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B. Hitlerin 
Milli Şefe 
gönderdiği 

mektup 
Türkiyenin bitaraf kal
masını istemiş, fakat bu 
İngiliz ittifakının feshini 

tazammun edecekmiş 

Prens Pol, Alman 
metalibini kabul etmiyor 

Ncvyork 5 (A.A.) - Müstakil 
Frar.sız ajansının Nevyork muhabiri 1 
B. Pertir.ax diyor ki: 

Hitler, Türkiye Reisicümhuru 

Yugoslav yada 
18 sınıf 

silah altına 
çağrılıyor 

İngiliz tebaaıi Yugoı
lavyadan çıkmağa 

hazırlamyor 

İnönüye gönderdiği mektupta Tür
kiyenin bitaraflığını istemiştir. Öyle 
bir bitaraflık ki, Türk - Jngiliz itti
fakının feshini tazaır.mun edecektir. 

Bazı lıadisclere sahne olduğu bildirilen Sofya üniversite binası 

Belgrad 5 ( A.A.) - (Havas) 
Seferberlik halinde berkesin ken· 
disine tayin edilen yeri bilinesi 
İçin 1891 den 1919 a kadar do· 
ğumlu ihtiyat amıffan bugünden 
itibaren ,ubelerine müracaat et· 
meğe davet edilmiflerdir. Keyfi
yet Belgrad'da duvar ilinlarile 
halka bildirilmiştir. Bu bir se
ferberlik tedbiri değildir. Maa
mafih memleketin her larafmda 
birçok ihtiyatların kısa bir talim 
görmek için silah albna alındık· 
ları doğrudur. Bunun sebebi ise Türk ordusunun 

çok kuvvetli müdafaa hatlarıında 
yer nlmı!J olmasıdır. 

Fakat Yugoslav naibi prens Por e 
karşı başka bir yol takip etınekte
Clir. Mücadeleye mukıedir olmıyan 
ve bitaraflığının kabulünü istiyen 
:Yugoslavya hakkında !se Hitlerin 
metalibatı çok daha ileri gitmekte
dir. Hitler Yu::?oslavyayı yeni niza~ 
ma girmesi ynni gelip üçlü paktı im
za etmesi için tazyik ediyor. 

Bugüne kadar prens Pol, sureta 
olsun istikliille~ini muhafaza edeme
miş olan dört devletin zincir arka
daşı olmağı kabul etmemiştir. Gele
cek eyluldc genç kral ikinci Piyer 
ta'htt çıkacaktır. Bu değişiklik Al
manlara istedikleri gibi bir hükume.
ti Yugoıl"vyada iktidar mevlciine 
ge ~rmek fırsatını verebilir. Fa.kat 
A!manlar o zamana kadar sabrede
cek midir~ 

Prens Pol, Alman ordusuna Scla
nik yolu olan Vardar vadisini de 
açmak istemiyor. Prens Pol, toprak
larının tamamlılığı bir kere ihlal 
edildi mi, bunun pek feci akibetler 
<loğurmasındar. korlrnıaktadır. 

Sovyet tebliği 
Berlinde soğuk 

karşılandı 

«Alman siyaseti hiç bir 
tahdide tabi olamaz» 

deniliyor 

Berlin 5 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: Sovyetler Birliği 
Hariciye halk komiser muavininin 
~~yanatı, Berlinde bir soğukluk tev• 
lid etmiş ve yabancı gazeteciler üze
rinde derin bi,· tesir husule getirmiş
tir. 

Resmi Alman mahf:!leri, doğru
Clan doğruya bu beyanat hakkında 
mütalaa beyan etmemekte, fakat 
j 

yalnız şu ciheti kayd ile iktifa eyle-
mektedir: Balkanlarda Alman siya
•eti iki prensipten mülhemdir: Ce
nubu ~rkide yeni nizam ve İngilte
ieıyc karşı harbln verdiği mecburi-
7etler. Sovyetler Birliği bu sebepleri 
~nlayamaz ve kendi fikrini bildir
hıekte serbesttir. Alman siyaseti hiç 
,Lir tahdide tabi olamaz. 
-"• ... •ıH11uıuuııııı111ıımınııııııırnı111111111111111111nıuıııı 

.. :l.kka ~Ier • 

Bambaşka usuller 
lazım ..• 

~.Gazetelerde bir münakaşadır ıi· 
uıyor: 

mi ~addeleı- asfalt mı olmalı, parke 

Yunanistanın 

kati kararı: Ya 
zaler, ya ölüm 

Yunanistan ıimdiki ve 
istikbaldeki bütün 

mütkülita göğüs ger~cek 

Balkanlarda 
kati dakikalar 
yaklaşı.vor 

İngilteredeki kanaat: 
Arbk it siyaset çerçeve

sinden çıkmı§hr 

Belgrad 5 ( A.A.) - Yu&'OS• 
lavyadaki İngiliz elçisi Atinaya 
giderek B. Eden ile ıörÜfmÜf 
ve dönmüştür. Sefaret Yuga.
lavyada mutlak surette kalması 
zaruri olmayan bütün İngiliile
rin Y ugoslavyadan ayrı}malannı 
tavsiye etmiftir. Elçilik ve kon
solosluk memurlannın ailelerin
den bir kısmı harekete hazırla
nıyor. \.., ______________ ,,,,,, 

Atim. 5 (A.A.) - Atina ajan• Bem 5 (A.A.) - İngilii hükO· 
lngiltere 

Bulgaristanla 
münasebeti 

kesti 

sından: Kathimerini gazetesi yazı- met merkezinde hak:m olan intiba 
yor: Yunanistan, son Jtalyan neferi §Udur ki, Yugoslavynya taalluk eden 
Arnavutluğu terkedinceye kadu meseleler hariç, artık Balkan vazi· 
harbetmeğe kara~ vermiştir, Yuna· yeti siyaset çerçevesinden ~ıkarak 
niatan, yenmeğe veyahut ölmeğe askeilerin elinr geçmi~tir. B. Edenin 
azmetmiııtir, Mütecavizin 28 te§rİni· de scynliati yine ıukeri bakımdan 
evvel 1940 sabahında ihdas etmiıı rnüi.nlaa olunmalıdır. Çünkü B. 
olduğu vaziyetin başka bir hal su- Eden her ihtimale kartı son hazırlık
retine tahammülü yok.tur: Yenmek lan tamamlamaktadır. 
veyahut ölmek, Bu parola. Yunan 
ruhuna ilk defa olarak nakııedilmiıı 
olmuyor, yenmek veyahut ölmek 
parolası 1821 tarihindeki mukaddes 
cidalin parolası olduğ:ı gibi ııimdiki 
mukaddea cidalin de parolasıdır. 

Başka bir parc..lamız da vardır, 
onu da unutmıyacağız: Zafer, şere
fin fevkindedir. Cenabıhak, mukad· 
des bir dava için mücadele edenle· 
ri himaye ettiğinden ve cesur insaın
ların mücadelelerinin muvaffakiyet
le neticelenmesi tabii olduğundan 
Yunanistan, ııimdiki ve istikbaldeki 
bütün müııkülata ve istiklal ve hür
riyeti için açmıı olduğu cidale vaki 
olacak her türlü müdahaleye rağ
men galebe çalacaktı:. Tekrar edi
yoruz: Yunanistan gı.ılip gelecektir. 

Londradaki kanaat 
Londra 5 ( A.A.) - Müstakil 

Fransız ajaınsı bildiriyor: Berlinde 
neşredilen yar~ ·~smi bir notada 
Yunanistanın lngıltere tarafından 
bır konak yeri olarak kullanılmasın
dan Almanyanın memnun olmadığı 
bildirilmektedi" • 

Londrnda hakim olan fikre göre, 
Almanya bu nota ~le Yu~anistan.a 
İngiltereye uymadıgı . t.ak~ır~e bır 
Alman _ Yunan harbının onune ge
çebileceğini, aksi takdırde neti.~cnin 
muhakkak bir çarpı~maya muncer 
olacağını hatırlatmak istemiştir. Fa
kat bu Alman aıotasının, her türlü 
tecavüze mukavemet etmek husu· 
sundaki sarsılmaz Yunan azmine 
çarpacağı ve her ihtimalin ... ,:\~ka~a 
ve Atinada evvelinden duşunulmuş 
olduğu kati bi: lisanla söylenebilir. 

B. Hitlerin lnönüye gönderdiği 
mesaja gelinde emniyet vermeği is
tihdaf edon bu mesaj o kadar saf
dılanedir ki Türk diplomasisi onu, 
bil' mukavemet koalisyonuna mani 
olmak ve cenuba karşı yapacakları 
bu tecavüzde asgari mahzurla aza
mi istifade temir etmek hususunda
lci Alman arzusunun yeni bir delili 
olmaktan başka bir suretle tefsir 
edemez. 

Türk mahfilleri, Ankara tarafın
dan tesbit edilen siyasetin B. Eden 
ve general Dill'le yapılan konuşma
lar esnnsında tayin edildiğini ve de
ğişmiyeceğiıri temin ediyorlar. 

Bu haberi veren Gazette de Lau
sanne'ın Londra muhabiri ıunu ila
ve etmektedir: 

Yugoslavyıının vaziyeti çok na· 
zikti •. Çünkü muhariplerden her iki 
taraf da onu kendi he.tıabına kazan
mağa çalı~maktadır. Maamafih Yu
goslavyanın askeri vaziyetinin çok 
mü§kül olduğu Londrada kabul edil
mektedir. İngilizlerin niyeti Yugos
lavyayı bitaraf kalmağa ikna et· 
mektir. 

Belçika, Polonya, 
Hollanda elçileri mem

leketi terketmeğe 
davet edildiler 

Londra 5 (A.A.) - lngiltere ile 
Bulgaristan arasında diplomatik mü
nasebetlerin kesildiği bu sabah 'Lon
drada resmen bildirilmiıtir. 
Şimdiye kadar öğrenildiğine göre 

İngiliz elçisi B. Rendell henüz Sof-
. yayı terketmemi;ıtir. 

I.ondra S (A.A.) - Ingillz mat.bua: Sofya 5 (A.A.) (Havas): 
tının neşriyatı, Balkanlarda nllıaı B 1 H · · N b 
patı ğın yaklaşmakta olduğu intibaı- u gar arıcıy~ az.ın u sabah 
nı :Crmektedlr. Ancak, Alman hare- Belçika, Polonya elçilerile Hollanda 
ketinin teferrliatını henüz farketmek maslahatgüzarına vazifelerinin niha
milmkiin dcğlldlr. Şlmdlllk gazeteler, yet bulduğunu ve son günlerde ta
Alıruınyanın •diplomatik• hazırlıkları haddüs eden vaziyet dolayısile 
h~kkında farıiziyelerde bulunu10rlar. memleketi terketmek üzere hazır-
Türklyeye olan Jtlmad trun olarak ı 1 b·td· · · 
kalmaktadır. Ve Ilitlerin 'l'ürklyeyl anma arı~ı 1 mnıştir. 
uyutmak ıçın tevessül ettiği tlU'Zl ;tıa- Bulgarııtandan çıkanlar 
re ket, lAyık oldul'undan fazla. b.ir Belgrad 5 ( A.A.) - (Havas) : 
ehemmiyet atfedllmekslzln ganp Bulgaristanda Almanlar tarafından 
bir hareket olarak kaydedilmektedir · ı d. · 
Maamafi~ Türk kablneslnln yaptığ~ ı~~.~ e. ılen mıntaka.larda bırçok 
toplantı, Inglltere ne Bulgatistan ara- ~:ıuıteeıler rnemleketı terketmek 
smdaki münasebeUerln kesilmesi ve uzere hazırlanıyorlar. Müteaddit es
Almanıarın kendi harp işlerine kan~- ki Çek ve Polonya diplomatlarile 
~aması için Rusyaya yaptıkları lht:ır, birçok Belçikalı, Hollandalı, Ro
Inglllz basınının mevzuuubahls ettiği manyalı· ve Norveçliler Yunanistan 
başlıca noktalardır ve T·· ,_. k · · ·· d · urı.ayeye geçme JÇJn musaa e 
Alm.~n kuvvetlerinin Balkanlara glrl- istemişlerdir. Birçok İngiliz ve Beyaz 

şl mun~~etil~ Rusyanın yükselttiği Rualar Selanik ve İstnnbula gitmek 
takbih sozu butiln Slnv kulaklarını üzere hazırlanıyorlar 
istihdaf etmektedir. Bu mlllet.lerln · 
harp halinde ne glbl harikalar ya.pa
bllcceklerl blrço1c defalar görülmüş
tür. Rusya, nazlllğln Balkanlarda. 
kendisi için nasıl bir tehlike teşkil et
tiğini geç anlamıştır. Fakat şimdi bu· 
nu tamam{le anın~ bulunuyor. Bu 
fevkaliide milhlindlr. Çünkü Türklye:ı 
kendi menfaatlerinin müdafa.sında. 
elleri serbes bulunmaktadır . 

Hltlerin von Papen vasıtaslle Tür
kiye Relsicüınhuruna aleHicele gön
derdiği mesaja gelince, bu, şimdiki 
vaziyet karşısında Bitlerin endişeler 
duyduğunun bir itirafıdır. 

News Chronicle gazetesinin diplo
matik muhnblrlne göre de, Bulgaris
tan hııkkındaki Rus tebliği. sa.dece 
Sovyetlcr Birliğinin Balkanlarda olup 
biteceklerden mesullyetlnl kurtarmak 
arzusundan daha. başka bir şeyi ira
de etmektedir. Bu intiba dün akşam 
kuvvetlenmiştir. 

Bir ayhk tay
yare zayiatı 
Mihverin 417, 

lngilterenin 80 
Londn 8 CA.A.) - CB.B.C.) Şubat 

ayındaki hava. muharebeleri net1ceıı1 
ne dair dün gece rcsm! lsta.tlstık neş· 
redllmlştır. İstatistiğe göre mihver 
devletlerinin knyıbı 417, İngllt.erenln 
80 tayyaredlr. Bu suretle İngllt.erenln 
her tayyare"' knyıbıno. knr§ı düşııınnm 
beşten fazla tayynre kaybettiği gö. 
rülmekted!r. -----

fal~';ele 0 değildir: Bir cadde as
·caizd:. olabilir, parke de .•. İkisi de 

Hindiçinide vaziyet 
1.onılra 6 <A.A.> - <B.B.C.l Vlchy 

hiikiımeti Japonyanın tckllfierlne son 
li-ı cevnbı vermediğinden vaziyeti tedklk 

etmek için Japoıı kabinesi bugiin 
fevkalade toplantıya çağplml§tır. 

I. ~esele •udur: Caddeler ,imdiki 
ırıbı 'Yapılmamalı<lır. 
1 Bambaşka usuller arftitırmak 
zundır, 

Bulgar Hariciye Nazın 
istifa etmedi 

Laval yakında Vichy cİ· 
varındaki evine dönecek 

Vichy 6 (A.A.) - Öğ'renlldiğine gö· 
re, amiral Darlan dün öğle yemeğini 

Sofya 6 (A.A.) - (B.B.C.J Bulgar Pariste B. Laval'le birlikte yemiştir. 
Hariciye Nazın B. Popof'un istlfası-lB. Lavalin çok geçmeden Vlchy cıva· 
nı verdiğine dair olan şayialar kati rındakl lkametf;!Uıın& döneceği zan-
surette tekzip ediliyor. nedllmekted111. 

BU SABAHKİ 

TELGRAFLAR 

lngilterenin 
Bulgaristana 

notası 
« Bulgaristanın hareketi 
Almanya ile işbirliğine 

hazırlandığım 
gösteriyor» 

Ati nada 
bir tebliğ 
neşredildi 

İngiltere ile Y unanistaıı 
her hususta aynı fikirde 

Atina 6 (A.A.) - (B. B. C.)s 
İngiltere Hariciye Nazın B. Eden'iıa 
Atinayı ziyareti münasebetile dün 
gece bir tebliğ neşredilmi.ftir. Teb
liğde Balkanlar veziyetinin her cep
heden tedkilı: edildiği. iki hükUnıet 
arasında tam gÖJ'Üf birliği olduğq 

J.ondra 6 (A.A.) - (B.B.C.) İngll- müfa}ıedc edildiği bildirilmektedir. 
terenin Sof ya sefirl B. Rcndell'ln In· Atina G ( A.A.) - (B. B. C. )ı 
glltc~; ne Bulgaristan :ırasında. siya.- Yunan Başvekili İngilterenin ' fÜndi
si munnsebetlerln kesllmeslne dair ye kadar Yunaniat&nJ' yaptığı büyük 
verdiği nota neşredllmlştır. Notnda d d d ı y mili · • 
denlllyor· yar un an o ayı unan etinin 

cİngUt~ro Bulgarl.stanın, Balkan· ~erin ,ükranını B. Eden'e bildİnnif
larda sulh ve .sükftnun idnuıcsl için tir. 
Alman askerlerinin Bulgarıstana. glr
meslne razı olduıtu hakkındaki iddia
nın doğru olduğunu kabul edemez. 

cİnglltere. Balkan sulbünün üçler 
paktına dı:ı.h!l devletlerden başkası 
tarafından tehdid edilmediltl kanaa
tindedir. Alman cmell, İngllt.erenln 
müttefiki Yunnnlstanı tchdld etmek 
ve lüzumunda Yunanlstnna. taarruz 
eylemek olduftu sarih surette görüı
mektt>dlr. Bu vaziyet karşısında Bul
garlstanın hnrcketl bitaraflığını mu
hafaza etmeğe değil Almanya lle iş 
birliğine hıızır olduğunu g&teriyor. 
Diğer emareler de bunu teyid etmek-

Fasta Alman 
askerleri 

Şubat İptidasında Ka
zablankaya çok mikdar
da zabit ve esker gitmiı 

tedir. Bu emareler Bulgarlstanın PO· Lonara 6 (A.A.) - (B.B.C > Dün 
lonya, Belçika, Hollnnda ile slyasl Avam kamarasında, Fransız Fasında 
münn.sebetlerlni kesmesidir.• Kazablanka'dn Alman nskerl bulu-

Notn İngiliz sefareti erklinının nup bulunmadığı hfikiımetten sorul
Bulgarlstanı terketmesl için kolaylık muştur. Hariciye mfisteşan cevap ve
gö.sterllmeslni istemekle nllıo.yet bu- .rerek demtştır kl: 
luyor. -. Birkaç aydı:ı.nberl Alman müta.-
İngı"liz sefirinin beyanatı reke komisyonunun bir mümes.illl 

Kazablanka'da bulunuyor. Şubat lp-
Sofya 6 (A.A.) - <B.B.C.) İnglllz tldasında pek çok miktarda. Alman 

sefiri B. Rcndcll B. Filo! ile müldkatı zabit küçük zabit ve askeri, ilnlfor
hak.kında dem!ştlr kl: ma ve sUahlarlle buraya ''asıl olmü§-
. ıB. Filof notayı takdim etUktcn tur. İçlerinde blrçok teknlslyen bu
sonrn bana hemen hiç blrşey söyle- ıunmaktadır. 
medl. Kendls!ni Alınan gnllblyeUne G l W d 
tamamen emin gördüm. Mussollnl- enera eygan 
nin de ho.rbe girerken ıılhııi zafere Vichy' de 
büyük Jt1madı olduğunu, takat acı Vichy 6 CA.A.) _ (B.B.C.) General 
sukutu hııynle uğradığını kendisine Veygand dün buraya gelmiş de hal 
hatırlatmağı faydalı buldum.• mareşal Petnln tarafındı:ı.n °kabuf e

dilmiştir. Bulgaristanda sivil 
seferberlik 

Sotya 6 (A.A.) - (B.B.C.l 16-65 
y~ arasında bütiin erkeklerin ve 20-
40 y~ arasında bütlin kadın!nnn sl
vU seferberliği kanunu dün mertyete 
girmiştir. 

Prens Paul Belgrada 
döndü 

Arnavutlukta 
Devriye çarpııması ve 

topçu faaliyeti oldu 

Atina 6 CA.A.) - (B.B.C.) Dün ge-
Belg-rad 6 (A.A.) - <BB.C.) Avus- ce neşredilen Yunan tebliğidir: Ar

turya hududuna yakın sayfiyesinde navutıuk cephesinde devriyeler ara
bulunan kral naibi prens Paul dün sında çarpışmalar ve topçu fanllyeU 
Belgrada döninüştlir. olmuştur. 

E ki k ı K 1 Atina 6 (A.A.) - (B.B.C.) Atına 
s ra aro ve radyosunda Yunan matbuat nezare-
madam Lopesko tı şu malumatı vermiştir: Dün ma-

ıspanyadan kaçtılar halli harektitta Yunan askerleri mu
vaffakıyet gösterrnif}lerdlr. Tayynre-

Londra 6 {A.A.) - (B.B.C.) İspan- ler temerküz noktalannı, mitralyöz 
yarun Sevil şehrinde polls neznret1 mevzilerini bombalnmışlardır. Alınan 
altında bir otelde oturnn eski Ro- esirler, batırılan nakliye gcmllerlnln 
manya. kralı Karol 1le mnd:ı.m Lopes- ağir zayiata sebep oldu~unu söyle
konun otomobille kııçmn~a muvaffak mlşlerdlr. Batırılan L1gurla vapurun
oldukları blldirlllyor. Bunlann Por- da Alpinl alaylarına mensup 1500 ki· 
tekiz arazls1ne vasıl oldukları za.nne- .şlden başka sllnh, top ve mühimmat 
dlllvor. bulunuvordu. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••• 

- Kaşer peyniri istiyorum!.. 
-Yoh! .. 
- İnsaf! 
- Yoh didük af_ 



Sahife 2 6 Mart 1941 

'---D-'ii_n_ a ... · _e_c_e_k_ı_· .... v .. e .... "' _a_a_ .. aa_b_a_hk_ı_n_a_b_e_r_ı_e_r __ J 
Harp tebliğleri 

Yunan tebliği 
Atina 5 CA.A.) - Yunan orduları 

başkum:ınd:ınlıtının 129 numaralı, 4 
mart akşamı tarihli tebliği: 

1 Bulgaristana 1 

Alman askeri 
sevki yatı 

17 Alman fırkasindan en 
az beti timdiden Bulgar, 

topraklarına gİrmit 

~Mrkezi mmtakada. yapılan mu
vaffakıyetli blr hareket neUcesl.nde 
<lüşmanın blr tankı tahrip ve ikl tan
kı zaptedUmlştlr. Takriben 160 kadıı.r 
nefer ne beş zabit es1r aldık. Birçok 
mühimmat da zaptet.t.ik. Bu meyandıı 
fi· twık dflfll top ile üç tayyare dnm 
t;p ve bunların mühimmatı vardır.ıı Belcrad S (A.A.) - Alman kı-

Alman b/ • • talan tren. kamyon, otobüs ve tay-
le ığı yarelerle dalga halinde Bulgaristana 

Bertin 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: Al- girerek Yunan hududuna doğru iler
m:m kıtalannın Bulgaristandaki ha- ?emekte berdevamdır. Cenuba gi
rekfl.tı slstemııtik blr tandıı cerP.yan den başlıca üç Bulgar yolunun kilo
etmektedir. metrelerce tulde makineli malı.eme 

f.kdeniz mıntnkasında, Alman Stu- ile örtülü olduğu bildirilmekte· 
k:ı ve muharebe tayyareleri Agedabla dir. Tunaaıın öte kıyıaındn hazır bu
civarında bir tayyare meydanını ve lunan 1 7 fırkadan en az beşi şimdi 
kıtaat tahşldatını yeniden bombardı-
man etmişlerdir. Bulgaristana girmi~ bulunmaktadır. 

Dün gece muharebe tayyareleri Ce- Junkers 52 tayyareleri mütemadiyen 
nubi İngllterede askeri hedeflere mu- cenuba doğru malzeme ta§ımakta 
vaffakıyetıe hücum etmişlerdir. Bun- Mcssersc.hmidt 11 O lar da cenup 
lnrın ,nrnsında Cardil! ve Londrıı. ll- Bulgaristanındaki yeni üslerjne yer
mr.n teslsatı ve fabrlkalnr bulunmak- Jeşmektediıler. 
tadır. B l • . . - 1-b"h d S nr.- - d- de gece Al u gar aıyasetmı ltuı> ı e en ov-

...,~.an, ne gun uz, ne - d'l 
man topraklan üzerine hava akını yet beyanatı Sofyada neşre ı me-
yapmamıştır. mİ§tİr. Fakat Bulgar komünistleri 

· - bu bef.ınatın metnini ihtiva eden 
Jtalyan tebliği kağıtları aürat1e tevzi etmektedirler. 

Roma 5 (A.A.) _ İtalyan ordulan Hadiseler zuhuruna mani olmak 
umumi karargahının 271 numaralı üzere halta tatilinde birçok. komü
tcbliğl: niatler hapııe atılmıştır. Sofya hapi· 

Yunan ccphes1nde ha.va filolan bü- saneleri ~imdi hınca hınç doludur. 
yiık ve küçük çapta bombalarla düş- Vilaye~ §ehirlerinc yerleşen Al
m::nın t.nhaşşüd merkezlerini ve mü- man polis memurları cenuba doğru 
d:ı!aa tesisatını müessir sureLte bom- seyrüseferi tanzim etmektedir. Ges· 
bardıman etmişlerdir. k 

Deniz cüzü tamlanmız, Amavutlu-:t tapo merkezini Sofyada unnuştur. 
ehilleri boyunca düşmanın hedefle- Dün Belgrada hareket ettiğim za· 
rinl bombardıman etmişlerdir. man Alman demiryolu memurları 
Düşmanın kuvvetli bir hava fllosu, Sofya garında horozlanarak gezini

cfizü tamlnnmıza taarruz teşebbüsün- yorlardı. Sofyadaki resmi binaların 
de bulunmuş ise de gemilerin tayyare etrafına kum torbalannın konulma
diifi topları ve avcı tnyyarelerlmJzln sına başlandığını gördüm. Orta halli 
müdahalesi sayesinde püskürtiilmfuı- Bulgar, Alman i"galine nefretle 
Jerdlr. " 
Avcı tnyyarelerlmiz, kendislnln lkl bakmakta ve Alman propagandası 

misli olan düşmana şiddetle taarrua kendi9İne bir şey ifade etmemekte
etmlşUr. Düşmanın altı t:ıyyaresl dü- dir. Zannedildiğine göre, Sovyet ~e· 
§Ürfilnıüştür. İkl tayyarcmfz dönme- yanahnın metnini ihtiva eden kağıt
mtştlr. • lann tevzü küçiik bir rmlcyuta müm-
Şlmali Afrlkada Stuka1ar ve Alman kün olacalttır. Zira komünistlerin 

bombardıman tayyareleri, ycJllden ,_ . . 1.·f d"l · • B" le 
düşmanın tnhaşşild merkezlerini ve eıı;ııerısı tevıı;ı e ı mı~tır. ırço ya-
Agedn.bla'da bir tayyare meydanını hancılar Bulgnristandan ayrılmak 
bombardıman c~lerdir. teşebbüsündedirler. 

Şarkl Afrlkada Keren mıntnkasın-
dn k~lt !ıınllyet.Ierl görülmüştür. 

Bir Norvec 
• 

Bombardıman tayyarelerimiz, Gl
rld'dc Suda Umanındakl d~man ge
nıUerlnl ve teslsatını bombardıman 

«?tmişlerdlr. Son alınan haberlerden adasına 
nnlaşıldığına göre, 269 numaralı bül-

baskın 
tenimizde bahscdllmlş olan tahtelba
hir, At.ıns Okyanusunda iki vapur da
b:ı. ba~mnıştır. 

İngiliz tebliği muvaf fa
kıyetli bir hareketi 

bildiriyor 

Son zaman1arda arka arkaya bir kaç gece İngiliz tay.yarelerl 
tarafından bombanhman edilen Almanyada Rhin ~ · 

sahilinde Kolonya şehri 

Koordinasyon 
heyetinin yeni 

kararları 
Gemi nakliyat rnda ve eşya f iatlerinde 

lüzumsuz artışın önü alınıyor 
Linyit istihsali de arttırılıyor 
AıWara 5 (Radyo Gazeteııi) -

Koordınasyon heyeti reisliğinin bir 
kaç karan daha inti~ar etmek üze
redir. Bunlardan biri. memleketin 
maden istihsalini arttırmak için ha
zırlanmıştır. Bu karaıın neşrinden 
sonra, linyit taharri ruhsatnamesini 
haız olanlar 2000 tondan ziyade is· 
tihsalde bulunabileceklerdir. Buna 
riayet edilmediği takdirde verilen 
müsaade geri alınacaktır. Bu suret
le J.inyit istihsalimizin artması temın 
edilmit olacaltbr. 

İkinci karar deniz nakil vasıtala
nnı alakadar ~ektedir. Bu karar
la Türk bayrağını taşıyan remilerin 
deniz nakil vasıtalarının ıeferleri, 

bayrağını taşıyan 150 tooı ve daha 
yüksek teknelerin eularımızda sefer
leri, eşya nakilleri iıini tertip ve 
tanzim etmek Münakalat Vekaleti· 
ne verilmiştir. 

Münakalat Vekaletinde bu i~le 
alakadar olmak üzere bir komisyon 
kurulacaktır. Nakliyat yaptırmak is
tendiği zaman bu komisyona müra
caat edilecektir. 150 tondan fazla 
tekneler Türk Armatörler birliğine 
girecek ve Münakalat Vekaletinde 
kurulacak komisyoaıun emirlerine 
tabi olacaklardır. 

lngiliz 

donanması 
Londra S (A.A.) - Amirallık nald~ ücretleYİ geni.:ş aurette tan· 

dairesi, bu sabah aşağıdaki tebliği zim olunmaktadır. Hakiki ve hükmi 
neşretmiştir: Dün sabah, Norveç ıahı.slar elinde bulunan ve Türk 
açıklarında Lofoten adalarındaki 
Alman tesisatına karşı muvaffaki
yetli bir hücum yapılmıştır. Bu hu
susta diğer tafsilat alınır alınmaz 
derhal neşredilecektir. 

Nakliye ücretlen bir liate halinde 
tesbit edilmiıtiı. Bu kararla hüku
met gemi nakliyatında lüzumsuz 
yükseliPıı önünü almaktadır. Yine 
bu kararın eıya fiatlerinin lüzumsuz 
ryere arbna.sını da önliyeceği muhak
kaktır. 

Donanmaya yeniden bir 
çok gemiler iltihak ediyor 

Londra 5 (A.A.) - Dünyanın 
en kuvvetli d0C1anması olan açık de
nizdeki İngiliı; donanmasına ;ttihak 
eden takviye kuvvetleri hakkında 
bugün malumat verilmektedir. 

King Georgc :5 11iateminde beş 
kruvazör, servise girf'C~i gibi Jllus
trious ır.isteminde beş tayyare gemisi, 
N:ceria tipinde beş kruvazör ve 
Lido sınıfından 1 O kruvazör de ser• 
vise gireceklerdir. Bu kuvvetlerle 
İngilizlerin muharip kuvvetlerinin ye
kunu, 19 zırhlı, 8 tayyare gemisi ve 
75 kruvazöre baliğ olacaktu. Fazla 
clarak büyük Britanyıı, Lioın aınıfm
dıın dört zırh!. inşa etmiştir. Harp 
g~milerine müteaJlik olan son filo 
salnamesine göre hu zırhlılar kırk 
J>in ton hacminde olup f 6 pusluk 
toplarla müselJahttr. Bu zırhlılardan 
ikisi 194 3 de diğer ikisi de 1944 de, 
serv4se gireceklerdir. 

Önümüzdeki sene içinde İmpla
cable ve İndefatigable admda iki 
tayyare gemisi donanmaya iltihak 
edecektir. Birleşik Amerikanın inp 
ıedilmelc üzere bulunan 17 kadar 
zırhlısı vardır ve hunlardan bazıla
nnın dlj ski bin ton hacminde ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Bahriye bütçesi kabul 
edildi 

Londra 5 (A.A.) - İngiliz bahriye 
bütçesı nazırın beyanatından .sonra 
knbul edilmiştir. 

Amerikanın Vichy. 
elçisi mareşal Petaini 

ziyaret etti 

Bedin S (A.A.) - Alman resmi 
tebliği: -4 mart sabahı İngiliz hafif 
deniz kuvvetlerf. şimali Norveç sa
hilleri civannda müdafaasız bir 
adaya ha.akın yapmak teşebbüsünde 
bu]unmu,Jaydır. Bu harekat eanasın
da birkaç balıkçı kayığı kaybolmuş 
ve birkaç Ahnan ve Norveçli balık· 
çı ~ir olarak götürülmüştür. Muka
bil Alman tedbirleri alınmadan ev· 
vel düşman harp gemileri alelacele 
Norveç aahillerini terketmişlerdir. 

Maltahlar 
Adayı müdafaa için 
askere çağı~ıldılar 

Malta .S (A(A.) - Mecburi 
askerli.it hizmeti planı mucibince 
kura erlerinin ıilah altına çağmlma
ama bugün ba§lanrnıştır. İlk kayıt 
muamelesi Birkirkara ıehrinde yapıl
mış ve burada müracaat eden genç· 
lerden mürekkeb bir irup askerlik 
hizmetine bqlamııtır. Bu gruptan 
yalnız altı kiıi askerliğe elverişsiz 
çıkmıştır. 

Birkirkara ıehri Napoleon' Bona· 
parte" a karşı 1799 senesinde fngiliz 
bayrağı çeken ille malta ıehriclir. O 
tarihtenberi ilk defa olarak bugün 
Maltalılar adalarını müdafaa için 
askere çağmlmaktııdırlar. 

Cripps Moskovaya 
döndü 

Vicby 5 (A.A.) - Birleşik Ame- l\foskova 5 {A.A.) -Dün tayyare 1le 
İstanbuldan hareket eden İngiliz bU

rika devletleri büyük elçi:i :':is~miral yük elçisi sfr Staffor Crlpps'ln bugün 
Leahy dün mareşal Pe~aın 1 zıyaret Mo.skovaya. muvasalııt ett141 blldlrll-
ctmiştir. -.meki.edlr. 

1700 ltalyan 
Habeşlere 

iltihak etti 

Habeı vatanperverleri, 
İtalyanların mühim bir 

kalesini İf gal ettiler 

ltalyan harp 

gemilerine bir 
taarruz yapıldı 

Bir hava muliarebesinde 
9 İtalyan tayyaresi 

dütürüldü 

Kahire 5 (A.A.) - Orta Şark İngl- Atina 5 (AA.) - Yunaıniıtan-
llz kuvvetleri umumi karargahının da lngi}iz kuvvetleri umumi karar-

teb~lusgarpta, Eritrede ,~ İtalyan guhından bugün tebliğ edilmiştir: 
Somallslnde ip.ta değer ehemmiyette İngiliz bombardıman tayyareleri, 

dün Haymara açıklarında düıman 
bir hareket olmamıştır. h .1 . · 1 d" 
Hab~istanda. Qojja.m mıntaka.sın- arp gemı enne taarruz e~ er ır. 

da Habeş vatanperverleri dün it.al- Bombardıman tayyarelerıne refa
yanlann mühim. kalelerinden biri kat eden Humcane ve Cladiator 
olan Burye'yl 1ffal etmiflerdir. Şlm- tipindeki avcı tayyareleri Cr .. .f 2 ve 
dl Habeş kuvvetleri Marcos'a. çekil- C - 50 tipindeki ltalyan avcı tayya· 
mekte olan İtalyan kolunu hırpabyor- relerine tesadüf etmiflerdir. Vukua 
lar. Bu mıntakada İtalyan çetelerin- celen muharebede 9 ltalyaiı tayya-
den 1500 klşlllk blr kuvvetle 200 İtal- resi dü ·· üJ •• b ı d ha 
yan as.ke.rt .sllAhlarUe beraber Habeş }'ur mU§ ve azı an a -
vatanperverlerine iltihak etmlşler- sara ugrablmııtır. 

dir. ------------------

Jngiltere kralı general 
de Gaulle'ü kabul etti 

Londra S (A.A.) - Hür Frnn· 
ııız kuvvetleri kuma.hdanı general de 
GauJle dün Buckingham sarayında 
kral tarafından kabul edilmi§tir. Bir 
kaç ay evvel kral hür Fransız kuv
vetlerini teftiş ettiği eırada kendisi 
ile görüşmüş ise de resmen ilk defa 
olarak hükumdar generalı kabul et
mi§tİr. 

Kral B. Churchill ile Birleşik 
Amerika devletleri reisi Roosevelt'in 
hususi mümessili ıı.lbay Donnvan'ı 
kabul ctmi§tir. 

Acı bir kayıp 
Diyanet itleri reisi 

vefat etti 

Ankara S (A.A.) - Diyanet 1§· 
leri reisi Rifat Börekçi, bu akşam 
saat 19, I O da bir hastalık neticesi 

olarak vefat etmiştir, 
RC'lsicümhur İsmet lnönü merhu

mun vefatını öğrenince başyaver 

Celal Üncri göndererek ailesine ta
z.iyetletini bildirm~le.rdir. 

B. Eden 
Ati nadan 
dönüyor 

J Kısa mtllA.katlar 
Ecnebi filimleri kimler 

Türkçele§tiriyor? 

~unan ricali ile yapilan 
aörütmelerin bittiği 

haber veriliyor 

Atm 5 (A.A.) - Jn&'iliz Hari
c:.4'• Nazın B. Eden ile imparatorluk 
ceael kunnay haşkanı ıeneral Dil
ltn Yunan Bqvekiü ile yapbkları 
koauımalar bibniştir. 

Reuter ajan.ı muhabirinin öğren· 
diiine göre, konuşmalar çok mem
nuniyet verici olmuıtur. 

Atina 5 (A.A.) - Dün bütün 
gün Atinalılar, büyük kütleler halin
de, Kanunu esasi meydanında, İngi
liz elçiliği kar§mnda beklemiş ve 
B. Eden ile general Sir John Dill'i, 
her çıkıı ve giri,inde pddetle alkış
lamıştır. 

Atina S (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Edeni selamlamak için 
cKanunu esasi> meydanında topla
inan halk büyük Britanya oteline gi
den Türkiye sefirini hararetle alkış- 1 

lamıştır. Sefir İngiliz Hariciye Nazı
n ile uzun ve samimi bir mülakatta 
bulunmuştur. 

Amerika ile Meksikanın 
müşterek müdafaa 

tedbirleri 
Vaşington 5 (A.A.) - Hariciye 

Nezaret-:nin bildirdiğine göre, Ame
rika ve Meksika hükiirnetleri kendi
lerine ait toprakların ır.üdafaalarını 
tesirli bir surette teşkilatlandırmak 
çarelerini görüımü~lerdir. Mütehas· 
sıslar bu iki memleketten birine 
hr§ı bir tecavüz vuku bulduğu tak
dirde kar~ılıklı bir yardım yapılma
sına ait projeyi tedkik ediyorlar. 

Bıı lgar istana 
niçin girmişler? 

Yarı resmi bir Alman 
tebliği izahat veriyor 

Berli:ı S (A.A.) - Yan resmi 
bir membadan bildiriliyor: Alman 
kıtalannın Bulgaristana girmeaını 
intaç eden sebepler bugün Berlin ıi· 
yasi mahfillerinde uzun uzadıya 
tekrar İzah odilmektedir. Bu mahfil· 
)erde ıöyle denilmektedir: 

Almanya tarafından Avrupanın 
cenubu tarkiainde alınaın tedbirler 
ba§lıca iki prensipten mülhemdir. 
Bunların birincisi bu mıntakada dai
mi bir sulh ve müstakar bir nizam 

Memlelcetimizd~ ecnebi film
lerin türkçui yapılıp ahaliye 
&Öıteriliyor. Bunları çevirenler 
arasında üç stüdyo var: Mar
mara, Halil Kamil (Hakka) ve 
İpekçi ıtüdyoları. 

Marmara ıtüdyor.unun filmle
rini türkçeye çeviren bayan Şef
kat Yurdaç'la görüştüm. Kendi
si ~ehrimizin tanınmış ailelerin
den birine mensuptur. Eski Sa

nayii Nefise müdürü Ömer Adil 
beyin kızıdır. 

- Kaç lisandan tercüme ya
parsınız? - diye sordum. 

- Doğrudan doğruya alman
ca ve fransıı.cada:ı. Dame de 
Sion"da okudum. Fakat arapça
daın, İspanyolcadan ·e diğer li
sanlardan başkasına yaptırarak 
pointnge'larına ve: güzel türkçe 
ile olmalarına nezaret ediyo
rum. 

- Pointage ... Yani? 
- Perdedeki aktörün dudak 

hareketleri!~ türkçe hecelerin bi
ribirini tutması demektir. 

- Bu suretle kaç filim yap
tınız) 

- 10-t: kadar. 
- Hepsinin yapılışında stüd-

yoda mı bulunuyorsunuz) 
- Evde çalışıyorum ve gön· 

deriyorum. 
- Zevkli bir h mi bu bari) 
- Filmin mevzuuna göre. 
- Siz)., beğendiklerinizi halk 

da beğeniyor mu) 
- Ekseriya zevklerimiz, ge

niş halk tabakasınınkine uymaz. 
- Diğer filimlerdeki dublnj

lan kim yapar~ 
- Halil Kamil müessesesinde 

kendileri... lpekçilerde eskiden 
şair Nazım Hikmet çalışıyordu. 
Galiba ~imdi onla•. da kendileri 
yapıyor. 

- Bir filim size ne getirir) 
Bayan Şefkat Yurdaç gülüm

sedi: 
- Mesleki sır ... - dedi .• Her 

haldr. zengin de etmez, geçim 
huna bağlı olsa ge~indirmez tk .. 

Ve şunu ilave etti: 
- A;ıl bir meseleye temacı 

etmenizi rica ederim. Dublaj, 
pekultı, o da yapılsın. Fakat bil
hassn bizde milli fil.mciliğin in
kişafı lazımdır. Bı· da şimdiki 
usullerimizle o?maz. Adet edin
mişiz: Hep ayıni artistler, ayni 
artistler!... Amatöı ler arasın
dan yeni yeni şahsiyetleri bulup 
çıkarmak, «milli:& sıfatını taşı
yan !ilimlerde Avrupa filimle
rinden parçalar ke!<ıp nlmamak 
lazımdır. Aksi takdirde bütün 
emeklerin hebu olduğuna kani-
im. 

Yürük Çelebi 

tesisi hususundaki kati arzu, ikind- 1 ~-------------' 
si de Jngiltereye karşı yapılmakta 
olan harbi kazanmak gayesidir. Fil
hakika B. Hitler'in dediği gibi Al
manya, Jngiltere ile nerede karşıla
şırsa karşılll§Sın, mücadele edecektir. 

Almanlar ıu mütalaadadırlar ki 
Almaınya kendisinin iktisadi sahası
na dahil addettiği yerlere harbi teş· 
mil ebnok için lngilteıenin yapacağı 
hCT teşebbüse mani olacaktır. 

Bugün Alman devlet merkezinin 
iıyasi mahfillerinde tebarüz ettiril· 
eliğine göre, Alman dostluklarını ve 
bu dostlukların tanzimile te,kilat
latlandırılmasını tayin eden unsur
lar işte bu iki esaslı prensiptir. Ke
zalik Almanya tarafından alınaaı 
tedbirleri de, ehemmiyetleri, tekille
ri ve zamanları bakımından tayin 
eden prensipler ayni prensiplerdir. 

Antonesco Viyanada 
Mareıal Göring ile 

görüştü 

Viyana S (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: Mareşal GörSıg bugün saat 
11 de Viyanaya gelmi.§ ve doğruca 
Alpem tayyare meydanına giderek 
saat 11,20 de tayyare il~ Bükreşten 
gelen Romanya Başvekili general 
Antonesco'yu karşılamıştır. 

Öğleyin mareşal Göringlc general 
Antonesco arasında Belveder şato
sunda bir konferans akdedilmiştir. 

Bertin 5 (A.A.) - Yarı resmi 
bfr kaynaktan bildiriliyor: Siyasi 
mahfillerin yaptıkları tahminlere 
göre mareşal Göring ile Rumen 
devlet reisi general Antonesco ara-
111nda bugün Viyanada yapılan mü
lakat esnasında siyasi ve iktısndi 
meselelerden ziyade askeri mesele
ler konuşulmu§tur~ 

lngilterede 
Saatler bir saat daha 

ileri sürülecek 
Londra 5 A.A.) - Afi: 3 rnn

yıstan 9 teşrinievvele kadar yaz saa
tinin yeniden bir saat daha uzatı• 
lacağına dair Morrison tarafından 
Avam kamarasında yapılan beyanat 
demiryolu ve nakliya~ idareleri ve 
umumiyetle büyük endüstri müesse
seleri ve tiyatrolar taraf ınd1111 mem
nuniyetle karşılanmış ise de çiftçiler 
buna memnun olmamışlardır. 

<Milli çiftçiler birliğ:.1> bu tedbirin 
yerli mahsulii.tının yctişmC3ine mani 
olmaktan ve bu mahsulatın pahalan
masını intaç etmekten hali kalmıya
cağı mütaleasıında bulunmu~ ve ha· 
la da bulunmaktadır. Bu itibarla 
Morrison'un yaz snnti:ıin uzatılma• 
sının tevlid edeceği mü§kilat karşı· 
sında hükumetin çiftçiler tarafından 
yapılacak her türlü teklifleri nazan 
itibare almağa amade olduğu sure
tindeki beyanatı alakP<larlar tarafın
dan memnuniyetle karşılanmıştır. --
Mareşal Weygand'ın 

Petain' e raporu 
\'iehy 5 (A.A.) - General Wey

gand'ın mareşal Pctaln'e rnpoı-uım 
vermek üzere yann Vlchy'ye muvasa
lat etmesi nıuhLcmcldir. 

Ne deme i? 

Ötekini:l, berikinin ağzında: 
«Toneb tabiri ... 

L 

c:Toneb 
dememeli; 

cTünd) 

demeli! 
• 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zeybek oyunu 
ve 

( $ Bi R B .&B B R LBRi )Uıa.ır-;..-..•••11 
'---~=~=-=~~=::.....==.=:.:=..=L~l:ı.;=~=-=~~_J- Karakaş 

Dahiliye Halk tipi ayakkabı 1 

Vekili 
Köçek oyunu Yeni tip 

ekmek 

-·-
Kiiçüciik bir ilan: 
«Sahnemize 40 küs ... ıene hizmet 

eden sanat.kir Karak .. evvelki P. 
67 yaşanda olduğu halde Balddıı 
hastanesinde vefat etmiftir.:t 

lmzasmın l'İzli kalmumı iatiyea 
bir kariim f(;yle yazıyor: 

••• 
cCumarteai akpmlan, yahut pa

zar giinleri ekseriya bot kahrım. Y •· 
pacak bir ,ey bulamam ve Beyoi
lumm ~ çalman. dam yapılan 
yerlerine aiderim. Bir çay, yahut 

Dün emniyet müdürlü
ğünde ve belediyede 

meıgul oldu 

En ucuz kunduraların 5 liraya 
satılabileceği anlaşılıyor 

likör içer. uyalamnm. ...H Bugün ticaret odasında yapıla-
• buralard _ _._ Şehrimizde bulunan Dahlllye ve.- .. 

Son zamaPLar, a .,... B. Faik öztrak tedklklertne devam cak bir toplantıda Swnerbank 
Ucuz fanila, çorap 

nümuneleri hazırlandi 

Kontrol devam ediyor, 
dün bir tecrübe daha 

yapıldı 

Karakltf t.. Onu ilk defa bana sa• 
natkir Na,id tanqtarmaştı. Bir ıece. 
Selızadebası tİyatrolanndan birinde 
Ye aabnenin arkamıdft İdik. KuJİI 
..... andan sahneye bakıyor, orada 
oynanan Pİ)'esi seyrediyorduk 

Yeni tip ekmek kontrollan devam Zannederim zamanlar ~ 

ainirleniyonan. Sebebi de: Yeni ça- ediyor. Dün öğleden en'el Emniyet mümesSW, kunduracılar, dert 
kan danalar ••• Bunlara. gençlerimi- müdürlüğünde meKUI olmut. Emnl- tüccarlan ayakkabıcılar koope- Halka ucuz ve hiylesiz fanilfl, 
zin hayli rağbet ettiğini l'Örüyo- yet müdürü B. Muzaffer AJı:alından ' 

ediyor. Bazı semt !ınnlannda Çlka- aktörlükle ber ~ N . · akaf 
nlan ekmeklerin diğer semtlerdeki :vaamuı •... ~.w .... •tici kumpan
ek:meklerden daha plşkln olduğu gö- B' al-~~usunu de yapıyorda. 
rülmüş, matluba muvafık ekmek çı- .r ar ... -.ıedelô aktörlerden bi
karanuyan fırınlarda kontrollar şld- ~dr.ol -=-~ •iuna bi:- ~ara yerlet· 
detıendirilml.ştlr. tir a. Kibrit kutusunu açtı. Sisaraa-

nan .•• Aman, ne salıil ,eyler, hem izahat aI.mıştır. ratifl reisi bulunacaktır. çorap giydirmek iç.in ticaret oda-
de ne bayıiyeqiken... Şayed ben Vekil, öğleden sonra me.vJslnl .»el•· Fiat mürakabe komisyonunun sı tarafından nümuneler hazır-

•

e- olsam, do;;,.,, ..... L=- birine' "-· diyeye hasretınlf, BeledlJ• Teft.lş he- kadın k kl landıx...... tık F UA ..,. •• - ~ ,._ yeti reisinden veni '---·ıanan Bele- ve er e er için hallt tipi !>.... yamuş . an a. ve 
aeuül etmez, elilenı ;.,.inde -.::ı:; .. ,. " ilA6&& 

Olmazdım •• .... .... --T diye Teftif heyeti nizamnamesi hak- ayakkabılar hazırlamak üzere tet- çorap fabrikatörlerinin fikirleri 

Belediye tarafından değirmenlerden m yakta. Kutu711 tebar celNne atta. 
tedarik edilen 16 çuval yeni tıp un- İtte o uman Karakaa fıadtı balin
dan dün Galatadakl fırınlardan bl- de: 

kı da 17.ahat almlftır vetllln tedklk- kikata baş v 

Sebebini de anlatayım: le~ bugün de devam ~decektlr. . ladıgını ve ayakkabı alınarak hazırlanan evsafa aid 
Vaktile bizde iki türlü _ dam nümunelerlnln hazırlanmakta ol- nümuneler dün Ticaret VekAleti-

rinde muhtelif tecrübeler yapılmıştır. - Olmadı olmad ded' k 
Tecrübelerden alınacak netice bugün 

711 
büyiik bir ' _._•·· • • .. utu

belll olacaktır. Belediye, yeni ekmek .. . can ...... ıası içinde ma
narhını bir çuval undan 96 ekmek çı- ~ uzenne fırlatacakb. Daha te
kanlrnasına göre hazırlamıştır. Hal- aırlı olurdu. Cok daha tesirli 0 1 .... 
buki fırıncılar bir çuval undan 94 ek- du. 

demiyeyim - raks vardı: Biri. efe- Leyli mekteplerin duğunu yazmıştık. Bugünkü top- ne gönderUmtştir. 
lerin, erkeklerin. ,erefli delikanlı- beyaz peynir ihtiyacı lantıda bu mesele etraflı şekilde y ... yüksek f' ti 
ların o:rnadaldan )'iiitçe oyunlar... • d"l k konuşulacak, fiat mürakabe bil- agı ıa e 
Öbürü de köçek tarzı ıu. ancak mu· temın e 1 ece rosunun halk kund 1 satanlar cezalandınlacak 
ayyen bir atail siimr3 menauplan- Leyll mektepler beyaz peynir bula- di wi t to lanıtıdura u1anna ver- He nevi yağ f"atlerinin fiat 

mek yapıldığı iddiasındadırlar. Yenı O zaman onun bu titizliii pek bo
unda yüzde on daha fazla kepek bu- tmna aitmitti. Kırk ıene sahnede 
lunmaktadır. Kepekli unun daha çok melodram oynayan Karakaf Ma kin d N k" eki bek madıklarından BeledJyeye ba§ vur- g evsa p a b unacak- r ı 

h~? 1 .Y 1:. c kOÇ-!!... er. dzey bu· muşlardır. Ticaret _yekAletlnln verdltl ıara izah edilecek, mütaıealan mürakabe komisyonu tarafından 
uner en goıterme " .. etin e sal!hlyetle Flat murakabe komisyonu ·· 

lunurlardı, ne de qe in~ leyli mekteplrin beyaz peynir ihtlya- alınacaktır. Şimdiye kadar yapı- tesbit edilen fiatl tecavuz ettiği 
tanl1 erler bir köçek titremeaile ote- cını buzhanelerden doğrudan doğruya lan tetkiklere göre en ucuz halle görüJmüştür. Fiat mürakabe bü
lerini kararlar. berilerini çalkarlardı. peynir çıkarmak suretlle temin ede- kundurası 500 kuruşa satılabile- rosu memurlan y&ği satan dük-

B b" y·· k zih • etine göre bilecektir. Belediye, mekteplerin mü- . .:ı.-
•• en~~· il' • ur nıy ba- racaatinden Flat müraltabe komisyo- cek, daha iyi cınstekl kundura fi- ka.ularda kontrollara başlamış-

hiJI a ~ar aM~. ~~~ed nunu haberdar etmiştir. atleri bir nlsbet dahilinde arttın- tardır. Yüksek flatıe yağ satanlar 
unaa ""'""""~· eseıa ınuun a-

sile oynanan bir tangoyu bay Erdo- O lacaktır. cezalandınlacaktır. 
ğan'la bayan Belku'a yakıfbnnm. ÇÜncÜ nevi gayri 
Fakat kırda döküle yapdan baza sıhhi müesseseler 
yeni danslar, - bele ukekler nok- Harice koku ve duman veren, ma-
tasmdan - 1rözümf' ıakil görünü- halle aralarırlda bulundurulmaları 
yor. mahzurht olan müesseselere gayri 

Siz de İnb'baınm ve diişüncenizi sıhhi mfiesseseler adı verlldlti, bunlar 
için bir tallmatname hazırlandığı ya

aövleyiniz. Buna ne <.!ersiniz? File· zılmı§tı. Ticaret eşyası ·nalı:llyatı ile 
rinizi aiitununuzcla okumak iste- meşgul olan nakliyat anbarlannda 
rim.• yağ, barsak, deri satıldığından bun-

••• lar üçüncü nevi gayrı sıhhi müe.s&e&e-

Sığınaklar 

Başka hususlarda kulla
nılmaması için kontrol 

yapılacak 

Aziz kariim, ler sınıfına ayrılmıştır. 
Şimdi• ı'az"an L~dieft.i. ..... _

0
,. Binalarda saıtınak olarak gösterilen 

U"'1'"'° ... - -... bodrumlardan bqta tekillerde ıstifa-
nan da vaktile tehrimizde ideta Almanyaya ihraç de edlldJtl, bunlann ambar olarak 
recmedilecek ıekilde kartdandajmı edilecek maddeler kullanıldıtı görülmii4tür. Tehllke 
aldınaza setireyİm. o ismi latıyan anında bodrumlann derhal aığınak 

ld • 1 • ahall Almanya Ue Türkiye arasındaki haline konmalan kabil olamıyacağın-
ren erle çartaf gıyen en m e yi.rmi bir milyon liralık ticaret anlaş- dan, binalarda aıtınat olarak göst.e
aralannda tahkir ve iathif af yağ- masına dayanarak on dokuz milyon rilen bodrumların sığınak halinde 
muruna tutarlardı. Çocuklar: liralık ihracat tamamlanmıştı. Tlca- muhafazaları lstenmektedir. VllAyet 

- Tango! Tana-o! • diye petferİ· ret Vetaletl anlaşmanın llı;l mllyon Seferberllk müdürlüğü memurları şe-
ne talolırdı. llrasını birlikler mevzuatı haricinde- hirde kontrollar yapacak, bodrumlar-

Fakat uman l(eçtİ. itte Iİs onu, ki sair maddelere tahsis et.mlşti. Bun- da.n başka şekilde t.stlfade edllmesine 
lar taze ve konserve balık, balrnumu, manl olacaklardır. 

kıl>Bar baluyd onunuz. paçavra gibi ihraç maddeleridir. oe- Dü.nkü--•• -ib-r_a_c_at 
azı analar İçin. Papa, Roma· çenlerde bu lkl milyon Ura lhracat-

dan: çılara tevzi edilmişti. Dün muhtelif memleketlere gönde-
- Oynanmasm, RÜnahtır, adaba Dün mıntaka ticaret müdürlüğünde rilen malların yetı1nu 450 bin Ura tu-

ve ahlib mııiprirdir! • diye (ta· blr toplantı daha yapılmıf, tanzim tanndadır. Almanya.ya yüz elli bin ll
bir caiz deiildir, biliyorum amma) edilen liste tasdi~ edilmek Qzere Ti- ra kıymetinde hurda lnc1r, 1sveçe de
cfetTa:t çakamuatı. caret VekA.letıne gönderllınlft1r. İh- rl, Amerika.ya aY derlsl, Yuıosıavyaya. 

Fakat moda. böyle .......,imini- racat lflert llcı meffUl olmalı: üzere kendir tohumu, Bulgarlatana, Ro-

Sahipsiz kahveler 
Gümrüklerde duran 
2270 kilo çekirdek 

kahve timdilik aablığa 
çıkarılmıyacak 

Gümrükierimlzde bekletilen ıaoo 
çuval Kenya kahvesinin htanbul ve 
İzmir piyasasına çıtanlmaaı için mü
saade alınmıştı. Bundan bafka İ.stan
bul gümrüklerinde sahipsiz olarak 
2270 kilo çekirdek ka.hve bulunmakta
dır. Gümrük mevzuatına göre, sahip
siz mallann muayyen bir müddetten 
sonra satıhta çıkanlması ieab etmek
tedir. İstanbul gilmrük.lerl de bu kah
veleri satılığa çıtaımata hazırlanıyor -
du. Kahveler satılığa çıkanlınca mü
zayede ile flat yükselecek, Ticaret Ve
kAletl tarafından tesblt. edilen flat 
aşılacaktır. Ticaret VekAletı menuatı 
ise, buna mfiaait detildlr. Ticaret Ve
klletinden güm.rtllı:lere yapalan tebli
gatta 22'10 kilo çekirdek kahvenin a
talığa çıkanlmamasa blldlrllmlJtJr. Bu 
kahveler için yeni.bir karar verilecek
tir. 

tehrim!zde bulunan bir Alman mil- manyaya 3eytln ve balmumu, İta.lyA
alan tammıyor ... Danalar sene alda messll, mıntaka ticaret mtldürlill'll- ya ve Yunanlatana balık, nıt.stine ll
yijrüdü. Hatta timdi bize pek ma• ne müracaat et.mif, bu huau.stakl tor- kerda, İ8YtçJ"Cye muhtellf küspeler, 
aumane gelen vals'i bile, Viyana malitelerin Umıaıı ile faaliyete geçU- balmumu. Hollandaya kuru Uzilm Edimede eski eserleri 

bududlarmd • • kmak meslnl istemiştir. gönderflm(ftir. 
saraya an ıçerı •0 ------ sevenler kurumu 
iatememifti. Simdi bu rakı o tehrin - • • ihraç edliecek tra vesi er . . 
terclini teşkil ediyor. BeY.azıt nahiyesı Ankara 5 (A.A.) - Tkaret Ve- .. Ed~ (~pm) .- Edırne ve 

B""..::_ b ·· l tm k d t ft" 1 k• . ... . . . . yoresı cEslu eaerlerı sevenler kuru-u..... u seyre fOY e nazar • - mınta asın a e lf er aletıınden teblıı edılmııtır: Ellerın· mu> "d h t" • ""f . l"k 
ca bize sakil ·· .. b .• ..::...a..·· i i d d"w dd I d h ı are eye ı umumı mu ettıı ı d • gorunen ua--u Dün Beyazıt na.h yes mıntakasın- e, ıger ma e er meyanın a er salo d f k 1.d b" l 

analarm ela ~ok ~en klisik- da· nahiye müdürü tarafından yapı- nevi kerestelerin de ihracını men nun a ev a 8 e ır top anlı 
leteceiine. köçekvari ırörünmiye- la~ kontrolda iiç fırından nümunc. eden 2/ 1 1869 sayılı kararnamenin yaparak bazı kararlar almııtır. Bu 
ceklerine inanmak lazım llk ekmek alınmasına lüzwn görül- d"ld·w· 8191939 t "h" d arada yıllık kongrenin önümüzdeki 

••• • müş ve bunlar klmyahaneye sevke: ner~ 1 ıgı T arı ın en ev· 24 mart pazar günü toplanmasını da 
Diiet- cihetten dilmiştir. Bu meyanda tartısı ncks:ın v_e ıhzar edı ıp de evsafının veya kararlaıhrmııtn. 

1 fUuu da haber 200 ekmek görulerek müsadere cdil- ı fıatının uygun olmaması bakımın- K ld v •• • 

• ıyoruz: miş bu fırınlar hakkında ceza zaptı dan d&vlet deve.irince mübayaa edi- ... uru u~u ıundenhcrı Trakyanın 
b'"Ankara Halkevi boa bir teteb- tan~lm olunmuştur. Kontrol sırasm- lemiyeceği aınlaıılmıs bulunan nor· ~uzıde, tarıhi eserlerini koruma ve 

uste bulunmUf. Memleketin öte- da bazı lokanta, ahçı ve mahallebl- mal boydaki traversler mevcut olup urtarma huauıundaki hummalı fa
•İnde beriı°!de oynanan milli oyun· ellerin d~ ~ıhh! şeraite riayet etme- da bunları ynhancı memleketlere aliycti .. ile ~ikkat' çeken bu. ha~~rlı 
I~ gençlenmize derı halinde öire- dikleri görulmuş ve zabıtlar tutul- ihraç etmek İştiyenlerin bu taleple· ! teşekkul bır taraftan devletın dıgeT 
hyormUf. Bmılar belki biraz da I muştur. ri tedkik edıf eb "imek . .' h taraftan da husus~ teşekkülera mad-
modern.1---•· • d tif) • Bundsn başka mıntaka dahil'J1dı> 1 uzere, u ne- di ve manevi yardımlarına mazhar 
ha!' . ~~ ~enı •na mo en dilenen on b~ dJılenci, tramvnyıar vi mallarının nerede bulunduklarını 
l mı .:fmak •tİdadın~aymı~: ~- yüriirken inip binen elll kişi yakalan- ve miktarlarının.. işbu tebliğ tarihin- olmuştur. 
er b un tıklnn ral(bet goruyor• mış haklarında icap eden kanuni den itibaren on it günü içinde ma-

mu,. Hatta bunlar miıı1takbel sah- mu~ele yapılmıştır. hallin en büyük mülkiye amirine 
n~?1iz~ bile imtisal nümuneai ola- çarşıda yapılan teftişte de. tebhlr bildırnıelt!ri ve: 
bılırmlf. edilmeden satışa çıkarılan müstamel 1 M 

eııı kat elbise müsadere ve sat~1lnr - .. evzuuhahs malların 8 9 / 
.... hakkında da ceza zabıttan tanzlm 9 39 vtarıhındcn evvel hazırlanmış 

Yukanki mütaliaları ileri sürme- edllml.ştir. olduguna dair Ziraa• Vekaletinden, 
me rağmen, ben de zeybek'le kö- - 2 - Traverslerin mübayaasına 
çek ruhu arasındaki farkı l'önnüyor' Mısırçarıısında İstimlak imkan görülmediğine dair devlet 
değilim. d d ruldu demiryollarından, 

Gençlerimiz, en vakur tekilli vü- U~ k~ lstimlAk muame- 3 - Malların mad"n direği ola· 
cud h~etlerini her halde Ank•• lel~~~'t~~~:~di~rdu. Elli mal sahibi rak veya b~şka hi~ maksadla ku}· 
Halke~ danslarından öirene- t kdir edilen kıymete itiraz ettığln- l.u~ılamıyacagına daır lktısad Veka· 
ceklerdll'. Umarız ki yeni moda d~n mahkemeye müracaat edllml.§. j letınden: alacaklan vesikaları talep
Ankaradan 1relecektir. istl~lit muameleleri bu yüzden dur-1 na?1elerı.?e ekl;yerek Ticaret Veka· 

(Vi - Nu) durulmuştur. letıne muracaatları lüzumu bildirilir. 

* B. T. G. D. İstanbul AUetizm 
:ıjanlığından: 

İstanbul dahlll atlamalar birinci
liği 9 3 941 pazar günü sabah saat 
10 da Beyoğlu Halkevi salonunda ya
pılacaktır. Program aşağıda yazılıdır. 

l inci kategori. Durarak uzun atla
ma, durarak üç adım atlama, koşarak 
yuksek atlama. 

3 üncü kategori: Durarak uaun atla
ma, koşarak yüksek atl:ıma. 

4 üncü kategori: Durarak uzun at.
lama, koşarak yüksek atlama. 

4tlrak edecek atletler saat 9,30 da 
Beyoğlu Halkevlnde hazır bulunma
ları şarttır. 

Ba:v Am.ca:va göı-e ••• 

• •• Müzakere. .. • .. Tekzip derken. •• 

su massedeceği hesaplanarak yent nak ek )"' •· • 
narh hazırlanm1.1tır. Dlinkü tecrube- . yan ° ~un en aon mensubu 
Jerde bir çuval undan 96 ekmek çıka- ida. 40 senesm sahneye veren Ma
rılamamışsa, yeni narhla fırıncıların nakyanm bilhaua telırin lstanbul 
zarar edecekleri anlaşılacaktır. cihetinde tatd•cak derecede bir 

Francala, ekmek, çavdar ekmeği, çöbreti vardı. 
pide ve simitten maada her türlü un- Pek kiiçük y .. ta ç~uklarda t 
lu gıda maddeleri için yalnız ekstra tun d kacl 1 ih · n u
ekstra undan istifade edllecekt.ır. d • m ara ve .. t1Yarlara ka
Ekstra ekstra una başka cins unlar ar herkes ?nu çok ıyı tar.ardı. Ka. 
karıştırarak francala yapacak olanlar r~as tam bır «Sebzadebqı aktörü,. 
Belediyeden müsaade alacaklardlr. dur. 

Kendisine ait. yine eski bir sahne 
İthalat §İrketi faaliyete aanatkin bana tu hikayeyi anlat-

• trutb: 
. geçıyor ı «Baku-köyünde bir t~msil verİyor-
Ithalfıt imkanlarını kolaylaştırmak duk. Piveain üçüncü perdesinin or

için manifatura tüccarları arnsmd:ı tasında Karakas rol icabı oR"lu tara-
Blrllkten başka bir de şirket kuruldu- fmdan taban a ·ı l "ld" iil 
Runu yazmıştık. Şlı ket, muhtelır ekf c 1 e Vm"\• up 0 ur e-
memleketlerden ithalat için faaPyete c .L • 
geçmiştir. Şirketin büroou Yeni post!\- Pryea burasma .rebnce «Katil e•· 
ne kanısındaki yeni Valide ham:ıdl\ lib roliinii OYD&Yan len( aktör 
kurulacaktır. Tüccarlar, büroya mü- tabancuuu çekti: 
racaat edecek, fthalAt muameiatını - Senin l'l°bİ ba~~ olmaz olaun!.. 
yaptıracaktır. diyenık Karü-.. dojru at8' etti. 

Karak .. iH metlam ieatlerind• lllİrf 
KÜÇÜK HABERLER te: 

- Ah vuruldmn... Hain evlat!.. * Bir aydan beri rahatsız bulunan Baba katili! .. drrerek vere yalnlnut. 
Şehir meclisi -ve Belediy.e Daimi encu- hareket.iz kesil-ti Bundan sonra 
meni Azasından BeyoRlu Halkevl reisi onun tek kelimelik rolü kalmamqb. 
B. Ekrem Tur'un iyileşerek Sıhhat Sahne piyeste cösterildiii aı°bi bot 
yurdundan çıktığını memnuniyetle k.ım..tL Li.kin b d ı....._ı-
haber aldık. u .... a maıuwnn 

vavq vavas ktmddandıtm l'örüldü. * Karabuk demirlerinden bin tor. Soı:ıradan öjTendiiimize nazaran 
demir Köstence yollle Macar!staııa Karak .. m yakaunclan «ömleiinin 
gönderllml§tlr. iciae. 0 uımaalar Balorkörindeld * Dtın, Öskildarda imrahorda ba- ~atrocla pek bol olan k6cülc örüm-
yan Nimetin evinin bacaaı tut111D1alı: celderden biri Pmİt Karak d 
suretlle bir yangın başlanııcı olmuş bu h __ .__d • ~ a 
ise de, derhal yetişen ıtralye grupları • •TV~ .~ fena halde ımirle
tarafından ateş söndürülmüştür. nll' •• Muzıp orumcek laakiki bir ölil 
* Dün yapılan seyrüsefer kontro- ıribı hareketsiz yatan aktörü fena 

!unda karnesiz çalışan üç şofor, be- halde r~~bız etmit. Evveli d~ini 
y~.nname vermiyen üç o'tomobil sahi- ııkb aktor nihayet dayan~ 
bi, sıhhi muayenesini yaptırmıyan bir alabildiğine kqmmai.- n örümce. 
şoför cezalandırılmış, tramvaydan at- ~n buJunduiu veri elı1e baıhnnaia 
lıyan yedi kişiden de birer lira p:ıra cnu öl..t=•rmek icin calıımai" bqla: 
cezası alınmıştır. IDlf ... Ölünün birdenbire dirilmeal 

* Emniyet müdurlyeti memurları i'e ortaya cıkan l'ariıt nzi:reti tu
dun dilencilerle yaptıkları mücadele 1 hih maksadil• bi- yandan da: 
sırasında y~şlıca birini yakalamışlar.J - Hain evlAt .• Taon nitan a1a-
kendlslneı huviyetlnl sordukları zıı- ............ Kor" ol talih • 

el 
. • • .._....... UICa SIZ canan 

man, evv ce hrıstJyan olduğunu. son- bili d -'--ak bil----· F-•- • 
ra müslüman olduğunu beyan etmiş, • _.. • ':""''". -at 1tte 
er. nihayet de isminin cİsllm• r.Mu- nihayet son nefeaamı venyorum! .. 
tunu söyllyebllmiştir. İslamın üzerin- Dıyerek tekrar hareketsiz keail
de yapılan araştırmada bir miktar d:ı mit. Cünkü eliJe bashrarak vücudu
para bulunmuştur. Islam dün Adıiye- na ıtir'"' örümc~ öldürmüa ..• 
ye verllmlştlr. Bundan bir müddet evvel lmk * Niyazı isminde biri Tahtakaie:le •ene arabacılık eöen bir adam icin 
blr çanta çalarken yakalanmı,ş, diıu bilmem nett.de büyiik bir ihtifal 
birinci sulh ceza m~hkemeslne verile- yapıldığını okumu.tam 40 3ene1ilc 
rek muhakemesi yapılmJŞtır Nıyazi _._to"'r" ··ı.. ·· .. ak. ,_.,_ .. ._ b" 
M 26 M • • llK un o umunu anc aa~& .,, 
uç ay gun apse mahkum olmuş ve a· d 1....-
Tevkifhaneye sevkedilmlştır an a Oauyoruz. 

· Hikmet Feridun Es * Ayşe ve Fatma i imlerinde iki ka-
dın Bakırkoy civarından Ambarlıkoy
den tavuk çalarlarken yakalanmı;ı vf: 
dtin Adliyeye verllmişt!r. 

* Celal adında blr sabıkalı. Osman 
isminde pirinin ~·elek cebindeki cüz
danı Jiletle kesip alırken yakalan~ı~., 
dün Adliyeye verll"rek tevkif olun
muştur. 

* Mustafa ve Mehmed isimlerinde 
iki kişi bir miizayedeye fesad karış
tırma!t suçile Adliyeye verilmişler ve 
Y~iııci asliye ceza m:ıhkemestne t.cv
di edilmislerdlr. 

TORKIYENlN 
1941 senesinde en 

eğlenceli yeri 

1 Z Mi R 
Enternasyonal Fuarı 

olacaktır. 

20 Ağustos - 20 Eyhil 1941 

re -;:ft ~u Butgaristanda olan işi~ . ... Ziyaret ... 
~ hele bay Amca._ 

... Bulgaristan kapılan Alman-ı B. A. - Nasıl olacak, Dobraca 
lara nasıl da açılıverdi?.. kapılarının Bulgarlara çldJll 

gibif. 



Sa~ıfe 4 

Türk licaret Bankası A. Ş. idare Meclisinden: - SAKARYA'da Güzel ve cazip 

Bir program: 

F ransrz Kahkaha Kralı 

BELLYS 
- Dünkü nushndan ınab:ıd - diğer hukümlere tevfikan murakabe zır bu1unan A serısl aksiyonu sah!p-ı Resmi gazete olmak uz.ere en az iki ~Brodway Melody> den GEORGES 

İdare meclisinin vazife ~·c s:ıl:1hiyct- vazifesile mükt>llef olmak üzere her !erinin her yinni ve B seılsi aksiyonu [azete ne neşir ve ılan o}unur. MURPHY ve NANCY CAROll 
leri: ı;ene umumi heyet tarafından iki n.ı:- sahiplerinin her on ak..'tiyon 1ç!n bir Uç aylık hesap Jıuıa .. al:ırı: o AN s MEL o 

Madde 26 a) Bankanın lda.re.,ı ve rakıb seçilir. Murakıbların telmır in- reyi 'UU'dır. Şu kadar ki her bir :ıksl- Madde 51 - Her üç ayda bir banka- O,. s ı• 
aksiyon sahiplerine ve üçüncu şahıs- tihapları caizdir. iniis veya l!."d!yatı yon sahibinin ondan fazla. r('yl olmı- nın vaziyetini cösteren ve Maliye ve 
lam karşı ve mahkemeler huzurunda tatil eden mürakıblar lstlfıl etmiş sa- yacaktır. Vekillerin de şahscn.nks!yon Ticaret vekaletince müştereken tesb!t 
tcınslli !da.re meclisine aittir. Umumi yılırlar. sah!bi ve rey sahibi olması lfızımdır. eddecek formiile muvafık bir heMıp 
heyet.ten karar istihsalini lstil1.am et-ı Va7Jfeleri: Umumi Heyetlere iştirak edecek olan- hülfı.sası tanzim edilecektir. Bu hesap 

Musiki, dans ve mükemmel bir 
macera filminde. Bu film: 
ISTANBULDA iLK DEFA 
GÖSTERİLMEKTEDİR. 

MONİQUE ROLLAND -
CLAUDE MAY 

ile beraber yarattıkları 

Zorla tayyareci 
(Fransızca sözlü) 

Eğlenceli ve §en bir film 
meyen ve lda.re komitesi ile umum Madde 35 - Murakıblar bankanın !ar içUma günunden en az b!r hafta hulasaları umumi heyetçe tayin edı
müdürün salahiyeti haricinde kalan 

1 

bütün hesaplarını ve muamelelerini evvel malik oldukları aksiyonların len murakıblar tarafından tasdJkll o
hususlann kaffeslnde idare mecllsı tetkik ve murakabe etmek saHihiyetinı mlkda.rı ile numaralarını göm.eren bir !arak ta:ılliık ettiği devrenin hitamın- '9 
müzakere ne karar ittlhnz ed('r, halzdJrler. Bütiln defterler!. muhabere cetveli şirket merke1.inc veya gösterı- dnn itibaren nihayet üç ay içinde Ma-ı "1111-•••••••••••••••••••••••••••ıl'' 

b) Bankaya ald menkul ve gayri evrakı, zabıtnameleri mahallinde tet- lecek mahallere tevdle ve aksiyonları- liye \'e Ticaret vekructlcrlne verile-
menkul malların tasarruf ve ldaresin- kik ve mıırnka.be edebilirler. Murakıb- nı ibraza mecburdurlnr. Mukablllnde' cektir. 1 
de ve şirketin mevzuu Ue alfıkadar he!· lar işbu statü ve Ticaret kaııunu ile kendilerlnr aksiyonların adet \e nu- 1'cmettüün te\"Zii: ı 
ne\1 akiUerin ve muamelelerin icra- Bankalnr kanunu hükumlcrine göre maral:ınnı mıibeyyln bir duhuliye :'vtndde 52 - Bankanın bir senelik 
.sında. İdare meclisi mutlak bir salaht- yapacakları tetkikatın net!celerlnl ..-e kartı verilir. Aksiyon sahıplerlniıı oır muaınelfıtmdan bütiin masraflar ten-1 
yete m:ıliktir. icabında sulh olmak ve senelik bilanço ve Ur ve zarar he!ap- diğerini tevkil surctilıı Umumi UeyPt- ıil edildikten sonrn kalacak safi kiı.r 
hakem tayin etmelı:: de ldnre meclisi- lan hakkındaki mııtalealarını bir ra- lere iştirak edecek olanlar metni Ida- aşağıda yazılı şekil ve nlsbetler daire
nin salahiyetıerlndendir. parla umumi heyete bildirmek mec- re Mecllsl tarafından tayin edilecek sinde ve sıra lle tefrik \•e tevzi edlle-

GU.I Baba 
c) idare meclisi idare komitesinin buriyetlndedlrlcr. Murakıblar idare bir sal~hiyetnameyl içt.lmn gününden cektlr. 

taaliyet.lnl murakabe etmekl_e mükel- meclisi içtimalarında reye iştirak et- en az bir hafta evvel yukanda eözü Şöyle ki: 
leftir. Azalarından her biri idare ko- memek şartlle hazır bulunabilirler ve geçen cetvl'llc birlikte şirket nıertez.1- al Safi k(ırın 'ö 5 ı kanuni ihtiyat .. ARTIK TEREDDÜT ETMEYİNİZ. 
mıteslnden, bu komitenin :faaliyeti miına.slp gördükleri tekllflerl gerek ne veya gösterilecek mahallere tevdi akceslne, ı 
hakkında her türlü malümatı isteme- idare mecllsi ve gerek umumi heyet etmelldlrler. Şu kadar ki aksiyon sa.- b' Kanuni lhllyat akçesinin tefrl
ye, münasip göreceği her nevi kontro- ruznamelerine koydurabilirler. Mum- hibl resmi bir daire ve hükmi bir şah- kindt>n sonra kalacak meblağın % 5 

ŞARK SiNEMASINDA 
1ü ynpmnğa salahiyetlidir. kıblar, kanunlarda yazılı hnlierde. u- slyeti haiz bir şirket. veya müessese ine tekabül eden miktar 3659 savılı 1 

d) Bankanın dahUi muamelatında- muml heyet! içtimaa davet etmekle ve yahut hacir altına alınm~ bir kim- Barem kanunu hükümlerine göre ·bı-_ ,. 
:ti intizamın temJnl Jçin icabeden talt- mükelleftirler. se ise aynca vckaletnemeye hacet kal- rer aylıklarını tecavüz etmemek üze 

Güzel filmler 

Yarın akşam : 
serisi ... 

matnamelerin tanzim ve tasdiki Idarc l\lurakıbların Ü<"rcti mayıp temsil haklannın 11sule11 tev- re banka memurlanna. Tam zamanında zelen bir film. 
meclisine nlddir. Madde 36 - Murakıblara 3659 sayılı sik ·e tesblt edilmesi kı\fidir. c) Slfi knrın r::. 5 1 2999 sa.yılı Ban-j 

e) İdare mecllsl icabedcn direkti!- kanunun üçüncü maddesi hfıkümleri- Celseler: kalar kanunıı mucibince ileride vukuu 
Jerl vererek üç aylık hesap hiilfısaları- ne göre İcra Vekilleri heyetince tnyln Madde 44 - Umumi Heyetlerde Jçti- muhtemel zarar karşılı~ına, j 
nı ve her hesap senesi sonunda kanu- olwıacak aylıklar verilir. ma nisabının mevcudiyctın! tayin !çın d ı a. b. c. fıkralarındakl meblağlar 
nen muktazl b!l§.nço ve kflr •le zarar Mesuliyct: iştirak edcı\ aksiyon sah!pleıinln isim-, ayrıldıktan sonra bakiyeden evvcı-_ j 

BA'L PARE 
hrs:ıplnnnı Maliye ve Ticaret Vekalet- Madde 37 - Murnkıblar, kanun ve lcrini ve vekaleten veya asaleten mn- emirde B. serisi aksiyonlarına 36 nis 
Jcr!nce müştereken tesb!t edilecek !or- işbu statü lle kendilerine tevdi olu- llk oldukları rey adedini gO.sterıı· bir betinde birinci temettü nynlır. Artan 1 

müle muvafık olarak tnnz.im ettirir nan vazl!elerin ifasında kanuni hü- cetvel içtimadan ev~eı tanzim edi!Prek miktardan A. serisi alailyonlarına. "b 6 

Asrın en giizel kızı: t L S E W E R N E R 

Bu Balonun Kraliçesi ... 
l'C bl.r senem~ muamelftta mütedair tümler dairesin.de !llcs'uldürler. iştirak edenler tarafından fmza edll!r. nlsbetindc birinci temettü olarak tef-
hazırlayacağı raporu Ue birlikte umu- BEŞINCI FASIL Umumi Heyetler, idare Meclisi Rcısi rlk olunu.r. 

PAUL HARTMANN da ona kul olan Şovalyesidir ... 

mi heyete takdim eder. Umumi heyet yeya reis vekili yahut gıyaplarında e> Yukarıdaki fıkralarda yazılı me-
Hadlerl ne olursa olsun o.çık yani Adi Ye fevkalade umumi heyetler: Idarc Mecllsi azalan arasından seçi- ballğin te!rlklnden sonra bakiyeden: · Konferans 

karşılıksız kredı hesabı carllerl, Ban- Madde 38 - Şirketin aksiyon sahip- lecek bir 2at riyaset eder. Hazır olan- ';(, 10 u bankanın 1929 senesinde 
ka umum müdürlüğün Un t.eklifı ve leri senede en az bir defa umumi heyet !ardan en ziyade reye malik iki zat. umumi heyet knrarile mücsslslerden Eminönü Halkevlnden: 
1da.re meclisi ka.rarile açılır. halinde içtima ederler. Kanuna ve iş- reyleri tasnife memur edilir. Katibi, iştira eylediği 1100 aded ve IUbari kıy. l - 6 f3/ 9H perşembe günll saat 

Kefalet veya teminat mukabili açıla- bu statü hükümlerine muvafık surette reis tayin eder. Ruznameye dahil meti muayyen olın:ıyan muessls hisse 07,30) da Halkevi reisi Yavuz Aha-
cak borçlu cari hesaplar için saUUıl- lçtima eden umumi heyetler bütün maddeler hakkında Umumi Heyetçe senetleri bedellerinin itfasına. dan tarafından (Harp ve hukuk) mev-
yetler İdare meclisince tesbit edilir. aksiyon sahiplerini temsil eder. Bu 1 karar ittihaz edilinceye kadar müte- % 90 ı ikinci temettü hissesi ol:ırnk zuunda bir konferans verilecektir. 
Salahiyetin devri: suretle toplanan umumi lıcyetlcrdc 1 addld celseler akdi suretlle içt1mnl.ı- aynı n!sbet dalrt>slııde B \'e A serileri 2 - Türkiye Sanat mektepler! Me-

.Mndde 27 _ İdare meclisi, haiz ol- alınan kararlar, gerek muhal!f kalan- rın temadisine re.Is karar vereb!lir. ak.c;lyonlanna tefrik olunur. zunlan Cemiyetinin Evimizde tertip 
duğu iktidar ve salll.hlyetin muayyen lar ve gerek içtimada hazır bulunma- Umumi Heyetlerde reyler el kaldırmak .Muessis hisse senetlerinin iştira be- ettiği seri konferansların dördüncüsü 
bir kısmını icra için tasrih edeceği şe- yani.ar hakkında dahi hükum ifade suretlle _verilir, H~zır bulunan ~.kslyon 

1 

dellerlnln itfasından sonm yukarıda 7/3/941 cuma günü saa~ HS,30) da 
ra!t dairesinde ai".adan bir veya bir eder. sahlplerınden blrınin talebi uzerlne yazılı '1ı 10 nlsbeti birinci tertip !ev- Lokmanheklm tarafından verilecek-
tnçın~ veya umum miidiire devredeb!- Umumi heyetler, a~I veya fevkalade tahriri r_cye müracaat edilir. kalacte ihtiyat akçesi namı altında tir. Mevzu (Bombalardan korunma 
lir. olarak içtima eder. Adi umumi heyet Karar nısabı: I tefrik edileceği gibi % 90 ikinci temet- çareleri) d!r. Her iki konferansa gt-
J\ltnmu muameleler: hesap devresinin sonundan itibaren 3 Madde 45 - Umumi Heyetlerde ka- tü hissesinden bakiye kalacak hesap riş ı;erbestır. 

Madde 28 _ a> İdare meclisi azaları ay içinde ve senede her halde bir de- rarlar hazır bulunanlann mutlak ek- küsuratı ve banka memurlarına tevzi 
.eahsen alakadar oldukları hususların fa toplanır. Bu içtimada bankanın bir seriyeti lle alınır. Reylcrde musavat edilecek % 5 ten nrta kıılan kısım da 
müza.kereslne \şUrak edeme7Jer. senellk muameleleri ile bilanço ve k:li.r halinde reisin tarafı tercih olunur. jkincı tertip fcvkaliıde ihityat akçesi 

b) İdare meclisi azası umumi heyet- ve zarar hesaplan tasdik edilerek lca- Aksiyon sahipleri şahsan alakııh bu- hesabına geçirilir. 
ten izin almadan kendl veya ba~knsı rara baAlaıur. Fevkalade umumi he- lundultları meselelerde kendi rey hak- ihtiyat akçaları ve kullanma yerleri: 
namına bl73.tıt veya bilvasıta banka 1le yet, banka lşlerlnln lüzumu gösterece- lannı kullanamazlar. İdare Meclisi Madde 53 - Yuknnki 52 nci maddc-
her hangi tıcarl bir muamele yapa- ~l ~allerde ve zamanlarda toplanır. azalarının ~ntihabında ekseriyet hasıl I nln (a) fıkrasında yazılı % 5 kanuni 
maz. Jçtimaa dant: olma.7.Sa muteaklben yapılacak ikinci ihtiyat akçesi lle ccı fıkrasında yazılı 

e) ldare mecllsl ve idare komitesi Madde 39 - Umumi heyet adi lçtl- 1ntlhapta sıra ile en çok -rey kazamm-ı lleride muhtemel zarar karşılığı ola-
reisl ve azalan Hukuk usulü muhake- malannı mut:ıd zamanda. idare mec- Inr intihap ?lunur: Reylerde müsr.vat rak ayrılan ihtiyat akçesi sermayenin 
meleri kanununun 245 inci maddesinin llsinin daveti Ue ve bu meclisin davet hallnde kura çekilir. tamanuna. baliğ oluncaya kadar tef-
(3) numaralı bendinde yazılı derece- etmemesi halinde murakıbların veya Statü tadilatı: 1 rlk olwmcaktır. 
ıerde karabeti bulunan kimselere ta- Ticaret VeUletlnin daveti ııe içtima Madd~ 46 - Statü hükfi~ılerlnin Bu ihtiyatların miktarı sarfiyatı 
alllık eden kredi, teminat ve kefaleti eder. • tadlll içın toplanacak Umunu Heyet- 1craslle sermayenin tamamına. teka-

••• 
1 - 7/ 311141 cuma nk.ş:unı saat 

(20,30) da Konya mebusu Dr. sayın 
Osman Şevki Uludağ tarafından Cİs
tanbulda dilenciliğin zuhuru. müca
delesi ve ~kıbetD mevzuunda. projek
siyonlu bir konferans verilecek ve 
Tem.sil ıubemlz (Sandet PerdeslJ 
piyesini temsil edecektir. 

2 - 8/ 3/ 941 cumartesi alı:şamı sn.
at (20.30) da Dr. sayın Osman Şera
fet.tin Çelik tarafından (Yaşamak 
zevki) mevzuunda bir konferans ve
rilecek ve Temsil şubemiz (Saadet 
Perdesi) piyesini temsil edecektir. taleblert müzakeresine iştirak edemez- Umumı heyetin fevkalılde lçtl!°aları lerdeki 1çf.1:m~ ve karar n_l.snbı Ticareti bül eden miktardan aşağı düştü~ü 

ıer ve bu lşlt>r hakkında rey veremez- keza idare mecllşinln daveti üzerine kanunu hukumlerlne tabıdlr. Bu nevi takdirde nok...a111 ikmal edilinceye 
ler. vukubulur. Şu k:ıd:ır ki şirket serma- kararlar Ticaret Vek(ıletln.ce ta.sdik kadar yeniden ~frlk olunacaktır. .--------------.. 

d) İdare meclisi banka h~bınıı yestnin en az onda birl kıymeUnde ve usulen tescil ve ilan edildikten son- Bu ihtiyatlar şirketin muhtemel za- Bir fincan kahvenin kırk yıl 
~rket aksiyonlannı satın alamaz, y:ı- aksiyona ~allk olan aksiyon sahiple- ra .. muteber olur. rarlnnna karşılıktır. hatın vardır. Şimdi herkes 
but işbu aksiyonları rehin mukabilin- rlnin, mucıp sebeblcrl havı taleblerl Muzakerat 'Labıtlan : Blrlncl ve ikinci tertip fevka.H!.de misafirlerine: 
de kabul ederek para ikraz veya avans 1 üzerin~ idare meclisi veya murnkıblar . Ma~de 47 - Umumi Heyetleri~ ver,- ihtiyatlar bir kül teşkU eder. Bunlıı- J[a,ramel& O emil 
ıta edemez. şu kadarki temettüden umumı hcyeU fevkalfıde Jçtlmaa da.\·ct diklerı kararlar muteber olabılmeg rın kullanılacağı yerleri, umuml he
tefrik olunan meballğ mukabllinde be- etmek meeburlyetindedlrler. Etmez- için alınan kararların mahiyeti ve yet serbe!!Ce tayin eder. Bir hesap se
delleri tamamen tediye olunan aksi- Ie~e Ticaret Vekaleti bu da\·eti yapa.- neticeleri lle muha.u~. kalanların mu- nesinin hasılatı aksiyon başına birinci 
yonların iştirası içln umumi heyet lda- bl!ır. halef et sebeblerlni gosterlr bir zabıt- temettü olarak % 6 Ur tevzllne kUi 
re meclisine salilhlyet verebilir. ilanlar: name tutmak lazımdır. Bu zabıtname gelmediği takdirde noksanı fevkalAde 

e) 3659 sayılı kanunun menettiği Madde 40 - Umumi heyet ruzname- reye iştirak edt>n aksiyon sahlplcrlle ihtıya.t ak~elerlnden ikmal edilecek-
hususat da yapılamaz. sl. idare ~ecllsl tarafından tanzim Je celSt'de hazır bulunan hükümet komi- tir. 
İdare medisi iularına yerilecek içtima ı;nmünden en az on beş gun seri tarafından imza olunur. Reye 

icret: evvel !lan olunur. Bu suretı; vaki ola- iştirak eden ak.~lyon sahiplerinin Im-
Madde 29 _ İdare mecllsl reisi ne cak Hanlarda içtima yeri. gun ve saati zalan altında verecekleri bir selahl

rels veklli ve azalarına 3659 say-Jı k:ı- tesblt edllerek davet ve içtima günle- yetname ile reis ve rry toplama~a 
nunun üçüncü maddesi hillı:ünıler1ne rl dahli olmamak üzere tçUma günün- memur zevatın sözü geçen zabıtnamc
göre icra vekilleri heyeti tarafından den en az on beş gun evvel Resmi On- lerl imzaya tevkil edllmelerı caizdir. 
tayin olunacak aylıklar verilir zete ve diğer gazetelerden en az bh· Zabıtnamelere, lçtimaa davetin usum 

YEDİNCİ FA.Sn. 
Şirketin infisahı 

Fesih karan: 
Madde 54 - Herhangi bir sebebdea 
- Devamı 6 ncı sahifede -

İkram ediyor. Bahçekapı 
ŞEKERCİ HACI MUSTAFA 

ve lUAllDUMU 

T epeba~ı dram kısmı 
gece saat 20. 30 da 

MEŞALELER 

İstiklal caddesi kome· 
di kısmı 

gece saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

-DİŞTABİBİ 

1 
Bedri Görso~ 

Kadıköy: Altıyol 

Tel. Muayenehane: 60832 

--· Tel: Ev: 60833 

* Yeş!lay Gençlik Şubesi umumi 
kii.tlpllğlnden: ikinci nylık toplantı
mız 9/3/941 tarihinde saat 14 tc Emi
nönü Halkevindcdir. Muhterem fl.za
mızın teşriflerini rica ederiz. 

GOLHANE MÜSAMERELER! 
Cülhanenin tıbbi müsamereleıi· 

rrin üçüncüsü 6 mart 9-41 per§emb~ 
günü saat 17,30 da Gülhane konfe· 
rans salon1.1tnda yapılacaktır. Arz•.ı 
eden meslekda~ların teşrifleri ıi:a 
olunur. 

'l'ürkiye i11 Bankası A. Ş. den: 
Bankruruz İstanbul, Galata, Bey

oğlu şubelerile Kadıköy, Üsküdar ve 
Beyazıt ajanslarımızın gişelerinin 

10 Mart 1941 pazarte!ıl gününden 1Li
baren a.,ağıdakl saatlerde açık bu
lunacağını muh~rem müşterilerlmize 
arzcderlz. 

Her sün 9.30 - 12 13,30 - 16 
CumarlC$1 günleri 9,30 - 11,:JO 

İstanbul yüksek İktisat ve 
Ticaret mektebi me-zunlar 
cemiyeti idare heyetinden: 
22/2/941 tarihinde inik.adı mukar

rer yıllık alelade kongrede ekseriyft 
hasıl olnmadığından 8/3/ 941 cumar
tesi gününe tehir edilmiştir. Muhte
rem azanın lçtlmadn. bulunmak üzere 
mezkftr gün saat 15 de Beyoğlu Halk 
kevine te§rltlerl rica. olunur. • 

Me uliyet: · gazete ile ilan olunur. Umumi heyet- dairesinde cereyan ettiğini gösteren 
Madde 30 _ İdare mecllsl reisi Ue lerin Jçtlmalanna dair olaI\ ilanlara vesikaların bağlanması veya münde

rels veklU ve 11.ıası deruhte ett.ikleıl m~zakere ruznanıesln}n derci mecbu- recatının dercedllmesi l(ızımdı~. Idare 
vnzlfelerden dolayı kanuni hiikü.·nler • rldır. ~-u~~ede go.sterllmiyen hu- Meclisi bu zabıtnamelerinin bır suıe
da.1resinde mes'ul olmakla beraber Sllslar goruşuleme-L. Fa~at ruznamedc tl~l ~erhal tıcayct ~elline tescil ettlrlr, 
banka namına yapılan ~!erin akıbe- yazılı bir mesel.enin .muza~eresi .esna- Jlukumet komıc;erı: 
tinden şahsen mesuı değildirler sında o mesele ıle alakalı dığer bır hu- Madde 48 ..... Adi ve fevknlade umu-

Bu akşam SARAY sinemasında 
PETER LORRE (Mr. MOTO) 

B) İDARE KOMİTESİ · 6'USUn karar altına alınması Hi.?Jm ge- mi heyet lçtlmalannın Ticaret Vt-kfı.- ' 
\'::zire ve salahiyetleri· lirse aksiyon sahiplerinin reyine mü- letlne içtima gününden en az on be~ 

M.ndde 31 _ idare komltesl idare racaat edUeblllr. Bund:ın başka en az gün evvel blldirllmesı lazımdır. Müza. 
merllsl tarafından ve bu mccıı;e dahli sermayenin onda birine malik aksiyon kere ruznamesile buna aid evrakın 
az.-ılar arasından her sene .seçilen lkl sahipleri tara~ndan ve içtima günün- birer suretleri ~e aynı veçhile Ti~~ret, 
?.at Ue umumi müdürden mürekkep den on beş _gun evvel tahriren idare Ve~flletıne teyaı oluna<;_aktır. Butün 
üç kişilik bir heyettir. Bu 'komlte 2999 meclisine muracaat vaki olursa talcb- ictımalarda Tıcaret Vekaleti Komlse
sarılı bankalar kanununda yazılı va- namedeki maddeler dahi ruznameye rif!in huzuru şarttır. 
zlfclerln ifası ile mükelleftir. Komite- de~colunur. Ancak bu maddelerin Idare m:cıısı ve murakıb raporl:ırlle, 
n!n ittifakla verdiği kararlar doğru- muzakeresi için taleb eden aksiyon senelik bilançodan, umumt heyet za
dan doğruya, ekseriyetle verdiği ka _ sahiplerinden en az yarısının !çtlmn.- bıtnamesinden ve bu heyet lçtimala-
rarlar idare meclisinin tasvibinden ~a. hazır b.uıunma.sı lAzımdır. rında hazır bulunan aksiyon .sahiple-

KADİRE Mtf ZESiNiN ESRARINI İFŞA EDECEKTİR. 
Saba Kraliçesi Belkis'in meşhDl' definesinin çalınışı ... Çöle doğru Gan· 
rsttr}erin takibi .. Heyecanlı, helecanlı ve korkulu sahneler ... Aynı sa
manda büyült bir aşk romanı. 

r. Moto Şeytanet Düşünüyor 
Herkesin rörecett meraklı ve kuvvetli bir film. 

sonra icra olunur Her hangi bl I U Içtıma ycrı: ~inin lslmlerinl mübeyyln ccdvelden r 
m:ı:ı iştirak edeıı'.ılyecck suretı: ~= Ml}dde 41 Umumi Heyetler Banka- lt!_are Mec;_lisl reisi tara.fındnn_ ~dikil 
zcrt'tl zuhur eden idare komitesi aza- nın idare Merkezi binasında veya !da- d?rder nusha son lçtıma gun~den BUGÜN • p E K ' te 2 Bu·· y .. k Fı· ı m B. d 
Si yerine vazife görmek üze ld re merkezinin bulunduğu şehrin dJğer itıbaren nihayet bir ay içinde Tıcaret M tinel d "tibar 1 u ır en 
meclisi tarafından aynca 1~e ye~ mfüıait b.Ir mahallinde içtima eder. VekCıletine takdim kılmacaktır. • er en ı en 
nza sf'çlllr_._ Idare komitesi Bankalar İçtima nısabı : _ . , ALTINCI FA~_rr.._ 1 - Meşhur Polis Hafiyesi 2 B A H A R 
ı:anunu hukumlerine uygun olarak bir Madde 42 - Bu st.atude \ eya T.ca- Hesaplar ve temettuun tevzii C H -
J:omlte karar defteri tutmağa mecbur- ret. kanununda hiç sarahat olmıyan Hesap senesi: A R• L 1 C H• A N : ç ,· ç E K L E R • 
dur. hallerde geı·et: A.dl ve gerek fevkalade Madde 49 - Şirketin hesap senesi 1 

C) UMUM MÜDÜR Umumi Heyet lçtlmalannda asaleten ikinci Unun ayının birinci günilnden KAT L K M ') Umıını müdür: ve~ veklUeten ııermayenın en az dört- başlıyarak birinci tan un ayının so- 1 1 G ı·" • f • • •• t 
Madde 32 _ Umum müdür idare te bırinl teşkil eden aksiyon sahipleri- nuncu günü biter. Blr:lncl hesap se- 8 CDÇ ıgtD za CflDI gOS eren 

meclisince intihap olunur. Azli dahi nin huzuru şarttır. İlt: Jçt.Imada. bu neal, müstesna olarak, şirketin kat'i mUSt
0

k1·ı1· bU00 '"k kom d0 

nlsab hasıl olmazsa en cok bh' ay surette teşekkül ettiıı-1 tarihte ba"la- Heyecanlı Meraklı büyük bir macera. yu e 1 
aynı veçhile icra olunur. Umum mil- " y 
düre 3659 sayılı kanunun üçüncü içinde aksiyon ~h.lpler~ l~ncl bir içti- yıp aynı sene blrincl kanun ayının so-
maddesI hükümlerine göre icra vekil- man davet edllır. Iklncı lc;:ıtmada top- nuncu günü bitecektir. 
leli heyetince tayin olunacak aylık lanan aksiyon sahiplerinin temsil et- Blli.nço ve kir Ye sarar hesaplan : 
verilir. Umum müdürün diğer idare tikleri sermaye mlkdan ne olursa ol- Madde 50 - Her hesap senesinin 
meclisi azalan gibi hissedar olması sun Umumi Heyet. mwıtazam bir §e- sonunda. bankanın mall vaziyeti 
şart değlldir. kilde ln'lkad etmiş telakki edilerek unıunıJycslnı gooteren bir bllıinço ue 
Stlahiyetıeri: nıüzakerat.a başlıı.r ve lcabeden karar- kfır ve 1.arar rvazlyetlnl gösteren bir 

Madde 33 _ Bankanm bütün idari Jarı alır. Kararların muteber olması hesap cetveli t.a.nzim ed!lecektır. Umu
muameleleri umum müdüre mevdu- için asaleten veya vekaleten verilen mt heyet Içtlmalarından on b~ gün 
dur Müdürlerle şube müdürlerinin ve rcylerln ekserlyetl şarttır. İdare Mec- evvel bllfınço ne ıcar ve zarar hesa.p
banka namına imzaya mezun me- lJsl azalanna ald aksiyonlar bllAnço- lan ve bunlar hakkındaki murakıb
nıurlannm tayini, azli maaşlarının nun tasdikine ve İdare Mecllsi aza.la- lar raporunun matbu suretleri, tstlyen 
t blW, taltif. terfi ve tecziye ve tah- rının mes'ullyetine dair mesa.llde içti- aksiyon sahiplerine verllm~ üzere 
vlllerl umum müdürün tekll!l ve idare ma nisabı dahil added.ilirse de bu me- banka merkezlnde hazır bulundunılıı.
mccllslnin tnsvibl ile yapılır. Diğer seleler hnkkmda sahiplerine rey hak- caktır. 
m"murl:lr ve müstahdemler hakkında kını vermez. Bilı\nço ve kAr ve zarar hesaplan, 
yukandakl hususlar umum müdür ta- Reyler: Maliye ve Ticaret VekAletlerlnce müş-
rn!ından rc'sen icra olunur. Bank.anın Madde 43 - Acll ve fevkaltldc lçU- tereken tesblt edilecek formüle muva 
butiin müdür ve memurları talimat ve malam i§tlrak edebilmek için asaleten :!ık olarak tanzim edilir. ve umumi 
emirleri umum müdürden alırlar veya vekfileten A acrlsl aksiyonların- heyetin toplanma t.arihlnden itibaren 

DÖRDÜNCÜ FASn. · dan en az y!rml ve B serL'>l akslyon- bir ay içinde idare meclisi 'fe mura-
Murakıblar larından en az on a.kslyonu temsil kıblar :raporu lle birlikte Maliye ve 

ka hasret çeken ... Saadete erişemiyen kadın hayalleri ... Günah rüyalarile ömürleri geçen ... 

Bek Arlar Kliibii 
Bu akşam L A L E de açılıyor 

SACHA GUİTRY • ELVİRE POPESKO • lUARIIUERİTE MORENO • BE'ITY STOCKFELD • 
RE LEFAUR ve daha 5 büyük yıldız ömrün bir muamması olan bu şaheseri yarattılar 

Dikkat: iki 7eni harp jurnalı birden 
1 - e.Türkçe. Brdtiş Paramunt Jumalda.: Slcll

ya -.b.lllerlnde ilk defa kar§1la.§an İngiliz !iloslle 
Alman tayyareleri arasındaki harp • General De 
Gol'tın Afrika.da ilerleyişi - lİabeştstanın &yak
lumıa.sı. 

2 - cRumca..1> Yunan Jumalınd:ı.: Harp hare
kll.tı - Tilrk - Yunan Kurumu. Cepheden gelen 
ga.nnlm - Kndın, erkek bütün Yunanlstruı iş 
başında. 1 l\luralrıblann intihabı : et.mek lüznndır. Umumt Heyetlerde Ticaret vekll.letıerlne tevdi edlllr. Bi-ı 

Madde 34 _ }9bu statü ve kanuni gerek asaleten ve gerek vek!Jeten ha- lft.nçolar, aynı möddet zarfında, biri •••••••••• numaralı yerlerinizi lütfen ev\·elden kapatmız. , 
• 



~ ~!~~~ ~~~raı 
K anadadaki Fransızlar 

Son soneler zarfında Fransada 
Cloğum rrisbeti mütemadiyen azalı
yordu. Hatta doğanlar ölenlerin ye
rini tutamamağa başlamıştı. Bu 

yüzden Fransanın nüfusu her sene 

l>ir mikdar eksiliyordu. Halbuki 

Fransız kadınları eııas itibarile çok 

~cuk doğurur. Fransada doğumun 
azalması mubtelif amillerin netice
sidir. 

Fransızlarda nüfusuın çoğalması
nın en iyi miısali Kanada' daki F ran· 
sızlardır. Bir zamanlar Fransadan 
Kanada'ya 80 bin kiti hicret etmiş· 
ti. Şimdi bunların mikdarı 6 milyo
nu bulmuştur. Par~ten sonra en 
çok Fransızca konuşulan ,ehir Ka
cnada da Montreal şehridir. Bu şeh
rin nüfusu 1,200,000 öir. Bunların 
hepsi eski Fransız muhacirlerinin ah· 
fadıdır. 

Kurşun , şarapnel parç a lan 
çıkarılıyor amel iyatsız 

Bugünkü harp münasebetile nğır karılırkeın yaralı fazla kan kaybedi
yaralıların hayatını kurtarmak için yordu. 
muhtelif tıbbi aletler icad edil- Bulunan alet, küçük penscikler-
miştir. den, bir kristal camdan ve bir elek-

Y eni bulunan aletlerden biri ile trik ampulünden ibarettir. Alet ya
bir kısım kurşunlar ve ~arapnel par- ranın içerisine eokuluyor, ampul 
çalan vücuddan, uzun ameliyata ziyasının kristalden ak.,etmesile kur
lüzum görülmeden çıkarılmaktadır. şun veya oarapnel parçacıkları aö
Şimdiye kadar mermi parçalan çı- rülüyor ve çıkanlıyor. 

E n ç o k b all k avlanan memle k e t 
Dünyada en çok balık avlıyan 

memleket Japonyadır. 1936 seıne· 
•İnde Japonyada bir buçuk milyon 
lişi balık avile meşgul oluyordu. 
Tutulan balıklar ıeMde 2 milyar 
l.iloyu buluyordu. Japon balıkçıla-

n yalnız Rus eulannda altı buçuk 
milyon kilo balık avlıyorlar. 

Bu rakamlar balık avı ıçın son 
zamanlarda Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında yapılan anlaıımanın 
ehemmiyetini göstenncktedir. 

22 milyar 250 milyon dolarlık altın 
Dünkii gazetelerde çıkan bir tel- saatte 3600, 24 saatte, yani günde 

grafo göre Amerika Birleşik hüku- 86 400 365 günae, yani bir .ene
metlerindeki altın mevcudu 22 mil- d '31 S 36 000 altın sayabileceği an
yar, 250 milyon doları bulmu~tur. la~ılır.' o~ senede 3 ıs.360,000 yüz 
22,250,000,0001... Söylemesi dile senede 3, 153,600,000 altın ıayıl~
l:olay gelen bu paranın ne kadar bildiğine göre 22 milyar 250 mıl
muaı:zam bir ykeun olduğunu an· yon doları •aymak için 750, 760 
lamak için bi! insanın bu altınları sene lazım geldiği meydana çıkar. 
eaymağa koyulsa bin seneye yakın Bir insanın bu kadar uzun müddet 
xaman lazım aeldiğini ıöylemek yaıaması kabil olmadığındıın al
kifidir. bnlan 1ayrnak için, 75 ıenede~ aş~· 

Bir in~anın saniyede bir altın ıay- ğı yaşamamak şartile, on neslın ug
Clığtm farzetsek dal..ikada 60, bir ra~ması lazımdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir (Akşam) - İzmir gençlerinden bir grup, bu hafta Ödemiş
te Bozdağ yaylasına c;ıkarak güzel bir gün geçirmişlerdir. Gençler, de· 
bizden yüksekliği 2200 metre olan Bozdağ yaylasında kar topu o.;inu
lnış ve kayak sporu tecrübeleri yapmışlardır. Yukandalci resim, bu 
tcnçlerden bir grupu neşe içinde te!bit etmektedir. 

KUŞ BAKIŞ/: 

Isviçreliler 
şukrut yiyecekler! 

Tayyare gemileri 
• 

Harp A vıupanın her tarafında 
bir yiyecek buhranı doiurmuştur. 
Geçen muharebeyi büyük bir bolluk 
içinde geçinn~ olnn lsviçre de bu 
buhraından kurtulamamıştır. lsviçre 
hükumeti her türlü yiyeceği vesika .' 
ile ve ancak kifi gelebilecek mik
darda tevzi ediyor. Tereyaiı ııibi 
nisbeten bol olan maddelerden bile 
bol hol tedarik etmeic kabil değil
dir. Halk, arzu ettiğini değil, ancak 
verileni yiyebiliyor. 

Korkunç ·bir harp aleti olduklarını 
bu harpte ispat ettiler 

İsviçre İaşe ofisi geçende bir teb
liğ ne§ret":'iştir. .Bu te?Iiğ ile halkı ı 
şukrut demlen bır nevı sıcak laha
na turşusu yemeğe davet etmekte
dir. Tebliğde deniliyor ki: c940 se
nesi sonbaharı sebze itibarile çok 
şükür verimli olmuştur. Müstahsil
ler ve mutavassıtlar elde edilen 
sebzenin kabil tılduğu kaoor uzun 
müddet muhafaza edilmesi ve hu 
suretle kışın sebze temini için elle
rinden gelen gayreti sarfetrnişlerdir. I 
Sonbahardan kışa saklanması kabil 1 
olan sebzeler pek azdır. Bunların\ 
başında şukrut gelir. Sonbahıtrda 
çok mikdarda şukrut hazırlanmıştır. 
Bunlardan bir kısmı earfedilmiştir. 
Fakat bir kısmı henüz fıçılarda du
ruyor. Şukrutların bozulmaması 
için bunların snrfedilmesi ve fıçıla
rın bo~altılması lazım gelmektedir. 
Bunun için her aile haftada birkaç 
gün şukrut yemelidir.> 

1 İsviçreliler şuk::·t yerken fransız-
1 
lar tereyağının huretini çekiyorlar. 
Bir Fransız gazetesi Afrikada tere
yağı ağacı mevcud olduğunu haber 
almış : cAman biz de hu ağaçtan 
bulsak ... > diyor. Gazetenin tereya
ğı ağacı hakkında verdiği haber 
şudur: 

cAfrikada Yeni Cine ile Liberya 
arasında Sierra Leone adında bir 
İngiliz miistemlelcesi vardır. Bu 
müstemleke halkı gıpta edilmeğe 
şayandır. Gölctern lrnşlar kızarmış 
olarak ağızlarına düşmtiyorsa da he
men buna yakın bir nimete maz
hardırlar: Pencerelerinden kollarını 
uzatıp ağaçtan tereyağı toplayabi
lirler 1. .• 

• 

İngilizler-in Arc Royal tayyare gemisi 

Bu harpte tayyare gemileri mühim tiği mücadelede boyun eğmeseydi, 
bir rol oynamaktadır. Bir l.vic;;re kabil değil bu korlrnnç avcının elin
gazetesi bu hususta dikkate pyan den lcurtulamıyacaktı. Çünkü Arc 
bir makale neşretmiştir. Makaleyi Royalin tayyareleri, izini keofede
aoağıda iktibas ediyoruz: cekler ve Renown'un 38 hk müthi§ 

Tayyare gemileri korkunç bir toplan Cep zırhlısının hakkından 
harp ileti olduklarını bu harpte gelecekti. Arc Royal kendisine 
İspat etmi§lerdir. Kara tayyareleri- tevdi edile.'\ vazifeyi neticelendir
nin faaliyet anhasının artma~ı. tay- mele fıraatmı bulmamakla beraber, 
yare gemilerinin hikmeti vücudünü tayyare gemilerinin korsan gemile
ortadan kaldırmak şöyle dursun da- rin takibinde ne büyük hizmetler 
ha ziyade mevcudiyetlerine lüzum göreceğini isbat etmiştir. 
göstermiştir. Kara tayyarelerinin Norveç eeferi başladığı zaman 
Okyanusların ortasına kadar gide- tayyare gemilerine müttefik asker· 
rek buradaki gemilere hücum etmek !erinin Norvcçe ihracını himaye et
ltudret ve kabiliyetini haiz olmaları mek ve <ihraç noktalannı hırpala
gemileri himaye etmek zaruretini makta olan düııman kara tayyare
arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı lerile mücadele etmek vazifesi tev
tayyare gemilerine mutlak bir lüzum di edilmiştir. Bu mücadele, gayri 
vardır. mÜs?vi ve nisbetslzdi. Zira tayyare 

Tereyağı ağacı cevjze benziyen 
bir meyva verir. Meyvanın içi tıpkı 
tereyağı gibi bir maddeyi muhtevi
dir. Ah 1 bizim de her birimizin 
bahçesinde bu ağaçtan birkaç tane 
ohıaydıl. . • > 

Üç ııene evvel lıviçrelilerin şuk
rut yemeğe mecbur tutulacakları, 
fransızların tereyağı ağacı hayalile 
vekit geçirecekleri söy!enseydi her
kes gülerdi. Şimdi bunlar pek ta
bii geliyor. 

Bugün inkişaf halinde bulunan gemilerinin taşıdıkları tayyareler, 
tecrübeler, müstakbel deniz siyase- kara tayyarelerinden daha küçük
tini kati surc-tle tayin ve tesbit et- tür. Sonra da tayyare gemileri de 
mekten uzaktır. Zira bu tecrübeler hassaıı bir hedef te kil ederler. Hal
henüz kati neticeler vermc-mıştır. buki bir tayyare meydanına atılan 
Maamafih şimdiden muhakkak olan bombalar, mahdud zarar ve hasar 

Katil de 
katledildi 

İki ölü, bir yaralı ile 
biten kadın yüzünden 

Bir cinayet 

İzmir 5 (Telefonla) - Ödemişin 
Eergj rıahiycsine bağlı Kurucaova 
köyünde kndın yÜzünden bir cina· 
yet işlendi. iki genç öldü, bir kişi 
de yaralandı. Yaka şöyle olmuş-

bir ~ey varsa o da tayyare gemileri- ika ediyor. 
nin büyük bir istikbale namzed. bu- lngı'ltere b t' ·· d l 1 d 
lunduklarıdır. Birle,şik Amerikanın 1 C , u çe ~n mi uca Gele ~r e 

b h ~ d b .. ourageous un cşı o an orıusu 
son a rı programı a unu goste- k b . h v •v 

r ·r n· ı 'k A ·k . b h . ay etm'iş, asara ugrayan dıger 
ı . nır eşı merı anın yenı a n- 'l . •. • · · · 

Ye programında 35 hl 1 gemı er ıse suratle tamır edılmıştır. , zır ıya muıı;a- T .1 . • k l 
bil 25 tayyare gemisi:ıin in,a~ı var- .ayykare geı;1! e.rkınl ın. bara t~yya~~ e
dır Tn'-•yare ge ·ı · · . . b' rıne arşı gırıştı erı ~ çetın muca-

• J mı en ıçın yenı ır 1 d 1 .1• tip fotihab edilirs h . 1 e en sonra ngı ız. tayyare ge-
e ayret etmemeli.. .1 . . k . • Akd . .. d 

lazımdır. Belki yeni tip tayyare ge- ~ı e.n~ın E ·ajnsH enızeAgonR e· 
misi bati ve hafif toplarla müceh- rı ~j1'r.T ag e, ermes ~e ~kd o
hez bulunacak fakat tahtelabhirlere y~ d nfgı ıl~ tayyare g~mlı erı h le-
karşı m ff k . I .. nız e aa ıyeh.. geçmı" er, un ar 
bilec le ~~a k a dl} et e m

1 
ucakdele ede- lngiliz vapur kafilelerini, İtalya dan 

. e . 1~ u rette o aca ve hep- gelecek hava hücumlarına karşı hi-

hımaye etmek olacaktır. 

tayyare gemilerinin lehinde netice
lenmiştir . 

En nihayet ı 1/ 12 teşrinisani ge
cesi Taranto taarruzı~ vuku bulmuş· 
tur. Eagle ile ve filoya henüz yeni 
iltihak etmiş olan tllustrious tayya
re gemileri, büyük b ir harp lima
nına ge.niş bir taarru7a girişmişler
dir. Muvaffakıyet tanı olmuı., altı 
İtalyan zırhlısından üçü, tayini güç 
bir zaman için saffıhaıp haricine çı
karılmıştır. 

Bu üç zırhlıdan hiç olmazsa biri
nin. yan: 35,000 tonluk ltalyan 
Litıorio zırhlısının pek uzun bir za
man için muattal duracağı muhak
kaktır. 

Kuvvetli bir himaye alunda Ta
ranto limanına yaklaşan bu iki tay
yare gemisi, yepyen: ve pek kuv
vetli torpil tayy arclerile hücum et
mişlerdir. 

Bu muvnffnkıyet, müstakbel ha
diselerde ağır bir tesi r yapmıştır. 
Çünkü İtalyan filosunun yarısı ya 
ziyan uğramış v e yahut uzun bir za
man için muat tal bırakılmış. sonra 
Taranto limanının deniz üssii ola
rak kullanılmasır.dan vazgeçilmiş
tir. Bu muvaffakıyet. lngilizlerin 
Libya çölünde yaptıkları büyük ta
arruzun başlangıcın. 't eşkil etmİ<ı, 
Trahlusgarpte ve Arnavutlukta bu
lunan ltalyan ku\•v etlerinin deniz 
yolile iaeşsini de güçle·tirmiştir. 

Bir müddet sonra b ir vapur ka fi
lesill'İ hima) c eden İllustrious tay· 
yare gemisi, Sicilyıo. boğaz.ında, Al
mar tayyarelerinin taarruzuna uğ
rıynralc hasarn uğramış ise de bu 
tehlikc;.yi muvaffakıyetl e atlatmıstır. 

Taarruii ve tedafiii hizmetlerde 
kullanılan tayyne gemilerinin büyük 
faydalan m eydana çıkıyor. 

tur: 

Ali oğlu İbrahim· Özkan adında 
b~: genç bir kadını seviyor. Ayni 
koyden Ali oğlu İsmail de bu ka
dınla alakadarmış. İbrahim Özkan 
bunu haber alıyor ve lsmaile kin 
bağlıyor. Nihayet dün iki rakip kar
ıııljtyor ve kavgaya başlıyorlar. İb
ra ı'?- Özkan tabancuıını çekerek 
lsmaıli öldürüyor. lbrahim 1_ 

~ı avcı tıpınde az tayyare taşıyacak- maye etmekten ibaret olan esaslı 
t~r. ~u tip tayyare gemisin:n vazife- vazifelerine başlamı~lardır. Birçok 
sı duş~an tahtelbahirlerine ~e t~y: çarpışmalar olmuş, fokııt uğradıkln
y~relcrıne karşı vapur kafılelerını j rı bazı hasarata rağmen mücadele 

Umumi harpte yapılan tecrübe- : ---------------------------

!:ht;~a~~ie:ed~e;;:~~t:!: ~u~~~ Fransa da yiy acek 1 Günün Ansiklopedisi 1 
kü harpte yapılan tecrübelerde biri 
geni~ faaliyet .sahasını haiz taarruzi, k3V03S 1 Mac Adam yol sistemi 
diğeri de bati ve faaliyet sahaları nedir? 

w , KaVgi'lyl 
ayırmaga gelen fsmaı'I d d d 'v . a ın a ıger 

b.ır genci de yaralayarak valca ye
rmden kaçıyor. 

Maktul İımailin Mehm d . . d . k . e ısmın e 
bır ardeşı vardır. \'akadan derhal 
haberdar oluyor ve elı"n · d "v · . . . e geçır ıgı 
bır balta ıle cınayet mahal[' k 

ıne oşu-
yor. Mehmed henü;r. yolda ike k _ 
deşini öldüren lbrahim Özka n kat_ 

k • •W• • •• • nın o 
şara gıtti.gını gorüyor ve pc~inc ta-
kılıyor: Nihayet t~tuyor ve elindeki 
balta ıle kafa,ını 1kiye ayırarak İb
rahimi öldürüyor. 

mahdud tedafüi tipte tayyare ge· 
mileri ~;ışası lüzumunu meydana çı
karmaktadırlar. 

Bugünkü harpte, şimdiye kadar 
yapılmış olan tecrübeler, tek taraflı 
olmuştur. Çünkü mihverin elinde 

Almanlar paraşüt yap
mak için ipekli kumaş

lara da el koydular 

Craf Zeppelin namında lü tek tay- Nevyork 5 (AA.) _ .Müstakil 
yare gemisi va. dır. Bu gemi bir kaç Fransız ajansı bildiriyor: Nevyork 
ay evvel bitirilmi~ olduğu muhak- M' t · .. F d 
k k b 1 

v . ırror gaze esıne gore, ransa an 
a u unmasına ragmen henüz de- t 1 d... A ·L l 1 · · l d .. .. . . va an anna onen mcrtAa ı ar, yı-

nız er e gorunmemı~tır. '- f kd ·· ·· d p · t le. 1 . . . . - yece~ ı ar,ı yuzun en arıs e ar-
ngılı~lcrın ılk tecrubcsi muvaf-ı gaşalıklar çıktığını ve Frımsıı:ların 

fakıyet~ız olmuştur. Courageous na- ·· t ı · ı aleyhine dönmek için 
d k. I .1. . h mus ev ı er 

mın a ı ogı ız tayyare gemııi, ar- ı fı t beklediklerini anlatmışlardır. 
h' · ı · d 'k" h f · r~a m ı anın an ı · ı a ta sonra yanı' Amerikalıların 6öylediğine göre, 

fbrnhim İsmnilin, lsmnilin 
şi de lbrahimin katilidir. 

1 7 eylul 1939 tarihinde torpillene· gittikçe küııtahlasan Almanlar para
re~ mürettebatı ve içindeki t~yyare- i şüt yapmak içir. bütün ipekli kumaş

karde- l~r~l e bern~er .b~t.mıştır. Bu :r..ya.' in· ı ıarı müsadere etmişlerdir. Otomobil 
gılız bahrı~csı ıçın ehemnı.ıye~lı ol- 1 fahr:kaları tam randımanla çalışa
mu~tur. Zıra tayy are .gem~lerı, en 1 tak küçiik .;zırhlı otomobiller imal Kavgayı ayırmağa geldiği sırada 

yaralanan diğer t~mail tedavi edil
mek üzere Ödemişe getirilmiştir. 
T ahkikat1 başlanmı tır. 

pahalıya mıılolan gemılerdır. Bu se- cdİi orlar 
hepten dolayıdır ki, ~kinci sınıf .do: \ınşing.lon Postun yazdığına göre 
nanmnlann bu nevıden gemılerı de Almanlar, Parise geldikleri vakit 
yoktur. l d 1 v 1 Fransızlarla ar a a!l o maga ça ış-

Bayan Petain Pariste e Bir ka~ hnfta sonra ln~ilt~renin 1 mışlarsa d a Fransızlar bun~an hoş-
• S (A \ ) _ (D N B ) . b? .son sıstem lnyynrc gemılermden )anmadıklarını Almanla ra ıhsns e t-

Parıs : 1
.: f'k · .. · · · ı m olan Arc Royal havadan ·•uku ı mi!'\lerdir Bunun üzerir.c Almanlar 

Mareşal Petaın ın re ı nsı, dun Pn- ı bulan bir taarruza muvaffakıyetle F . l ' · 'k b '" " k b' h · · B p · ran ı z. arı gıttı ·çe uyu ır m a -
rise gelm1ştır. ayan etaın, gaze· 'ı mukavemet ettikten sonra harb kru- 1 . b k l d 

·ı · 11 · b h • ·· ·· R rum:yete mar uz ıra mıs ar ır . 
~ecı ;r~nh~ula. ~rınpc .ceva len: §ald sı vazb~ruA l en~wn' un refakatinde ce- Vichy 5 (A.A.) - l a~e müste-
ış l erını a ıçın arıse ge mış o u- nu ı t nnt-.ğe gönderilmiştir Eg~ er B A h d P . l 
v b 'ld" · · B p · Al l ~ · · şarı . rc ar arıst" m uva a at 
gunu ı ırmıştır. nynn etnın. man arın Ceb zırhlısı Graf Şpee . . B A h d B d B . 

· d - b .. 1. 1 kt ·· k '' ··k 1 .1. etmışt.r. . re ar . e rıno<n 
Pımsre ort eş gun to.a aca · ır. uç ·uçu ngı ız kruvazörile giriş· · ı ·· ·· k · 

1 ı e goruşece · tır. 

Gazetelerde. yollar m ünascbetlle 
sık sık şu tabl.r geçiyor: •Mnkad:ıın 
usulü .• 

Bu, bir ismi hastan alınma bir t.ı
blrd!r: ,1756 da doğup 1836 d:ı v~raı 

eden Iskocynlı mıihendls John Lan
don Mac Adam. yol yapmak hususun
da yeni bir usul bulmuştu. Bu da, kı
rılmış taşlan yola yaydıktan ve üze
rine kum serptikten sonra ağır sllln
dlr maklnelcrlle bunları sıkıştırmak 
,e yolu sağlamlaştırmak usulüdür. 
Bizim de şoselerimlzln birçoğu ııMa
kadnma slstemllc yapılıyor. Tııbli mo-
dası geçmiş bir usuldür. Fakat nı.,be
ten ucuza malolur. 
Fransızlar, bu usulii Louls X\'I za 

manında kendiler! keşfettlkler!nl id
dia ederler. 

Mac Adnm lıkoçynnın Kirker.d
brlght. kasabasında dünyaya geldi. 
Moffn'dn öldü. İskoçya ne Bristol yol
larının idaresi kendisine hamle cd!l
mlştl. Şohretl bulduğu usule ı~ neli 
adını verm!s olmasındadır. 

Budapeştenin nüfusu 
Budapeşte 5 ( A.A.~ - 3 1 ka

nunusanide Budcıpeştede yap:lan 
umumi sayımın ın etic!." .. İ : J m il) on 
162 bin 8 22 nüfus. Son beş se:lc 
zarfındaki nrtış 100,000 kiti. 



Sahıfe 6 

l. ~~; :ı!~::: l Otobüs yolcuları 
Muazzez evden çıktığı zamaın ı Yüzü her zamaın hafifçe san idi. Gi· 

adamakıllı soğuktu. Epeyce kalın yinişi çok şıktı. Gözleri. bakıııları 
bir sis tabnkası etrafı kaplamıııtı. hulyalı idi. Muazzez onu roman 
Genç kadın hızlı adımlarla otobüs kahramanlarına benzetirdi. Bu za· 
durağına kadar yürüdü. Her sabah yıf, zarif, ince delikanlı hakkında 
buradan otobüse binerdi. Hafif ha- da bir sürü tahminlerde bulunuyor· 
fif, lükin dondurucu bir rüzgS.r esi· du. Her halde bir sanatkar olacaktı. 
yordu. ~1uazzez yakasını kaldırdı. Bir şair, yahut bir ressam, belki bir 
Kolundaki saate baktı. Her sabah musikişinas ... Fakat muhnkknk gü
otobüs bu saatte geçerdi. Hatta zel sanatlardan birine mensup ola
birkaç dakika da evvel... Bugün geç caktı. Öteki şişman yolcunun aksi
kalmıştı. ne olarak bu ınarin delikanlının mi· 

Her günkünden tam on dakika desine hiç düşkün olmadığını tah
soıı..ra 'otobüs göründü. Şoför de, min ediyordu. 
otobüsün o seferinde bulun~ yol- Muazzez bu delikanlının hayatı
cular da Muazzezi tanırlardı. Daha nı şiirle, musiki ile veya buna ben· 
doğrusu aralarında göz aşinalığı zer şeylerle geçirdiğini düşünüyor
vardı. Çünkü hepsi her sabah ayni du. Genç kadın otobüse bindiği za
otobüsle, ayni saatte ;şlerine gider- man daima ona tatlı tatlı bakardı. 
lerdi. Eğer delilcanlının yaınında boı ~r 

Şoför, Muazzezin tam önünde varsa hemen gider, orl\ya otururdu. 
otobüsü durdurdu. Biletçi kapıyı Genç adama yakın bulunmaktan 
açarak onu hafifçe kolundan İçeri zevk duyardı. 
çekti. Muazzez otobüsün en arkasın- Buna mukabil ıişman yolcuya 
daki boş yere oturdu. Biletini Idık· karşı vaziyeti tamamile aksi idi. Mu
tan sonra etrafına §Öyle bir bakındı. azzez otobüste onunla yanyana 
içinden: oturmağa ~ahammü! edemiyordu. 

cAyn"İ simalar, ayni insanlar... Genç kadın o günü çalıştığı ıir-
Her s~bah gördüğüm çehreler .. > kete gelince arkadaşı Şaziye: 
dedi. - Yann akıam benimle konsere 

lşte en öndeki sırada oturan şiş- gider misin .. piyano konseri ... dedi. 
man adamın katmer· katmer, kanlı, Genç kız konseri verecek sa· 
pembe ensesi daha uzaktan insanın natkarın ismini söyledi: Süreyya 
gözüne çarpıyordu. Sami ... 

Bu adam en aşağı yüz kilo vardı. Muazzez ne zamandan beri onun 
Otohüs yolcularımn hiç biri ile ta- piyanosunu dinlemek için can atı· 
nışmadığı halde Mua1.zez onların yordu. Bu tekliH kabul etti. 
hayatları hakkında bazı tahminl~r Erte.si akşam iki arkadaı konse-
yürütürdü. ran verileceği tiyatroda yanyana 

Mesela bu şişman .ıdaının haya- oturuyorlardı. Konser saati gelince 
tını şöyle farzediyordu: sahnenin perdeleri açıldı. Henüz 

Son derecede midesine düşkün bir pıyanonun önü boştu. Nihayet al· 
insan ... Bütün yaşayı'lını .:U!de zev-

1 
kışlar arasında meşhur sanatkar 

kine ~öre ayarlamış. Guzel .sanat-, sahneye çıktı. 
larla başı hiç ho~ değil. Edebiyatı Muazzez hayatında en büyük 
palavra addeder. Yanında güzel hayretini hissediyordu. Fakat bu 
bir musiki parçası çalınırkcın uyuk· adam, otobüste gördüğü ı~an 
lar. l layaıta en büyük zevklerin- yolcu değil miydi? Demek Sür~yya 
den biri de bol mikdarda para ka· Sami o idi ha ... Bu hiç Muazzezin 
zanmaktır. Bunun için toptancılık aklına gelmiyecek bir şeydi. Sürey
eder. ya Sami ton ton ton tem ilerledi. 

işte Muazzezin otobüsteki şişman Piyanonun ba~ma oturdu. 
yolcu hakkındaki düşünceleri bu idi. Hakikaten o kocaman gövdesile 
Yalnız bir ıeye akıl erdiremiyordu. piyanoya katiyen yakı,mıyordu. U
Genç kadın bu zatın çok para ka- kin biraz sonra piyanonun üstünde 
zandığına emindi. O halde sabahın hareket eden parmaklan sanki bü
en erken saatinde §U rr.iitevazı oto· tün salondakileri büyüledi. Onlann 
büste ne arıyordu? Bunu düşünür- hepsini birden aldı ve haılca Mr 
ken hazan içindo.'l: cKimbilir .•• Ba· aleme götürdü. 
zı insanlara para hırsı basarmıı... Piyano sustuğu zaman salon al-
Bu dn öyle olacak ... Daha fazla ka- lcııtan yıkılıyordu. 
zanmak emeli ile istirahatiıni feda Konser bittikten sonra tiyatrodan 
ed-iyor.> derdi. çıkarken Muazzez hayret ve hay· 

Halbuki şişman yoicu sevimli bir ranlık hisleri ile dopdolu idi. 
adam sayılabilirdi. Kırmızı kırmızı Üç gün sonra genç kadın ayni ar· 
yanaklan vardı. Yüz:i tombul tom- kada,ile bir lokantaya gitmitti. Ga
buldu. Bıyıklerı pek uzundu. Uıkin rip tesadüf... Otobüs yolcularından 
bütün hunlar ona kendine mahsus Süreyya Sami de. zayıf, zarif deli
bir şirinlik veriyordu. Fakat bunlara karılı da burada yemek yiyorlardı. 
rağmen Muaz.zez bu yolcuya sinir- Yanyana iki masada idiler. Muazzez 
leniyordu. İnsanların sempatileri de onlara yakın bir yere oturdu. 
de, antipatileri de ekseriya sinir- Ba~tan aşağı dikkat kesilmi~a. Şiş
miş... hte Muazzez de hiç yoktan man adam haşlanmış bir piliç budu 
bu adamcağıza sinirlenip duruyor· yedi. Bir kompostu içti ve hesabı 
du. görüp kalkb. O za}'lf. zarif delikan-

Bnzan kendi kendine: cBu adam lıya gelince iki porsiyon et, hir por
kimbilir sofra başında nasıl hareket siyon sebze, bir tabak zeytin yağlı 
eder. Onun bir yemek masası önün- dolma, bir tabak pilnv, iki porsi· 
deki halini tasavvur e-diyorwn. Me- yon kaymaklı ekmek kadayıfı yedi. 
sel;l kocaman bir tavuğun yarısını Bu arada karşısındaki arkadafile 
yiyor, arkasındı:ın bir etli sebze, ar- konuşurken: 
kasından bir pilav, yahut bir bö- - cMusiki> de ne demek) Şuna 
rek, onun arkasından bir hamur tat· düpedüz kafa ~ışırmeğe mahsus 
!ısı, daha sonra meyva ve nihayet czırıltı> deseler ya ... diyordu, 
kahve ... > Muazzez ins:ı.nlann görünüşlerin-

Munzzcz gayet iştı-hsız. az ye- den ne kadar başka olduklarını an· 
mek yiyen bir kadındı. Çok yiyen- lamıştı. Şimdi otobüste artık zarif 
lere kar~ı adeta sinirlenirdi. delikanlıya değil, mümkün olduğu 

Otobüs yolcuları anısında bu riş- kadar şişman yolcuya yakın otu-
man adamın tamamile aksi göste• ruyor. 
rişte bir delikanlı vardı. Lakin şişman yolcu ton ton ton 

Genç adam uzun boylu ve çok ton etrafı seyrediyor ve ona dikkat 
zayıftı. Giir ve uzun saçları vardı. bile etmiyor. Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 6 

Giizel Gözlii Kız 
Aşk ve macera ron~ _ _ _____ N_·a_klcden: (Va • Nfı) 

Oralarda diğer b:r küçük sokak 
varc!ı. Bazı insanlor bağrışıyor· 
lardı. 

Pehlivan: 
- Haydi Fifi ..• Polisler nisema· 

ların kapısında me~gulken ışını 
hallet ... - tavsiyesinde bulundu. 

LUtfi böylece vaziyete hakim ol
muştu. Esasen o sokak ela bu saat
lerde umumiyetle tenhaydı. Tam 
kavga edeçek yerdi. 

İki kavgacı kadın, boğazla~mak 
için anbırsızlnınıyordu. 

Lut fi peh{jvan: 
- Çabuk tutun elinizi ... - emrini 

verdi. 

Seyircilerden herkes heyecan için
deydi. 

İki kadın artık küfrün arkasını 
kesmişlerdi. Mantolarını aceleyle 
yere attılar. Soğuk bir rüzgnr es
mesine rağmen kavga vaziyetini al
dılar. Nihayet biribirlerinc yapış· 
tılar. 

Külhanbey Rüstem: 
- Bire kargı iki bahse tutu· 

şurum .•• Siyah saçlısı yenecek ..•• 
dedi. 

Daima olduğu gibi ilk hedefi 
saçlar teşkil etti. İküri de parmakla
rını hasmının başına geçirdi. Göz
lerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Ku
durmu;ıçasına döğüşüyorlardı. Tır
naklarını, dişlerini, tekmelerini lta'V" 
gada kullanıyorlardı. Şapkalar ye
re dügmüş, bluzlar lime lime ol
muştu. Şimdilik henüz galebe hiç 
bir tarafta görünmüyordu. Bir tara· 
fın üste gelmesi nncak §anı mesele
siydi. Öteki sokaktan gelenler ara
sında: 

- Kavgayı durdurun!... - diyen· 
ler olduysa da pehlivan, araya 
adam sokmadı ... 

Kavgacılar nefes nefese idi. Ter, 
yüzlerinden akıyordu. 

Birdenbire Fifi geriledi. Cözüniln 
üzerine müthiş bıir yumruk yem~ti. 

Hayvanları koruma 
~~~~~--~ 

Cemiyetin şubat ayı zarfındaki faaliyeti 
Türkiye hayvanları koruma cemi

yeti aylılc içtimaını yaparak şubat 
ayında elde edilen neticeleri tetkik 
eylemiştir. Aylık istatistiklere göre 
5 7 hayvan ayakta. tedavi edilmiş, 
diğer sekiz hayvan hastahn:neye alı
narak bakılmış, sahibi tarafından 
terk edilmiş dokuz köpek kabul edi· 
lerek bunlardan beşi isteyenler nez
dinde yerleştirilmi~tir. Fenni surette 
uyutulmuş olan hayvanlar şunlardır: 

daimi surette göz önünde bulundu
rulmasını teminen duvara asılabile· 
cek şekilde matbu levhalar yaptırıla
rak polis merkez mevkilerine taliki
ne mü aade istenmesi kararlaştınl· 
mıı;ıtır. 

j ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 58 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Cemiyet vaktiyle serseri hayvan· 
ların toplattırılmasın~ yarayacak 
hususi eldiven ve lnsso tertibatları· 
nı Avrupadan getirterek alakadar 
temizlik amelesine dağıtmış olduğu 
halde son zamanlarda bu hayvanla
rın gene demir kıskaçlarla fecı bir 
surette yakalanmakta oldukları na· 
zan dikkati celbettiğinden · bunun 
meni için ait olduğu makam nezdin
de teşebbüslerde bulunulacaktır. 

- Beni Halkl ma.nastınna çeken 
bir cnzibe var, haşmetmeap! Yolu.mu 
hiç bir kuvvet kesemez. Bu bahsl Ju· 
paynhm. Vnklt de bir. hayll llerllemtş 
olsa gere!•. Bana müsaade ediniz de 
gideyim ... Ve bu geceki günahlanmın 
nffı için Allaha yalvarayım. 

- Ben burada iken içeriye kimseyi 
almıyacaksın ı 

Dedi. Oturdu. 
- Ne yapıyorsun bu ölU kemlklert

le? ..• 
- Bu bir talihsiz kadının 1skeleL1-

dlr, prensesim 1 Onun hayatını ben çok 
yo.kından tanırdım. Öldükten sonra, 
bir sene bekledim ... Ve kemlklcrlnl 
mezarlıktan çaldırmağa mecbur ol
dum. 

Sahipleri tarafından itlafı talep edil
miş 85 kedi ile 36 köpek ve beled·i
ycce toplattırılmış 1 18 kedi ile 1 14 
köpek, sokaktaki köpeklerden be
şinin de sahibi bulunarak keındileri· 
ne iade olunmuştur. Bir ayda .804 
hayvan itl§e edillll'İş ve lüzumundan 
fazla yük yüklenmiş arabalardan 
9 7 si müfettişler tarafından durdu
rularak yükkri hafifletılmiştir. Ge
ne şubat ayında hayvanlara suimu
amele yapan beı şahıs hakkında he· 
lediyc nizamahna tevfikan beş ceza 
zaptı tutturulmuştur. 

Türle cıeza kanununa ve belediye 
nizamahna nazara:oı bir vazife oldu
ğu kadar medeni ve insani bir gaye 
olan ha.yvanlan himaye meselesinin 

Aza kaydedilmek üzere müracaat 
etmiş olanların talepleri tetkik ve 
infaz edilmiştır. 

Cemiyetin fahri katibi bayan Man
ning martın 1 3 üncü günü öğleden 
sonra Robert Kolej kurbundaki ika· 
metgahında polis mAtehi talebeleri 
ile müdürlerine bir çay zıyafeti ve
recek ve bu ziyafette- heyeti idare 
reis vekili Bay Sedat Aziz Erim hay
vanları koruma mevzuu üzerinde bir 
müsahabede bulunacaktır. 

* Kapının d~ında dolaşan ihtiyar l\ı-
zır bey, Maryanın bu sözlerlnl duyun
ca, dayanamadı ... Kendi kendine: 

- Ahmak kadın! dedi - önüne ge
len saadeti tepiyor. Çelebi. sultan 
Mehme'Cl gibi blr hükümdarın ricala
nnı reddediyor. Halbuki, pa~h on
dan çok hoşlandı. Kendisi. de dul bir 
kndındır. Belki padişah onu zevcellğe 
kabul edebilirdi. İnsanuı ba~ına her 
zaman böyle bir ta11h kuşu konar mı? 

Saide: 
- Padişahın öyle bir kadJnla evlen-

mesini sen arzu eder misin? 
Diye sormaktan kendini alamadı. 
Hızır bey: 
- Şüphesiz, dedi, zevceleri arasında 

bir de Bizanslı prenses bulunursa, Bi
zanslılarla dostluğumuz kökleşir. 

Türk Ticaret Bankası A.Ş. idare Meclisinden 
Güzel prenses, 

büyücünün evinde ..• 
İki gün sonra. 
Sultan Mehmed Edlrneye dönmeğe 

hazırlanıyordu. 
- Baştarafı 4 ncü sahifede - ı istatistik: 
bankanın 1'eslh ve tasfiyesi ıcab ettiği Madde ~9 - İstatıstlk idaresince ve. 
takdirde umuml heyet revkıı.lılde içti.- rilecek nümunestne tev!ikan her sene 
maa davet edilerek bu hususta bir kn- muamelAtına dair bir ı.~tatistlk defteri 
rar ittihaz eyler. Fesih karannı mü- tan~ ve taleb vukuunda Ticaret Ve
tealdb taklb edilecek merasını Ticaret kAlçtıne takdim edllecekt.ır. 

Prenses Marl, Türk hükümdarlle 
geçlrdlbri geceyi hatırladıkça, manas
tıra gitmek arzusunun gevşediğini 
hissedlyord u. 

Kanunu hükümlerine tAbldlt. Muvakkat madde ı - Şırket serma-
yesini teşkil eden aksiyonların kaml-

Aca.ha, Çelebi sultan Melımed kcn
dlslnden çok mu hoşlanmıştı? 

Yoksa bu geçici bir hevesten ml 
ibaretti? Tasfiye memurlan: 

Madde 55 - Tasfiye muamelO.tı ikl 
veya da.ha ziyade tnstlye memurlan 
tarafından tedvir olunur. Bu memur
ları umumi heyet tayin ve intihap 
eder. Tasfiye memurları şlrketln bil
cümle menkul ve gayrimenkul emva
line vazıyed eder~k kanunt hükümle
re tevfikan tasfiye muamelelerini ted
vir ederler. HllMına. umwnl heyetçe 
blr karar alınmadığı takdirde bu me
murlar muttetlkan hareket ederek 
tasfiye halindeki ştrket namına imza 
vaz'ına salUıiyetlldlrler. 
Tasfiyenin neticed: 

Madde 56 - Mef.suh şirketin borçla
rı tasfiye edildikten ve inflsahın ü
çüncü llılnından ltlbaren bir sene geç. 
tikten sonra. ·baklye kalan nukud ve 
ihtiyat paralan aksiyon sahiplerine 
aksiyonları nlsbetlnde tevzi olunur. 

SEKİZİNCİ FASil.ı 
Miiteferrik hükümler 

Gayrimenkul tasanııf Te ipotekleri: 
Madde 57 - Banka kendi lhUyacı 

içln gayrimenkul tasarruf edebileceği 
glbl alacak.la.nnı ta.hsll maksadlle de 
gayrimenkul ala.blllr. Bundan başka 
alacaklarını sağla.mlnşt.ınnak mnksa
dlle munzam temlnat olarrık gayrl
menkul· lpoteğl alabilir. Şu kadar k.l, 
kendi işleri lçin lüzumlu olan gayri
menkuller müstesna, temellük mecbu
riyetinde kaldığı gayrlrnenkullcrl. te
mellük tarthlnden itibaren beş sene 
içinde elden çıkanr. Böyle olmakla 
beraber bu suretle elden çıkarmanın 
lmkAnsızlığı veya büyük zarnn mucip 
olacağı anlaşılan hallerde, Ticaret Ve
kAletinln 1znlle bu müddet ihtiyaca 
göro uzatıla.blllr. 

len nama muharrer olm::ı.sı esasını 
kabul eden işbu statü hükümlerlne 
uyulmnk üzere statünün usulen tc- Prenses Marya o cün - kimseye sez
kemmül, tescil ve llAnın.dan ltlbaren dirmeden - Bizansın meşhur büyü-
1942 sen~sl gayesine kadar İdare mec- cüsil orBoynu7 lu Atına. dedikleri !htl
llslnce tayin edllecek bir müddet zar- yar cadının evine gltmeğe karar ver
fında mülga. esas mukaveleye göre mlştl. 
yedinde hnmlllne muharrer hisse se- Güzel prenses talihini öğrenmek, is
netleri bulunanlar hisse senetlerini tllcbalini aynada görür gibi görmek ıs. 
nama. muharrer aksiyonlarla tebdil tiyordu. 
etmeğe mecburdurlar. Buna binaen Slhlrbz.z Atlnanın bu işlerden anlıı.
keyflyet biri Ankaradaki Resmi aa- dıgını duyan prensesin kafasında bir 
zetede olmak üzere en çok be.ı muh- şüphe ve istifham bcllrml.ştl: 
telif yerin gazetesinde b!r~r ay fası- - 'Manastıra gidersem iyl mı ola-
la ııe üç defa llAn edllJr. Illmda gös- cak ... Fena mi olacak? 
terllecek müddet zarfında tebdil edil- Marya bunu anlamak sevdasına 
meyen hisse senetleri İdare Meclisi dü.şmüştü. 
kararile re'sen iptal olunarak bun- O gün mantosuna sanldı, örtündü. 
lara tekabül eden aksiyonlar borsa Yanına sadık hizmetçisini aldı ve ba
ray1cl üzerinden satılıp bedelleri sit, sade bir elbise giyinerek, hiç kim
Bankada. açılacıı..k emıı.net hesabında. seye sezdirmeden saraydan çıktı. Bil
müstehUklerl• emrine muhafaza olu- yücünün evine glttl. 
nur ve keyfiyet ayrıca yukand:ı. ya- Prenses, büyücü Atinaya bir gün 
zıh 5ekllde 111n edilir. evvel gelcceğlnl blldirmlştı • Atlna, 

Muvakkat madde 2 - Eski Mas mu- prenses\ bekliyordu. 
kıı.velenamelerin muhtelif tjlrilılerde Büyücü Atına Trlklinom (şimdiki 
de~elerl sebeblle muhtellf serm:ı- Kadırga> clvarında küçük bir evde o
ye ve unvanlar altında basılmış ve turuyordu. Atlnamn SeH\nl~e kadar 
çıknnlmış olan şirket. hisse seneUcı-1, şöhreti yayılmıştı. Kendlslnl görmek 
hiç bir sermaye tezyidi veya t.cnklsi için uzak memlekeUerden birçok müı1-
lle alakadar olmaksızın mücerret şek- teriler gelir, talihfnl ona okuturiardı. 
len tevhlt ve tanzim gayeslle yen!- O gün prenses Marya büyücünün ev!
den basılıp çıkarılacak akslyor.larla ne gireceği sırada, evden genç bir kı
tebdil olunur. Muvakkat birinci mad- zın sevinçle çıktığını gördü. Göz göze 
de hükmüne göre es:ısen yenllerlle geldiler. Marya, genç kıza sordu: 
değlştırllmlş olncak ak.'>iyonlann ay- - Atına evde mi? 
rıca tebdlllne mahal yoktur. - Evet ... 

Yeni aksiyonlar statünün yedinci - Çok neşelisin ... Talihini mi oitut-
maddesl hükmüne tevfikan idare tun? 
mecı:sınce tesblt ve Ticaret Vekftle- - Evet. O kadar güzel bir talihim 
tlnce tasdik edilecek nümuneye mu- varmış ki ... Halbuki ben kendimi çok 

:\lemurlann mükellefiyetleri: tabık olacaktır. bedbaht ve tallhstz bir insan samyor-
Madde 58 - Bankanın bütün mil- Bu suretle yeniden çıkarılacak ak- dum. 

dür. memur ve müstahdemleri Banka- slyonl:ırın eski hisse senetlerlle nıısıl - Söylediklerinde başka isabetler 
ya ve banlaı. He muamele ya.pan şnhıs- ve ne zaman tebdil olunaca~ı idare var mı? 
lara alt sırlan her ne suretle olursa Meclisi kararlle ve bl.rlncl muvakltnt - Ne dediyse hepsi doğru. İsabeto1fz, 
olsun hariçte ltşa. edemezler. Ifş:ı et- maddede yazılı şekli ve surette ııtm yalan hiç birşey söylemedi. Peygam
tiklerl anlaşılanların vazifelerine nl- olunacaktır. ber gibi bir kadın. Gösterdiği bu mu
hayet verilir. Knrarlaştınlıı.cak müddet zarfında. cizeler karşısında fazla sersemleme-

Banka müdür ve memurlan 3659 sa- tebdil edilmeyen aksiyonlar hakkın- miş olsaydım, kendisine tapacaktım. 
yılı kanunun 15 inci maddesile tecviz da birinci muvakkat maddenln son Prenses, genç kızın sevincini goriln-
edllenlerden başka hiç bir işle meşgul fıkrası hükmü tatbik olunur. cc fazla konuşmadı. lllzmetçlslle be-
o.-l;;;a.;;;m.;;;a;;;z;... ------------------------1_7_7..;.0_ raber içeriye girdi. Büyücü Atına o sı-

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve mlkdan yazılı sebze 8/3/941 günü saat 14 

zarlıkla satın alınacaktır. 

r~d:ı. bir insan iskeletini yere uzatmış, 
önüne oturmuş iskeletin kemiklerl

dc pa-. nl saymakla me~gul görünüyordu. 

2 - Takarrür eden !!yat üzerlnden % de 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şernlt her gün mezkür komisyonda görulebllir. (lGU) 

Atına, prensesi tanınuyordu, takat, 
onu görür görmez: 

Clnsl 
Ispanak 
Pırasa 

Ton 
mikd:ın 
30 50 
30 : 50 

- Buyurunuz prenses hazretleri! 
Diyerek ayağa knlkınış ve kendisine 

yer göstermşltl. · 
Marya llk önce sokak laı.pısını ka

pattı. 

- Kadıncağız haklkaten talihsiz 
mlş. Mezarda blle rahat yatamamış. 
Atına önüne bakarak cevap verdi: • 
- Onun tallhslzliğinln sebepierhıl 

anlamak istiyorum. prensesim! Bır 
hakikat keşfedersem, bu keşfimden 
birçok insanlar istifade edebilir. 

- Ne öğrenmek istiyorsun bu iske
letten?._ 

Büyücü kadın, önündeki kemikleri 
karıştırarak: 

- Bakınız, dedi, bu kadın dünyaya 
gelirken talihsiz doğmuş. Bel kemiği 
fukralarından biri eksik. 

- Ne çılaı.r bundan? İnsanın vücu
dünde bir kemiğin eksilt veya fazla ol
masınm talihle ne alakası var? 

- Allı.kası olduğuna bin bir altı.met 
var, prensesim! Bu işe sizin nklnız er
mez. Bel kemiği fukrolanndan blrlr.ln 
eksik olması, o insanın talihsizliğine 
işarettir. Demlndenberl bunlan sayı
yordum. Nihayet tahminimde aldan
madığıını anladım. Ve bu kadının ta
llhslzliğlnln sebebini buldum. Allah 
onu böyle yaratmış ... Talihi, ölünceye 
kadar kendisine yar olmadı. Bütün 
omrü felaketler, ıztıraplar, mahrumi
yetler içinde geçti. Çok güzel olduğu 
halde, güzelliğinden de istifade ede
medi. 

Prenses Marya şüpheye düştü: 
- Demt!k ki, bel kemiği eksik olan 

insanlar böyle talihsiz oluyor, öyle 
mi? 

- Evet. Ben bunu Çlnlllerln bir ki· 
tabında okumuştum. Bu üçı.incü tec
rübemdlr. Oç talihsiz lnsanın Ce5edinl 
meznrliktan çaldırdım, tedklk ettim .. 
Üçü de böyle eksik tıktı. 

- O hıı.lde bir insan hayatta iken, 
onun bel kemiklerini sayıp tallhlnl ona 
göre söylemek kabil oluyor mu? 

Ve gülerek ilave ettı: 
- Ben de talihsiz bir kadınım. Ko

cam öldü ... Manastıra kapanmak isti
yorum. Fakat, dünyadan çekilmeden 
evvel, bir kere de sana. gelip talihimi 
ve lstlkbaliml öğrenmek istedim. Şim
di bunu nasıl keşfedeceksin? Hakikati 
o~renmek için benim de ölmemi ml 
bekllyeceksln? 

- Müsterih olunuz, prenseslnıl Beıı, 
bir insanın tallhlnt ve istikbalini keş
fedecek birçok vasıtalara ınallklnı. Bu. 
bir meraktır. Derhal haber vereyim, 
sizin ömrünüz ~ok uzundur. Sizin ce
sedlnizi mezarlıktan çaldımıama be
nim ömrüm klifl gelmez. Buna esasen 
lhttya.ç da yuktur. Kral haned:ınının 

yattığı meıarlı~a bizim elimiz uzana
maz. 

Önündeki iskeleti gösterdi: 
- Bunlar fakir, kimsesiz mahlCık

lardır. Tecrübelerimi bunlar üzerinde 
yapmaz.sam, 11miml nasıl derinleştire
bilirim? 

- Bana ömrümün uzun olduğunu 
söyledin ... Bunu nerden keşfettin? 

- Avucunuzdan ... 
Prenses ellerinin lçlne bakıyordu. 
Slhrlbaz kadın sözüne devam etti: 
- Hayat hattınız çok uzun Konu-

şurken gözüme lllştl. Hele vcr.n!z b:l
kayım elin izi .. 

Marya ellnl uzattı. 
- Başka ne görüyorsan söyle ... 
Atina gördüklerini anlıı.tmaC-a baş-

ladı: 
- Yetmiş yaşından !ıı.zla y~ıya

cnksınız! ... Otuı yaşına kadar ömru
nüz ıztırap, tereddüd ve şüphe!er 
içinde geçecek. Otuz yaşından sonra, 
kanınıza, mlll!yetlnlze yabancı blr 
lr.sanla evlenccekslnlz!. .. Bu adam 
ikinci kocanız olacak ... 1-'ukat, ellnlc
de dörtten fazla lıdlvaç işareti var, 
prensesim! Bu ik.lnclslnden çabuk 
ayrılacaksınız .. tekrar kendi sorunu:.:
dan bir erkekle evleneceksiniz. Bu 
adam da birincisi gibi ölecek. 

<Arkası var) 

Düşecek gibi so.ı.deledi. Lakin bu ı doğru tıçtı, kapadı. Ağzına Leyla· çer... Borsacı Cemal Nermi" nin oturdu-
sefer daha ziyade hiddetlendi. Ka· nın kulak memesi raslamıştı. Meme, Tam bu sırada düdük sesleri işi- ğu ev, Türbe ile den'z arasındaki sa-
hil olsa hasmını şurada öldürecekti. bir hamlede kopuverdi. ti!di. hadaydı. O gece karısı Meliıhatla 

Taraftarlarının birine doğru koş- Bunun üzerine, Leyla da müthiş Köşebaşında nöbet;i duran bir locada bulunan doktor Rnuf Tuğ-
tu. Onun kemerinde bir bıçak ol· bir feryad koparıp hasmının üstüne külhanbey de, kavgadaki arkadaş- rul' un evi ile yanyanaydı. Bu he-
duğunu biliyordu. Atik bir hareket- yeniden atlamak istedi. !arına: • kim, fstanbulun en maruf kalp mü-
le çekti ve havaya kaldırdı. Fakat artık Lütfi pehlivan araya - Ayağınızı denk alın ... Ayna· tehassıslarındandır. 

- Kafir kan ..• Seni gebertece· girdi: sızlar geliyor .. . - diye haykırdı. Komşu evlerin bahçesi de vardı. 
ğim... Parça parça yapacağım ... - - Elverir... Muharebe bitti... Polisler geliyordu. Aralarında alç'lk bir parmaklık hu· 
diye haykınyordu. ikiniz de yaptınız yapacağınızı... Pehlivan Lütfi haykırdı: lunuyordu. Bu parmaklıkta da asla 

Ve tehdidini yer.ine getirerek, ko· • Fifi'nin taraftarlarından bazıları - Dağılın, çocuklar... kapanmıyaaı bir kapı vardı. Öyle ki 
tunu hızla indirdi. Lakin deminki dağıldıysa da bazıları da ona sadık Ve hala inildeyen mağlup kadına iki bahçe biribirinin mütemmimi 
darbenin sersemliğinden, yahut aya· kaldılar. Yüzündeki yarayı sarmak hitE ben: hissini vermekteydi. 
ğınm kaymasından dola}'l dar he için koşuştular. - Se.'l, Fi fi ..• Sen de haydi ha- Cem l Nermi.' ancak kırk yn,1a-
hedefo varmadan bir daha sende- Orada bulunanlardan çoğu Ley· kalım, yallah... nndaydı. Hayatta muvaffak olmuş, 
ledi ve yuvarlandı. lanın etrafını sardılar. Zaferini ve Eıımer kadın, çekilmeden evvel çalıııması ve namuskiırlığile büyük 

Leyla: kavgacılığını tebrik ediyorlardı. Gü- haykırdı: 1bir servet kazanmıştı. Vaktile bor-
- Beni gebertemedin işet ... Ben zel Gözlü Kız kağıd gibi bembeyaz I 1• 1 L 1• 1 ı_I b . l sacılık ve sefnhet alemlerinde hayli 

k 1 - .ey a ey a •.. r a enn o - p R · · l' k d' senin hakkından geleceğimi ... - di· esi mişti. d k' d.. lık h - tanınmış ertev ıza ı~ım ı, en ın· 
ye üstüne aiıldı. - Dizini <lüııma- Birdenbire elini kalbine götürdü. sb~n, da~amSız ~ ı udııman enuz den yaşlı bir ahbabı vardı. Birkaç 

w K d ıtme ı... eru nere e ve ne zaman "k f .1 b" l'k l nının gögıÜne bastırdı. en isini tanıyanlardan biri: .. .. .. . . b" . t sene şerı sı atı e ır ı te ça ıştıktan 
G gorursem goreyım, ıster ır ay, ıs er C l N . . b p 

Ögwsünden b"ır ı·gwne çıkararak: - Nen var" - dı'ye sordu. sonra ema ı ermı ışte u ertev 
' on sene sonra olsun canına okuya· R •' k l ' 

- Ben daha insaflıyım... Seni Recebin metreS'i: - ıza nın ızını a mıştı. 
ld cagım. , 

Ö ünniyeceğim ... Amma yendiği- - Ah ne müthiı ağn ... - de- R k'b . . .hf fi hı"r kahkaha Kurulan yeni aile çok iyi anla~· 
• • ti" • • v• d s a 1 esı, ıstı a ı h" . . k d' c 1 mın ışaer nı ıuratma çızecegım... i. - aınki Fiff nin bıragwı göC.sü- mış ·ıssını verme tey ı. emal e 
V k " .. attı. 

e ocaman iğneyi Fifi'rün sura· me saplandı. B' . Melahat yedi senedenberi evli hu-
tında b·ır baştan ı_i;. haşa ge2d1'rdı' 1-1 d K ıraz geçmeden, polısler, kavga lunuyorla d S det! . . h" b"r D'... d lb' w r ı. na erını ır ı 

K f ı_ d M wı· L d b"d. - eyecan an ır.. . a ın sag·ıyerine geldiler. Fakat herkes çil yav- y 

an ı:ı&:ır ı. ag up ~a ın ı - l d ğ"ld' ı · 1-1 • ·L.· k d ~ l K" . bulut gölgelememişti. Bilakis, bir de d . l h k d ' am e 1 ır, ma um a. ·· atta sev· rusu gtD'I ço tand:r agı mı~tı. ımı 
eSt ve bı~tırap a tlay ır .ı. d f l d gi işlerinde de... tenha ıokaklerın dönemeçlerinden erkek evlatları dünyaya geldiği için 

on ır gayre e yerın en ıra 1· ı Recep· ,_. . B vl dd . . baht'iyarlıkları iki misli artmı§tı. 
Y .. - - k 1 ·ı 'ld'k • sapmış, ıumı eyog 11 ca csının uzunun anını avuç arı e ıı ı ten H di _,_ • 1. G k 1 b 1 w ı_ (A k ) 

_ı· 1 ini h .. .. - ay yeme&: yıye ım... e- a a a ıgına ıı.arı~mııtı. r uı var sonra, oı' er asmınm yuzune 



6 Mart 1941 

KOCOK iLANLAR 
Fe~kalfld3 ahvalin devamı 

müddetince gayn muayyen gün
lerde haftada iki veya üç defa 
n eşred1l ece kttr. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 

4 - Kiralık· Satılık 
El\fLAKİŞ - Firuzağada denize 

nazır yeni blr apartımo.n satılıktır. 
Senelik iradı 1104 liradır. Dosya No. 
437. Galatasaray lisesi karşısında No. 
184 Emlaklş. Telefon: 49010 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 

haru No. 6 Telefon: 24694 - 1 

AKŞAM .. 

BOZKURT-El\ILAK - Beyoğlunda KİRALIK ODA - Bir aie yanında 
tramvaya bir dıı.ldka mesafede iki temiz mobilyalı bir oda kiralıktır ıs
bap dükk~n ve yedi daireli ve bütün teyenler Taksim Abdülhak Riroıd 
konforu havı ve senevi 4040 lira ge- cadd~si 25 No. bir en apartıman kapı
liri. olan sağlam yapılı bir apartıman cısı Ismaile müracaat. 
(55) bln liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi ACELE SATILIK - Galatada sene-
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 de 900 liraya kiralık Gülegüle hanı 

9500 liraya. satılıktır. Tavizsiz. masraf-

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ _ı __ ~-- '•'-1-, __ ---.-3 !I ______ _ 

4 ı=--• - -~- ~~ 5 __ ,. ____ _ 

~ ------1--

Sahife '1 

1 Günlük Borsa 1 
ESHA.'1 ve TAHVİLAT - JLUIBİl'O 

ve NUKUD FİATLERİ 

5 !\lart 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
3 7,50 933 Türk bOrcu L n. m. 19.
> • 1938 ikramtyell Hl 65 
> > 1933 İkramiyeli Erganl 

A. B. C. 
• 7 1934 Sivas-Erzurum ı 

BİR TEKNİSİYEN İŞ ARIYOR - .. 
A k likle hiç alakası olmayan 23 ya- ORATAKOTI>E -Dereboyunda. al-

SATILIK KELEPİR BİR BİNA - sız. Galata. Demlrbağhan No. 16 Tele
Galata.saray caddesine civarı işlek blt fon: 40984 
cadde üzerinde önü ve arkası bahçeli 

~-··===-F= ._l ____ _ 
10 

• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 

19 92 
19.30 
10.47 
60.50 
15.50 
29.50 

s der bir Türk makine teknisiyenl tı odalı karglr bir ev 2500 liraya. sa~
::::ısm~ veya hususi müesseselerde iş lıktır. Dosya No. 438 Galatasaray lı
anyor. Gazetemlzin A. rümuzuna mü- ' sesi karşısında. No. 184 EmIAklş. Tele

fon: 49010 

beş katlı geniş cepheli çok büyük bir ACELE SATILIK DtJKKAN - Tü-
kagir binanın içine mevcud planlan tün, kırtasiye, tuhafiye, kuru kahve- yuk d y 

, , 1934 • 
lJ lJ 1935 • • 

ve keşfi mucibince üçer ve diğer tarn- ellik yaptığım Bebek Cevdetpaşa ·cad- Soldan sağa ve arı an aşagı: 
fı da dörder odalı maamüştemilat 12 desi No. 79 dak.i dükkıtnımı devren 1 - Dağıtmak. 

• 1938 • lJ 

A. Demlryolu tahvili ı-n 
5'.! .75 
41.75 

racaat. İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
BİR BAKKAL TEZGAHTARI İŞ hanı No. 6 Telefon: 24694 - 1 

d · li m d bı· ap t satacağım. İçinde mevcud mallan pl-aıre o em r ar ımana çev- 2 _ İşe başlama _ Tersi ~ikardır. 
rilmeğe ruhsatı alınmış bu bina (20) yasa üzerinden devredeceğim. Talip- 3 - Vefalı. 

> > m 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 

40.30 
38.35 
43.75 
40.50 

ARIYOR - Askerlikle ilişiği yok. Gen~ GtJZEL BİR ARSA _ Fatih ile 
tecrübeli, bekar ve okuma yazma bilen Aksaray arasında yeni inşaat saha
Fatih Hafızpaşa caddesi 55 numara sında 2762 M2 arsa toptan veya ifra
Bakkal Hüseyin Kuruştak'a müracaat. zen satılıktır. Arsanın heyeti umu

bln Jiray:ı satılıktır. Tadilat keşfi lerin dükkan adresime müracaatları. 
f (15) b . i --------------- 4 - Dermansızlık - Tersi tepin· H. limanı mümessil senedl masta ı ayrıca ın 1 radır o.par- ACELE SATILIK APARTII\IAN _ 

tımana ifrağmdan sonra geliri yüzde Aksaray Valde mektebi civarında Çın- mekten emirdir. . 
11 dir. 5 - İptida - Sefalete düşmüş. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi gıraklı bostan No. 1 M. Kemal cadde- 6 - Bir yere muvakkat~ bırakı-
HİSSE SENETLERİ 

DADI İŞ ARIYOR - Senelerden
beri yüksek aileler nezdinde çocuk 
büyütmüş tecrübeli bir dadı iş arıyor 
Akşamda Z.A. rumuzuna müraca
at. • -1 

miyesl imar müdüreylnce ifraz edil
miştir. Dosya No. 436 Gala~asaray li
sesi karşısında No. 184 Emla~. Tele
fon: 49010 

Bozkurt-Emliık No. 23 Tel: 43532 sine 30 metre mesafede üçer oda bi-
rer hol. hamamı havi üç kat yeni lan şeyrer. 

T. c. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muı.&rrer 
T. İş bankası (hamile alt) 

109.25 
10.-
10.25 

103.-
22.75 
37.50 

8.05 BiR GENÇ İŞ ARIYOR - 17 ya
şında Türkçe ve .Fransızca liS~nlarını 
bilir. Muhasebeden anlar ıstanbul 
piyasasını tanır. Yazıhane işlerini çe
virebilecek bir genç iş arıyor. Akşam
da M. E. s. rümuzuna müracaat. - 2 

ADÇI BAYAN İŞ ARIYOR.- ~a: 
franga, alaturka yemek pişırmesını 
fevkaliide bilir. Ve ellnde bonservisi 
mevcud orta yaşlı bir b~yan dışan 
gidebilir. Her işi başarabılir. Akşam 
gazetesinde «B. D.ı> rümuıuna mek
tupla müracaat. - 2 

iş ARIYOR - uzun seneler Ro
manyada kereste tıcaretlle iştiğal et
miş, orta mektep mezunu. eski ve y-e
nl Türkçesi mükemmel, Rumen ve 
Bulgar lisanına. va.kır daktilo bilir bir 
vatandaş, kereste ticarethanalerinde. 
komisyoncularda. ambarlarda, idh.a
lat ve ihracat şirketlerinde bir vazıfe 
anyor, arzu edenlerin, AD;!tara <':~d. 
No. 65 elektrikçi Cemil Unverdı ye 
müracaatla11. - 2 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Türkçe, 
Fransızca ve Rumca mükemmel ya
zar ve okur. Ticari işlerde bulunmuş
tur. Kasiyer i.'ji de yapar. 41604 
telefona müracaat. - 2 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

SATILIK APAilTIJ\lı\N - Ayaspa
şa ile Taksim anısında. ve çok mute
na bir mevkide denize h5.kim ve altı
şar ve yedişer od:ılı ve sekiz daireli 

KISIKUDA - Tramvay üzerinde asansör ve tekmil konforu havi ve 
bağ bahçe tavuk beslemeğe müsaid 1 senevi 7080 geliri olan muhteşem bir 
saha içinde beşer odalı iki ev çok apartıman 050) bin liraya satılıkbr. 
müsaid bir fiyatla satılıktır. Dosya Taksim Abdülhak Huınid caddesi 
No. 434 Galatasaray lisesi karşısında Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 
No. 184 Emlak.iş. Telefon: 49010 
İstanbul şubesi : Eminönü Anadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

SATILIK NA!\ILI BİR HAN - Altın
da büyük bir mağazayı ihtiva eden ve 
beş katlı ve kırk odalı içi ve dışı yağ-

AYASPAŞADA - Cadde üzerinde lı boyalı kalorifer ve asansör ve ~ene
denize tamamen hftkim bir arsa satı- vi 9 bin lira varidatı olan maruf bir 
lıktır. Asfalt cadde üzerinde arsa han 035) bin liraya s:ı.tılıktır. 
mevcudü kalmadığına nazaran istical Taksim :Abdülhak Hamid caddesi 
ediniz. Galatasaray lisesi karşısında Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

N~. 184 EmlakJş. Telefon: 49010 SATILIK HANE T ·I b d-
Istanbul şubesi: Em1nönü Anadolu ·d . '1 d f k, b,. -:-b ~ı a4a4ş1ı1 . cak. 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı esı o a :1 a ır a çe . ra ı-
rası olan bır hane (6600) lıraya. 

YEŞİi.KÖYDE - İki tarafı yol ve. Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
bir tarafı deniz diğer tarafı İstanbul Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 
şosesi ile mahdud üç bin metreyi 
mütecaviz arsa satılıktır. Galatasa
ray lisesi karşısında No. 184 Emliik~. 
Telefon: 49010 

İstanb'Jl şubesi: Eminönü Anadolu· 
hanı No. 6 Telefon: 24694 - 1 

BAKIRKÖYUNDE - Zeytinlikte 
beş odalı güzel manzaralı kargir bir 
ev satılıktır. Dosya No. 409 Galatasa
ray lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. 
Telefon: 49010 
İstanbul şubesi: Eminönü Auadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

SATILIK H,\~f. - Tarlabaşı Mü
cavir soknkt.a 7 odalı 38 Ura kirası 
olan uir hane C4600) liraya. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK HANE - Tarlabaşı Sak
sı sokak 6 odalı ·ıfak bahçe 45 lira 
geliri olan bir hane <6100! liraya. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: "1532 

FRı\NSIZCA, İNGİLİZCE VE İTAL
YAWCA - Bilen bonservisleri mev
cut bir genç ciddi iş anyor. Gayet lyl CİHANGİRDE - Denize nazır yeni 
referans verebilir. Gazetemizin Z. bir apartıman satılıktır. Senelik irn
A. P. rümuzuna müracaat. - 21 dı 900 liradır. Dosya No. 404 Galata-

sn.ray lisesi karşısında No. 184 Emlfı.k-

SATILIK HA1'"E - Kalyoı.cukullu
ğu MaymW1 sokak 8 oda maa bahçe 
50 lira kirası olan bir hane (()GOOJ li
raya. 

Taksim Abdülhak H:lmid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR i§ .. Telefon: 490~0 .. .. SATILil{ IL\NE - Tarlabaşı Fıçıcı 
Istanbul şubesı: Em!nonu Anadolu sokak 4 oda büyük blr hol 30 lira ki-

DADI ARANI YOR - Yeni doıtmuş hanı No. 6 Telefon: 24694 - 11 rası olan blr hane (3350) liraya. 
bir çocuğa bakm~k için bir dadı ~ran- ı KARAKÖYDE _ Galatada. Kara-j Taksim Ah_dülhak Himld caddesi 
mak~cLr. Kadıkoy Modabumu N~ 2~ ı köyde tramvnv caddesinde bir mağa- !ozkurt-Eınlak ~o. 23 Tel: 43532 
ye muracaat. za satılı~tır. Dosya No. 397 Galatasa-ı SATILIK HANE _ Tarlabaşı Fakir 

. 'FABIBI. AD""''IYOR - Ban- ray llsesı karşısında No. 184 Emlii.kiş. ~okak 4 oda maa müştemilat 30 Ura 
DlŞ n.m Telefon: 49010 . ' . 

dırmadan bir djş t:ıbib! aranılıyor ar- İstanbul şubesi. E . .. .. An d 1 kirası olan blr hane (3600) lıraya. 
zu edenlerin İstanbul Diş tabibleri hanı No. 6 Telefo~ : :~~~nu a ~ ~ Taksim Abdülhak Hamid ~addesi 
cemiyetine müracaatiarı. Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43032 

iş - (Alım satını İş) Takib me
muru ve tahsildar ve sube lçin me
mur alacak. Şahsi kefil: (Posta. Ku
tusu Beyoğlu - 2299). 
' 

l\.rAKİ~İST VE USTA İŞÇİ ARANI
YOR - Ipllk ve ipek büküm işlerinde 
ihtisası olan Bonservisi haiz iktlclarlı 
b!r maklnist ve müteaddid usta işçiye 
ihtiyaç vardır. Taliplerin Mercan Tığ
cıbr Sokak 1 - 3 e müracaatları. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
BALI - İyl cinsten İRAN halıları 

alınıyor. Posta. kutusu 261 e müraca-
at. - 16 

BİR BUÇUK TONf,UK MAKİNE -
Ve lastikleri yeni Doç marka kamyon 
acele satılıktır. Adres Fındıklı tram
vay caddesi No. 95 Telefon 41352 - 4 . 

DİKKAT - Pfaff ve Gutmann dikjş 
tnakinaları, fabrika fiyatına satılmak
tadır. Adres: Yem!ş Zmdankapı cad
desi No. 68 

ACELE SATILIK - Agabaltık rad
Yosu otomatik yedi lambalı 940 mode
li son ~istem plkap ve plaklarla radyo 
masası talip olanlar Adres: Fatih Da
:rüşşefaka caddesi Mukarlr sokak No. 3 
Ali Alpa.nt 

ESKİ VEYA BOZUK - Her marka 
hdyolar piyasadaki en meşhur mar
b.ların 1941 modelleri ile en uygun şe
raıtıe tepdll edilir Akşamda Radyo 
Jii.nıuzuna mektupla müracaat. - 5 

SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta
nesi Fordson marka blr tanesi 33 mo
del Ford marka karüserlll fakat ıas
t1 k:siz lkl kamyon satılıktır. Her gün 
20992 Telefonla Hakkı özak'a. müra-
!._aatı. - 9 

SATILIK DİZEL l'tlOTÖRLERİ - Ö'ç 
~esı 55 beygirUk, bir tanesi 70 beyf llk kara ve deniz vasıtalarında k:ul
tnıiır mükemmel bir halde dört aded 

1~rcedes - Benz) marka Dizel motör-
• ııa.ıcb'~tılıktır. Her gün Tel: 20992. 

__ Özaka müracaat. - 9 

B~ÇELE SA'.1'1LIK TAKSİ OTOJ\.10-
nı .. 1 - Sahıb!nin taşraya gitmesi 
1~asebetııe 938 model Master dü 
Laleli bir otomobil satılıktır. Aksaray 
- garajına müracaat. 4 

NİŞANTAŞINDA - En güzel bir SATILIK HANE - Tarlabaşı Çu-
mevkide beton üç katlı bir apartıma!l kur sokak 8 oda maa mü.ştemiıa.t 35 
tarzı bina 13500 liraya satılıktır. Çok Ura. kirası olan bir hane (4100) liraya 
muntazam bahçesi vardır. Dosya No. Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
396 Galatasaray lisesi karşısmda No. BCYı.kurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 
184 Emlfıkiş. Telefon: 49010 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

HEYBET.İADADı\ - Çok muntazam 
bir köşk satılıktır. Dosya No. 394 Ga
latasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

FİRUZAÖADA - Beton yeni inşa
at muntazam bir ev satılıktır. Dosya 
No. 392 Galatasray !!sesi karşısında 
No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - ı 

KABATAŞTA - İkametgaha. ve 
depo olmağa elverişli kargir evler sa
tılıktır. Vasi bahçe denize nezareti 
fevkalade vardır. Dosya No. 439 Gala
tasaray ıı.sesi karşısında No. 184 Em
Iaklş. Telefon: 4~010 ..... 
İstanbul şubesı: Emınonu Anadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 - 1 

KİRALIK YAZİHANELER - Gala
ta. gümrüğii karşısında mwnhane ka
pı caddesinde 5 numaralı handa kl
rahk yazıhaneler. - 1 

1JSKttDARDA SATILIK KÖŞK -
4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm bağ 
mütebakısı meyvalık tatı.ı s~. ku~u 
elektrik tesisatı mevcud Üsküdar Kı
sıklı tramvay durak yerinde mahal-
leblci M. Tipi telefon: 60670 - 8 

KADIKÖY - En işlek yerinde güzel 
bir gazlno devren satılıktır. Pazaryolu 
19 No. Yenl kahveye müracaat. 

KİRALIK MÜSTAKİL KÖŞK -
Suadiyede Şen yolda beş oda 00 sofa 
ve havagazı elektrik banyo büyük 
çamlıklı bahçe yazlık kışlık yalnız 
yazlıkta olur. Müracaat edecekler Ga
latasaray yenl çarşı No. 8 Tel: 44182 

-5 

SATILIK KARGİR BİNA - Bakıl'
köyünde. Çarşı içinde bir kagir bina 
satılacaktır. İsteyenler Bahçekapıda 
Dördüncü Vakıf hanında noter Hüsa
mettın Çamere müracaat. Tele!on: 
22782 

SATJUK JIA1"E - Tarlabaşı Sa
kızağacı köşesi 7 oda 35 lira iradı olan 
blr hane (4100) liraya. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK llANE - Tarlaba.şı Sa
kızağacı ch·o.1mda 5 oda 28 lira iradı 
olan bir hane (3100) liraya. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel : 43532 

SATil,Il{ HANE - Tarlabaşı Doğ

ramacı sokak 5 oda 27 lira iradı olan 
bir hane (2500) liraya. 

Taksim Abdüıhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emltik No. 23 Tel: 43532 

SATILIJ{ ARSA - Cihangirde ye
ni açılacak (15) metrelik cadde üze
rinde Saraybumu Adalar ve Boğaza 
nazır ve hakim cephesi 7,50 derinliği 
22,5 metre olan ca?Jp arsa (4250) li
raya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-E!nlak No. 23 Tel: 43532 

SA,TILIK ARSA - Kurtul~ta 
tramvay caddesi üzerinde köşe ba
şında 8 metre cephe 18 metre derln
likte ve çift aparbman lnşa.sma mü
said arkas~ açık arsa (6750) liraya 
satılıktır. Işbu arsanııı elyevm (40) 
lira geliri vardır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK ARSA - Göztepede .sant
ral tramvay istasyonu kar~ısındak.1 
asfalt sokakta 41 metre cephe ve 44 
metre derinllkte deniz görür bir arsa 
(4600) liraya satılıktır. Alanlar bir 
kısmını ifraz edebilirler. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK ARSA - Yeııilköyde as
falt müııtehasında den~ sathından 
altı metre irtifaında. ve yüz metre sa
hili ve kumsalı bulunan 60 metre de
rlnlikte yani 6000 metrelik ve orman 
halinde ve Yeşllkôyün Marmaraya 
karşı en cazib bir mevkiinl kaza
nan işbu arsa lkl veya üçe ifraz edil
mek suretilc dahi satılabiliyor Beheıı 
ILetre murabbaı 3 liradır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

apartıman 9500 liraya satılıktır. La- 7 - Anlatmak. 
leli Ap. Daire 2 No. 31 HMi Zenere 8 - Nadim. 
müracaat. - 3 9 - İptida eklolunan. 

SA.l'ILIK KAGİR EV - Boğaz- 1 O - Sonuna cŞ-. gelirse göz 
içinin su. hava, manzarasiyle meş- üstünde bulunur - Beyaz - Sorgu 
hur Beylerbeyinde iskeleye beş da- edatı. 
klka set üzerinde Bebekden - İ.st.an- Geçen bulmacamızın halli 
bula kadar denizi gören ferah man-
zaralı üç oda bir çinili sofa bir mut- Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
bah bir tuvalet ve banyo mahallini 1 - Ribbentrop. 2 - İtirme, 
havi düz ayak, çok rahat içinde Ali. 3 - Biletçilik, 4 - Brezilya, 
elektrik, tatlı suyu olan altı yüz met- 5 - Emti, Örme, 6 - Neçlö, iare, 
re kare bahce ortasındaki kagir ye- 7 _ İyrilmek, 8 _ Ralamamat, 
ni ev satılıktır. Cumartesi. paı:ar gü- 9 01· E 1 O P'k Ek A ·· l t · b A i .. - ı, ret, - ı e, , ş. nu {eres ecı ay z zc muracaat 

KIYl\'IETLİ iR_A_T ___ K_a-ra-k-öy_T_ü_ıı...:.e~ 1 ANKARA RADYOSU l 
karşısında 33. 33/1. 33/2 No. lu üç 
dükkandan ibaret mağaza acele satı
lıktır. 40764 No. da Suphi Okaya ve
ya 24010 Remziye müracaa.t. - 2 

6 Mart perşembe öğf e ve akşam 

12,30: Program, 12,33: Fasıl 
heyeti, 12,50: Ajans haberlerj, 

KARAKÖl'DE - Yemişçi Hasan 13,05: Fasıl heıyeti, 13,20: Karışık 
sokağında . eski Kredi Llyone Hanı program (Pl.) _ 18,03: Caz or-
karşısındaki Bucak hanı acele satı- k 18 40 B b k 
lıktır. 40764 de Suphi Ok:ı.ya vey:ı.1 estrası, • : era er ,.e te ~ar-
24010 da Remziye müracaat. _ 2 kılar, 19, l 5: Konuşma, 19, 30: 

FENERY0Ll1NDA - Mustafa Maz
har caddesinde 25 No. il 12 oda, ay
rıca uşak odalannı, her clııs meyva 
ağaçla.ı:ını, 300 den fazla üzüm kü
tüğünü ve iki kuyuyu havi 7 dönüm 
bapçell bir köşk acele satılıktır. Gör
mek için içindekilere, fiat lçin 
40764 de Suph! Okaya müracaat. 

-2 

ACELJ: SATILIK APARTIMAN -
Cihangir.le Alman hastanesi bahçe
si k:ı.rşısmda Güneşli sokak elll altı 
numaralı köşebaşı mücedded her kon
ioru havi senevi dokuz yiiz lira lra
dı bulunan bina acele satılıktır. Tak
sim istiklal caddesi Jurk üç numaralı 
dükkanda şekerci Al! Dllere müra
caat. - 9 

Ajans haberleri, 19,4 5: İnce.ısaz he
yeti, 20, 15: Radyo gazetesi, 20,45: 
Akordeon sololan, 21 : Dinleyici 
istekleri, 21.30: Konuşma (Sıhhat 
saati),,21,45: Radyo orkestrası, 
22,30: 'Aja'lls ve borsa haberleri, 
22,45: Müzik: Cazband (Pl.). 

7 Mart cuma sabahı 

8: Program, 8,03: Ajan! haber
leri, 8, 1 B: Hafif parçalar (Pl.), 
6,45: Ev kadını. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

T. İş bankası mümessil hls. 
A,. Demiryolları şirketl ( % 60) 
A. Demlryolları şirketi ( % 100 
Eskihisar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
• lJ 1911 
• • Amortı 
• • Kupon 

NUKUT 

26.-
21.-

106.50 
102.50 
59.50 

1.25 

Türk altını 23.80 
Külçe altın bir gramı 2.95 
Osmanlı bankası (banknot) 2.50 

KA.ı.\IBİi:O 

Türk lirası 
5.24 

129.20 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevj-ork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Milano üzerine 100 liret 
Cenevre \i2erine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmJ 
Sofya üzerine 100 leva 
Madrid üzerine 100 pezeta. 
Eudapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokobama üzerlne 100 yen 
Stoltholm üzerine 100 kuron 

31.-
0.9975 
l.622!j 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.005 

ANKARA ANONİM TÜRK 
Sigorta Şirketinden: 

Şirkctıimiziın \ 940 senesi alelad• 
h~ed.;rlar umumi Hey' eti aşağıda 
yazılı maddeler hakkında görüşmek 
ve karar vermek üzere 31 Mart 194 1 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 

1 on bir buçukta Ankarada Türkiye 
İş Bankası Umum Müdürlüğü bina
sında toplanccaktır. Şirket da
hili nizamnamesi mucibmce Umumi 

KİRALIK EV - Kadıköy Moda. çnr
sısında Badem Altı sokak No. 3. Altı 
Ôca konforu haiz muntazam bahçeli 
ev J.."iralıktır. Altında kuru kahveci
ye mürac1at. - 1 senelik 1400 kuruş 2700 kuruş Hey' ete iştirak edecek olan en aşağı 

6 Aylık '150 11 1450 • on hisse senedine sahip hissedarların 
KIRALIK ODALAR - Bir Almr.n 

öğretmen bayan nezdinde temiz ..,.e 
mobilyeli iki oda blr"kte veya ayn 
ayn kiralıktır. Aynca hususi almanca 
dersleri de verilir. Pazar gününden 
maada. her gün 15,30-19 a kadar Bey
oğlu, Istikl:il c:ıddesl, 133 numaralı 
Hasan Bey aparttmanı, ikinci merdi
ven, birine! kat (numara 6). - 5 

ACELE SATILIK - Galata.da sene
de 900 liraya kiralı Gülegüle hanı 
9500 liraya saWıktır. Tavizsiz, mas
rafsız. Galata Demirbağhan No. 16. 
Telefon: 40984. - 4 

~ !~~ ~~~ : 800 
: hamil olduklar~ hisse senetlerini ve-

•------------- --·• ya bunu müsbit vesikaları toplantı-
Posta ıttthaf.ınıı dahU olmıyan dan bir hafta evvel Ankarada Tür-

ecnebi memleketler: Senelltt: kiye İş Bankasına ve İstanbulda Ye-
3GOO altı aylıl!;ı l900. tıç aylı~ ni Postane kar.,ısında Erzurum ha-

' 1000 kuruştur. "' 
ı--------...;;..------1 nındaki Şjrket Muamelat Merkezine 

Telefonlaruruz: Başmııbantr: Z0565 tevdi ederek mukabilinde duhulive 
iaıı işleri: 20'765 -· ldıtre 20681 kartları almaları lazımdır. . 

l\ıiiıtür: 20ıf97 MÜZAKERE RUZNAMESİ 
Safer 7 - Kasım 119 1 - 1940 senesine ait •idare mec• 

S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak Yat. lisi ve murakipler raporile bilanço 
E. 10,42 12,22 6,20 9,32 l2,00 l,JO ve kar ve zarar hesaplarının okun
Va. 5,48 7,27 13.26 16·38 19·06 20.3'1 ması ve bunların tedkik ve ta5vibi 

İdarenane: Babı~ll elvan ile idare meclisi azaları ve murakip-
AcunusJuk sokak No. 13 lerin ibrası. 

PANSİYON ARANIYOR - Beyazıcl, 
Laleli, Aksaray, Fatih semtlerinde ol
ması şarttır. Akşam gazetesinde 
(K. B.) rümuzuna mektupla müra- iııl•••••••••••••mıİ 
caat. 

2 - t 940 senesi kar ve temettü
ün tevzii hakkında karar itası ile 
teni tarihinin tesbiti. 

5 - MÜTEFERRiK 
LİSE HAZffiLANMA DERSLERİ -

Parls ve Istanbul fakültelerinden 
mezun bir öğretmen. Felsefe, Fizik, 
Mat~matik ve .fransızca dersleri verir. 
Öğretmen rümuzlle gazeteye müra
caat. - ı 

........ Doktor ........ 

Bahaddin L Otf i 
Varnall 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yalları hastalıklan 

mütehassısı 

3 - İdare meclisi azası iken ve
fat eden Sezai Söker ile Refi Baya
nın yerlerine intihap olunan Zekeri· 
ya Bayur ile Cemaleddin Üstünaym 
Şirketin dahili nizamnamesinin 21. 
nci maddesine tevfikan keyfiyeti in
tihaplarının tasdiki. 

4 - Şirket dahili nizamnamesi
nin 26 ncı maddesine tevfikan kur'a SATILIK - Merakla. yetiştirilmiş 

güzel ötüşlü sarı ve beyaz kanaryalar ı 
hareket dolayısile satılıktır. Beşik
taş, Tramvay caddesi doktor bay Na
zif apa.rtımanı kapıcL-;ı Tahire mü
racaat. - 4 

Beyoğlu, İş Bankası karşı- çekilmek ıuretile çıka'll üç azanın 
yerine diğerleriniı: seçilmesi. 

sında. Emir Nevruz sokağı, 5 _ Muralciplerin seçilmesi. 

-
Panaiya aprt. No. 2. 6 _ Tıc.are~ kanununun 323 ve 

Tel 42203 324 neü maddelerine tevfikan ida-
BALIKPAZARI VE BASffiCILAR - ••••••••••••••• re meclisi azalannın gerek kendi 

Civannda şekere! yahud Uğldçı dük- namlanna ve gerek bnşka Şirketle-
kanı devretmek ve kArlı l.şe sermayeli • cin idare meclisi azası veya müdürü 
ortak isteyenler Akşam'da. A. H. rÜ- 1 Dr F E T H 1 1 ,_ l • ı 
muzuna mektupla müracaat et.sinler.1

1 
• sıfati e Şiu.etimiz. e muame e yap-

- 4 malarına müsaade verilmesıi. 
1 LABORATUVARI 

MEKTUPLAIUNIZI A.LDIRINJZ 1 Cenal-ıpaıa hastanesi bakteıi· 
Gazetemiz ıdarebaneslni adres • yo)oğu kan, idrar, balgam, 

olarak göstermiş olan karllerl- ' mevadı gaita tahlilleri ve (id-
mJzden raı vasıtasile gebeliğin ilk gün-

H. A. T. - M. T. - C. D. - !erinde kati teohiai) yapılır. 
Radyo - A. - N. K. - Z. A. Beyoğlu; Taksime giderken 

namlanna gelen mektupları ida- Meşelik sokağı Fer ah apartı-
.rehanemlzden aldırmalan mer- manı. Tel: 405 34 
cudur 

Merkez : Galatasaray 
Lisesi karşısı No. 184 

Telefon : 4901 O 

E 
M 
L 
A 
K 
t 
ş 

Eminönü Anadolu 
Han No. 6 

Telefon : 24694 

üçü.k evleri !alışa çıkardı. Kıymetli emlakın de listesini tetkilc: ediniz. 

GAİP ARANIYOR 
. Bundan on beş 

g-ün evvel yuka
nda. resmi olan 
Babkpazarından 

Bostancıya demir 
yüklü olarak san
dal sahibi bulu
nan Safranbolu
lu Ahmed oğlu 
Osmanm sandalı 
bulunmuş fakat 
kendisinden bu
güne kadar biç 
bir haber alın
mamtştır. 

Her kim kendisinin nerede olifuğu
nu biliyorsa. insaniyet namuıa adresi
me haber veı·mesini rica ederim. 

tla~~OJ\.tOBiL ARANJYOR - Değer 
nezzü~ nz sartlyntlı küçük bir te
edenı . otomobili alınacaktır. Arzu 
llnd e: Ista:ıbui Sirkeci Selamet ot~
ınes~ · Ç. rumuzlle mcktubla bildlril-

. -1 

SATILIK APARTL'\IAN - Kurtuluş
ta tramvaya nazır üç katlı gayet se
vimli bir apartıman (12000) liraya. sa
tılıktır. İradı 1050. Simens tramvay 
istas onu ahin sok No. 18 - 6 

KİRALIK - Büroya elverişli ma
ğaza ve depolar Gala tada Rıhtım ead-
deslnde Vell Alemdar hanında. - 4 ill••••••••••••••••••••••••••• 

Çeşmemeyclıı nanda Arap camisi 
llacıh:ınun sol•ıığı 18 No. d:ı 

Fatma Altıntaş 



.. 

Sahife 8 

Ti OFU 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak kw-tlarının devasıdır. 

Bunlar sığır ctile yapılın~ pastırma ve sucukları yıyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli· 
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulcmar. 
reçete ile satılll'. 

Bronşit]ere KATRAN HAKKI EKREM 

Muhabere Memuru Aranıyor 
Temir Teshin ve PV ic:letmeve aid olmak üzere, bilfill silr'-' " . 

atle Daktilo yazabilen tecrübeli bir Muhabere memuruna 
ihtiyacımız vardır. Bareme göre 140 liraya kadar maaş verile
cektir. Lisan bilen tercih edilir. Taliplerin el yazılarlle tel'cÜ· 
mei hallerini ve bir adet fotografJannı 

ŞARK KROMLARI MADEN 
adresine göndermeleri ilan olunur. 
TASHİH: Gazetemizin 25 ve 27 Şubat lle 1 Mart 941 tarihli nüshala
rında ncşred!lm!.ş olan bu llAnın serlAvhasındakl (MUHABERE ?vtE
MURU ARANIYOR) yerine tertip sehvi olarak (Muhasebe memuru 
aranıyor> şeklinde d!zflmtştlr. Tavzih ve tashihi keyfiyet olunur. 

SAMANYOLU 
KERİME NADIR· 

ı\KŞAM 

- oc lr. 4oalan 
İçl lastikli, dışı ipekli kumaş
tan yapılmış çocuk donlan \'e 
çocukaltı muşambaları çok da
yanıklı ve cok zariftir. 

l stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

On beş günde teslim ve yirmi ton
dan aşağı olmamnk üzere ayrı ayrı da 
ihale edilebilmek üzere.. 100 ton sabun 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
8/ 3/941 cumartesi günü saat 11 ,30 da 

1 
Tophnnede İst. Lv. am!~llği satınal
mn. komisyonunda yapılncnktır. Tah
min bedel! 42,000 llrn. kati teminatı 

Mark.asına dikkat edip her yer- ı 6300 liradır. TaUplerln belll vakitte 
de arayınız. Toptan satış yerl: komisyona gelmeleri. (960-1711) 
Sirkeci OrhanJye Cad. No. 30. • • • 

Tel: 20992. Telgraf ndjr11es11ıİll: •i 3 adet knmyon karoser! yaptırıla-ill••• İstanbul - Ateş cnktır. Pazarlıkla eksııtmesi 813/941 

Kiralık Depo 
Kuruçeşme Tramvay cadde

sinde sahlll, rıhtımı. yazıhanesi 
ve telefonu bulunan bo~ blr·kö
milr deposu kiralıktır. Istekllle
rın Sirkecide Liman hanı altında 
Muhlis Emek Tir:ırcthııncsine 
mürcaatlan. Telefon: 20900. 

cumartesi günü sant 11 de Tophane
de Lv. amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeU 
2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 ku
ruştur. Kullanılacak malzeme nümu
ncleri komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komlSyona gelmeleri. 

(961 - 1712) 
••• 

3282 kilo muhtelif cins köhne bak1r 

1 

verHerek 39 bUyük ve 72 kUçük bıı,kır 
kazan yaptırılacaktır.. Pazarlıkla ek-

_.. Muhasebeci• sııtmesı 7131941 cuma günü saat 
ır 15,30 da Tophanede Lv. funiı'llği sa-

l Bir 
A1lthra1aa~ t n_ thı1yacoat mru·esse- tın aıma komisyonunda yapııacaktır. _ Tahmin bedeli 4875 l!rn ilk teminatı 

365 llrn 62 kuruştur. Kazan nümune-
sesi tecrübeli ve kuvvetli bir lerl komisyonda görülür. İsteklilerin 
muhuip arıyor. Tekliflerin ve- belli saatte komisyona gelmeler!. 

1 sika ve referanslarile birlikte 1 ' <954 - 1604) 
Bnlıkpazar Maksuclıye Han 4-5 °• 
"' h .. ı o ı ı , 20 çi!t kayak ayakkabısı. 480 çlft 
, ... o. ya er gu~ saat • ara- çlvlU koşu ayakkabısı. 1550 adrt atlet 

smda muracaatları. fnnilesl, 1550 adet atlet donu. 1550 çlft 
lft.stık ayakkabı pazarlıkla satın alı-

ANADOLU ANONİM TORK nacaktır. İhalesi 11/ 3/ 941 salı günü 
5· ta ş· k t' d saat 15 de Tophanede İst. Lv. Amlrll-
ıgor u- e uı en: ğl satın alma komisyonunda ynpıla-

Şirketimizin 1940 senesi alelade caktır. Tahmin bedeli 16.GOO lira ilk 
hissedarlar Umumi Hey" eti aşağıda 1 temlnltı 1245 liradır. Nümunelerl ko
yazılı maddeler hakkında görüşmek misyonda görülür. İstekUlerln belli 
ve karar vermek üzere 31 Mart I vnklttc komisyona gelmeleri. 
194 1 tarihine müsadif Pazartesi (956) (1606) 

1 ••• günü saat on buçukta Ankarada 
1 

T .. k' t B k U M .. d .. ı Sirkeci istasyonunda elli b.n ton 
ur ıye ~ an ası mum u ur- eşya tahmil ve tahliye ettirilecektir. 

lüğü binasında toplanncaktır. Şirket Pazarlıkla eksutmesl 7/3/ 941 cuma 
dah-ili nizamnamaoıi mucibince U- günü saat 14 de Tophanede ist. Lv. 
mumi Hey' ete iştirak edecek olan en amirliği satınalma komisyonunda ya
aşağı on hisse senedine sahip hisse· pılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 Ura 
darların hamil bulundukları hisse 1 ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi 

ti · · b .. b't · 1 komlsyond:ı görülür. Isteklllerln belll 
sene erını veya u?u mus 1 vesı- saatte komisyona gelmeleri. 
kalan toplantıdan bır hafta evvel (957 _ 1645) 
Ankarada Türkiye iş Bankasına ve ••• 
İstanbulda Yeni Postane karşısında Üç adet anbar yaptırılacaktır. Pa-
büyük Kınacıynn hanındaki Şirket zarhkla eksiltmesi 7/31941 cuma günü 
muamelat Merkezine tevdi ederek s:ı.nt 14,30 da Tophanede İst. Lv. li.mlr
mukabilindc duhuliye kartları alma- liği satınalma komisyonunda yapıla
ları lazımdır. caktır. Hepsinin tahmin bedell 37,536 

llrn 96 kuruş ilk teminatı 2815 lira 27 
kuruştur. KeşiC ve şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin knnunl 
veslkalarUe belli saatte komisyona 

Hissedarlann muayyen gün ve 
saatte Ankıı.rada bulunmaları ilfun 
olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
l - 1940 ııeneaine ait idare mec

iisi ve murakipler raporile bilanço 
ve kar ve zarar hesaplannın okun-

1 ması ve bunların tedkik ve tasvibi 
-ile idare meclisi azalarile murakiple
ı in ibrası. 

2 - 1940 seneei ki\r ve temettü
ün tevzii hakkında karar itası ile 

gelmeleri. (958 - 1646) ... 
50 ton saman alınacaktır, Pazariık

la eksiltmesi 11/ 3/ 941 sah günü saat 
15,30 dn Tophanede Lv. ftmtrliğl sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedell 2250 Ura ilk teminatı 
168 lira 75 kuruştur. İsteklllerln belU 
saatte komisyona gelmeleri. 

(959 - 1647) 

tevzi tarihinin t~biti. ·-- Dr. İUSAN S.nıi ••mi!!!! 
3 - Şirket dahili nizamnamesi· 1' f F O A Ş 1 S 1 1 

nin 12 ınci maddesine tevfikan ku- Tifo ve paratlfo hastalıklanna 

1 

ra çekilmek suretile çıkan üç azanın tutulmamak için teslr1 kat'l, mu-
yerine diğerlerinin intihabı, afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

4 - Murakiplerin ııeçilmesi. eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-
l 5 - Ticaret kanununun 323 ve ruı,ıtur. 

Süriikle)ici ve temiz bir uslüpla l"Ücude ~etirllen bu büyük Aşk 1 324 ncü maddelerine tevfikan idare ••••• p f D 
ve hls romanı neşredilmiştir. Fiatı: '75 Krş. 1 meclisi azalarının gerek kendi nam- ro · r. ı 

İNKİT.AP KİTABEVİ, İstanbul Janna ve gerek başka Şirkeleterin Kemal Cenap 
Iİıı••••••••••••••••••••••••••• .. 

1 

idare meclisi azası veya müdürü eı-
fatile Şirk~imizle muamele yapma· 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme İDARE MECLİSİ 
Umum idaresi ilanları 

Doğu Palas 2. Lnmartln Cad. 5 
Taksim. Telefon: 43963 

11 11
1 larına müsaade verilmesi. 

g=M=u=h=ıı.=m=m=en=b=e=d=e=ll=erl=l=e=m=lk=t=a=r=v=·e=v=ası=fl=a=n=aş=a=ğ=ıd=a=y=nzı=lı=(3=)=gu=ru=p=te=- m••hı• ı·ı bı• r ı• la~ n' 
le!on, her gurup ayrı ayrı !hale edilmek üzere (25/3/941) Salı günü hi7.ala- ...ıA 
rında :;azılı saatlerde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komlsyon tara-
fından açık ek.5ııtme usullle satın alınacaktır. İstanbul belediyesi memurları kooperatifi 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurupun hizasında yazılı muvakkat te- t ~ " ı"x." 
minat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine k.a- (YAÖ İŞLETMES ) Mudur uı;unden: 
dar komisyona müracaatları lazımdır. Bazı tüccar ve esnaf elinde müessesemizin dört aydan evvel istimal 

Bu işe alt şartmımcicr komisyondan parnsız olnrak dnğıtılmaktadır. ettiği etiketlere benzer (kurşuni renkte ve lfı.clvert yazılı) etiketleri havı 
ı - 50 adet manyetolu Masa Telefonu: Muhammen bedeli (1700) ilrn, kte b -

1 muvakkat teminatı 027) lira. c5o> kuruş olup eksiltmesi (10,30> on buçuk- yemek ya{P tenekelerine tesadüf edııme ve unları taşraya gonder 1-
tadır. dlfr! görülmektedir. Milesscsem!z, mezkftr etiketlerin taklit edildiğini an-

2 - 15 tı,drt Manyetolu Portatif Telefon: Muhammen bedeli (1410) 11- lnyarak mütecasirleri hakkında tnklbata girişmiş ve bunları dört ay 
rn. muvakkat teminatı 005) llra (75) kuruş olup eksiltmesi (10,45) onu evvel fptnl ederek piyasaya yeni etiketle tenekeler çıkarmıştır. 
im k beştedir. İşbu Han tarihinden itibaren tı.zaml on beş gün zarfında elinde eskt 

3 - 25 adet Manyetolu Dıvar Telefonu: Muhammen bedeli (800) lırn, etiketli tenekeler bulunan tüccar ve esnafın müessesemlzlrt İstanbul Ba-
mu\·akknt teminatı (60) lira olup eksiltmesi 01) on birdedir. (1720) lıkpazarı Taşçılar caddesinde 9 NoJu satış deposunda tebdil için mürn-

M 1. T h ·ı Ş fi • d caatları ve bunların müesseseml.7.ce tnhllllnden sonra hemen yeni tcn~-Kulekapı a ıye a 81 e iğın en : kelerle tebdil edileceği, aksi takdirde tevcih olunacak bllcümle mesı:U-
Galatnda Arapcaml mahallesinin kalafat yerinde 8/1 sayılı mahalde ı yetıerln işbu ilfuıa riayet ctınlyene raci olacağı ehemmiyetle Uftn olunur. 

inşaat atelyesl sahibi Hasan Basrinln şubemize kazanç vergisinden olan illl••••••••••••••••••••••••••llllİi borcundan dolayı haciz altına alınan 110000° on bin muhtelif renk ve şe-
!cllde dört köşe mozayık çininin llk satışı aleni müzayede ile 24ı/2/941 günü 
yapılmış ise de talip zuhur etmediğinden ikinci satış 7/3/941 •tma günü 
saat cılOı da mezkür mahalde yapılacağından talip olanların yukarda yazılı 
~ün ve saatte hazır bulunmaları. 0624> 

İstanbul Ha va Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Havn Birlikleri ihtiyacı için 2000 metre para.şilt torbalık bezi satın 

alınacaktır. / .. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 11/3/941 salı günü saat 14 de Yeşllkoy hava mın-

takn depo amlrll[.ri satınalma komisyonunda yapılacaktır. .. 
3 - Isteklllerin şartname ve nümuneslni görmek üzere her gun pazar

lıl'ta gireceklerin belll glin ve saatte 300 liralık muvakkat teminat makbuz
la1'1le b!rlijtte mezkür ırilnde komlsvona müracaatları. C1G30) 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve mltdarı ·yazılı süt ve yoğ~rt 12/3/941 çarşaır.ba 

cun(ı saat 14 de pazarlıkla .s:ıtın alınacaktır. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görülebilir. 
Cinsi Mikdarı 
Süt 2500:3000 
Yotturt 2{)00:2500 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 

(1642) 

1 - 200 galvanlzU 50 galvanlzslz bidonun mübayaası 10/3/941 tarllıhıdc 
s:ıat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Takarrür eden fi:ı.t üzerinden % de 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün me~k(ır komisyonda görüleb!llr. (1610) 

Maliye Vekaietinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz blr kuruşlukların yerine Dantelll bir kuruşluklar darp ve pl

y;•saya kCıfi miktarda çıkarılm1ş oldu~undan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etnıiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkez 
b:ı.nkası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edi
lebilecektir. 

El!nde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarlle 
Cumhuriyet merkez ve Ziraat bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri llan 
olur.ur. (9035 - 12523) 

Maarif Vekaletinden : 
Orta okullaro. matematik, tab!Iye, fransızca, almanca ve ingll!zce ders

ler! için öğretmen muavini seçllm~k üzere Istanbulda yuksek ö~retmen 
okulunda bir imtihan açılacnktır. imtihanlar 24/ 3/ 941 tarihinde başlaya
caktır. Lise veya öğretmen okulu mezunu olan taliplerin bulunduklan ma
hallın ınaarlt idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme şartl:mnı öğ
rendikten sonra 1813/ /941 tarihine kadar Vekilliğimize milrncantları ilan 
olunur. (1137) 0544) 

6 Mart 1941 

EMNİYET SANDIGI İLANLARI 

Taksiti E ak satı ı sekiz 
senede 0 /o 5 faizle ödenir 
Semti 

Edlrnekapı Çakırağa mahallesi Han
çerllklllse sokağında eski, yenl 22, 
28 No. lı 
Üsküdar Hayreddlnçavuş Çeşme so
k!ı.k esk, 6 yeni 4 No. lı 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Tar
la.başı eski 33. 35 yeni 31 No. lı 
Kartal Yakacık Karyederunu sokak 
eski 3513/ 30.257/ 8 yenl 125/8 No. lı 
Anadolukavağı İskelemeydanı eskl 89 
No, lı dükkli.n ve 9391 No. lı kayıkhan3 
95 No. lı odayı milştemll diğer dükkô.n 
'Üsküdar Aşçıbaşı mııhallesl Mektep 
sokak eski 9 yeni 13 No. 1ı 
Üsküdar Ta vaşlhasanağa. mahallesi 
Sellmpaş:ı. sokağında eski 28 yenl 36 
No. lı 

Cinsi 
Arsa 

Arsa 

Muhamm.e 
Kıyme 

60 

10(} 

Kflglr apartımanın yanm 7500 
hissesi 
Bahçell ev 200 

Dükkan ve kayıkhane 300 

Ev 100 

Ev 600 

Kasımpaşa Hacıferhnt mahallesinde İki ev iiOO 
Pirinççi, Karanlıkçeşme sok.a{Pnda es-
ki 29. 29 yeni 45. 47 No. lı 

ı - Arttırma 21 Mart 941 tarihine düşen cuma günQ yapılacak ve 
13 ten 15 e kadar devcı.m edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. • 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 şl nlsbet!.ndo 

pey akçesi yatırmak lftzımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede selds 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tfıbl.dlr. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrlmcınkul Sandığa. biri.ne! derecede 

ır.otekli kalır. 
5 - Binaların fotoğraflan Sandık dahilindeki satış salonunda tcşh1rı 

o~unmaktadır. Fazla taCslliit altpn.k !çln salona müracaat. edllll\ 

Emlak almak ve satmak isteyenlere: 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlAk almak ve satın.ak için en kıA 

yol satış salonumuzu ziyarettir. 
İstenlldiği takdirde satılığa konan eml:\k mukablllnde ne mlkdar bort 

verileceği tayin edilerek nlflk:ıdarlara bildlriUr. Bunun için 1k1 lira. ücret 
alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan nşağı olmamak üzere üç ay lçln bin lirada 
on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka. bir ücret alınmaz. 

(1514) 
......................................•...................................... ] 
1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahmin Bedeli 
Kr. sa. 

48.000 kilo koyun etı 71 38 
23.500 kilo kuzu eti 68 '10 

850 kilo sığır eU 48 77 
1. - Yukarda mlkt.nr, cins ve beher kJlolannın tahmin cdUen bedelleri 

yazılı üç kalem etin 12/Mart/941 çarşamba günü saat 14 de kapalı zartla 
eksiltmesi yapılncnktır. 

2. - İşbu üç kalem etin ilk teminatı cı379h lira a7• kuruş olup ş~a
nıesı her gün Lş saatleri dahilinde komisyondan c255• kuruş bedel muliabt
llnde alınab!llr. 

3. - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tanzim edecek
leri kapah teklif mektuplarını havi kapalı zarnannı en geç belli gün ve 
saatten blr saat evvellne lcndar Kasımpıı.pda bulunan komisyon ba.şkıuılı· 
ğınıı mnlı:buz muknbllinde vcnnelcr1. d34b 

• 600 kilo zeytinyağlı Ayşekadın fnsulye konservesi 
600 kilo zeytinyağlı Barbunya fasulye konservesi 
600 kilo zeytinyağlı Dolma 
200 kilo Recel 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı gıda maddelerinin htr blr kalemi 
ayrı ayrı 7 mart 941 cuma gllnli saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belll gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan. (1672) 

* 4000 kilo peksimet ahnacak 

Bir sene garanti verilmek ve mevzuat içerisinde bulunmak şartlle pa.
zarlıkla 4000 kilo peksimet alınacaktır. 

Talip olacakların verıx:ekleri pekslmetln evsaf ve mümkünse nümun~ 
lerlle blrlıkte 7 Mart 941 cum:ı günü saat 14,30 da komisyonda hazır bulun-
maları. (16'13) 

* Ihtlyacımız olan lkl adet kamyon tekerlek zinciri 7/3/941 cuma. J;üntl 
saat 14 de Kasımpaşadn bulunan deniz levazım satınalmn. komisyonunda 
pazarlıkla :;atın alınacaktır. • 

İsteklilerin belli gün ve saatte mezkfır komisyona mUracaatlan llln 
olunur. (1701) 

D. D. Y. 3 üncü işletme müdürlüğünden: 
İhalesi 20/2/ 941 tarlhlnde yapılması evvelce llan edllmlşken yapılan 

teklJfler haddi JAyıkında görülmediğinden, ihalesi tal!k edilen 1941 senesi 
.Mayıs nihayetine kadar Bandırmaya gelecek kömürün tahmil ve tahliye ~ 
ayrı ayn ve kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13/3/ 941 Perşembe günü saat 16 da Balıkeslrde işletme bina
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Şartname İşletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonundan parasız v&
rillr 

İsteklilerin muayyen gilnde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
muvakkat teminat ve kanuni vesikalarını havı zarflarını komisyon reisliği
ne tevdi etmiş olmalan lüzumu ilan olunur. 

Vapurdan tahllyesl 
Mavna ile nakliyesi 
Kara tahmil ve tahliyesi 

Tehminen Muhammen 
· Ton bedell 
16.000 T.L. 11200 
16.000 T.L. 8800 
8.000 TL. 3600 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 

Muvakkat 
teminat 
TL. 8ro 
TL. 660 
TL. 270 

(1471) 

Kuleli askeri lisesine glnneğe istekli olup da taşralarda şubelere, ts
tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıfinrındıı dl>
nekllğl olmayan, bütün girme şnrtlarını haiz Bulunan ve aynı zamanda girlf 
evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak üzere 
7 Mart 941 Cuma günü saat 9 da Kuleli llscslnde bulunmaları ve bu tarih
te mektepte bulunmayanların haltlannı kaybedecekleri ilfuı olunur. (1443) 

D. D. Yolları 8 nci işletme 
Komisyonundan: 

Muhammen bedeli <1262501> lira olan İzmir - l\lanisa hattın
da Emir alem ile Müradiye arasından ihzar edilecek <ıl5000.o MS 
kınna ve toplama. balast işi 12.3.9.U çarşamba günü saat 16 da 
kapalı zarf u~!•Hle İzmir Alsancakta işletme binasında komisyo
numuzca ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin «1969ıt 
liralık l\l. teminnt ile kanunun tayin ettiği vesikaları ,.e teklif 
mektuplarını ayni giin saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver: 
melcri hizımdır. Şartnamesi (ll.32u lira mukabilinde Anknra, 
Haydarpaşa ve İzmirde idare veznelerin.de satılır. 517 • 1186 

Selimiye tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için 11100. ton odun pazarlıkla s:ı.tuı 

alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 7/3/941 cuma günü saat 11 de Sellmiyedekl tümen 

satınalma komisyonunda evsaf dıı.hlllndc münakasası yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görilleblllr. 
4 - Pazarlık neticesi takarrür edecek tıat üzerinden % 15 temlrıd 

alınacaktır. (1708) 


