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apı an 0 ar Yorginin Parası İçin --Af manyaya Fasufya - Senınle başbaşa, pek kısa bir za. Gök bir yıldız tarlası halin:Jeydi. 
man dahı olsa, kalmak arzusul Ahl Bu yeıfo toprağı ne güzel ko-

- Pek kıı;a bir ~aman mı? Ntı;in? kuyordu. Rüzgarı ne bayıltıcı idi 
Sr•detiıu neden bu kadar &abuk har- aatc baktıktan sonra: • · 
c dın? Niçin bbyle duşuniıyorsu.J? - Sant. yarım. Nihal .. Sen yorgun-
Daha onumuzôe bitip tükenmek il- s n ıuyu, Ben blraı. balkonda kala· 
mcyen yıllnr var .• Bu yıllar hep sa- cağım.. Dedim 
adctJe olu... - Uyumıyacağım... Fakat geceyi 

?.. bana tercih etmene şaşıyorum. 
- Cevap vermiuorsun? ı - Tuhafsın, Seni h!c; bir \CYı: ter-
- Sozlerrnı fünlem • beni d:ıha <Cih ıedebiUr miyim? Buna imkln var 

mesut cd.;yor. mı? 
Artık gulmüyor ve birşey dUŞunü- - Öyleyse, buraya, yanım:ı gel. Ve 

yormuş g 'b i, b ş1 öne c.r.k. yuı uyor- balkon kapısını kapı, 
du .. Sordum.. Gcl.lyoruml 

- Niçin konuşmuyonmn? 'çıyı kapattıktan sonra, yanına 
- Seru d~unüyor.aum. ce'cre.'k, onn baktım. • 
- Neden? - Gel! 
- Çunkü 8eni daha çok ıevd'i!imi D:Ycnk kollarını ULattı •. Oturdun:. 

duyuyorum Elleri omuzumda idi ve hep b:ıD':I b • 
- Yenı ·mı? layon1u 
- Haylı'! Bu dcfaki duygum daha - Anlatsana! Senin sesini dinle· 

başka. m:ye o kadar ihtiyacını var ki! .• 
- ? .. - Halbuki ben ıeni dinlemek iı;;-
- Tuna1 dcffl mi? Scnln saadetiaı ıtiyoram Nıh:ıl. 

kıskanıyorum. - Öyleyse ikimlır; de susalım! 
- Ben m saadetimi mı? Sebep1 - Susalım mıi' 
- Sebep mi? VüzümU ona doiru cierek. baıına 
DuşundJ. 'BaŞJnı yukan kaldırarak dayadım. 

yıldızlara baku: - G6rmUyor musun1 Ay bize ba-
- İşte! byor. 
Dlye ı::uldü. - Baksın... :Ren artık onu scvmi-

- Seni daha cok scvmclt istiyorum. yorum ki. 
Korkulu ruy dan uyan;yormuı g.- - Niçin? 

bı sılk ndi: - Sözünde durmadı Seni en cok 
- c n m.. Bırakalım bu söıleri andıfım günlerde, o yıizünu benden 

üıuyorum. Beni 'ısıt. •. cizli:d:. 
- Pardesümü gıyer mis!n? - Öyleyse perdeyi kapatıyorum. 
- Görenler ne der~ Beni ıd;iha sıkı Yüzünü görme 

tut. - Hayır! Onun, bizim saadetimizi 
Titriyorsun 1 Korkuyor ımn· gi)rerek kıskanmasını istiyorum. 

ıun? 
- Hayır! 
Eve gelmıştlk. Nihal: 
- İkimız de halsıziz .. Merdivenleri 

nasıl çıknca ız, dedi 
- Seni kucağıma· alıp, merd!vcn

lerdcn çıkarabilirim 
Dedim ve sokak · kapısından Jçeri 

ginnce, Nıhalın belinden kavny rak, 
kollanmın arasına aldım 

- Nasıl? · 
- Seni yormuyorsam. icvkalide " 
Oda kapısının önüne gclaiği:n z~

man kollanın ağrımıştı Fakat ben 
h:ssettlrmcmcyc çaltıar;k: 

- Seni taı;ımakla asla yorulmuyo-

Nihal ne tuhaf konu~uyordu Söz
lerinde gizli bir hakikatin lfode!'.i m; 
vardı? Yoksa lalettayin, böyle mi 
konuşmak istiyordu? Urun bir ayrı· 
hk onu 1'aşkala,unnıı mıydıi' Ona 
yeni duyguları, güzel zevkleri mi öğ
retmiştil' Bunlann hiç biri değfl det 
Nihal her ıe:ve ltüsmliş miiydüi' 

Düşiinuyor, fakat saadetinden aat:ı 
süphe etmiyordum. Nasıl edebilirdim 
ki, nefes alışım bile duyduğum Ni· 
halin bakışlannda bliyuk bir sevgi 
mevcuttu. 

- Uykum geldi. Uyuyalrm, dedi ... 
- Uyuyalım amma soyunmadık ki. 
- RU1amı bozm:ı.- lıte böyle baş-

ihraç Edilebilecek 
Eski hesaplann tasfiyesi maksa

diylc Almanyaya yapılnn ihracat için 
lisansla rın verilmesine de\ am edil
mektedir. ş~hrimiz tacirlerine yapılan 
yent bir teblige göre, 1940 senesi ile 
daha ~ki yıllara nit olan kuru fo
ı;utye stoklarından arzu edildiği mlk
darm Almnnyaya ihraç olunma ına 
mü :ınde edilmiştir. Bu stokların sa
tış muamelesi hakkında nUikadarlarm 
mmtnka ticaret müdürluklerine mü
racootları lf'ı:mn gelmektedir. Bu se
nenin yeni mahsul fa ulyelerinden 
şimdilik ihracat yapılmıyacagı gibi, 
eski mahsullerin de Ticaret Vckf'ıle
tincc tesbit edilen fiJ atlar Oı.erinden 
•at:lma ı şarttrr. Esasen :fasulye ıtok
lan ~vı:<>lce Vekftlete blldirılmiş idi .. 

Is anbulun Bü+··n Yoll rı Ya tırılacak 

Tiirkiyc - /talya a~a uıda 

Bir sene jçinde muhtclir kazalarda kfırglr inşaat. 12 bin metre murab
yapılan tamirat ve imar faaliyeti hak- baı parke, 1R75 metre murabbaı adi 
kında bir istatistik hazırlanmıştır. kaldırım yapılmıştır. Sarıyer kaza
Bu istatistiğe göre; Emlnönfı kazası :-anda Çırçır yoltınun asfalt kaplaması 
dahilinde 29 cadde ve sokakta 6 bin yapılmış. 240!! metre murabbaı adi 
metre murabbaı asfalt trctuvar, 11483 kaldınm inş::ı edilmlstir. Aynca Bc
metre murabbaı parke, 44911 metre bek - İstinye yolunun bir kısmı ya
murabbnı adi kaldırım, 730 metre pılmıstır. Kadıköyünde 14 cadde ve 
şose inşa ettirilmiştir. Fatih kazasın- sokakta 1665 metre uzunlulntnda şose. 
da 14 sokak ve caddede 2030 metre 4150 metre murobb:ıı parke kaldı
murabbaı beton refoj, 3044 metre rım. 272990 ınC'tre murabbaı adi knl
murabbaı m:ıkadam şose, 1471 metre dırun yapılmnsma bnşlıınmıştır. Su
murabbaı pnrke, bin metre murabbaı adiye - İ'lkele yolu - Çifte havuzlar 
adi kaldırım yapbrılınıştır. Ayrıc::ı yolunun 6811 metre murabbalık kat
Topkapı - Çekmece yolunun 500 met- ran kaplaması yapılmıştır. Üsküdar
relik mebde kısmı genişletilmiştir. da bir çok sokaklar makadam şose 
Eyüp . kazasında Z:ılpaşa, Boyacı, Ba- ve adi kşldırrm olarak inşa ednmlş

Hususf takas suretiyle ltalyan fir- harlyc \ c Kalenderhanc sokakl:ırma tir. Ayrıca Ü"skildar hıeydanmmın 
b 

mozayik parke olnrak tanzimi ve Us-
m::ılarlyle Türk firmaları arnsmda !lG79 metre mura baı adi kaldıran 
mühim bir mübadele tıcareti yapıl- inşa edilmiştir. &kırkByünde 8 so- küdnr - Şile, Üsküdar - Beykoz yo

lunun 5250 metre murabbaı uwnlu
mıştır, italyanLırn teftik, keçi kılı, kak ve c."ıddede 1518 metre uzunlu-

ı ğunda şose inşası ve tamiratı ya-
sitrc gibi maller mukabilinde tal- I ğunda şose yapılmasına başlanmıştır, pılmıştır. "' 
yanlar yirmi beş 'ton aiaç kundura BC'yoğlu kazasında 35 cadde ve so- Beykoz kazasında Anadolu hisarı 
çl\'isi, manometre. termometre, me- kakta 12177 metre murabbaı asfalt, Göksu köprüsü 2300 lirn ile> tamir 
kik, mensucaı makineleri ve yedek 4518 metre makadam şo e, 11571 edilmiş, 2439 metre murabbaı adi 
aksamı la~ak makineleri ve n~samı metre mura"Qbaı parke kaldırım, 217 kaldırım. 463 metre murabbaı parke 
,;ermlşlcrdır. Bu mallnm .• ıcslımlne ı metre murabbaı. adi kaldırnn yapıl- kaldırun yapılmıştr. 
yakında bıışlanııcnktır. Yıne hususi mışhr Ayrıca Abideihürriyet - Ka- Önümüzdeki faaliyl:!t devresinde 
takasla nltı yüz tonluk bir parti 'de- · 
m

·r ,.ivi de 
1 

b 
1 

. t 1i ğıthane yolunun 13.500 metre mu- İstanbul semtindeki yollam ve mey-
ı .., , m r çcm er ve ç vı e k · · ı 

getirt·ı kted' B 
11 

B 1 rabbalık kısmınm atran kaplaması danlann tamamen tamiri, ekserısın n 
ı me ır u mn ıır u ga- "k . k istan gel . c' yapılmıştır. Beşı taş kazasndn ıse 6 de katran kaplaması ikmal edilecc -

r Ba . ~~ ır.l l. ld• soknk ve cnddede 1407 metre mikabı tir. 

ır l' lll ıeye ı ge ı ---------------------
üç tüccardan mürekkep bir Fin ti-

caret grupu şehrimize gelıniştir. Fin 
tacirleri piyınıamız.da tem:ıslarda bu
lunmuşlar ve iki memleket arasında 
yapılııbilec<'k işler C'traCmdn görüşme-
ler yapmışlardır. Fin tacirleri husu-ı 
si takas suretiyle iki memleket ara
sında yapılacnk ticari mübadeluttıı, 
kendilerinin bol mikdarda muhtelif 
kağıtiar, mukavvalar. demir malzeme, 
yapı malzemesi, sellt\loz verebilecek
lerini ve muknblllnde şarap. üz.ütn, 
incir. tiftik, gitre, keçi kılı. deri. tn
tün almak istediklerini söylemişler
dir. Fin tüccarları bazı temaslnrda 
bulunmak üzere Anl<araya gidecek

ihtikar 1 araması 
M ··rakabe Teık·ıatı Genişletilecek 

1htikfir tarama ınm iyi netlcclcr kasap Ali Şahin ve ortağı Muammer 
verdiği görüldUlünden bu tarnmala- adliyeye verilmiştir. 

Çivi ihliktirı 

rum. 
Dedim Nihal elini ağı:ınıa dofru ~ .. vamı vnr) Yağlı iolıumlar 

gotürcrck: ''""' 

başa uyuyabilir:z. lerdir. 

rın sık sık yapılması kararlaştırıl
mısttr. Fakat bu isin tam randıman 
verebilmesi için tcşkllDtın ve kadro
nun genisletılmesine lilzum vardır. Bu 
hususta Ticaret VekAletlne yapılan 
müracaat muvnfık görülmüştür. Pek 
ynkında müraknbe bürosunun geniş 
çalışmalarına iml<An bulacak ve her 
giln ihtlkl'ır tanıması yapılacaktır. 

Paketinin 350 kuruşa satılması i
cap eden kundura çivisini 12,5 liraya 
satan Beya:ı:ıtta kunduracı Ahmet, 
kalfası Mustafa, o civnrda kunduracı 
Kasım ve Muzaffer adliyeye verilmiş
lerdir. 

- Yavaş konus .• Kiracılar uyuyor· Son günlerde yağlı tohumların ih-
lar. racntı yapılmndıl'.,'lndan \?U maddelerin 

Dedi. İçeri girdik. Odanın içi av satışları da nisbi bir gevşekliğe uğ-
Tnrnmalarda cürmü meşhutlnr arttı- Duruşma sonunda Mustafa ve Ka-
ğı takdirde bu gibi muhtekirler kısa 
bir znmnnda mahküm edilmiş ola
caklardır. 

dınltktı.. Ve serin bir rüzgar açık ramıştır. Kilosu elli bes kuruşa ka-
kalan pencereden içeri g!riyordn dar yükselen susam ve keten tohum-

N'hal, hemen kendrsini karyolanın n~OGR A 1\1 ları elli kuruşa ve ay çiçC'ği tohumu 
u tune attı; ve inler gibi: :7. JO Proırram l ıuo Şarkılar 23 kuruşa düşmuştür. Bu arada fiyat mürakabe kontro-

7·33 MUd1c (PL) 19.oo Xonuıma törleri dün de umumi lhtlkıir tarama-
- Ohl Dedi. Ne kadar halı;:zmi- 7•45 Hıbrrlcr 19•15 Caz orkestrası V I" A kar G•tt• ıı yapmıclardır, Çirek paz.armda fza-

sun 25 er lira para ceıı:asma \"e bir 
hafta dükk4nlarmm kapatılmasına 

mahkuın edilmişler, Ahmet ve Mu
z:ıffer beraat etmişlcrdic. 

Suçlu kasaplar cim. 8.00 Müzik (Pi.) it 30 Ha~rl« 3 J D aya l 1 " ~ 
" 8.15 Evin saati 111 45 Serbest kın cam, Katırcıoğlu hanmrla Manl-

Pnrdesü ve şapl:amı santh.lyenirı :a.30 Mllz~k (Pi.) 19 ss Şarkılar Vali ve Belediye reisi Dr. L<ılfi konun yazma ve yemeni ihtlkftn yap- Koyun etini narhtan fazla fiyat i-
ustüne fırlattım, balkona doğru JÜ- ı:z.so Procnım ~~·!~ ~:::.~arıı:azetesi Kırdar dün akşam Ankoroyn git- tıkları tcsbit edilmiştir. Dün cürmü le satan Hru:an, Ali ve Muammer is-

Öldürüldüğü Samlıyor 
Kuzguncukta, Beylerbeyi caddesinde 

44 ntımaralı evin önünden geçenler 
fena bir koku duymuşlar. keyfiyeti 
zabıtaya bildirm işlerdir. Zabıta eve 
girmiş ve bu yalının deniz tarafındaki 
kapısı kırılmak suretiyle içeriye gi
rlldiğini ve Yorgl adındaki adamm 
öldilrüldUğiınU tesbit etmiştir. 

Ceset morga kııldırılınıştır. Zabıta 
Yorginin bir müddet evvel Amcrlka
dan geldiğini, 70 yaşında bulunduğu
nu ve bir hayli serveti olduğu için 
bu vakayı şüpheli görerek tahkikntı 
derinleştirmeye başlamıştır. 

Yorginin ya parasına tama' edilerek 
bir cinayete kurban gittiği, veyahut 
evine giren hırsızlar tarafından öldii
rüldiiğü zannedilmektedir. Yorginin 
Beyoğlunda oturan kardeşinden baş
ka hiç kimsesi yoktur. 

15 Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

Uç sene evvel Kasımpaşad:ı yor
gancı Kazımı öldüren ve 15 sene hap 
se mahkUm edilen Cevdetin karısı 
Hayriye hakkında müddeiumumiHkçe 
ikame edilen dava dün birinci oğır 
ceza mahkemesinde bitmiştir. Mahk~
me Hayriyeyi de 15 sene ağır hapse 
mahkum ederek tevkif etmiştir. 
BİR SUYGUNCULUK DAVAS1 -

Rfr müddet evvel Sultanahmette bü
yıik yangın yerinde Mustafa ismindP. 
birini zorla soyan ve saatini parasını 
alan Fethi ve Hanefinin duruşması 
dün bitirmiştir, Birinci ağır ceı.a mab 
kemesi her iki suc;!uyu da 3 er senr-
8 zer ay hapse mahküm etmiştir. 

Dün Bir Tramvay 
Kazası Oldu 

Dlin akşam &ehrimizde bir 1ram
vay kar.ası olmuş ve altı kişi yara
lanmıştır. 

50 numaralı Harbiye - Aksaray 
tramva7 arabası dün akşam 17,80 da 
Bankalar caddesinden Karaköye gi
derken Karaköy önündeki virajda 
freni bozulmuş ve hızla yoldan çıka
rak Yüksek Kaldırım hizasındaki 
dükkanın kaldırımına çarpmrştrr. 
Tramwy, büyük tali eseri olarak 
devrilmemiştir. Ynlnz ön tarafı par
çalanmış, ikisi ağır olmnk üzere altı 
kişi yaralanmıştır. Ağır yaralılar has 
tahııneye kaldırılmış diğerleri de te
davi altına alınmıştır. 

l\fusiki Sanatkarları 
İmtihan edilen musiki sanatkarla

rının kontrolüne başlanmrtır. İmti
hana iştirak etmlyen 17 musiki,Sinns 
hakkında takibata geçilmiştir. 

riidum. Ve balkon kapısını ıaçar.:ık: 12.33 Sarkılar :zı.oo Ziraat tahlml miştir. meşhut mahkemesine verilen kasap mlnde üç kasnp mahkemeye verilmiş 
- Ne güzeli Ne guze11 Dedim B:ı ;::~~ ~ıi~:~:~~ ~~ ·~g ~~~~~~~ -----<>----- ~ustafn ve kasnp Kclcldldis dük- tir. Duruşma sonunda her üçünün de Altın Fiyatları 

b • . 1.l • .ı :1:.1 

ikinci onser Ço 
Muva a 

Dün akşam Beyoflunda kon<ıerva· 
tuvann himmetiyle Komedi T =

yatrosunda verilen tarihi konsere bu
yük bir muvaffakıyet diyebiliriz İs
mail Dede konserinde goriılen ufalc 
tefek kusur ikincı konserde tamametı 
telafi ed:Jmişti. Bu itibarla ':onser 
mürettiplerine hüsntiniyC'tlc yapıl n 
hatırlatmalara karşı gôsterdiklcri a
lakadan dolayı alenen tcşekkur ede· 
riz. 
Proğramın birinci faslı bütün saz 

heyeti ve okuyueulann iştirakiyle ya
pıldı Orkestrayı (şef) bir "değnek, 
yerine usulleri tesbit eden bir ku
düm ile idare etti. Bu butün iasıln 
sürükleyici bir ruh öflcmiş gıblydi 

İlk fasla Emin Ağanın suzinak peş
revi ile başlandı. Peşrevden ~onra 
Zekai Dede merhumun pek sevdl/;i bu 
makamda bestelefüii suzinak beste 
okundu. 

Sadi Işılay'ın keman taksımi ken
dısinden bahsedilecek kadar güzcld.1. 
Alaturkada bu kıı dar üstatca bir t ak · 
~mi Leon Hanciyanda bile dinle
medik. 

İkinci fasılda s3z heyeti tahdit edil
miş ve okuyucunun adedi bire indi
rilerek yalnız Necml Rızaya hasredil
mişti. Fasıla (Artaki Can) m kanun 
taksimi ile b:ışlnndı Sanatkar, hıc; 
şüphesiı: mandal kullanmıyan merhum 
kanuni Hacı Arif Beyin ruhunu şa
detmiştir. Necmi Rızanın Bayburtlu 
Zihniden okuduğu şehnaz d!van çok 
alkışlandı. 

Uçüncü fasıl yine mahdut bir s:.ız he 
y'eti ve okuyucu olarak B:ıy Hamitlc 
yapıldı, Bu fasılda Mustafa Ça"ıı~un 
oya gibi eserleri çok alkışlandı . 

Köçekçcleri ihtiva eden dördüncü 
fasıla bütün saz heyeti i&tirak ettl. 
Tefle idare edilen bu fasıla bilhass:ı: 

Yine de 1ı:aynadi taşdı daflann taşı 
kö,ekçesi halkın ısrarlı alkıı;lariy• 
le iki defa çalındı. 

Konservatuvann musiki tar!himi
ze olan bu büyük hizmetini takdirle 
yadediyoruz. 

Bir Genç Vuruldu 
Beşiktaşta Kuyu sokağında otııren 

Hasan isminde bir genç evelki gOn 
geç vakit Güler slnC'mas!lla giderken 
vaktiyle dövdiiğii Tekin taraUrıdan 
bir vesile bulunarak sinemanın ar• 
kasma çağın1mıştır. Hasan istenilm 
yere gider gitmez Tekin genel yere 
yatırmış ve bıçakla 7 muhtelif ye
rinden yaralamıştır. Yaralı Beyo lı.t 
hastahanesine kaldırılmııı suçlu yaka• 
lanmıştır. 

r 6 Perşembe l 
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RUMi: 1357 lllCRI: 1360 
İlkteşrin: 29 Şevval: 16 

sene oluyor k: görmedim. Ynvaı~ı ne ıuo 11.nı.ııı: (Pi.) :ıı.45 Orkestra Çocuk Bakımı Kursları kiinlarmm birer hafta kapahlmasma dilkkdnlarmın b irer hafta kapatıl- Altm dün 2550 kuru"" kadar yük· 
şen buldum. Hasretliğin büyük'hiğünü 0 2t.30 Haberler Halkevlerlnde dikiı ve bicki kurstan acı· ,,.. GOııee Ofle ikindi Aham Yauı lmsllı: şimdi anhyom:n. 18.00 Prormn 22 45 Dans mllzlU atcalı:, kadınlar ıcın cocult bakımı, ev bakımı ve yirmi beşer Ura para cczasrna masına ve 25 er lira parn cezası ö- sdmlş ve 2545 kuruşta kalmıştır. 6.37 11 ,58 14 42 ı 7,00 18,34 4_57 
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Ankara, 5 (TAN Mubnbiı'indcn) -
D \ et'n al5kalı bulunduğu sanayi 
mı. e-elerinde çalısmakta olan işç.1-

1 rın k'rfi ve terfıhl etralındn tetkik
ler yapılmakta olduğu haber vcrll
ne tedir Son ı:unlerde hemen bilü. 
rn m devlet fabrlkalannda çatışan lş
ç lere sıcak yemek verilmeye başlan
mıştll". Bu tedbırln işçilerin iş haya
tı üzerinde devcrimli neticeler tevlit 
etmcltte oldugu anlaşılmtŞ \'e diğer 

halarda muayyen tedbirler nlınma-

e ulh 
or 

.,.._ 

C.HuH'in Son Talebine 
Menfi Bir Cevap 
Verildiği Anlaş,!dı 

Berlin. 5 ;A.A.) FinUndanm 
S:>\7etlcr Bırliğıyle yaptığı harbe ni
h yet \'ermesi iç n Amerika harlclyc 
n ıırı Hull tanıtmdan vaki o!an b-
1 be vcrd i kat'l red cevabmı Alman 
g - telerl tasviple karşılıyorlar. 

Hamburger Frendcrbaht, Birleşik 
AIT!crtka t r fmdnn bir şantaja te
lit'bbus edildiğ.nl söylemekte ve Bir-
1 k Amerika şlmdiy"e kadar Avrupa 
h rb.;.ne i~ırak cU4;ıni soylemcdı.ği 
ıı: n, bu teşebbüsun daha ş:ıyonı hay
ret olduLrunu mı.ve etmektedir. 

s 
... 

çıgı 

ill ri 
a 

(Baıtarafı 1 incide) 

T erfihi 
Bir Kanun Proiesi 
BHdiriHygr 

sı için -etütlere başlannıı$irr. Bundan 
başka sıhht icaplar ve hukuki mUna-

betler bakımından tanzimine çalışı
lan işçi hayatını konıyacak lı1ylha
mn alftkadıır encumenlerde rnüzak"'
rcsinc başlanacak ve kısa bir zaman
da tatbikine geçilecektir. Diğer ta
rnftan hususi smaI ınüessest'.'lerdcld 
lşçılct"C de sıcak yemek verrımesi i
çin İktısat Vekfıletinin fabrikatorlcr 
nezdinde teşebbüslerde bulunacağı 
haber verilmektedir. 

Zaferi Elde 
Et ek İçin 

"ingiltereni; Avrupa 
Karasını istila Etmesi 

Lazımdır .. 
Ottova 5 (A.A.) - Mu~af:ızakar 

muhaldet lideri Hamson, Avam k:ı
marasında yaptı!ı beyanat ile Kan:ı
da ile Kanada hük<imetinden hıılihıı 
zırda gönüllülerden mürekkep olan 
Kanada deniı:a'iın kuvvetlerinin mec
buri askerlik mükellefiyetine tabi tu· 
tuhnalarına karar verilmesini istemiş 
tl,r. 

Kin hükUmeti ~mecburi askerlik 
hizınclini yalnız mflli müdafaaya hu 
retmefi taahhüt ettlfindcn, bu m& 
sele memleket için ciddi ve vahim bir 
meseledir. Umumi efkarın bu işte 
ayrılık göstermesi itibariyle mesele
nin, gel~lt müı:akcrelcrin me"YZ\luna 
teşkil ctmeıi muhtemeldir. 

Diğer taraftan, Londraaan dönmüş 
olan Hamson. Avnıpa karasını lsti1i 
etmedikçe !ngiltcre tı;in nı.fer b.b\l 
olamıyacağı fikrinde tmlundnfunu 
Parlimcntoya bildirmiş ve dcmiitlr 
ki: 

"İngiltercnin bu iıi diiıündüğüoü 
temin edebilirim. Fakat bunun ta
hakkuku ancak bütün Bi.iyiık Britan. 
ya Dom!nyonlarının, BıTlesik Ame
nkanın ve tekmil demokrasilerin tsm 
yardımına bağlıdır ,, 

"Denizaltı gemileri, Tcrre Neu 
ve sahilinin tam açığındadır 
lar. Ve sahilden açıkça görün 
mektcdırler. Bittabi bahriyemiz 
bunların mevcudiyetini her tes
bıt ettikçe hucuma geçmektedir. 
Devriye gezen sahil muhafaza 
tayyareleri de ayni kilde hare
ket Niıyorlar. Bahriyemiz, bu 
de:.nizaltılarıo yerini ses vasıtn - s s 
siyle tesbit etmekte ve tayyare- hücum etmektedirler. Fakat her 
ler de denizaltıların yerlerini tes- iki servis sıkı bir elbirliği ile ça
bit ettıkten sonra bombalarla !ışıyor.,, 

Kara denizde 
(Saştarafı 1 incide) 

Muhtelü deniz yıllıklarında neş 
rcdilmiş olan malumata göre, Ka 
radcnizdeki Rus donanması 1 zirh 
lı, l tayyare gemisi, l ağır kru -
vazör, 3 hafif kruvazör, 3 filotil
la lideri, 10 veya 11 muhrip ile 
2-4 torpidobot ve 30-40 denizaltı 
gemisinden mürekkeptir. Bu ge
milerin evsafı hakkında kısaca 
mallımat veriyoruz: 

1 Zırhlı: Adı "Parsikaya Kommu
na" dır ve 23,370 tonilfıtoluktur. Sü
rati 23 milden 16 - 18 mile dilsmüş
tiir. 1937 - 38 de tamir edilmiştir. 
12 tııne 305 lik tıfır op, 16 tane 120 
lik vasat top, 10 tane 75 lik hnva 
dnfi topu, 7 tnne 457 milimetrelik 
torpido ko\•anı, 1 veya 2 tane deniz 
tayyaresi vatdır. Mürettebatı 30 su
bay ve 1200 erdir, 

1 Tayyare gemisi: Adı "Stalin" ,dfr. 
9000 tonillıtoluktur. Sürati 30 mil
dir. 22 deniz tayyaresi, 12 tane 100 
lük havn dafl topu vardır. 

1 Ağır kruvazör: Adı ''Krasni Kav
kaz" dır. 8,030 tonluktur. Sürati 25-
26 mildir. 4 tane 180 lik nğır, 4 ta
ne 102 lik, 4 tane 37 lik hava da1i 
topu. 12 tane 533 lük kovanı, 1 tay
yaresi, 4 su bomb:ısı vantır. Müret
tebatı 630 kişidir. 

3 Hafif kruvazısr: Bunlardan "Pro
iintern,, 660 ton, nçcmova Ukray
na" 6334 ton ve "Komintc:rn" de 6388 
tondur. İlk ikislnin sürntl 30 milden 
25 - 26 mile, Oçfincfisü de ID-20 mnc 
düsmOşt.ur. İlk ikisi 15 tane 130 luk 
top, 4 veya 6 tane 100 lilk, 6 veya 
8 tane 75 lik hava dafi topu, O veya 
12 tane 533 tük torpido kovanı, bir 
deniz tayyaresi vardır. Mürettebat1 
630 kişidir. 

Bunlardan Komlntern 1902 de ya
J?ılınış. fakat 1937 de ycnlleştirilmiş
tir. 10 tane 130 top, 6 tnne 75 lik 
top, 3 trıne 75 lik hava dafi topu, 20 
subny ve 570 erden mürekkep mü
rettebatı vardır. 

3 Fi lotilll lideri: Bunlardnn "Taş
kend,, İtalynda yapılmıştır. 2000 ton
dur. 45 mil süratindedlr. 6 tane 130 
luk top, 6 tane 45 lik füıfi topu, 9 
tane 533 lük torpido kovanı vardır. 
"Hnrkof,ı ve "Moslrov:ı., isimlerini 
taşıyan diğer ikisi 2895 er tonluk
tur. Nikolaycfte yapılmıştır. 35-36 
mil süraUndedir. 5 tane 130 luk top, 
4 tane t5 lik hava dafi topu vardrr. 

10 veya 11 muhrip: Bunlardan be
şi eski gemilerdir ve 1300 er tonluk
tur. 25 - 26 mil silratindedirlcr Mü
teaddit top ve torpido kovnnlari var
dır. 60 maym taşırlar. 

Dl!jer gemiler: Alman yılhğm:ı gö
re. Kıradeni7.de bir tanı.- de 1037 dr. 
illi3 edilmiş 1600 tonluk bir muhrip 
\'Rrdır. 37 mil sfiratindedir 

Fransız ydlıfmıı. ~öre. Karııd .. nlz
de Smetllvl sınıfı gemilrrdcn 2 tlınt" 
vardır. Bunlar l:i00-1800 tonluktur 
Ayrıca tonajları bilııuncyen dört 

illi Şefimizin Türk 
Basınına iltifatları 

(BavtaMıfı 1 incide) 
Milll Şef, bu telgrafa aşağıda

ki cevabı göndermişlerdir: 
HASAN REŞİT TANGUT 

Basın Birliği Kongre Reisi 
ANKARA 

Basın kongresinin temiz duy -
gularına çok tcşekkiir ederim. 
'l'ilrk Basınının hepimiz.i ila:ilen -
diren ince meselelerini .kararla -
ra bağlamak için sayın üyeleTe 
başarılar dilerim. 

İsmet İnönü 

Parti genel sekreterinin 
dünkü ziyafeti 

Ankara 5 (A.A.) - C. H. P. cenel 
sekreteri Dr. Fikri Tuzer, bugun şe
hir lokantasında Türk basın birl!fi 
umumi kon&re&i münasebetiyle bir 
çay ziyafeti vermiştir. Kongre mu
rahhaslariyle basın mümessillerini 
ve Parti umumi idare heyeti azalarını 
bir araya toplayan ve samimi bir ha· 
va içinde geçen bu çay ziyafetinde 
Başvekil Dr. Refik Saydam, ile bütün 
Vekiller de hazır bulunmuşlardır. 

* Ankara, 5 ( A,A.) - Basın birlifl 
kongresi komisyonları bugün toplan
tılarına devam ile raporlarını hnzır
lamıljlardır. Koqre yann umumi bit 
toplantı yapacaktır. 

Havadaki Elektriği Ev 
İşlerinde Ku11anmıya 

Yanyan Yeni Bir Cihaz 
Dıjon S (A.A.) - Dijon r.ivan 

ahalisinden elektrik İ!ilerinde müte· 
hassis Maurice Durand isimli genç 
bir sanatkar, havadaki clektrifi ev 
işlerinde kullanmak imkanını verı:ıı 
bir dhaz vücude getirmiştir. 

Ba genç. bir çok tecrübelerden v~ 
ağra&ma]ardan sonra havadaki C'lem
riği devamlı surette zapta muvaffo:C 
olarak evini nydınlatmış ve sanatini 
icra etmek üzere kullandıfı atetlerl 
işletmtştir. 

Almanlar Tarafından 
Batınlan İngiliz 

Torpido l\fuhripleri 
Bcrlin. 5 (A.A.) Alınan radyosu, 

Almanya ile İntiltere arastnda mu
hasamat başladığı tarihten bugüne 
kııdıır Alman denlultılannın 60 İngi
liz muhribi batırdtklarmı bildirm~k
tedir. 

muhrip daha vardrr. 
Karadenizdeki Rus donnnmasında 

30 - 40 denizaltı gemisi ile 2 - 4 tor
pidobot bulunduğu muhtelif deniz 
yıllıklarından anlaşılmaktadır. 

(Baıtarafı 1 incide) (Baı;tarafı 1 incide) 

ifşa . Edilen Ja on 
e rfleri 

_Ku~etli Al.man ~va. tesekktill~~ l nin Danzig, Koeniknberg ve Ri
gunduz Gorkı ~düstr.ı mcrkezını j ga üzerine akınlar yapmış oldu - (Baştarafı 1 lneldef 
bombar~ıman ~tmışlerdır,. .~Molotof., ğunu bildiriyor. İnfilaklar ve yan miye razı olmadığı gelen haber 
otomobıl fabrıkasınn buyuk çapta j l - ·ı · l d l ılmakt dı 
bombalar isabet etmiş. Volga üzr- g.ın ar .. olduğu muşahcde ~~. nuş- er en an aş a r. 
rindeki tersaneler ve şimendifer hat- tır. Dort Sovyet tayyaresı usle - "Ame~ika sullı istiyorsa ... ,, 
ları acır hasara uğramıştır. Geniş rine dönmemiştir. 
yangınfor çıkarılmıııtır AJman tayya- Kali.nin'de tazyik arttı 
releri Lcningrat ve Moskovayı bom-
bardıman etmişlerdir. Moskova, 5 (A.A.) - Moskova 

• 1 radyosunun bildirdiğine göre, Al-
ıll oskovaya ağır bır akuı manlar yeni taarruzlar yapmak 
Berlin S (A.A.) - Gündüz ve gece için Kursk ve Kalinin civarlarına 

Moskovaya karşı yapılan hava :ıkın- yeni ihtiyat kuvvetler getirmiş -
ları fevkalade şiddetli olmuştur. Atı- lerdir. 
lan bombalar, hükfımct dairclı:rinde, Siddctli muharebelerin cereyan et· 
askeri ve sınai hedeflerde ve dcm!r- tiği Kursk civannda Sovyet hatlarım 
yollarında vahim tnhribat yapmış ve 2 orlamak için Almanların tanklarla 
bir çok yangınlar çıkarmıştır. En- yaptığı miiteaddit teşcbbuslerin ıık!m 
tcrnasyonal Komünist umumi merkc- kaldığı iddia edilmektedir. 
ri tam isabeUe santlerce yanmııı ve Kaliıı.ine cephesinde muharebeye 
yıkılmıştır. sürülmüş dü!iman ilıtiyat kuvvetleri * topçu ve ptyadnden mürekkeptir. Rus 

Berlin 5 (A.A.) - "D.B.N,., aske- !ar, bu cephenin bir kesiminde düş-
ri bir kaynaktan bildiriyor: manın kendilerini Volga nehrinin sağ 

Kırımın tehdit altında bulunan ı:- sahilinden, sol sahiline geçmeğe ic
manlarından asker ve harp malzC'ltll"• bar ettiğini kabul etmektedirler. 
si nakline çalışan Sovyet gcmiJ .. rirıi. Kerç'e doğru taarruz 
Alman hava kuvvetleri, 4 Soııtesrinde 
keza muvaffakıyetle bombıılamağa de
vnm etmişlerdir. 

Muhtelif limanlara yapılan müker
rer hücumlarda. gemilere yüklenmek 
izere olan külliyetli miktarda h:ırp 
malzemesi tahrip edilmiş ve gemiye 
blnmeğe hazırlanan birliklere kanlı 
telefat verdirilmiştir. 

Sark cephesinin cenup kesiminde 
Alman hava kuvvetlui, bilhassa de
miryollannı muvaffakıyetle bombala
mıştır. 

Seyir halinde l t nakliye treni, 7 
lokomotif ve garajlarda duran 125 
vagon tahrip edilmJ5tir, 

Aynca 26 tren ve 3 lokomotif, bom 
balar isabetiyle durmağa mecbur ol
muştur. 

------o--~---

W av ell' e Göre 
(Başta rafı 1 incide) 

rişmek istememiş, fakat Uzak 
Şarkın olduğu kadar Orta Şarkın 
da Hindistanla bir bütünlük teş
ldl ettiğini kaydetmiştir. 

G. Wavell, aunlan ilave etmiştir: 
"Rasyaya gelince: Vaziyet bıırad'I 

karanlıktır. Almanlar HindistaM doğ. 
ru ilcrleyceck olurlarsa Hindistanm 
~imal , batı hudntlarnnızda tok knv -
Tetli müstnhkcm mevkilere tesadüf e
deceklerdir. Ba müstahkem mevkiler 
r;on zamanluda daha çok tahk:;m e-
dilmiştlr. Biz de fimdi orada çok 
kuvvetliyiz. Hindistandaki İngiliı: ku
mandanhfl ile Ruslar arasında sıkı 
bir temas vardır Hindistandan Rus
ya7a ehemmiyetli miktarda iaşe mad
deleri gönderilmektedir. Şimdiye ka· 
dar Rusyaya hi~bir askeri kuvvet gön 
derilmemiştir Esasen Rus!Jr d,ı böy
le bir kuvvetin söndcn1mesini iste
memi§lerdi r .,. 

Londra, 5 .A.A.) - Londranın sa
l.Ahiy"eW mahfillerinde tahmin edil
diğine gôrc, Alınanlar, Kırımda olduk 
ça bityük mikyasta bir taarruz hazır
lamakta ve Azak denizi methalinde
ki Kcrç boğazına müteveccih olan i
leri harekcUerinln milbim neticeler 
vermesi muhtcmcl bulunmaktadır, 

lk Tahsil Çağındaki 
Çocuklar 

( Ba~arafr 1 incide) 
Çocuk sayunı gunü yilksek okul

lardan başka Vekalete bağlı mfiesse
selerdeki kfttip, memur, eğitmen, öğ
retmen ve ilk tedrisat müfettişleri ve 
köy ihtiyar heyetleri lanliyctc geçe
cek ve sayımın bir an evvel bitmesi
ne çalı,şac.aklardır. 

Şehirlerde sayun, insnn oturan bU
tUn evlere, barakalara, çadırlara ve 
bağ, bahçe kulübelerine şamil olacak
tır. Köylerde ise muhtarlıklar hudu
du içine dahil mah.:ılle, oda, yayl:'ı, 
kışla, otlak. mezra, ağıl, harman, 
değirmen vesaire gibi yerlerde olan
lara raci bulunacaktır. 
Sayım günü tarşıda, dilkklinda, pa

zarda veya komşuda muvakkaten bu
lunmak suretiyle evinde haur olmı
yan ~hir ve köy çocukları meske
ninde aile namına yazılacak veya 
yazdınlacaktır. Mesken halinde kul
lanrlmryan binalara yazma ve sayım 
memurlan müracaat etmiy"eccltlerdir. 
Türk tebeası bulunmıyan ailelerin 
çocukları sayım harici bırakılacaktır. 
Yazım ve sayım yapılırken çocuk

lardan ve ailelerinden hüviyet cliz
dam sorulmryacak, nlifusa kayıtlı o
lUp olmadıklan araştınlmıyucak, ai
lelerin ifadeleri ve mevctıt bulunan 

Tokyo S (A.A.) - Domei: JapaO 
Times And Advcrtisser guetcsi, bas• 
makalesinde Japon - Amerikan mu"' 
nasebetlerini ihlfil eden bir çok hi• 
diselcre rağmen Japonyanın üçıiJ 
pakt mucıbince Almanyıı.nın ve İtal"' 
yanın yanında harbe girmesi tehli "' 
kesi bu paktın ahkimmdan riyade 
Japon - Amerikan münasebctlerinıtJ 
aldığı şekilden dofduğunu yazmak· 
tadır. Gnır;ete, şunları ilive ediyor: 
"Vaşington hükiimeti efer h;:ıkik:ı

ten sulh istiyorsa her şeyden evvel 
Japonya ile ınünascbctforlni düzelt .. 
meli ve Almanya ile ihtilaflarını hal" 
!etmelidir ... 

Amerikaga ye1d bir I apoll 
muralıluısı gönderiliyor 

Tokyo, S (A.A.) - Japonyamn es" 
ki Berlin elçisi Kurubu, Amerikadakl 
büyük elçi Amiral Nomura'ya mah"' 
sus müııavir olarak gönderilecektir. 
Bu karar, hem Birleııik Amerika i]t 
bir uzlaşmaya varmak arzusuna, heıt' 
de bu uzlalimanın mihver devletleri' 
nin menfaatlerine doğrudan doğruyıı 
hiç bir zarar vermemesine itina eme• 
!ine elimettir, Çünkü Kurubn ütla 
paktı Japonya nimına imza ctmi:ı C 
lan zattır. 

,\ 
Londrn, 5 (A.A.) - Afinin uzat' 

şark muhabirine göre, Porteklze aıl 
olan Tımor adasına Japon hul{ilün i.1' 
f&.zlalaşrnakta olduğunu gösteren ol{I" 
metler vardır. -------

Ankara ukuk 
F ültesin e 

{Baştarafı 1 lnetde' 
:kürsüye ı:elerek uzun ve veciz 3çıl 
ırutknnu söylemiştir. 

Maarif Vekilinden sonra, falciiltt 
dekanı da bir nutak söylcmi:ı ve but1 
dan sonra davetliler yeni fakülte b 
nasmın ders ve konferans salonları 
yaulr talebe dairelerini, idare odıı1'' 
rını gezdikten sonra hazırlanan bil 
feye geçmişlerdir. Güzel bir 11uretl 
tanzim edilmiş olan fakülte bolun~ 
gençlikle hasblhalde bulunan büyüle 
!erimiz talebenin alkışları arasındi 
fakülteyi ~rketmfşlcrdir. 

çocuğun 68hıslarma bakılarnk ·y 
tayin edilecektir. Sayımın gay 1 tıı 
sil mecburiyetin! ifa edenlerle eltıl, 
yenleri teshil olduğu için, ilk ok'U 
lan h:Urdiklcrini vC>ya bir ilk oktl 
h.:ılen devam ettikler-ini söyl'yen 
belgclcrini göstermiye \•eya kan 
verki lzahnt \·ermfyc mecbur tutıl' 
lacaklardır. 



1> • U ·Hl :r A 1'I --------------------------------------------------------------------------------- 1 

BUGüN 
Çetecileri 

9ır Londra telgrafına .are: Bel
aratıa bir Alman askerine ya

pılan taarruz uzerıne rehınelerden 
100 kışl kUfllDla dızilmiftir. 

İşgal kuvwıtlerıne karşı yapılan 
taarruz, ısyan. sabotaj hareketle~ 
en ılddetle sahne olduju mA1!mllelrıl!lf1 
h ç şüphesiz Yu~lavyadır lleu 
kll)'naklara aöre mevcudu 80.0oo ki-
yı bulan ve bır çok toplafııı mitnl

Yözler ve dijıer tahrip ~ 
rnilcehhez oWı Sırp ~ ifp1 
kuvveUerıne karşı müthif ve 71PRtır.1 
bır aerilla tlrbi 7ııtımaktaclniar • • 

Onn ntan ve Clafları kenlilerine 
b e at ü arı yapan 'ft parolaları 
S boda ili snrt (hürriyet yahut ö
lwn) ola11 bu Sırp çeteleri yirmıncı 
asrua, batında tıe,ekkul etımifl« ve 
M kedonyada aozü olan BW.ıar ko-

tecüıniyle çarpqman haflamıfl•
dır. Bu mücadele 1913 e lı:adaT denm 
etm tir; iklncı Balkan harbi Bulpr

nn m ilüblyetı ve Sırplarm zaferi 
ile netıc:ıelenmiftir. , 

1914 - 1918 haı4>fnde ı;..,, ceteci
lerı, Alnum, Avusturya ve Bup 11-
&al kuvvetlerine karşı .-nla harbi 
Y pmışlardır. Fakat Sa-t>istan illal
den kurtulup Yqostavya şeklinde 
bil.Yük vıe m ilstakil bir cleY let haline 
ıeldikten llGUa daldmlllar ve faali-
7etlerine nihayet vermişlerdir. Bugün 
Onlarm, tederinfn (Memleket, baprıa 
bir tellket Plditi aman bme muh
taçtır) d rektifin .. sadık kalarak. yi
ne sahne7e çıkt\ldanıu ıoruyoruz. 

~ 

Tnlqllda 80D zamulanJa çiftçilik modern vaatalarla yapılmakta4ır. Yukarık.i lflliml1e son sistem 
bir harman çift makinesi &Örülmektedir. 

( .... i.t<?f iSADt·····ırETK'iKLER····1 
.................................................................... ../ 

Topraksız Köglüge 
roprak Tevzii. 

Ustaıfter ı.e, Bulpr kGmlteelJeri. 
nln mekteb nd-. yetltmİilenlir. Şene
r olan ve Set>lstanın ilPline kadar 
ftalyanm bımayeli alımda 7aflJ'&ll ve 
ondan sonra Hırvatistana hükılmet 

~ 1>u1unmıyan veya ihtıyaç r---Yazan: , Piyasa Vaziyeti 
aıabetincle araz'ye sahip olnu- ' 

yan mustahsıle, koyluye ve kasaba- ! • 1 5on gunlerde pıyasalarda harareth 
la~da topraiı 11li;vebllecek ve yeaıden ! LGtfi Arif KENBER muameleler olmaktadır. Fakat 
mustallsıl vuf7eiae cireb lecek kim- İ bu muamelelerin her bıri çık kapat-
selere toprak tevz.iı, en muh m mem- İ mak içindir .. Fiyatlarda yukselııe hiç 
leket dualanndaa b ridir Bu dava, , bir sebep yoktur lifine ıetiriten Ante PneUc bir 

tetb Ki mektebi tesis etmişti, Marsil
J'ada Kral Aleksandr'ı ve Barthou'yu 
k tledenlenn oııun talebeleri oldulu 
8Ö)'lenfr. 

1iizlerce dilek toplıyarak Ank ra Zı- Neyi kime veriponız? Verdilimiz 'ft Bazı malların fiyatı 4 - 5 misli art 
nat .ICorıarestnin hararetli celselerini vereceiimfz topraklar kiaın4ir? Dun mak istidadını costeriyor, İhracat
iyal etmııti. Topralı: davası iktisadi 7a milletlerini imrenclirea bacünkü çılarla satıcıların bazan kol yhkla 
kalkınma siyuetıııin temdıne daya- ıkWıadi durumamaz, seçıea clünlerın birbirleriyle u:vuıtukları, çok defa 
mr. .EkOaomik ııt'klll mızı taımye i.tıtihsal ...._ıııGan fııluraa fe,Uli ııatışları kontrol etmenin pyri minn

B~ YulOlla9" dıft'fetlnln yh'mi ve .tarain ~a ifletmiyea, ı letemiyen neticeleri deiil ıaidirP Hem bu ne- kiha cibi cöründuiu one •üriililyor. 
ııeneUk bayatı eıınasında Sırplar i'k- ve itletilmesine imkin btdunan top~- ticeleri Tıirkiye ballmua ~ altmış Huldlmetin azami fıyat teıbit, fon 
Udar ... künde idiler, Uetaffler ise jı ~n ve ifliyebiJec:ek ellere tev- yedisini tetkil eda miistabaillerimiz lroyarak nisbetlerini tahdit ettiır;i mal 
1iz1i fll~ bulunu)"Ol'bır ve eti esrlemek bir z rirettir. Yardlama- temin etnaellllftir. Bu yüde altmı, lar bile hazan el altından fiyat fark
koınpJolar tertip edt7orlanlt. BasQn An her tarafında çahl8cak kolların yedinin içinde yiade miilum bir mik lariyle satılmalı:tadır. Pamuiu dok
UatqDer Hırvatlstana hlkim4irler, Wr cıoiu ~pcak zermn bulamıya - tarım topraksız llöyUilcrin tqkil et- san kuııqtaa satanlar, nohudu 20 tu-
t.Irat Blr"P çetıecflert tekrar harekete rak itd kalmaktan laırtalam•m,.ıar- tieme ıuphe edilemez. ru,tan tophyanlar, hususi ıartlar ve 
_,_,_ dır. ICeadilerinden kolayhlda la ifa- makavelelcrle ahı verit ~aalar o-
_ _,,.."'9'111'.dir. Bu çetıeier, Alman nak- d dil b' T 1 d '···-· ._ ba ._ Dan 1 tih Ju H ...,._ b b Un kollanna, iqe '9'e mObirnmat de- e e e ılecek koylüler, topraksızlık ara a ça.......,.yaca,. .. o • yor. U&ouuetin ütün u mallara 

yıiaüaden amelelıie, renı;berliie, ham ilk alanında bıralmaak onlU'I alı:ame- el koyması pek yerinde olacaktır 
llOlanna. IUlldi.1e YUltalarma karp ..abla. 11u1Jı brmlannı doyan.bile- te sevketmek dcmcktır. Ba kıymetli Sumer Bank, Zıraat Bankası 

0

cibi 
1' Ptıklan müıemadl ~la bil- ceJı: 1Nr ife sanlıyorlar ve tihaal kolların da istihsal aabuuada çalıp- muesseaeler, ticaret ofiıı ve birhkler 
1'Ü talaibata ..wııi,.t vwawldıe ve H' naa:laıa nald11t11nık nriisttft ik .,._ cak saba baılmalan iktiaacli vaziyeti- cıbl telkillttan azami ist'fade teının 
Dıilhfnı mlkdarda bir igal ordusunu ajiyedna dütiiyorlal". a. &'lbilerin k'- mızi bir mlali fazlui,ıe )'iibeltır. edilebilir. Hiıldlmet ba mueııseııelere 
llletcu1 etmektedirler. Buler Nach- ra ile tarla tutap .itletmelerine, or- Gelecek yıllardan uaml balU'l temin ceniı sallhiyet vermelı, icap ederse 
f'lc:bterı pzıetesi, bu oetecilerin ıaau- takçı olarak çiftcılilı: yaparak koyde edebilmek i'1n de iatihaaJitı arttır- senuyeleciai arttırmaıı ve bilhana 
1''=tleıi ve maruz aldıkları liddetll kalmalarına da lmlrln yoktur. Her i- mata aavapnalayu_ 717ecelı: ve siyjm mıadcleler'm utıa 
lecrt tedairler QN;knvta IU maıomat,ı ki tekil ve ıcrait altında yapılacak Buna 4a toprabrırlara c!erhal toP- aldıraralı: IDllQ')'ea bi.r klda peraken
~ıılr17ar: ziraatin tam ıverinall olmaııma ve ça- rak tevziı ite ballamak llnmdlT, Mıl- ~ecilere teyzi ettirmelidir. Gua ceç-

11.,. .. '-ollara favda •--=- _ _._bile- ı· tik k f tık'e bazı maddelerm f yatı yiikaeli-----•.Jıı- ,,..... & ,, ~ cuc ı em e, ev a a aıt topraklar boı B 
,, __ ~unıBYer bir Ahnan otomobl- Gejiae mantıkan da hukmedilemez duruyor. Sahipııiz kalmıı arui olduk- ~or. u 7iikseliıste batka biç bir ac-
"'411e taarruz etmiJlenlir; mukabele: bu .. ibı' :.ı_ bı'r -•--e'- parası ka~ ... ep aramamalıdır 
,.._._ • ..... ~ e& ... & ça mebzuldür. MIJlete ait bu ııbi F' ,.. · 
~. ~ ~. • BeJcratta 1Z2 zanmaktaD ba111ı:a bir net" ce veremez. '-1 • ıyat .... ürakabe tctkilttı dal bu -

1 
r ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

3Q-y-,1 -Evv_e_I -F-at-ih--lc;in 
Yapılan lhtif al 

Cüre llliifir nü1111111ekri - Matlflllüıhlı bir teltit -
Mı>'latebe bitap bir lullü dönÜ§ - Fatih'e garB§acak ihtilal. 

Kiiçiiktiim, henüz riaftiyecle oku - j verecek bir ıey söylenem!yonla. Hii-

J 
yordam. Bir itin mektep mü- lha, ne alan belli idi ne satan. 0-

clüril hızı mektebin büytlk sofasına lanlar bı.se olmuı, alqamlara kad ı 
topladı, bıru Cösterilitçe olanlın aç, Wıllç, ... ıu:. ekmeksiz ayak isti 
mızı aeçti ve: aörup, ıııt&acmiltik. Ertesı aabah ba-

- Yarın dedi, mektep formalarını- kal.nut. lıanp olmuı, Wr "ycjWer de 
zı ci1fp ıeliniz. Sabahleyın saat iki- bam yıne sordu: 
de mektepte bubuıacabmu, ihtifale 

1 

- Nereye ctttilliz? 
c deceiaz. O Rlllllll bılctin kall nds- - lhtıfale. 
gımız alanfranca saat yoktu. Akpm - Ne ihtifaA. 
esamaa eore inr edilen •e alaturka - Bilmlyoram. 
demlen saat kullanılıyordu. Saat ıkı- - Ne oldu? 
de, şimdiki saat yediye tekabul elli- - Hiç. 
Jonlu. Fakat babam cuctede oııa....._ P-
.. ihtifal., kelimesini ilk defa o .eıt it{ti zete)'i de eve cetirtnilti. O bilim ciir
yordum. Akıam iızerı babama ıor- dücumuz zat Ültifaki Zip Bey, JBPI• 
dam. O, bana cevap vereceiı yerde: lan ihtifal de Fatihin lstaobulu fet-

- Ne ıhtifali imiı? Kimin içınmlt? hettiti cunün devri ıenevisa ımiı. Mu
Gıbilerden içinden çıkanııyacacım ıu- azzam tezahürat yapılmış, nutuklar 
aller sordu, omuzlarımı sılkıp suane- soylenaıiı, evlldı vata.na mekit p ve 
rıni cevapsız brrakmca "ihtifal,, in m~ taJebelenne ba&iinia bi7iik
minunu uaıı madıya aıılattı. An- lüiii, mlaaıı, falanı fillııı anlatılmıt 
lattı amma. beıı bir ıey anlamadtnı. Yaı.ı llic tıııirimiz bir lııelme bile 
Bu kelimenin tirlrçıe mabbilinl bili daymadık Hiç birınm, bır teYcikler 
liyikiyle bilemiyorum. ıormedllı:, 
Babamın anlattıklarını anlamama 

raimen aahabı dar etüm, aıınemın d:
pmdan hazırladıfı cici elbiıelerımı 
cıydim. O .zaman moda ıdi, Mektep 
formaları ıimdiki subay elbiseleri ci
bi hiki kumaıtan yapılıyordu. Başı. 
mızda tepeli kubbeli ve san sırmalı 
aııtracan kalpaklar vardı. Elbiııemi -
zia yalı:ası mavi bir zırhla çevrilmişti, 
Yaka uçlarında "Rehberi uadet ru•
tıye mektebi., cümlesi sırmayla iılen
mişti. Ceketimizin önlerinde, cep ka
paklarında, kollarında pırıl pırıl .ıl
tın yaldızlı diıimeler vardı Aynca 
kollarımız ıimdiki bahrıye ~ubayları 
cibı uç 11rmayla ıiıllenmiıti. Pantolon 
lanmızın mavi zırhlan, ayaklarımızd:ı 
rugan çekme fotinlerle biz birer cuce 
muşır numunesi ıdik. O zaman, bu el
biseyle kendımizi ne buyuk ıoruyor, 
ne kad r cururlanıyorduk. Valı:tın mu 
11rlerınden ekaık olan tarafımız, kılı
cımız ile atımızdı. 

Uzatınıyahm, bu eici bici elbisele
rimızle bir bayram bebeii ııbi sus
lenmıı hır halde mektebe yollandık. 
Mektepte toplanıp hep bir asısdan 

"Annem beni ~iıtirdl, ita lllere pollecb. 
Bu nacaja ter im etti, Allahaıeıaarladı 
Bo oturma calıt de.U, h'-et qle wataaa 
auo. nu beltl oı- ulcbnlaHan dOt-

•a-.. 
Martını okuchılrtan sonra bir atlı 

tramvayla ıimdıki Gülbaae parlmld 
cetırıldik. Boraya niçin selmiıtik, ne 
olacaktı, ne vardı, bilmıyorduk, bır 
ıhtıfal lafıdır &idıyor, falı:at bu kelı
menin minasını bıze başımızdaki m11-
buııırrlıır~ ~ 

* * 

* * r bltııayı Ullll ..acba aakledi-
diıimln eebebi. o samıuılri ihti

fal ile badnldi ibtifal arası1tClalı:i far
la petennek, o ciınkü ihtifalin ml
nalldıiı ile ~ ilatıfa'ia IMi7ülc 
rninaaıaı tebarüz ettirmektir. 

Dün blr ilatlfal yapıltyorda. kimse 
duymuyor, ihtifalc!e bulunanlar bıle 
ne oldutwıun, ne ıçin toplamtdıiının 
farkına varmıyorlardı. Buıun yapıla
cak bir ihtıfal iç.in daha on nı:: .yıl 
evvel hazırlanılıyor, procram yapılı
yor, ihtifalm ııebebt, mlnaın, ehem
mıyeti 11 yıl mütemadiyen anlatılı
yor ve butün memleket, bütun mıl
Jet bu iht!fale huırlanmaia davet e
diliyor. 

Ben, çocakluiuma ait hltırayı nak
lederken, b llhare ilminden büyut 
mıkyaıta faydalandıiım merhum ho
cam ihtifalci Ziya Beym teıebbuıunu 
iıtihfaf etmek :ıtemiyonım. Belki rı 
zaman içm bu tqebbuı buyuk b r a
dımclı Falı:at, o harekete bucünlcii 
çerçeveden bala.baca yapılan iıin ne 
lıadar ekalk olduiu ıörilriir. Ben bu
nu tebarüz ettirmek iıtedim. 

Türk Tarih Kıınımuaan 12 yıl ev
'ftl banr!amala bat!mmt o1c!alu 1"3-
tih il.afaC, ..... Htlll llllU dı ıra-
111lan Fatih ihtifali De amkarme ecli
lemiyecek kadar azametli ve Fatillia 
şanına yalı:ııır ıekitde muhteıe:n o
lacaktır. 

--wnıat ve yahudi kuquna cli&il- 8i1eii laanetU, siıcii yerinde .m- ~:a• =de~ b:.=ıı~ dak salan bu &.bi iıraat dilakünlcrine 
hlittlr, Ra +wtl 1 t• • ~ .. lilıat! '9rtlım ve Nflam olan ber köytü, mek. mlDetiıl Jlll1 oa Mis mil,.,. brwı kollan baih kaJnı•mahdır. O.
•- Oallt idama mabkGm olnlutlur. ,.ım. 1rir ebıek için tarlada çalı _ Turkia .aıterek malı demektir Bu çi ticaret serbesttir. Falı:at utışlan 
-1np pmtahaıwshıcle d6rt bomba maktan ite ıebir ve baab lara ine- on sclı:U mibmuuı i'ınde 10 - lZ ·mil- kontrol ve miirakabe komisyonunun u.,.... w 1ıııu tarthten it11'aren rek -6adeliiinı ,,ubek b'r nııbetc çı- yonluk kütle miltıtahsildir. Şu halde bmmi allbiyeti dahilindedir Bıl - G&lhane parkında bir 'hayli belde-
hnıullar, taarrulal', katlJler, bas- brma71 tercih eder Aile lalı bi faz devletin idareıi akJllCla a.aı-n top- hassa bu muunelclCS"e .karp kanuni elik, Oldakca ucak bir ballar 

Tarila Kanama lıa it .için ar cok 
tar~' ' ~e ..._ .__ -
~. O süne kadar Fatih ilak
iılnda eserler yazılacak, eserler toP.: 
lanacak. Fatihin kiaaetleri, 811111aare
beleri, O umHki aaaat tembillı.ri. 
ılim laarekeıleri, Jailiu u varsa llep
•I tebaru ettiriJecek ve bet ~ J'ı1 
evvelki devir bitüa teferriiatiyle idi• 
'iik mik,-asta canlaadınlacalı:tır. 

buılar eolalan'k devam etmiş ve IUP- la nufuılu otaol r be ort le ç ... Iı;ma- r klann yuzde 67 si zaten mUıtahsi- miie77idcleri arttırmak l&zımdır. He- ıanuyclfl., ICÇIDll samu pek h&tırla
eok Jlddetli tedhiş tedbirlenne 71 veya kira ile tarla tutnıayı alı:ıl- lin hakkıdır. Toprak ıı~seti nlmına nüz fiilen ihracata başl nmadıiı hal- nuyonun, 6 IUJ'IS _,., 16 marıa 
~ vermiflerdir. ~ - Al- tanna bile ıeti mezler. Eaaııen tarla en kuvvetli esaıı b..-.. Alt tarafı de piyaurun arzeJlodiii m nzara bu- mıydı, De)'di.1 Suadütaıı dilimi& da 

'1 
Urbtndenberi iılal makamları kiralayabilmek ıç a, kırala.nabıtecek formaliteden ibarettir dar. Y~ın, lltracat baılarsa fıyatla- m illllml YllJhDit. ayakta chırma1r

•• oo den fazla insanı idam etmifler tarla bulunmalıdır. Halbuki, çiftlık Toprak tevziatı içia Ziraat Vekile nn costereceii temevvucu ıimdiden t n bacaklarudlliıı dermanı kellilm11. 
.. e,ya k1lrtuıta dtzmlllerdlr.,, sahiplerinden maada b ç b r koylüniın tinin ne cibi esaslara i9tinat ederek kctıtireblliru. açlıktan karnımızda &lll'Uhular batla-

y .. __. __ ~- --t 
0 

• .._ ..ı~e etinde kiı'al.an~blt~cek fazla tarlalar projeyi haarladılını ll~Jle bile _ • ~1;adideb~ret Velılletinin çok mııtı. Biz. hili bekliyorduk. Öjlc 
v h-~=" - ,..::0 ...... 1 mevcat defıldır kı... nuyoruz: fakat projenin mabi)'eti " ısa tete 8 ere siriştfiı.ni haber ennlan okunmua. valı:lt ilriacli7e yak-
... _._ llllU'& -era !ıte ha sebeple köylerden ıebir ve esaalannrn her halde topraksız ve as alıyoruz_ Bu t~ebbüıılerin hır an ev- laomııtı. 
•••edlç iktidar mevtdlne 9Blılt ~e ltla1 babalara dotru senelerden beri bir topraiı olanlan tatmin ecleceıtioe ftip vel ~eden . lifle cıkmuı mıiıtahsi- O zaman bana k&e hissinl veren 
..__ ~ müştereken çetecilere akın devam edip durm ktadır. Bu he etmİJ'Ol'U. 1~ de musteblılu de memnun edecek- bir adam, redinaotlu, baıında tabla 

Gonlum istiyor ki ız yıl sonra bu 
ilatıfatde bulunayım ve aşaiı yakan 
30 yıl evvelki iladfal karlkatiiril il• 
yarınki azametli Rrtifali muka1fte e
debileyim. 
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1 ~ TAKViMDEN 

1 

Bi• YAPA&ll 

Mucşeret Aclcibı 
J'aa: 

peolder pek haldı olarak 
"ya,amasını bılmek derler 

kü cemı7et ha,..unda yapmak 
bir çok uııule ve kaidelere katla 
zartretı vardır. Btz de buJarın 
ıine "terbiye., eler ceçeru: meseli 
Mıltuiu adama "efendhn" " 
• mirim" demelı:: kendinden bıh 
ken ''bendeniz", "kulunuz", "k51 
tllıirlerını kullanmak "maaıeret 
brıu" bilmek aayılır. Halbuki 
b ye" ıle • yapmasmı bitmek" 
suada dallar kadar fark vardır 
qeret adabının en onde celeaı 
lenni rahatsız etmemektir M 
bir ..... : 

- Efendim; lralanu bir m 
beri miıpun bir naledca - i1z 
&fıyet - rabataıam. Dedikten 
botunu ayıklıyaralr: 

- Haaak... tuaa 
Di)'e tilriine bil adAm mi 

dlrmek suretiyle rahatsız ettıll 
m•teret lclabuun ilk faıdmı 
yor demektir ve artık onun .. ben 
detliz, ben laikipbiaiz,. diye 
cümleler Hacivat tekerlemesinden 
ka bir ıey dejildir. 

EVYeUd •klam komenat••
Jiii taribl kwederia ikindatqe, 
W' ...... ktan eonnı artı••hl • " 
,..- etlll'an iki bdm bir 4iJde 
kiDeai pnltuiyle mit~ 
...,.Ü bisi rabatau ettiler ... 
8iki styafetincle bize bir cejlrti 
&erek talla••11I e4li1ma bil' 
la laa1aimma clolaıı koaapwlan 
cak evleriaıle manpl 1lqmda 
lan Nı;Da dedikodulardan fbuetti,, 

- &a Iİeean acıa.. eeal • 
iace ilait-. 

En actald anıı aaplı 
calam• bic .. ı çıbufOI. 

- Kaıra kqb obyac:anan 
ı.u. 
-T~de~ 

Huiıe ... _ basta illlİI .... 
- Ne olmıq? 

- Bilmem eve ciclince aaı1171.-
iım... O eve de bır butalık lna 
du. Kocası kalktı, kansı yattıl. 

Bir kaçmm dondfik. yilzlerbuı 
katle baktık, ikiıi de oralarda 
ler: devam ediyorlAI' ••• 
Yanımda oturan 1tbım 11...a 

lacıma f11dc!adı: 
- Şu ıki iradının Wardm 

yccek mı? 
- Ah sorma! Çddıracalna... 
Perde arasında ;vımımclalıfv 

ıek sesle tlklyet ettim: 
- Ba cibl yerlerde atll6t 

11.zımdır, batkalarmı Jiinmns 
w1ar1a........., ...- ese• 

Her Udai de koaaer deiil. ... 
•'tl'enlen ........,.,. lı:I be ..._ 
na ıoyluyorum celımm sen anla,. 
Hndcn olan telm he ebclllllli78t 
vermediler-. Ve komerm an.,wtt 
.... r •lllr " tllllam•ll 
mıs•ıç iki •ifti9inelr siW Jml-
c!ibinde vızıldadılar. 

Pariste Pleyel aalonanda verlllli 
konserde ahaliden bıri fasla 
dütil çın chpnya cıbrılnuttı.. 

Yabuz tıyatrolarda., koııaerlenle 
iU, sinemalarda bile konatubnala 
hammUl edılmez. Muqeret 
ba "8stt bldetıttd bftmek 
8u itibarla lilaanısu sevu:eHlrl 
aediailıi bwa .. Od .. dınla 
nua seçip iki bolumuna kadar 
matau b~ tokan bir 
hiç bir farkı yoktur! • 

._."P .bareke&e ı1eçtt. JŞ,000 Hrvat ak-. w;• .. litıamuı a1eylıi.nc bir çıiır' tir. 1 kalıp bır fetı, A78&'mda mabeyin kalot 
ne ill8l lwVVeUeJ'lne menaup acmıttır, Gerçi ba iştıe muanen bir fotin olan hır adam bizi - bacilnldi 

000 .. erin oetecıı.e lrart1 8ÜD- lli.lbet kabul etmek ic n elde etnh 1 ~-~ ~4 ~ ,_. 1 ~ 1 M.tm !~ 111111 ::.ir ~. te:!ı~~~k~e:uı0neadiy:~,: devam eden muharebeler ver- bir iıtatiıtik yoktur. Fakat koyün- I:..J. I I ı _. 
MİLLi PiYANGO 

.. i9tibsa dan Jda' ri • de ehemmiyet verdılderi yoktu. Hep -
e mecbur kalaıalan. Sup o-tect- ve . 1 ubum aza şan - • mız n önUndea seçerken: 

kuvveti hakkında bir fikir ber ferdin, istihllk ııah lannın yeki- _ Mapllah, Bareklllab, diye iltl-
ye kAfid'r. Bütün teclbirlere -.. .. 1-rtmakta oldııiu JDCY~ A $ 1 L K A B A H A T fatlar ııavanıp teftip bitirdilrten 9011 

en çetecllerin faau,.etlerine nl- dlr. • • • n cittı. Biz, biraz daha durduk, bl 
hant vermek mümkd'n olamamakta- İltilual8tı Arttırmalıyız Çoc:oı>ws W. ... elerln bullaruı- J O halde, ba1ta otamı,m erb1r ..._ raz daha yorulduk, akelım üte .alat :'.!: Memleket ıeailllli. Pllllann u- ~....- .,.aeetlm.ls\ yeni bir mer- da, uae olamı7aıa kedıPda • do- 4i üerille ~ ilk lra1IMat almak nı- karannaia baflaymca 7ola clilildik. 
~-ve fenalılı. ormanların ve dal- 1 büqe ia1 içiıı kuvvetli bİ&' C1111tan bir eksiklik. ııe de bir carpık· temez... Açıkp tıö,rlemczae de batı- mecalsüı mecaWs IDM'f IClyie,..ek. 
--ın çcıklulu De • ~ Orto- lllmıle -.. · -.....a. B 1 · hk. tıözün imam ide lıir lrua balan- naa ılaima .. inin bir flbiM:.ı.i "e- ayakbbılannm uktıtı icia k&b to
dot. ve llüalümaa hallan 0"4-c"erin ai ~~~bn:n~e:: maz_ Bununla beraber kadın yine co- Ur - • palhyaralı:, klh bitab laldmmlar fiu· 
~t1-inl lııolqıa,tlnnalan iqe- 41e1Nllr. Bis kendlmu:l, yıne kendi- cuk annesi ol.-z ••• Bir taraftan da hat, 0 laahle ele erlııak, ~ati rine oturup aoluk alarak mek&Me .aD 

~tanin elımeleri Ye aalann uk- _.._ litremaemiae o enen bir mil· çocuk ...._ .._,... erkelin vü- etme ~etm-- önce bir kere lam dük. Vakit yatSJJ'.' yalrl•p!f, wı .. 
~alanna 7ard.an etmeleriıte 1ıah letU. lltWaluilin toprakııızhiını lra- cudü aörünüıte utlamdır, kendini dninin belı:irlıpndaki mazisini batır- nnua, babalanmız meraktan catla
-bWr. MI ettikte aonra, presine teveuül maayene ettirir, babalık tolnlmları da lamaia cahlmalı4ır. 11111, upklar, mahalle belrçılerl, d.ı-
'=::~:=------:•:m·.ANft=~::":=:=11mı.:em:em::ek:_:icm:':..:bi:'~bir:;...:se:bep=~:roktar==~·.;m;;:ev;c:;;u:t.v~e:_:ca:n:l~ı~c~ö~r:ün:iar~· ~---- Acaba, beklrilimda - adım •ada :rdar, amcalar, baba&lır mektebe dol - ··• tıekrar etmek iatemetliiim - o kotu mua. Akıbetimisden bir llaber almalı 
-4' ........................ -===============::::::::ım.................................... lulstalıklanlıın birini ıecirmiı midir? iınlr.inım arıyorlardı.. TeleMn J"Okta 1 Bekir S«DClenlea budan. 0 ha- Mekte• idareal Diçia. 11erare .cKVtil· 

talddardan mriDe tlltaWôlan vakit düiüınüsü lailmborcla. llihliir lıUiaa 
umı uadaya tedavi «itilirler, hata- 1• beraber oldaP ve kilmeye ltir 
htm eöriinütte hic bir an.ur bl- ıeJCikler .c>J'lemediji içia .W.ra tifa YARIN AKSAM Sinemasında 

OL&A ve IRIGITTE HORNEY 

11(1. A$'K .. ARAiıNDA 
Afk ve fhttraa fibnlnin ilk iraeai münaaebetfyle 

MEVSiMiN 2 nci G A L A MÜSAMERESi 
~ w Atkta nldp... bel bdtnın blblntle sanat ve a,km mile dele ı ... Bu hareketli ve kuvvetli fllıride: 

r.tı.ARMoNtK ORKESTRASI tarafuıdan çalman BEETHOVEN'ın S uıcı Senfonisi de dinlenecektir. 
................ Ya!'ID Miat için 7•lerinllln evvıelden aldırılması rica olunur. 

41K CBNN&'l1NDi OLDt>'RBM BtB llEYVASI •.• SEVDA DVNY ASiNiN G°ONAll 'l'UANBSt. •• 
Ulf'AT A•.udNIN EŞStz Bta FİLMİ OLAN 

MEMNU ASK 
( Diapıdetl Pt1M1ge) 

Awijaiın iertri Ddim!wrin4eu ıüzellilfn1.. Asyanın yakan güneffnden ateşitıi alan güzel 

Dorot•r LalllOlll la John Howarcl • Akim Tmnlroff 
JUatWt Wi,Jük qt ve .ıstırap filmidir. 

IU AKŞAM LALE de 
Jfttan lstanbulun kalbı birden çarpacak .. LUtfen az kalan yerlerin erkenden kapatılması Tel: 43595 

TOPLANTILAR 
mu. Hatta evleairkm aeçirdiklerl 
ldıhat ~ • llutalıjm llic 
bir lnaM.l söriillmM. Belııir ..,. de-
lilıMlıya bütbütiin -·- -"-... Bellkıaı GcDc1ik JCaHIWl ...... hlndm: __..., _. 1 flrlncitqrin MI Caman..l datı IUt IS 
8tl İlte. eftenecalr -.ı.n _,,... dm .... tatdakJ kulllp lokalinde --ı he • 
eden hclrimln de hiç bir dikkatalz~ J09t fnhllde iGtima ~ me nbaıa -· --ıaa lıe..-ci aMd ............ lıir --yoktur, bekim de DibQet &Oriiııiilc. m ık aidatını nmuı 1 ... aıa u= 
ıordülderine ıore rapor verecekt r TANllMA TOPLMfTIU - e8'ttl '" 

B unl b be • B--... w..indea - .. kHk talall6I te-
un a era r, &örunüıte h:ç bir tebeal unı dolıuaunda Eml~n Hallıeri ... 

irı..zaeı kalmıyaıı haıtalıiın benilz bir tam..,. toplntrn ""ac~. 
bilııbıitün ceçmemİI olması mtimlriin- ı••---••••-...... .._ ___ .,, ••-• ---..... 
dlr. Bıisbutiın ıeememıt olmasa 4a 
yeni evleaen cenc:uı q1ne bııJa11bi
llr. 

Aile kulan, banaa farkına YUA
Jar bile, meydan vurmak atemuler 
Hutalık tedavi edilebilır, fakat .;;; 
aile kolayca brulaınaz, diye clütii· 
niirler ••• Halbaki hutalık batında te
davi edilmeyince yavaş yavq kadıa 
:rıuaaralıima kadar J'ilı'iir .•• Usav bo-
zalar, annelik tolaamu hlaıl olsa bile 
ilkah ecllebilmek huauını kaybeder •. 

Bu sefer, aııJ bbahat, ne kadında
dır, De admlrtedir, iyi olamıyaa baı
talıktacbr, 

Sirkecide Bir Ceset Bulundu 
~ Slrlrıecldeki 'Vinci 

&Hinde dün aec: ftk1t bir c:..t ba
lUlftUllur. C11ıdiD. o.tünde bulunan 
bilvl7et teslmresbMlen Jrmdltıiafn 121 
dolumJu ... a.llnlkU ibrabJme alt 
oblulu anl.Jmı ..... 

0n iMi llfiııdenberi .... atan ~ 
Umiln tefhlal !cin c.et moar uı

cUnlDultu'. 

ŞBHlB TlY ATBOSU 
D•AM 1Cl8MI 
AQam ......... 

M A il 1. 8 T 
KOll•DI IClllll 
Bu Alcpm 8UI IO - IO a 
Kea D64DoO 

SARK 
'ALIKÇININ 
KARiSi 
• ............. % .. . ............. 

15 Son T91rincle Çekilror 
Ydbap, 11 Ala*ıa, •. ın.t.e.rln llb a..•m son ıGnJerine 

fevbUıde ~ talr:lp ... 87bk JIWI P.V..., O*llUPlıd 
1arm 15 inde çekilmektedir. 

Bu it barla Mill1 Piyalll'JftUft 8, inci tertıp 1. inci çeki1iJt 15 Son 
riD ıfinü Ankarada yapıhlcaktır. 

MJm Plyaqonun ha çekf11$inde de bot ve çeşttn lkramlyeler 
dır. ı tane 20.000, 2 tane ıo.eoo, 4 tane 5.000 40 ne 2 ooo 40 
ı.oıoe. le tane 508, 4GO tane !Ol, 400 tane SO, 4090 tane 10 lira 
80.900 tane 2 liralık lkramıye vardır, 

!ta ('ekitiste yaz bilette 21,14 bilet muhakkak surette tkraıntn b 
zanacaktır. 

Bu •OYtıııltl ata hUllatlam 4" 60 ı hallamıu lkraJ1lı,. 4lard 
ödenecektir. 

MRLE OIRIN ve LAUltlMCE OLMa 
Taralwlan luırllculôıle bir tantla ,,..,.,_ 

ÖLMEYEN ASK 
Emsahfz Afi[ 'ft ihtira PHmf 

Bugün S A R A Y Sinemasmdı 
3 ONC(t ZAFER HAFTASlNA BAŞLİYOR. 

Henüz 11örmemif olanlarla tekrar ....... W... 
'llinlerce 1dfi bu lıraattan illtiltıM etle6ilbWr. .. ________________ _ 
ÇEMBERLITAŞ Sineması 

BIUI"" ~ llibaren ıne"ıılınin 1n llJlfllılfll 
filnrlsiıı4en Ud ,aheam tdllıll eder. 

1 GOLLER • DiKENLE 
SINGER ROGERS - JOEL Mc. CREA 

il KARA AL TUN MUCADILESI 
Jackie CooDer • Freddie Bartholomew 
~ .,,,...,,., .. ...,,,, ,,,,. fa/ıaerdlr. 
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BULMACA • ..;..,.,r:j"f~;"''. ·. t. -.' '.' . _. • 
• ~. ,. • 't"J'. J • • ~ • ' - _\-,,._~-. • - ' 

l 2 3 • 5 6 7 B 9 

.-. - -«'1 
~ WDhL4 

SOLDAN SACA, 1 - Bir erktlc iımi 
Bır AJ.ı.an filo.ofu 2 - Bır hayvil.n - Ba
J'•tı değil l - Buyruk - Bir kOrfcı 4 -
'fcrıı: Ar.amıı.ktan emir - Aranmak,an emir 
:S - • Bir burun 6 - Sulu kompoılO 1 - A· 
me1 - Tersi: Oç - içilir ı - Tren mc•lı.i
fl ~Bir mevıim 9 - it r- Tcniı K11a detıı 

~~~ ,_,.. ,_ 1. • ,. .. J 
YUKARIDAN AŞAôJ: 1 - Bır Inııliz Na 

zırı - Bir lı.aıab• 1 - E1uik delil - Bu 
Sunye ,ehti J - Teni: içine para uıklanır
Bır nota 4 - Meıbur bir meydan mubarebe
ıi S Jhr eıatir kahramanı t - Tarıi: Ka 

BAŞ • DIŞ • GRİP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI· ROMATİZMA • NEVRALJi 
_ baro:M.1nan emir 7 - Terai ı lr•n dili - Ter-

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Başka 
ai:- "'maktan emir ı - Bir orlı.eıtra - C•l 
sı 9 - Hilen - Kuyunun ktit;üılU 

EVVF.:LRI BULMACA - SOLDAN SAGA, 
1 - Mide - Ke•i 2 - Oda - Kirı S -
Da - Pıt - ı.. 4 - Peruk 5 - Marifet 
6 - O - Şimal 7 - Da - Sen - Do 1-
Ulu - Se• 9 - Nine - De•• 

YUKARIDAN AŞAGl; 1 - Moda - O
dun ı - (tırıi) Adi - Ali S - Ad -
Pıu - Un 4 - Pariı 5 - Marifet 6 - Tıı 
!aQ 7 - En - Kel 1 - Dil - De• ' -
Inek - Kova. 

Hediyelik Köpek 
Azimet dolayısiyle beş aylık 

güzel taz.i kırmMı köpek meraklı
sına hediye edilecektir. 

Müracaat: Şişhane karakolu 
Merksz Ap. kapıcısına. 

muayyen 
(9678) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğindan 
1 - Aşafıda cins ve m!kdarı yaz.ılı 14 kalem erzak nümunesine gö

re pazarlıkla satm almacakttt. 
2 - İsteklilerin 1800 lira kat1 teminatlarını Bakrrköy mal müıiür

lilklerlne yatırarak niakbuzlariyle 14-11-941 Cuma günü saat 11 de Ye
sllkOy hava mmtalta depo Amirliği satın alına komisyonuna m0r~c'1at
~ (~l) 

5 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
l 
1 

500 
500 
500 
~00 

500 

Ton 

• .. 
• 
• 
• 
.. 
" Kilo .. .. 
• 
• 

Kuru fasulye 
Şeker 

Yeşil mercimek 
Bulgur 
Kırmızı mercime~ 

Nohut 
Sadeyağ 

Kuru üzüm 
Makı:ırna 

Zeytlnyoğı 

Beyaz peynir 
Zeytin 
Şehriye 

Kuru incir 

Qevlet pemiryolları · ve limanları işletme idaresi .. ılanları 
11-11-941 tarihinden itibaren Erzurum - Erzincan - Dumanlı - Div

rik kısmılarmda bulunan istasyonlardan herhangi bir istasyona peraken
de suretıyle yapılacak elma nakliyatına mühim tenzilAt yapılmıştır. Faz
la tatsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (8133-9646) -Devlet Demlryollan 10. tiletme mmtakası ''Erzurum - Kars,, lçin 
kuvvet ve qık te.oıi!'atlarmdan garaj elektrik işlerinden ve katar tenviratı
na ait teçhizatı ve akümill&tör bakımmdan anlar ustabaşı veya Pf"f 
rnontör derece!;inde bir elr.lctrtkc;l lı\ı.ımdır. Taliplerin Sirkecide D, D 
9. l~letme müdilrlüj:ü elektrik. işleri şe.fliğine müracaatları il.in o1unur. 

lstanbul Leyli Tıp Talebe 

Yurdu Müdürlüğünden 

(9650) 

Sıhhat ve fetlmat Muavenet Ve~Alet:!nce bu ytl Leyli Trp Talebe 
Yurdunun Tabip ve Ecucı zümt't'lerine kabul olunup vAki olan tebli~a
trrnıza rağmen henüz Yurda gelmemus bulunan talebelerin beş gün zar-
fında Yurda müracaat etmeleri il.An olunur. (96ll) 

, ;t,P~~ii' Le'<·aıı~ Satınalma , Komisy~n~. İlanları~ : 
. ' - . , 

ıooo metre kıl veya keten tell 
Bir adet yazı maklneıl. 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı iki kalem eşya 10/2. teşrin/941 Sa
lı günü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklllerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda ha-
zır bulunmaları. (9656) 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 
1 - Asıart 3, 97 sal ve tutya ve a1Umtnyumdan art 12600 lira 

muhammen bedelli yerli malı yirmi ton külçe kuraun kapalı z.arfia ek
silLııeye. konmuştur, 

2 - İhale 10.11.941 Pazartesi ıünü saat '16 da ldaremlzdekl komis
yonda- yapılacakttr. 

3 - Taliplerin 945 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettili 
vesaik ve tek:llflerinJ mezkılr günde saat 15 e kadar komi!lfyon riyase
tine vermeleri lAz.ım.dır. Sartname idaremizden bedelsiz verilir. (9339) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - E!!klşehir orman ttdanlıtı için asgart 35 metre yüksekliğe sa

·atte 40 ton su çıkarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat takatli e
leklrik Jeneratörü ile blrllkte bir tam dizel tipi motör kapalı zarf u
sulfyle satm alınacaktır. 

2 - Fenni, tdart şartnameleri ve mukavele örneği İstanbul orman 
mOdiltiyetinde ıörülebtllr. 

3 - Muvakkat teminat 800 llr:ıdır. ~ 
4 - Tekli1 mektuplar1nın 20-11-941 tarihine mU~arlff Perşembe günü 

saat 15 e kadar İstanbul orman çevirge müdürlüğündeki koml~vona 
verıım .. ı, (9655) 

i DE A L BUR O 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Divor ki: "Az ma5r<ıfla ivi iş vapmak, para ka7arunıık 
istiyorsanız, "lDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış ueri: TAN - /stanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

• 
Sarıver Kazası İdare Heyetinden 

MENKUL Ü N GAYRI 
~enet 

~o. su 
Borçlunun i~im 

ve adresi 
'9ulundıı~ ver ve 

mevkii 
Cinsi Mlkdarı ' HUDUDU 

190 Uskumru köyünden Tahir Zekeriya köyü Uı:ıkum.ru Tarla- 2757 M2 
nm 2/4 his, 

B:r tarafı Trrfıl dere bir 
tarafı Mandıracı Osman 
'peresesi tarla~1 ve bir ta
rafı sahibi seneri. tarlaı:ıı. 

Bir tarafı Hacı Hasan ağa 
tarlası ve bir tarafı mu
kaddema Ömer paşa oğ
lu elyevm Hacı oğu1I~rt ve 
1.-iusa Dayı vereı:ıesi tarlası 
ve bir tarafı mukaddema 
Ömerp~şa el:vevm Ete-m a
J"I tarlası, bir tarafı dere. 
Bir taraf\ snjıibi sened 
tıarln~ı bir tarafı Lütfi oA:-
1u HO~e:vin alta tı:ırlast ve 
iki tarafı tundahk, 

oğlu Yahya Nişancı Kıztaşı mevkii 
~-

• 

• 
h 

• 

.. 

.. .. 

.. 

.. 

Baı kopar>~ 'l'.oıtmaklı 
dere 

Km aşı 
Bend civarı 

· Ba~ koparan 

ı " " 9190 M2 

• • 2757 M2 

" .. Rı:tn? M2 
n " 4595 

.. " 8952 

Etrafı tarik ile mahdut, 
Bir t:ırafı Kllyos vezne
darı Mustafa ağa ve bir 
tarafı M~ndoboş ojtlu tnr
laları ve bir tar;ıfı Meh
met Tı:ıhir ve bir tarafı 

Sı:ıim Hacı Bey dolap tar
laları. 

Bir tarafı s~hibi s~nPrlin 
t;ırl~~t ve bir b~rafı Ha
cı Hı:ıo:ı:ln ağa tarla~ı btr 
tarafı Ethem ağa tarlası 

ve blr Ulrafr mukaddema 
Mehmet oi!lu İsmail el
yevm Hacı Hasan tarlası 
ile mahdut 

T. C. Ziraat Bo.nlı:aıı İstanbul Subesine 2"14 sayılı kAnun ŞUmulUne -"'iren f~razattan borclu buluntiulc
ları mebaliğin taksitlerini muayyen vadelerinde ödemediklerinden borçlarınm tamamı muacceHyet iktl~np 
eden borçlunun yukarlda. cins. ve ev!llafı !lair~i yaW.ı ve me1kOr bankaya ipotekli bclunan gayri menkulle
ri tah~lli emval kanunun on UçüncU maddesine tevfikan yirmi bir gUn miiddetle açk arttırmaya çıkarılmış
tır. 6.11.941 tarihinden itibaren milıayedeye vaz.'edilen Ie:bu gayri men'ltullerln birinci ihalesi 2811 941 ta
rihine tesadüf eden Cuma günü saat 14 te Sarıyer kazası İdare heyetince icra kılınacaktır. Açık ·aritınnaya 
i~tirak için taliplerin 2490 sayıh kanunun 15, 16 ıncı maddelerinde gösterilı:>n !'artlar dairesinde ve şartna
mesinde yazılı kıymetin yüzde onu nisbetinde muvakkat temniat akcaııı:ını T. C. Ziraat banka!« 1.stanbul 
şubesine yahrrnrılnn 1Azımd1r,_ DellAllye, terıaft harcı vesalr bllOmum harç ve rOmm ve vergiler mUteriye a
ittir. Dıha faıla i1.alınt fllm<ık isteyenlerin her gün T. C. Ziraat bankası İstanbul ~ubesi zirai ikraz.at ~Prvl
sine müracaatları UAn olunur, (9674) 

lstar1İıul Leırazım Amirliği 
' . . 

Satınalma Komisyonu İlanları 

ı:i,000 kilo süt ile 24,500 kilo yo-
ı 

ğurt kapalı zarfia eksiltm('ye kon- \ 
muştur. İhalesi 12-11-941 Çarsamba 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komişyohunda 
yapılncaktır. Sütün beher kilosu 20 
kuruş, ilk teminatı 375 liradır. Yo
ı?urdun beher kilosu 32 kuruş Jlk te
minatı 588 liradır. Evsaf ve şartna
meleri komisyonda görUlilr. Hepsi 
birden ve ayrı ayrı tı:ıliplerde ihsle 
edilebilir. Tnltplerin kanuni vesika
larile teklif mektuplarını \hale saa
tinden bir saat evvel komi!lyona v~
melerl. (326) (9433) -İki milyon adet buz mıhı alınacalt-
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/11/941 
Salı günü saat 15 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komlsyonun
da yaptlacakhr. Nümunesi komisyon
da görülür. Taliplerin teklif edecek
leri fiyat üzerinden ilk teminatlariy
le belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(337 - 9512) -Eyüpte Bahariyede bulunan amba
rm dahJU yanım tesisatı yaptırılacak
tır, Pazarlıkla eksiltmesi 10-11-941 
Pazartesi ~nO saat 15.30 da Topha
nede Lv. Amirllfi 11atm alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşlt bedeli 
3337 lira 90 kuruş, ilk teminatı 250 
lira 35 kuruştur. Keşlt ve ~rtnamesi 
komisyonda görülür. İsteklHerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (342-

9571) -Beher adedi 600 gramdan asalı ol
mamak prtile 40,000 adet balye tpl 
alınacaktır. Pazarlıkta eksiltmesi 
7-11-941 Cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği ıııatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 36.000 lira ilk teminatı 2650 
liradır. NOmunesl 'komisyonda görü
lür. fsteklllerin belli saatte komisyo
na ıelmelerl, _ (334-9509) 

Fenerbahçe aktarma ambannm e
lektrik tesisatı yaptırılacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 7-11-941 CUma günü 
saat 15 te Tophanede Lv. AmiTllltf 
sabn alma komisyonunda yapılacak
tır, Kesi! bedeli 1999 lira 50 klll'UI 
ilk teminatı ı~o liradır, Keşfi kômla
yonda görillür. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelm•lerl. (341-9570) -Beşiktaşta hayvan hastahanesi nal-
banthane ocak ve bacaları tamir etti
ril"cektir Pau.rhkla eUiltmefJi 10-
11-941 Pazartesi ,<ünQ •aat 14,30 da 
Toph:ınede Lv. Amtrllğt satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 620 lira 40 lruru!ji ilk teminatı 48 
lira 58 kuruştur. Keşti komisyonda 
ıörOlür. lstek1!lerln İsi. K, 9. Şube
den alacaktan vesaik ile belli saatte 
komisyona ııelmelerl. (347-9663) 

Devlet Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden 

Muht1.sebe müdürlüğünde 100.- lira ücretli ve ke!aletc t:'lbt bir t'!\t· 
muriyet münhA.ldir. Bu memuriyet teadül kanununun "D" cetveline 
dahil olduğundan ücretin tamamı v~rilecektir. 

Lh::e mezunu olup da bilhassa ticari U$ulU muhasebeye vakrf olan
lar tercih edileceğinden a!kerltkle alAkası Qulunmıyan taliplerin vesika ... 
lari.yle rriuhasebe · mildilrlilİüne müracaatları. (9636) 

"'9 ....................... - ........ _ 

1 Anadoluda çalış~kU~~:rİ~abi~~~=l~=a~ üzere muhase-
benln inceliklerine vakıf bir muha~lp aranıyor. Ecnebi lisanına vuku-

.. 
ıu ol.anlar fen:lh olunur. (MUHASiP) rllmuı:ile ts\anbul 176 Posta-AI 

_ kutusu adresine yazı ile müracaatları. ••••••il-· 
lstanbul Orman Müdürlüğünden 

1 - Orman U"mum MO:dürlülü merkez ve vilAyetler teşkllA.tı için 
nümunelerine ve şartnamesine göre muhtelif cins defterlerin basılması 
ve ciltlenmesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bunların kAğıt, mukavvası ve kaplık kAğdı maliye kırtasiye 
ambanndan müteahhide teslim olunacaktır. 

3 - Tab ve işçilik muhammen bedeli (998) liradır. 
4 - Eksiltme 18.11.~1 Sah günü saat 15 de İstanbul Orman Mü

dilrlütftnde toplanacak ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 74 lira 85 kuruştur. 
8 - İstekliler bu l,e alt şartnameyi ve nümuneleri İstanbul Or

man Müdürlüğünde görebilirler. 
"1 - Münakasaya gireceklerin muvakkat teminat makbuzu teslim o

lunacak malzeme mukabili (4540) liralık ikinci bir teminat, kanuni l
kametgAh ve ticarl ehliyeti ve tirketlerin talebi halinde bunlardan baş
ka 2490 aayls kanunun 3 üncü maddesinde yazılı vesikalariyle birlikte 
7Ukarıda gösterilen gün ve saatte mezk:Ur komisyonda hazır bulunma-
ları lAzundır, ( 95~3) 

Kilo 

7600 Çavdarlı c,,ız, 
540 Butday kırpıntısl 

AyVansaray çeltik fabl'lkasında 
toplanmış olan yukar1d• mikdaı-ı ya
zılı bufday bakiyeleri satılacaktır, 
Pazarlıkla arttırması 13--11-941 Per
şembe günü saat 15 te Tophanede Lv, 
Amlrlili ıatm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
320 lira 20 kuru§tur. istekliler mal
ları fabrikada görebilirler. Arttırma
ya talip olanlann mal bedeliyle bel
li vak.itte komisyona gelmeleri. 

(346-9682) -
Beher kilosuna 188 kuruş 80 santim 

fiyat tahmin edilen 12,000 kilo pamuk 
çorap ipllti alınacaktır. Pazarlıkla ek 
siltmesl 12-11-941 Çarpmba S(lnü 
saat 15,4~ de Tophane<)e İlt. Lv. A
mirlili ıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. ilk teminatı Ul9 lira 20 
kuruştur. Nilmuneti komisyonda &ö
rülür. İsteklilerin beW vakitte ko
misyona ııe!melerl. (345-9881) 

11 Askerlik işleri 1 . 
$ UBEVE "DAVET 

O•lcOd•r Aıkırlik 1ube•ltıden: 
Aslcer\lfinc ic•r•r verilml1 JZ8 ilA 1!6 d•hil 

dotumhı .)'ilkselc okal mcaunu •e aılcerl 7[1k. 
ıelc thli7etlilerla yedek ıuba7 okulun• ıe• 
lcolunmalt lıere tcı ıubeye milr•e•atları, 

KaJ'lp: 1JJ2 Hl\tılnde Edrine Sanayi rotk
tebiaden aldıfım 1ahadetnamemi ıayl ettim. 
Yeniıial• alacatımdarı eıklaini.n hOkmO yoktur. 

IJ Numarada Kehn:tıet LO.tfi Celtilcçi 

za,.l - Remi Amavutlt&7 ilkokul ba1lllret 
mcnliflne ait reıml mOh[lr\e ıatf imıann lcay
bettlm. YenlılnJ yaptırecafımdan eılcllerinin 
hO.kma )'Oktur. Baıatretmen 

Bayram Şadi A.t&IOJ' 

Beher kilosuna 330 kuruş tahmin 
edilen 8 ton kadar. çank:lık ham deri 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-
11-941 Perşembe ı:llnü saat 14,30 da 
Tophanede İst, Lv. Amirllğl satm al
ma kom.layonunda yapılacaktır. tlk 
teminatı 1485 liradır, Nümunesi ko
misyonda göri.iltir. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(348-9664) 

Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

İLE SABAH. ÖGLE ve AKSAM 
Her yemekten eonra gUnde Uç defa muntazAman 

dltlerln 1zl fırçalayınız. 

OSMANLI BANKA Si 
Umumi Heyet İçtimaı 

Komite raporu ile 31 İlkklnun 1940 tarihinde nihayet bulan !l:ene 
hesabatına ittil3 hasıl etmek ve umumi komiteden ('ıkan azaıarm yerine 
diğerlerini intihap eylemek ilzere hissedarlar senelik umumi heyetinin 
26 Sonteşrin 1941 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on üçte Londra
da (E. c. 2) Old Broad Street'de Winchester Hous'da içtima edeceği 
Statilnün 29 uncu maddesine tevfikan nan olunur. 

Statünün 27 inci maddesi mucibince Umumi Heyet en aşağı otuz 
hisse senedine malik olan hissedarlardan mürekkep olduğundan his.ıı;e

da..rlar içtimaa i~tlrak edebilmek için hisse senetlerini içtima için tesbit 
edilen tarihten 15aka1 on gün evvel Bankanın İsL'1nbuldaki l\1'erkPzine 
veya Bankanın hariçteki Merkez veya şubelerinden herhangi birine 
-Londrada (E, C. 2) 26 Throgmorton Street'e tevdi etmelidirler . 

2000-3000 metre mikabı ceviz tomruğu alınacak 
Beher metre mik~bına 54 lira bedel tahm7n edilen 2000-3000 met

re mikAbı ceviz tomruğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satm alına komisyonunca 11-11-941 Sah eünü saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname 8 lira 10 kuruş mukabilinde komlı;yondan 
"·erilir. Taliplerin 18700 lira kat'l teminatla mezkOr gün ve saatte ko4 

misyona müracaatları, ' (9567) -Boludan Adapazarı istasyonuna 3150 metre mikabı kereste · 
naklettirilecck 

Boludan Adapazarı i!1tasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilinde 
o<Slim şartile naklettirilecek 3150 metre mikAbı kereste nakliyatı Askerl 
Fabrikalar Umum ~füdürlliğü merkez satmalma komisyonunca 18-11-941 
Salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Naklettirilecek 
keresteden çamın beher metre mik~bına 11 lira ve köknarın beher 
metre mlk~bma da 10 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 lira 
74 kuruş mukı;ı.bilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminat ''2598'' 
lira "75" kuruştur. Taliplerin mezkCr a:ünde saat 14 e kadar teklif
lerini mezkür komisyona vermeleri. (9488) -Tahmin edilen bedeli (1997,33) lira olan (379) çeki odun 21/2 
teşrin 941 Cuma .günü saat _,,l4 te Salıpazar_mda "askeri fabrikalar yol .. 
lııımasındaki satmalma kcımis)vnunca sçılt eksiltme ile ihale edilecektir, 
Şartname her ~n komic;yonda görülebil:r. İsteklilerin ilk teminatı olan 
149,80 liralık malsandUZı makbuzuile o gün ve saatte komisyonda bu
lunmalarL ( 9657) 

~ .. ...._._,... .. n-...- nnn a n e' 

T Ü RK iYE CÜMHURI Y E TI 
ZİRAAT BANK AS) 

Kuruluş Tarihi : 1888 
~e::-mayesi: 100,000, 000 Türk Lır,,.~• 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirıoi ve ticari her nevi banka muameleleri 

:.;,.:;:....;._ .. ,.,. ~~~~< 

ı:::;:ı..~~,..ı, •....ır ıı.ı.~o.:k.oiı.lirıiı.ııı~ _ 

Par a Biriktirenlere 28,eoo Lircı 

iKRAMiYE VERiY OR' 
Zlra•t Sınkasında kumı,ırah ve lhb,.rsız taıırruf hesıplırındı en ız &O 
llra .. bulunanlara ' -erte 4 defa çekilecek kur'a ile. ıpı}ıdakl ptlna ge-

re ikramiye daCıtJlıeaktır 
4 -\det l.ooa Liralık ' 4.000 Lir~ 
4 .. 500 " 2.{)00 • 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • \00 • 4.000 • 
100 • 50 .. 5,000 • 
120 • ıo • 4.soo • 
160 • 20 • S.200 • 

DiKKAT: HeııplaMndald paralar btr ıel'le içinde 50 llradan ı•aOı dDtml 
yenlere ikramiye çıktıi)ı takd'•de % 20 fızlaılyle "erllecektlr. Kur'ılar 

senede 4 def•, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hıdran 
tarlhlel"lnde çekllecektlr 

Sahip ve Neşrıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 


