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Hız Veriyor 
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Piyangosu 

100 Bin Liralık Büyijk 

Roosevelt'in Nutku 

Manevi ilanı Harp 

T elikki Ediliyor 

İkramiye .. 159739 
Numaralı Bilete Çıll ı 

Roose~lt tiafıooan tefti edilmek üzere saflar teşkil edel\me rikan donanmasına bir 

Londra Memnun 

Berlin, Roosevelt'in 

Amerikayı Harbe 
Sürüklediği iddiasında 

Nevyork, 31 (A.A.) - Roose
velt'in son nutku Amerikada bir 
mahmuz darbesi tesirini yapmış.. 

bakı,.. tır. Amerika, şimdi 1941 senesin-

1 
de, memleketi Reisicümhurun te
me.-ınisi veçhile, demokrasiler he 
sabmıı çalışan ve imalatı fimdi
ve kada görülmemiş derecede ar. 
tacak olan bir fabrika haline ge
tirmiye yenİ bir kuvvet ve ~zim 

EGE MINT AK\SINDA 

Seyliptan Soıra Sular 
Çekilmeye laşladı 

Dün gece yılbaşı ikramtyesi dönen kürelerden ~ekilirkea 

Milli Piyan~o idaresinin yılba- 100/)00 Ura kazanan No. 
şı münasebetile tertip etti~i fev- 159739 
kalftde piyan.ro dün srece Taksim Te .. ,,,Uı" m':L.::ıah 

ile çalışacaktır. 
BE:lcdive .l(azinosunda cekilmiş- ._. """" 

Gtcraz N~rinin Mecrası Değiıtiği in Ova Köyleri ile 
Menemet Arasında Muvasalanın esildiği Bilcliri6yor 

Herald Tribune gazetesi, bu 
nutkun bütün vatandaşlardan bü 
yük !edaxirlı.k istedıği noktasın
Ja ısrar etmektedir. Bu gazete. 
Reisicümhur, siyasi direktiflerini 
bunlsmn tatbikine imkan verecek 
tedbirlerle takviye edebildiği taıı. 
dirde Amerikan milletini tesbit 
ettiği hedefe onu ulaştırmıya 
müttefikan azmetmiş olarak kar
şısında bulacağını yazmaktadır. 

Nevyok Times gazetesi, mem
leketin bü~ük bir ekseriyetinin 
Reisicümhur Roosevelt'in nut
kundan çıkan ba,lıca prenaipf 

İzmir, 31 (A.A) - Seylaptan ovalan kaplı· isabet ede.smı üzerinden akmaktadır. Mene- yani mihver tarafından kazanı. 
yan sular çekilmi~ \"e Gediz nehri de saatte al· men kualıun Garp kısmındaki mahalleye lacak bir muzafferiyetin hoyrat 
tı )1edi aantimet~miye başlamıştır. İzmir - dolm~ olı sular el'an çekilmem'Q\ir. M~ne. bir kuvvetin. tehdidi altında ka 
Jkrpma pesinin P uncu ldlometresindeki Ge- men - Bfma '°sesinin ufak bir kısmı harap ~ olaJl dünya içın aıijtbil biı 
diz ınecruı Bserinİ bullQlall kiprilnün her iki oı..._tur. ıtıidtlir hllA su altındadır. SUrekll felaket olacaRı keyfiyetini bütün 
tanuıükl ~. •ıtt~trelik kntnıları sular gö- yalmurlar ~lip yüztinden kışlık .er'iyat ımanile tasdllt ettiiini kaydeyle-
tl~ ~blvtüi> laı pr.tl or~~~Ee-- aurmtqtllftlar çekilmWiğludeü pamuJdarut mektedır. Bu ımdan itıbaren mil-
ki n..ecra yapılmış dutundan ~edis nehrinin maruz kalchasar hftlils tesbit edilememekte- li miıdafaa plinmı"" ticili, mille-

tir. Kesicieye tam saat 23 de Mil
li Pivanao idare heyeti reisi Ni-
hat Ali Ücüncünün kısa bir nut
ku ;ıe başlanmıştır. Saat 24 te 
nihavete eren bu kesidede ikra
miy~ kazanan numaralar şunlar
fiır: 

Pari~ Matbuatı 
Mrı. Petain'in 

Aleyhinde 
Suriye Komiseri 

Lübnan Reisile 

Temasta Bulundu 
'Sularından mühim smı yeni meendaıı akmak- dir. tin başlıca vaıifesi olmu~ur. 
ta ve İzmir körfezif dökülmektedir. Su basma- Mani5' alınan haberlerde sulann mah- Nutuk hakkında "Neyork Ti· Londra, 31 .. (A. A.) - L!on 
sı tehlikesine maru bulunan Musabey ve Ça- stis denc~ekildiii bildirilmektedir. Hava mes,, diyor ki: radyosu, bugun y~tığr ne~yat 
V1Q köyleri ba ~ dejişmesinden dolayı teh· açıldıtında"alardaki kulelerde arama faali- "Roosevelt, Berlin paktının sıras~dJa .. b~zı P~ıs gc1~telerının 
ilkeden Jnırtalmuştrdır. Fakat bu yüzden ova yeti başlant da şimdiye kadar kimseye tesa- bilhassa Amerika Birleşik Dev- Petam bukumetı a~eyhınde bu-
köyleri1le Menem' arasında muvasala kesil- dilf edilmeJir. Torbalıda da bir köprü sey- !etlerini istihdaf ettiğini sarih lunm~lannı takbih etmı~tı!. 
miştir. ~ liptan yıkııtır. Emiralem ve Muradiye ara- surettP söylemekle bu paktı im- Me~~r g.azetel.e~ Paıten buku· 

Meneme 11 Bular çekilml!di smdaki deır.Iunu tehdit eden sular alt"alda- zalıyan Almanya, İtalya ve Ja- ~etmı irıcala ıtihatn etmteıtte-
Tazlaya da Ki gelmek kabil olamamakta- tından ve Jı tamiri ile muayenesi de ikmal ponyaya, kendilerini muhakkak dırler. . . 

dır. Salar ÇiiU uzla to&esinin bu mecraya edildifindelbnal tren seferleri başlamıştır. değilse bile pek muhtemel dü~ Lyon radyosu spiken, Petaın -------..f-·-------------- -1....------------ man olarak telakki ettiğini bil- -hükumetinin.biç kim.senin em-
' dirmiştir. rinde olmadığını beyan ~tmış ve 

Yunanistanct Harp Hava Hücumları Vaşinj(tonun bazı diplomaük ez~.~ıe. ıUnlan ila~ etmiştır. , Askeri Vaziyet mahrmeri de şu fikirdedir: ~ükumeı herkesm .devıetın 
_____,.._ "Bu nutuk manevi bir illnı yenıden kurulmaaı hususunda 

Bl·r it an c·ty'd k. T •hA harptir At"aba Almanya diploma- ~b~liği .yap~ . istem.e.k-

KLISURA'NIN DA 1 e 1 arı 1 tik münasebetleri ~esecek mi?,. tedır. Petaın ~ük.Cunetı, gıttıitçe 
1 U ~- i t daha fazla içtımaı ve halkçı b1r 

Taburu aha 1 1 d• 5 lif tereue Memnun 11e karakter iktisap eden bir hükü-

HARPSIZ TERKi e e ıye arayı Londra 31 (A.A.) - İnJ(iliz 1ıa- mettir." 
zeteleri Roosevelt'in nutkunu tas-

Esir İldi BEKLENEBiLiR l Harap Oldu vip etmekte ve memnuniyetlerini 
ızhar etmektedirler. Daily Teleg-

_..._.._ raph gazetesinin diplomatik mu
(Sonu: S. 5; Sti lJ Bir Kayakçı ~Üfreıesi 

de Yunan k~vetleri 

Tarafından Dağıtıldı 

Resmı harp tebliğlerine ve mat- e· ç k e· 1 
buat haberlerine bakılırsa, Ama- lr 0 tna ar 
vutıuk cephesindeki faaU7etler, 
gevşemiş, hattA durmUf gıbidir. iasara Ugv radı Fakat 
Halbuki arasıra sızan ufak tefek ı 
haberlere llyık oldutu ehemmiyet • 
verilir ve mAnaları inceden inceye Faalıyet Durmadı 
:ahlil edilirse, görillecekUr ki, 

Atina 31 <A.A.) - Dün ak- harp tebliğleri Usanmdagöz.e çar. Andra, 31 (A.A.) - Dün gece 
tam neşi-edilen 61 ııll.rnaralı teb- pan sUkünete rağmen, cephedeki dra mıntakasına hiçbir hv 
li.ır.: Cephenin nıul>~lif noktala. taalı;>f'tler durmak ".°yle kalsın, yapılmamıştır. Memleketin "' -ıru ti 1 bılakis yeni bazı mUhım hareket.-
nnda mesut bir ~ de ne ce e- tere hazırlık vazifesinı gören mev- kısımlarına da hava akını ya 
nea mahalli haı1ıllftt olınuştur. :ı.il ııe~ıemeler ve çevırmeler de- ığı hakkında malumat gP.lme. 
BiJMlen ziyade eatı aldık. Bunlar vam edip gitmektedir. Şu son iki tir. Fena havanın bu faali;vet.. 
arasında kunnaYı ile ve subayla- gı;n z rtında Yunan ileri hareketi. · ğe sebep olduğu tahmin edil
n ile" likte butOP bir tabur var bılba a iki hedefe dotru, bir hay- ttedir. Londranın hilC\.ıDUt uğ. 
dır. Dört top, bir (Ok otomatik 11 inkişaf etmiştir, bu hedefierdtn rı tarihi ticaret merkezı olan 
sillh havan ~ ye mebzul bin Berat, diğeri Avlony•'dır. 'de bugün dumudan çalışıl· 
matz8me iıtinanı ttt~. ~ir h dıl~ ne~~:nınu:;r:r1:~:ı.:ıde ~~ ıta ve pazartesi geceJ& pagm 
:;ı ı:•Y~:.~:.!~~: rSonu. ~a l . Su dl ın yaptıkları !JaSiliqrt !ilmJri. 

~--- 5• Sü 4J \ J ğraplmaktadır. BiıOlll .bhta. 
w--U: ,. , harap olmasına ~ar:ı 

rrasına rağmen City~~ tica. 
)Jiyet "durmamlflır. Bit'çok 

ve mali müessete mütiQ,1°1'9 
sokak "köşe~rinde veya yı. 

't bürolannm cbranndakj 
(Smu: Sa $· Sü 5J 

lusya • Romanya 
1151ncla Anlaıma 
res. 31 CA.A.) - D . N. 8 . 

l\va'da Sovyetler Birlitt De 

Ankara. 31 (A.A.) - C. H. P . 
Genel Başkanlıb Vekiletinden 
tebli~ edilnüetir: 

Bo$ olan Afyon Mebusluluna 
Umumi Mürakabe Heyeti Azasın 
dan Siyasal B~iler Okulu İktısat 
Profesörii Şev.ket Ra•it Hatipo•
lu, Antalya Mebuslu~na Sümer
bank Sabık Umum Müdürü Nu.. 
rullah Esat Mmer, Bolu Mebus
luğuna Maliye Vekaleti Nakit it
leri Umum Müdürü CeW Sait 
Streri Cankın Mebuslu~na Sam 
sun Valisi A vııi Doğan, DiY'1"· 

100 bin liralık büyük ikramiye 
vi kazanan numaranın 90n beş 
hancsindekı yani 5, 9. 7. 3 ve 9 
numaralnrından valnız btrt de~i
şik olan di~ttt' 49 bilet teselll mü
k8fut1 alacaktır. Bu 49 mftklfat-

ISona: Sa 5: SU 3) 

Her Hitler, Bir 
Beyanname 
Neıretti 

Hitler, Mesuliyeti 
Demokrasiler• 
Yüklemektedir 



Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Salonlarda 
İfşa Edilen 
Dedikodular 

Hakikaten neazırın uykusunu kaçı
r n "ırtır.da geccliK entarısı aya
gında da yumuşak tcrliKlcr bulun
<1u .ı zaman öylcdiği bir takım fi
,ırleri Clorındc salonlarda ifşa et

m ı t r. F..ıkat, bu tecrilbenın de bır 
ı yd t "ar: Bu gıbi proJeler vak
tınden c~et duyularak naunn Av
rupa aleyhine yapabılcce~i fal oln
:ın önüne geçılmıştlr. 

-15-
Fakat bugün bir devlet ada

mına sefirlerle goruşmck ve veri
len piyeslerin ilk oynayışında ha
zır bulunmak kiıfi gelmi.yor. In
gıliz saraylarında buluum.'1k !a
zım. O halde bir acemıyi bu •e~
rıfata salon adabına vakıf bir ka
dından başka kim alL~tırabilir ! .•. 
Bızim de yenilerimiz müreb

biyelerini armalı firmalardvn 
intıhap ediyorlardı. Buna tesa
duf de yardım etti. 

Tabouis felakette bulunduğu 
zaman zeki ve kettum bir kadına 
rast geldı. Audax şakrak kah
kahasını muhafaza etmişti. Be-
raber yürüdüler ve bugünkü 
modyayı tesis ettiler. 

Harp kabinesi azasından bir 
J'lazırın yüksek muhite mensup 
bir munasebeti olmazsa onun 
cıddi bir adam oldUğu!'l<l kimse 
kail olmaz. O halde on-:ı kim yak
laşabihr? Bir nazır "m«"rdi.ımgi
rız" olursa etrafında ricacıların 
ugultusu yok demektir . .Halbuki 
resmi hayatı bu uğultu.Iur. 

Clorinde gününe Scipion ile 
bır s3bah yPmeği ile başlar. Scı
pion hce ekmek dilimlerine te
reyagını yayarken etr:ıf ındn kay
naşanların sözlerini dinler. Başka 
v&kit onları gorecck vakti yok
tur. Bu dedikoduları bi!' polis 
raporu okunuyormuş gibi ciddi 
bır tavırla dinler. 

Dedikodıdar: 

P arlamentonun toplanma
ıgı beş ay zarfmd.ı mem

lekete ait bulun haberlerin kay
r.aklan budur. O kadar ki sanki 
onun için Fransa demek boyle 
bir kaç sasiyete hayatının sahnesı 
elan salonlardan ibarettir. Genç 
bır müellifin tenkitleri, iyi düşü
nen bir kadının mülilhazoları çch
resınde ufak bir bulut golgesı gE'
çırır. Ve bu surele Clorinde'e hn
kıkı fikrini vermek :fırsatını hahş 
<'der. Bazen de bu sacma dedi 
kodular sinirlerine ·dokunur, 
bunların kendisine söylenm~sini 
tster. Fakat mernk ve tecessüs 
çok kuvvetli bır histir. Clorinde
y ı dınlcrken kendisini milletinin 
arasında tebdil gezen bir Çjn 
hı.ikümdan zanneder. 

Fakat denecek ki Scip"on na
sıl olur dn mevkiini tebliktye 

,.J • irmek hususunda hiçbir fır
• 'f"Tllıyan bır kadına ta

'1iliyor? 
"lazırın uykusunu 

•da gecelik en 
'1Uşak lfrl;k-
ın söylediği 
rinde salou
_kat bu tcc
sı var: bu 
ien evvel 
rupa aley
oların önü-

A aağldıl-

• set ed i yt•r, 
.Jerıye yerleş
u gerı çekiyor 
ufak fanlıyet 

yarıyor. Herktse 
ınsan kendisine 

da eder. lnttihap 
..:rde meb'us evvela 

~ıcrıne arzular telkin 
.. nra onlann is' af ına yine 

..,,,ı delale eyler. 
Nasıl sizde hudut taşı dikilme

mis mi? Nasıl olur? 
Koylüler bunun tahammul 

c lılmez bır hal olduguım kanu"t 
gctırdiklerı anda onun e<;ıı ı ol
muşlardır. 

Clorinde ona kanunu esasinin 
tanımadığı muhitlerin dalıvera
sını gosterir. Bu muhitler bazen 
bir kabineyi devirir yerine baş
ka bir knbıne de getirebılir. Clo
rmde falsoda yapsa yine onun le
hıncdır. Mesela Scipion beraber 
çalıştıgı arkadaşlarından birı.1irı 
dostlugundan şuphe etti~ini sa
bahleyırı ona soylemiş. Clorınd 
o ak · ın. yırmi kışinin karşısında 
dostlu •tından suphP ( d ~t n ar
t dac;m .ırı'>ına bu \,ık'.~ soy-

lüyor. Scipi..:ın bunu habc1· alınca 
evvela kızmış gibı bir tavı!" 

alıyor. Fakat ertesi sab<lh hıya
ııetkftr dost gelıyor ve dehalet 
tdıyor, o zaman Scıpion nrkada
ğunu bunu da cüretkim:ı Clo
şmı yola getirmek J:izıın oldu
rinde'in yaptığını memnuniyetle 
kabul ediy'lr. Bu kadmaan sü
:ı:ülmek ş:n tiyle iktidar tatlı h~ 
vuzuh ve adaletsizlige bürimmiiş 
.>luyor lend mı? 

Romamıizm ! 

S cipıon artık demokrasi 
saatinın ince ~~ndarı ile 

uğraşarak vaktini kaybetınıyor. 
S ... nkı e.s.·ı zaman pdJ şaları gıbı 
no~una giden bıc nedın.ı birden
bıre en yuksek mcvktl! çıkarı· 
yor, onJa:: sonra <.la zif'danlarda 
ı.;mıtma çukurlanna at•.ıııyor. 

Bu kadan da soyleuoikten 
sonra CJorinde'in nüfuzu hala 
ı.~yret uyandırırsa ba.,!cı:ı ızah.ıt 
dahi verebilir: • 
Ortada donen rivayetı0re göre dP 
ac:kın herkesçe meçhul olan bir 
tal{lm nukatına vakıf bulunma
sının da buna tesiri oldugu zan
nolunuyor. 
Romantizm~ yaşına baktlıısa 

Scipion zevkı seviy )r fakat yor
gunluktan da korkuyor. 

Clorinde ona daıma ihtiyat 
tavsiye ediyor. Nekadar müştehi 
olursa olsun devletin kendi 
kolları arasında zaaf kesbetme
sine taraftar olamaz. Bahusus 
Gna lazım olan Scipıonun beyni. 

Velhasıl, metres namı altında 
Scipion sevda buhranlarını teda· 
vı edecek bir hasta bakıcısına 
malik demektır. Aşık il•' maşuka 
genç gorünmek istiyeu ihtiyarla 
namuslu metres komedyasını 
oynuyorlar. Bu afif vLıhadd su
yuna trit geçinen ScipiM başka· 
larmın muhayyclelerinde ı.endi
sine isnat edilen coşkun'ugu sez
mekten memnun oluyor. Genç
lE.rdc arzu uyandıran bu re.tabet 
t-.issi Scipionun gurnrunu okşu
yor hem ona levm etmek kımin 
haddine düşmüş? 

Clorinde'in kocası y'>k, cocu· 
gu yok, ihtirasından baskn hir 
sevdası da yok. O halde? Hatta 
hayasızlıgı bile sıy ı.:ıi bir mahı
yette. 

Halkın tecessüsü: 

A şıkının seyahatlerini sağa 
sola dağıttıgı hcdıyelcri, 

behiyeleri anlatıyor. Bumı sinsı
lik mi demeli? Hayır. Onu me&t 
eden halkın merak ve teccssiisü· 
diır. Bu mütecessis nalk.l ne bi
lirse söylüyor. Tıpkı şarkısını 
tekrar edilmeğe davet edilen 
muganniyenin bütün rC'pertu
arını tekrar eylemesi gibı ... 

Kudret helvası daha 'ukcnmc
miştır: daha çok tuf eyliyi gcçın
direbilir. 

Mesela Damis. 
Sulh zamanında bu ziippeye 

kimse dikkat bile ctmıyordu. 
ikinci sınıf bir nezar~tte yer dol
durmaktan başka bir kıymetı 
yoktu. Halbuki şimdi bütun sosı
yete kadınlan gigoloy:.ı taksım 
edemiyorlar. Sebebi: 

Damis benzin vesikası, Ame
rika sigaraları ve hükumet ec;rarı 
gibi maddelerde çok zengind \r. 
Yazıhanesinden erk~n çıkar, ak
şam yemeğine geç gelir. Çürıkü 
bu arada süvaresini hazırlamak 
için birkaç nazın görıneğe git
miştir. 

Y tlbaşı Hediyeleri 

J' aza11: Naci Sadullah 

V kıi keseleriıniz ziiğiirttiir . Fakat böyle hayraın \'f"· 

ya yılbaşı gibi müstesna günler 
de, kcselerinıizin z.iiğürtliiğunü 
kafalanmızm cömertliğiyle te· 
)afiye çalışmak bizim er;ki ade
timizdir! Ve böyle giinlerde, 
bol keseden veremedif:inıiz he
diyeleri bol kafadan JağıtuıakJa 
teselli buluruz. Bunun içindir 
ki, asağıya listesini yazdığım 
hediyelerin, sahipleri t.ır:ıfından 
kabul edilme ini dilerim: Vakıa 
hediyelerim liıfta kalıyor nına 

muhataplarım s<iyle~enc dr,,.ıl 
sö~·lelene baksınlar: Hay Refik 
Halide: kolay t'°klit oltmmıl a
cak bir "alameti (aı-ik.ı". 
bir "Akşam" yemeği, B:ıy 
Ulunaya Şehir Tiy'ıltrosundım 
bir kiirsü. 

Bu günlerde Babııilitlen ge· 
çecek vatandaşlara: biret gaır 

maskesi. Bay Nizamettitı Na
zife: bir şişe Amonyak. Buy 
Selimi izzete: bir çocuk ansik
lopedisi. Hususi araba sahiple· 
rinc: saglam a3 ak; ıhı. Yusuf 

Bütün Taksilere 
İzin Verileceği 
Umuluyor 

Benzinden Yapılan 

Tasarruf Yüzde 

On Beşi Gec;miyor 
Mıntaka ticaret müdürlü-

ğü, benzin tahdidatının tatbikı 
hakkında yaptığı tetkikleri 
bir rapor halinde alakadar ma. 
kamlara göndermişti. Raporda 
hususi otomobiller kaldırıl
dıktan ve taksiler lnhdid edil
dikten sonra ne gibi neticeler 
hasıl olduğuna dair izahat ve. 
rilmektedir. Alınan neticelere 
göre, tesbit edilen usulün, ben
zin sarfiyatında tahmin edildiği 
derecede tasarrufu temin etme
diği anlaşılmaktadır. Ancak hu. 
susi otomobillerin işlememe· 
sinden mütev'ellid yiizde onbcş 
bir tasarruf vardır. 

Taksiler münavebe ile ~alıŞ
tıkları için daha fazla iş yap
makta ve binnetice ocnzin İS
tihlakleri tahdıdden evvelki 
miktarı bulmaktadır. Yani tak
silerin tahdidi benzin tasarru. 
funu temin etmemiştir. 

Buna mukabil şehrin nakli
ye işleri biraz müşkül bir dev
reye girmiştir. Çünkü tram. 
vaylarda yer bulamıyan bir kı
sım halk tahdidden evvel gerek 
münferiden ve gerek bir kaç 
kişi bir olarak taksilere bin
mekteydi, bilhassa "dolmuş" !a
rın bir kısım tramvay yolcuhı. 
rını taşımak sureti;,, nakliye İŞ
ierinde bir hizmeti dokunmak
ta idi. Bu sebeple bütün taksi
lerin işlemesine müsaade edile
ceği ve tahdidin münhasıran 
hususi otomobillere inhisar etti. 
rileceği umulmaktadır. 

Taksi bulıram 
Taksiler tek ve çift numara 

ile çalışmağa başladıktan sonra 
bir çok müşküllerle karşılaşıl
mıştır. B:.ı arada hmana gelen 
v·ıpurlardan çık~n yolcular tak. 
si bulamamağc- başlamışlardır. 
Bazan teker teker gelen taksi
ler yolculardan iki iıç misli üc. 
ı l.'f istenıişlerdir. l<ıhtımda :rıo
bt tçi polis bulunmadığı 'için bu 
fm:at düskünü sô1crlcr hakkın
dn zabıt tutulamam1c:tır. Dunun 
i!7trine aHikadarJ~r ciı.in beledi. 
'v?y<: ve zabıtaya ml!racaat et
ınıslerdir. 

Belediye ve Emniyet müdür
lüğü hem taksi temin etmiye, 
hem de rıhtımda nöbetçi polis 
bulundurmıyn çalışacaklardır. 

Benzin geldi 
Diğer taraftan, Romanya He 

son yapılan petrol anlaşmasından 
sonra, memleketimizde benzin 
sıkntısına da sebep kalmamıştır. 
Romanyalılar taahhüt ettikleri 
benzinden, ilk partiyi teslim et. 
mişlerdir. 

Dün petrol kumpanyaları di
rektörleri mıntaka ticarert mü. 
:iürlüğünde bir toplantı yapmış.
lardır. Bu toplantıda İn~iltere
den gelen 7 bin sandık ten~kenin 
kumpanyalar arasında tevzi: gö. 
rUsülmüştür. 

Petrol kumpanyaları, bir an 
evvel Anadoluya petrol sevk et
mek icin tertibat almıslarclır. 

1941 Yılının 

Büyük Türk Milletine ve dün
vaya huzur ve refah verici iyi 
~ünlerle geçmesini dilerim. 

M. Nuri Çapa 

Ziya \'e Orhan Seyiıye. tsol 
iade taşımaya elverişli bir kam· 
yon. lstanbul otobüslerine: bi· 
rer nazar boncuğu. Kendime; 
(ağzımdan hiç çıkarınnınak iiıc
re) kocaman bir bakla! 

Kavgacılarm cephaneleri: 

B ilmem Babıalidc kupan 
miinakaşaları okuyor mu 

sun uz? 
ııAksamnla ıı'fasdri 'Erk:ırıı, 

asfalt yüzünden, 115on Postdıı 
ile "ikdam'' ,.e '.Son 'J'clgr&f" 
da kağıt yiizündcn hırbirlerinc 
girdiler. 

TAN -,---18 D / ., 'f lsveçfen Bir ayram o ayısı e 'Ticaret 1 

Ankara-lstanhul HeyetiGeıecek 

ı Trenleri Arttırıldı 
Mübadeleyi arttırmak 

İc;in Yeni Bir 

Yazan: 

Scııi sel· 
rın i 

nıız dersle 
k:ıs\ et \ 'C Cenup Hattı Trenleri ·Anfap ve Maraşm AnlaJna Yapılacak 

1 
•nen, ınuzt 

M .. t k ı· t 1 U.. k İsveç b\riciye neza?):?ti. iktısa· e Lirr.itlcrl 
UŞ ere S asyonuna td grıyaca işleri mü<tirü bir kaç güne kadar Selcfindı 

Ankara. 31 (A.A.) - Haber 
aldığıınıuı göre. imdi:ı·e ka· 
dar Mersin - Adana - isken. 
derun - 1-'e\'Zipaşa - J ·lahiye 
arasında i Jiyen 520/521 numa 
ralı "e bunların devamı olnn 
trenler 3/1/1941 tarihinden 
itibaren Maraş ve Antep vilıi· 
yeterinin istasyonlan olan El
oğlu ,.e Narlı'ya kadar uza ·a. 
caktır. Bu suretle beş \.'İlnyeti· 
m1z arasında her giin bir o;en+• 
tesis ve temin edilmh~tir. Bu 
trenlerin Toprakkale ilt' isken-

derun rasındaki efer n1iidde ~hrimizegelccektir Bu zat Tür iliyorsun. 
tinin Qha ziy:ıde kısaltılması. kiye ile lıveç arasırdakt c.icari 1 kru•ar fcl81ı 

l münasebeılerin inkiştfı içi,n, Ticn l:ıir ~ece va 
na ait tedbirler de alınınıys v ·ı ı ~ ret eka Etinde tc:n<Slarda bulu- '". ının 365 
ba lamıştrr. 1 nacak ve ;eni bir tcaret anfr.ıs- rı. okumnk 

Bayam dolayısiyle Anka· ması ya.,..Caktır. ~ \ ~kıalarJ:ı 
ra - ;tanbul arasında artacalı tsveçtcn şehrimi~ gelen oir ~~· _diin gc 
olnn ;:ılcu ihti~·acını kar ıla Türk tacili, Türkiye. İsveç ara- t:mı bilme 
mak e halkın istirahatini te· sındaki ticari rnüna~betler hak- menlı~s ~c 
min •mek için 2/1/1941 tari. kında şu ~alumatt vlrıniştir: <'' !~1cıll' k 
hinde itibaren on giin müd· - İsveÇte Ti.ırk mll.trınn knr- J• ger r.:nıı1 
detle Ankaradan sabahle •i" ŞJ büyük bir ra~betvardır. Fa- " ."-. ".0~/ 
9 dair gündüz treni tahrik e kat, her iki memlckl'I orasındaki , c~ıc:ımız~ 
diler.ttir. 1 ticari mijbadclcyi artırmak için c~ımız. ··"~ 

J yeni bir tnlaşm<ıvn i11iyaç görül- rn ına.1 11.r 
-' nıektedh. Yakı~da fsv~ten de ;cet~te. ~rı_..ı 

================~========= T~ k" b" -~ ı rno~ ıır ı~e ır b;yet~elecektir. ) ılında·n çil 

\... 

l\taarif tc : 

Vekalet, Dürüst Bir 
Talebeyi Takdir Etti 
Kadıköy birinci orta okulun 2 

nci sınıf talebesinden Baha Şen
sesli yolda bulduğu kıymetli bir 
çantayı götürüp polise teslim et
miştir. İçerisinde çok kıymetli eş. 
ya bulunan bu çantanın fakir bir 
aile çocuğu tarafından polise tes
lim edilmesi Maarif Vekaletinin 
nazarı dikkatini celbetmis ve ta
lebeye bir takdirname gÖndcril
miştir. 

BOB STİL MÜCADELESİ -
Maarif Vekaleti Bob stil cereya
nile mücadeleye başlamıştır. ilk 
olarak bütün orta okul talebcle. 
rinin saçlarının 3 numara maki-
ne ile kesilmesine karar verıniŞ
tir. Bu karar talebelere bildiril
miştir. Bayram tatili bittikten 

Polie: 

~ürebbiyeler 

Çıkardıyor 
. Eelki gün Dahiliye Vekale

tmc\ Emniyet Müdürlüğüne ge 
len. r emirde ecnebi mürebbiye 
len memleketten çıkarılması 
bildlmiştir. Bunun için dşrdiin
cii be müdürlüğü alakadarlar:ı 
laZ' gelen tebligatı yapmıştır. 

t EV YANDI - Evvelki ge
ce ~rı;ahpaşada Sultançeşme so 
k~da fırına ait 8 numaralı ev
dEangın cıkmıştır. Ateş bira1 
sQı bitişikteki Muzaffer Döse
mye ait 10 numara} r eve de 
si•et elmiştir. Nihayet bu iki 
ete eşyalar ile beraber tama
" yanmıştır. Atesin neden çık
tıtahakik edilmektedir. 
tt ÇOCUK ZEHiRLENDİ -

Fnönünde Limon liokaihnda 3:-ı 
liaralı evde oturan İsternadirı 
1 2,5 yaşında Mari ile 1,5 ya-
ta Amya babalarına ait ilacı 
'ek zehirlenmişlerdir. Çocukla 
ikisi de Şişli Çocuk hastahn-

inde tedavi altına alınmışlar-

sonra uzun saçla mektebe gelen
ler doğruca berbere götürüle<'el<
ler hem 3 numara makine ile traş 
ettirilecekler, hem de C"'zalandı. 
rılacaklardır. Vekalet, talebe el
biseleri ile de meşgul olacak ve 
normal kıya(0tte mektebe gclrni- ' 
yenler hakkında ağır karat·'ar ve , _____ ._ ___ _ 

recektir t• a· K t 
TALEBE KONSERİ _ Dün ıyar ır ap an 

gece saat 18de Fransız tiyatrosun ~ ., B .. _o·· ıd·· 
da ikinci ialebe konseri verilmiŞ- azı e aşınU\il u 

\1 üteferrik • t bag-ısla .... 
_____ • Bedbin ' 

Dantelsiz Kır11şlar 
Piyasadan IC21kıyor 

~<'n bize, ~ 
le aratacar 
hız insani 
~iirdiik. \ 1 

ıncn. gün 
Ph•asaya kafi :ıııihtrda kt'narı diğiıniz gi 

':lantel!i nikel kurl!Şuk .;ıkarıJ- den hiçbir 
mış olduğu için ]c!n;ıılan dantel- ınaıJık B 
<>iz olan ve eski on Panlıklara den daha 
bcnziyen nikel UJruŞlukl rın tC'- llnnkör, d 
davülden kaldırıhıası katırlaştı- az ihanet 
rıl~ıştır. Dantet!~ kurı.şluklar kat inan 
1 nısan 1941 tC\1fıınden tibaren le, <;enden 
"ecmiyecektir. k"ııdiınizc 
KIYMETLİ jNALAR _ Un- ii'iz. Doö-r 

kapanı ile Yeniapı arasınıa açı- 'iıııii ,.e 
lacak Gazi Bu/arı için hzumlu t·:ı~ıı ribat 
olan istimlaklta yakında basla- hckl olmu 
nacaktır. Faı..t bu mın.akada ğarr B 

:;ı 
" " •1elki bulunan birço arihi eserl>r be- aozu ~ 

J • lnahi tediyeyi mü mevkide >Jrak- ugm 
maktadır. HeY,i fenniye .niidü- kin 1 müte 
rü bu müşku~· hal icin M ızeler ni3 <'f 
idaresile tem ara başlanış ve le if~ 
muhafazası huri tarihi bina- ~ Fa 
ların isimlerf.' istemiştir. llüze- F'n .li 
ler müdiirlü tarihi çı:>şm•lerin uı-s.ı 
yol kenarına kline müsaa.ie et nı~ k 
miş ve yıkı sına müsaade c- ~rı · 
demiyecekle tarihi binaları bir ·~k ) 
liste halindtbelediyeye bildir- '"ır~u 
miştir. Bu !fde şu isimler var- . 

11
' ıner 

dlh suıı:.-ym-SUna:,ıı \.mlıll. nı :r.ım e 
d A 1 h 

ı'tlr an, mele 
vtınza e ca11 zap ar nma- . . h' 
mı, Bizans h'ine ait duvarlar- pı ırc 1 tir. 

1 nun İci A 
la sahi sur' paraaları ve Pa- h 1 bı· ... ı'l 
zade camii. u nnnıı '"' 

korkunç )ıınfışl 

tir. Tiyat:o. ı_ama~en dolmuş \'eDün sabah İğneada liman reis- Piyasada : 
garp musıkısınin olme~ parçalarıinden liman idaresı'n rr 1 

mustnrıp cın 

son takatin. n 
tinccye kadıce 

b .. ··k b" l~k kl d" 1 e be en ~y~ ıra a a ve zev e ın en_ haberde memleketimizin en 
mıştır. . k t 1 d . ıtı ap an arın an 75 yaşında 

BIR HARİTA SAT!LMIYA;man kaptanın süvarisi bulun 

3 İhtilr Suçlusu 
Mahlm EdUdi 

CAK - İtalya matbnasında ba. - T "' k. d -
1 b" t 

1 
.. . t ıgu ur an vapurun a ve va. . 

sı an ve ır ta yan. m~ess:scsl .ı{e başında vefat ettiği bildiri}_ Fincancılaı:!Yusüfyan hanın. 

Riz, sende B 
\ c ı;cndcn çt;ha 
nı, senden setle 
clnn cıkaracnin 
ni giilcr yii~r· 
na ııivctlcri de 
~an bir gnfl k 
v:ııı. bilfıkis. 
•lalın km•\ et 
tcıı geli~ or! 

rafu~dan ~emle~et~mıze gonderı.iştir. da maniföturhk yapan Hayim 
lPn Ipaesı tiel Medı tcrraneo 'ld H t b.. .. . iJe kardeşi M ve ortağı Rafail 
h haritaların bundan ı;onrn menı n·ara ~nın . uyu~ hır k~mını Eli'nin milli orunma kanunu 
leketimize girmesi Vekıllcr Hef ız erf te gehç~re? d sk~ba~ .. apdta- na muhalif h~etlerinden dola -

. af d k d"l . u· Jn ve a ı şe rımız c ı utun e- 1 . -etı tar ın an yasa - e ı mış . .1 . .. te . t .şt. H yı a eyhlcrıncıçılan dava dun 
Bu haritalardan öğretmen ve ttızcı crı .mu essır e mı ır. .~- bitmiştir. Ndde her üçünün 
!ebeler elinde bulnanlar da tofn yolda bulun~n vapur bugun ne yüzer lira ";ı cezası ödeme-
lanacaktır. ımanımıza gelmış bulunacak Vt' sme ve pahal satılan 600 r 

~naze merasimle defnedilecek. lık manifaturtı ınusadcre~~:; 
Amonvak Getirtilecek ~r. rnrar verilmiı Ünive 

Amonyaksızhk yüzünden ki Osman kap~an Balka~ harbin- Bundan ba~flün yeniden se. 
miktarda buz istihsal edilemef.e ~e Umum~. ~ar~~c bır~~k fe: kiz muhtekir 41 yakalanm1ı ve E 1 ·.ı~ b, 

r err.d}~r 
-· d d 1 beledı'ye Ticalakarlıkları gorulmuş, eskı ıdareı adliveyc veri11~rdir. 
gın en o ayı h S . f • "d " 
V k ' l t' .. t etmiş ve f1Et susanın ve eynse aın ı are- FABRİKA~DA SPOR SA 

Hukuk .fıt 
e. a e ıne muracaa . . . l"h d h' • _ 

veke sipariş edilmiş olup ka'51" 1 ~ ıs a ı~- a ız~e.tıe~i :ebk. LONU - Be crbiyesi umum 
kendi araJali Crf 
miktar pnrs!ıın 
orduya k•~l\ 
ıstemişle>rdı 
bekliyen l\Ici.ıtn 
yunlu hedı1\194 
dermiştı . .t\tıih 
den son oe;.,ınıiş 

amonyak tüplerinin getirilmletmı~.' bu ~uzdt;n mıl_lı hukumet müdürlüğü rkalarn yeni bir 
nin teminini istemiştir. Bu t ve Cumhurıyet ıdaresı tarafından tamim gönderıir Bu tnmimdc 
lcr _geldikten sonra Bul_garis birkaç kere büyük mikyasta mii. 500 den fa~1a taJışnn fabrika_ 
ve Romanyadan arr;onyak aln k~fatlandırılıntş ve takdir edil. larda spor salorı bulunması bil 
kabil olacaktır. - -- .. .mış kaptanlarımızdandır. dirilmektedir. 

~ülüNC 
~T4GAfl 

Hu mute.kabıl fNtUayı~ıaJ 

uzun sükunetin aksüliım~. 
Eğer benden bu münakaşaa 
hangi tarafın haklı olduu 
sorarsanız vereceğim. cevaa. 
dur: 
" - l\liinakaşaların esa!,ıt 
teşkil eden mevzularda gi 
tarafın haklı olduğunu c· 
mek bana düşmez. Henı oı:-
:ı:ular. miinakaşaları ~·anr 
tarafından bile çoktan llll· 
muş bulunduğu için', he gi 
bir \'esileyle ortaya ko,a
lan faydasızdır. Fakat, hiı· 
nakaşayı bugünkü jCklinık-
duklatı için, bili istisnapsi 
de haksızdırlar. diyecekski· 
" - Yahu, bu derece 9"ıt 
bir münakapya, böyle s5a-

t.:vveJa, ınunaKa~al·uuı, n.ı 
riçten söylenilenleri işitmiyecek 
derecede kendilerinden geçmiş 
' 'aziyettedirler: böyle olınaS.'IJ'· 

dılar, sağdan soldan \'erilen 
nasihatlere kulakla.rını hknya· 
mazdılar. 

Sonrada, farzı muhal olarak 
benim hesabıma korktnğunu7a 
uğrasam bile, yine umurumda 
değil: çünkii, bu kavgada kul
lanılan cephane kiifiirdiir: \'e 
kavgacılarda da ... ceı>h:ıne ~ok· 
tan bitti! 

Eğlence uerlerinde: 

f lar ve Hı.ık~ zaf 
den çok dah#tkuldur. Fnkııt bırçok ırı,..f söy 
a~.tık iş işte'fmi~, ve biz. şı'kkurle 
dun gece yap agır umıJn- tuplardrı 
rm zararmı te ~ckmic; bu- maktodır 
lunduğumuz ı, bu nıcvzu •Sız del 

\at:rn hudi 
iizerinde tek~ durmanın hiç ZJmle b J;;l 
bir manası vlç bir foyda.,1 ler di!erız.• 
yok. Bütütn lliıııiz. bu ika· ANK~ 
zın faydasını, degilse gclt·· LEBELER · 
cek bayramlı ~·iı-t'biJıne.k· talebclC'riı'1 
ten ibarettir,ra eğer ht't kız hayrat' 
mÜ!ıttesna gl4 eğlen•·c ~er· g dccek VE 

lerine gidenl~etelik~iz. çık larile temn 
maya mahkuJunursa, he. karada kal 
pimiz biraz Uın~iyebilıııf'l halkevınde 

mevzular u 
için, bayram nJerinı dcği 

dır. 
matem günl- beklcml'k REKTÖll 
mecburi;\ etindalacağıı:. \'f' s:te talebe!~ 
heı arife günı ae sınıf gc " -f vah.l' ha~ ram da mıl Bil sel l 
ha geliy r!" d~k, ~ara karu nışmn çayisl l' 

düşünec -iz. ı laı·a Maarif n 
Bugün hemUtiin vataı dare heyet!w

daşlar, eseletki hafifli).. vet edilec~~ 
ten muztariptqtnu11 içind MEMLEY~l 
ki: MIY ACAK ,"1 

Biribirimlze: !erinin sö~fcl 
., - wenı yı tebrik t•d kadar devi". 

1 tan başlıyıa 
rim!'' cünı esi e şu b• det zarfınd 

Fakat bugünkü halinde, bu 
münakaşaların açılı1\arma se
bep olan mevzula hiçbır alibsı 
kalmamıştır. iş, hemen bütUn 
münakaşalarda olduğu gibi, ta
nıamiyle şahsiyata d;ikiildü. 

Bana kalırsa, gazetelerin bir
birlerine girmelerinin aı;ıl aıe
bchi , son zamanlarda catılacak 

lın~ka mc\ zu bulnmam.ılarıılır. 

buna dokunmadan da oka· 
nşmaktan çekinmiyors' Ya 
o hiddet arasında, atq..cp 
birden sana tevcih ed~e?" 

- Lakin, benim lnı , e
receğim cevap hazır.! 

D ün gece, hemen btitün 
eğlence yerleri, fıyatla· 

rını yükselttiler. i ti ciddi tara· 
fından tutmak lizım ıeli?'M' 
bu fiyat yükselişini makul bul· 
mak mümkün değildir. Bilakis 
böyle müstesna gecelerde, 1çJ:i 
istihlaklcri en ziymlc hirknc 
dirilmeleri, yüksı:ltHnıt'leri:1: 
ıni line ı:ıklığı i~in , iiııllarm in-

Jimeleri söylenf daha mı ket dı ına ........... . 
nasip dü"üyor! 

" _ "cnı' , ., . 1 "endı]<'rine Jt 
,,,. ., ı;eçmı ol il r t<til gııP' · 

sun!" 7llC'rın h 



- ~!lı inıiltereye ya-
1~ llınacumları çok ııd
e Cllınıimer!kanın İngıl

~ref ~arıan telAılanan Al
tnan arın banayıını felce ua
ratına~ lsl'i anlaşılıyor. 
2 - lliu.t>aşı munasepetıle 
tir nut\ut fıerek 1941 yılının 
.A1ılllllJ llli!in nihaı zafer yı
lı oJIC8tırıtttıi1tir 
:> - So~ya il~ Romanya 
dOJl 1eııı l&caret muahedesi 
ım.za etnıı,r 

- Lorc1 ltt.ksın Rooseveltle 
ö~r 'rinln en ba11nda 
ü:w-· ~ ıayeleri meae-
i .,rd~r .ttere ile müttefık-

rinitt a ıayeler uğrunda 
rtJedik1eı izah edecek bir 
ey~ ıçm hazırlık ya-

1 

leri 

ıaıdl\ 
ta1Ylft hücumunun ev· 

e nazaran hm1111i bir 
, l\w zimamdarlannın 
iytn hücum ettikleri 

utok""i ismini verdikleri 
o ~rkezi tqilterenin 

di ve mali hayatının na-
laD City'ye ınilteveccib 

ı keyfiyetidir. 
Y"ın aon zanıanlarda

uJD1-uıın İngills harp sa· 
.,e b~ana harp mabe
ill İtıalinde ınühlm bir 
ı.n alilminyoın sanayii 
erbıe karşı teklif edil· 
de a)"flca şayanı dikkat· 

~ı'ar ld meribllm 
reye yUdımından cok 
nan Almanlar, bu ya 

olarak temin edilme-
vvel İqiltere sanayiinl 
ğratnaak istemektedirler. 
mbardıman faaliyetinin 
sa ba aon rinlerde şid· 
mesi, ayni zamanda, ücı 
ora toplanacak olan A

an kongresi, ve bugiln· 
Alm&llta ile işbirlili yap. 
usu•Ulıda karar vermek 
bulun-.. Mareşal Petain 
ıde teak yapmıya mııtuf· 

ili, Bitlerin bu 
manyanın biitthr 
'ltereye yüklen. 

manuını ÇI• 

A•ONE BEDILI 
Ecnebi TUr"klye 

140<. Kr. 
75" • 
400 • 
15(, .. 

1 Hile 

e Ay 
8 Ay 
1 Ay 

t100 Kr 
1500 
800 
100 

' •••••••••• 
si son haftalarda bu meseleyi 

[ K~r~nma Kanununa Dair Bir E+üd J 
Kredi Sahasındaki Son 
Tatbikatın Neticeleri 

müzakere etmektedir ve, İnril
tere ile müttefiklerinin hanri 
gayeler uğrunda harp ettikleri
ni açık ve basit bir şekilde imh 
edecek olan bir beyanname neş
ri için yapılan hazırlıklar çok 
ilerlemiş bulunmaktadır. Ame-
rika Birleşik Devletleri, İngil- _ 3 (•) _ ......... - ............. - ....................... -.............. 11111 "'i uzere 400 bin lira verilmiştir. 

tettye müzaheret eden başlıca ı:_: Yazan·. Samed Ag--aog--ıu ı· Bu suretle zu.i sahsda temin 
bıtaraf bir devlet olduğu gibi, M illi N>runma !<anunutJn edilen kredi mecmu~ 3.070.000 
harp sonrası senelerinde yapıla- .kredi sanasında hukumıe :...... .. ...... --............................. ____ , .. _ . lirayı bulmaktadır. 

cak olan kalkınma ve her şeyi ver<tıgı saı.aruyet ıkı klsuncıır ile, bütun krom satışlarının ıdare 

1 

zıraat iletlerını, makırwlarır.ı ve Kanunun 6 aylık tatbikinde te-
yeniden tanzim işinde de en mü 1 - Kanunun 43 uncu madc- ve tanzımıne memur edıhnı~ olan vasıtaların• zırai ilaçları ve to- min edilen bütün kredilerin ye
him rolü oynayacak olan dev. sınde, bu .kanunla derpış edıJıış Etı Banka bu ış içın 300 bın ııra- humları ıu~umuna goroı? parasız ktinu ise 5. 755.000 lir.ı olmu1-
let yine Amerikadır. Bu itibarla ışıerın ıcabettırecegı tedıy~r bk bır mtitedavıl sermaye tah:oıs veya arıyet veya oawıç veyanut tur. 
İngiliz harp gayelerinin Ameri- ıçın hükumet emrıne hazuıte edılmıştir. bır kıra mukabıli olaraK •htıyaı:ı •• • Vasfı 
kalılar tarafından tamamile tas- ~o milyon lira sermaye ıans 3 - 26 numaralı kararname bulunanlara tevzi etmek ve çıft- Mumeyyız : 
vip edilmesi lazımdır. edılec.egı yazılıdır. Bu se~m:ıe ile Eti Banka bu ::suo i:>ın hra :o~r- çıyı kuvvetlendirmek ıçın luzu-

Roosevelt'in nutkundan son- 4:> ıncı maddeye gore butç~ mayeden ihraç ıskelelerınJe de- mu halınde ödunç para vermek M illi Korunma Kan~unun 
ra gelen bu haberin büyük bir konulacak tahsısat, hazinece .._ po edilmış olan kr.:>m revheri 1 uzere Zıraat Vekileti e~rme kredı aahasındakı_ ı.atoı-
ehemmiyeti vardır. rılecek avanslar, oank:ıdan terqı mukabıhnde avans verme:;ı salı.- 2,5 milyon liralık bir kredı te- htı Zıraat J:ienKasınm twiliye-

Böyle bir beyannamenin neş. eduecek krediler ve lc.ı:a Vek.. hiyetı kabul edilmiştir. mın olunmuştur. 
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tını geruş nısbette arttırmış bu-
rının çok yerinde ve hatta el- lerı Heyeti karan üzerıne Zirıt 4 - 36 numaralı gar~rname 2 _ Yine Ziraat Vekaletine 4UnmaJttadır. . . . 
zem olduğu muhakkaktır. Bankasınca ihraç ve Hazın~ ile Eti Banka, krom işletme ıs- ziraat makina ve alitı için yedek Hesapların tatkikıne ı~ Umu-

Şüphesiz mesut İngiliz. ricali, kefalet edılecek bono veyt1. ta. tihsalatının memleket dışına ~a- parçaların satm alınması ve ma- mı Muıuabe Heyetı memurdur. 
harbin başlaııgıcındanben muh- vilıerle temin edilir. tı~ işlerini tedvir etmeli üzere kıne hangarları ve yıuucı mad- Demek .kı vazıı kanun MiUı 
tel~ zanu~nlarda ~e fırsatla.~ 2 - Kanunun 27inci ~add 300 bin lira verilmiştir. de sanuçları ın~ı ıçin _U~O bın Korunma Kanun11:11un kredi tııt
İngılteremn hangı pyeler ıçın sindeki hükme istinaden ıhrac~ 5 - 22 numaralı kararname liralık kredi tahslS edılmıştır. t27 bikatmda, bu tatbikatın tıcari ve 
harp ettiğini söylemişlerdir. ve ithalit ticaretinden ayrılan .ı.c il~ Milli Müdafaa Vekale:ıtne numaralı kararname). iktisadi mahiyetı aşmamasın3 

Roosevelt te, P~ gü~ sımlarla teşekkül etınış olan ~ pettrol dubaları satın almak üze- 3 _ 40 numaralı kararname bıllıassa dik.kat etmiş ouı_u.runak· 
ocakb~_şı °!usahabesınde aynı P mayenin temm edecegı .kredı. re 250.000 lira tahsis etmiştir. ile ipek böceği tohumu yetıştir- tadır .. Kanunun en m~ıı:n. mu
yele! uzerı~de durmuşt'?' • Bırınci kredi men_bauu . .u~ Bu surele ticarete temi.1 edilen mek, mubayaa, muh.ıfaza ve tev- ~eyyız vasıflarından . bırı~ı de 
.Bı.rkaç gun evve~ Papa ~ın di. metın borç verme sıy~etı, iku11tredi mecmuu 1.100.000 bin lı- zı eylemek üzere Ziraat Vekile- ~te bu k~ ııyase_tındedır. 

nı ~ır hıtabeden z~yade bır .sos- cısini borç alına siyasetı dıye ~Vrayı bulmuşur. tine 5o bin liralık bir sermaye An~ bır nokta uzerındc du-
yalıst beyannamesıne benzıyen sif etmek mümkündür. Filhakikl . . tahsis olun.muştur. rulabılır: 
nu~~a ~bu gayeler tebarüz kanunda bu ikinci kısmın bıl Z ıraate Kredı: 1 - .ıo n_u- - 37 numaralı kararname ~üküm~te verilen sa~y~t-
ettırılmıştır. borç mahiyetinde oldugu bakında _maralı kararname .ıle, k~- l 4De l t z· t işletmeleri Ku- lerın yekunu, 25 mılyon lira ile 

Ancak, b~tün bu nu~uldarda hiçbir hüküm yoktur. An<·alil~nun 39 un~u mad1esı. m~('l· ı e v eher ~~lü in at müstcs- karşılanması mümkün .olmıya-
harp geyelen olarak gosterilen Hükumetin akdetmiş olduğu muoınce gerek Zıraat Vekiletmın rumunaak .. . 1 tşa kte oldu- cak kadar çoktur. Fevkalide haJ
demokrasi, h~riyet, hak,. ada: kaveleler veya alm•ş oldugdoğr_udan doğruya 1 işleteceği na o~rıl'kl uz:::i 1f.!ı~~tin tevsi terin devamı veya fazla sarfiyatı 
let, küçük mılletlerin istiklili tedbirler 'sayesinde bir malı~razıde kullanılmak ve gerekse gu çı 1. er. d ~. irat iş- icabettirdiji takdirde ou meblağ 
gibi. ~zler. fazla um~cl_irler. dahili satış fiyatı ile harıci sa1Jf&nunun 42 inci .maddesinde .. ya~ ve takvıyesı~ ~~e 1:~~ı:nılmak kili gelmiyecektır. Binaenaleyh 

Dıger cıbetten, ~ sıma'!': fiyatı arasındaki farkın bir kıs-ılı olduğu ve<;hıle her turlu lt>tmeler tesıs e kredi hususunda dai'ıa başka 
darlanm.n, pluto~ mukabı~ mının yine ihracat ve ith.'1Jitı _ menbalann kullanılması akla 
alarak ~ıste~i hır sur~tte hü- tanzim için kullanılmak ınak:Hl· gelmektedir. Meseli Devleiın 
cum ettikl~!' demokrası mefhu. dıle bir fon olarak tesis edilme- kefaletini tapyan kredi taleple-
mu, çok muphem ve birçok tef- · Hük' • et· fazla kar eden tı- rinin bütün bankalarca is'ab 
· l .. 't b · tabirdi 51 um ın ıır ere musaı u . r. caretten mecburi bir i>orç alınaSl gıbi. 

Bundan başka, harbın başın- d d kt' U UWDA NEZLEYE iSTiDAT Bu takdirde Milli Korunma 
danberi cereyan eden hadiseler, a ~e :· ik' kredi menbaı· R I~ Kanunu asıl hedefi olan iktisadi 
Almanların askeri muvaffakı- un er 1 

. ~ t b" · ıio1 .. -1 ......... lması · • 
yetleri ve mütemadi propagan. nın temerk~ yerı olB.ia_K ıraa Burnun bir (ok şeylerle müna. lerin burnunda!' el~ çabuk~- unyenm 58a~--.: ış_ın 
elalan efkirı umumiyede. de- Bankasıru mtihap etmıttır. . beti olduğu şüphesizdir. Birke- )~ye tutulur. Bırlncı sebep, tabii, de ~dut .para imk~ ~e:;:.e 
mokrasinin fazileti ve kudreti Hükumet kendısıne verilmış zeki ile· Erkeklerde büyük kadın burnunun daha kü(Uk ol- genıf para ımkAnı temın ış 
hakkında şüpheler uyandır- olan kredi sali.hıyetini yukaı·da ıran lstid~tlı ve dirayetli ol- ması. Fakat büyücek burun- olacaktır. . 

1 
dd . b 

ınıştır. )azılı mikdarla bagh .>lmak u~re ya 'delalet eder. N3 polyon'un lu bayanlar da (abuk nezle olur· Kanunun 27 mc ma esı U-
Hatırlardadır ki Fransanın muhtelif işlerde kullan~h .. bılır. mli bir iş gördüreceği zaman lar. O halde kadın burnunda nez. ~ yakm bir kredi menbaı der

nıiltarekeyi kabulden sonra 9 liu meyanda bilhassa muesse~ ~man burunla adam aradığı leye fazla istidadın sebebi hor- Pi§ etnıif bulun!llaktatdır: Fazla 
-temmuz 1941 (Uşamba gtlııU A.- l~re, kuçü.k sanat er~bına ve ış urdur... Kadınlar da kii(il· mon farkıncla aramak liZ1m.dır: kBrdan t~is edilen fon. 
yan ve Mebusan meclisleri müş- s&hiplerıne kredi temm etmek fakat ucu Jıuaya dotru 1ua1k Kadınlık hormonu nezleye istıdat . B1;1 henuz alışı~ olın~d.ığ~ız 
ıHnen mecllil mUessisan halin- ~ı vardır. . •bumun fitnecilik alimeti ol- verir. Yeni gelinlerin sık sık ve bır. ~tiladl ~ü_t emnnın .~fa
de fevkalade içtima halinde top- Kanun~ ilk. 6 aylık tatb,ka- ... -~~ iddia ederler. devamlı nezle olmalan b11ndan· d~ıdır. Bir if!:D kannda.91 dıgc:r 
lanarak Fransamn yeni kanllDu tında kredıye aıt olanlan saııayl; koun mideyle, yürekle. ses- dır. Gelin olan kızın o vakte ka- işı!I. ~ öd.emek ~. bu.nu 
esasisini tesbit etmişlerdi. zıraat ve tıcaret sahasında şoyıe \; aşkla münasebetleri olduğu- dar alışmadıtı bir hayata prip mı~ı iktısadın bır Pn:n;.,ıbı halıne 

Bir gün evvelki ihzari mahi- tasnü edilebilir: a tabii bilirsiniz. Fakat onun çok terlemesinden ileri gelseydi, g~t~C:~ memleket ıçm hayırlı 
yetteki içtimada Laval Fransa- • ünasebetsiz münasebeti nez- yeni güveylerin de nezleli olınala bır dufÜDCedlı'. 
da otorite, silsileimeratip, disip- Muhtelif Sahalarda: edir. Uzuvlann her birinde n icap ederdi. Halbuki öyle oL Dlnllnel 'H IOll makaleyi 
lin üzerine müstenit yeni bir nL olabilirse de, nezleye en madıiım yeni evliliklerini hatır· pımki atlslyımızda baJ.eakamnJ 
sam tesis için Mareşal Petain'e 5 anayie Kredi: 1 - 39 nu- c utulan burundur. layan erkeklerin hepsi bilir. De-
tam salahiyet verilmesi zanıre- maralı kararname ile Sürt . nlann bazılannd.a nezle ınek ki sebep kadınlık honno- --
tini müdafaa ettiği zaman söy- vilayetınde yangın netıcesinde 1 'nasebet yahut nezleli olma- nnunun evlilikte daha ziyade ol· (1) ııt 1Ul ao, Udnd 1Ul 11 Bl 
lediği şu sözler çok minidardır: muattal kalmış bır un fabr~sı- Y idat, başka burunlardan da- masındandır. Onun i(ia yeni ge. rind Klnun tarihli ntıabalanamda in

uBen 1914 denberl parlimen- nın tekrar faaliyete sevkı ıçın h la olur. Nezle pekte ehem- linin devamlı nezleye tutulması tiear etmittir. 
toya mensup bulunuyorum ve 35 bin lira kredi açılmı~tır. li ve tehlikeli bir hastalık eok (OCuk yetiştlreceiine detti:&:-=========== 
halktan çıktığum unutmıyo- 2 _ 17 numaralı kararname d e de haylice sıkıntılı bir şey ~de eşini cok seveeellne deWet YENi NEŞBIYAT; 
rum. Fakat, mademki parleman ile Yalvaç deri fabrika•;ınm iaa- 0 ndan hanıi burunlann edebilir 
ter demokr~i nazizme ve faşiz. liyete getirilmesi içın Sümt:.r e daha ziyade istidatlı ol- B~da nedeye istidat balun. ANKARA IPOR - Haftahk spor 
me karşı mücadeleye ,ırmek is- B nka 130 bin liralık mütedavıl u bilmek faydalıclır. d iu anJaymca -ba Dede mev· pzetesiııln 11 inci ~ neorec:lilmil-
tedi. v~ bu mücadeleyi ~ay. se~ye verilmiştir. 

1 
ilk burunlar, büyük baran- s:.Sin~~- alınaaık tedbirleri '6P- tir. 

bettı, bınaenaleyh demo~inia 3 - 19 numaralı kararname 1 dah~ (abuk n-:z~eye tutu- hesiz hatırlanınn: Soluktu ko- EN,o•MAIVO*N aOLTENI - Tl-
ortadan kalkmuı lam.aır. . .. . . li 

1 
una· ı Kil(ilk burun ıyı ve ferah • " 

Fransız aAyan ve Mebusan i- ~e. Sumer~ diki§ ıp g & e fe nefes alamaz, tozlardan runmak, bılhaua ·hmnun ayak. caret VekAleti Dıf Ticaret Dairai 
zaları --hatırladıjmuza göre- li ı~ 60~ bl!1 ~lık bır serm y (a tıkanır. Onun İ(in nezleye larla da mtluseltetl sıkı.....,.._ net:Va1mclandır. 184 ilndl sayısı çıt-
müstenkif kalaa Heriot, Blum. tahsıs edilmiştir. st"\lan mikroplar öyle burun- ün- ayakları fi'8tmemek. Soma mıttır. 

1 L-..a 1 ak u Dem k ki sanayı·e temin edılen da ı i l h best da nezleli ldmselerdea •ı•!Mlr * ve Mande _..ç o m zere, . e . . y yer eş r er, .•va ser _ .. -" bir .. lama TÜflK TIP TARiHi ARKIVI -
müttefikall b• yeni nizamı tes- kredi mecmuu 785 bin liradır. ~ ip burnu temizleyemedi. Ru da .,.... ... e sayı z. fstanbul Univemtesı tarafından çı-
bit eden Kanunu Esul)'i ka.bul Ticarete ~i: 1 :-- 5 numa- tin mikroplar plişirler ... Ç~kU nezlell insan~nn. abmlr· karılır. Betind )'1hıuıı 17 inci sayısı 
etm•1ter ve Mareşal Petain'e ralı kararname ıle Etı Banka • .ıcok 1 Çai yahut poliplerle tıkalı bu- '8· ökstlrilkle yahut söz söylerken aetredilm.l.Ur. 
t.m ..WUyet vermişlerdi. kömürü stoklan yapmak, kok 1 ~a gene ami sebepten do- ~ıkardıklan 1!'ikroplan ~ha~ * 

Dlier cihetten, harp sonu kömürü tevzi etmek üzere 2~0 la leye çabuk tutulurlar. Po- bir metre azaga kadar liderler. TIP ,.AKOLTıll MECMUAll _ 
dünyasının bugünkü dünyanın bın lira mütedavil sermaye verıl- Up le (arpık burunlar da zan- Bir metre aralık bulun.unc~ in- ı.tanbul Univerafte.ı netıVatındarı-
ayni olaımyacajı kanaati de mıştir. n nden pek ziyadedir. san insana o kadar tehlikeli oı.. dır a OncO )'1hıuıı H ODcü l87lS1 çık-
gittik(e umumileşmektedir. in. 2 - 14 numaralı karamame bayanlann burnu erkek. mu... mlltr. 
giliz kabinesindeki Mesai Nazırı 
Dovin'in, muhtelif zamanlar• - , 
da .erdiil konferanslarda, Lancaatria vapuru: 
harpten sonra İngilterede bü
yük deiişiklikler olacağını ve Bl.l harbin en feci vak'alann-
eski kapitalist rejimin yerine dan biri de • Lancastriu ~ 
101yalist bir rejimin kurulacatı- rnindeki tnııUz 
nı söylediği maltimdur. ,ı: °"\ emisinin 17 ha 

Biaaenaleyh, ln,Uteıe ve A- ,<;.. iranda St. Na 
nıerlb devlet adamlanam de- ..._ aire Umanın · 
mokraai, hürriyet ılbl ammal la bombalana-
Ubirlerle ve cotrafi hudutlarla ak batması hi· 
iktifa etmiyerek harp ve ıalh lisesidir. Bu fe-
gayelerini gayet millbet ve el aketten kurta -

la ~ arumda ezile
cektim. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Derken ıemI birdenbire müthiş 
bir sarsuıtı ile bir tarafa yattı. Gu 
vertedekfl.erin hepsi bir taraftan 
ötekbıe yuvarlandılar. Ben arka 
iiltü d8'mib ve bu vaziyette ti 
öbür uca kadar kaymı' ve oradan 

n bile duşman tayyare
a atmakta devam edi
Bu ölüm toplannın su 
düşüşlerinde vücude 

denize yuvarlanmQtım. 
~nluktan çıkardılım yere cCS- Deniz deyince birbiri üzerine 
küverdilttr ve müvazenesini kay- vıAılmış iman yııınlarile dolu ve 
beden kajık bir defa daha altüst kalın siyah benzinle örtülmüE 
oldu. bir su kitlesini kastediyorum. 

' 

"Giden Sene. 
ile Mülakat 

Odaya &irdiğim za1111t11 elin
de kartımı tutan beyaz sa

kallı bu:r libi bir adam kendi 
kendisini tanıttı: 

- Mevsim teşrifatçısı (kış). 
Te!ftifatı şimdi ben idare edi}·o
MIJJJ. Birkaç ay sonra yerimi (ba
h81') alır, sonra (yaz) ve sonra 
(ıcilzJ Bu böyle deum eder. U
sulUmuz budur! 

zm bastı. İçeriye gtrea hatle
meye: 
. - <Hafta) ya söyle. Buraya gel 
ım 

Biraz sonra orta hoylu bir •· 
dam girdi. (Kı ) sordu: 
.- Doktor <Mehtap) i(eride 

mı? 

- Şimdi ~ıktı. Nabız (Ok za. 
yıf dedi. Fakat demin yanında 
idim henilz aklı başındacPır • 

-- Buyurun arirelim. 
Uzun koridorlardan yflrüdUk, 

hastanın odasına gkdik. (Sene 
yıldızlarla. süslü sema renıi:nde 
bir yatakta, bulut yumuşaklıtın
d.a yas~ı~lara gömülmüştil. Deri
-.ı kemığine yapışmış elile yeı 
~österdi. 

- Nasılsınız efendim? 
-- Dünden daha fenayım. Ar· 

tJk ıit_mek zamanı yaklaşıyor. 
e\•vellriler tam bucün gece yarı. 
" ''erlerini ba$kasına terkettiler 
O halde kendimi aldatmaia n~ 
lüzum var?.. Size birşey ıoraca. 
ğım Doğrusunu söyleyiniz... Ga. 
zeteler benim icin ne diyorlu? 

- Şey ef eııdim ... 
- Anladım. Tabii '8ndeıı 

memnun değiller! a Çok •tlldh 
şu (Sene) den kurtuluyoruz. ıı di. 
vorlar. Delil mi? Bu nakaratı 
her nkit dinleriz. insanlar böy. 
ledir. Memnun olmazlar. Daha 
şimdiden halefimi aiırlamak i
'°in hazırlanıvorlar. Bu «ece şam 
panya ıu cibi akacak. ömürlerin· 
den bir sene eksildiiini dil ün. 
meden herkes birbirini tehrik 
edecek ve ben de Yavaş yava~ 
söneceğim... Geldiiim zaman ba. 
na da ne kadar ümit haklamış. 
lardı. Şimdi bütiin kabahati ı.a. 
na yıkıyorlar. Halbuki onları 
mesut etmek için valizimde he• 
şey getirmistim. Eğlenslnler di. 
ye havavi fişekleri verdim; hom. 
ba yaptılar. Seyahat eylesinle• 
diye vapur projeleri ftrdim; 
urhlı yaphlar. Otomobil \'erdim 
tank yaptılar. Buna ka111 ne ya. 
pabilirdim? Yeşillik versla diy4 
aia( dikiem oclununu kesip dö. 
vüşe ba!lllıyorlar. Ah bu blsaalart 
Ben halefimi .röremiyecefim: () 
bir kapıdan girerkea ben difeı 
kapıdan ~ıkacatım. Usul böyle. 
dir. Kendisini gönlüiiinilz za• 
man tarofımd'an şu hikiyeyi an. 
latınır. 

Aslan kediye raıtplml,. •Seır 
demiş trpkı bua bemedllla hal· 
de neden biyle ldlçflk kaldın?• 
Kedi lçial eekmle: •Ah! demi1 
ben de aenia ıibl 11'1 nn idim. 
insan denH• ı.1r ....ıtltlkan eU. 
ne lflttftm. Ba hale 1reldlnı. • As. 
lan hemelnslnin derhal intikamı. 
m almak istemı._ Kedi ile berabeı 
aramQlar. nihayet ormanda bil 
ihtiyar oclancu bulmuşlar. Kedi 
•İşte insan budur!• demi,. As. 
lan •Vay, demi benim ciıisbn, 
den birini h\ hale koyan sen nıi
,.jn., haydi seninle haT~lim! 
Odnncu dfüJünmüıJ. cı Peki hat.lae
delim. Fakat senin ıtencen var. 
Tırnaldann var. Benim bir se
yim yok. Gideyim ıllahınu ahp 
Cflleylm. • Aslan razı olın11,. Fa· 
kat otlun~u: •Ya ka~arsan/ de 
mi-. Mademki harp half ndeyiz 
Artık sözüne inanmam. Ben iri· 
dip relinceye k•dar seni şu ala
ca hailıyayım.11 Aslan b11118 da 
ran elmu oduncu aı.lanı k..-~ 
ile mnsıkı ata'°a sardıktan aonra 
iri bir dal kesmiş, dayap siriş-
mis .•• 

A.•lan giirUltU ara!llında tepesi 
"'" kacan kediye bakmış acı ac 
'nlemis: 

- Ah kardeı! senin ~ b 
• Jılli"~m l•f!.. Tnkvhncl 

Geliboluda Bir 

Fabrika Davas1 ile tutalar bir şekilde tesbit et. rılan kazazedelerden bazılan ba!i 
meleri, Nazizme karşı tevcih e- tarından geçenleri şöyle anlat
dilecek en kuvvetli bir silih o- maktadır. 
lacaktır. anlatı • 

ri ,,elileler bizi de de- Bu sırada bizim sandal da dal· Bazdan infi1'k esnasuula fena 
1ann d ka bold ister halde yanmı,lardı; bazıları ell~ Gelibolu (TAN) -Bundan bir 

~ate aterasınk a .. Y ~ u.ı.-.. 1 .. rin• ~enkaza sanlmışludı sene evvel Gelibolu be~ 
Yeni sene -.ıamea, lnıtıte- Bir 8Uba11 yor· 

re ve Amerikanın mesut •hıt
yetleriniıı bütün milletlffe 'l'ayyareler birdenbire baŞl
harpten sonra nasıl bir dibıya 1 mızın üzerinde belirdiAitedll· 
kurmak i tediklerlni a(ık Vf' rada pver e 
kati bir liuıl'.la bfldinnelf".. ,.,..~--"'.~._, bir iki arkada- mek 

uizme kartı mkadele e- pmla konUJU· da çı 

ıs mez. rar y~eAe ~- diıer bazılan da mec;alaiz kalın- tuccarlardan İsmail Baykut "r ede 
dım Bıraz sonra bır romörkor caya kadar yüzüyor, sonra batı- larında yaptıkları bir ~ 
tarafından kurtanlmı.tım. vordu. Her koyun kendi bacalın- ile satalığa çıkanlan bO.r' 
Vapurun ta11f alarrndan dan uılrvor; herkes kendi canı1t> fabrikasını müfteNlten • 

ub°1'sıyordu. dır. Belediye fabrikaıaE'uJc AnaikU 
biri anl.atıgor: Beri yanda ~ dü91DBD tayya- ışine 3500 lira ile i~ u.ııa..... 

dealerin manevlyeUai bir k ordum. Uçak· 1llr 
sallhe amhan daha takviye edeeek, bltar11 u 65 metre ka· .,.1ma 

ek"1a ylyeeell vulyette kalım' olanlan ot ar bir lllesafe- 1ardı. 

yardım ediniz!.. Yüz
orum sesleri kulaAım
u. Fakat elimden hiç 
iyorciu. Yüzenler de 
tsiz kalıp batıyor-

omba gemimize llaht eder 
ı>ton~., hPmen Jriverieleti 

resi bili mertmizde dolaşıyor Mukavelesi muctbinffr. n DiK' 

ve üzerimize bomba yaAdırıyor sonra fabrikanın "elit edUmit 
du. olacaktır. Fakat 1- birden (6) Ura 

jını harlıJ_tea .. rafa daha ~1' yaklapacak ' e lnJDlşlerdl Be ._ cankurtaran san-
.. in vblda Almu ve ttalyaa lllilletlerlnı "\u sebeı>ten bu ;aıtn birine binmele mu-
'-1 Wr ~ gözlerini hakikate dalaa geaiş usıann tnıiliz tavvarelerl oldu.- vaff . Fakat sandal o 

nı~,.d ~. h i 1• 
Bir lf' Dt. Bunun l(lndlr ki, İaııllb hl· tunı1 sanmıştım. Derken eı> '!'1• dd ~ştu ki. az sonra ala-

1 ~nhı ba mahlyette olma· zin ~özü önünde •Lancaıtrıa" bura fe yeni bastan denı-
230 M3 ıraı temenni ettilbala bir be- ombalandı. ıin ı at6'ıüldük. Bu sefer san 

ı - T.....eyi huırlamakta oldu- Güvertenin su içine yatmasını dalı iri! tırmandım: Bu ara-
maı olap h•haUed laerkesl sevlMirtleek bekledim. sonra hemen de~!zıe ~t- dan e•me ~eçen bir ki1rek-

! - T "1aiyettedlr. \ dıım. Allahtan demir mığfenm le Y a di~er bırkaç kişiyi 
hnde Ye tı M. ANTEN h ba ımdaydı Zira, bız suyun ç~kt1*rdJm. Fakat hepsi yor· 
llt Orman ' 

c;kerlerin ara
"ldan koearak 
ndallardan bi
nin vanına koe 
ıım İçi tıkaba
ll dolmıqtu bl· 
. Ben onlan 

l.MI.-..... ndirmek için 
ıplcrimi çözmele ulraşlrken 
az kalsın hill aandJla belki bir 
yer daha bulunur, diye sığınma· 

ıl Baykut ile yap İst 
27 - - - - - - -rtvt11W e feshedilerek ~ Adres: ,. ..... ~..#fi..Sl..U.A- -._. ---

Manleketbı le Mb'8k ba- :ı:: =ı~ır T AN 

yır eeml,etlne •7111 D11W1da tince tildlJt .;...·----~·~·~ ~ım fırsatı her aman ele .BaftUD GzGJiı 
pemes. Ku... Ba~ıntla bekidtye al 
brltaalaıiDm Ban~· tır Davaya 
u weıeıek • fınatı ~ eQ. bel' iki ta 
ltlliıtbllL dinlenmiş. f 



TAN - . r-- ___ $_ ... _ '"\ Asker! ':tlziyet ·spor: 
' Sinema Dün.yasınd:_..) IH~ lf•Hlt>I i nönü 

1 t i e s e t • mm takalar içinde, üç haftadan beri, 

M Rooseve in ıyase ı adım ~nım ilerliyen \unan dag kuv- Koşu"1 .. , Pazara 
• \"etlerı, D ınglı daglıırı'lı tamamen a- tıl 

C h 1 B ı • 1 :~n~~~s~~a~~ık~~~uz s:t:~~ıe~~:~ıp~ \ Yap hyor ar es oyer nın sum·un ş.ııkıııdakı Zalo:;nnje dağını . 1 

1 da geçc··ek (2130 - 2172) Tomorıça Inöni. Kosusu pazar sabahı 1 • •• h +• • •ı d Ett• da!!ının gc.rp yumaçlarına _kadar so- saat 10 r 3. Şişlide yapılacaktır. 

Eski Şo re ını a e 1 kulmuşlardır. Bu bolge ıçınde Bera~ Ajanlığır kış proğramına idhal 
şehnne, 25 kilomctı e mesafede bu . - . b k emleketimizde 
ıuııan Dobruş dnğ koyu, üç gunden- ettıgı u oşu .. m . bi 
beri Yunan işgall altında bulunmak- [ilk defa tecrube edılecek r 
tadır Ve bu kol bu istıkamctte ıleı-- \tarzda ol. ~aktır. 
leme)·1;; devamla Berat'a cenubi şur- Her z. nanki gibi koşucular, 
kıcien 16 klloınetrelık bir mesafeye muvasalat verine ayrı ayrı de
ka tar yakla;imışur. . . ğil, fakat •'lkım hal.~nde. ~ele

Bu vaziyete bakarak b~ mühım şeh- ceklerdir. 1' r takım uç kışıden 
rm hemen sukut elmek uzere olduğ~- ·· ekkeptir. Birinciden :ıltı 
na hükmetmek dogru değıldır. Harı- muı: k k d 
tayı açıp tetkik edersek, buradaki dakıka sonra gelece ta ım e-

, ........................................... ~ 
ÇEM~ERLITAŞ Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 
Emsali görülmemis muazzam Program 

1 - Senenin en kıymetli filmlerinden 

OKYANOS BEKÇiLERi 
Randolph Scott - Frances Dee - Ralph Bellamy 

2 ·AŞK MANEVRALARI 
Aşk ve muzik filmi 

3 -- Yeni sene mtinasebetile İLAVETEN 
BEYNELMİLEL BÜYÜK VARYETE PROGRAMI 

Z A M B O 

LILI JONSON 

DUO SIHVERS 

Amerikan Zenci 
Parodist ve Gitarist 

Klasik ve akrobatik 
Danslar 

Heyecanlı Akrobat 
numaraları Yunan d:ığ kollarının takıp ettiği ga- rece alamı) ~.caktır. Y~rışın g_a

yeyı şu suretie tasrih edebiliriz: Be- liplerine n ıpalya verılecektır. 
rat'tan Klisure bogazı üzerinden Be- Koşunun 1 esafesi 3000 metre- p A N G A L 1 S Harikalı Adam, 
rara dogru glden şose yol~n~ bi: ta- dir. Kosu tuyük bir alaka top- Ventriloğ \e Hokknh:ı7 

Gary Cooper ~ok sevdiği 

Charles Boyer 

Askere Çağırıldı 

Son bir kaç senedenberi Ame
rikada büyük bir şöhret yapan 
Chcırles Boyer aslen Fransızdır. 
Geçen sene harp başlayınca Fra.n 
sız ac;keri makamları diğer bır 
cok Fransız askerleriyle beraber 
Boycr'i de Fransaya iş başına 
cağırdı. 

Charles Boyer, lrenne 
r-·-~ f.l.t H .. €!M1' 

muyorum. Bir artisti muvaffakı
yete erdiren güzelliği değil, ka
bıliyetidir. Bunu size isbat için 
bu filmin bir sahnesinde beni kel 
olarak filme alacaksınız. 

Hakikaten de öyle yapmışlar
dır. Bette'in filmde yarattrğı Kra
lice. aslından fazla değilse de o 
k~dar çirkindir. Öyle oldu~u h~l: 
de Bette her filminde oldugu gıbı 
bunda da fevkalade muvaffak oL 
muştur. .. • 

rr.fa bırakara.k. Osun:' nehrının duglık jlamış ve koşucular şimdiden ,, ______ -'·------------- --· JI mıntakaıarı ıçınde ılerlcme hareke- . a ~ a basla- 1 " ,. r 
tini tercir. eden Yunan kumandanlı- kendılerlııe eş aram g .. "t 1 --------------------------
gı, KlisurP., Berat yolunu ortadan. k_es mışlard»·. Ankarada? donen s- ! 
mer<. maksadını istihdaf etmektedır. tanbul tnkımı ve yı~e Ankara- '•••••••••••••••-'••••••••llllıı. 
Fılvaki yukarıda ismi geçen Dobruş dan şehrimize geçmış .. bulunan 1 Büyükler ve Küçükler; Yılbaşı Tatilinizde 
köyü, ou yolu? .t8:m ort.asında bulu- Malatya ~akımı bu musabakaya 1 

nan El:ıva geçıdını tehdıt altına ala- . ekleı.dir Malatya takı. 1 TAK s ı• M s • 
caK bir mevkidir. Yunan kolları bu gıre~ b . denberi nazarı 1nema51 na 
ge~idin şark sırtlarına yaklaşmışlar- mm a ll' sene d ki 
d; Klisure boğazını tutan İtı:ılyan dikkati ~!beden 18 yas.~n 3 . 

fırkalarınırı riNıt hııttı \cpcoilmPI<. i'•?e- m...:~a~.vemetçi Vehabın uç hı? 
'"""'"' .ı..uucıeıuue.ru HıHyaıuarın 1'.ıı- metrelik mesafede ne yapacagı j 
sure'yı muharebesiz tahliye etmeleri ve arkadaslarile nasıl anlaşaca-

Gidiniz ve muazzam Maceralarla dolu Şayanı hayret 

beklem:bilır. ğı merak ~dilmektedir Robenson Adası 
Hissi ve müessir filmini görünüz. 

Şimdiye kadar görülen Türkçe Sözlü Filmlerin en güzelidir. 
Baş Hollerde: 

Fakat Osum nehri boyunca Yunan ,._ · ~~~;;,,,====::===~~ 
ilerlemes~nin takip ettiği ikinci gaye mameı. tecrit ederek muhasarayı ol 
de Berat'ın şimali şarkısinde takri- duğu gibi idame etmektedir. İnglli 
be~ 6 kilometre mesafede bulunan karargahı burasını zayiat verdirmek 
Kutov petrol kuyularını ele geçirmek ~izin zapt~ karar verdiği ve bun 
tir. Burası zaptedildiği takdirde Be- mümkür. gördüğü için, muha~ar?nı 
rat'ın ş:rr.al bölge..~le, yani Luşnga ve b?r müridet daha devamına ıhtim• 
Fier menzil mevkilerile muvasalası verilebılir Bardia'mn muhasara hat 
da tehdit altına alınmış olacaktır. bil'1assa kara ciheti.nden kuvvetlend.a, -1 

.ı\vlonya istikametine doğru hiç ril"lektedır: A~denız. do~anması mt~ '11111._•••••••••••••••••••••••••• .... r 
FREDDY BARTHOLOMES 

durmadan faaliyette bulunan Yunan hasara fa:.h~etıne ~~t~.raı ..... etmeın·~~di --------------------------
kuvv~tıer:ne gelince, bunların nereye dir, Buna luzuın gonılmuyor. ~l iı 
kadar ~·ardıklarını katlyetle tesbit et- S'lhild.!n ırnvvetll topçu mevzı er t ,___ Tamamen yeni bir hale ifrağ edilen ' 

Genç Fransız artisti bu davete 
hemen icabet etti. Fakat. Fransız İki Numaralı 
:ıskeri makamları onu askere al-
madı 1ar. Bu kadar muktedir bir 

mek m!ınıkün değilse de İtalyanla- maliktir. Esasen sukuta mahkum d 1 
rın hummalı bir gayretle Avlonya et- mevki~ karşı, fazla kuvvetler sarf:. Ş A R K (Eski Ekler) S NEMASINDA 

1 

rafındcıkl müstahkem mevkilerini tak rek VE: belki bazı ~ayin ta ~e~~ ~: AUBER 
Vl 

.... ·f:ye devam ettiklerine b .. ak.ılırsa., ve. rere'."',· aceleyle n~tıce almak luz 

1 
Dün akşam gösterilen GUSTAV FL T'in 

artistten başka türlü istifade ede- Garry Cooper 
ceklerdi. Kendisini bir İngiliz ar
tisti olan karısı Pat Patterson ile 
beraber tekrar Amerikaya, orada 
prop~ganda iilmleri çevirmiye, 
volladılar. 

J _,, kt d Rom<ınınd:m iktibas edilen da~ yollarında mukavemet umıtlerı- h:so::eu.:.ememe e ır. - öre tn 
nin bütün bütün kırıldığına hükmet- Bundan da anlaşıldıgına g • ı M A D A M B o v A R y 

· Bunu haber alan Amerikan ga
zeteleri Boyer'in Am,erikayı har 
be sürüklemek niyetile geri dön
duğünü yazdılar. Bu havadis 
Fransız artistinin aleyhine oldu. 
Zira birdenbire herkes ondan s0-
gudu. Kendisine adeta bir düş
man gibi bakmıya başladılar. 

Fakat harp kwşıp ta Amerika
nın bitaraf kalamıyacaji'ı anlaşı
lınca iş değişti. Hele Roosevelt 
hükiimeti resmen İnl{ilterenin ta 
rafını tutmıya karar verince Bo
ver ile karısının itibarlan tekrar 
~ükseldi. Şimdi ikisi de A.meri
kada demokrasiler lehinde filin 
çevirmekle meşguldürler. 

* * Bette Davis Çirkinlikten 

Korkmuyor 

k · d llz karargflhı Trablusgarp istikam•ı . t• 1 . . hoşlan- me ıcap e er. . . dilik 
Fı1m ar ıst erının en . Şi ll Afrika cephesindeki vaziyet, ne doğru ilerı harekete - ş~m 

madığı şeylerden biri ~e ımza bun:I:ı~ bıı hafta evvelki şeklin\ mu- devam etmek ni~etinde ?!~ğıl~~i! 1 
~~heserini yaratan dehakar Yıldız 

meraklılarının sırnaşıklıgrd~r. hafaza etmektedir. Yani Bardia etra· dia er geç zapt ile lktı 
Meşhur artistl~r u~u~ı yer- rınrtaki İngiliz çemberi, kaleyi ta- tir. --==-- \ı'lllllm•• 

lerden birine gitmıyegorsun. Ha- - •••••••-. 

P O L A N E G R İ 
emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

vadis etrafa yayılır Y~!1~.maz , • 1 

:~~~:ı:~ğ:::atl~:u;~ı~~ı~rı~ S U M ER SINEMASI , 
la bekliyen imza meraklıları ıle . . 1 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
İstanbulun 2 büyük sinemasında birden 

dolar. Polisler bunun. ö~ü~e Yılbaşı münasebetile BUGüN matinelerden ıtıb 
~çmek ic;in ~österdiklerı butun 1 takd" di . 
Jlayrete rağmen kalabalığı dağıt- 2 Süper film birden ım e yor. 
mıya muvaffak olamamaktadır- DEANNA a PİERRE BI.ANCHAR~ 
lar. .. İN ve RENEE St. GYR ın 

Bu taciz eden meraklı kutle- DURB 'in filini' senenin Fransız Şahese 
sinden kurtulmanın en kurnaz Senenin Harika 

I L K 
AŞ Ki 

BiR KIŞ 
GECES 

bir yolunu bulan Garry C<>?~r~
dir. Bu meşhur artist, kendisı ~ 
bi uzun boylu, esmer bir benzerı
ni bulmuş ve kiralamıştır. Bu a
damın vaziesi şudur: Carry Coo
per bir yere gidecek mi o da uf~k 
bir makyaila kendisini film artıs
tinin ikiz kardesi haline sokar. 

Bu müsteana fırsattan istifade ediniz. 

Mesela, bir otele yahut tiyatro-
ya gidecekler. Otomob~l .kapının ~ 1. ••••••••••-.Ilı 

'-................ 1 ............ .,, 

······•····•···········•·•··············· 

GEDİKPAŞA ŞERZADEBAŞI 

AZAK \~ TURAN 
Ülkeler fetheden bir halk çocuğunun vat.an için dünyanın büwn 

nimetlerini ve aşkını feda eden bir kahramanın 
sergüzeştlerle dolu hayatı 

Va tan Fedaisi 
Türkçe Sözlü Büyük FDm 

&_, Rolde: 
R 1 C H A R D D I X ve 12 büyük artist 

Ayrıca 2 sinemıtda ilive olarak 

önünde durur durmaz ikı numa- W" •• 
. . . . ralı Garry Cooper. yani sahtesi 8 U G U N 

Amerikada ye~ı c;~len fılm- büyük bir caka ile dışarıya çıkar. 

1 T~PE:BAŞI ORAM 1(18MI 

l -.ıı.:sam 9Rat ıo.3n dıı 

1 
A B D A L Yazan: Doato~l 

KOMEDi KISMIND .. 

i Gündür 14 te ÇOCUK OU 

T U R A N 'da 
ZORAKi NiŞAN 

A Z A K 'da 
Deniz Kmı Movita lerden bir tanesı de .~çınde Bette Saatlerdenberi bu dakikayı bek- M E L E K 

Davis ve Errol Flyn.ın. oynadı~ liyen halk hemen etrafını sarar 
"Kraliçe Blizabet,, filmı~ır. . ıierkesin JlÖZÜ onun üzerine ta-

Sinemasında 
ANNİE DUCAUX 

1 
Aksam saa1 zo.30 da 

P/A A HAZRETLER --··-·-··'···-··-·············· ... 
RUMCA SÖZLÖ 

VE SARKILI 
Dilber İspanyol Yıldızı 

M O V İ T A tarafından 

-..... 
~ 
ır 

-
1 

::~i ... ~:-... ~.L: 04 
P .ıs Müzik (Pl.) ı~rler 
8,45 Yemek lis- ıslar 

tesi 

• 12,30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
~3.05 Şarkılar 

13.20 Orkestra 
• 18,00 Program 

18.03 Melodiler 
18.30 Konuşma 

zro gaze-

2esaz 
zuşma 

2:ılar 
2lSeti cÜn• 

bandosu 
2perler 
2;band 
2pnı1. _ _____ _,. __ • e va 

ÖLÜM - Cemi~ ~y~~e.: 365 
rinden İnönü Kız Muduru mak 
Emin Güvener'i aılan e'" ... a•la 
diyycn kaybettik. ?li a~le - e 
ne ve s&yın arkadı tazıyet.
lerimizi sunnrız. 

Istanbul Öğretm·i Yardım 
Cemi: 

11- -----.r:--··' 
MARM_~Rj 

BUGıN 
Yeni sene müısebetile 

ilk def 
1941 senesi sinen San'atı 

semalarına o~an 

Kuyra&lu 

Frank 
, Morgan 

y 
1 
L 
D 
1 
z 

... . 

Rnbert 
Young 

Sinemamda 
Mevsimin en ı.izel fil 

BOYOKA~ ... 
Charles Boyer -renne l 

Ayrıı: j 

Görünmevn c' 
• j 

'---·-..-ı 
Bunun mevzuu . Kr~ıce E~ı: kılmıştır. o mütemadiyen neza

zabetle saray zabıtl~nnden bırı I ketle imza atmayı reddede dur
olan Essex arasındakı .aşk mace- sun beri tarafta bir numaralı 
rasıdı?'. As~~a ~alıçe işık~-1 Gam Cooper, bu azmış insan 
dan 30 yaş buvüktil ve saçlan .d?- kütlesinin arasından sıvışır ve ANDRE LUGUET t---P.:RİC VON STROHEİM , .... -- Şehzade Yılbaşı münasebetile büyük fedakirlıklarla (Yalnız Sinemanuzdalm_ ,_ 
külmüştür. Bunu ~lemek ıçm içeriye Jitirel". 
de başına peruka takmaktadır. ==-===----=--======= 

Fil ... 1 ceviren Warner stüdy<>- .. • •••• - .. 
h-... Kralic;eyi aslında oldu~n: 1 ÇOCUKLAR • 1 
dan daha l(eDÇ, J(ftzel ve cazibelı ~ _ 
~östermek istemişlerdir. Fakat. Bayram hediyesi olarak bü· 
Elizabet rolünü oynıyan Bette ' yüklerinizden ÇOCUK AN· ı 
Da' is buna yanasmaınıştır. SIKLOJ'El>ISt iıteyini:ıı. Si· i 

_Ben, demistir. kitabın ash~ı zin için 6 liradır. 1 
okudum. Kraliçenin sac;ları do- ........ ----------
külmüştü. Ben çirkinlikten kork-

FIRTINA 1 F E R~ H 
Sinemada: Teh: 21359 

B U GI N 
Geceler ic;in yerlerinizi matinelerdeibaren 

wvelden aldırınız. 
Tel: 40868 wı.••• ~ PAMUNT 

~------'l " fa. 

Filminde 

··-·---·· .. ---·----·-·------ ...... , :--·-----·--------·--··---1 1 • iki Gönül Bir Olunca 1 İ 2 • Şanghay Yayor 
1 Daniel Darrieux (F~ 1 1 B O R İ S K A R D F 

1 
Jean Kiepura muıızca) 1 ·ı Çin ve Jap0n nıuharebesinı.id korku 

.. ---·~-~!~!~~!'!!!~!~~.~!!!!!!. .• --.1 .:.~ .. ~el!_~.!~:!.. ....... -............. _. 
En son harp ( TÜRKÇE ) Gündtizleri 11 den itibaren deva'n&e· 

havadisleri anslar, suareler taın 8.30 da başlı 



..... ~~ ı 
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. ,,, ~---·- Nutku Yılbaşı Piganaosu Hava H!~.~:':~:~:. Macaristanda Baltıklı ~neral 

(Başı ı incide) 6 ., S f b ı·k 
.. (Başı l İ!lCideJ 20/)00 lira kazanan No.lar: kahvelerde işten bahsettikleri gd e er er 1 Kabul Edildi 

••uı~duğuna işaret etmekte tan yalnız yuz bınler hanesinde-
333851 4 

rülmektedir. Birçokları başk3 bi. 
n.'lh-•rot demokrasilerin har- ki r~kamlan değişik olanlar ya- 26005 nalarda yerleşerek işe başlamıya y apddıgv 1 yalan 

·erine temin edeceği ni (059739), <259739), (359739) 10/)00 lira kazanan Nolar: hazırlanmaktadır. Bir mahalle ı Kızllorduya 
düşünerek hareket ettik ve (459739) numaralı biletler dör müstesna saır yerlere hücumun Budapeşte, 31 (A.A.) _ D. N. 

e bu devletleri idare e- der bin lira ve diğer 45 bilet dör-
33059 68465 80576 112129 başlıca izleri ortadan kalkmıştır. B. =. S~~ahiyettar mahfillerden öa 

h h 1 kt 228755 243149 248153 163377 re ld - · "' ço_ğunun şa san arp der vüz lira a aca ır. Mağazalar ve bankalar yeniden nı ı1pne göre Macaristanda se-
al.akadar olduklan için 50,000 lira kazanan No. 350734 372895 işlemektedir. ferberlık yapıldı~ı hakkında bir 
tmakta menfaat J{ördük 260936 Amortiler Clıurchill'in ziyareti yhacancı ajans tarafmdan yayılan 

el.:.~ E:ırf bu diisünce ile m~ı;n B d b aber tamamen uydurmadır Peş 
t-~ harap olmasına. yuz Bu numaranın 49 tane t!'Se'li 4un an aşka son dört rakamı 

8 
Lonkd;

1
ac, h31 (Ah:lA .) -1ki~euter te mahfılleri bu nevi haberİerin 

Y ~kimsenin ölmesine ehem mi.ıkafatı vardır. Bunlıtdan (43 3) ile nihayetlenen bütün bL aşve ı urc ı , evve gece hakikate uygun olm d ~ . 

1 l!t..,,ermediklPrini ve bu mak- (60,9361, (160,936), (360ıJ36), Letler beşer bin, (0784) le niha- City'de yangın bombaları ile ya- etmektedir. a ıgına ışaret i"'• varmak için Almanya ( 460,936) numaralı biliıtlCr bin yetlenen bütün biletler üçer bin pılan hücumdan sonra ancak ka. 
tM)anın bütün dünyayı zap. beşeı yüz lira ve yalnız son beş ve 8161 ile nihayetlenen bütün rarmıs duvarları kalan Londra 

1 ~rine dair uydurdukları rakamından bir tanesi de,-i~ik biletler ikişer bin, 6918 ile niha- belediyesinin meşhur Guild Hall 
. ~Yaydıklarını söylemekte- olan diğer 45 bilet de yüz e.ışer yetle~e12 bütün biletler yine iki. sarayını ziyaret etmistir. Londra 

lira alacaklardır. ş~r bın, 870 ile nihayetlencnler halkı, Churchill'i gör.tir görmez 

~izdir .. F:ı~a~ düşman bt: hucumu 
ıle tarıhı abıdeleri tahrip etmek
t~ v~!a hasara uğratmak gayesi 
nı gut~ek suretile "insan 'lğlt 
nun elinden çıkan en asil eserle 
rin tahribi ,dosyasına" esaslı b" 

Bbc'amed;, Avrupayı bir ha- 10,000 lira kazanan lb. bmer, 989 ve 460 ile nihayetle. d~rhal alkışlamıya başlamış ve 
e'-sürüklememek için Alınan 260849 nenrer be.şer yüz, 749. 474 ve 085 ~ırçok_ L~n.d~ah başvekili bu tef. 

~na- t ~ .. t addit sulh ile. nihayetlenenler yuz·· er, 85 ı·ıe ış gezıntısın e takıp eylemıştır. 
elff ~a yap ıgı mu e Bu numaranın da 49 tfelli Çatılar üzerindeki itfaive efradı ı._~ini ve bunların ne suret- mükafatı vardır. Bunla.fan n0a:vetıenenler elliser. 6 ve 5 ile " 

"k ·1· ır vcsı a ı ave etmiştir." 
Amerika gazetelerinde Canberra, 31 A.A.) _ Avuı 

e reda~-:ı.ldiklerın· i izah edPn Hit nıhayetlenenler de beşer lı"ra a. 53 tam faaliyet halinde bulunan 
er -~ 60.849, 160,849. 360.8~9 ve enka te ı· ı ık k' ;_ .. "'lonyanın ıs ıriinde or- rnorti alacaklardır. z. m z eme ve y ma e ıp. 

tralyo. ba"lrlye nazır Hughea. pasif I< 
Nevyork, 31 (A.A.) - Nev_ den•zlnde kain mandaa ıtındakl mü 

york gazetelerı, Londra şehrının daf.:ıasız Nauru adasın bombardıman 
tarihi kısmının tahribine genış eder korun gem·aının Japon bayra 
sütunlar tahsis ediyorlar. Ne ı ğı altıno.. dolaştığının tahakkuk et· 
york Herald Tribune gazetesi v. mıs bulunduğunu söytemııtlr. Gemi 

ad"""- h 460,849 ile nihayetlenen nı1a- !eri de halkı b • ·ı -. <l••qJkınasile nt>ticelenen ar- n aşve.u e yaptıgı 
!n .~ndan bugüne kadar ge- ralqr sekizer yüz lira, son leş Kazananlar alkışlara candan iştirak etmişler-

cırclıRı safahatın bir tarihçesini rakamından yalnız biri de~ik n-· k k dir. 
olan dig-er biletler seksener ra un gece i eşidede büyük ik- G "ld vapnı.tta, müttefiklerin harbi d raıniyeyi kazanan 159739 numa- uı Hall, Londra şehrinin bil 

~lrnazt topraklanna intikal et- tesem mükafatı alacaklar ır. ralı biletin Diyarbakırda 
50 

bin hassa iftihar ettiği tarihi bir bina 
tı~~ ;cin vakı tesı>bbüslerini 30,000 lira kazanan Nı lira kazanarı 260936 nllm~ralı bi. idi. Bina, kuvvetli bir rüzgarın 

h .. d" . nın nln tafıd l:jı Japon lım iıe bombar 
mu ab~~ı ıyor ~ı: . dımıoıı esnasında bile görülmekte idi 

"İngilız bayragı, Guıld Hall'in · 
0 1'Uıı haber alan Almanva_n~n 5199 letin Afyonda, 40 bin lira kaza_ yakınlarda yanmakta bulunan 
bu t~~bbüslere mani olmak ıçın Bu numaranın da diCıerlerii- nan 260849 numaralı biletin An. bir kiliseden getirdiği kıvılcım_ 

yangın enkazı üzerme çöken du. y UGO~LA VY ADA. 
man bulutları arasından ütiharla 

Norvo.., Danimarka, Holanda. "' ka d 30 b" ı· k larla tutuşmu~ ve ateş gönu .. llu'"le-B l .,, h bi, 49 tane teselli mükafatı "<'- ra a, ın ıra azanan 5199 ~ 
e ~!Jta ve Fransaya karsı are- d bin lira kazanan 426005 ve rin gayretler~ne rağmen süratle 

yükselmekte Saint Paul kilisesi Belgrad, 31 (A.A.) - Baılarrn· 
de Londrayı en çetitn nazi darbe- da Baıveı..· muavini Matchek bulu· 

i~te ~ ..... tiğini anlatmaktadır. ır. 205')\ nu 1 b"l t• 1 yayılmıştır. itfaiye işe başladıg~ı ,,.. Bunlardan 105199, ö.J, mara ı ı e ın zmirde ve 20 -
Bitler beyannamesinde Fran- 305199 ve 405199 numarayı tı- 333851 numaralı biletlerin de zaman, yangın çok genişlemiş bu 

• . n.ın H ırv.ıt Çiftçi p ti 1 ilk lerıne mukavemet ettırerek ufak k'JA • ar • genç teı-. . .. I ı t., Hırvatıstanda faaliyette bulu· 
bır tuvaletten sonra yemden.~- M., ve partinin ldeoloJia ne muhalif 

5~ harblııden bahsederken: van biletler altışar yüz lir~ .. n Ankarada sa~ıldığı anlaşılmıştır. lunuyordu. 
beş rakamından yalnız birısı - Bu keşidede Istcınbulda satılan bi Guild Hall, bugün büyük bir 

cadeleye hazır bulunduran zıhnı- gayeler hık!ı> eden bUtun '9fkllltın 
yetin bir sembolü olarak durmak feshin talep etmektedir 

Sazı İngiliz propa~andacıla- i!işik olan 45 bilet ise altmışar- !etlere büyük ikramiyelerden hiç harabi manzarası arzetmektedir. 
r~ Fransayı mecbur olma~sı_- b" · · b Birçok başvekilin, dünyaca tanın 

tadır. Wellington'un Guid Hail'- YUNANJSTANDA: • 
deki heykelinin artık sol eli yok. .,,. kl tt ra alacaklardır. ırı ısa et etmemiştir . 

...., harbi terketmiş olma . a ı. ~- ============:ı::::::=======~===== mış birçok devlet adamlarının ve 
b~ etmelerine karşı denılebılır b f y • diğer birçok meşhur zevatın nu-

tur. Fakat fatihin bakışı şöyle 
der gibidir: lcl~uharebeyi ilk terkederek u- Paris Mat ua ı unanıstanda Harp tuk söylemiş oı.dukıarı büyük zi-

~iaşan kuvvetler, ricatlarını yafet salonunun tavanı çökmüŞ- "Yangıncıların bu kabil daha 
birçok darbelerine göğüs gerebili 
riz." 

Atinıı, 31 (A.A,) - General Me
takqs ve lnglfiz elçist Palalret, lngll• 
tere 1 e Yunanistan araaında külilr 
mıinaaebetterl hakkında bir anlaıma 
imzalamıtlardır. 111ıanda, Belçika ve Fransa kuv- (Başı ı incide> (Başı 1 incide) tür. Ve salondan gök yüzü görün-

erine temin ettirerek çekile~ ·• müteaddit esir ve teçhizatını hı- mektedir. Tavanı tutan tas kavis 
ı·z kuvvetlerı' olmuştur. Aynı meselelerden birini t~şkıl ettıg Takarak dağıtılmıştır. ler kır,-·ştır. Meşhur ad.amlar Batırılan vapurlar 

lan tı ... ·met E •.• . .uu Toplantılar, Davetler: 
iz kuvvetleri Norvec.te i~en nazarı dikkate a •ı~u ' mniyet Nezareti tebliği heykellerinin bazısı dumandan ta Londra, 31 (A.A.) _ 

23 
kaAnu-bil' d m araştırmalar merkez burosu tc . h 

~ ordusunu nasıl u - kil etmiştir. Atına, 31 (A.A.) - Emniyeti nınmıyacak bir ale gelmı~tir. nuevvel gece yarısı biten hafta L YEŞİLAY ÇAYI - Yeşil y ve 
gençli inm yıllık çayı 11/1/941 cu
martesi günü. saat 15 - 20 araı::• 
Maksim salonlarında verilecektir 

uvveti olarak telakki etm~:r Umumiye Nezareti tarafından yahut duvarlardan ve tavandan çinde düşman faaliyeti neticesin. 
Frnnsa ve Belçikada da mut Bu büro, evvela, ~a!krn prat dün akşam neşredilen tebliğ: kopan sıva ve talarla kırılmıştır. de vukua gelen deniz ticaret va_ 
erini de ayni gözle bakmış- gıda rejiminin hangı nok~a_r\Düşman hava kuvvetleri bugün ~vve~.i gece Londra~a .~it_r ü- puru zayiatı hakkında bahriye ne 

noksan bulunduğuılU tespıt ıçınıemleket dapilinde aşağıdaki a- z:rın: hucum, orta buyuklukte zareti tarafından nesredilen haf 
bu rejim üzerinde tetkikatt-ı b'lkınbn yapmışlardır: hır duşman tayyare grupu tara_ talık tebliğe göre, 43.300 tonil.i. 
lunacaktır. Saniyen, gıda noksar 1 - Selanik'te zayiat ve hasar lından yapılmış, fakat ~tılan yan l toluk cem'an 18 vapur batmıştır. 
lığına karşı koyacak mahiyetttzdır. gın bomb~larının .~dedı bakımın 1 Bu mı.iddet içinde müttefiklerin 

nsa hükumeti sulh talep et
akit ortada Fransız ordu

ve bir ordu mevcut değildi. 
t bilhassa İngiliz ordusu yok 
!ar kendi selametlerini Dun 

le yolu ile herkesten evvel 
~a bulmuşlardı.,, 
mektedir. 

hayet_ Bitler Alın»nyaya 
Jpe kadarki zaf~ri teırıin eden 

mağlup 

dilekçeleri-

Yeni gıda maddele~ araştıracall,,, 2 - Preveze'de zayiat yoktur. dan bu hucum, hucumların bel- vapur zayiatı olmamıştır 
tır Ayrıca, bu yenı ~da maddevler hasara uğramıştır. ki de en şidetlisini teşkil etmiştir. · 

* Yeılfay Gençler Blrlığlnden: Mak
slm s tonlarında verece mlz yıllık 

çayımızın da' etiyeleri Sırkecl Şah n
pa a oteli sırası No. 61 den alınabilir. 

lerinin ne gibi şer~ıti ce~cttık 3 - Yanya'da zayiat azdır. Ha t\lınanlar, hücumlarını nisbeten 
len zaman istimalıne musaadoar ehemmiyetsizdir. mahdut bir sahaya teksif etmiş.. 
olunabileceği tespit olunacaktır. 4 - Kozan kırlarında zayiat ler ve açık surette gayri askeri Yeni Mu·· cfer·ı Bulmak Sanatı 

• • • e hasar yoktur. mahiyette binaların tahribini he- ~ 
Suriye Ko?'ı11erının ltalyan teblig"'i d.ef almış gibi gÖzükmüşlerdir. D 

L -1-L• t ---•-- r. Gasson diyor ki.• übnanuu- e11~ı Ü" hastahane hasara ug~ramıştır. Roma, 31 (A.A.) - Yunan cep. :r "H b 
Be rut, 31 (A. A.) \Havaı;)esinde bihassa mevzii mahiyeti f~lrnt ~u ~astahanelerde pek az er tacir u kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

Fran:anın Suriye fevkalade ko.liz muharebeler olmuştur. Düş- kımse olmuş veyahut yar~lanmış etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman u&b 

rniseri General Dentz, kardinaıan bud··vük z::ıl:yiata uğramış, ta- t~rt. Bhliu. hastda~lmaneklerdd~n bır tane- de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilır" • E .~ edil-
T . . zun b" .. ıak~~ınuz an sı ahlar ve esirler sı a ye e ı e te ır. 'Dır ba· 

y::r~~~ ~~~~ rady:ıa ~':ı. n~·oı:~~!t~Uzütamlarımız Yunan Londr9, 31 ct.A.) -Londra kitabımda size Fb~ sanastıoöğrKetiyorum.,. : ~= 
tUk: söylemiştır. ~~n~~al nut- Arnavutluk sahilleri uzunlu- gazetel~ri Lon~ra şehri ticaret IGfl UrUŞ. le~ımız 
k~nd:ı, ~eruhde ettıgı yuksek ~va:nda düşmanın iaşe merkezleri- ve .mal.~ merkezındeki tarihi yer-/ butun 
Zıfenın üasına devam edeceg'nı şiddetle bombardıman etmis- lerın luzumsuz yere tahrip edil. 'X.iuçb•r 
ve bunu başarabilm~.~ icin ~.OO.- ve ~ariz tesirler husule geti~- ~esini ilham e~e~ zihniyeti tak- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllNllllllllll llllllllllNlllllhAI' .n• 
Ye ve Lübnan aha~ı:sını:1 butun ;lerdır. bıh hususunda ıttıfak ve bu sui. I: A $ K 1 N T E M • z • ::; 
rnanevi kuv~.etlerı~d~n ıstifade Hr c:.ok bomb~;dı~a~ ve Pic: kast~n. ancak .. büt~n .Ingilizlerın S 1 1 S 
eyliyeceğini soylemıştır. General tellı te~ek~ull~rımız askerı azmını kuveı..lendırmıye yaradı-j: . $ 
Dentz bundan sonra, Fransaya atı ve koprulerı ve yolları ğına işaret ediyorlar. Times dL : Milli, Hissi Acki Roman = 
karşı 

1 

sadakatları hiçbir zaman emadiyen ateş altında bulun- yor ki: = ve !' = 
Sarsılmamış olah Suriyeliler ve ~~lardır. Avcı tayyareler.i- "Bunun ka~ar fark gözetilme- = Yazan.. Aka Gu··ndu··z Si 
L ··b lılarla Petain hükumeti- duşman kıtalannın toplu hır den daha dogrusu askeri sebep- I: ,i 
~ nan n alakadar oıduğuiıu e bulundukları yerleri ve ha- lerden uzak bir akın yapılmamıŞ- : . ::r 

nm.~akmt:esinin bu memleket- t halinde .olan ~akine~i vesa- tır. Vukua gelen hasar askeri ba : Satış yeri: TAN - lstanbul. Fiatı: 100 Kr. 3 
V(' ı en . . • ıllarını mıtralyoz ateşı altına kımdan filhakika çok eh · t ...._ J/İ 
ler ahalisinin h~ncı ve. dahili :m- şiardır. Selanik ve Preveze emmıye .,.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111ur 
niyetlerini ~~ı_ııın etmeK ve mum- nlan ve askeri hedefleri]<' 
kün olabildıgı kada~ refahlarını •a ve Görice hava meydan 
vikaye eyl~mekten l~a~ct bulun- muvaffakıyetle bombardı-
duğunu ilave eylemıştır. edilmiştir. 

Bey~ilu Ka~kmhiından: Başı l!ipsiz bulunan bir koyunun 
3 ıün içınde sahıbı çıkmazsa satılacakt.(12553) 

Maliye Vekaletten: 
Dantelsiz Bir Kuruşl~ Tedavülden 

Kaldmlması ffi\h İlin 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine d8!ıt kuruşluklar darp ve piya

saya !Cifi miktarda çıkarılmış olduğunda\lsiz bir kurutluklarm 31 
Mart 941 tarihinden sonra tedavülden. ~'\~ı kararlaştırılmıştır. Dan
telsiz bir kuruşluklar 1 Nisan 941 tarıh1Rs'tren artık tedavül etmiye
cek ve bu twrihten itibaren ancak b.ı. sen~ le yalnız malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelt-rınce rıuriyet Merkez Bankası 
ııubeıi bu•unmıyan yerlerde Ziraat Banka\ı~nce kabul edilebilecektir. 

Elin.ııe dantelsiz bir kuruıluk bıılıın&?&ıları malaandıklarile Cüm
huriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ıubel\m ettirmeleri iJln olunur. 

"9035,, "12523,, 

Devlet Limanlan İşletme ~Müdürlüğünden. 
Türk vapurlarUe eden eıyanın uhl\lıiyeai için dah H ticare 

erbabına bir kolaylık olmak üzere mel{ zamanlarda Cialatadak1 
muamelat servisimizde yapılmak~a ol';n 1·, badema işlerin merked 
vazi•eti nazarı itibare alınarak yıne bır 1,tmak ve sürat temin et
mek. mak&adiyle 1 1/941 tarihinden iti •nbul dhr :.ndeki dahiU 
Ticaret Gümrüğii binasmda bulunan mua ırnızda 

BAYRAM MÜNASEBETİLE ÇOCUGUNUZA 
VERECEGINtZ EN GÜZEL HEDiYE 

Çocuk Ansikl~pedisi 
. Her çocuk babası, Bayram münasebetile çocuğuna kıymetli bir hediye vermek 
:~ter. F~at bu ~ediyeyi seçm~~ gü~~k ç~ker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz 
e çocugunuza hır Çocuk Ansddopedısı hedıye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Ciinkii 

Çünkü. 

Cocuk Ansiklopedisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet
li eserdir. 

Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u
nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
t0sir yapacak ve bü
ti.uı hayatınca iz bıra
kacak bir eserdır. 

A Cunkü· Çocuk Ansiklopedisi, 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

ÜlJkü· Çocuk Ansiklopedisi, 
çocu~unuz::ı faydalı ve 
bil_gili bir arkadaş va
zifesini gorür. Ona boş 
saatl rinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

TAN Neşriyat Eyi _ 
.. '" "- .. [ · ·.' -.. ' b. · · ı .-: · >:•':;~· '. ~ ::.;.".': :,-

Çocuk Ansiklopedisi ik 
ı.utir. Mükemmel şekittl 
elit edilmiş olara O 
birden ( 6) lfrayv . · · . s t a 11 u . · ··'· · · ···"· --· . .., , 

Adres: İst-
T AN 



Onan sGrbUs ve llhhatli yetipmi; tabiatln tıpla bir yaVTU ıi 
bi sinesinde yetittirdiii saf ve normal 11da ile mümktindür 
Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret gibellifin. 
den istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

A 

t0,000 lıı:ilo lı:0711n eti lıı:apab zarfla 
eksiltm~e konmuıtur. İhalesi 10/l / 
Hl CUaw l(lnü .. at 15 de t:unir Lv. 
Amırlitı saun alma ltomlıyonunda 
yapılacaktır Tahmin bedell 20,000 ll
ra ıl>' teminatı 1500 liradır Taliple
rin kanuni veaikalarlle teklif ırıell
tuplannı llıııale saatinden bir aaat ev
vel lıı:omisyona vermeleri. 

(1874 - 12109) 

• 100< ton Un ahnaeakb.r. Kapalı 
zarfla elıı:siltmesl 8/1/Hl Cartamba 
ııünO saat 18,30 da Kayserlde aıkeı1 
sauıı aJma komisyonunda yapılacak

b.r Tabmin bedeU 175.000 Ura ilk 
~tnatı 13.125 liradır Tallplerh, ka 

nunt Yftfkalarile teklif mektuplannı 
!ha~ saatinden bir saat evvel komlı
Yon• vermeleri. (1878 - 12111) 

• 4500 ton muhtelif ~,.. nılr1ettln1e-
cektir. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18/1/941 Cumartesi ıünii ıaat 10 da 
Kayıeride aalrerl aatm alma lromis
yonanda yaprlacalrtrr. Şartnamesi 

Ankara, lst. Lv. Am:rliklerinde de 
görülebilir. Tahmin bedeli 32,500 illr 
teminatı 2437 lira 50 kura,tur. Ta-
liplerin kanan! vesikalarile teklif 
•nelrtaJ'larmı ihale .. atinden bir aaat 
evvel lromiayona •ermeleri. 

(1716 - 12576 

• Beher kilosana 4 kuraı tahmin e-
dilen 3000 ton balya umanı pazar
lılda .. tm almacalrtır. 500 zer ton
dan aşair olmamak ve Ankara lıtaı
yonunda vaıonlara tesJim 1Brtile ay
n ayrı taliplerden ahnabllir. 3000 •o
nım teminatı 8000 Jlra 500 tonan te · 
mınatı 3375 liradır. Pazarhtı 6/1/941 
den itibaren hersiln uat 14 de An
karada Lv Amirliti utın alma lro

' miıyon.ında yapılacaktır. Sartnamesi 
komi17onda ıöril16r. 

(1714) (12574) 

Fatih 1. inci Sulh Hukuk Hi
kimlilinden: 

Haydann Huriye ile hilen Yu-
Mflstahzaratında ha hassa tamamen mevcuttur. ~oslavyanın Kalandelen kazasın-

Befiktq ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 da Tabana mahallesinde İbrahim 

•••••••••••••••••••••••-* 1 kızı Ümmügülsüm aleyhlerine 
açtığı izaleişuyu davasından do-

MARVIN 
ISflCll Cif - Wlll .. 
ALTIN 'it MITAL 

C!ŞMAft ŞAKARvı$~ 
4 GALATA bnkalarcad ~1.59 

BEYAZIT Uııivtrsite. 2!J 
KADIÖY i,bıe • 5'.>/2. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - A..tıda cimi ve miktarları 7Ulh ebatta cem'an 3125.5 metre m11-

bbaı kontrpllk satın almacalrtır. 
2 - Puarblrla ihaleti 3/1/941 Cama silnil saat 14 ele Yetilköy Ha•• 

mtalra Depo Amirliii utm alma komisyonunda yapdacalrtır. 
3 - tıteldilerin prtname;ri ıonnelıc üzere herıün pazarlıta cirecekle

·~ muvakkat tcminatlarile mezlalr cün ve saatte komi17ona miiracaat

!an. "12560,. 

E'b'acb 

O ı mm 
1/0 • 
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Metre Marabbu 

133.2686 
282.5913 
294.5620 

1074.8657 
136.0551 
148.2300 
115.2484 

52.0940 
188.5790 

3125.4921 112 
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N D E 
MA~AZASI 

Beyoilu, İstildil Caddesi No. 48/1 
~dbetı mUnaHbetile SQlft arkadaı ve miifterilerini tebrik Ye )'elli ae

n~nin hal'U"lr ye abrlu olmaımı tfllllenni eder. 

EMLAKIŞ 

SINGER SAATLERi 
Magazası Müdüriyeti; Sayın müşterilerinin yenı 

senelerini kutlular ve saadetler diler. 

layı bunlardan Ümmügülsüm na
mına gönderilen zabtı davanın 
ahvali hazıra dolayısile tebli~i 
kabil olmadıb anlaşılmış ve müd 
dei vekilinin talebile mezbure 
Ommügiilsüm hakkında H. U. 
'M. K. nun 141 inci maddesi mu
cibince bir ay müddetle ilanen 
tr bligat ifasına ve muhakemenin 
612/941 saat 10 talikine karar 
verilmit oldu~ndan bermucibi 
karar yevm ve saati mezkurd'a 
mahkemede hazır bulunmadı~ı 
ve tarafından bir vekil gönder
mediRf takdirde davanın ııyabıiı
da bakılacab tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

TAN Gazetesi 

ilin Fiyatları 
Baflık makta olarak 1 StJ 
ı incı •111 a eantinu $(JIJ 

J • • • lfJtJ 
' • • • 100 
$ .. .. • 11 
llôn 11ayf uında " 60 

Her istek ve mütldilil bqaraı 
s:-.................................................. , ...... ... 

.. rtçu Eqinozlu Halid ~ 
mii§terilerhıin yeni senelerini tebrik ile 

keshi $et'ef eyler. 

ALEM RAKISI 
Sanitı ye Andui Sa1111 milıterilerjpiıı :J91i senelerini X' tlıılar ve su-.". ,_ 

lodcurt • Emlak 
SaJ'lll mUıterilerinin )'eni ••· 

esini candan lrutlular. 

ı ,ıs.im, AW8lllakhaınit caddat 
No. 2S 

Telefon: 43531 

TAN 
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120 
J 
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60000 

6 10211 
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Llr• 

30.0f)( 

40.000 
"'0.000 

120000 
90.000 

0000 
0000 

60.000 
240. o 

6to 

12 • ., 640 

toO - ZllOO.

JOO - 30fl0.-

150 - 1500.-

500 - Z000.-

250 - 2000.-

100 - 3500.-

50 = 4000.-

3 ZO = lttOO.-

l 

Türkiye lşnkasına para yatırmakla 

yalnız paraktirmiş olmaz. ayni za
manda tal de denemiş olursunuz. 

K ... det.,. 1 • e M•· ıı teumbareh •• trumbaf'89Q 
ott ..... oıarı11da .,. u eın fi· 

,,,.. , AOu8toa. _. rae ttuıu11a11••• tru,..ya 
rtn .. rıtıtertll•llf dat'ıll edllirt• 

Ti OFUJ 
(Abdetıt Boean) d~k ~rtlannm deva11drr Banlar sıtrr etıle 
yaprlmıt pastırma •ı Yiyenlerde hbrl olar Uzunlukları dön 
metreden on metre)'Obır ld bir çolı tehlılreJi haatahklara yol açar 
T 1 M O F U J btın en birinci devasıdır. Sıhhat Velrlletinin 

miluade&ini ı.1zdir.tanede balımlll'. Reçete ile aatıhr 

Nafıa Vekaletinden: 
13.1.041 Pazartesi cüniı saat ı~iia Ankarada Nafıa yeki!~; b1." 

de Malzeme Müdurlüiü odaııında tq anan Malzemt: Eksıltme 0 

da 131 •)(10 lira muhammen bedelli I! • adet dlf ve 1000 adet ıç kaaıY 
tiiinın pazarlık usulile eksihmesi ~ .... caktır. 

Ekı'hme ıartnamesi ve teferı1 -755 yedı yüz elli bet kunst 
Malzeme Mildtirliıiiınden alınabil -

Muv&klrat teminat 8800 !iradı· ne e 
İıtekl!lerin muvakkat :eminat- ~··-•ırtnamesinde yazılı veııaik i1 

te aynı ı·m saat on altıda ınezkU.. hrısyonda hazır buıuııınaları 
..ı-~ ıuıcı? - ı:ıoıı;ın • 

Is • ~· ~ ,.. : 
t:~:~.:~~::ı 
itibaren dev~e .... 

,m 8.30 da başlı 

s-
"ı'I 11~;-.. J 
~ 1234 11189 

' 
' 

ı··r1c· ·\ \~ u ıye .... 
1 

ZiRA.AT BAN 
Kuruluı Tarihi: 1~ - ~esi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube 

•j1111 eledi : 265 

Zirai ve l'icarİt.et Ot\rt banka muameleleri. 
Para bir11'\renl&e Zg.8eo Ura ikramiye veriyor. 

Zinat Banlraamda ~"' •• ihlJlllttıa taaarruf beaaplannda .., ..&~ 
50 liruı bul11nanJara ffO'te ' ~. ç~ nr'a ile a1Btıdalrl pltaa r 
re ikramiye clatıtıJa~ 

4 adet ı..ooo Liral• •·tef "4re 1 ıcıo adet so Liralık 5,.000 J)ra 
4 • JOO • l2o • 40 • 4,IOI .. 
• • ... (Arkası " '50 • 20 • ,,.. .. 

40 .. 

DiKKAT ~r bir~ ic;lnde 50 liradan atd' duı. 
,..ı.. · "e ıır. 20 ltalasıyle verılecelrtir. 

i• •J1U. 1 lhinciklnun. ı Marl vt
""' \\rind~ rf'\IJ~ffktir. 


