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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Fen erde Dünk •• 
Yangın Faciası 

Fener Patrikhane.; inden Çıkan 
Ateş 94 Evi .l<ül Etti 

Yangın 4,5 Saat Sürdü, Sirayet Tehlikesini Önlemek için 
Şehrimizdeki Bütün iHaiye Grupları Seferber Bir Halde Çahştı 

ı _Yangın sabahm ilk saatlerinde bütiin şiddctiyledevam ederken, 2 - Patrikhanenin alı~ap kısmının ynngmdnn sonraki hali 

Yersiz Kalan 
Vatandaşlar 
Yerleştirildi 

~-
R o o seve l t e 

Bir Ceset Cıkarıldı, 

Nüfus<;a Başka 

Zayiat Yoktur 

Elektrik Tangın, 

Kontağından Çıktı 
1stanbulun mamur bir semti, 

dün sabah, büyük bir yangmın 
tehdidi altında kalmış ve netice-
de maalesef 94 ev, 2 cami, biı: Yangından kurtuılan 
mescit ve Rum ortodoks patrık-
hanesine ait 4 bina ynnmıştır. 1 

Haliç Fenerindeki Rum orto- r.._ ........ -......... ·-····-···--·, 
doks patrikhanesinden çıkan ateş, d • 
rüzgann fevkalade şiddetli ol - sof ya ak 1 
rnnsı yuzünden çarçabuk genişle-
miş ve Sultanselime kadar uza- • • ""' • 
nan geniş bir sah:a~ı teh tikeye R u 5 E 11!! ı l ı n 1 maruz bıraktığı gıbı, ilk saatler- "'S '":I 
de, diğer semtlere yayılmak is-
ti~a.~ını _da. sö_sterdi~ için büs- Memurları 
butun cıddı bır mahıyet almış-

1 
tır. Yangın, dört buçuk saat sür -o- 1 
rnüş ve söndürme tedbirlerinin il 
Vaktınde alınması sayesinde daha ! Erzurum yolu e 1 
~iyade genişlemesine meydan ve • • 
riJmeden önü alınmıştır. Avdet Edıyorlar ı 

Bu faciaya dair elde ettiğimiz ı 
malumatı sırasiyle yazıyoruz: 1 
Yangın, sabah saat 4,50 d~ Fe- 21 Kisilik Kafileye i 

ner patrikhanesinin büro ve jk:ı- ... ! 
ınetgrıh olarak kullanılan 10 oda· Bulgaristandaki Russ 
lı ahşap kısmından çıkmıştıl". A- ı 
leşi ilkönce bekçi Süleyman gör- Tebaası da Dahi~d1r 
ıtıüş, derhal polis karakoıuna 1 
tnal(unat vermiştir. Bir taraftan Erzurum, 21 (A.A.) - So·.ryet 
Fatih itfaiye grupu haberdar e- Rusyanın Sofya elçiliği memur
:lilırken, diğer tnraftan mahal - ları ile Bulgaristanda bulunan te 
linde lüzumlu tedbirlerin alın - baasından mürekkep 21 kı~ılik 
tnasın& başlanmıştır. bir kafile dün trenle buraya gel-

Fakat ate1. fevkalade aüratle es- mişler ve otobüslerle Sarıkaımşa 
ınekte olan cim doğusu rüzg&rmın hareket etmişlerdir. Sarıkamı<;-
cairiylc bir atlama yapmııs ve çok t "t'b 11 t ı 
Cısa bir zaman zarfında ıso - 200 an 1 1 aren yo arına ren c de-

vam edeceklerdir. cııctre ilerde'ki bir evi tutuşturarak gc-
:ıtşlemeye başlamışur. ıtfaiye vaka ye- Almall gazeteleri11de 

eşya naklediliyor 

Sovyetlere 
Yapılacak 
Yardım --

İngilterede de Bu 
işin Ağırlığından 

Şikayet Ediliyor 
Vağington 21 (A.A.) - Ameri

kadan Rusyaya yapılan yardı -
mın fazlalaştırılacağ1 veya ta
cıl edilecegı hakkında matbuat 
konferansında Hriciye Nazırı 
Cordell Hull'c sorulan suale mu
maileyh; Sovyetlcrın askeri va
ziyetlerine ait halen tam malfı -
mat almamış olduğunu ve Bir
lesik Amerikanın imkan nisbet ın 
de yardımda bulunduğu cev.ıbı
.ıı vermiştir. 

Londra 21 (A.A.) - RobP-rt 
Bateford, siyasi ve içtimai hafta
lık mecmuada intişar eden bir 
makalesınde şunları yazryor: rıne ıeldlği zaman alevler civara si

rayet tehlikesi ıösterdiği ve vazi
~et ciddi bir mahiyet aldıÇı için di
ler itfaiye ıruplarmd:ın da yardım 
•temek zarureti hasıl olmuıstur, 

Berlin 21 (A.A.) - "Stefani,, "Parlamento mesaisinin fasıla 

İtfaiyenin büyük gayretler aarfet
ll:ıcslnc rağmen, rüzgar biraz sonra a
!cşl C mcı yokuliu istikametinde y:ıy
ınr,s ve yanı:ının sirayet sahası gcniş
td ı gıbi lncebcl ve Fıs kdibi 

'11 h-ıllclcrındeki evlerden bir ç da 
ılcvlcr içersinde ka~tı.r,,. 

Sovyet Rusya ile Bulgaristan vermiş olmasına rağmen geçen 
arasında teati edilen notalar mil- hafta zarfında Rusyaya S<?ri bir 
nasebetiyle "Politische und Dip-1 yardım yapılması keyfiyetınin 
lomatische Carrespondance., ga- mühim mesafeler katetmiş olm:ı
zctesi Bulgaristanın, bolşevi1.me dığı görünmektedir. Bu lüzum 
teslim olacağı yerde, Avrupada, ayni zamanda halk arasındaki hu 
veni bir nizam kurmağı isteyen susi muhaverelerle ve duvaı lara 
ve kuran mem ('ketlerle birleş - yapıştırılmakta olan ilanlarla da 
mcsınden dolayı, Moskovanın 1 müı.-ahcclc edilmektedir.,, 

Su muddet sonra.,1~ •llftim 
{sona, · '1! s~uil,~r...,,:....-ı~" (Sonu; Sa: 2; Sü: 2) (Sonu; Sa: 2; 8U: S) 

Yapılan 
Hiicumlar 
Demokrat Partisi 
Şefi Diyor ki : 

-<ı-

"Birleşik Devletler 
Roosevelt'i Takip .,. 

Edeceklerse ihtilafın 
Dışında Kalamazlar .. 
Nevyork 21 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Associated Press, Birleşik AmP.ri
kada demokrat partisi şefinin a
şağıdaki beyanatını neşrctmı:ık -
tedir: 
"- Eğer Birleşik Amerika dev 

Jetleri Rooscvelt'i 'takip etmek 
istiyorlarsa ihtiliıfın dışında kal
maları imkanı yoktur. Alman gc 
milerine ateş açmc:ık için verdiği 
emirleri haklı göstermek maksa
diyle Reis Roosevelt'in öne sür
düğü deliller sakattır. Şimdiye 
kadar şimali Amerikaya mensup 
ve taarruza uğramış veya batı -
rılmış olan gemilerin hepsi gnrp 
nısıf kiires: sularının dışında bu 
vakalarla karşılaşmış olduklan 
gibi, bu gemilerin hamulclerinin 
hepsi de kaçak eşyadan ibaret bu 
lunmustur. "DE'niı:lerin serbesti
sınin., fngilterc ile birlikte harbin 
sevk ve idaresi işinde hiç rahatsız 
edilmeksizin Amerikaya mesai iş
tiraki hakkım verdiğini ıddia et
mek çok uzağa gitmek demek
tır.,, 

Bir Bulgar Ticaret 
infilak Gemisi 

Neticesinde Battı 
Sofya 21 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Dün gece İstanbula mütevecci -
hen hareket etmiş olan 158 ton -
luk Bulgar "Rodina,. ticaret ge
misinde iki infılak,olmııştur. Ge
mi bır kaç dakika zarfında bat
mıştır. Mürettebattan 4 kişi 
ekslktir. Gemi hamulesiz olarak 
seyahat ediyordu. 

Hareıal 
Petain 
Fransızları 

itaate 
Davet Etti 

"işgal Ordusuna Karşı 
Yapılan Bu Suikastler 
Yeniden Felaketlere 

Yol Açabilir .. 

Kurşuna Dizilenler 3 
Günde 16 yı Buldu 

Ma~ Pt:taln 

Vichy 21 (A.A.) - Mareşal 
Petain saat 18,30 da radyoda şu 
nutku söylemiştir: 

"İşgal mıntakasında bulunan 
Fransızlar, 

Bu akşam size büyük bir he
yecanla ve bütün samimiyetimle 
bir kaç haftadanberi işgal ordu
sunun münferit unsurlarına kar 
şı mükerreren yapılnn suikastler 
hakkında düşünmekliğimiz lazım 
geldiğini söyliyeceğim, bu sui -
kastler caniyanedir. Yeni felaket
lere sebep olabilir. Bunları ecne
bi ajanlarına atfetmek lazımdır. 
Çünkü verilen emirlere itaat e
den askerlere karanlıkta taarruz 
etmek Fransız an'anesine uygun 
bir hareket değildir. Hükmetimiz 
bu hareketleri katiyetle reddet -
mektedir. Hükumet elindeki bü
tün vesaitle mücrimleri aramak 
ta ve sizi kendisine tamamiyle 
müzahir olmağa davet etmekte-

< Sonu; Sa; 2; SU: 7) 

Bir İngiliz 
Kafilesine 
Taarruz 

Londra, Gemilerde 
Hic Bir Hasar 

Olmadığım Bildiriyor 
Londra 21 (A.A.) - Amirallık 

makamı tarafından neşredilen bir 
tebliğde kaydedildığıne gore, 
diınkti cumartesi akşamı At -
!antikte düşman seri hücumbot
ları tarafından bir kafileye yapı 
lan taarruz 8.kim kalmıştır. 

Hücumbotlardan ikısı yaptıkla
rı taarruz esnasında ciddi hasa
ra uğramışlar ve kafıleye refa
kat eden gemiler tarafından ge
ri püskürtülmü~lerdir. 

lngiliz vapurlarının hiç birin
de zayiat ve hasar yoktur. 

Almanya üzerinde 
Londra 21 (A.A. - İngiliz Ha

va Nezaretinin tebliği: 
21/20 eylıil geoesı havanın mü

saadesizliğine rağmen İngıliz 
bombardıman tayyareleri şimaH 
garbi Almanyanın muhtelü nok
talarına ve bilhassa Bertin ve 
Frankforttaki duşman askeri he
deflerine taarruz etmişlerdir. Ber 
lin ve Frankfortta bir çok yan
gınlar çıkarılmıştır. Başka bir 
lngiliz hava teşekkülü Ostand 
doklarına muvaffakıyetle taarruz 
etmişlerdir. Tayyarelerimızden 
dördü eksiktir. 

ISonu: Sa: 2; Sli: 1) 

r 
YENİ Ç 

DARAGACININ 
VE 

Z E H 1 R L 1 

IK T I 
EŞIGINDI 

G A 2 
M~hur polis romanları &erislnln 8 inci kitabı. Her kitap başlı ba
şına bir kltaptı:r. Müthiş m:ıceralarla dolu olan bu polis romanları 
sizleri heyecandan heyecnna sürilkliyeccktir, SO snyfn, renkli kapek, 

ıo Kuruş Ankara eııdde•I C 1 G 1 R KITAREVI No 15S, 

Lcningrndın nıüd.afansma iştirak ettiği bildirilen Bnltıktaki 
So,•yet deniz ku\'vctlerine men up lıarp &:"enıileri 

.AlMAN·: TEBliGi 

Yen iden 150 Kief Harbi 
Bin Kadar 
Esir Alındı 

-o-

Alman Kıtaatı 
Cenupt Azak 
Denizine Vardı 

-o-

Kief Civarında Rus 
·Kuvvetlerinin Yarma 
Teşebbüsü Akim Kaldı 

HCilaDevam 
Etmekted·r 

Burada Alman 
Zayiatı 700 

Bine Yakla_şıyor --
Odesa'ya Yapılan 2 
Taarruz 

Zayiatla 
Çok Ağır 

Püskürtüldü 
-o-

Leningratta Sovyet Beyaz Rusyada Çete 
Taarruzları Kırıllyor Harbi Şiddetleniyor 

Führerin umumi knrnrgahı 21 
(A.A.) - Alman orduları başku
mandanlığının tebliği: 
Şark cephesinin cenup cena -

hında Alman kıtaları Azak deni
zine kadar ilerlemişlerdir. 

Bu netice her şeyden evvel bir 
Alman piyade fırkasının kahra -
manca hareketiyle elde edilmış -
tir. Bu fırka en mşükül şartlar 
altında Kherson'un 60 kilometre 
şarkındn kain Bcrislav civarında 
aşağı Dinyeper geçidini zorlamış 
tır. Düsmanın bütün mukabil ta 
arruzla~ınn rağmen bu .fırka mev 
zilerini müdafaa etmiştir. 

Kie!in şarkında ve cenubu şar· 
kisindeki mıntakada çevrilen 
dtişmanm imhasına devam edil -
mektedir. 

Kiefe garptan girmiş olan Al
man teşekkülleri şark istikame
tinde Dinyeperi geçmişler ve 
şimalden Desna tarafından taar
ruz etmiş olan kuvvetleriyle ir
tibatı temin etmişlerdir. Duşma
nın şiddetli yarma teşebbüsleri 
akim kalmıştır. Esirlerin adediy
le ganaim miktarı saatten saate 
artmaktadır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: S) 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat burosunun 20 eylul 
akşamı neşrettiği tebliğ: 

20 eylUl gi.ınu kıtalarımız bil· 
tün cephede ve bilhassa Kıef cı
vannda düşmana karşı şiddetle 
harbetmişlcrdir. Tayyare kuvvet 
lerimiz, dı.işmnnın zırhlı piyade 
ve topçu kıtalarına kuvvetli dar
beler indirmiş, tayyare meydan
larını top ateşine tutmuş, kop
riıleri berhava etmiştir. 16 Al • 
man tayyaresi düşürülmüştur. 
Bizim zayiatımız 14 tayyaredir. 
Büyük bir Alman nakliye gemı
si batırılmıştır. 

* Londra 21 (A.A.} - Moskova 
radyosu, bugün öğle vakti aşağı
daki tebliği neşretmiştir: 20 ey
lul gecesi kıtaatımız bütün cep
he boyunca düşmanla muharebe
lere devam etmiştır. Kief etra -
fında çok şiddetli muharebeler 
olmuştur. 

Odesa'ya yapılan son' 
laarruzlm· püsküfö·tüldü 
Moskova 21 (A.A. - Sovyc 

tebliğine müzeyyel bir tebliğd 
şunlar kaydedilmektedir: 

' (Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

tm!~I 
BiR SALGIN DAHA: IMTIHA 

Yazan: REFiK HALiD 

Musiki sanatkarlarını, sını{lara ayırmak için imtihan 
tabi tutmak kararına, herkes gibi benim de aklım erme

di. Bu imtihan, zaten, her akşam kendiliğinden yapılmaktadır ve 
sınıflar dahi; arti:stlerin çalıştıkları yerlerle aldıklan ücretin de
recesine göre yine kendiliğinden tnayyün ~tmektedir. Serbest sa 
natlerde imtihanın en dogru şekli, hiç nldatmıyanı ve şaşırtmı 
yanı bir müessescnın o sanatkara verdiği pa{'ayı tetkiktır ve en 
mük1emmel şahadetname dahi kasa defteridir. Hangi eğlence ti
carethanesi ehliyetsiz bir hanende veya sazendeye bol kcsedeı 
ihsanda bulunur:' Bir verirse, en aşağı beş kazanması lazımdır. 

Hem artist vardır ki musikinin ilim kısmında behreli ol 
mamakla beraber !ıtri kabiliyetiyle nice üstatlardan daha mu
him bir mevki tutmuştur. Bilhassa hafif ve haYai müzikte ... 
Maurice Chevalier'yi, Milton'u, Tino Rossi'yi, yahut kadın 
Lucienne Boyer'i, hatta belki de Zara Leandr'ı mümeyyiz ôni.ınc 
çeksek ruhsatnamelerini geri almak ve kendilerini icrayi sanatten 
menetmek lazım gelirdi. Haylice yazık olurdu! 

Halkın sevdiği, beğendiği, tuttuğu; bütün nakil vasıtaları 
zorluğunu ve gazinoların tarife pahalılığını göze alarak sesine, 
sazına koştuğu meşhur artistleri imtihan, cidden füzuli bir gay
retkeşliktir. Onlar, ehliyetnamelerini, belediyeden CvYel umu~ı 
aradan almışlardır; bir nevi müntahab sanat mebuslandır. En l:"ı'1 
intihap şekli de, hiç bir kayıt ve şarta tnbi olmadan - 8:yrıc 
\ ı.icut zahmetine ve fahiş masrafa katlanılarak - yapılan o lylc 
goniilden gelme serbest seçimlerdir. lmtihan. merakı da, ara sır 
memur ruhuna ve mizacına musallat olan psışik salgınlardan hırı 
olsa gerek! 

,. 
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Yeniden s2· 
Ş f .. r 
Ce2' ~ nacak 

Fenerde Dünkü 
Y anJ!ın Faciası 

Esnafa Bakır 
Çivi 
Temin Ediliy9r Türk Duygusu 

- Yazan: Naci Sadullah 
"Aka Gündüz,, "Yurt Kitapla

rı, :ıdı altında çıkarnc ğtm 

Tefrika No. 66 

uk Söyleyin, Her, Şeyi Söyleyin : 
'=r v üşmccnlar " Is iyor ar? .. 

Yapılan Kontröller 
Sıkılaştınlıyor 

Be1edıye talımatnamesınc • y
kırı hal'ckct etmekten suçlu B2 

Cemiyet ·Bu 
Teşebbüse 

Hususta 
Girişti 

dC'tt ı r n n ilk c eri olar k· b -
ZC', "Yurt Duygusu., ( ı) nu verdi, 
Do tu nuz., "Yurt Duygu u,. ruı Y z -
dı ı muk dd ınede, bu crıyl çık r-

~ Bakır çivi bulmakta güçliık ın n g ttu u ına dı, ŞU elimle-

ofor h kJ-ında zabıt tutulmus -
tur. Bu şoforler şiddetle ceza
landırılacaklardır. Ayrıca Eyııp -
Kerest eciler hattına ışleyen :H21, 
3136 3015 numaralı otobusl r de 
hır muddct ıçın seferden tn• nc
d ılm lerdir. 

' reken esnnfın mü.racaatini goz ô- 1 ıe nl tıyoı-: 
nüne alan Birleşık esnaf cemi - .. _ KISydekl çlftclden, şehirdeki 
yetı alakalı makamlara mür ca- yeril münevvere, okul çocuöundan, 
atla kcndılerine bir miktar bakır kendilerlnl emekliye ayırmıı yaşlıya 
tel verilmesini istemiştir. k d;ır. hemen herkes okumak istiyor. 

•. 

Bu ihtiyacı, bol bol önlemek gerek· 
Cemiyet, yakında al,ıc gı bu t r, lıterce. milyonda bir zerre bile 

tcllerı atelyelerınde çıvi hal ne olaa ben, payıma d şen milli vazife· 
getırccek ve alakalı esnafa lu u- yl glSrmek istedim: Bu bir. 

ruyor: 
• - Soylcyın Te t'd t ctmeyın. 

Her ıcyi ı yley . En m h sandı
g nız haberle n l ben hayret, ve 

Be edıye zabıtası, son bır haftcı 
ıçınde tramvaydan atlayan 49 
k şıden bırer lıra para ce:zası al
mıştır. 

mu kadar ve sermaye fıy:ıtına "Taz:e dlmaölar ve aile ocakları !-

nı eorecek
dağıtacaktır. çln mevzuları sefil ve tehlikeli olan 

k • d b t pi& tercUmelerın yerlerin! artık yU:r:· 
k, ben, o 

aceze gurubunun zann t ı s bı zayıf 
ve mu he m de l m B ilk s. yedıei
m:a ufak d rbele n yürdıme doldur
duıu ıntıkam h ı, ben tab ı halım
den çok d ha kud cUı b r ınsan bal ne 
ıokmuıtur. Haydı, soyleyın d yorum 
sızcl., 

Cemiyet c;r anın an ır za de Uz: eril eserler tutsun dedim: 
bu hu.susta .bı: arkadaşımıza sun- Bu i~I. Y 

Taksılerın halen yapılmakta 
olan kontrollcr1 her gun bıraz 
daha arttırılacak ve b lhassa muh 
telif vesile erle mü teriyi iste-

lan soylemıştır: au kitaplarda, geçml in iyi, klltD 
"- Piyasada bakır çivı var-ı taraflannı, halin iyiye, aoğruya, gU

dtr. Fakat muhtekirler mevcut zelc aldlşlnl, lnkılibın bUyUklUöünU 
ç~vilC'ri gızlemiştirlcr. Şayet bız göstermlye, bir takım. bllgll~rl, - o• 
bu teşabbüsümüzdc muvaffak 0 • kuyanı sıkmadan - sındlrmıye çalış· 

Kolenkur, ona Burbonla m tekrar 
Fransaya donmeıı hl mal'nden b h
St'dınce, İmparator b ır yor: 
"- Haydi canım, bu ihtımal ncak 

akıllarınd n tamamen m hrum k lmış 
biçareler t r ftnd n hazırlanab lır. 
Burbonlar h ned ını Fr n ad yenı
den kurmak ha? Y hu o biçareler, 
uzcrı e oturacakl rı t htr sarsan ha
dıselere b r sefer b le day namazlar 
S z tahtı, hele Fran a t htını, çoluk 
çocuk i kemle ı mi ıanncd'yorsunnz? 

dıgi yere goturmektcn untına e
den oforlcr hakkında takıbat 
yapılacaktır. 

Yansın sahasından hir ıörilnbş 

( Baıı 1 incide) 
dürme ameliyesine ittirak cdm itfaiye 
gruplarının adedi hayli artmıııtır. İs
tanbul ve Beyoğlu gruplanndan baş
ka Bakırköy, lstinye, Kadıkôy, Üs
klidar ve Erenkôy itfaiyesi de sefr
ber edilmiş ve uat doktıaa dofru teh
lıken!n mevziileştirilmesi imklnı hasd 
olduğu gibi sut 9,30 da yangın tama
miyle denecek ,ckılde önlenmiıtlr. 

Yangından zarar ııörUp açıkta kalan 
476 nıifustan mürekkep 129 aılcdır. 
Ve bunlar hemen kamılcn civar mu
esseselere yerleştirilerek :skanları te
mın edilmiştir Belediye dun kcndıle-

labili.~ek . muhte~rler çı~ıleri nn;ı,~::. ~~~blyatta, sanatte, hayatı" 
kendılı~lerınden pıyasaya doke - bUtUn ıılerlnde, halka faydalı olmak 
ceklerdır.,, fikrine inanmışlardanım. inanan, ı. 

nandığına başkalarını 4a lnandırmıya 
MAARİFTE: 

rinc ekmek ,ye etlı p&llvdan miı
rt'kkt'p sıcak akt m yemcii ver
miş ve sabahlan kahvaltı verllmesı i
çin hazırlıklar japtlmıştır. Eşyaııı ya
nanlara yapılacalıf yardımlar içıo de 
tt'rtibat alınmaktadır, Bugundcn iti
baren felaketzedelere Kızılay tarafın
dan da muavenette bulunulacaktır. 

Açılan Telefon Servisleri çaııımalıdır: Bu dört!,, 
• Tür Duygusu , dort maddede hll-

Muvakk t bir 7.aman lçın kap tıl- ı ed 1 n bilyilk ve güzel ga7eııın, 
mı olan Yahşihnn, :M rmar , Ert' 11 ilk m y\ ıdır. E er, 16 sı m nzum 
\iC Surıyenin buttin şeb rleri ile t - olm k ü cre, 72 yazıyı ıhtlva etmek• 
lcfon ervi lerl yetıldcn i ICD>\l'e b - t d r Ve bu 72 yan ile, Aka Gündüz 
l mı tır. bize,· yuk rıya h(ilas sını aldı nn 1-

N"zmn Marmon•u kazanmaya ~
t it ıunlerdc ıse, İmparator Napo-

1 on, Fntcnblb'de muhafız kıtaatını 
t tış etmekle meş~uldur. Bir notuk
a askerle nt yen den ço5turuyor ve 
:ı zaman, kılıçlarını çekıp da havada 

il yan ateşlı z bitler: 
"- Parıse, doiru Parlse .•. Yaşasm 

t paratorumuzl" diye batınyorlar. 
N polcon onları neşyle sel mhyor. 

Ve kendi ıne sadık kalmış olan bir 
niz rla b rl'kte, oturduğu 1tonan 

rd venle ndcn ç k yor: Yuzündcn 
d'r kı, genç ub tlt'rin.ın samımi 

'.B r kere Fransızl rın yüzde dok
sanı Burbonlard n nefret eder Hele 
benim askerlenm h ç b'r z mın .on
ların kumanda n eırecek k dur al
ı;alamaz, Onl ın tam yımıi sene, 
vatan h:ırlc ndc Fr nsaya, Fransanm 
hakı"ld menfaatlerine muhalıf hareket
lerde bulunduklarını ve Fran anın 
du!imanlaıiyle elcle ç lı!ihklarını. on
lnrın zel 1 sad k larlyle yaşadıklar nı 
neci Frans :ı: mılletı unutacak mı? U
natab 1 r mi? Be cc, ycryil.ı:unde mum
kun olnuy n y in z bu v rdrr 

"Ben, Fran a ıı;ın yt'nı yepyeni bir 
adamdım, Ben m, h ç k msedt'n alma
ca'k mtıkamım yokta Her eyı yeni
den yaraUp karm k ı ım lazım &e
Jıyordu. Ve bunu yaptım. 

l;lu Sene Mekteplerde 
Noksansız Program 

T utb:k Edilecek 
Emniyet mudürliığü, vaka yerinde 

geniş emniyet tedbirleri almıştır. Muh 
telif mmtakalardan ıeUrilcn 200 U 

Geçen ders yılı sonunda tamamlan- mutecaviz polis lmlr ve memuru ile 
mı7an derslerin bu sene okutulmaıma poUı mektebi mürettebatından 100 
karar verilmiıtlr İlk okulları!R öfret memur atq ubaaım kordon altına 
menler aldıkları talebenin umumi ac- aldıkları ıibi ıöndürme, kurtarma ve 
viycain'i yoklıyacaklar, talebeyi bir koruma tedbirlerinde de 7ardımlarda 
ı;ene evvelki derslerden bil&iıiz bulur- bulunmutlardır, 
lana yeni sene mlifredatına eceme- Yancınm aira7et tehlikesi önlendik
dcn önce bu dersleri öfretec:klerdlr. ten sonra uzak mmtakalardan ıelen 
Vaziyet k nuni tatiller d11ında ders itfaiye ırupları 7erlerlne dönmüıler
yılmın uzatılmaaını icap ettiriyorsa dir Riu:clr henua ıiddetini ka7bctme
keyfiyct ilk tcdr ı t mecliıine btldlri- miŞ olduiu için 7an11n 7erinde klfi 
lecekt r. Orta öğretim, meılclı:I ve mıkdarda itfaiye ekibi bıraktlmıı •e 
teknik öf t'tim okullarında ise 6iret- bu ekip ıeç •akte kadar orada meııul 
menler yar ndan it baren uç ~ sar- olmu9tur. 

Yanııınm devamı müddetince nufuı
ça hiç bir zayıat olmamı~. yalnız evi 
yananlardan Nazmi adında bir vatan
da, ba•ına demir diışerek ynralnmı,, 
ve tedavi altına alınmııtır, Maddi za
rar henüz tesbit edilmemiştir. Yanan 
evlerin çoiu sigortasızdır. 
Yangının çıktığı andn vu:z.Jycttcn 

haberdar edilen Vali Dr. Lü fi Kır
dar ve Emtılyet MildUru ı...tın ıran 
Çuhnık vaka yerine gelerek ndür
me ve kurtarma tedbırlerlne nez ret 
etmişlerdir. 

İktısat Vekili Gitti 
Şehrimizde bulunan İktısat VckiU 

Sırn Day dUn akşamki ekspresle ATil
karaya gitmiştir, 

k dar araştırmalar yapılmış ve neti
cede Abdi Subaşı camiınin mileızlni 
olup mczk(lr camide yatan 70 ya ın
da M hmedın cesedi bulunmu tur. 
Öğrend mlze göre, Mehmet yangın 
c asmda 1 i defa bekçiler tarafın
d n dışarı çıkardd ğı h lde, h r se
fer nde tekrar cam· e girmiş ve ken
disini olOmden kurtannak için y pı-
1 n bütün te ebbu ler neticesiz k 1-
mıştır. Bundan b ka in nca hiçblr 
zayi t olmadığı tesbit edilmiştir. 

ccanı ona Yt'nıdc.ıı cmn yet Ye u
t verm •tir. 
Ba v kıadan pek az sonra, Kolcn
r, arabayla ı tonun avlusuna ıfti-

or Sol&un, b kın bir h idedir. Doğ
lmp ratorun huzuruna gıriyor, 

O da Bertit' ondan derhal soruyor! 
- N 1, ne lutberler •ar? 

Sonrakı sual de Napoleon'dnn ge
or: 
"- Ç bulı: ıöyJeyin: Dostlar, ve 

mantar ne i tiyorlar? 
Kolenkur cevap veriyor: 
,.-Fransa tacını oglunuza temin 

tmek ısfyorsanız, göze almaya mec
r bulunduğu uz fedaklrlıkl<U'. {ev
i de b y ktürf 
- Yani artık benimle muahede 

pmak tcımrorl&r CSJle Dl 1 N11et
ı beni, is hzaya ve merhamete 

tabak bır kul haline sokmalı: mı-

(Arkası var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

fında talebenin vaziyetine ıore ıe- yangında kast gok 
ı;en ıene okutulmamıı maddelt'ri tcabıt Yanım etrafındaki :ıı:abıta ve adliye 
edecek 28 b rindteır ne 'kadar bir tahkikatı henüz devam etmektedir, 
prosram lluırlıyacııktır, Yüksek öğ- Dün ıeç vakte kadar elde edilen neti
rt'tım okullarında da fakulte ve mii- cclere ıöre, 78nsında bir kut eseri 
esseselcrin busu1"7rt'ne göre denler gôrülmemiıtir Atet, Patrl'khaneye alt 
profesörler mecllaınde te bit olaııa - ahşap binadan ve elelltrik kontatı ne
cak n blr proıramla tamamlanacak- ticeslnde çıkmıı, 94 ev, 2 cami, 1 mea
trr, cit ve Patrikhaneye ait 4 abt•P bina 

Dün mesleki tt'dıisat okullarını: bü yanmııtır, 
tunleme imuhanl rı ile bu okullara Patrikhanenin mahsen, artiv Ye kl
talebc kayıt ve kabultine son veril- lıst' kısımları ateşten masun kal
mı~tır, Yarın G.ktam da lısel rde vo mııttır. Cebel sokağındaki .evlerin bU
orta okuldarda t lebe kaydı sona ere yiık blr kısmı, Camcı camil. sokalmın 
ccktir 25 eylul perıcnbe sabahından 1 sal' ve aol lı:ııımlan klmılesı, Mih:
itibar~ de orta okuularla liseler ve 1 verd yokuşundaki bina~ hcpsı, 
oğrctmen okullariyle mt'sleki tcdıisat mektep sokağında 4 ve Mıh~cr soka
yapan mektepler yeni ders yılına baş- tının ust ıttsımada 5 e9 klnulen yan-
lıyacaklardır. mı,tır. 

Vali Dr. L(itfi Kırdar, bir muhar
rirlmize ıu beyanatta bulunmu,tur: 
"- Yanıında zarar ıorenierln iqe 

ve isklnları için tedbir alnunqtır, 
Bunlara buıün Belediyeden yemek 
verilecektir Kendlleri de civar mües
seselere yerteıtirilmltlcrdir, NlifulÇ& 
zayiat yoldur. ltfai1e ve diler alaka
darlar yanımı aiiratle önlemek için 
icap eden tedbirleri almııtır. 
Rüıelnn saniyede 22 metre ılbi çok 

hıdı eıımeai 100 'k dar bilyuk ve lı:U
çıik binanın yanmasına sebep olmuş
tıır Yanımda paaif korunma için ya
pıl~n su depolarından da b !hassa is
tifade edılmiı, 1}00 ton ıu bıı depo
lardan temln eı!llmlıttir,., 

Bir ceset çıkarıldı 

Vakaya el koyan müddeiumumi 
muavinlerinden Tahsin Okur, akşa -
mın geç saatlerine kadnr t hklkatl 
ıne gul olmuştur, Emniyet MUdilr 
Muavini Demir, F tik Kaymakamı 
Rebll Karatekin, Belediye Rel Mu
a ınl Lütfi Ak oy da biltOn gün hll
dlse yC'rindc olınan tertibata nez r t 
etmi lerdir, 

Kızılay Umumi Merkez"ndcn gclcn 
bır telgrafta, felaketzedeler !çın 600 
battaniye, 500 çamaşır ve 300 t kım 
elbi entn yola çıkarıldığı blldlrilmış-

Yangın yerinde dun gece ıeç vakte tır, 

tilHE!IUlltt:ll~I 
Alman TebDği 

(Bıtı 1 incide) 
Alman harp filosuna mensup ciizütam 

lar Finlanda korfczınc denn surette niı 
fuz fderek may:n barajlarını takviye ve 
Baltık adalarına kar$ı yapılan harekl
h himaye etmlşlerdır. 

Sovyet Tebliği 
(Batı ı incide) 

Şimal cephesinin bir mıntaka
sında tayyarelerimiz dört düşman 
tayyaresini dü§Urmıişler ve beş 
tank, cephane yüklü 15 kamyon 
ve cephane deposu tahrip ctmış -
lcrdir. 

rebelerde birçok insan klltlelerl kul
lanarak bazı noktalarda şehrin mü
dafaa haUannı yarmıı oldukları ka
bul edilmektedir, fakat ıehrln şimal 
varoşlarında ve şehrin cenup methal- (Baıı 1 incide) 
!erinde kanlı ve devamlı muharebe- ı Aınsterdam, 21 (A. A.) - Lord 

Ariantinde Nazi lran Kabinesi 
Aleyhtarhğı Tadil Ediliyor 

Kırımın ılmalı garbislnde Alman 
hava kuvvctlerı bir karakol remisly
lo bir ııambotu ve ceman 10 bin ton
luk 3 t caret gemisi batırmıılardır. 
Ayrıca bir Sovyet torpıdoıuna da bir 
bomba isabt't etmıştir. 

Odesa clnnnda bir topçu hazrrlı
gını mıitcakip Alman ve Rumen kıta
ları iki kere taarnu: euniılerıe de sa
hada zabit ve nt'fer olmak uzere 500 
olu ve yaralı bırakarak ıı:eri çekılmt'k 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

!er cereyan etmektedir, .

1 
Beaverbrook'un Mo kovaya, Sovyet-

Leningrat muharebesi ter Bırlli ne 1ng ltere ve Amer k 

1 
t rafından yapdacak yard mı en in e 

Moskova, 21 (A.A.) - Rus ct'phe- teferruatına kadar derpiş eden ve 
· den bu aıtıam alınan bir tt'lıra{ta İngiliz kabine 1 tarafından ta dik e

~i~dirlldifine eore, Len nırat onlinde dilen bir plAn g~türdu U bugiln 6 -
Alman kuvvetleri bir kaç ıUndenberi leden onra fngılız rııdyosu tar fın
ıehre bir adım bile 7aldaıma7a ma- d n blldırııın· tır. Almanya Aleyhinde 

Nümayişler Yapıldı 
"Buenos - Aire11 21 (A.A,) - Al

:n&n sefareti mustqan Wıedernann'ın 
eketındcn evvel l 1 ıenç, mumai

yh n oturduiu sayfiyeye bır ıışe 
z n atmııiardır. 

Buna benzer hır tecavüz de "Göthc,. 
man mektebine karşı yapılmış ve 

ektt'b n k pıın atdan bir yangın bom 
ıyle hasara al ·ramıtUr. 

"AcUon Arıtt'ntınc .. gaZt'teşi sokak
ra Alman sefirini memleketi terket

ye davet eden bir çok ılinlar as
m~tır Sokaklarda sefir ale:rhine 

e d tklr sozler aoylcnmittir, 
Schrin ortasında Ploria sokağında 
mayı ler y p lmış, Almanyaya ve 

!>a mcmleketm Arjantindcki diploma-
k mUmen ilerine kartı tehditler sa
rulmuıtur. Uzerınde "Buradan git
ler,, kelıınderi yuılı f ler daiı

ı tır. Neticede pot's müdahale e-
ck tah k terin elebaıstl nnı tev
e ır. Banlann ara mda b r çok 
udı bulunmaktadır. 

Bir lngiliz Kafilesine 
Taarruz 

(&1;1 1 incide) 

Alman tebliğine göre 
Serlın. 21 (A A ) - "Tt'blif, : tn
ltereye kar ı y pı1an har"ptc Alman 

Tiuharebc tayyarelcrınden mu ekkep 
hım tc ckküllcr dun ıcce agır ve 

pek ağır çapta bombalarla Southamp
on lıman te!' atını ve fabrıkal rını 

mb d man etm' lcrd r. 

Şah, Sefirleri Bugün 
Kabul Edecek 

T11hran, 21 (A.A.) - Ş h, kordip
lomatıgı P arte i gı u kı 1 k saray
da kabul edecektir. Bu k bal, devlet
lenn ve bilh ıssa İngıltcrcnin şahı ta
nımakta olduklarını goııterecekt'r. 
Başvck 1 Furu •ı Han, muhasamatın 

tatili emri ve ilir verılmcz alelııccle 
te kil etmiş oldufu k b nt'dc tadilat 
yapmaktadır. 

Parllntt'nto, her gun içtlmn edecek
tir, Haftada bir defa umumi celse ak
tedc:cektır Mt'mleket n sabırııızhkla 
beklemekte oldu u bir çok ıılahat ya
pılacaktır, Ş md kı rt'jimin halkrn tc
veccuhun kazanm 111, gen ş mıkyasta, 
bu ıslahaun vusat ve ıumulune bat
lıdır, Ceman 400 kadar Alman tnıilız
lı.-re ve 60 Alman da Ruslara te lim 
t'dılmi$t r. Memleket d hihnde takri
ben 150 Alm n k lm ,ur. 

Bulgaristana Bir Alman 
Ticaret He~ eti Geldi 

Sfa 21(AA A 
harı t a t 

Sofyadaki Rus Elçi
liqi Memurları 

150 Bin esir alındı 
Führt' in umumi karargahı, 21 (A. 

A.) - Alman orduları batkumandan-
1 ğınm tebl gı: Kıefın ş rk nda cere
yan eden ıhata muharebesı General 
Von Kle ııt ve Gudcrian ın zırhlı or
duları, çember içine alan dıi~man 
ordusunun ba:ıı kııımlarııu imha ve 
şımd ye kadar 150 bındcn fazla esir, 
ısı ank, 602 top ve muhim mlkdarda 
ı;air malzeme i tinam etmi !erdir, Duş 
manın gen k lan tcşckküllerinın ım
hıısına devam ed lmektcdır. 

Vcniden b r çok e ir ve mühim mık
darda ınahıemenın ıelmeıınc ıntizar 
edılmektedir. 

Özel adasında 
Berl n 21 (A.A ) - Neşredilen fev

kalide bir tebliide kaydcdıld'ğine ıo
ı e Alman kıtaları Estonyaya aıt Ösel 
adasınm mcrke 1 olan Erenburg şeh
rini i gal etmişlerdir, 
lAmi11grat'taki muharebeler 
Bcrlın 21 (AA ) ,._ 19 Eylul'dc 

Len ngr t önunde cereyan eden mu
harebeler esnasında yeni tcrakk Jer 
kaydedılmiş-t r, Dl em nın tol>(u yar
dımıylc yaptığı mukabıl taarruzlar kı
rılmı ur. Sovyctler as;ır zayıat vcr
mi lerdır 

* Berlin, 21 (A.A.) - D.N.B,: İııgl
lız radyosu Cumartesi aktamı, Lenin
gratta 100 bin evin tahkim edilerek 
=çlcnne mltralyö lerle büyiık mıkdar
da infilak madelcri konulduğunu bil
dirmiştlr. 

(Blş• ı incide) Şarkta Alman planı 
Juyduğu derin sukutu hayali mü Berl n. 21 (A,A.) - Umumiyetle 
şahede etmektedır. Fı h kıka, i:>:i haber alan b r kaynakt.ın öirenil
Moskova Bulgnristanda Sa tık dı~lne göre, ıtarlı: Ct'phcsındekı m~-

Şimal cephe1inin diğer bir mınta
kasmda Sovyet iatihkim lı:ıtalanıun 
yardımiylc yapılan bır taarrua neti
cesınde Finler kendi mayn tarlalarına 
atılmıılar ve aiır aayiata airamıılar
dır 

$imal filosuna eıcımıp bir deni.al
tımız top att'şiyte cephane tklU 6 bin 
lonlulı: bir nakliye ıemisuıi batır
mı~tır, 

Bt'yaz Ruıyanın Alman :şgal\ alun
da bulunan k11ımlarında çete muha
rebeled inkiıaf etmektedir. 
Alınan ve heniız tamamlanmıyan 

malümata ıore Mobilev ve Minık 
mıntakalarında çeteler 650 Alman öl
durmilşlar, 12 tahta köprü, iki ıi
mendıfer köprtisU, 2 tank, benzin, cep
hane ve:ra yiyecek ta,ıyan 204 kam
yon, 64 motosiklet tahrip etmiıler ve 
60 topu hasara uiratmıılardır. 

Çeteler bundan ba§ka iki biiyülı: 
cephant' deposunu berhava etmlıler
d:r. 

Kief'te sokak muharebesi 
Sto'kholm, 21 (A.A.) - Isveç dılı 

ile çıkan Tıtn.ingcn ıazetcsinin mu
habirine göre Kiefte sokak muh.ırcbe
lerl devam etmt'ktedır, 

* Londra, 21 (A, A.) "Rcuter., 
Sovyet ordusunun organı olan '"Kı:ııl 
yıldız,. ıazetesi için Klef mOdafilerl 
tarafından radyo ile nesredUen rapo
ra göre, Kız.ılordu kıtaatı ile mahalli 
muhafızlar, Kief varoşlarmda Alman 
ileri hareketini kırmak için ynnyann 
harbetmektedirll:'r, Söylend ~ine g!S
re Almanlar, zayiata ehE'mmiyet ver
mekslz.in \'e &ehrt zaptetmlş oldukla
rını ilAn için delicesine taarruzlarda 
bulunmaktadırlar. AlıJııınlann muha-

vaffak olamamışlardır. Sıddetlı blr Amerikan istihsaUitı 
topça atqi, Alman kıtalarmı alelacele 
kazdıkları siperler ve aılınaklara dön
mt'k mecbariyetinde bıraktnııtır Cü
retklrane npılan mukabıl taarruzlar 
A iman hazırlıklarını dalıa bidayette 
faydasız bırakmakta ve b r çok nokta
larda düşmanı rlcate mecbur etmekte
dir. 

Almanlar Sovyet hatlarına kar151 
yaptıkları taarrl#larda duzUnelt'rle 
tayyare kullanmaktıı iııt'lcr de Sovyet 
askerleri mevzilerini cesaret le muha
faza etmektedirler. 

Londraya göre vaziyet 
Londra, 21 (A,A.) - Rus cephe

sinden Almanyaya gelen haberler Ki
yef kalesi üzerinde gamalı haçlı bay
rağın dalgalanmaktn oldu unu Polta
va'mn Almanlar tnrofından ·şgal e
dılm' bulundugunu bıldirıyor. Do
nC'tz sınai mınt 
Alm n tehd dı 
tC'bC'lhır C'dıyor, Dı er t rtı( n, 
gun devam eden b r muharebeden 
onra Al n n l;uH eller n n <:o ç"tın 
ınuhar<'bclerm de\ m chrl.' tC' oldu
ım Kıt'f varo larına rdıklcr n Ru -
1 r da kabul etmclttcrllrll'r. 

Rus kaynaklarının tahminin gör<', 
Kıer etrafında cerey n eden muharc
belcrde Almanlar 700 bin telefat ver
mişlerdir. 

Rusyaıım Garbi Slberyada Ural 
mıntakasmdaki sınai kabıl yeti hak
kında yapılan bir tetkıke öre, Do -
netz mmtakasının dli mnn terk Rus 
lar için ne kadar ciddı ve chcmml
yetli olursa olsun, Ru&lıın on üç haf-

m mlek~tlerindekı gıbi hareket 1 ~~:ı~~=n n~~r!~~l:~ b:~:~:r':!a!:= 
edeceg nı ummu tu. , nın asıl hedefi nisbeten hafif zayi
Dı er taraftan vnn resıru aJans 1 atla ,ımd'den elde edilm tir, Bu hedef 

İngıl z erle ım fı Amerıkalıla- dıişman kuvvetlcrinın imhaıı idi. Bu 
rın, Bul 11 tanda yapt kları mal hedefe varmak ıçin ~ahakkulru icabedt'n 

meyi dü1linem17eceği derecede azal
tı lacaktrr. 

todanberi dilşmanı muvaff kıvctlc 
mukn\•emet eden ve edecek olan bu 
orduyu harp sahası dahilinde bulun
durmak için icap eden sınai kRynak
lardan mahrum bırakmıx c ğını sa
rahaten go tcrmi tır. 

ı t 'kl t ı. beli art yerme ııet:rılecektı Bu şart-

sabeUı iddıa mı tahakkuk etUnniye 
muvaff ıyetle başladı ını ,&teren 
t m 72 tane kuvvetli delil vermekte
d r. S mlmlyeUe inanyorum ki, Aka 
Gundliz., büyük bir tevazu ile tuttueu 
o çetin yolda, tam 72 tane bilyük a• 
dım atmıştır. 

E er, "TUrk Duygusu,, nun k~bm• 
da okuduğum: "D ima daha ıyıyc, 
d ha güzele d ha doğruy !,, prensi• 
b nl fulen tutmakta, her TUrk miıel• 
lıfi A GUnduz'ü lmt sal ed nlr e, 
onun dört m ddede hulA ett bu• 
yUk davaya doğru atılan adıml r, bi .. 
ı.l, bir gün o d \aya kavuşm k ümi
dine dU ur ek k d r çoğ acaktır. 

B na gel nce, bu yazımla, Aka Gun
dilz.'e, g ı 1 eser yle yüreklerimiz.o 
tohumunu ekt ği o gQndilz kadar ay
dınlı Umldin h eme dilıen minne-
t nl ödemek istedim: 

Muv ff k olduysam, ödenmesi farz 
olan bir borçt n kurtulmanın ferahlı· 
ğmı duyacal mi 

( ı) Teval aıertıul: Ankara4a AKIA lıl• 
tavovL ıu uyfa, 7 5 ıcunıı. 

Berberler İçin Açılan Kurs 
Permanant m kinclerı ile çalı an 

Berbcıler için açılan kara faaliyete 
devam etmektcd;r. Mutehaıısıs bir 
pcrmnnantçı bu kurslarda konferans
lar vermektedir. 

A trepolar doklar ve askeri tesisat 
lan bomb larla huara ut atılmı,. 

ır Bırçok buyük yangrnların çıktığı 
· hede ed miştir 

nevra arı ve azy1 erı e..,aruz 
1 1 d • 

k b ıh Bi l k A 
ar şun ar ır. 

ettıı:mc dte,1 ı nssa, r eşı·ı - 1 - Sovyctlcrin sahlP. oldulı:ları tii-
m~rıka ıp oması mum ssı ın\n kenmez insan kuvveti, talim görmüş 
Sofyada sarf ettiği gayretlerı mev I bütün askerler esir edlllnceyt' kadar 
zuubahs ederek Moskovanın Av- veya harp harici bırakılmcaya kadar, 

4 - Duımanın muvasala ve bava 
yolları tahrıp edilecek .e harp sana
yii ile ordu ilt'ri hatları arasında her 
türlU muntazam temlll imklnı ııt'lbe
dllecektlr. 

5 - Sovyctlt'rin mUfrit merkeziyet 
sistemi gert'k kuşatma ıerek bombar
dıman yolu ile mühim idari merkez
lerin tahrıb! neticesinde felce uiratı
lacaktı. 

Sır kış muharebcsı yapmaktan a
çıkça bahseden Almanlar; aıkerlorinı 
Rusya karları içinde bekllyen AkLbct
ten endişe duyan Alman milletini tes
kin etmlye r.ah maktndırlar, Alman
lar son g!lnlerde 3ark cephesi muha
rebelerindeki zaylatlan miktarının 
400 bin oldu~nu resmen beyan et-

Bulgaristanda Umumi Af 
Sofya .ıı (A.A.) - Kral Borl in c IQıu 

nun yıl dönUmU mUnuebetlyle J blrın 1 tO 
rin 194ı de bir çok hukuku umumıyo m h 
k!lmu ve •İyul aııhkı1m alfa maıbar ola 
caktır. 

tayyarelerı şarki 
b va meydanına 

rup vı bolşevıkle tirmek üz ::e 1 yava$ ya~at a ltıla kt.ır . 
Bölkan rd mul cmmel bir U:> t('-1 2 - Duşman dınd:tc1 malzeme ~itt-

t bb d d L d 1 nam t'dılc ek y hat ımkin niıbet ndc 
s ?s u tn • on ra , e t hrıp olunac ur 
\ ın onun ona muzaher .. t et- 3 _ DU m nın aanayl i&t'hsal niıı
m ' rzusunu bır k('rC daha gos- betı , malzeme fıkd nı karşısında ge
terd k crı soylcnmcktedır. nı olçtıde tanrruz h rcketle ine gıris-

Berlinin iyi haber alan bazı mahf\1-
lcrindt', bu pllnın en ınUhim lrııım
lannın tahakkuk ettltlne dair müte
addit alametler mevcut olduiu kana
ati vardıı 

mtşlerdlr. Halbuki bu rıık ml11r Al
manların Ağustos ayı zarfındaki ka
yıpl rına alt olarak bildir lmı ti Ü 
tt"rinden bir ay gceU ten sonra v n 
a,Yni rak. mın hiç f 1J l m d n b t 

alm sı clddcn h:ıyrete 

Aınerikada Yeni Vergiler 
lh d Park 21 1 AA ) R R o 
mılynr aso mılyon 400 bn• dolar 

rp' etlrn kan n yıhunıı 
;ılamı ur. 





Kız ve 
Erkek 

4 

Ana - ilk - Orta ve Lise 

Y YE İSESi 
Fatih1: Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 
Yatısız 

Kayrt için her gQn 10 dnp 17 ye kndnr mektebe müracaat. Arzu eden 
Talebe Mektebin hususi vesaitiyle Sabah evle!inden alınır. Akşam 

~vlenne bırakılır. Te lefon: 20530,25 EylQlde Derslere Baslnnacaktır. 

.1 
afia Vekalet inden: · 

. ., 
, Elazılt - Van hattının 170 inci kilometresiyle 240 mcı kOometrcsl 

:ırasında ccman ve takriben otuz kilometre uzunlukta yaptırılacak var
yant aplikasyonu kaJ)6h zarf usullyle milnakasaya konulmuştur 

1 - Milnnkasa 27.9.941 tarihine tc-sadüf eden Cumartesi İtiina saat 
on ikide Vckılletlmlz demlryollar inş:ıat dairesindeki münakasa komis
yonu salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu l§in muhammen bedeli 13500 ve muvakkat teminatı 1012,5 
liradır. 

3 - Mukavele projesi. ekf;lltme şartnamesi, baymClrrlık işleri genel 
ı;artnamesl, güzergflh harfüısı, etUt umumi fenni şartnamesjylc diğer ev
raktan mürekkep bir takım münı:ıkasa evrakı yüz altmış kuruş mukabi
linde demlryollar inşaat dairesinden ted:ırik olunabilir 

4 - Bu münakasaya girmek istiycnler referans ~e diğer vesikala
rını bir istidaya bnğlıyarnk münakasanm yapılacağı tarihten en az Oç 
gQn evvd Vek1Uete vermek suretiyle bu iş için clıliyet vesikası fstlye
cekler ve bu vesikayı teklif uırfma koyacaklardır. MOnaknsa tarihin
den en az üç gün evvel yapılmamış olan müracaatlar nazarı dikkate a
lınmıyacaktır. 

5 - Teklif verecek olanlar teklif uırflannı iki bin dört yOz doksan 
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tnruatı dnireslnde hazırlı
yarak münakasanın yaptlacağı saatten bir saat e'.'Veline kadar numarnlı 
makbuz mukabilinde demiryollar in!'llnt dairesi arttırma, eksiltme ve ı
hı:ıle komisyonu başkanlığına vereceklerdir. (6500) (8051) 

Yerköy Jatasyonunda otel ve ;yatakhane binaları inşaatı kapalı zarı 
nsuliyle ve vahidi :fiyat Qı.erlnden eksiltmeye konmuştur. Bu lnsaatta dö-
5emc ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir 

1 - Bu işin muhammen bedeli (76000) liradır • 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesalr ev;akı D D Yolları An

·laıra veznesinden (390) ku~ mukabilinde alabilirler · · 
3 - Ekslltme 2,10.941 tarihinde Perşembe günü ~ant 16 da Ankara

da D. D. Yollan Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için fsteklilerln teklif mektupları ile 
birlikte aşağıda ya:ıılı teminat ve vesaiki ayni gün saat (15) e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lAzımda-: · - • 

a - (5150) liralık muvakkat teminat, 
b - 2490 sayılı k3nunun tayin etti,i!I vcslknlar ne bu işe mahs\1s 

olmak üzere Milnakal!t Vekllletinden alınmış ehliyet ve.sikMı, ehliyet 
~:eslkası itin ihale tarihinden en nz sekiz ıün evvel bir istida ile Mü-
pııkaltıt .YekAlet!ne müracaat olunması. (6531 - 8055) 

~ 

• M"Ünnmmen bedeli (2300) llra olan muhtelif cins ve evrafta (14100) 
kilo toz boya (26,9.1941) Cuma gQnU saat (Jl) on birde Haydarpaşadn 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (172) Hra (50) kuruşluk muvakkat temt
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü stıat!ne kadar 
komisyona müracaatları lfizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parnsız olarak dağıtılmaktadır. 
(7952) 

OSMANLI BA 
TflRJ{ ANorrtM ~KETt 
TESiS TARİHİ 1863 

Statm; rl 'ft Tnrltlye COmhurlyetl ne mOnakit 
2292 Numaralı 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

(24/8/1933 tar ihli .,4~~ Nu"'""ıılı RP~mt Gazet~) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

ıo.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde , 
PARIS, MARStLYA ve NİS'd~ 

..../ LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KlBRfS, YUNANİSTAN. İRAN. ffiAK, FİLİS 
- TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'df 
. Merkez ve $ul·~1cri . 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURfYE. T.ftBNA 
Filyallerl ve bOtOn nn,..,•.,rla A,...,.,,., •·0 M•ıh:ıbirlerl vardır. 

ot 

. Her nn·i Banko Muameleleri ~·apa~ -
Hesabı cari •e mevdtmt h esaplan kii nclı. 
Ticari kredilP.r ve ve<1 nikli k r ediler küsadı. . 
Türkiye ve Ecru?hi memleketler üzerine kcşic:Ic scncdaı 
iskontosu. 
Borsa emfrferf. - - _,_ __ 
F..sham ve tah\'flnt . nltni ve t>mfaıt \zerine n\"an!. 
Scnednt tahsilAtı ~" •"; ,.,. 

~~~~~~ 

En yüksek emnivet şartlarını haız kiralık 
°Kasalar Şervişi vardır/ 

Piyasanın en müsait tJtirtlarüe- (kumbaralı veya 
kumbaramz) tasarruf hesapları açılrr 

Üs üdar Kız Enstitüsü Müd""rlüğ .. nden 
Üsküdar Xız Enstitilsü pansiyon u senelik et. sadeyağ, zeytinyağ, tc

:rcyağ, ya:J ve kuru sebze ihtiyacı açık eksiltme ile lhnle olunacağından 
isteklilerin 24.IX.941 Çarşamba günü saat 10 da Cağaloğlunda yüksek 
mektepler muhnsebeclllği satın alma komisyonunda bulunmaları ilfın olu-
nur. (8268) 

BU 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 

1 2 

·---ı 

L M ACA 
3 4 5 6 7 8 9 

Soldan aafa 1 - Oturup 2 - AU!ı:adar 
ı - llır hay•an • tcvfılti hareket olunur 
4 - llır millet • bir vllbct 5 Dcrlnlllı:ler • 
Çıkıntı 6 - Şeytanın dOtmını · don ,Yanı au 
7 - Ten: mQıtemlelı:e • laim 1 - Çatıp 
g - Elde c!cmemck. 
Yukandın a~afı ı - hlı:ambllde bir lı:lftt 

2 - Bır umır • ten: ölmez 3 - Uuk ık 
hı :!lrtr • yemekt e i;taha açar 4 13 yülc • 
ıoı 5 - Onnlamalc, uydurmak • b ir renk 
6 - ilk harlı deı:iş irsc : Okuına tan ma ıı 
fiil • b ir hıır l de ı ar c : Aydınlık vrrir 7 -
'I en: fa.tla !ar • tc rs. bır renle 8 Bır harf 
d ' '" c y de bulunur • dahi 5J - Kırma• 
f• muvafl ak ol madı. 

E vvellu bulmaca - Soldan aal • : l -
Xurab ve 2 Ali"ıadar J - Rum • lıavu 
e - Asi • ınruz (zurna) 5 - Za Caz) • 
tıCrc 6 - Ikauu • ur 7 - Gllm • an • mQ 
a - Ar • Erus 9 - Erc17c .. r 

Eskl,ehlr Aallye Hukuk Hiklmll· 
ilinden: Eskişehir Gillluk mahalles i 
Alpagot S. altı snyılı evde Sadık oğlu 
Hayri tara!mdıın Eskişehir Güllük 
mahalelsl Alpagot S. 6 numaralı ev
de Tevfik kızı Mlyesser Torumoğlu 
aleyhine açılan davnda: 

Miycsscr ile 928 senesinde e\ lene
rek 937 senesi kendisinin nskerde bu
lunduğu sırada me?.bure l\tlyesser e
vini tcrkcdlp semti meçhule gitmis 
ve halen nerede olduğunu bildirme
miş olduğundan boşanmalarına karar 
v~rllmesl talep edilmesi iizcrine: 
Yapılmakta olnn tahk ikat sırasında: 

İkametgfıhı meçhul kah"l davalı Mi
yessere gnzete iltını ile lstldn ve da
vetiyenin tebliğine ve duruşmanın 

3/10/ 9.U cuma S. 10 nn bırakılması
na karar verilmiş ve dliva istidası 
hOJAsası yukarıda kaydedilmiş oldu
~ndan davalının lıtın tıırihinden iti
baren 10 gün içinde yazı ile istldaya 
cevap vermedi ğı ve yine yukarıda 

gostC'rllen ye\'ml ve vakti mezk\"ırdn 
E klşehir asliye hukuk m hk<'mc-sin
de hazır bulunmadığı takdırde hak
kındaki duruşmnya gıy&ben devnm 
olunacağı istida suretiyle da vetiye 
tebliği makamına knlm olmak Uzerc 
füm olunur. 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

,~~~~~~ 

S i GER 
En 

Zarif 

En 

Ve En 

Dakik 
Saatlcrdır. 

lstanbul EmlnönU 8 

Fennt SUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş Erlı: 

Apıırımaoı, Telefon 

44395 - Evi : Suadlye -·-~ 
İstasyon yanı, 

1 

l.Jç ycı-c tcsıun ş .. ı uyıı: ıtı LOa .. a
man nlınacaklır, Pnzarhkla ekslltme
si 23-9-941 S~lı giinil snat 15 te Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmiq be
.:leh ı:ıo lira, kat'i teminatı 121 lira 
50 kuruı:tur. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (248 - 8202) -Üç yere teslim ş:ırtiyle 21,700 kilo 
kuru ot alıııacaktır . .Pauırlıkla cksilt
'Tlesi 23-9-941 Salı gQnü saat ıs.ıs te 
Tophanede Lv. Amirliği satın nlmıı 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1193 lira 50 kuruş knt'i temi
natı 179 lira 3 kuruştur. Taliplerin 
belli vnkitte komisyona gelmeleri. 

(249 - 8203) -Maslakta prevantoryomda bulunan 
şu motörü pazarlıkla tamir ettirile
cektir. İhalesi 24/9/ 941 Çarşamba gü
nil saat 15,30 da Tophanede Lv. A
mtrllgl sntm alma komisyonunda ya
pılncaktır. Keşif bedeli 286 liradır.

1 KaU teminatı 43 lirndır. Keşfi ko -
misyonda gorülilr. Taliplerin belli 
vak itte komisyona gelmelerl 

(256 - 8316) -Beher kilisuna 58 kuruş fiyat tah-
min edilen 20,000 kilo karaman ko
yun eti par.nrlıkla s:ıtın alınacaktır. 

İhalesi 23/9/941 Salı gilnil saat 15,30 
da Tophanede Lv. Am!rliği s:ıtın al
mn komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 870 liradır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelme -
!eti (255 - 8315) 

~ 
4det 

2 Hamur tnnkinesl, 
1 Peksimet için sUlndlr. 

10 Peksimet ve hamur keskisi. 
2 Asma terazi. 
1 Hassas terazi 50 kilo tartar ma

sn baskülü. 
Z. Büyük un eleği. 
Yukarıda ya71lı altı kalem eşya pa

~arlıkla satın alınacaktır. İhalesi 24/ I 
91941 Çarşamba günQ saat 14,30 dn 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komf~yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1265 llrndır. İsteklilerin kati 
teminııtlnrlyle belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. <259) (8354) 

~ 

Adet 

5 Zımba makinesi. 
50 Peksimet tepsisi. 

2 Silindir makinesi. 
Yukarıda yazılı mevadm pa:ıarlıkla 

eksiltmeler! 23/9/ 941 Snlı gunQ !!aat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa- ı 
tın alma komisyonunda yapılacaktrr. 
Hepsinin tahmin bedeli 572 lira 50 
kuruştur. Tcdiplerln katı temlnatla
riyle belli vakitte komisyona gelme-
leri. (257) (8352) -Kamyon ve motosiklet yedek par-
çaları satın alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 29/9/ 941 P azart,,si gUnü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın almn komisyonunda yapıla
caktır. Listeleri komisyonda görülür. 
Taliplerin yüzde on bcı; temlnatlariy
le belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(261 - 8386) 

Dr. İhsan Sami •' 

ıooo • 2600 Tüp Oksiien Ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (16900) llrı. olan yukarıda yazılı 2000 - 2600 

tüp oksijen Askeri Fabrikalar Umum MCldilrlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 29/9/94 l pnuırtesi gQnO saat 15 te pa1.arlıkla ihale edile-
cektir, Şartname parasızdır. Katı teminat (2535) liradır. (8278) 

~ 

f'!l'~len l n 
"öii n ve ıaatl 

Muhammen Kati Şartname 

Malzemenin cinı, 

ve miktarı 

bedel teminatı bedeli 
Lira Llra Kuruı 

... - -----------
3517 takım yaz-
lık elbise 29,9.941 Pazartesi 14 30773,50 4616,07 154 
1000 - 1500 M3 
ceviz tomruğu 29.9,941 •• 14,30 82500 10750 413 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hlzalımnda gösterilen glln 
ve santlerde Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüğil merkez satın almn ko
misyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Mulr.ımmen bedelleriyle kati te
minafüırı ve şartm:ıme paraları hlzalarmda gösterilmiştir. Tnliplerin mez 
ktir gün ve !antte komisyona müracaatları. (8267) 

Say~n Üsküdar Hatrunın .Nazarı Dikka~ine 
Sömikok ve Karabük kokları 22 cyliil pazartesi gününden 

itibaren Üsküdarda Balaban iskelesinde kain İbrahim 
Y olal'ın mahrukat deposunda perakende suretile ve ~Ü9-
ter inin vası~sına teslim şartile tonu 2~.5 liradan satıla
caktır. 

K6m0rlcrln s;ıtış ve tC;vı:iine müteallik hususat hnkkında \'Aki olpcak 
eıı:.lıyetlC'rln Galntada yeni yolcu salonunun üçüncü kııtıııda Türkiye Kö
mur satış ve tevzi müessesesine bildırilmesl rica olunur. Telefon: 44766 

- --------------- (8398) 

Ankaırada Harp Okuiu f{omutanlsijından 
1 - Askeri li~lere asker! öıtrctmen yetiştirilmek üzere iki Tabliye, 

Uç Fizik, dört Kimya, nltı Riyaziye, bir Fransızca, iki İngilizce, iki Al
manca olmak 07ere cem:ın 20 talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebelerden lisan öğrdmeni yetlştırflecckler Ankara Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fnkültr.sine ve diğerleri İstanbul Fn~illtelerlnde Harp 
Okulu talebesi olarak yetiseceklerdfr. 

3 - Kabul oıı rtları: 
A - Harp Okulu kayıt ve kabul şartlarmı aynen haiz olmak, 
B - İsteltUlerin branşlarına göre )'&hancı d~ ve fen bilgileri iyi 

derecede Q.l~ak. " ~ · 
4 - İstcklllerden seçilmek suretlvle alınacalt talebeler Fakültelerin 

941 / 942 tedrisatına iştirak edeceklerdir. 
5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 T~inlevvel 94l de sona erecektir. 

Bu t arihten ~onraki milraca:ıtlar kabul edilmez 
6 - isteklilerin evrıık ve vesaiki ile Anka~ada Hııro Okulu Komu-

tanlığına derhal milracaatları. (1047) (826"' 

T. iş B nkası 
Kü~ülc Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
!şidelcr 4 Subat , 2 Mayıı, 1 A t n•· 
•s. 3 İkinc:iteşrin tarihlerinde ya-
ıln 

---~ ...... 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık 

s • 1000 • 
ı 
4 
8 

35 
80 

• 
• 
• 
• 

"SO 
500 
250 
100 

50 
?O 

• 
• 
• 
• 
• 

= 2(100.-Llr· 
=3000.- • 
= ı .soo .- • 
:2000.- -
=2000. 
c3SOO.-
c::4000.
~r;oon -

... ID'lmm!:!BZB:l!m .... llm_. ...... _.!l:a~tnml 

Konservatuar Yatı Kısmı 
Müdürlüğünden 

Konservatuar Yatı Kısmına Leyli ve 

Meccani Talebe Ahnacaktır 
İstafilokok Aşısı ~ 

1 

İsteklilerin orta birinci sınıfını ikmal etmiş olmaı;ı ve diğer kabul 
İstat_Hokoklardan mütevellit (er- şartlarını &ğrenmek üzere her gün sabah saat (9) dan (12) ye kadar 
gcnlık. kan çıbanı, k.?1~uk al1~

1 nüfus tezkereleriyle bcrnber Bcşiktaştııkl konservatuvar yatı okuluna 
çıbanı, arpacık) ve butiln ~ = müracaatları ilAn olunu". (8391) 
hastalıklarına karşı pek tcsırlı ----------- ---- - - --------------
bir aşıdır. o ıvanyolu No. 113. Sabıp ve Neşrıyat müdürü Emm Uzman. Gazetecilik ve Ne~rıyat 

._ı::ımı-aalB---~' T. L. Ş. TAN Matbaası 

22 • 9 - 941 

Devlet Deniz Yolları l§letme idaresi ilanları 

22 EylCılden 29 Eylu1c Kadar lUuhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 

Karade niz hattına 

Ba rtın hattı na 

lz mlt ha •tına 

Mudanya hatt.&na 

8.jl nd ı rm11 hattına 

Karabiga '1attına 

l mroz hattına 

Ayvalık hattına 
~ 

lzmlr biri nci ıUrat 
lzmlr ll lve sürat 
İ zmir ikinci ıU rat 

Pazartesi 17 de (Tarı), Persembe 17 de (Ka
r adeniz). Galata nhtımmdan . 
Cumarteın 18 de (Anafarta). Sirked nhtmıın
dan. (İş'arı ahlre kadar haftada bir posta ya
prlacaktır. İneboluya kadar gidecek olan bu 
posta girli& ve dönüşte Akçakoca.ya uğnya

caktrr.) 
Salı 8 de (Mersin). Per~enıbe 8 de (Bartın). 
Tophane rıhtımından. 
Salı , Perşembe ve Cumartesi 9 da (Çanakka
le). Pa7.a r 6 de (Marakaz). Postalar Galata 
rıhtımından kalkarlar. 
( N o T : &alı. Perşembe ve Cumartcsı günle
ri esas postalara iliivet en saat 10 da Galata 
rıhtnnından ilfıveten bir er vapur knldrrılacak

tır. İlAvc vapurlar ayni gUn Mudanyndan 
16,30 da İstanbuln doneceklerdir. Bu suretle 
Mudanyarlan 1stnnbula her gün vapur vardır.) 
Pazartezl, Sal ı. Çarşamba ve Cuma 8 de (Ma
r:ıkaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 

ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane nhtı
mtnclan. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophııne rıhtı
mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çnrşamba 12 de (ülgen), Cumartesi 1! de 
(Saııaet). "Sirkeci rıhtımından. 
Pa1.ar 16 da (İzmir). Galata rıhtımmdan. 
Salı 13 de (Tırban). Galata rıhtımından, 

Perşembe 13 de /Kades). Galata nhtunmdan. 
(8401) 

N O T : Vapur eeferlerl hakkında her t Urlil mılOmıt aıııliıda te le· 
fon num arıları yazıh Acentelerlm izden öQrenileblli r. 

Ga lata Bat Acentel lOI - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MUdUrlüliU 
b i naaı a ltında , • 42362 

Galata Şube .. - Galata rı htım ı , Mıntaka Liman RelıliQI bl · 
nası alhnda. 40183 

,. - Sirkeci; Yolcu Salonu. 22740 

m:l:Zlmllml:ll:DEl!Clm ...... milEElmDllDD!l!OC~C./I 
Sirkeci 

KURTULUS 
Doktorlar, bankacılar, ktıtlpler, milhendisler, 
velhasıl bütün mürekkepli kalemle yazı yn
zanlar, mürekkebin ceplerine akınasrnnan 
korunmasından ve ucun bozulmasından 

Fi atı 
Her Yerde 
4,5 Liradır kurtaran yegAne : 

Kırmızı Halkah TIKU 

Dolma Kale.mi 

A\·rup:ııta dahi tasdik olun
duğu gibi Almanyamn bu i
cadı, mürekkepli .kalemli' 
yazıyazmak mecburiyetin
de olan halk ı hakikaten 
bu eziyetten 
tır. 

T i KU ucu aşın

maz, Bol mürek 
kep ahr. Kuv
vetli basılırsa 

4 kopya çı-

Bozulan parçala
rın yedekleri tamir 

ücreti almmabızın, 

maliyet fiatmn ;yer leri
ne takılır. Ti K U kalemi 
kfz parçadan ibaret olup, 

ncr bir parçası bulunur. A
çık bırakıldığı halde, her ne 
ekilde durursa dursun, mü

rekkep akmaz ve kurumaz. Ti. 
KU en sağlam ve en kullanışlı 

mürekkepli kalemdir. Her yerde 
arayınız. TakUUerinden sakınınız. 

ltzer;ndekl TİKU markasına dik.kat 
ediniz. 

T ÜRK iYE UMU M DEPOSU 

FILIPO LEY-
HAVUZLU HAN, No. 1, ISTANBUL 

kartlabilir, Taıraya posta ile gıl nderlllr. 

'WIWBll _____ B_B_IZZIBmmJ!!!:ı:s2illllıı:Zll~ECmıl 
~ ............. ,.... ......... ---=-.............................. 

j TüRKIYE CÜMHURIYETI 
İ R A A T B A N K A S--' 

Kur.duş Tarihi : 1888 
Serı ·<>i: 100,000, 000 Tür k Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticlll'İ her n~vi hal'ka munmelelct-. 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Ba nkasında k um'>ua h ve lhb11raız tnurruf hesaplarında en a r 50 
ll raaı bu luna nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaOıdak l plAna gö· 

J re ik ra miye dağıtılacaktı r. 

4 Adcı •• 1,000 Lirnll - , 4,000 .Lln 
4 " 500 " 2,000 " 
4 .. 250 • 1,000 .. 

40 "' 100 .. 4,000 • 
100 .. 50 • 5,000 .. 
120 .. 40 .. 4,800 .. 
160 .. 20 .. . - ~ 3,200 .. 

Di KKAT: HeHplırrndakl paralar bir eene tçlnde 110 llradan a9aOı dD9ml• 
ye nlere ikramiye çıktıO ı takdirde 3 20 fu lu lyle verilece kt ir , Kur'a lıır 
aenede 4 defa, 11 EylO I, 11 Blrlnclklnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

t arlhlerln de çek ilecekti r. 

Bronşitler~ ·-~ATRAN HAKKI EKREM 


