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1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken lir de 

<::ocuk.Ansiklopedisi 
Alınız. ÇDnkO bu An81klopedl 
ona rrıektep kitabı kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llızımdır. 

Flyab 8 llrıdır. ı-AN mDe1eaeslnde ve kttapçılarda bulunur. 

Alman Heyeti Anif aradan -aYrıldı ALMAN TEBLiGi SOv~f r TEBLiGi 

Me r kezde 
70 Tümen 
Sarılmıstır 

Viazma'd, 
Boğuşmc 

Siddetlidir -
Açdan Gedik Sür:~a- Rus Kıtaatl Cembeı 
Doğru Genişliyor içine Düşmedi 

Alman Basın Şefine 

Göre Şarkta Kat'i 
Netice Allnmııtır 

Beı Gün Zarfında 

Almanların Zayiat. 
12,000 i Geçiyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman Moskova, 10 <A.A.) - Sovyet 
orduları başkumandanlığının teb gece yarısı tebliği: 
ligi: 9 ilkteşrin gunü kıtalarlm1z, 

rürk - Alman ticaret muahedesi imzalanırken: Sağda Hariciye \'ekiJimizle Hariciye Umumi Kiıtibi, solda Von Papen ve Dr. Clodiı"5 muahedeyi imzalıyorlar 

Azak denizi, Brianks ve Viaz- bütün cephe boyunca, Viazma, 
ma yakınlarında çevrilmiş olan Briyansk, ve Melıtopol istikamet 
duşman kuvvetleri dünkti gtin terinde düşmanla bılhassa anu -
daha ziyade sıkıştırılmıştır. dane muharebeler yapmı§lardır. 
~undan başka cepheni.n mer - 7 ilkteşrin güniı 34 Alman tay • 

kezı.n~~ .açtığ~mız 500 ~ılometr~ yaresi tahrıp edilmiştir. Bız m 
genışlıgındekı gedık doguya dog kaybımız 17 tayyaredir. -···-·---·------·, 

BiR YILDONUMU 
Müdqnya 
Yll Önce 

Mütarekenamesi 19 
Bugün imzalanmıştı 

lini temin eylemiştir. 
Mudanya, siyasi, iktisadi ve 

askeri bakımlardan olduğu ı:i
bi Türkiyenin istiklalini ta -
mamlıyan diğer aahalarda da 
hakkımızı bütün dünyaya 
tanıtan, bizi Lozan'a götüren 
hir yol, tarihimizin mühim bir 
d~üm noktasıdır. 
Buna •ii bir yazıyı 3 üncü 

sahifemizde bulacaksınız. 

Bugün Mudanya mütareke
sinin 19 uncu yıldönümüdür. 
Mondros'la başlayan kanlı ha 1 ile,, l\ludan~ a mütarekesiyle 

1 kapanmış; birinci cihan harbi
İ nin galipleri Mudanyada. Türk 
i zaferinin bir sel gibi akışı ö
l nünde aziz vatanımızı tahli
: yeyi kabul etmişlerdir. Bu 
! suretle Mudanya, "Milli Mi -
i ~ak,, hudutlarının fiilen işga
l . ··-·············· ··-··-·· .. -··········-···-----·-------···-------· 
Ticaret Vekili Dün 
1 acirlerle Görüştü 
Kir Yüzdeleri Arttırılacak, ithali+ Eşyasanın 
Malivetini T esbit için Bir Komisyon Kuruldu 

Ticaret Veyili l\lümtaz Ökmen, tacirlerle görüşürken 

Şehrimizde bulunan Ticaret Ve mürakabe vazifesini müsbet şe
kili Mumtaz Ökmen, dun sabah kilde yaptıkları görülmektedir. 
ithalat ve ihracat birlikler~e gi- İthalatçı birliklerin idare he -
derek geç vakıte kadar tacırler- yeti ile ve tüccarlarla olan mliza 
le görüşmüş, ithala~ mevzuu üze-. kerelerimizde mühim olmuştur. 
rin~e a.lınacak tedbır~er etr~~ında Hükumet, ithalatı teşvik için aza 
birlik ıdare heyetlerıyle muzake mı kolaylıklar göstermektedir. 
relerde bul~nmuştur. İstenilen akreditif işi tüccarları 

Mumtaz Ökmen, öğlden sonra ('Sonu: sa: 2: su: 41 
gazetecileri kabul ederek şu be-
yanatta bulunmuştur: 
"- Dün Ankarada imza edilen 

yeni Türk - Alman ticaret muka 
velesı ıki memleketın tıcari mü 
nasebatında mtihim inkişaflar hu 

B u g Un 
sule getirecektir. Mukavelenin 3 üncüde 
bir hususiveti de piyasaya al~ş v_e 
riş içın geniş bir saha ~enln:ıış 
olmasıdır. Bu suretle genış mu -
badele imkanı temin edilmiş ola 
caktır. 

İstanbulda vekalete bağlı mü -

Dağda Bir Kız Kaçırma Filmi 
Ulunay 

Mudanya Mütarekesi 
Sami Tezlt 

BUGÜN 
M. Anten 

İnşaallah Kayış Bulamaz da 
Ti.mel İşliyemez 

Salt Keıler 

esseselerin mesailerini tetkik et
tim. Bu mesai etrafında daha ya 
kın hır işbirliği temim için karar 
lar aldık. İaşe ve mürakabe teş-
ldlatı takviyeye muhtaçtır'. NI~~~i;:========== 
rakabc kontrolörü &eşkilitınm 

Hüs.Gerede 
Bu Sabah 
Şehrimizde 

Alman Heyeti 
lstanbulda 2 Gün 
Kald ıktan Sonra 
Berline Gidecek 

Ankara, 10 (Tan muhabiri bil
diriyor) - Berlin Büyük E lçimiz 
Hüsrev Gerede bu akşamki eks
presle İstanbula har~ket etmiş -
tir. 

Glodyos'un riyasetindeki Al -
man ticaret heyeti de ayni trenle 
İstanbula gitmıştir. Heyet İstan
bulda iki gün kaldıktan sonra 
Almanyaya hareket edecektir 
Hamdullah Suphi 'lanuö-
ver Bükreşe hareket etti 
Edirne, 10 (Tan muhabiri bil

diriyor) -Bükreş elçimiz Ham -
dullah Suphi Tanrıöver, Bükreşe 
gitmek üzere bugün Edirneden 
ge'.;miştir. Sef.ir, umumi müfettış 
vekili Sabrı Oney tarafından Ka
pukuleye kadar uğurlanmıştır. 

Sof ya sefirimizin ölümü 
haberi asılsızdır 

Ankara, 10 {A. A.) - Bugün -
kü gazetelerin bir kısmında E -
dirne muhabirlerinin verdiği ma
lumata istinaden SQfya Orta Eı
çimiz Şevki Berker'in vefatına 
dair bir haber int4"W" etmiştir. 
Memnuniyetle öğrendiğimize gö
re, bu haberin katiyen aslı ve 
esası yoktur. ve Şevket Berker 
sıhhat ve afiyette olarak Sofyada 
vazifesini üaya devam etmekte -
dir. 

Türk· Alman 
Beyannamesi 

BulCJaristanda 
FevkalCide 

iyi Karşdandı 

Mister Roosevelt 

"Artık Hitlere 
Müsamaha 

Gösteremeyiz .. 

Roosevelt Kongreden 
Bitarafltk Kanununun 
Tadilini Talep Etti 
Vaşington, 10 (A. A.) - Roo

sevelt bitaraflık kanunun ilgası 
hakkında kongreye gönderdiği 
mesajda, bu kanunun, dünyaya 
tahakküm için yapılan Nazi te -
şebbüsünün hakiki ehemmiyetini 
Amerikanın kavra!llfldığı bir za
manda kabul edildiğini bildirmiş, 
ödünç verme ve kiralama kanu -
nunun bitaraflığı bozmadığını, 
yeni tadillerin de bozmiyacağını 
kaydetmiştir. Roosevelet, bitaraf
lık kanunu ile Amerikan gemile
rinin hangi mmtakalara giremi
yecekleri tayin edilmiş olmasına 
rağmen Hitler'in daha geniş böl
geleri harp sahası kabul ettiğini 
izah etmiş, gemilerin silahlanma
sını yasak eden maddenin kaldı
rılması tavsiyesinde bulunmuş -
tur. Roosevelt sözüne devamla 
demiştir ki: 

"Deniz altında, deniz üstünde ve 
havada dola~an modern koraanlar mü
dafaasız gemileri habersizce batırmak
ta ve içindeki yolcu ve mürettebatın 
bayat emniyetiyle a18kadar olmamak
tadır. Ticaret vapurlarımız Amerika-

(Sonu: la: 2; SU: 7) 

Sovyetlere 
SeriYardım 

• • 
lstenıyor 

Times Diyor ki: --
"Halen Rus Davasma 
Pek Az Yardımımız 
Olacağı Aşikardır .. 
Londra 10 (A. A.) - Londra -

dan Amerika ajanlarına bıldin -
liyor: 

İngiliz parlamento mahfelleri -
ne hasıl olan kanaate göre, Sov
yetlerin uğradıkları muvaffakı -
yetler Churchill hük.Uınet nın va
zıyetıni sarsmıştır. Aynı mahfel
lerde bu halin bilahare Ingiliz 
kabınesinde bazı değişiklikler 
intaç edeceği ilave olunmaktadır. 

Muhafazakarlarda oldugu ka -
dar liberallerde ve Sosyalistler
de hakim olan kanaate göre İn -
giltere Rusyaya yardım bahsinde 
azami gayretini sarf etmemiştir, 
yeni gayretlerin sarfı için birçok 
tedbirlerin derpiş edilmsi lazım
dır. 

Bazı kimseler Avrupaya seferi 
bir kuvvet gönderilmesini ve 
garpte bir kar:a taarruzuna geçil
mesıni tavsiye etmektAlirler. 

/;ngi/.iz gazetelerinde 
Londra, 10 (A.A.) - Tımeı ıazetesi 

yazıyor: 

"Bütün lnıiliz milletinlı. mantıkm 
kabul ettiii hudutlar dahılinde müm

( 8onu; Sa: 2; SU: 6ı 

Japonlar 
da Fırsatı 
Kolluyor 

Moskova Muharebesi 
Neticelenmeden Ha
rekete Geçmiyecek 

Washington, 10 (A. A.) - ··ü
nited Press,,: Rusyadaki askeri 

... 

11111111111 

· - - - , vaziyet karşısında Japonyanın 

BUICJar•ısfanda hattı hareketine bütün mahfiller 
de büyük bir ehemmıyct atfedıl-
mektedır. Japonyadan ~e bu hu 

G t 1 Tu .. rk 8 1 susta hiç bir şey sızmamaktadır. 
aze e er - u gar Ekmek Vesika ile İyi malümat alan mahfillerin 

D ti v B"lh kanaatine göre, Japonlar Mosko-
OS ugunu 1 assa Veriliyor va muharebesinin neticesi kati 

Tebarüz Ettiriyorlar olararak anlaşılmadigi ve Sovyet 
Sofya, 10 (A.A.) - Bugün- mukavemeti devam eyledıgi mud 

Sofya, 10 (A.A.) - Türk - Al- den itibaren Sofyada ve bü- detçe hiçbir harekette bulunmi-
man müşterek beyannamesi Sof- yük Bulrar şehirlerinde ek - yacaklıırdır. 
ya siyasi mahfilinde çok müsait mek sarfiyatı vesikaya tabi Öyle anlaş:lıyor ki, Japonya 
karşılanmıştır. Bu mahfil, beyan tutUlacaktır. Ekmek veaikala- halen Çin'qe meşguldür ve Rus 
nameye büyük bir ehemmiyet at· n şu şekilde tevzi edilecektir. dramı sona ermeden yeni sergü-
fetmekte ve bunda Türk ve Al- Yedi yaşından küçük çocuk- zeştlere atılmıyacaktır. 
man hükümetlerinin, Balkanların lara ründe 200 gram, yedi Birle~ik Amerika, Avrupadaki 
cenup doğusunda barışı muhafaza yaştan yukarı yaşta çocuklar- vaziyetin inkişafını dikkatle ta -
için gösterdikleri iyi niyetlerın la büyüklere günde 400 gram, kip etmektedir. Bununla beraber 
bir d~lilini görmektedir. bedeni mesai yapan işçilere Japonyanın en küçük bir hare -

Bulgar siyasi mahafili, Türk - günde 600 irftm ve bilhassa keti pasifikte derhal yeni bir va-
Alman müşterek beyannamesı - ağır ve zahmetli işlerde çalı· ı zıyet ihdas edecektir. Halen ne 
nin, Bulgaristanın mihver devlet şanlara ıründe 800 &ram ek - Japonya ve ne de Amerika bu 
lerile birlikte Türkiyeye müte • mek verilecektir. vaziyetin çabuk husulünü arzu 

(Sonu; Sa: 2; sa: 1) ·--------- ---- etmemektedir. 

ru ~er~nleştir!lmiştir. Ehemmi - Viazma böl.ge•inde 
yetlı hır demıryolu kavşağı olan 
Orel 3 llkteşrindenberi elimizde- Moskova, 10 (A.A.) - Alman-

ir. !arın Moskova yolunda kiin bır 
Leningradın batısında düşma- şehir o.lan . Viaz??a cep~~~ 

nın tanklarla yaptığı çıkış teşeb- muhtelıf ~lgelerınde yem ılerı 
hı.isu piıskürtiılmuştiır. hareketlerı yapmış oldukları bu 

Moon ve Ösel adalarının işgali sabah re~mi. ~vre~ ajansı ta~a -
için yapılan muharebelerde şimdi f~dan .bıldırılmıştır. Bu a3ans 
tamamlanan hesaplara göre dıyor kı: 
12.531 esir, 161 top ve müteaddit Bu bölgede müth~ bir harp 
tanklar alınmıştır. Ayrıca 2680 cereyan etmektedir. Bu bölgede 
mayn da toplanmıştır. Almanlar, adeden faik kuvvetler 

(Sonu; Sa: 2; SD: 3) ISonu. Sa. 2: SU· &• 

Merkez cephesınde son AlmMn t. aarruzıannın ıstikametını "":;· 
terir harita 

-------- - - - - - -- ---- -- ----

mu~ı 
-- ---- -- - - -- --- --

ISTANBULU SEYREDEN KULE 
Yazan: llB#' / K. HALllJ 

Beyazıt yangın kulesinin emektar başmemuru vefat etmlf .. 
Allah rahmet eylesin! Merhum, tanıdıklarımdan değild 

meslek ve mesnediyle de hiçbir alakam yoktur. Fakat, şüphesiz k 
nöbet başında yıllardanberi göı nuru dökerek memlekete hizmet 
etmiş iyi bir vatandaş, tam minasiyle bir gözcü, bekçi ve koru ı: 
idi; ayrıca İstanbul şehrinde, hakiki manada en yüksek mevkie er 
miş memur da kendisi idi. Herkesin l.İstünden bakıyor, en irı kı 
yımlan bile karınca kadar ufak görüyordu. Bulutlar içınde Yll7 

mesine göre o, bir romantik şairi andırıyor; bir sıvri taş tepesind 
ömür sürmesine nazaran dahi eski zamanlarda uzun sütunla 
iızerıne çıkıp ibadetle hayat geçiren münzevi dindarlara be 
yordu. 

Korkunç yangınları bir tarafa bırakınız. yüksek kulesinin pen 
cerelerinden az mı ihtilil ve inkılap görmüştü? Hem de onun go 
rüşü bizimkilere benzemezdi: Bızler, bu hakiki piyesleı:?e aktö 
bile değilsek hiç olmazsa figüranlığa çıkıyor, az, çok fıili bir ro 
alıyorduk. Kule bekçisi ise "paradi,, de sadece seyirci idi; emniy t 
ı · bir yerden dürbününü çevirmiş, oyunlanmıza uzaktan güluy 
veya ağlıyordu. Hiçbir dalga ona kadar yükselememiş, devirler ~ 
devrimler - yüksekte sanılan nice kalantorlan yere çaldığı hald 
yiıksek, fakat ayni zamanda mütevazi olan bu mevkie ilişem 
ıniğti! 

Onda gıpta ettiğim asıl mazhariyet haşmetli ve ca~i.b~~ Is 
bulu umumi heyetiyle daima ayaklarının altında serılı gorebıl 
mesiydi. Halici, Marmarası, Adaları ile, Boğazici ve Anadolu yalw 
s•yle, her mevsimde, her havada, gece ve gündi.ız mehtapta ve yı 
dızlar ışığında yatan İstanbul! LOdos fırtınalarının kabarttığı de 
nızi, karayelin sürüklediği kar tipil~ri, S?nba~arın sakın ve ~rı 
tılı grupları ilkbaharın ışıldak ve çıçeklı tulılları, Ramazan mah 
yalarının n~rdan hatları ve şenlik gecelerinın mücevher tarhlar 
ile İstanbul! Emektar başmemur bu güzellik karşısında ve ınzıv 
içinde elbette ki, günahsiz yaşamış, temiz .. ölmiıştür: 8;hrette me 
kanı cennettir. Lakin, yarım asırdnaberi dunya cennetının gozcu 
sü olan bu bedialar seyircisine hakiki cen~eti. beğ~ndınnek kola~ 
mı? Bana öyle geliyor ki, büttin cennet mısFlerı. ~rasınd~ .. d:ı 
daklarında bır tahassiır büklümiyle dolapD tek kışı kehdısı ola 
caktır. Huriler soracaklardır: "- Nedir eksiğin? Neyi ozlüyor 
sun?., O, cevabı içinden verecektir:"- Istanbula bakan kuleyı'" 
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Mudanva Müfarek • 
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r 
SEHIRDEN RÖPORTAJLAR l 

Alman • Ruf 
Cephesinde 
Son Vaziyet 

19 Y•I Once 
Bugün imzalanm·stı 

~ .... ul 
"inşallah, Kayış Bulamaz llM;rrrııa• ~ 
( d r•• 1 1 ı• Yaz•: ULUNA a une 1 ş ıyemez,, r~~~!ıır!."va!:~a~~ 

AAlman kaynaklarının: Çember 
ıçıne al nmq yuzlerce Sovyet 

tumenının ımha edilmek uaerc bulun
duiunu ve Kızılordunun faal bır un
ıur olarak harbm buyuk sahaıından 
uz kl ,tırıld gını ıddıa etmelerıne 
k ,ı, •lih yettar 1 ıı lız mahahl\, uç 
ay evvel de Almanların Kı.ınlordunan 
ınhilil ettıgıni din ett kle ını hatırla
tarak, vazıyetın ciddı olmakla beraber 
ıoıterıldıııı şekilde vahim olmadıııını 
ve bu taarruzwr da durdurulacaıı ka
naatini u:har etmektedırler. 

Hemen butün Londra ııazetelerl 
Sovyetlenn vaziyetJnden ve l!llİliz 
yardımından babsetmekted rler. Daily 
Telesrapb ıuetesi ıunları y zmak
tadır: 
"Hımaye edilecek sanayi mıntaka

larına malik olan Sovyet zimamdar
ı rı mazıdeki hareket ıerbestisıne ma
lık clejildirler, fakat Sovyet orduları 
bır eok defalar Nazl pençesmdcn kur
tulman kabiliyetli olduklarını iebat 
etmitlerdir. Bu kudreth ve muannıt 
ardalar mevcut olduiu müddetçe, biç 
b r Nuı ilerleyıp kat'i mahiyette o
lamas.,. 

Dijer bir ıazete de ıa miltaleada 
balunmalıtadır: • 

.. lnslltere utm ve kat'iyyetle karıı
lannda dikildiii miıddetı;e, Alaıanlar 
bu mbi aıla lruanaınıyacaldardır. 
Zır& lnsıltere. bur milletlerin harp 
ıa:netıenmn mcrkczlnı, •e harp aun
talruma, Amerikanın n Kanadanm 
tilknma sınai kaynaklarının temin 
ettıli harp malzemelerinin ııelmesinl 
temin eden koprii baıını teıkil et
mektedir. Bu kôprli batı mevcut ol
dallca Almanlar, zamanla kendllenn
kınl seçecek olan bu muazzam endüs
trı faaliyeti ile rekabet etmek mec
bunyetidde kalacaklardır ,. 

TUM9 ... etni iM, iovyet ordula
r nıa en ııddetli taarruz! ra hedef ol
dulı:lan •e Almanların hemen bütun 
kara ve hava kuvvetlerınl tark cep• 
hes nde tekaif .Wldft'i bir •anuıncle 
lnailtercnin ıarp cephesinde, ıiddet
lı hava taarnaalarirle yabut Avrapa
ya aıker çıkarmak suretiyle Sovyet
lere yardım etmemnmın sebeplerini 
anlatmak ve Inıılu: bUldlmetinin bu 
b tta hareketini U.h etmek ve meşru 
ııöetermek makaadiyle ıunlan yazmak
tadır. 

• lnııam hiı1dlmetinin, bütün lnciliz 
milleti81n ' akıl •e mantıltn hacllatla• 
rı dabllinde miimkiin olan en bü71ik 
cesaret.. politilruı taraftan oldıllmm 
anlam11 olması iyi bir ıeydir. Bunun
la beraber, t hakkuka mümkün olmı
yan aerııuzeştlere atıldıtnna: takdirde 
Sovyetlenn davasına batti muvakkaten 
daha oha az hızmet etmls olacattmız 
ve ıstikbal ıçin ııayri k bili tamir bır 
aurette ona sarar Yerecettmla bec1lbi
dır.. Baıvekil ft onun teknik müıa
v leri, bütun meşru tehhkeleri gbze 
almakta tereddüt etmiyeceklerdir. Bu 
samana tadar Rasi r düımanlarına ka
zançlanru pah hya mal ettiriyorlar ve 
ayn cesaretle dow mekte devam edi
yorlar Hakikatte onlar cıddl bir İm• 
tihaa ııeçırmektedl ler. Fakat "Kızıl
o danan kıttan CTVet imha11,, proııra
mı iteni• tahaldnak etmeaaiıtir ..,. bu
nu tahakkrk ettirmek ıçin Almanla
ra eok zamaa kılmanuıtır,,, 

lnıı lızlerin Sovyetlere yardım şek
lmden ve dereceıınden ve Londra 
matbutmın ~n,.tmdan, 1nııiJt--. 
hüktmetinm, Kudordunmı inbilf t
mebtam, mllkavemet kadretinı .a
hafua ederek, bu aon AllDIJl taarru
zuna da -ııuçlulde dahi olu- bazı te
hirled daha feda ederek tu veya ba 
batta mdarabileceii kuaatinde ol
duia aalaplmakta4ır. 

incim harp plinınm mahiyeti bi
hnmemekle beraber, tnııilterenin lln
betı meçhul serııuzeŞtlere atılmaksı
zın dahi, Almanyanın hemen bilttln ba
n kuv...etleri terk cepbeı'nde m .. ııaı
bulanduklan bir sırad Almartyaya çok 
c ddl ve muessir hava huc111111en ,.,.. 
bilecek bir vaziyette bulunduğu ve bu
nu yapmamakla harbin bütün yükünün 
kızdordunan omuzlarına yWenliji de 
bar blldbttir. 

aoyOk aır Muvaffakıyet 

ŞARK 
SiNEMASINDA 
Devam Ediyor .• 

Türk İstiklil savaıı sona ermiı, 
muzaffer Türk orduları JO Ey

liıl 1922 de bütün Anadoluyu Yunan 
ordusundan temizlemit. şımdi, bu or
du Bogazları ve İıt nbulu fııli ıtı•l
len altında bulunda an muttefık dev· 
letler ordula ıyle karıı ka "tY• •el-
mııtı. 

Muzaffer Turk orduları durmaz, 
müttefık ordular çekilmezse harp 
muhaklı ktı. Fakat, ne Tuı·k ordusu 
durdurulabilır, ne de muttefikler mu
zaffer ordunun yiiruyüşli önünde bü
tüa terefini bırakmadan bulundukları 
yerlerden çekilebılirdi. Harp sonu 
Avru.- tarihinde Frank Sunon, bu 
vuiyeti şoyle anlatmaktadır: 

• Bu çok nazik sam,.da Lloyd 
George aklını kaybettı. Parite ve lto
maya askeri bir yardım istt-:mek iç.ın 
muracaatta bulundu. Daha ilerı ııide
rek Romanyayı ve Yuııoslavyayı Ça
nfkkaleye aaker gondermeye davet ve 
bu suretle İnciltere lehine yenı bir 
harbe gırişmeye tefebbus ettı. Kana
da, Avustralya ve Cenubi Afrık ya 
muracaat ederek yenı bır Geliltolu ma 
cer11ına ıştırak i(in asker ııonderme
slnl istedi Fakat, Pariı ve Roma, or
dularına ·Asya kıydannı terketmek 
emrmi verdiklerini bildirdılcr. 

Bu vaziyette Turklerın oniınde e
fllmekten başka çare yoktu.,, 

23 Eylül Pariate toplanan mütte
fikler korıferamı Tarlriye Buyuk Mil
let Mecllal hütclmet ne bır nota ver
mitti. Bu nota, üç muttefik de•let 
hük6metlerlnin, Venedlkte nyı başka 
bir yerde kurulacak olan ve Türkiye 
marahhaııtarfyle beraber Büylilr Bri
tanya, Fransa, Italn, Japanya, llo
man,a, Yugoıtavya •e Yunanlıt:ın 
marahhaslann n da davet edilecelllerl 
bir toplantıya Bu111k Mıllet Meclis 
buk6metınin ıalihiyetlı 1>ır murahhas 
gSndermiye mütemayil olup olmadı
imı kendılırine bıldinnelerıni r ca et
t klerlrıl bildiriyor ve Paankare, Glh'
ıon ve Sforça'nın imzasını taııyordu. 
Bu notayı müttefik işgal orduları ku
mandanı General Harinıtonun müra
caatı takip etmiıti. General, "Yunan 
donanmasının Türk sularından çelril
Uf ini, sulh akdine kadar Jnıılllzlerin 
!gali altında bulanan yerlere ııirH
memesinı,, rica edlyorda. Diier taraf
tan, Pnnlden Ba170n ela Mutafa Ke
mal Pata ile côraşerek "musellih bir 
ihtil&ftaıf lftlaül,. rica .,_ııtt 

Bu oota •• mllracaatlere Tllrld~e 
Bilflk llUlet llecllll blill6matl .. 
cevabı vermltJti: "Adil bir salhli yeni
den teala yolunda mu•akereye hemen 
batlanac tına kanaat eyllyerek Yu
nan ordulannı takip yolanda tıtanbal 
ve Çanakkale1e doira dumı~sızın iler
hyen lı.ırekitın hemen durdurulması 

itin emir verildi." 

*** General Harinııton, 2 tlkte,rinde 
lron - Duke lrravaz&rüne bine

rek İstanbuldan mudanya7a 1ıarelı:et 
etmiıtı. Konferansta Fransayı Gene
ral Sarpi, ltalyayı General Monbelli 
temsıle memur ed lm'şlerdi. Pranklen 
Bunon da Met• harp ıemlıinde ma
rahhaılırla lnrl .. ti. 

Konferanata Türkiyeyi ıarp cephesi
nın kumandanhlmı ifa eden Ferik İs
met Paşa temsil edecekti Bu suretle, 
bu buyuk asker ve lnunanclan, ken
ditıid!n ayni samancla yllkaek bir si
,.set adamı oldılbnu ela lıbat eden 
ve onu qela eseri "Losan" a kadar 
ıı&türen eiyall bir •ulfe denılıte et• 
miı oluyordu. 

Konferans 3 Birinci teırinde bile
densonra Madanyada toplanmııtı, 
Müttefılı:ter, dünya calibi ıdat!yte re-

• BüTüN ŞEllİR ... 
Pertembe a1<şamı 111 lıkteırln 
ilde ettlll 11e'le filmler er&1uuta 

Şahane tılr fllm olan 

EBEDi ASK 
(NIÇEVO) 

u seyte11nek için 

S E S 
(Eski Asri) 

Sinemuınm ~umı bekliyor. 
OVNIVANLAR: 

WILL Y FRITSCH 
MARTE HARELL 
"Ve 
NIKOLIK,, f«\JI •ALKT hey'etl 

Muhtefem l'lr elnemıda ••• 
Muhtepm Jılr l'llm ... 

ÖLMEYEN AŞK· 
.. ~WUTHERING HEIGHTS) 

'&ludanya mütarekenamesini imzalayan müttefil devtdlenn nıd· 
messilleri murahhasımız İsmet Paşa ile birlikte 

,-Yazan: 

1 Sami Tezit " . i 1 
1 

ısın kendılerındea olmasını istemıı
lerdi. 

t1111et Paşa, konferansın toplandıiı 
yerin Turkiyecle olmall ve calip bir 
ordunun miımessili sıfatiyle General
lere yer ııöstererek bu nazik meıeleyi 
fiilea halletmiıd. Bu meHle hakika
ten ııazıkti, nitekim, emri vakıi kabul 
edCll ecnebi Generallerden bıri ilk 
celseyi muteakip bu vaziyete temas 
ederek: 

"Bize yenılmiş muamelesi yaptı,. de 
mekten kondinı alamamıttır. 

Harinııton konferansın muh samatı 
durdurmak, Tralı:yada Yunan orduıu
nun arkasma çekileceği bir hat çiz
mek ve yakında toplaaacak sulh kon
feransına yol açmalı: maksadiyle top
landıimı bildirmi,ti. 

tamet Paşa bana: "Tıirkıyenin, 
Trakya hakkında temin edilmedıkçe 
hiç bir tart ve hiç bir konferau ka
bul etmek imkinı olmadıiı,, ceva
bım vermitti. Müteakip celselerde de 
"Tnkyanın n hayet bir ay sonn milt
tefilder tarafmdan tahliye ve teılı
mini" lıtemiıtL 

lliittefik Generaller, ba taleplerin 
si1&1i mahiyette olduğuna ve siyasi 
meeeleleri muzakereye salihiyetlerı 

olmadıııını bildınni11tiler. Vaziyet bir 
çıkmaza doğru ııidiyordu. Muttcfik 
Generaller, Turk murahhasırun tale
bini hükumetlerine bildirmek iızerc 4 
Tqrlnievvelde 1stanbala dönmüılerdi 
İsmet Paaa ise, harekitı muvakkaten 
durmuı olan ordulara: "İstanbula ve 
Trakya iızerine yüritmek,, emrini ver
mııti. 

*** 9 İlkteırinde Mudanya konferansı 
yeJhden toplanmı,tı. O ııün ve 

sabaha kadar ertesi ııun süren çetin 
miilakerelerden sonra nihayet bir an
Japnaya vardabilmişti, İsmet Paşa, 
son olarak müttefik murahhaslardan 
mütarekeyi Ytananiatan lmulamadıft 
ve kabul etınediii takdirde mlittef k 
dewletlerin mtitarelre tartlannı yerine 
ııetirmeyi tekeffül edip etmiyecekle
rini 10l'11111•tu Buna müttefık Ge
nenDer, iMi h1inata Parla koaferan
amda bir anlatmaya, varılmıt oldaia 
cevabını vermiflerdi. 

Saat 6 yı 45 seç yo , ııün doluyor 
ve büyük zaferden berı tanlı •e ma
zaff er Tıirk bayraklanyle bır gel n gı
bi ıilılenm:ı olan Mudanyayı \errak 
bir sonbahar ıüneıı ydınlatıyordu 
Konferansın toplandıiı binada de

•amlı ve çetın muzakerelerden yor
ııun duten Generallerin simasını kap
lıyan ıevınç izle i ııöster:yordu kı ba 
netıceden onlar da memnundu. Ba i
tibarla Yunan Generahnden baıka 
hepsi anlaşmayı tehalukle ımzalamıı
lardı. 

14 Maddeden ibaret ve 15 Birinci
tqrinde meriyete g'recek olan muta
reke hıikumlerıne ıore: 

A - Tu k - Yunan muha m tı 
sona erecek. 

B - Yunan k talan Bulgarıstandan 
Eııe denızındeki mans bına kad r Me
nçin sol s hilıne ı;ek terek Trakyayı 
tahliye eyhyecek, 

C - Sulh akdıne kadar herhanıi b'r 
ihtilita mani olmak uzere Karaagacı 
da ihtiva eden hır s ha muvakkaten 
muttefik kıtalar tarafından ıı;gal e
dilecektı. 

Hiıliııa, nihayet bir ay zarfında 
Trakya, Turkıye Buyük Millet Mec
l!si hukiimeti tarafından ışgal edıle
cek, muttefık kuyvetler de sulhün ak
dine kadar Çanakkale ve İstanbnl 
Boııazlannda kalacaklardı. ••• Mudanya mütarekesini ve Loun 

salhlinü imza! yan ayni bu)'llk 
şahsıyettır. Loz n nasıl 'furlı: yurdu 
iızerınde kayıtsız ve şartsız Turk is
tiklalini temın etmi11t:. Mudanya da 
bu toprakların fıili ışgal'nı tam mla
ml§tır. Bu ıtıbarla Mudanya ve Lo
zan birbirlnın mütemırlim1dır. Nite
kim, Sevr de Mondrosun hır de\famı 
'di 
• inönıi, garp cephesi kumandanı sı
fatiyle harp uhasında kazandıııı bu
yilk zaferin semeres nı Mudanya ve 
Lozanla siyaset sahasında da çetın 
miıbarezeden sonra kazanmı,tı 

Nasıl, 30 Atustos her mılletın t -
rıhinde eşine ender tes diıf ed hr bii
yuk bir askeri zaferse, Lozanrn bat
langıcı olan Mudany da her millet!n 
tarihinde ömeti çok olmıyan bllytik 
bir eserdir. 

..........--_._ __ ..._ ......... 
iTiZAR - Milndttecatunızın çok

luğundan (13 Numaralı Oda) tefr -
kamw koyamadık, özilr dileriz. 

~----...... 
----~--

sinis1 Bana sor rsanız , ben kısa a 

Tu··nelı'n Kapa--••• Kimlere Yaradı? • Yüksek Kaldı- "inandır .. Y deiıll,, denm: hatta da•u•- u ilerleme ııider "böyle teY olmul 
nmın Bugünkü Hali - E:mafın Dua&l Hop Gidiyor '8r, kete atar m V .. ka '1Uldan ıba 

Dır ıene evvel duklclnlarının içte Tunel yalnnda ltleyecak. B.a mujde-

1 
retBe: -at b r~h ... 

mın en çok ılrı ay kı-cl r t hakku'- ,.._.u .. 
ık si kapalı olan Ylibek Kaldı- edeceiine em n m Çur.b Ame l:;ıyıo (kuı) ıı ıbr altı b 

rımda 1 mdi bır tek bot dükkin yok ısmarlanan ıld çift kayıt an b r çıfti aeaiD 1': vur, ev 
O ama b • enci lr verııa bedel:ne Baaraya sehai• bulumıyor ve Ba radaD ( .ki) 
ki cı rayan dtildrln uhlplerı timdi yola ç kınası beklenıyor B r lcere ba- a kaUDcJa..-ı 
haıı dıy e k dula konutmak için raya •eldı mi, kaınaj ııecı bp Tünel d d11ru1 
bile para istt,ecekler Yıllardanberi • lü'- '--A~. k 

A arabalarına takılması bir sün • •· ..,_.~ 
boş ka!dıklarır.dan 1939 tuıtoıun- Bundan sonra Yüksek Kaldıraıı es- f'.c1'rnclcaftı d aıa.~ 
dan evvele ait lı'onturatlan dayana- nafmda hayal ınkisarı baılıY cak. O ada, .ıııe:r _._ nHia:- dıı ~-= 
tak ucuza d k:.0 k ralaınak da miba- * Attıit huzunı ..., m ın .. ..._.. 
kun deııl. Tutt11ra11 ldılderiııc ~ir:ı s- * * de ~iu ı: ıı· 1: r (Zevk -1- mer 
byorlar. Kıracı INllmakta da laiç ııuc· •a malimatı tramvay tunet ve ~ ıaerk) Y"5111P ar. 
luk çekmiyorlar. Boş dukkln ara7c>- U lektrik ıdareai umum muduru Evvell, bu tecavuze airllyan kı 

nafhla cUilrtü. - Kısa bır uman cin Mfft'l- ta- det Jdir; b rahanecın n kırı ~ 
nm bini bir parafa. Herkn ita a- ı Hulld Brem ile c6riltürken ltaıftJm. aPı ıiit kokan t besis 'blT 

Bır sene eV"lel aı nmıı ıpcrdıver.- til edi:t~emeaina çare bulunamaz mıy.. beraber bitmem kimı-ı « ı.arnıd 
lerınden yalr.ız Tiınel b tında c.tu- eh, metcli bir yedek kayış bulundıır- Ve otc- yaşmdJdYr Sinema meraklı 
ranlarm ın p çıktılı bu :wlhurda yl)kt1• ı.ııak, yahut eldeki kayııları tıın!-c •- olW.a ıorP. m naz lral~t iddi 
ı;ımdı gunun her saatinde Köprü il .. - dere'c n.u 1 lrkat bır saınan ı n bt- eyl~ll mu :ueleJe -benzer ae fi.IM
tu kadar kalab lık. E.ıö kap::iı d lr- tınoı:.k mumlcu-: ol m:ız m ydı~ Diye l•r ~ormuıı\ur. Bu ıtıharla ön&ne iki 
kinlara raibet de bu kal balı\· Lan ilen so du'll Jılti c:ıka" '*"'"• betnen cnPnD e
ııehyor. - Esk h!•ışları tami etmek im- mırlcr n• 'taat f'dec .. iine pd: de ıl:-

Yolra,a bir hanılede çıbmıyanla-, klneıı. Dedi Çunkü 1- "'"'' bir - ümal v.eril C'~. 
yahut da inemtyenler nefes almak i- cel k teUercien oru1mutt'.lr P.n teller Bcu bu ı.c b'r ac:ah>l k ıı:6rlyonun 
cın m•tlaka bir •it 'n n öntinde da- teker teker ve muhtel • ycrleri.IMlea ,;e ba ac ıpl•aı kodmm c~ fal
ruyorl r Bır vitrin onunde danap da koperlar. Bunlar birbi :w Yen·den dt- s:ıif! tC' • 1t"! rılft:~i,vorurn. 
tethlr edilen mallardan birini bQen- lcaomez Bu sebeple eskiyen ic 1•11!hlr K dın rin:--TI~ ~hn tıkıyor Fllmt11e 
momek, beienince de almamak müm- bir ııe pranw: llaam filt, 1*a rai- meıtlab ltöai1 ~ıalaa bir• olaoak 
kun delil. Yallah, dllkklndan 1~. men bız bu eskı lcayııl rı a.r.nyornz Bı.:nu düı·ıntrclc cı1c krn b'rclcnbire 

Yübelıc Kaldın111, hep o esiri Y:ık- Teller ni sokuyor, beton arme ·şlı:rın- \..- 1 ında bı:- rokak iami sön yor: 
sek Kaldırım. Halk, hep o eski halk. de kullanıyoruz. ıa.aw. 
Pek! ba lı:alabalılı: neden? Yedek ka111 bulundurmak b:ıhııine Burası dar, yamnı yamr.ı bir soka-

- Tunel iflanj)'or da ondan. Tram ıebnct, hakikat t~ ki: im betlmf'ıc 4 •. Bcr Wııfı ~ 
vay idaresine Yübek Kaldırım esna- Uare, Ş'rke+tcrı dcpol3rı1aki lnu:- aır ~ e'derlt! kU' h oldaiu i8in 
fından aldıiı dua yeter. Bir te1' tram- mı pek noksan devır ld ı ,ç:a 21.1 E!·n~ iacı de tı, deve c! kenı blle ba
vay ııletmeıe yine sırtı yere gelmez. 19M da Fransada Bessenneau firması- ıanmaı F kat, isim ona ini clekom 

Bir ay ıwel 7oka• daha kalaba- na bir çift kablo s·pa lı edilmiıtir. 9ual ut~n başka bir ıekilde •osterıJOr. 
hktı. Fakat, tramvay idaresi Taksım- Framu fınnuı akrecltlf lsta:ılt. bu O 91r-ttar 1?k al bildiiine pıtnk ı b 
le Karakoy araaıada bir ıenis açtı, açdınadıiından hükiimetten ıerbıcsı meyv.a dehı elma..P.Çlaa ••• Anlanaııla 
yokuş yolcular111ın, p rdoa Yuksek doTlz talep ola11maı. fakat bir tanıf- yılankvi patık lar, bır8enhıre bir mo
Kaldırım muşterilerinin ya ısmdan ço- tan 4la Amer'b. Fr nu ve ~ a6r JMD91111a•. Ge°' Ja&. taplrı .ıaa
gunu aldı goturdu. Beyoıılwula ota- nın dıter fabrllı: tanna miıracaat olan- mada oldaia ıı bi evvell etrafma batı
rup da Koprunan Galata tarafından, muttar. lhnmda beraber aenest ~ nıyor Sıyab renkte bir otomobil ona 
banltalann uıt baıına kadar uzanan tenun edilebildıjinden F :anau Ubri- ı•• 1 wtar O -n. .,..m ... --
saha dahılinde iı siıcıi olan bütün halk kasınılan W.. ft bWo ...... ...... nl llanl tramvQlar, otomolıiller ..-
zengini, fakıri. hepsi Yükıek Kaldı- ınad• pek u .,,...el ........... lil'mit- cen 11111 teD11a, " nm 7Wcle otomo-
rımdarı geçiyordu. Şımdi bunların ya- ar 1d son silnlere lı:adar çatııan ba bılde ppkasımn s perlnl caııertne 
rısına yakm krımı Karakby - Taksim lrablolardı. dojra iUir•ı haini •orilnce -ruıe 
tramvaylannda yer bulabiliyorlar ve Bu bbtolar ıreldikten tlc ay sonra sınemada olduia pbi- mendlW elini aj 
yolraşa iltifat etmıyorlar Almanyaya haf vuralmaı. Jorj Hekel zına ııotüruyor, clijerini de kalbin n 

Maamafıh, Taksım - Karalröy tram- ınuessesesine bir çift lratfto siJıMiş o- ustune koyuyor. Haan ıle arbc1ap o
vaylan yokuta Tunel kadar büyuk lanmuıtur. Ancak bu fabrika fa liJe- tomobılden atb7orlar. Barı ona h
sarar verm:yor. Tunel, bu yoka,an tıni tatıl ettiiinden n\lolar allna- catma alı7or, ötek! aPmı ~r. 
butun yolculaıını somurup sötüruyor, mamııtır. Arabaya atıyorlar: Şimdi ilk pllDclllİ 
kalr'bahk taşımakta ideta yoku•la Aynı zamanda ı.- tnıılltert7e, hem otomobibn içini côrayonas: 
rekabet ediyordu. Çok ıukür kapandı ıene Beuenneaa faWilmllna ıatlnçaat Gene kız b81Cmdır. Hain adam u
da Yuksek Kaldırunın da, bu kaldırımı .. ilmiı, fakat bu falNtblar 1 ... da kadatma: "Ona tatoya ıotlireceib • 
bir baıtan bir ~ doldaraa eenafın ... rb n aldrtı tekil ,........ ...riıi Ondan sonra Marlriden ltüytik bir 
da yuzü culdü. lnpll h kayq bulamaz yenne ııetirememiıtır. fidye alacajızl,, Fakat ö71e olmayor, 
da sıttınsene i•leyemez Kurtlara kut- Geçen sene bırbinaa mitealdll İs- Araba müthıt bir nntle Ecllrneka-
1 ra yuva olur •içre, Almanya, lnlliJtere •• hattl pıu mezarlqma dofna 70Damyor, On-

Yuksck K !dırım esnafınm duası bu Parole Elektrik fınnası ,,..tn171e dan sonra 111amara vtdr fDml1e a * * + Hindlstana kablo alparıı ec1ilmek ia- ni1or. 
yuksek Kaldırım esnafınm llep bir 

aiızdaa el açıp yalvarqlarmın 
gume gitti1Pni, sevinçlerinın cok sür
mıyecegini birdeeb!re yüzlerine sôy
lemek istemezdim ama, dun iN yokuta 
ben de tırmanmak zorunda kaldım ve 
soluk almak bahaneaiyle oniiade dur
duium her vıtrinden bır IJCY satın al
dım. Hem paradan çıktım, h- 1ı:e5e111 
tamtakır, tlbı l•vanım kesilllliı bır 
halde yolra•UD üt ba,ından. 

$imdı, Tunelın yakmda 11Hyeceii
nl h ber verirken, hem bu eanaftan 
hın< almlf, 11 ... de ,,-... .-ır· 
ken sohddan ~U.. t.atl •--
Jete ıa•ide •ennit .-.... sedme 

tenmlt. nibasret 17.l.1141 411 Aıaeri- Hamdi merbama it1r dn Mtatnl
b,. lııir ciit •blo -.arit aiıllmmt- naretelli ~ kotan* ıtclerbtl ııar
tar. lh lrablolanft tUHi aa.ra,. c•· atim. 
diiln! llalter aldlk. ft.l.941 • l.dl- - Hayrola tlamcH efendi 1 Ba Mil 
tereye de bir çift kablo siparit olan- teliıl 
mupa da ta,;ltue .llaracat liaamı n- ..... H ı.a.lr: 
rilmesını reddetmi•ti. Fakat ondan _ Somıaıf Dedi. Q,anc:a .Adli .a• 
aoma ~ •e f....ıe iç tift lıüle ca""'16iı 4ta 71am, •lıllıla ~ 
ııpartı olanmaıtur. can kura&: bır at balımlt. Beda-

Biz •imdilik, bu bir '1ftin a:elmit •a~ semiNSn. <itil'• ._.... ııet
olmasına da ..., ili~. Çtlnldl Ti- ıln ... wbia hl'ınq, Rıııl .. n . 
ulı en u iki sene itletebiliriz. İki beni ıörUp afzım bir kant açm 
aeneye Udar M U. ....-it .uiiimia ı.t1dmn. Rmndi Wbe7ı O. 1-ba 
diler yedek ka)'lflar pJasiı elw, Mıa lliıııedae l'er 417e &ilim irıaıpta. lla
de umarım ki dünyanın ba keame- 16ma biaım mezarlıklar ba9r ...., 
keti bit.er. tıarıa..-1. 

Saül KESLER ======-..-
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TA K S I M SINEMASI DA 
tik Bü,6k Mwa Filmi; TMWM• KrlH 

avazı 

CENAZE MERASiMi 
ve BiRÇOK Gtl'ZEL KADINLAK... lfte: 
ANNA NEGLE - RAY MILLAND 

Taratuıdan Harikulade bir tarzda yaratıUJ 

1 R E N 
Gaz kamapıran Muhtetem Film Budur • .: 

Bu Sah akpmı 

SOMER Sinemasında , ................................... ~ 
,- lsttanltuldo nafmedar ve nefis geceler ... 4" 

Beyazıtta MARMARA sinemasının üstünde 

Marmara Gazinosunda 
MIMLIKITIMIZIN iN VÜKllK 8AZ HEYETi: Kemani ISMAIL 
OKAY, CUmbU9 Beateklr IZMIRLI ZEKi DUYGULU, Neysen NI· 
HAT Ül'LIR, Plyanllt ve Tanburt FAiZE Hanende ARTAKI KE· 
MiRLi, Hınet11de NAl'IZ IBRAHIM TUGBERK, Bayan NEZiHE U-

YAR, Beyan MELEK, •ayan MELAHAT MARDiN 

Her Aqam Saat 7 den 12 ye kadar 
Her y hAl n T bldo -

oeu ye 

TİRYAKİLER iÇİN HALiS KAHVE .. 

TALiH ADA 1 
lli.t, Müessir ve ihtiraslı Filmi Başh,or. 

Esrarengiz Adanın balta girmemiş Ormant .. 

Hayclutlar lllinclo.. 2 Kacllll Tehllıede. 
A••rllr•• Do•anmo~ T•raf~ndan ICurfardııı ••• ' .... , 
Bugün S A R A Y Sinemasında 
HOtA GiDEN. E6LENOIREN ve HEYICANL.ANDIRAN •IR l'IL,11 •• 

RENGiN BiR HARIKAll ve TAMAMEN RENKL 1 BiR ŞAHESER 

SON YAR 1 Ş 
IMARYLAHDI 

GUııel bir Atk Romanının ırıacera•nı teevlr et .. elttedlr. Bat Rollarde: 

BRENDA JOYCE ve WALTER BRENAN 
Bu n saat 13 d tenzil th m:.;;.:::::::'~ 

SÜMER Sinemasında 

OLUM 
ArattUde So'lradı ile llltaruf 

llOollet ....... 
r t etml r. 
Cenazesi ~ Cumarteet Arna-

'f'Ut~de Am aB ita Kolle 
yanmdakı yahdarı kaldD' k. n 
maa kincli7f teakıp Kuruoetm 
cami nde lahndıktan nra Kuncet
me kabr tanmda a le ~ 
~-

Fevkal de mütevazı ve vatanııe 
bir phs17et d. İ;ıtiyan tekatlt ettik-
ten sonra dört e evvel ne kada 
7J ~ oJd.Jlu halde falı eluak 

de pnçlere unal 
Ue ~arar k1ar 

z 1 

n, 

En büyük aşk filmi. Başrollerde: Gaz nomuz ıilnduz ri açıktır. FıyaU r ucuzdur. , 

, Marle Oberon • Laurence Olvfer , ' _ 1 

GRETA GARBO'nun 
SIGRID 

Parlak Rakibesi 
G UR 1 E 

Mesut Bir Akit 

,. TÜRK MUSİKİSİNiN EN BÜYÜK 3 İSM1 .,ı ORMANLAR HAKiMi 
MONIR SADEDDiN MOZEYYEN 

NUREDDiN KAYNAK SENAR 
LEYLA v• MECNUN'daa •••ra SiNmacılılc 

.lıemlnl phamet ve azametiyle yınldtft •NUk rrHiHUm ve yeni bir 
Fil•• tekrer l911lyttular 

•Al ROLLERDE 

WAINEI IAXTEI • llUCE CAIOT 
TDrkçe 81Sı:IU ilk BDyDk l'llm 

Pek Yakında SARAY SinemallllCla ,,.._. ____________________ _ 

Bir Afk Kurbuuua mü .. 11' ve Hiİsl taribç tu lr eden 

UNUTULMUS 
K AD 1 N 

t&TANBUL ULDIYEll 
Şl!Hta TİY ATll08U 

Ak uat ıtM 419 
DnmKmnac HAMLE 
GGıldOs ı• c1e ~AMA« c;ocu" 

mmı de, bllttlft se7frc ı.rt atlatıFor ve .,_aJandwıFQI' ............. 18.10 u 
' • ıa 4• &eaülth m tüle •••••••.ııııllll'·' 1tomı•· Kw KiMrhk Budaı 



4 TAN --------------------- ·--·------------------- 11 - 10 - 941 
- . ~ ·. . _..... ~ . Erkek veya Kadın Daktilo 

Acele Aranıyor 

Ankarada bir da:rede çalışacak iki 
daktilodan liyakatine göre Steno -
Daktiloya 170, cl:ğer daktiloya 80 li
raya kadar ücret verilecektir İstek
lilerin 15 Teşrinievvel Çarşa~ba gü
nü akşamına kad~r hal tercümesi ve 
bonservis suretlerini açık adresleriy
le birlikte (K.B.K,) rümuzu altında 
gazetem l ze görıderm el eri. 

KAY 1 P: (D - 135988 sayılı levazım 
ayniyat tesellüm makbuzunun birin
ci ve ikinci nüshalanm kaybettim. 
Hükmü olmadığını ilan ederim. 

1. Tb. iaşe Sb. ve 
As. Posta No. Ayniyat Muhasibi 

Osteğ. 
865 Vehbi Tümer 

BAŞ ~ DIŞ • GRİP • NEZLE • Ki RIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATİZMA • NEVRALJi KAYIP: Ankara Gedikli Erbaş o
kulundan 936 yılında almış olduğum 
okul diplomamı zayi ettim, Yenisini 
alacağımdan estdsinin hükmü yoktur Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Tüm, bando G.d. Ost 
çvş. Fethi Sazçalan 

22 . . 
.~ • t t • • • ~ • • .. ~ .~~ • • . \ 

r • • ' J' • ' ~·. • • • • • ' • t ' 

,-10.Ton Ot Alınacak-
' - Sümer Bank Beykoz Deri ve Kundura 

Sanayii l\lüessesesi Beykoz fabrikasının iskelesinde 
kayıkta teslim 10 ton balya halinde (şartnamesi l\lü
düriyetimizde görülmek şartile) ota ihtiyaç vardır. 
Taliplerin müracaat ederek şartnameyi görmeleri la
zımdır. 

2 - Yapılacak teklifler 14/10 /1941 tarihine kadar 
kapalı zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer 
Bank binasında satınalma müdüriyetine tevdi edilmiş 
olacaktır. 

3 - Teklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sü
mer Dank İstanbul şubesine teklif mektubile beraber 

'-" tevdi etmeleri lazımdır. ,1 

Askc~i ' Fahrikalar · Satınalrna Komisyonu İlanları 
. . . -

İhnle tarihindE-n 31/5/942 tarihine kadar aş:ığıda cins ve miktarı 
vıı7.ılı 9 kalem sel:ze alınacalr 

Azami M lktar Asgarf miktar 

2000 1500 Patlıc;:ın 

2000 1500 Tne fasulye 
2000 1500 " kabalc 
25CO 2000 Domates 
2500 2000 r .. nhann. 
2500 2000 Pmıs;ı 

2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semizotu 

600 400 Havuç 
• ukarıda l'ins ve tnlktan yaztlı 9 ka1em sebze As kert Fabrikalnr U

mum MiidiirHi;:ii n'erkez satın alma kômi.~onunda 27110/ 941 Pazartesi 
gana saat 5 ıJe kapalı zarfla ihale edilecektir. I-Ieye!J umum!yeslni bir
clen vermek müml.ün olmadığı takdirde ayrı ayrı talipiere de ihale edi
lebilir. İsteklllPrin tahakkuk edecek fiyat iizerinden l'"C'uvakkat teminat
larını havi tekli! mektuplarını mezkür günde saat 14 de kadar komis-
yona vermeleri. (9076) 

Mersin Liman işleri inhisarı Türk Anonim 

Şirketi Umum Müdürlüğünden 
1 - 15 - 30 beyglr kuvvetinde oturutabnecek mahfuz yeri olan ve 

limanda servis motörlüğti yapabilecek evsafta bir hazır mot6r satm alı
nacaktır. 

2 - 15 - 30 beygir kuvvetinde yeni bir Dizel deniz motörü alına
caktır. 

Alakadarların Şirket Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica 
olunur. 

.. SOMER BANK S E L L U L O Z M Ü E S S ESE S 1 4~ 1 ·--.. BELSAMiTOL4ı--., 
İçin ( 35) Kalem Muhtelif Cins Erzak Aşağıdaki Şerait Dahilinde Mübayaa Edilecektir 

1 - İhale edilecek erzak müessesenin Yemişteki deposuna teslim edilecektir. 
2 - Muhtelif cinste bulunan e:rzak neil'ine göre taliplerine parça parça ihale edilebilir. 
3 - Taliplerin iştirak ettikleri kısunlara veya tamamına ait malların verdikleri teklifteki kıymetinin 

yüzde onunu teminat akçesi olarak ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatırmış bulunına
lan taznndır 

4 - Ve~eceklerl kapalı zarfın üzerine Sellüloz Milesse,c;esl erzak eksilbnesi ibaresi yazılacaktır. 
5 - Kapalı zarflar 14/10/1941 Salı günü saat 12 ye kadar Galatada Sümer Bank Satınalma Müdüriye

tine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Talipler verecekleri erzakın nümunelerini de zarflariyle beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir. 

Müessesemizı İçtimai Teşkilatının Altı Aylık Erzak İhtiyaç Listesi 
Mlktarr 
~ 

10 
10 

100 

200 
200 
400 
300 
60 
90 
20 

20 
15 

5 
5 
5 

60 

3 
2500 
2500 

600 
3 

15 
20 

Vahidi 

Çuval 
n 

Teneke 

Kilo .. .. .. 
Teneke .. 
Çuval 

" n 

• 
• 

.eneke 

' Çuval 
Kilo 

" .. 
Çuval 
Küfe .. 

Cinsi 

Pirinç .. 
Sade yaf 

Makarna 
" 
" ., 

Zeytin yağı ,, 
Sabun 

Un 
Un 
~eynlr 

Kaşat' 

Fasu1ya 

" 
Tuz 
Soda 
Zeytin danesj .. 

200 Kilo P!rin~ unu 

Evaah 

Pilavlrk 
Çorbalı) 

Urfa 

· Kesme 
Fiyasgo 

) 
) 

Şehriye ) 
Çubuk 1, 2. :ı No.) 
Ek!ltra ) 
Yemeklik 
Beyaz: _J 

Yeşil .. 
Kırmrzı 
Böreklik 
Baklavat-'
Beyaz 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

50 Kutu Bigkfil Ebtra. 

iZAHAT 

Bursanın olacak 
n » 

Urfa yağı birinci olacak derecesi 
nümune ile birlikte bildirilecek 

(Makarnalar undan imal 
edilmiş bulunacak) 
(Zeytin yağı 1 : 1/2 asit olacak 

Rutubet % 24 
Şahmı hamız 64 
Şahmı hamız bağh~kalevi % 8.97 
Sebes kalevi 3 0.03 
(Yeşilde 60 dan aşağı olmıyacak 

Birinci nevi olacak 

Peynir yağlı olacak, tercihan Edirne 
malı 
Tercihan Edirne malı olacak. 

idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar zorluğu, 1 
• Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere .. Böbrek rahatııız

lıklarına karşı en mükemmel ilaç BELSA M ITOL'du:r. BELSAM iTOL 
kullananlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Ecza
nelerde bulunur. Satış Deposu: Sami Aksu Bahçekapı iş Bankaaı ar-

'9 kasında Rahvancılar sokak No. ~· - - # 

,. ISTANBUL.A .. -. IDROFIL PAMUK., 
Fabrikaları T. A: Şirketinden: 

Yanmış olan İdrofil pamuk fabrikası Türk Anonim Şirketinin fev
kalade umumi içtimamda fabrikanın yeniden inşasr ile faaliyet ve 
devamına ittifakla hissedaran karar vermiştir. P~k yakın bir zamanda 
kurulacak olan bu modern fabrikada milli mamülAtımızm daha mü
kemmel vasıfta ve daha elverişli bir surette piyasaya çrkanlacağmı 
muhterem halka ve müşterilerimize haber vermekle müftehiriz 

" - . 1 
ı
, , _________________________ , 

Devlet Deniz Yolları l§letme ldare$İ llônları 

1 

Gemici ve Kömürcü Ahnacak 
Gemilerimi..: için gemici ve kömürcü 

birer dilekçe ile Umum Müdürltiğümüz 
etmeleri lüzumıı ilan olunur ' . 

alınacakttr. Talip olanların 
Zat İşleri şubesine müracaat 

(9086) , 
· '..Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları · 

l - Tahmın olunan mecmuu bedeli ( 14204) lira o an (10000) metre 
mavi diminin 13 Birinciteşrin 941 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1065) lira (20) kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasunpaşada bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları. (8950) 

100 " " Orta NWW 
10 Tenekf Salça Halis domates olacak 1 - Mevcut e:vsafı mucibince alınacak 5 ton arap sabununun 14.10, 
60 Kilo Krrmızı biber Kanşık olmıyacak 941 Sah günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satmal-
10 " Kara biber Döğülmemiş olacak ma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesi her gün iş saati da-
5 • Bahar Döğülmemiş olacak hi'iinde mezkUr kr:-misyondan bedelsiz almabilir 
5 " Tarçın 2 - İı::teklilerin 2490 sayılı kanunun istedlği vescikle birlikte ve 

50 Dür.ine El sabunu Muhteltl teklif edecekleri fiyatlarm yüzde on beş nisbetindeki kati teminatlariyle 
200

2
0 Kilo Bulgur 1-b-elli gün ve saatte adt geçen komisyona müracaatları 1111.n olunur. (9006) 

Çuval İrmik Orta 
2 " İrmik İnce 

~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~'-~ llstanbul Fiyat ~ürakabe Kom~~nundan 
\,..RADYO TEKNJSYENI ARANIYQR ii'I ~19 No. lu ilan: -'~ktor Hafiz Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan ba~a her gün saat 

1 Istanbulda b:.ııunan bilmum odun tdclrlerinin ellerinde bulunan o-

yenler aranıyor. Türk PHILİPS Limited Şirketi FE'n Şubesi Şe!liğine kamlıklariyle İstanbul Fiyat Mürakabe Bürosuna bir beyanname ile 15/ 

- <2 - 6) ya kadar fc;;tanbul 

~wm =m r:ı. ııa mm Mf ı •·-D-iv.a;_:.~ı.~.,.~.~Q.1·04·. _ .. 

Radyo tamiratı ile uğraşmış ve bu işte ihtisas sahibi olan Teknls- ı dun stoklan IYlikbrını İstanbul Valiliği veya mahallin en yakın kayma-

müracaat. 10/ !Hl Çarşamba sabahına kadar bildirmeleri iIAn olunur. (9084) 

Galata Flrenkyaft Han eski Yolcu salonu kar§lSlnda ............. ~ ............................. 

~-------·-------' TÜRK I YE CÜMHURIYETI 
Topkapıda yı:-ptırılacak hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1782 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 133 lira 67 kuruştur. Ke
şif ve şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhale 27/10/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyla ihale tarihinden 
8 gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fen
ni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muay-
yen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (9080) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
120 No. lu ilan : 
İstanbul vilayeti dahilinde odunun c;ekisi toptan azami 370 kuruşa 

perakende ise 510 kuruştan satılacaktır. 
Bu narha riayet etmiyenler Milli Korunma Kanıınları hükümleri 

dahilinde ceıatıındırılncaklardır. (9085) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
'/10/941 tariiıinde yapılan Fen memurluğu kısmı giriş imtihanmda 

kazananların kayıt numaralan okul kapısında bug!inden itibaren asılmış 
bulunmaktadır 

tlgililerin :i-ıet:ceyi anlamak üzere müracaatları lüzumu bildirilir. 
(9074) 

Edirne sulh hukuk hakimliğin 
den: İstanbul Fatih Tercüman 
Yusuf mahallesi Mehmet ağa so 
kak 65 numarada Edirne eski 
giimri.ik memurlarından Ali oğlu 
Halim Türkmene. 

Edirne hazine avukatı Ceviiet 
Öner tarafından aleyhinize açı -
lan 33 lira 65 kuruş alacak dava 
sında ikamctgahınızın meçhuli
yetine binaen ilanen yapılan teb 
ligat üzerine mahkemeye gelme
diğinizden ve vekilde gönderme
diğinizden dolayı davanın gıyabı 
nızda devamına karar verilmiş 
ve muameleli gıyap karan tebliğ 
edilmek üzere 12/11/941 günü 
saat 9 a talik edilmiş olduğun -
dan gazete ile ilan tarihinden iti
baren beş gün içinde itiraz et -
mediğiniz surette mahkemeye 
kabul olunamıyacağınız tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

ŞUBEYE DAVET 

Eminllnll Yerli Aı. Ş. de~ 

Ecz. Tğm. M. Rıza Van ( 36967) Ecr. Tfm. 
Abdulkadir (384ı6) P . Tğm. lbrnhim Nec -
det (3013 ı) Hüviyet cilzdanlariylc birhktc 
acele ı;ubeye eelmelerL 

S. S Ml. Me. Ihsan Cansever (156/584} 
S. 5 MI. Me. Mehmet Eııt 432ıO Is. At1J111. 
Milfiı 44781 S. 6 Hı. Me. Halit 323 /Sı S. 8 
Hı. Mc. Haşlm oif. M. Eaat JS330 S. 8 Hs. 
Me. Şeril ot. Bllrbanettin 1122 S. 7 Maki· 
niıt Hakin U0/2 Mu. Atım. Ahmet Sekban 
31875 Ecz. Tam. hmail Hakin of. Mehmet 
Remzi 37005 Tbb. Yıb. Mahmut oll. Ali Rı
ra 36178 P. Atım. Hidayet of. Yuıuf Kerı•n 
Barutçu (3 l 759) P. Tım. Hasan Eryuun 
31526 P . Tıım. Ali Erıtin 44203 P. Tgm, Na
fi:r of. Vehbi 43263 P. Tam. Musa of. Meh 
met 20057 Dz. Gv. Yzb. Rasim oıt. Mahir ı 043 

Sahip ve Neıırlyat müdüril Emin 

UZMAN, Gazetecilik •e Ne$riyat 
T. L. ~ TAN matbaası 

Yeni Neşriyat : 
YARIM AY - Aile ve ıcnçlik mecma· 

asıdır. 1 S ıı;ünde bir çıkar. Bu deierli mec· 
muanııı birintcıriıı 186 ıncı llYtll latanbulda 
neıredilıniıtir. -YENi ADAM - Haftalık fikir &'neteıi· 
dir. aS4 ilncil ıayrsı Iatanbulda çıkmııtrr. 

KARA iNCi - :;r,'k Tllrkçll, edebiyat 
n külıilr mecmuuıdrr. ' inci uyısı Zon· 
ıı;uldakta neıredilml~tir. -KOR - Minimini bir ılir kitabıdır. Ya-
zan: Tmct Evrendir. -ULKO - MilU kllltür bilıı;isidir. IS ır!ln· 
de bir çıkar. Ollzd rulmll 24 nhire ycpycnô 
bir ıckilde Anka.rada neşredilmiıtir. -ÇIG - Gilzelin, iyinin, doirunun yolunda 
aylık edebiyat, 1anat ve fikir mecmuuıdır. 
Birinci sayısı Adınada ne~rcdilmiıtir. -FEN VE TEKNiK - Aylrk (en mecmu-
atrdır. latanbuld'i Universite Kiubui tara· 
frndan neırcdilmiıtir, ı 2 inci aayıaı çıkmıı· 
tır. 

B u L M A c A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SAGA: 1 - Bir erkek iımi -
Tarihi bir ıebir 2 - Yıı delil - Umit e
den 3 - ';t'ersi: Vlllyetin baıı - Hacca 
,iden 4 - Vasıl olmak 5 - Bir milıtem • 
leke 6 - Mutabık olmı 1 - Bir yııhudl 
ismi - Dinlenme mllddetl 1 - Bir Inıiliz 
llısU - Halk, ınmreal 9 - GQrldı - Bir 
denir nakil vuıtur. 

YUKARIDAN ASAGI ı J - Akamete ui· 
rarnıo - Bir tarihi kauba 2 - Suyu bol -
Kaide 3 - Tersi: Tarzında, mloillQ - Bir 
erkek ismi 4 - Muvafık olma 5 - Teni: 
Basmaktan emir 6 - DUımanhlrlar 7 - Ma· 
mul kılmak - Su tasımrya yarar 8 - Hint 
beyi - Tersi: Kalmaktan fili 9 - Abide -
Hu~. rıı.al hırsı, h•ıet. 
EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAGA : 

1 - Berlin - Tl 2 - 01 - Anlbaı 3 -
Lar - Atina 4 - Un - Eyer 5 - Elek 
6 - Hayatiyet 1 - A~iz - Kına 1 -
Salı - Rey 1 - Bafdat 

İstanbul Levazım ·Amirliği · 
Satınalma Komisyonu İlanları . 

100,0vo adet agaç maı:-a kapagı a- ı .t::Seher Kılosuna 44 kuruş ıanıııııı e
lmacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ı:v dilen 15 ton pirinç alınacaktır. P a-
10/941 Pazartesi günü saat 14,30 dal zarlıkla eksiltmesi 15/ 10/ 941 Çarşam
Tophanede Lv. Amirliği satın alrna 1 ba günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsını'l Amlrlilti satm alma komisyonunda 
tahmin bedeli 3000 lira, ilk teminatı yapılacaktır. Kati teminatı 990 lira-
225 liradır. Nümunesl komisyonda dır. Nümunesi komisyonda görülür. 
görülür. Taliplerin· belll vakitte kc- Taliplerin belli vakitte komisyona 
misyona gelmeleri. (289 - 8998) gelmeleri. (295 - 9049) -Salt pa7.armda Lv. Yolhıma Md. de 
bulunan 30990 No lu Forl kamyonu 
tamir ettirilecektir. Pa7.<\rl:kla eksilt
mesi 13/ 10/941 Pazartesi günü sa2t 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 230 lira, k&ti temin:ıtı 
34 lira 50 kuruştur. İsteklilerin beri 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(291 - 9000) -2500 kilo kadar salça a1macaktrr. 
Pazarlıkla eksiltmesi 13/l 0/941 Pa
zartesi günü saat 15 do? Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 937 
lira 50 kuruştur. Kati teminatı 140 
liradır. Evsafı komisyoııda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komi~yona 
gelmeleri. (293 - 9002) -105 adet gardörop ve ~60 adet der~ 
srası yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 15/10/941 Çarşamba günU 
saat 14,30 da Tophanede Lv. A:mir
liği satm alma komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 4445 
lira, Uk teminatı 333. lira 37 kuruş
tur. Ni.qnuneleri komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (292 - 9001) -25,000 metre kadar boz elbiselik 
kumaş kahve rengi olarak boyattı

rılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 
10/941 Pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 11,250 ~ira, katı teminatı 1687 
lira 50 kuruştur, Taliplerin belli va
kitte komlsyona gelmeleri, 

(296 - 9067) 

-Dört adet altlı ve üstlü demir icar--
yola alınacaktır. Pazarlık!~ eksiltmı>- ı 
<;! 13/ 10/ 941 Pazarte~i ııürıü saat 13,15 
de Tophanede Lv. Aml riiği satın nl
ma komisyonunda yap!lccak irr. İs
teklilerin belli vakitte komisyona gei-
meleri. (290 - 8999) -Bilumum malzeme, yağ ve mevzu-
atları ciheti askeriyece verilmek şar-

1 
tiyle bir ton siyah ve 10 ton sarı 

kundura boyası y:ıptırılacaktrr. Pa- 1 
uırlrlda eksiltmesi 17/10/ 941 Cuma 1 

günü saat 15 de Tophanede Lv. A- ' 
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İmaliye ücretinin tahmin 
bedeli 962 lira 50 kuruş. ilk teminatı 
72 lira 19 kur..ıştur. Şartname ve nii
muneleri komisyonda verilı>cek mal
zemesi de Salı pazarında manıUl am
barmda görülür. tsteklilerin belli sa
atte komisyona ;relmeleri. 

(297 - 9068) -Beherine 985 kuruş tahmin edilen 
10,000 adet bataniye alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 17 / 10/941 Cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Kati teminatı 12,350 
liradır. Nümunesi komisyonda görü
lür, isteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri, (298 - 9069) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmi:-ı 
edllen 15 ton kadar sarı sabunlu kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 14/10/ 941 Salı günü sı:-at 14,30 dn 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yaptlacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona t(t.1-

meleri, (294 - 9003) 

ZİRAAT BANKASl 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk LirasJ 
Şube ve Ajans adedi : 265 

ZiTıti ve ticari her nevi banka muameleleri 

~~~~~~· r~~~-~-~~~~~ .. -~~i~bai~ 
• 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankası,.;da kuml)arah ve lhb.usız tasarruf hesaplarında en az 50 
llrası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşaCıdakl pllna gö-

re ikramiye dal)ıblacaktır. 
4 Ade' 1,000 Liralık 4,001) Lira 
4 .. 500 .. 2,000 •• 
4 .. 250 • 1,000 .. 

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

ol K KAT: Heaaplanndakl para tar bir aene içinde !50 llradan aşaOı dO,ml
yenlere ikramiye çıktıi)ı takdı .. de % 20 fazlaalyle verflecekttr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnwn, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çe\<tlecektlr, 


