olursa, bu vitamin yüz ıra
ti.uı olmakla beraber, insan her ~Un- mında aooo ölçfqe kadar çıkar. Bl 
de ıspanak yiyemez. Kuru ııebzeler- ' "taminl pırasada da, lahnada da yüz 
de de madeni• bulunaa bile vlta- de 40 öl(Q oldutundan, ikisi de yi
niJnler devede kulak Di,abetinclen da- yenlerin sinirlerine muvaaenıe verir. 
btl azdır. Yedijiıniz yemeklerin vücudumuzda 

- -.. d.ifla'iD wlf•sti ~ s.- ite yaramasını temin ede; B2 vtta-
~ il* ki,; .... - ...... _...., mini pırasada bile bat.an U7llacak 
4fj .tr.a.ı ...... ~ naı nisbett.?, yüzde 60 ölçü, labnacla pek 
b1a se~i, -.U1t. ft :A.:" d.,O: mühim nisbette, yüzde 100, bazı clns-
Ja4ııı um selllıenia ve llllıırtn -- lerinde 300 ö~üye kadar bulunur. 
Jıtubr. ,Jlitlvia .,..,.. - -..... On!ıırdan dolayı lahna yemeklerini 
l;ı olen c viıamini, =;,·eln ı;nkça .evenlerin vücutça zayı! kal-
hiç bldııde, ~di nda dık&ırlJU $imdl7e kadar kimıe iddia 
tn mefbUN o1lia ı~ de etmem.lıtir. 
bile ~- Yemfşhııtdı*t.de, "ftnlndari- En lüzumlu madenlerin on ikisi de 
Jı4 ve portakal c~ kadar, eı..: hıer ildl&nde nltamamdır. Hele lala• 
ıaada ve armutta C viıtminl pek na &üzelllk ve fikir veren iyot made
• bulunur. nlnia ........ ıozd• 0,01 ınillpem 

Ba.lbuki lahnac:la C v!taeıinl yilzde olması .aze çarpacak blı' nilbettlr, 
il ölçü bulunur; lahnanm bazı cins- 8u IMden labrıada da 7illıde o.on 
llrinde yüzde 150 6~e kadar çı- ı muııram kadar bulundutundan, lah
laır. Pırasa 1azın ;JetL5tlrllirse, onda. na _._._ sflide, hem de• eoJt 
C vitamini 60 ~· it~ bulunur, flkır Vıi! 80aeUlk Yeril!. 

s 

~aRVim 
~blr~ap~ 

Yazan: · Sevim SERTEL 
Gözdeki Çöp 

Mlletine ve Askerlere Yardım V i.N(i'aan lsl(ilMunl 
rim. Frenkler lnı 611 

tanpere derler. Llsamn incellldl 
tile dllellJlll! ve çiçekleDlllİI 

Uğrunda • Fedakar Hastabalue1 m--. söre b111Ml eski 
iblllbu.mfizelalıer dahi ~ 

Georae mükafatı verilmiştir. rlzv. A -N<t b :ı-IAb L-- • 

Kend. . . .. rd'W• fedaki a u ua u u e.-nJ'• 
ısının goste ıgı r- dafaa ettiii fikirde ikna edici 

hk büyüktür. Geçenlerde yapı- lmw-.et pbi kullanıyor ve Glık 
lan bir bomlaerdmuuı nn•unda f aff b' bo ba da 1ann hast . ada muv ak oluyor. 
ır m on anesı. Son yaZllarlnMa Wal iı 

ne d•r. Hasta-bakıcılar, hasta. yaacdannmAa Miilleenl 
lan hemen hususi tertibat saye. rarıa adapte ettiii piyes m 
sinde s...-ıara .evkeclerler · hetile mitneklrltlerin ymmlid8ıl'll 
!\rllk tuı yerl"mek üzereler. doinl balmı17or: 7ent :retill• 
ken, hastabakıcı Meri ;kinci kaL cesaret verllmuiıu oalaııa 
takt husU!i odada yatan kör has.. Janna karN müsa~aha Miilmll! 
tanın aralarında olmaciıjbnı ıö- al leBe 0 cifekH &ıtl•
rür. Bin:ının ateşler içinde olma. tar damaalanam aJ'UIM• 
sına ra~en sı!ınaktan 5ıkar, 0- sl)'c ediyur. Mübeccel Yarar 
raya kotar ve lhtivar korü asa- lerde tahsil etmi11 ede • 
~ya. •limete çıkarmıya mıı- mey1ll olmıq, ıan;.t 
vaffak. o~ur. . . oldukça ağınnlf. Biittla 

Merın:n bu hareketı aynı za.. bir yaucının "hasenat UIHlll! 
manda onun blııhe~ ter. kaT;...ilecek mazi~. 
fline sebep olmuştur. nız bu, Türk liaaDllUl sahip 

mü, -.n lazsetinl tatnuık 
tathrmak lçln kifi de!ildir. 

Fransazca ımel lif99dlr. I' 

7 8 9 
litinceye dayandJiı haWe 
ılW nehıe IUa• ............. 
ibneler harfitariflerle 1ta1:ıa• 
mfhekker, müenaes b71 
khteklenmiştir. CfimlelenleW 
klt tarzlan; takdim tehirler 

loklaa .. ta: l - Y6aelhmk • bir lıaııl&. 
2 - lfota • (lft .... • Nta. 1 - Bir ı.ı... 
4 - 8117111& ca..nere nrlleıı iılnı. 5 - Ta.tr 
...a. aelaru. 6 - H..,,.. INınMtı • Afri-
lama cundluaıla4ar • bir rorsa edatı. 7 -
Dıllıılı7ola • ....... 1 - P17ı..k • HIGdllı 
torbL ı - ..... ..,. :raptJiı. 

Yalıantle ... it: ı - Y ... aıı • lılr ~-
•• 1 - .......... ~ - D9reft. •••• 
.... ıu. 4 - Boıamal: • notL S ·- Bıkkıntı 
ifade eder. 1 - 0 11m11r • llir ........... u. 
7 - Bir alnir hail • •ehlr. 1 - Bir kaza 
nıerkeai • Praaaada bir .. bir. 9 - Bir kıaı • 
bele ta•ıhr. 

E""•lki batmaca • roldan safa: 1 - Tllf • 
pala. 2 - Of • af. 3 - aap • ltL 4 - 0 -
ft. t - 11ıl • ld. 7 - T- • MiL a - Ae
la •• ,." ' -- ..... .,.... 

1 
Suheye Oave1 

JL'&tllt AılıtrlUr pbeeitıdm: Ye*lı: nalı:llJ't 

....... AWU.di ottu HiisaJ'i11 HQrlllin. 
Malbant er Sl 7 dofamla Bekir ollıa Vtlı· 

_, IJilılll H ... , aartın4a tıalNJ'• ıebaelerl. 

mı7aalan ppnır. Bele -
lerde ciilnle teskiliade de 
mal takip olunursa al1all 
.tn insan okurken ba.711UI~ 
ıeçlrir. 

Meseli "Alımet bplJI 
kanlı• brpllllÜ ........ ,, 
leaiai fnDkleria etimle 
na tatbik ederek aynea 
..... k tö1le dememb .... 
Ur: "Ne zaman Alunet artı 
JI, &öNü kanii• mpa + 

Biç böyle konutulur mal iı 
~ımnamn bir tek bidesi 
DtlriiR 1nmak Bayle 
bu, Vi.Ni'aua detliji Piti 
ki çöp değil, kocaman Wr 
tfttir. M..ele afaeık ltir 
çöpünden ibaret kalsa ............ 

Ktlrfler, kendDerlne 
kılmayı öjretmek lçbı Mr 
letlriuaİflU. İmam, ~ 
Mit aWmnış, 11n111 ........ 
disi de en öne ıeçip • .,..... ........._ ........... u.._ 
-*~ -Bu sanmsak hatlı 
aa ilaüae DUd ıecermll~ 
teınfzleyeffm • 

...... MJe btm-.: 
- .'\man beyim. AdıUBlaJ'll 

benim antlnOze ~tllbne 
lar; Mili öldtlrecelder. 

n1-......,... DiJeL•-...a 1 imam oldujıvn için en a 
vau., ~- ııuen _ ... Uı-•! 

Kürt beyi dütünmilf: 
-B'Ntmaa,d ....... ._ 

"ye ıeçtin! 
............ 

Pe11d1'te llqnırf7at llM7danında 32 numa• 
rada Otaran Bedia lı•'*lll ... ...,.. : 

"Aaktr olaa kocampt lıenllllfan lcılaJ'ı a· 

19cakh llaııe•I ile •IJ'aıaıaı hacae plca r.c• ------------" 
mara .,, evasının kendi malnn oldat- 111p. 

~ ··- alt ...... tarlaleft .......... 
•• tar!MUI -hftıll 1ııec ır-ilıi ıMiJ'Wi& 
ıco..... .. -.. ........... ........ 
1111 1ıorcta11 daha mOhlm Wr borca ö.ı"mekte 
.,.,_.., oldalu• uılattllL !'atat kra -
-rıa lıoca- '1orcaa,.. ,.riac -niaı •v•le· 
1'8lı JıacHtmektt ısrar etri. hada mu~mtle
ıhıi paptı, •lttL a.n, tarlada c•lıtaralr kon· 
ınm 11orc-. icra wwaıa11P lıacretıııek ia
,_...,. tarlaln ...,.._,__ Palret •l'ffl~n 

41 ... •llılet ......... ,,___ ..,,flatım 
.. ıııacek. O eaıııaıa ilen ve cocultlarım ne o-
18Caı..1. • 

lf .. .-talan 
""' ,..t&Jaınun intizamsızlıi!ınd•a al· 

lıa,.t ............. 9Ulla- --- -kb-att 9""'"""· Ban rinlerin aan&elen dört lıeı 
..... .... , ...... ,.. ....... .. bit "~ 
ıMjiıalıtedn. lnt1ıra11111aı.tm po.ıa mdi&fthbi
.... alr elhfu 11nıtınalrta n blı lfla dilac1 
dlMnl lattnllmektedir. 

• Evkaftan istenilen bir it 
floc: .... c .......... " ........ ..,_ -

ri~ltl itia ~ 4-lııııalrıa. ıuıııaıuıa
ınalladır. BaHn lc;ln ılt l:apan1111•tır. Ba ~· 
Y&rlı ....... eWaj1(,.&y_.._....__.. 
-•il lılr htb per 1ıa1aamwfl lcfa 1ıa11: 
va eanaf aıkıntı çekmektedir. Evkaf cahai11ı 
•llnad•ıbndan halllama .... a ,.. nıııa 

icln urfı icap eden 400 •0t _...,._il• 
nl blldlrmlttlr Bir laqır aahlbl .. ltia Ya· 
•dma•ı ldn 100 ... Wr ..... de to Hra 
tllıtrra etnılıtlr. Oataraftm .. E•kaf venrw 
b• lı ba .. nlacak. ballı ta Wlpllı lıfr aıkllltt• 
... ...... elacôtll'· 

llALKEVLERINDE: 
Elaialaıı Ha......._· ........... 

lanla okl..,_ ctlıl ille .ııa.u. ,_ 
:renlerle az bllealere ..U.. elıMll 
tllrlıce CA) Y« CB> kanlan ııt1hcalıM 
nnı etmelt lııl"9)erin ıkl .. r fot~ 
romun ıntıruaatlan. 

YENi NEŞ&!YAT: 
Jl'nıtrler, ten~hln n llllnt ~ 

Rem.ı Balkall&a tarafmclaa ......... llall 
aaltGtlla 8-tlaf l&alnıllla ldtMI ....._ 
tbfl bu lrı~tli eaer ııeır .. ilmittır. 

1 
TIHBA.I DRAM Kl•IN 
Bu a ' m saat 20,30 da aiti A 

KOMEDt Kl8MllllDA 
Bu o • 

,-TAKSIM 
Sinemasın d a 

ÇANAKKA 
GEÇiLME 

TÜRKÇE SÖZL'O 
ve 

ŞARKIL I 
GörlibMntlf bir mflfJlll...._ 
fakı11etle de""111 aUı/er • 

Son ıünlerinclen H aatabalucı Meri7e Londra-
!..4!~-..1- ed" • aauuas - _ınız. da bütün arbdaflan ,,. .._ .......... Wı Kala UZ•~ 

büyük zevat önünde bir Kral o. uı·v• ... ......._. T.ı..a. • Tu .. ._ •••••••••••• 

BuAkıam SÜMER 
IMPERIO ARGENTINA'n• 

a. ..._ l1tH:rolca ekli .. prlalı 

KOYLIRIN ŞARKiSi 
~. titreten Dltlrub Almeler." ~ -* " ....... 
müaDerL.. lıpul)'UllJI sece .. klarmı ... clinlirec:ü •• dr.-:ı'• 

tJIPDIO AJtGmn1NA'aın bu filmde okqac:atı Tuao " 
~ Ntibı ..-Ur .....,m aintda dolatac:aktır. 

lıheteaı Renkli MIKEY MOUSE. Ba alıpm IPI :rwlleriılbij 
enelden aldırınız. TSL: 42151 



i Çekiliş 
• 

1 anci Teşrinde 
Bu plii nın il.i hususi) eti vardır: 
1 - 5000, 2000 ,·c 1000 liralık orta büyüklükteki ikrami· 
J eler ::ıcic• it ibarile fazlala ştırılmı~. ayrıca bu pl8na ye
mden ve bunda n evvelki plfınla rda mevcut olmayan 500 

DôrdüncU ı~rf ip 
1 \ 

• 

'e ~ l liralık il r lir ko ·r . l ı k 

lkramiyelerın adedi birinci çekilişte !JO, ıh.incide 150 
üçüncüde 180 dir. 

"' .... ,,.. \kre•\Y• 
'fut ar• 

2 - Pl.1mn ikinci hususiyeti de 47 tane tesrlli rnükafa. 
hm ihtiva etmesidir. Teselli rnük.Uatmm esası şudur: 
:Eğer bir biletin bütün rakamları büyük ikramiyeyi ka
zanan numaranın rakamlarına tevafuk eder de, yalmz 
herhangi hanede bulunursa bulunsun hir tanesi değişik 
olursa o bilet tc elli mükafatı kaz:mır. Bu suretle büyiik 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yalnız bir 
hanesindeki rakam an·ı olan 17 numara tc•selli miikafv 
tı kazall'ıcahtır. 

\)Lf'9•''' ~Jı.•d' 
,._dedı \.l.~--

__ \.\.Q;.l.-

30.000 _.-.---:1 30.000 
10.000 

10.000 
1 10.000 

2 5.000 
2.000 
1.000 

500 

10.ooo 

6Q.000 

45.00o 

• 
E e eg~şf·-rm~~nesi Ta:-ihine 

iKKAT EDİNİZ. 
ne\'311'?lı biletler in ertesi ayın ikinci günü akşamına ka
dar de7,.iştirilmcsi lazımdır. 

5 

60 

90 30.000 

1 ı:;.ooo 

30.000 

120.00o 

10 

C)O 

\ 50 

7 ·~(nci Teşrin 1940 Çekilişinde 

ü .. k İkramiye 
3 O. O O O Lir r, 60.000 

100 
50 
10 

1. 
l\O 2.s20 

600 

3.00o 
60.00o 

Birinci çekilişin tam bileti 2. yarım bileti 1 liradır. 1kin
ci çekilişin tam bile ti :J, yarım bileti 1,:rn liradır. Üçün
cü çekilişin ta m bileti 4, yarım bileti 2 liradır. 

1t\H\\ 47 
llUV.~0.\\ -----362.822. n~\\\.\\ 4'7 

~ 

Tetkik Ediniz 
Her çekilişte biletlerin fiyatı ile beraber ikramiyelerin 
hem miktarı, hem adedi arttırılmı~tır. Yani şans ihti
mali her çekilişte çok daha fazladır. Bu plfina göre ta
lihlilerin miktarı artacak ve bu talihliler ayni zamanda 
miktarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

6).8~ 64.205 ------

1STANBUL ış BANKASI KARŞISINDA 

GİŞESİ 
'\ 1 EMNIYF.T SANDIGI İLANLARI ı · 

................................................................................. 

MALÜL CEMAL 
Der keşidede olduğu gibi Cümhuriyet B.ıyramı piyangosunda da dört büyük ikra

ıniye ve pek çok küçük ikramiyeler verm ;ştir. tlanımız üzerine adreslerini teşhir 
etıniyoruz. 15 senedir uğuriylc tanınmış gişemiz sizi de bir gün muhakkak zenıriu 

edecektir. Yeni tertip biletlerinizi Gişemizden almağa acele ediniz. 

Taksitli Em ak "- Satışı Sekiz 
Senede 0 /o 5 F ~i7.le 

Semti 

Ödenir 
Muhemmen 

kıymeti 

iş Bankası karşısıtıda MALOL CEMAL GiŞESi sambi CEMAL CANTEZ 
1 sui;;~iye Şeyhislılm sokağında t.Jı,. katta yedi odalı kAr- 2800 

1 eski 9 yeni 13, 15 şimdi 17 No. gir bir evin tamam~ 
Beyoğlu Hüseyinağa mahalle:ıindı. -. . ... , . ... . ' . 'il eski Bülbillderesi yeni Vişne soka-
ğında esk i 6 yeni 24, 26. 28 No. lı A~sa mP.Cmuu !10 zıra 630 

PAZARL IK ILANI 
İstanbul Nafıa Miidürlüğünden : 

Nafıa 
Vekaletinden: 7.11.940 tarih Perşembe günü saat 3 de lstanbulda Na h a Mudiirıt:.~ü bi

~.~nı~a cksi~.t~e komisyon~. o~as_ında (2498.45) lira keşif bedelli Topkapı -
~ıvrı .- Kuçukçekmece koptusü lrarşılaşma mahalli inşaatı pazarlık usulü e:ksıl\ıneye konulan ili: 
- eksıltmeye konulmuştur. l - Tarsusto Bc.rdan sulama şebe_ 

M~kave~e. eksiltme, Bayındırlık işleri ıenel hususi ve fenni ışntnaml"le- ~~ı ikı:ıc. kısım ve deşarj kanalları 
d, proJe kcşıf hulasası ile buna mütcferri d :ier evrak dairesinde görülecektir. ile sına.ı ımal!ıtı ve ışlctme !.ı~alan 

Muvakkat teminat ( 183) liradır. ı ınş:>alı muhammen keşif bcdclı \'D-

1.steklile~in en az bir t:ı:ıhhütte . (1500) _liralık bu işe ben; er iş yaptığına hi·!i flyal iizerınden (800.000) Ura-
.. ~. ıdarelennden almış oldui u vesıkalara ıstinaden lstanbul Nafıa Müdü r- dır. . . 
llltünden alınmıv ehliyet ve 940 yılına ait T icaret Oduı vesikaları ile mez- 2 - Eksıltme 20·.11:.940 tarıhıne 
lfır saatte gelmeleri. ( 10126) ~itlayar çarşamba gunu saat 15 de 

Ankarada sulama ışlerı l~letme mer
.-cz blrıas. ıçınde loµlarıan su eksllt-

mm ŞİRKETİ H Aveı ı· v~r\EI!.,.~ nli! arttıı-:r.a k_om •syonu odıısııı da ka_ 
" t;;SısJ i ... • rıılı .tıır• usulıh: yııpıl oı c:ıı kur. 

• _, J - l ı; tek lılcr, EKs ı ltıne ş:ı rtnıımcsı. 
1 - Kabataş iskelesinde Belediyemizce yapılmak- l nıuK&\ cıt; proJesı twyıııd ırhk tş ıerı 

ta 1 h · . · \ . r, .. .. ı ge .. cl şa. ıtı.ımt:sı tcıı nl şartname ve .? an ~ı tun mşa.ıtı schebıyle ~ ~aba\ apurları onu- ı.ıı o;etcrı C4U) lira m~kıı bıliııdc su 

muzdekı Perşembe abahından ıtıbaren 20 gün müd- ıŞleri reısll~nden alııbılırler. 
d l · · .., 4 - Eklilltmeye gıre bı.ınek ıçın ıs-

et e Kabataş ıskclesıne ugrarnıyacaklardır. tekıilerıı. (35.750> ııraıık muvakkat 

2 - Bu müddet zarfında Araba Vapurları s .· . temın~ı verme.sı ve eksll ımenııı ya-. erv ısı Pllacagı gundcrı en aı u<; gun evvel 
Kabataş yerine münhasıran Sirkeci ve Üsküdar hattı en~rınd1; bulunan vesikalarla birlik-
ti · d t 'f d l tl d · k l k le bir dilekçe ile Na!ıa Vekllletıne zerın C arı e C yazı ı saa er e ICra 1 ınaca tır. m..iracaat ederek bu işe mahsuıo oL 

Maliye Ve:taıetinden : 
C]ümü Yüz Kuruşlukların Tcdavülclen 

i p i'l dırılması Hakkında İlan 
Qf 1ı1 v· kl! u 1 darın ye ıne g ımu. b r lırnlrk ar dzrp ve ;:ıh-asaya 

kafı m.k dr ık ılır ı old..ı.t.un la11 g mü y z kuruşlukların 31 l k•ncika-
nun 1941 tar h r r. or. a te fav lden ka l -iırı'm~rı karar) şt ırılmtştır. 

Gumuş yuz kuru 1.ıklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artııt tedavül 
etmıyccek ve anca' yalnız mal .;andıkları ile Cumhunyct Merkez Bankası 
ıubclerincc kabul cdileb lccektir. 

El inde gümus yüz kuru'!luk bulunanların bunları mal sandıklarilc Cüm
huriyet Merkez Dan\: ı:.ı;ı Şubelerıne tebdil ettirmeleri illin olunur. 

tl, h d.r 
p 

"70025.. "10216., 

AR L ON 
Saatleri eelmlştlr. 

rnu üzer~ vesika almaları ve bu ve
sikRyı ıbraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebin
de bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
~emez:ler 

5 - hleklilerın Teklif mektupla
nm ıkincı m r.ddede vazıh s:ıatten bır 
sua• ev\• eıınc k:ıdııı· ~u ışlerı reıslı~ı
r:e makbuz multııt>ılı ı dt \ eı mcllıı ıa 
.tı~ıdır 

Pustııci .. olan geclkm"l eı kabul e
cJ ilıııe.t. (6940) c ıoıa2) 

htanbııl aıliye 9 uncu hukuk hllc•mli,ın· 
den: Firdevs ıanfından Ama•utköy Suban· 
lar sokak l numarada mulıim kocası Mehmet 
aleyhlııe acmıı oldufu ıhtar davuında mild· 
dculeybe ıönderilen dna arıuhallniıı ublil 
ilmUlıabenne ınıldduılcyhln •drninden sekiz 
une •~vel çıkarak •emıı meçhule ~~tıiı mcı· 

rahauan anlaphn.alıla davı unıhaliııc icarı• 
lO sıiıo ~ cıevıp verm•i ve muhakeme· 
nln 6·1Z·t40 ~ ıUnU .. u 9,30 tayin 
edilıniı oldufundan tayin edilen ıUnde cet• 
mesl veyı bir H kil ndermui ve ulmediii 
takdirde crı yabt!ıı dcvım edılcceflnden daveti• 
Ye makamına kabl nlnoa\< Urere Uln olunur. 

B ~yl.!rbeyi Havu:ıbaşında eski 12 
Mü. 12, 12 yeni 12. 40. 51, 52 No. lı Dort dunum. 188 z.ira ar:.- 250 
Topkapı BeyazıU:ığa eski Aksaray 
caddesi:ıde eski 82 ilA 88 ve yenl 82 
ila 88 No. 
TC'pkapı Merkezefendi mahallesi Ba
lıklı m evkii Tepebııi:ı sokeğıoda 

7:\ 11.tPlrl\ hır ~rs:ı 

en esk i 12 Mü. 12. 12 eski 30, 31, B ' r buruk katta üç odalı 
31 yeni 8, 9 No, lı ah~ap i~i ev 
Euyüklanga Bostancıbaşı Abdul-

HQ 

500 

lah, Kdtipkasım mahallesi imam 
sokağında eski 4, • Mü. yeni 4, 6 
No 1ı Bir k:'ltta iki dükkan 650 

. 1 - Arttırma 12/ 11 / 940 tarib:ne düışen Salı iünü sa•t 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve ıayTİ menkul en çok bedel verenlerin üstünde kala
caktır. 

2 - Arttırmaya .prmek için muhammen kıymetin yüıde 15 ti niıbe
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte b:ri pe$in ıeri kalanı sekiz senede ıe. 
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % S fajze tibidir, 

4 - Taksitler ödeninciye kadar iayrimenkul Sandıia birinci dere-
cede ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoirafları Sandık dahilindeki satı$ salonunda teşhir 
olunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 

Emlak Satmak isteyenlere 
Sab~larımu:m ıördüiü büyük rafbetin sırrı: Satılık cayrimenkulleri

mizin toplu bir halde halka te,hir olunmasıdır. Herfün mülk almak iıti. 
yen yüzlerce vatandaş her yerden evvel satı• Alonumuzu ziyaret ediyor
lar. htanbul fibi satıcı ve alıcılarm karşılaışmaıu pek fÜÇ olan büyük bir 
ışehirde bu, pek mühim bir k~nnçtır. Müessesemiz bu menfaatten sizi de 
iıtifade ettirm.iye karar vermıştir. Satış salonumuıda emlikinizin adresini 
ve resmini te,hir ettirmekle ıizi tanunryan yüzlerce mü1teri ile bir enda 
teman celirsiniz. Satılık cayrin:ıenkullin 6 X 9 iki krt'a fotoirafı ve tapu 
ıenedi ile birlikte müracaat cdiniı. 

Ücret: Bir liradan 1$aiı olmamak üzere üç ay için bin lirada on ilci bu-
çuk kuruştur. (10306) 

Y aJova Kaplıcaları İşletme Müdürlüğünden : 
1 - İdaremize ait monte edilmemi1 yeni b:r lokomobil satılacaktn . 
2 - Lokomobil ve teferruatı Yalova'da Kaplıcalar hududu dahilin

de elektrik santralı binasmdadır. 
3 - Lokomobil 225 beyiir kuvvetinde olup Macar L. Lanı Fabrika. 

sı mamuJitındandır. 
4 - Lokomobil, kömür olmadıiı zaman odun, prina, fmdılr ka.bufu, 

küsbe ve talaşla da çalıışabilecelıc vaziyettedir. 
Taliplerin Yalovada Kaplıcalar İşletme İdaresine müracaat eyle-

meleri. (10453) 

r l\fuamele Vergisine Tabi Müesseselere: 
Maliye Veklleti Varidat U. Md. nün yeni tebliiine ıöre 

Sınai Müesseseler imalat ve Muamele 

ithalat ve ihracat 
Defterlerile 

Emtia 
Satış 

Yine yeni nümunelere göre : 

AYLIK BEYANNAMELER Basılmıştır. 
Satı~ deposu: z. Sutman. Su)tanha· 

mam Camcıbaıı han 1 inci kat 

hunbul Ilrlod 1 Ols ırıemurlu."U.,dın ı 
ht•ııb~ld• Mahmutpa~ ÜM ba,ıada ına · 

nifatııracı llccn mıhlrrmcco ıOhrna kırar ve 
rilen Ibrahlın Edemin alaclklıbrlle alcdctmi' 
oldulu kockurdato mıhkemecc taadlk edile· 
rık kattletmıı oldııftındaıı ıOhın kaldınlm1tt• 
111 \'le mtlların ladulnr 31·10·9•0 \Uillhıdc 

karar vcrildiil lllıı olunur. 1 
\.. Satıı yeri: İstanbul, İNKILAP KİTABEVİ, Ankara Caddeıi. 

n; ııi P; u an c 

600 

6.000 

60.000 

'4Ul &\lEtlE 
zz,42 

a\\.tt ouıu.t•' 

Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığııı 

Fakültemiıae münhal olduiu ilin olunan asistanhklarui int 
C"Ör~len lüzum üzerine a~iıda yazılı cün ve saatlere brrakılmılitır. J,st 
terin Fakülte Dekanlığma müracaatları. 

Alman dil ve edebiyab: 11.11.940 Pazartesi saat 9 
İngiliz dil ve edebiyatı: 11.11.940 Pazartesi saat 9 
Türk dil ve edebiyatı : 18.11.940 Pazartesi saat 9 
Klisik Filoloji: 11.11.940 Pazartesi saat 9 
Arkeoloji: 11.11.940 Paz:artesi saat 9 (7259 - (10367) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
İlk müteahhit tarafından netamam bırekılan "339.897,. lira "04 •. . 

keşif bedelli İzmir Turistik yollen asfalt kaplama inşaatının ihal~ 
yapılan açık eksiltme on ıün müddetle temdit edildifi halde istelı:11 
madıiından 21 / 10/ 940 tarihindtn 21 / 11 / 940 tarihine kadar bir ay ıniid 
pazarlıkla intacı kararlaştırılmıştır. 

lstdı:li olar.ların şeraiti anlamak üzere her ıün Turistik yoJtat 
taka müdürlüiüne ve pazarhia iştirak etmek için de Vilayet Daimi 

11 
cümeninin toplandığı Pazartesi ve Perşembe günleri ıaat dokuı:~ ' 
ikiye kadar Viliyet Daimi Encümenine müracaatları. " 4695,. "l"' 

bıçaklar ı geldi. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· PL.&V 

Deposu: 
.JAK OEKALO ve ŞOR. 

IST AN BUL Tahtakale No. 51 

X:aJ''ll : UılcOdar GQlfembatı.ıa mahallul 45 
baneılnde kayıtlı nOfua tukeremi va hQsnO 
halime dair olın bonservisimi kaybettim. Ye• 
nilerinl alıcafımdan ukilerinin hUhOmlerl 
kalmamıttır. 

Necmeıtiıı Ulak 

Kayıp: Zlrnt banka11 Iatanbul 1ubeainde· 
ki 13443 numaralı buabıında kullandıfıın 

mUhrOmil ka7beıtlm. Yeniainl Jıudıracafırıı · 
daa nlılıinin bllkmfı J'Oktur. 

Zihnbe 

KaJ"T1) : "Akile., ibareailc malıkO.lc mUhrllmO 
ıayi ettim. O mllhiirle hiç kimseye de:rıılm 

bulunmadıbru '"' yenisini lıudırdıfımdan es· 
kbiniıı hOt.mD olmadıfmı illa edrrim. 

Be!iltaı. Kılıçali, Selttklar sohiı Ne. g 
Akile Utur&Q 

DÜNYANlıJ 
.. . 

EN IYl 
TRAŞ 

BIÇAKLARIOIF2 

~-Prof. il 

Kemal c.._. 
Yeni Adreı : ( 

Do:U Palas 2. t.amartin 6' 
TakBbn Telefon : 43~ ______ ..... 


