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iktısat: Vekale
tinin tebliği 

VUGOSLAVVAN N'Vekalelin kadm çoraplarına d • 
VAZ 1y1:. T 1 • • • aır 
NE olAcAK . m~amnamesı de merıyete girdi 

1 KTISAT Vekaleti 3003 l 
hükm.. J h ·r d ' aayı 1 kanunun 

24 SAAT 
. u a ı ın e aatış muamelatını te • 

'"' 'j•~ıl e_den bir tebliğ neıretmiı bulunmakt<ut" • c • N DE. .. kıncı aayfamızda aynen bir suret" . b l ır. 1 1 gmız ~~ t~bliğden baıka, yine Vek.it:'tin" ;'' 

B 
v~ sun ı ıpe~ ~adın çorapları atandardına ;e. 

ir Alman-Yu- n~za~namesının mer'iyyet merJkiine m d .... '!'~ 
gosıa \/ beyan- bıldırıyoruz. o•r ıgını 
nömesınin neş- Uzun zam2ndır piycuayı meığul etm" l 

ri bekleniyor bu mes~~enin, hal ıekli, kadın çorapları 1§ o an 
ayyen ısımler altında üç esaslı t" . nın mu-

--<>--- tinde olmuştur. Nizamnamenin t::::.k!rcaı s~e
allik malumatı okumak üzere: ı ıne müte-

.. _ _ (Lii~en-aay!,a~ çeviriniz) lti,ı ltaly • ~-~, iilu~J~.N:s ,, İfili ........ ...-. . .....,. .... ....-

kM~;~ü~~~;; -A--~-A-kş_!_~-~-i-~--a-
Yugoslavya 

bitaraf 
FAKAT Yoğurt fiyatlanna narh konuyor 

20 p ARA tacirleri Alman dostu 
kalacak 

Ticaret Vekaletinden iki müfettiş İstanbul . ğurt fiyatlannı tetltlk ederek Veklİete bir ve :ıvarmdald yo 
Öğrenildiğine göre raporda rapor a bildirmi§tir. 

Bursada yoğurdun kil~ 16 S~ 
köyü ile Büyükçekmecede is, ta.. 
tanbuldıı ise 60 kunı§ olduğu ya· llıc kabul 

~kfi UZLUYOR ~derek 
~-~ı!e.tle.rında yenideı yapılm4• dilt8- DıREKTıFLER 

Y ugoala.vyanın, ltalya 
ileY.....-..~da 

zılm•ştrr. 

15tanbu1 ile civ- :- mmtakal~rda
ld yoğurt fiyatlm arasmdald fark 
qıeydalldadır. Bu naaJar dahiUrı • 
de fiyat muraka.be komlayonunun 
yarınki içtimamda yoğurt fiyatla! 
ı:zıa da narh koyması muhtemel _ 

~İay at hakkında karar vennek üzere VERDi 
"~~ij odu .tetkiklerde bulunmuttur. Ek· 

.. , et.~ eki Pazartesi gÜDünden itibaren 

IULll TAV&ISUTU 
Londra., 8 ( A.A.) - Müstakil 

Fr(U1:)-ız aajnsı bildiriyor: 

f)Q Ucuzlayacaktır. 

tihlW a~r. Francala :fmnlan· tQ4ftSLAVYAN 1 N Diğer taraftan nehirde rrancata. Ss.. 

H 
nm tahdit cdilmeSI hakkında belltlz 

1 } ROL• . verilm!ş blr karar yoktur. Ofis bs hu. 

~ -~ U susta tetkikat yapmaktadır. 

l'l.\ : SQdri Ertem C -o--
~e~ ~'lA uz .. rinde m·· arşamba gUnO 

~-- -... n. ~Ş~1~z~'«l~ı~~:e!uıc:. kahve bollaşacak 
lllrn..~l'i 'e Bulgarb-ta.. ~:-tll •le tabı Dünkü nüshamızda 749 çuval 

-._ ~ hl "· 8-l'k i bir ne· kahvenin yeniden pi.r.1C1StY8 çıka" 
~-~ı " llere aııılLl"ln bita. ;r - vel ~ ~lllQ ~ ihliı edildik. nlacağıru yazmıştık. Bu kah er, 

• den ibda , «;Qk encak çarşanba gününden itibaren 
. piyasaya çıkanlabilecektir. Fiyat· 
~~ . htag••ku lar perakende, ~ilmiş, kilo ~-
~ 11Uuı7.a.rası na 180 kuruştur. 

~"'"~ 15~~-- t"-·fmdan Gümrüklerdeki 1470 çuval Ken· .. , ...,.~ -.. ya kahvesinin de önümüzdeki haf· 
_,..._~ :btttg•ris lllniştir. ta içinde piyasaya çıkarılacağı 
~~ • \'11 tan Alman zannedilmektedir. Maamafih, bu 
~ :t.i~ıacıe.ıı:oıs1a.,Ta öyle hususta Ticaret Vekaletinden is
Shcle ırıu. ki, gün geç· tenen müsaade henüz gelmemiştir. 
~ıı '~ c: '~r kun·etr Kenya kahvelerinden 1030 çu· 
ı... liı.~ .. P eh, rilrn('•~-"l,r. l l b " ~~_"."".._ .. d "MXI va stan ul ve hinterlandına, mu· 

11 l "-~-tlbi 11 
uUanncJan tebakisi de lzmir ve havalisine 

'ti~ lttf~ ~~l"ğUdir. Şi.. verilecektir. 
•, • fil.it d Dlda mlh • 

~?--·• ı... e\lcn..,ri mev. R;...._--c:>----lt 
~ ... ~ ~~!:'r için - u zv e 
~---.... -.ıtı,l(tili gı_nl'! Up-• ~t'~f:."'::'.'ı!~i~ ingiıtereye yeni 
~ :.-;: ela~:~~.~ hır mümessil 

"'ı...._ ~bin ~ b.'l'j· """e~';lhdanberi go··ndırı·yor 
ı ~ t.rıı.r b • \e sJ~a.si 
~Uler }~r nııntaka 

1n.. ~1 la.~ k&kat bn bi-
~ ~-~et t~ ect endi lya_ 
~~~e e::ı~ birleşik 
·~ c1~· lsaıkaoı"at eden 
· "' ' ' ~le1111 an kapla· ''- ''- .:;ı ~enraauer1 

......_, "' ı l!t11v llldaıı ta-
~'':'' '1 &ıeneydl. '- "'•tt katılar harlcln 

ıtı~'•lar"~ llaJkanJarcı~ 
~ ~lllh f!ndt bitvar
~lc ~U\'\ f!tleJoUe 
Mll'lt~ hatı ...... 
-....~·ld,-.... 
(~ lfteydaaa 

e HOiü) 

\'~lıtgton, 8 (A.A.) - RtJZVClt, 
lngil!.z imparatorluğuna J\Illerika ta
rafmdan yapılacak yardm1ID vımıne 
memuren tngUtcrcyc phal mümessil 
olanı.k göndermek üzere bulundU#U 
Harrimarla dlln g5rQfmll§tQr. Hani. 
man ~Umllzdeki pa.zartcs1 gUDO ClL 
per deniz tayyaresile LtzboD& ıldecek 
orada:ı da Loııdray& geçecektir. RUZ. 
veıt, bl: mektupla sarrtmaııı l!ıgiUS 
htıkQmeUne taftl)'e etmeJd*!lr· Ros
ftlt bu mektubunda HarrlJll&D! .-bil 
ıntımf'Mfl olarak~" ns!. 
ı.tain ıa,u .. Smp&rat.cıduiUP J8PI. 
l&cı&k JUdlml ~ " A., 
nmılkadHI JapdMP _,k11f.t1 ıı.i 
.an.k oı..-u.e tıUrsHec!tr• 

Arıkara, 8 ( A.A.) - Başwkil 
J?oktor Refik Saydam, Büy ': 
Millet Meafsinde 7 Kanunusani 
tarihinde vaki beyanatlannCla .:;a. 
ret ettikleri ithalat tacirleriyle gö
rüşmelerini bugiin Ticaret Veka· 
Jetinde yapmışlardır. Bu maksat
la başlıca ithalat gruplarını tem· 
sil etmek iil.ere davet edilen itha· 
lat tacirleri bugün saat 11 de Baş
vekilin reisliği altında ve Ticaret 
Vekilimizle Ticaret Vekaleti müs· 
t.eşannm ve elakadar daire Amir 
terinin, lstanbul ve İzmit birlikleri 
umumi katiplerinin huzuru ile top 
lanmışlardır. 
Toplantıda Başl·acil bugünkü 

şartlar içinde tacirlerimizden bek· 
!edikleri hizmetler; ifade buyur
duldan sonra her grupun dilekle· 
rini dinlemişler ve kıymetli direk
tifler vermişlerdir. 
Müteakıben bu maksatla Ani.u

raya gelmiş olan ithalat tacirleri· 
ni Ticaret Vekilimiz ~hir Jokan
tasında öğle yemeğine alıkoy:m~· 
tardır. 

Alman1amı Bulgaristandaki i
ileri hareketlerini tacil etmelerine 
ve Yugosla:vyaya yaptıkları tar 
yiki a~alanna işaret eden ga· 
zetelenn wnumiyctle zannettikle
ri~ göre, Yugoslavya. bitaraflığı· 
m ılA.n edecek, fakat Berlinle dost
luğunu takviye eyliyecektir. 

(Deoomı 4 iiıncüdo) 

YUGOSLAV 
MUHALiFLERı 
Kral naibıne 

muhtıra vererek 

Milletin tenvır 
edilmesini istedı 

(Yazısı 4 üncüd~J 

Tramvaylarda aktarma bileti ve 

dır. 

Mıllt küme maçları 
23 Martta baılıyor 

Memleketimiı.de futbole merak
lıları arasında büyük bir a!3ka u
yandıran milli küme maçlan 23 
mart pazar günü lstanbW Anlca· 
ra ve lzmirdc başlıyacaktı;. 

Henüz kat'i §eklini a1amamakla 
beraber bu yıl iki tertip üzerine 

\ yapılacak maçların ilk karşılaşma· 
lannda Ankara takımları lstan· 
bula gelecekler, ve iki İstanbul ta
ı..:mı ile oyruyacaklardır .D•ğer İ· 
kı lstanbul takımı da lzmirde . ~1-
tay ve Altmordu takırrilan ile oy
nıvacaklardır. 

Fu~bol federasyonu sekiz takr
ma bırer numara \'em'iştir ve pa
zart~si gü~ü bu numaralara göre 
tan~m ~ılen fikstür!' göre kur'a 
çekılccektır. Ankara lik maçlan
nın sonunda milli kümeye gireeck 
takım belli olduktan sonra da 
n~üsabaka programı ilan edilecek· 
tır 

tek ~~~~~~~~~~~~~e~~!!.~~~!~~ l 1:g;!~:~~:~ 
nün tatbik edileceğini evvelce yazmııtık. Buna d Q Q /dl g ... l 
a~t hazırlıklara devam edilmektedir. tik olar al< J 
önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren tel< 9 e I e T 
bilet sistemi tatbik edilecektir. BRl.TANYA 

Tek bl.let ııiatemlDde ikind mevk 

JAPON HARiCiYE için bir bilet, birinci movkl 1~ de yl 
1 ADALARI 

NAZIRI ne bir bilet kabul fldllecekt1r. 

Moa";~j(;j,~:;:erek ..."~:.,:..ere~~'......, ct. 2 ÜVÜKLÜGÜNÜ 
TECAVUZ PAKTI 

Diğer taraftan aktarmalı bileUer 

de dört Niaandan iUb&..--an sab§a çıka BULDU 
IMZALIY ACAK nıacaktır. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Havas: 
Amerikan radyolarına göre, Ja· 

pon hariciye nazın B. Matsuoka, 
yalnız Berlin ve Romaya gitmiye
cek, fakat Moskovaya da giderek 
orada bir a&mi tecevO.ı paktı i. .. · 

Aktarmalı blleUer bir saat lçtn mu. 
t.eber olacak ve muteber olduğu ıaat 
ıe zımbalaııae&ktır. Saat sectlkten 
.onra aJrtarmum hiikm\1 olımyacak. 

•• 
alz)'&ClktJr. 

'~· t ,,..,.,., mat•'•• ..... edUIDlfUr. 

Adisababaya 
Doğru Akın 

( T alailôt 4 cü aaylatla) 

Almanyanın 
Yunanislana 

~ltimatom 
vermesi 
ihtimali ı 

Şarttann 
sunfardan 

ibaret oıacaoı 
sanıtıvor: 

1 - ltalya ile·aallt _. 
2 - lngiltere ile müno

aebetlerini kennelı 
3 - Sele.nik, Patrcu •. - . 

I . . ~ 
erın_ın Almanyaya 
takı, 

4 - Orduyu terhis. 
Sof.va, 8 (A.A.) - ru;~ 
Alman kılalan " Bul mübJm mıktJıo.rbrdıı 
gaıntana girmekte deYa.ll! eder 

kcn, lrugün buradaki intiba ':ıi 
taya kadar veyahut da.bil ' r bat. 
manda Ywıanıııtaıı 8JI o1t sa· 

a blr AlınG Ulti. 
matomu vcrilrnseinin bekl cı:ıebile"'""" 
merkezindedir Şunun r:n -· • ,,..yanı kayıttır 
ki bir çok Alman harp muhabi:1 Pm 
dldeıı Yunanistan hududt!ml 
mi§lcrdır. Bu muhablrlerin, b= 
mevcudiyeti, bittabi a!nlr har ... --
dmı . .......yar 

ga~eıılnı laUbd:ı! eylemekt.edir 
Sanddığma göre. ltaıya il• mu1h 
m:ık İngiltere ile mUnuet>eu!::; 

(Devamı J Weciide) 

Yunanistan& ltalyan 
Ultimatumunun 
verilmesine dair 

Tar.hl ifşaat 
Atına, 8 (A.A.) _ At.in& &jamt 

bildiriyor: 

Neon Kratoe mecmnuı, :msı: • 
buat nazın Nikoludisin bir mak 
lesini neşretmektedir. • a.. 

ltal)ım tecavüzUnUn ilk saatle 
~nı ~nlatan bu m&ka10de. Nikohı 
dis 1iyor ki: 

28 Teşrinievvel gecesi l!&at iiçü 
yirmi geçe yatak odamda telef 
çaldı. Telefonu açınca rellll Meı:::. 
sasm 11eslni hemen tanıdnn 

- Derhal giyin -.e bana ·gel c!t 
~rdu. Gra.zzi, bana bir Ultim • 
tevdi ettJ ( n.-._~ atunı 

• ~· .. f1ncfi,f.-
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J Radyo Gazetesı 1 
Balta sonunda 

dlny iyasetlnln 
manzarası 

Hafta sonunda dunya siyaseti. 
~ m nz:ırnsı topluca gudur: 
B ·an hli.diseleri en ehemmi • 
tli m ~ u olmaktn d2vam edi-
. M:hveıin Yug08lavya ile cld· 
urett mc mıl olmaya başladı 

.... r taraftan gelen haberlerden 
1 ılcy or. Macar radyosu Yugos.. 
vy nrn Uçlti pakta iltihakını ar. 

bır gtin gibi gösteriyor, Yu
o lav mPnfatinin ilçlU pakta gir

rn kte olduğu sö~ 1eniyor. Peşte· 
n m hn.berlere gore, Amen· 

ziiel n, Ruzveltln Yugoslav. 
tc>rnınat vC'rllme sinin teklif 

iıl l ·ıni ~azıyorlar. Bu doğru de. 
r. Yu oslnV}-uttn tazyik kar

ında nasıl hareket edeceğine 
maJOmat verilmiyor. Yugos

aja muhal fet liderlc>ri be· 
rın m !er nP rederek hudutla • 
konınm ını istemişler, halkm 
• m t e tenvir <>dilml'di_ğinden 
v t ( trn·~ıe.rdir. 

Pr ns PolUn gay i, Yugoslav 
\ 1 tini ı; lcc k €>ylUlde, teslim 
-ı ı:ı ide genç krala teslim 

m < ısted
0

ği anlaşılıyor. Söyle -
ı • n -re, Alman~'n Yugos. 

yadan mıhvcre girmeıini iste -
('ktir. Yugoslavya mJhvere 
·unu gösteren bir beyanna-

n"~edt'cnk. mihvcrciler de bir 
1 cC'vap vrrecktir. 

• ndan sonrn Yugoslavya Yu· 
•anla İtalya aras"Iıda sulh ya· 
mı temin edecektir ki, bu 
hem Yunanistan, hem de 1-
tarafmdnn tekzip edilmiştir. 

BULGARİSTANDA 

Diğer taraftan Bulgar deniz yol_ 
lan ve m murlan bu ayın b~~n

n itib r n s f rber cdilm.i.slerdir. 
Y ı kadm ve erkekler hakkında 

r rlık emri çıkmıştır. Bulga -
harp vazı~etine bu suretle 

1 etmi!:tir. Bu akşam gelen 
rlere göre, miliver bUyUk bir 

n mayiş tertip etmek Uzeredir. 
Bu d ı Japon Hariciye Nazın Mat· 
ıau nm ynk-nda Berline geleceği 
h h ridir. Amerika kaynaklan ev
v "' böyle bir ziyaretten bahset.
mı tiler. Amerikahlanı göre Ja_ 
po va mıhverln bazı şartlarından 

mnun d ğildir va pakt madde -
nntn tadilini istemektedir. 
Japonya.nm öledenberi bir şika
ı de Sovyetl r Birliğidir. Sov • 
ti r Birliği ise Jaoon • Çin bar

ınd Çıne yardım etmektedir. Ja_ 
n ra göre, Sovyetler Avrupa 
'lillını kabul etmesine rağmen 

ark nizamını kabul etmemek 
rl r. Bu itibarla Sovyetlerin 

rk niımmınr dn kabul et· 
ı iran etmektedir .. 

J on) nn•n Hindiçini ile Siynm 
mda ihtllfi.fa nihayet verdikten 

imJ h r iki memleketten 
ı · imtiyazlar istediği ha-

r " r 'ı ·or. Bu, iki meml<'ketiıı 
rı fi ın tec;l rlne kadar varacak· 

r. Am ika l•'ransan-n Japon şart. 
nnı k bu1ün memnun olmamış· 

Ruzv lt lngiltereye yapılan 
rdmıın süratle kabulll.rıli iste_ 

ı Arc. ri'ta fıyan meclisi U -
ı.-J h'l run nUı 'eti iddınsına 

~ ba1 muzak re ile meş-
r. 11 ıhalül r müzakerenin 

c • h f :ıdan evvel bitmJyece
b 1 !mPktAdfr} r. 

l"~.ı. •AN EFKAIU 
mı Iİl'ESlNDEKt SUK'ON 
A 1manln.rm Bulgarlstanda.ld ha· 

zırlıklarnuı. maka.bil Yunan eflrln 
u:ıumiyesinde bilyük bir sllldkn 
hUküm sürmektedir. Me::ılekette 
bu sUkCtn devam e~crken Yunan 
cephesinde mevzii ve muva!f&kr • 
yetli harekat Jevnm ediyor. Dün, 
merkez cephesinde bir tepe alarak 
1500 İtalyan ele geçirmişlerdir. 

Alt"'.RİKA HAREKATI 
Afrika harckô.t"lla. gelince, İngi

lizler imparatorlcitlann her taın -
fmclı vukuu muhtemel taarruz • 
lan önlemeye ait tedbirleri almak
tadır. Somali cephesinde harekat 
inkişaf ediyor. Kısa bir zaman son· 
ra İngilizler Somaliyi geçerek ce· 
nubt Habe.~istana girP.ceklerdir. 
Şimal bölgesinde Habeşler 300 ı_ 
tnlyan esir almışlar, liman ele gc
ç;inn1şler, bir tayyare dUşürmfui

lerdir. 
A J,M ANJ,ARY'i tNGtI,TEREl'f; 

TARRUZ HAZIRI IKTJARI 
Almanların İngiltereyc taaITUUl 

hazırlandıklarına şüphe yoktur. 
Bunun yakında. ya,Jılacağ:na dair 
bir emare yol·tur. Hii.diseler gös· 
teıiyor ki, J...2nıanlann garpta ln -
giliz deniz nakliyatına dCLrbeler in· 
dirmek istemektedir. Alman bom· 
bardmıa.n tayyareleri normal ta_ 

arruzlarına devam ediyorlar. Al
manlar gündüzler! münferit tay -
yarelerlc tayyare meydanlannı 
bombala.nııya ~ı§ryorlar. Al:dc· 
nizde ise hava faaliyeti artmış, 

Maltaya akın çok şiddetlendiıil
n.iştir .. Ewelki gün 100 tayyare 
Maltnya baskın yapmıştır. Bunlar
dan Almanlar:n Akdenizde mllhim 
neticeler elde etmek istedikleri, 
bu suretle Akdeniz hlkimiyetini 
almak isUiikleri anlaşılıyor. Maı· 

taya iki aydır llkm yapıldıf!ı halde 
muvaffakıyetli bir natice almama.. 
mıştır. Almanlar Sicilyaya 500 ka· 
dnr tayyare getirdikleri halde Mal 
tanm havalartna bfle bli.kim ola
mamrşlardır. Bu vaziyette bütün 
Akdeniza nasıl bilim olabilirler? 
Deniz hli!tlmlyeti Ma.nşta bile alr 
namamıştrr. İngiliz deniz'kafileleri 
her gün jşlemektodir. Hulasa eğer 
Almanlann gayesi AkdenJzde M -
kimiyct kazanmaksa bunun tabak· 
kuku imkansız bir vazivettedir. 

biGtLtz DE1'1Z 
KUVVETLERİNE tLA VEIJER 
lngillz deniz kuvvetlerine bu fle· 

ne yapılacak ili.veler şöyledir: 
1 - Layin sınıf dört harp ge_ 

misi, kırkar bin tonluktur. Topla
n 40 burukluktur. 

2 - Beş kruvazör, 8 biner ton
luktur. 

3 - 10 knıvamr, 5500 ton hac· 
mfnd"d1r. 

Verir tramvay 
arabalart yapı:tyor 

Junlr 7 (Hm;usl) - lzmlr tramvay 
atölyc81nde, Naffıı vekAletlnln tensibi 
ve mU!'ll.ndcslyl tram\ay artıoalnn ı.. 

m:ıl edllmeğe haşlanmışlır. Bu yeni 
l.rw:ıvay arabaları Avnıpadan gcUrl 
len arabnlardan farksızdır ve hattA 
bazı noktal1rdan daha UstündUr. 

• Evvelce haber verdiğimiz gibi fifm. 
diki halele bir romork ve buna llAve. 
ten bir motBris imal edilmiştir 16 
numara Ue çalıpcak olan romork bu 
hn!ta kinde G6ztepc h::.ttmda seferle.. 
re başlıyacaktır. 

neridc yeni romork ve moUirielcr 
de ~rapllncaktır. 

Almanyadan şehrimize 
gelen mallar 

Bu arada 110 ton çivi getirildi 
DUn Almanyadan Karadeniz ta· 

rikJle §Chrlmize 110 ton çivi, siga. 
ra klğıdı, makine aksamı ve boya 
gelmiştir. 

Diğt.>r taraftan Almanya.ya satr 
lacak üç milyon lirıüık emtia tev-
ziat listesi hazırlanarak tasdik e_ 
dllmek üzere Tical"ct Vekaletine 

ı. 1 mllyon 200 bin liral:k tiftik 
verilecektir. Tiftik fiy:ıtlarmda 
Almanya ile bir anlaşmaya varıl· 

mı5tır. Fiyatlal' cinslerine göre 185 
kul"U§la 265 kunı§ arasındadır. 

1 mllyon 850 bln liralık yağlı 
tohumdan 950 bin liralığı tstanbu
Ja, 575 bin liralığı !zmire, 325 bhı 
liralıf,'1 da Mersine verilmi§tir. 

350 bin liralık bakla ve nohut 
partisi de 3 birlik arasmda tak. 
sim edilecektir. 

6:50 bin liral:k darmm ise 125 bin 
liralığı İsta:ıbuldan, 375 bin lira· 
lığı İl.mirden, 150 bin liralığı Mer
sinden verilecektir. 

Kuşyeminin 50 bin liralığı hmfr. 
den, mUtebakisi de lstanbuldan 
temin edilecektir. 

Almf..n1ar, yağlı hububat fi,,'llt • 
larmı yilksek bulmuşlardır. Maa -
mafih bu mr-'\dclorin fiyatlannda 
da bir anlaşmaya vanlacağı tah _ 
min edilmektedir. 

gönderihni~U. Öğrendiğimize gö • 
re, bu ruııda Almanyaya 1 mil -
yon 850 bin liralık yağlı tohum. 
300 bin liralık kU§yemi, 650 bin 
lirahk dan. 350 bin liralık bakla 
ve nohut, 30 bin liralık kuzu del'L. 

,-----·····-·-··-
( Hariciye 

iktısat vekaletinin yeni tebliOi 
l 

1 VekUi 
i Şehrimize 
1 geliyor 
: Vefat eden kardeşinin 
: cenazesinde 
İ bulunacak İ 
; Harlciye Vekilimiz ŞUkrU Sam.c. İ 
oğlunun ve Devlet Llmanlan umum : 
ınOdUr muavini HA.mit Saracoğlunun 1 
kardeşleri Rüııtü Saracoğlu bir müd
deltcnlıerf rahat.sız bulunuyordu. i 

RUatil Saracoğlunun vefat etUği.nl İ 
tugütı teemıürle haber aldık. : 

Ankara. 8 (A.A.) - lktısat vekA_ 
kAlotindcn tebliğ edllml§tlr. 

ı - 8003 sayılı kanunun verdiği 
saliı.hlyete tsUnaden memleıtet ma. 
mulö.lmdan bulunan ç!mentolarm 
topt::ın ve pe.,tn satı§ flynUan 2.7.9CO 
tarihlr.den itibaren mert ~hr.ak üze 
re fal.ırikada na.kil vn8ltalan •ç!nde 
teslir'l portland nevinin tonu fı:i.ıı 17 
va sUpersiman nevinin tonu tçm de 
20 ı;ra olarak tesbft edilmişti. 

Fabrikalarca llAn edilecek ebat ve 
mukavemette torbalar müşteri tara_ 
fmdnn fabrikaya. gönderilmek sure_ 
tile mUbayaa olun&cak her iki <'lns
tcn ç-.mento yukarda yazılı mt>rl n. 
yatlardan üçer Ura tenzil :>ıunur. 

2 - Asgari toptan satı§ m!ktan 
bir toLdur.: 

a - Ticaret mak.aadile k.mdl be_ 
88plnrma fabrtkalarda.n çimento a. 
lan tüccar ve müesseseler, .PorUand 
nevi için 17, sUpersimaı:ı nevi için 20 
lira elan mert fiyata, tevsik ?e bele 
diyelerce kabul edilecek tabnkalar. 
daıı w.tı§ yerine kadarki nakil mas. 
ra.larının ilA.veaUe hasıl olac:Jt yektl 
ı:ıtı., evvelce ton ba§ma UAvo olunan 
~ kunı§ yerine mağaza, depo maa. 
rafı, n-ylat ve k!r kllr§ılığı olarak 
azaaıl yüzde 6 llA.ve edeblUrler 

' - Tatbikat teferruatına vo çu 
vallar lçtı:ı alınacak depozltolara mu 
t.edil11' hususlar vilA.yeUere ve mmta
ka iktısat müdürlüklerine tam~m e. 
dllml§Ur. 

15 - Yukarda yazılı yeni aatış şart 
tan 12.8.941 tarlhlnden muteberdir. 

Çoraplar üçe ayrılıyor 
Merhumun cenazesi bugün öğle na· 

mazını müteakip Beyazıt camllnden 
kaldırılarak Edlmekapıcıa;n şeıııuı_ 

l!;e dc.!'nedllccektfr. 
Hariciye vekilimiz kardqlnln ce. 

nazc3lndc bulunmak Qzere buglin 
ııabıı.h'd ekspreste §ehrlmlze gelmtıı 
olacaktır. 

J\ıılmra, 8 (Huau!il) - lktısa.t VekAleti t&rafmda.rı hazrrlanan, Vekiller 
Hcyatt tara!mdan kabul edilen ipek n aun'l i}'flk kadın çoraplan ırtandardı 
nizamnnmesl mer'~n·et mevkUne girml§tlr. 

Bu nizamnameye göre kadm çorapla.n qaltıkl §ekflde Uç sınıfa ay. 

Sftym ŞUkrU Saracoğlıına dıırln rılnuştır: 

~;~~!;::~ı:~!.~!!'.~:~7: .. --.--.. ı Ral:>n çorabı, ince çorap, gllndellk çorap. 
Her bir .ÇC§lt çorabm Qzcrtnde çorabı yapan fabrikanın veya mucsse· 

eenln unvanını haiz damga bulunacak ve bu çoraplar fçtı:ı flyaUar teablt 

edilecek Ur. 

Bir Alman Çorap standardı nlzamname.ıılnin bUyUk bir iktısadi mllşklllU hallede. 
oeğl ümit edilmektedir. Nizamruır.:eniD tatbiki halk tarafından memnunt· 
yeUe karoılandığt gibi, aaı:ıayt erbabınca da. tatmln edlcl blr tedbir otuak . . . 

ıaşe gemısı 

Holanda a~ıklarmcla 
tayyare hücumiyle 

~kkl edllmek~dlr. 

batı&"ıldı TU:-kçe başka karıılıtı olan kelıme. 
Londra, 7 (A. A.) _ tngillı; ler yerine bu kar§ıllklan ktillanm&k 

hava nezaretinin tebliği: ilzım: fakat kartılıklann yalnıZ 
Sahil muhafaza servl!lerlne TUrk;e olması d3 k!fl dcıudlr, 

mensup tayyareler, bugün öğle • <me!ıct>r) da olmamalıdn"; 
den eonra Hollanda sabili açıkla • (Farksız> kellmeslntı:ı yerine (ayrrd· 
rmda bir dUşnıan iaşe vapurunu mı:) elenilmesi gibi. (AyırCS etmek 
batırmıştır. TayyarclerlmiZ, bun • a.yırd edJlm.ek) her ne kadar mUrek
dan başka. Denhelder limanı ile kep birer fılldlr; an.:nk bu mürekkep 
Oskenburg'da dlişmnn işgali altm. l fiilden <ayırd) kelimesini ayırarak 
da bulunan bir hava meydanını (ayrrJlı, nyırdsız) sıfatları çıkanla. 

da bombardıman et.mi§tir. Tayyar~ mıyor. 
lcrimlzin hepsi üslerine dönmUı; • (Ayırdsız) dememeli, (fıırkaı.z) 
LUr. demeli. 

K arol Amerikaya mı 
gidecek 

Nevyrırk, 8 ( A.A.) - Dün J.iz· 
bonda dolaşan şayialara Ye Ame· 
nk:ın radyosunun verdiği bir ha· 
bere göre c:abık kral Karol ve Ba
yan Lupe5ko, Amerikaya gitmek 
niyetindedirler. 

* * ~ 
H - <Arttır) dememeli, (artır) 

demeli bahsi Uzerfne dllcllerlmlzdcn 
Bay 1''ııad Köscrıililn yolladığı bir ya. 
zınm l:c; numaralı son psrağrafl ı;e· 

çen uf.fa gtrmemlştf. Arzusu üzerine 
bunu d:ı. naklediyoruz: 

"Tenaftlr bahst biraz dalla mutıa.k. 
tır; zira buna zevk meıtelesi :ıe kan 
'11°· Ancak (artdır) t Uoengaı dile mU_ 

Ablulfo.1i'tç bir ı'Uretle 
gev§emiyecek . 

Vaşington, 6 ( A.A.) - Roy
ter: 

lngiliz hük me•i Amerikadan 
Fransaya gönderilmek istenen yi· 
yecek maddelerinin $eçmesi için 
ablukayı gev~etmeyi reddetmiştir. 
Btnaenaleyh önümüzdeki hafta 
Mar-.ilyaya hareket edecek Ex-
mouth vapuru yulaf unu naklet
miveccktir. Amerikan kızılhaçı 
Fransız çocuklarına gönderilen bu 
maddenin vapura tahmili için 
müsaade istemişse de İngiliz ma
kamları bunu reddetmişlerdir. va· 
pumn hamulesi ara ında süt tozu, 
elbise ve ilaç vardır. 

JAytm getirmek arzusu ile (artır) a 
takllyblnf makbul saymak, satmak· 
tan t ısa tdır • ııattrr) yerine (ııatrr) a 
cevaz çığırmı aça~ğt içlı:ı saıu:ımak 

gerektir ... 

B z dokuyunlar, dokuduklnn bezlerden en ıncc 
numun l n takdım etmişler ve tabaklarda hediye ola
rak (nihr.le) denilen meşinden mamul 6lrmalı sofra ör
tW~r.u.e yine meşinden dikişsiz olarak sanatkArane bir 

kJd ~a:ıılmL'.i su kaplan an:etrnifilerdi. 
Kuyumcular, ~r. yUz genç kuyumcuya sırmalı elbi· 

.s lcr giydırmı§, 6larak z ... ngin ve muhteşem bir kafi
le hahnde alay gostermlşlu- ve o vakit çok yükanJ: tez
yinat ile gayet pahalıya mal olan eğer takımlar.ndan 
da padişaha nadide takımJar taıca:m etmışlerdi. 

r ôÇô"ICÔ 

eİ11ff 1111fl.Rbmfdİ11 
SOnne!DtJğrJnö 

!/azan. H. U. 

kudüm, ney, nısfiye, ç:ılp::ı.ra Ue, def, kanun ve santur. 
dan c;rkan baygın blr n.henk de bunlara refakat edlyordu. 

Rüfailer, uçları §isli, on iki zincirli salkımlarını, bir 
tekke i!Alılslnin nağmeleri arasında havada sall'.yarak 
vilcudla.rınc batınyorl.ar ve duJaklanna, yanaklarına kü· 
çUk, bUyffic şişler saplıyorlardı. Birçok derv!şlarln 

(Allah!), ~hu!) diye bağıra bağıra kendilerini kaybede· 
cek hale golmcleri, bu manzarayı seyredenler ilzerlnde 
ha.kiki bir hayret ve ha.gyet uyandırıyordu. 

Muc llidlcr ve kağıtçılar, kağıttan bayrnklıırla ve 
yUz otuz g r.ce ltfığıttan r€ll?:"ürcnk elbise gi)' dirmiş ola
rak g çi)orlar, yanlarında bir de seyyar dilkknn taı:ıı· 

~orlardı. 

Sllıi.h yapanlar, yUz kJşiy~ yaldızlı eski zırhlar giy. 
dırn: olrak heybetli bir alay halinde g~mişlerdi. 

Yoıı;ancılnr, sırmalı elbiseler içinde yUz delikan
lıyı srnnalt yataklara. yıı.tırmL5 ve Uzcrlerlne sırmalı 
organlar örtmüş olarak geçmişler ve umumun dikka

tini v alakasını çekıni terdi. 
A vn!'ıcılar, ) üz elli delikanlcy'I aynalı elbiselerle 

ııı sl y rek tE>r-hir etn-f,ler ve küçük kUçUk aynalann 
Un ş zıyn.sfyle etrafa nksPl:n parıltılan seyredenler 

ı in bir yenJlik tel{ıltki edilmiş ve hO§a gitmişti. 
Bwlik geçit resmine esnaf haricinde brikntc men-

up dervişl2r de 1 tirok etmişler ve haz!rnnm on altısm• 
da mevlevi, nn.ksı!, rt\flı.1, kalenderi, halveti, kadirl, Sa'di, 
rrlh"Illl, gUlş<>ni, b ktnşf r;ibi lstanbulda o vakrt semt. 
semt t hkP.lerl ve her 'b'rlnin birçok mensubu bulunan 
t rilrntlerdc~ birço~na mcn'3up d"ni§ler, başlarmda 

seyhlcrl olduğu halde, alay halinde geçmişlerdi. 
D!klde:ı gerek lstanbuld.&, gerek taşrada. hatm aa• 

J 
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yılır zcvatm dilğün eğlentilerinde de~ v~ler de yer all?'-
lar ve alay hnllnde geçerlerdi. Bu defnkl dervfJler ala
yı da bunlardan birlydl Fakat bu geçiş aleldde bir dil· 
ğUndc> değil, padirı:Uı düğününde yapılmakta olduğu için 
tı.bil o vakte kadar yapılmış olan alaylar.n en mUkern· 
meli, en kala.balıklısı vr en tantanalısıydı. 

Tarikat mensupları o vakıt da gerek başlarma giy
dikleri serpuşla'rla, gerclt elbiselerinin ve cübbelerinin 
tarzı ıle dervi13 olmıyanlaTtlan ve hatta her tarikat men
subu, ayn ayn biribirlerinden ay:rd edilirlerdi ve bun· 
lann her birinin kendine mahsus olan Ayinlerini icra sr 
rasmdn giydikleri kisve de ayn idi. İşte geçit resmtnc 
tan1mtlere ınensup de~ler Ayin h"baslarile iştirak et
mi.<ıler ve tızerlerlndl' san ipekle Kur'andan Aytler ya.. 

zılmış ye.,n renkte, müselles şaklnde tekke sancaklan 
ın.,ımı!}lardı. 

Bektaşiler, boğazlarına kaytanla takılm·ş iri belt· 
taşi taşlarlle, bellerlnde yeşil renkte bektaşt kemerleri· 
le, keçe kUIA.h üstüne S!lnlmış düz, basit sanklarile ve 
ellerinde zincirli kcsküllerile uzaktan tıeçlliyorlar 1 beri· 
de 1IZUJl ldll&hlı mevlevfler, mevsun. adnnlarla ilerliyor; 

Bazı t:uikate mensup d<!rvişler, ateşte kıpk"lmlzt 
bir hale gcıtir.lmiş demirleri ağızlarına sokuyorlar, bir 
taktrnı da. herkesin gözU önünde keskin bıçakları yutu· 

yo-rlardr. 
O vo.kıtlar tarikat kuvvetile yapıldığı kanaati bes. 

lenen bu g!bi marl!etıerden olmak üzere avnca bir der 
viş içcrl~i büyilk yılanlarla doh bir f·çınm içine çmlçıp· 
lak ginnlşti; fıçmm ağz!nr kapayarak onu meydanda 
bir hayli yuvarlamışlar ve sonra. kapağı açtıklarında 

dervişin fıçı içinden sapasağlam çıktığını görmU~lerdi. 

B:ışıta bir derviş, keskin iki kılıç Ustüne çınlçıplak bir 
halde sırtfüıtü yabnt§ ve göğsUne demirden bUyUk bir 
örs konarak önınn UstUnde dört lruvv~tlt adam ağrr 

darbelerle demir dövmüştü. Aynı ada.mm g5f;sfinde bU· 
yWt bir kUtUğU balta ile yarm·şlar ve ı.ncak !!ekiz kişi. 
nin kaldrrablleeeği tıF.·dette bUvilk lılr kaya parçası kil· 
lünk ;rA_,.,0 ,Ptila rıan'!"J11mT11lardı. 

Bs.'ka bir dervfş, dişlerinin ansma ~ığı bir 
at nah pareasmt elfle kmnn,. bir sa.ban demlr'nJ birkaç 
yumnık darbeslle parçalamrş ve atetyte hartJlan b!r 
demir parı:;Mtle. hl~ yıınT"n.1':cıwn yilztlnU ve yanakla.rmı 

uğu&tunzı~ ~e OllU.l'alauıJltı. 

Tarihten: 

Harbe d 
A FlF Obayın ''~ 

kac;ı, hiç ştrPbesıJ 
kti harbın en heeycanbve 
tarihidır. Mukaddiıııe . 
rika1an okuyanlar. tJ'.'I 
makta gecikmıyeeclder. · 
in biıçok hususıyetıerı 
Bumda c:ılan tcıuarl 
tinde d1:ğiliz. Sadece ~ 
kaydetmek isterim• 
de harp faciası :ıcarp~...., 111 
niyet, cemiyet ve ın:ıo;: 
manas.iyle görccek ... iJll 
Fredrik, yedi sene hatP 
~u satırları yazmıştı: 

"Bu d('lvleti insan 
larla delik de~ oJrnUŞ. 
betmek e zayıflaır.ı~. 
süz ağırlıklar altınd.ıı. 1 mek, ölmek derecesine 
nur ~linde tasavvur 
Büyük FrP.drik devat:l 

Dinliyelım: ... ı~r 
"Devletin tam izınıı-:: 

anın yesini, futurunu alJ ~ 
çin şu ciheti hatırla?': O 
memlekt:t yakılmış ıdı. ol 
de ki insani~ -a mahstl: 
ycrlerde eser, iz bile Jıık 
Şehirler baştan başa ıı• 
san olmuştu. Ne ~eeel' 
ne de in~anları beslı~ 
vardr. Ne de ziraat ya~ 
hayvan vardı. Dört ~u biJıl 
halkın. Ja3:kal UeŞ. }~aıılsl' 
müş, bıtmı~ti. Gen k k 
rişan, üst ve baş yırtı 
idiler. Ne itibar. n~,,~ 
rin bir kargaşalık hw-dst' 
du. işte o zamana ka erftl 
içinde }'aŞiyan viJave,~ 
rebeden sonraki hali. 

1871 de bir kaleye~!ı, 
kerler karınlarını · 
için birkaç "fare" .bulrdi· 
kit Ail~ha şükret"lı~1e ~ 

Bugünkü harpten ~ ~ 
cak eser, her halde 13~ 
riğin tasvirlerinden 
calnır. fl 

Japonya harici~' f 
Rerline gel•1 

Berlin, 8 ( A.A.) -
jan·ı bildiriyor: . . d• 

Alman hükumetının ıı 
nne Japonya harıcıYe liıı' 
Matsuoka yakında ser 
cektir. ı 

B. Matsuoka'nın ~~ 
kameti esna ında Alın~· 
ve Japonya arasında ol~ 
lü paktın ıcaplarındart 
ralarındaki i~briliği~~ 
tün neticeler göriişül ed1 
manya ile müzakere 
seleleri göril';tükten.d 
Matsuoka Roma~ a gıfO:,;a 

ALMAN\' ANlNgı.JY"''.ı 
SEF1HI DE G 5t 

Tokyo, 8 (AA.) - ~ 
Haber alındığına. 1},_. 

paktın imzası üzerin~ ~ 
ta vaziyetin son iııki;3J?İ 
kında Hitler ve Von 
ile göruşmek üzere ttD•jjjlf 
Tokyo sefiri Eugene A at'" 
sonra Sibirya yolu~·ta 
dccektir. J 

Alman sefiri gelecek 
1 

ya dö~=cıYE ~$ 
1MPARATOR :Ntp"" 
Tokyo, 8 ( A.A.) ~ 

Nazın B. Matsuoka. b 
rator tarafından katul 1~ 
Taylnnd · Hindiçini " . 
konferansının neticelef1 .~ 
izahatta bulunmuşt~r: Jıl"'~ 

Tay:and - Hindiçını rl~ 
takasından gelen h:tb~ol~ 
mütarekenin ilk günü sil"· ı 
den beri bu mınt!l1'adJ0~ \il 
küm sünnektedır. 0~ 
müdafaa tertibatı, seda1ıııı' 
noy ~ehirlerine nakl 

••• 
To.~yo, 8 ( A.A.) -:"si 

mn Tokyo büyük elÇl ol" , 
Atto, bugün Sibin~ Y

1
,, 

line hareket etır:-şt ~ 
Atto, Uçlu paktın ~ 
U1.ak Şark Mdise'cf! ~ 
HiUt:r \'e B. Von Rıb 
zahat verecek ve ~ ft' 
olarak Berlinde üç ııı 
kalacak~A 

Çocukların ei11~ yerlerin~ girf11:~ 
menedecek 1•-, • 

Meclis Reisine t 
olunda 

Anknra, 8 (Hnaus1) -;fi' 
Mebtı~u Doktor FUat t1~ 
ya'IDJ bfllrmeml§ çocu ıtııi 
tiyatro. danslg ve bal" rıDp.;, 
kahul t>dllmemeterl bııl<1·~.ıof 
tekllti Büyük Wllet. !4~ 
otunrr.uıtur. 
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1 Dlhifiye Vekili Hrlp •ıhll8çe: 

A~~!--~~!~ -OiER SEYf EDDiN 
, Şehir Hal?erleTi 

1MABT1Mt 

IÇiN . ' 

rbnbd..ıti temaslarım bitirmiştir. 
Vekilin lbu akşam Alıkaraya dön· ı ''V AKIT'' da gUxeı bir koşe ,,.ardır. Oraya, hemen ·her gün, yimıı 
me.ei muhtemeldir. sene evvel.ki ne...Jıafa.-mdan bir mühhn haber alınıp konulur. 

Altın Fiyatı Bt:n, onlaı-: oıkurken, eskilerin "tanı znman" dedikleri hale uğrar 

Havagazı kazaları 
tetkik ediliyor 

_..a..:..ı- kal AJ•- fı'"atJan gı"ttı"k,.e ._.« .. ,.ft~ l- ı glbi olunım. Bunlardan bazısı tallı, bazısı ncı iJı-nklc rdir. Kiminde> kor-Havaga&mdan BOn samanlarda 'l\lkaa gelen :ıııcıu.a,.... .... e Ya anın LN• ., ,, _,........., k b' "b . . d ilk 
--~· ...... : ..._ntrol et mckte de~az:n.etm.~edir. Altın fi-. unç ır r retın iırper.mesinı, kimin o y· sek bir gurunın heyccanmı t'etkik etmek ve mevcut ...... ki!6t..m da çalıl!Jıma y..-,-e.uuı ıav. - d 

""'°'ll' b k k yatları son i.kı gün zarfında 24 lr uyanm. 
mek üzere Nafıa Vekaleti Şirketler Komiserliğinde tr om~ron u. bulm l :ı-~ lknt dü•ı o koşedcki haberi okurken, utançla titrC'dim. Çünkü 

~ru:l:m:~=~=r=·~K=~=:·:~:M~~=l~=:~=~~==~~~-·-----------~-J-~-~-~-~-·------- orn~·~mu~~ili~'fu~~U~y~l~~·~ma~m~ 
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takviminde böyle acı bir hatıraeı vardır. ''Ömer Seyfeddin", Türit ede· 

Lu- ks eşyanın 1 alka ucuz ma sa an biyntının E!anlı bir bayrağı olduğu ic·ın, bana zaten lıır ruh yoldaşı idi. 
Ba;;ka hi~bir crcbep bulunma.sa da, yalnız bu, onu hafızama çakmağa. ' VENı• MAGAZALARA RAGBET yeter. Hnlbu, ki o, benim dostumdu da· ZC'kic;ııın hayrruıdım. Yaradılr-gÜmrük resmi . ı;ıntlaki cıilhiya.ne hususiyetleri yakından bilirdim. Ömrümün en kay-

,. __ 1n hail b nak, en tE'mi7. heyecanlı giinleri onunla bcrabeı """"ml<;t . 
Ank 

. . . _. .. Jılalıifatura ithaJAt tacırlerinden 15 liyatla salı§ yapması ...,,..,r c ' u. .,,., 
aradan bıldınldigıne gore, · olduğu manifalunı gtın tıuraya tehactım etmiştir. Bati§ San"ati, dül}ilnü.~ündeki harikull"td<'lik, muhayyiksinjeki ya.ratıcı-

hiikümet -..,....;;.,..!erde Büyük" Mil· ı tınnanır:. ırurmut hk bana ruh kamaşmaiarı verirdi. Hikayeleri ıcinde hemen hemen ı.~ 
let Meclis

':'t.Af't""" ~· b" 
1
• yih ithalfıt ,irketlnin valdehanmdakl atı~ bllhaslıa pamuklu kumaşlar ü.zerlndC' ~ 

. ıne vereçegı lr a a dün vali yerine muavin fazla olmu§tur. Şirketin Jngiltereye bir tanesi yoktur . .kı bitirdikten sonra, okuyana dcıin bir zevk verme· 
lle bazı maddelerin gümrük re_ t mag-asas~md&n .,.ı1dığmı yazmıştık. alparff etUğl kumaşlar gelir g ... mez, sin. . 
sim.ln.,.; .. · b. "kta arttı k Raşıd tanu .... Ümer Seyfeddin, ne sade vak'a, ne yalnız üslftbla kendinl a:vuta. ":- .... ı ır m.ı T' rma ' ''aınr..,, Avrupa kumaşlan !H n l>u Anadoluya da mal giinderllccek ve 
talebınde bulunacakt ~ ak 1 1 bilirdi. O, lıikfıyeye tam ve mutlak bir muvazcnf' vc>rmC'nin •ırnna ır. ti t murakabe kom!.ayorıu. şirket yeni §Ubclcr açın ç n te~cb. "' 

Res· 1 · tt 1 cak ol. §irkc•ln, ya sahipti 
ım erı .. r ırı a an k ·d ,,,, fiyattan daha !\§ağı bir bllslere girişcô<'ktir. • 

maddelerin h('psi de lüks sayı- n . .:u:n...:::0.:l ;.:_u~t>:_U~--:-~-::---7'"---;::-::=---:---:;--::---:--- "Realizm'' 1 kupkuru bir adCEıc gibi kullanmadı. O adC'senın stız-
labilccek cinsten olacaktır. Bun- Karabu .. k fabrı·kası Çifte tedrisat c!Uklcdni, pınl pınl bir san'nl mnnşunından nksPttirCl'('k \•erdi. Öyle 
lar arasmda bilhnssa tuvalet peyderpey kaldırılacak sanıyorum. ki henüz onn dnir <'trafh bir tf'tkik ynpılmamrstır. Kim-
esyası bulunaca. .r. Bu nisbi bihr, belki de bu etlidü, bir yabancı yapncak ve bizi ı i t 

arttrnna ile, harp vaziyeti yU_ faalı"yeft8 Maarif VekRl<'ti çifte tedrisat utandırncaktır. Onu iyi tanıyanlar, lıak bahsinde cömC'rt olanlar, ya 
zünden gümrüklerimizcle göriilen usulüne önümüzdeki ders sene. bu \rtkJki \ apacıık iktidard:ın, yahut höyle bır i ;'l muhtaç olduğu 
getrrl.ir azlığı telfıfi edilmi.5 olaca.;. 1000 ··dar asta sinden itibaren imkan nisbetin- zamandıuı rnahnundurlar. Liyakati VA va.kU olanlnr İSE.', kimbilir niçin 

aa de nihayet vermek kararındadır. hiı!."l susıı\orlar. 

d Memleketimizin bazı kısımların. N<' ise böyle bir giinde bu bah e gırmek. bu derdi d~mC'k iste· 
Yeni ihtikar suçluları alm 1 da talebe miktarının fazla olma- mlyorum. Zaten bu satırlar, herhangi bir iddia, bir sitf'm ve>va alklış 
l<'iyat murakabe bilrosu memur- Karabük demir ve çelik fab- sı. buıın mukabil de bina bulun- i<;in vn7.ılmadı. 

!arı, muhtelif mevzularda yapılan rı"kalarnun veniden faaliyete maması gibi bir .zanıretron do_ Ben, "altı mart" ı unut.tuğumd:ın ötürü, dtı) duı;nım i ııcısmı 
ihtikar mücadclesinP dc>vam et. geçecek kısımlarını takviye •• ğan bu usül muallim adedi art. viccian a:rnbmı dindirmeğP. çabalıyo .. um. "Vt'fn", hakikntt'n artrk bn: 
mektedirler. Dün de Ventura. vo mek iiz'ıere 1000 kadar mütahas. tıkca ve bina temiıi edildikçe harika oldu. En yakın dostlar da, znmanlıı bu gü7 ' vr hü' iık duygu_ 
Sokrat adında iki is.portacı makara 
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eleman alınmıştır. peyderpey kaldırılacaktır. drııı uzakla.c;ıvorln.r. , 

ihtildi.rmdan adliyeye v('rHmi.,tir. ı J3İ7. ki "(\mer" i Yav'oC'tmenin ne dcmt"k o!dugunu bilı)onız: 
Cumhuriyet buzhanesinde pey - Böylece yeni haddehanenin us- "ımutmak" dan 117.ak kalmıunız gerekti. Br. l·fl ... dı rnı,:ımn ODU'\ t.o"'-

sta"""" ·ht·~,.,, ... ı ka-ılan. fından iı:>lctilen maj:ine, tamirat, ,~ niri bulunduğu hald~ inkar eden j ta ve u ..,....,ı 1 1.Y"'". ."' ·ı rn~ınd:m nf diliyorum. 1 \ \Kl ~t~Jl \ 01'711iN 
Nuri Zolek adında birisi de adliye- 1 mış bulunmaktadır. Şimdiye .ka- elektrik kısmı.lan.na da Türk 
ye verilmiştir. dar ecnebi mütahassıs1ar tara- ustabasılan almmı§tır. 

Diyanet işleri .Reisinin Cenaze Merasımı 1 
Evnlki ~ün , efat eden Diyanet lı:lrri Rrisi büyük din ilimimiz 

Rıfat Börekçi'nin ~eaazesi Ankanıda büyük mera..'ibnle kaldırılmıştır. 
On bin klşl:rl möftt.a\'lz bir kalabalığın J~tirakilc yapılan ~raAbnde 
Belsleamha; nunma he~ya,·ert, Mf'dM Reisi ~ lliK<iımct erkiaı 
blaat baJunm~tar. 

Merhum Rıfat Bört'kçi, milli Jınlal&p mefhuma.na bti_!tin mi1111&Uıe 
lun-nıau\t büyük bir din i Hmlmizdl. Vefatlle Deri illan tıelikldslnln ha
kiki wı aydmbk göriftia miUalm bil' ıümasmı kaybetmiş ohıyenn. 

Kederli aile8lae ' (' bütün llbn ileminc taziyet. ederk. 
ANıld nı yandaki reslmler, nwhuman ClflftW alayı lk, buaa lııtirik eckılı 

Relsk-umhur Yaveri, Mer.118 ve HlkQIJlt't, ar:kAınmızı göstf>rmektedir. 

- 18 -
E.,.ar ve maceralarla dola zabıta FOmanı 

Demek ki Kristin bana yalan 
saylememişti. Görünüşe göre 
Markiden ziyade Markizin hatırı 
için burada kalmayı kabul ~t
mişti. Bu onun vicdan.mm emrıy· 
di. Eğer hakikaten Marki ile a
ralarında bir dalavere bulunsay
dı. Beni her halde bu işe karış
tınnamt. M&.rkiz çıktıktan son· 
ra Kristin kendi kendine: 

- Zavallı kadm .... 
Diye mırıldandı. Bir müddet 

ikimiz de hiç bir şey konuşma
dık. Ben pencereden binanın ~
kasma düşen b.."Mtçeyi seyredı -
yordum. Bahçe biraz 'beluınsır 
dı. Fakat bu haliyle benim ~ 
ziyade hoşuma gitti. Yaz meys!
mi geldiği için bahçede türlü 
türlü yabani otlar, çiçekler çık
mıştı. Bir müddet sUkQt ettikten 
sonra birdenbire Kristine döne
rek aordwn: 

- Markizin sıhhati bana pek 
iyi görünmüyor. Öyle değil mi? 

Kristin serinlemek istiyormuş 
gibi alnmı cama ya.pıştırarak 
cevap verdi: . 

- Bu, her gün değişen bir 
şey.. Ba7.an onu hemen ölecek 
zannedersiniz. Fakat birkaç 'bar
dak et suyu içtikten sonra tek
rar canlanır ve o zaman normal
mU, gibi bir hal alır. . . ., 

- Nasıl, normal mi dedmız. 
Yani ne dernek istiyorsunuz? 

- Hiç ... Yalnız Marlcizin biraz 
fazla Vf'.SVeseli daha dolruSU, ge· 
niş muhayyeleli olduğunu biliyo
rum da ... Evet,- öyle gfinler 'Jr 
ki kendini olduğundan ~ daha 
fazla hasta zanneder. lşte yalnu
ca bu bile onun ıamamr.n. .. -

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

Ve Kristin sC?zünü değiştirI!lek 
ister gibi ~ şekilde devam ~tti:. 

_ A ... Mösyö Mason .. Sı~ ~ır 
sey söylemek isterdim. Şu kuç~ 
kapıyı görüyor musunuz... Bahçe 

. sonundaki .. lşte o kapı bura· 
nın .ğ. . cadde 
, ...... lirken takip ettı ımız -

\ a IS"" •• le k 
;-e açılır. Sizin evın~z . apı ara· 
sında da iki metrelık bır mesafe 
vardır. Bu sebepl~ ~ dot 
ruya bu kapıdan ışlemenız ve ku _ 
t'" phanenin bahçeye açılan kapı 
:oo..ıı ginnenİZ her halde daha 
pratik olur. Ben Markiye s?ylüyo-

Buranm anahtarını sıze ver· rum. . 
sinler. ..~· . anahtan 

_ tyi ama .. M\l'mınm . . 
bir yabanCIYa teslim edeceğini 
ı.annediyor musunuz? ... 

_ Evveli şunu söyliyeyim ki .. 
Siz yabancı değils!":iz. ~ . ~ 
anahtarı ben sizin ıçın 1stedığım 
den reddedemeZ- Yalnız şu şartla 
ki bu enahtan ~«;tığınız ~man 
bana da vereceksınız. 

- Nasıl size mi? ... 
_ Evet bana. Oh Mösyö Be· 

nedik, öyl~ g?zlerinizi . ~ayre~e 
açmayın. Çünkü gözlennizde hıç 
de iyi olmıyan manalar ~yorum. 
Ben si:zden bu anahtarı ıstiyorsam 
emin olun ki maksadnn: g~zli ot.a: 
rak buraya ginnek değ'ildır ... Sizı 
temin ederim. Ancak l~ old~ 
ğu zaman buradan kaçabilınek r 
çift anahtarı iltİJOrUDI· 

B ebek 
Çeviren: M. ACAR 

Kristın bu sözlerini dinlerken 
kulaklanma güçlükle inamyor
yordum. 

- Demek ki bu Marki çok mut 
•hiş bir ~Y. dedim. 

- Görürsünüz ... 
Diye kısaca cevap verdi. Ve 

) eniden bir sükQt başladı. Evet, 
Markinin nasıl bir insan olduğunu 
göreceğirlı. Fakat onu gönniye 
muhakkak mecbur değilim ... lster 
sem pekfila görmiyebilirim de ... 
Henüz burada kalmak için veril
miş kat'i bir kararım yok. Ancak 
Kristinin arzusunu yerine getir· 
mele gayretiyle buraya geldim. 
Fakat ne yalan söyliyeyim, endi· 
şemi gizliyemiyorum. Birkaç da· 
kika zarfında Kristin ve Madam 
Sa Martriz beni şüphe ve esrar 
dolu bir hava içinde bıraktılar. 
Güzel Kristin bu tereddüdümü 
anlamış olacak ki söze başladı: 

- Burada yalnızca size söyledi· 
ğim ıiadiseler cereyan eder ve bu 
da hiç şayanı hayret dE:ğildir. 

- Peki, Markiyi görmiyecek
miyiz?._ 

- Her halde bugün göremeyiz. 
Öyle zannediyorum. Çünkü sa· 
bahki müessif hadiseden sonr:ı 
her halde bugünlük olsun karşıma 
çıkmaz. 

- Bu sabahki müessif hadise ., 
mı .... 

- Evet, beni öpmek istedi .. A· 

GONDEN GONE 

Lüks eşyanın gümrüklerı artarken 
L l K~ l"j) anın gümrük re im. 

lı•rlnln arttmlacağmı tıtn'

ııi· oru:ı.. Hıiküll)(.ofln bu ff'dbirlı., 

lı:up \'a~ll eti l tızlındeıı gümrükleri_ 
nılıue goriiton gt>llr azlıtmı tf'IAn ... 
dettğlıw h\ıkmı"<lileblllr. 

Dlğcr 1nraftan b11 artııt ı.arıumıd& 
h~kımızııı lorgnn:"' L göre ayatını 

u1atm:ı"ı Hh:umunu 11nutmama111 ı. 

cnp eder kaııaattndtıyb'" 
Gtimrliklrri nrthnlacak fükı; flt~•. 

don mubirn bir lmımmm. ''tu.-let 
etY-.. eldafunda fDplıe 7oktur. Bu 

Dünkü ihracat yekUnu 
Dilnkü ihracatın yekünu 162 bin 

liradır. Bu arada Almanyaya kayı
sı ç<.>kirdcği, Finlancliyaya tülün 
satılmDjtır. 

Nişan 
Komiser Bay Salın • Ardiç kı~ı 

Bayan Samime Ardi~ ile ressam 
Kadri Eken('r oğlu genç ve kıy· 
metli Tf'SS1ll111 arım ızdan Avni Ek P

ner ni11anlanmışlardır. Genr ni. 
şanhlan tC"brik eder. saadctle>r di· 
leriz •• 

ramıı.daki bütün kavga bu. Maa· 
mafih bu da pekala affolunur bir 
hareket._ 

- Nasıl?. 
- Hatta onu affettim bile. An 

cak, istikbal için bazı tedbirler aJ
ma} ı da lüzumlu gördüm. 

- Evet. anlıyorum. Bu tedbir· 
!er anahtar ile ben. değil mi? ... 

Benim yüzüme dalarak yavaş, 
yava5 konuşmamdan. içimde ge· 
çen hisleri anlamı~ gibi elimi a· 
vuçlan içine aldı.. Bu hareketine 
karşı ben değil bir f edalGirlık yap 
mak. bütün hayatımt ortaya ata· 
bilirdim. Elimi yumuş&k elleriyle 
okşadı ve: 

- Do t olalım. dedı. Ben bunu 
o kadar uzun zamandanberi i ti
yorum ki.. .. 

Uzun zaman!. Ne ka<iar yalan .. 
Halbuki avlarca, senelerce evvel 
de yanımdan geçerken yüzüme 
bile bakmaz. kaşını dahi oynat
mazdı. Ben onun nazarlannda bir 
gün olsun bana karşı sevgi, hatta 
aşınalık görmemiştim. Ah Kristin, 
acı bana, acı ... Eğlenme benimle .. 
Ağlatma beni.. Ben yetimim .. Bir 
çocuğum ben .. Beni ateşe yakma .. 
Hiç bir kuvvet beni tutamıyacak 
sonra .. Ve sen o zaman Markiyi 
affettiğin gibi beni affetmiyecek· 
5in .•• 

Sesimi çıkaramıyor. ufak l>ir 
hareketimle bu emsalsiz dakika·· 
lann zevkini kaybetmekten kor
kuyorum. Kendi tarafımdan ufak 
bir hareket yapsam bunu muhak
kak hoş karşılanııyacak, çok kaba 
bulacaktı. Fakat bütün vücudu
mun alevler içinde yandığım his· 
sedivorum. 
Eİim sanki bir ateş parçası idi. 

(Demmt mr) 

l~l'llnı.n fil'lllı, ~ ükı;eldlğl halde, bir 
tuknn :ı:ıırafct du)ümlerlnhı, mahdut 

ka7.11nçlanna bakm:ı;1 ıp hAlil \"C t-'ıla 

mkM bir gi~lm \I' lll tıyt, tarzı lrÜt. 
~t'rW clbrtt-0 ki bir mana wı.re. 
DM' yf-r '\ n ha it A :ırın1. 

UIIOIET Mt"?ııı'lR 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Balosu 

Ç.ocuk P ırıreme kun.ırn ı 1 "t" r 
bul merkezi tarafından her sene 
şubat mart a} larında tcrLıbı m11 

tat bulunan !,ıllık balo, bu sene 
de martın 15 inci cumartesi gecesı 
Taksim belediye gazinosunda -.e· 
rilecektir. 

Balonun her senekinden daha 
mutena ve çok daha zengin olması 
için yapııan hazırlıklar bitmek 
üzeredir. 

lstanbulun en rnu::;te,na balosu 
olup varidatı. vilft}·etimiz dahilin
de bu sene içind(' yeniden açılma· 
!arı k:ırarlaştınlan Ç.0Cuk Dispan
ser ve Kreçlcrinin ilk te-.i,, masraf 
lanna karı::ılık tutulacak olan mez
kur balonun hta.nbul halkı tarahn 
dan büvük bir ra~bet ~o terecegi
ne ~üphe edilmemektedir. 

istanbul Müddei 
Umumiliğinden 

ı,,tanbulda bulunduğu anlaşılan 
~azimiyc C. Müd<'iwnumisi }vıu 
taf a Girayın aci en meınuriyetimi
zc müracaat. 

Pazar /Pazartes. 
9 Mart ıı Mart 

Cl6?': )(; /SCft'r: 11 
,n,.ını: 1 ' ICAsıın: 1%8 

'aKIUcr \ ltNI tı t..ıaııı \ ıt..aı Qanl 
(.;uııeştn 

do''''" 
Öğlr 

ikindi 
Ak!j&.m 
l"at-ıı 

tm8&k 

;.22 12.18 7.20 

ıs.ıs 6.16 IS.24 
16.41 9.SI 16.41 
19.09 12.00 19.10 
20.38 1.30 20.89 

i\.14 10.S.i 5.42 

Türkiyenin 
J 9 il lt>'Ul"Siıldl." t"ft 

eğlenceli yeri 

ıı.ıo 

8.H 
9.SI 

lZ.00 
ı.se 

10.1% 

~ 

iZM iR 
Enternasyonal 

Fuan 
olacaktır. 
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il Al YAN- YUNAN' Yugos:a~ muha:if-' Yunanisfana a:t:-
H ARBI _ıe_rının kral mato!n . verı_lmesı 

Yugaslavyanın 
vaz yeti 

1050 fT AL YAN EStRI naı oıne muhtırası ıhlımall (BO§ tarafı l iıtefde) 

DAHA ALINDI Belgrat, s (A.A.J - R3yter: 
Atina, s (A.A.) _ Yunanlılar İtimada değer bir kaynaktan 

(Baş tarafı 1 incide) 
kesmek, Bulgarıstanıa hududunu Bul· 

Dany Telegraph'ın Bclgratta 
diplomatik bir ka:-:ıaktan öğren· 
diğine göre, Belgradm bu sıkı bi
taraflığı ve mihve:le dostluğu 24 
saat icinde iH1n edilecektir. AI· 
manya ile Yugoslavyanın aynı za
manda ve hemen hemen aym ma
elde birer beyanname neşretmesi 
ve Berlinin beyann:ımesinde Bel· 
grada karşı sulhperverane mak
satlar beslediğini bildirmesi bek· 
lenmektedir. 

bugün Arnavutluk cephesinin de • öğrenildiğine göre, parlamento 
niz M!gesinde birçok 11.alyan mu· muhalefet partisi reisi B. Grol, 
kabil hlicumfannr pUskUrtmUşler mensup olduğu radikal partisi ile 
ve ullşmnna bUyü.k 7,ayiat verdlr _ Yugoslav milli partisi ve sosya!:~: 
ml§IE-rdir. 1ki taraf hatlnrı araslll- ler namrna Prens Paul':l bir muh
dakJ ara..:!, İtalyan ölU ve yaralıları tıra gon.:lere, 'l:!k Yugoslav mU.etl-
110 doludtrr ve Yunanlılar, dün aır nin halihazırda cereyan etmekte 
nan 1,(150 esire ilfıvetC'n yeniden olan kat'i hadiseler hakkında ten· 
birçok es!r almışlardır. vir edilmediğini ve milletin bu hu-

Ceph edcn ı;elen f!<>n haberlere susta fikri sonılrr.adığını bi!dir
göre, Yunanlılar, tta.lyanl:ınn krn- miştır. Muhtırada deniliyor ki: 
di fuılerlndcn tıbbi yardon istiyen "Fikrimizce bu tarzda hareket, 
radyo lmdnt i,aretlerini almqılıı.r- şayanı arzu bir hareket değildir. 
drr. Çünkü bu suretle şüphe uyan-

gnriaınn lch!ne değiştirmek, SelAnlk 
ve Patrruı gibi Uslerl .Almanyaya ver. 
mek ve ltalyaya karoı bu derece mu 
kemmeı BUrcttc mUcadclc ctm~ kah. 
raman orausunu trun:ımlyle terhis ey· 
lemek tnleplcrinl kabul Jr,1n YunanlE
tana, ınuhte~ı olarak 24 saat mUh· 
Jet verilecektir. 

Takr.ben yedi Alman fırkası, mal. 
zunesi ile bernber, halen Yunan hu· 
dudunda mevzi almaktadır. Yeniden 
ly1 b:ı.vn §craltınden latlfadc eden 
H!Uer, orduBWlu, arnztnln güçUlklcrt. 
ne rağmen, 8IlraUc ilerletebJlmftıUr. 

Yunanlıla rm dün büyük mu· mah."ta, rnanevıyat bozulmakta ve 
vaffıı.kıyetı .. merkezi bölgede yap- halkın hissiyatı rencide edilmek
tlklar: kahrnmıın!!a hUcum, Atina. tedir. Bunlar ise halen bizi teh· 
da, memlck,.ti'l Arnavutlukta te • dit eden en büyOk tehlikelerdir." 
ısebbfisU muhafaza etmek azminin Söylen1ıi7ine göre. muhalefet 
bir ll"mbolU olarak teldkld odil - partilerı, halkrn hakiki hissiyatım 
ınektedlr. Son ha.berler, Yunanlı _ bildikleri ve bütün memlekete M
larm elde edilen kaza.nçhrdan pek kim olan gerginli~i izale için bu 
mOkP.mmeı istifodeda devam eyle· tenkitleri yaptrklannı muhtıradd 
dl«hini bildirmektedir. yaımı~lardır. 

Sultc!ehbQmler1n ve fena vazıyet 
lerin bnünc geçmek Uzerc., Bu,gar ına. 
kamları, Alman kıtaıarma yiyecek 
ve yatacak verilmesi hakkında radyo 
ile bir serl talimat nP.şrctmlştlr. 

Bu esnada, Roma.o. ·ada, BuJgatis 
ta.na geçen kıtalerm yerine yeıılleri 
gelmektedir. Blrlal tamamlyle mouır .. 
lil oımı..ı, üzere lkl fı ka, bu <JOD hat· 
lanm ilk 1lç günü iç nde Romsnyaya 
gitma.lt Uzere Vlyanndan trenle hare. 
ket c~t;r. 

Nihayet, gazeteler, Yugosb.vva
nm, ~liyet kabul etmeksizin, 
Yunanıstanla ltal}'a arasında mu
tavassıt rolü oymyacai!ınz zannet· 
miye mütemayildir. Italyan ta· 
lepforinin iptal edileceği v~ Al· 
rnanla:rın Patras ve Sel~nikte '1 · 
ler elde edeceği söylenmektedir. 

BlR MACAR GAZETESJNIN 
YAZDIKLARI 

Budapeşıe, 8 ( A.A.J - Stefa
ni: Macar gazeteleri Yugo lavya 
ile fevkalade meşgul oluyorlar. • * ~ Mı.ıhtıra ~yle bitmektedir: 

At.lna, 8 (A.A.) - Atınıı ajansı "Devleti korumak, hükOmetle Pester Loyt diyor ki: 

hildir:lyor: milletin bütün gayretlerini sarfet· 
ltalyan matbuatı, ltaıyanm Yunan melcri elzemdir •. Bunun için de 

:!~:~ne karşı fena nlyl'tler besleme. dahili rnese:elerin hepsinin halli 
.._. ..... .reg~ne gayeainln Yunanüıtl\nı icabeder. 

Tzvetkvviç, B. Markoviç 'Q B. 
Maçek tarafından yapılan hcya 
nat açıkÇa gôsteriyor ki Yugos'm -
ya Balkanlarda sulhu al m za
mandada kendi istiklfilini muhafa?taıyan aleyhtarı bir sıyaset takibin "Bütün kuvvetler \"C düşünce

den k~_rtarmak olduğ'unu ve Avrupc. ı le!'. hudutlarımızın ve devletin ib
da IAyıı< olduğu mevki! işgıı.ı etmek ts_ tiyacı olan i tiklal ruhunun mu· 
tene Yunaııtstan iciıı vıtktln hl!!DUz hafazasına hasredilmelidir Dev· 

T ari .• i ifşaat 
(Baş tn ,. '' 1 '"Md,. > za etmek istemektedir. 

Saat Uç bUt;Ukta B:ışve:kilfn evi- Bu gazetenin fikrine göre, Al-
nın önl.inde !dhn. Kapryr bizzıı.t ken 
disi a<;tı. Evde kcndıelndc-n baRka man - Yugoslav konuşmaları ile 

geçmediğini YllZmakU!.df?' 1 r k A-1. • L 

nk Jddlııya vereco~lm~ ceı.11p §1.1- de ı ,, oruye~ yeg ıc çare .uu-
herkesln uyumakta olduğu görii _ ile memleket arasında bir i~birli
lilyordu. Mclaluıııe, sakin fakat ay ği hazırlanmı~tır. Çok yakında 
nı zamanda fovkalAde mUteessirdi. belki bugün veya önümUzd~ki haf-
1.!zerinde, da.ha evvel 1taJ:va.n elçi- tanın başında bu tarzda bir beyan· 
mni kabul etti~ z.'11rlnn ~yJnmiş 01_ name neşrcdilccektir. Bu bcya.ı-

dur: ur. 
Fqlzm §ÜptK'slz Yunan milleU bak 

:kmd.ı bel!lcd.lgl muhabbet dolayı.sil~ 
Merycnı!n yortu3u olan 15 ağustosta 
Tl.noıı cinayetini, Noel gUııtı bo.:nbardı. 
maa ecılleıı Korfu cınayeUnl, Ayn.sof_ 
~ kU~ealnl tahrip, etmekle SclAntk 
dnaye:.ıni, zelzelenin mcsı g1lnU Le... 
da c!.nayeUnl i•JP.m~Ur. B!ltiln ·bun 
1u ve daha ba§lca ctnayeUer, aakert 
hl!i :>fr mecburiyet olmadan mlldataa. 
aa ıdvll halka kar§ı L ıenm~Ur. 

lklnei Jddlaya gelince, 11ır·um1 tc" 
barll ettirmek Uwmdır ld, 28 llkt.f>oriıı 
deabert kendJalnc!en merhan:ıetınzcc 
!ıetret etUnnege ve kendisini merha
metsizce tepclctmeğe muval!ak Qlan 
ltalyaya kllJ'fı YımanJ.standa ltalyan 
aleyhtan bJr •1.Yaset takip etmek ar. 
tık bJ,. vecibe halini nlmıştır. Dök1.llr n 
Unlarla ve muzat!arlyeUmlz:e tcvslk 
9d!len baklltat dr!?'.§Urllemcz Bu ha.. 
ldkat, ancak nihai zatertmızıc t.Mıdik 
edlle~ktir. 

t!çllı:cU iddiaya, ttaıyıuı matbuatma 
§11 ceve•cı verebWrtz: 

Ammenin vlcdanmda i~gal ettiği 
mcvk~e lttıh:ı.r eden Yunanıstnnm ve" 
?'Cft paça\Ta haline gclen ltaıyadan 

Avrupa.da kendWne blr mevkl remin 
edilmesini beklome~e ihtiyacı yoktur. 
Ywıa.nutan, §imdi f§gal etUSi mevki! 
fedakArlıklarlle, askerlcrinln l .ıhrn
manlrğı ile, halkınm cesarcU Ue kuv 
veUI ve Alicenap miltteflklerinJn v~ 
doatıarnurı yanında tarihJ vazlfcsın. 

yapmak aureuıe muba.:aza edeeekUr 
Bu itibarla Yunanlstaıım ba~ıca bir 
mevki f§gal etmek için bir vattla ba.. 
basma ihUyııcı yoktur. 

lta1yan matbuatmm tekli! etUği bu 
M§ka mrvkl, !stihfata ,ayan blr ta. 
bilyett.en ba§1m bir §eY dei,.ldlr. 

INGILtZ .. iT AL YAN 
HARBi 

Balkanlar meselesi 
etrafında 

TAYMIStN 
MAKALESi 

duğu robdfüıaınbr vardı. name Almanya ve mih\·cr hareka 
Metaksn.s, tlltima.tunıu bana u· tının Be:grat tarafından anlaşıl-

zattJ: <lığına işaret cyliyecektir. 
- Oku, dedi ve gözlerini göz • M~yarsag gazetesine göre, 

lerime dıkerek bir e:ı.niye sükfıL vaziyet, bir Alman • Yugo~lav 
Lcıutrn., 8 (A.A.) - tngfllz matbu tan sonrn lldve etti: dostluk anlaşması yapılmasına 

atı, Ba!kanlar meaeıesı ve Eden il-O - p tnbil, bu ulthnatuınu red müsaittir ve karışık olan Balkan-
DW'ln I<ahlro aeyabaUerı ile meşgul ettim ve kendisine dedim ki: lar vaziyeti gittikçe vuzuh bu:· 
olmat 1 devam etmı!!kte, La!onten a_ - Bu, harp demektir. maktadır. 
doaJrmcla İngtlizler taratmdıı.n e!dı:: Ben, mahut UltJmatumu okur • Belgrat, 8 (A.A.) - Hoytcr: 
edilen muva.ttaldyeUer Ue Ha....,"lstan ken vtlzUnde en.ıı...... · gileri b 
\"ll1flycU hakkında tefsirlerde ~un· ' J '"9" çu: e· Şüphesiz ki Yugoslav milleti, 

liren b8.§Vekll, bir birini müteakip Almanuanın "Eldı""en ı"rind_,, de-
maJctadırlar. krela, lıe.vac:lık mUsteşanna, baş. J • ~ "' 

Tayınl.6ln dlplomaUk n1uhabh1 1uy. kumandana, harbiye ve bahriye miı yumruk" politikasının Bal· 
le yazıyor: mll!te~larma, Yarıya ve SelAnlk kanlarda kazandığı muvaffakıye-

.. Ede.n ne Dtu agJebi lhUmol Mlan·· emniyet dJrekWrlorinc bizzat tele· te şaşkınlıkla bakmakta ve Yı..:· 
da Gceral Vavel Jle bnlup.caklar ve fon ediyo'r<lu. goslav hüktlmeti çok nazik bir va
c:enubl Afrika birliği bqveklll Smuts M&hut vesikayı okuyup bltln'iik· ziyette bulunmaktadır. Son <8 
fle bUtOn meseleleri mOzakcrc edecek. ten sonra katJa.Qrğımı görünce, ha- saat içinde Belgratta büyük siya
JenHr. vu.ıycttn wunırlllJ'ı mcydaııda· na d6ndU: s! ve diplomatik faaliyet kaydedil· 
dlr. Aylarca en mUşklll ı:artI:ı: aıtm- - Şimdi, dedi, rica ederim mat: mis ve kral naibi Prens Paw, ı
da büyük tehlikeler ıcarawnda bulun buata talbnat ver. Yabancı gazete- ralarında Yugoslav eenel kurmay 
maktadırlar. elleri de saat 7 de bir toplantJya atası da o~ üzere pek çok m-· 

.Alrnantarm eimdl Bulgarüıta.nda davet et. Sa.at altıda nazırlar he. hlın zevatı kabw eylemi§tir. 
l!Kl.000 klflllk, hat.ta. dııha büyük bir yeti ~t ma edecektir. Birleşik muhalef ct partileri 
kuwetıerl olduğu muhakkaktır. .Al. Ynrım eaat kadar daha yalnız dün neşredilen beyannamesi, }.•.i
man plşdarlan daha 3lmdlden Yunan kaldık. B8.§Vekil, bana. Grazzinin kfunetin nihayet almak :mecburi
ve TUrk huduUanna yaklnşmışlardrr. vakit&z ziyaretini, İtalyan ültiınn· yetinde kalabileceği karar halu.m· 
Alıruuı•ar ayni zan::anda tcna tanzim tumunun tevdüni, elçiye verdiği da halkın hakiki endişesine tercü· 
cdllml:J ol:uı Bulgar havıı meydanları· cevabı, Grazzlnln hareketin! anlat- man olmaktadır. 
?la ellerinden geldiği kadıı.r çok hava tı. GidEıTken, Grazziye elini verme. Bu arada, mesw Belgrat mah-
ruoıarı ı;eUrmektedlrler. Yunıınıııar mi§ti. fil.erindeki kanaat, Yugoslavya· 
bu yeni vıızlyctl J;nU ufmle kııl"§ıl~- Motaksas, gfyfnmcğo gitti. Ya • dan frçlü pakta dahil olmasının ta· 
maktadırlar. Dağlık olan Yu:ıan hu· rnn saat sonra Atinaya iniyorduk. lep ect11miyeceği ve eğer talep e
dudu tnarnır.dnn ziyade mUdatruı.ya Bir ara ha.na doğru döndü: dııirse Yugoslavyanm bunu yap
elvt.dşllcllr. Biz Yunanlılara elimizden - Allah biliyor ve sen de bfl!- mıyacağı mernezinde olmakta her 
gelen bütun yardımı vAdetm~ bulunu. Yor&un ki, dedi, bu hıı.rbin onUne devamdır. 
yoruz. Bir tara.ctan da kuvvetlerlmfr: geçmek iç'n neler yapmadım. Fa- Faka y __ ,_ ih 

kat ltalva, bizi boyundurugu~ "ltr t, ug~vyamn m V3l'e 
birçok Afrika Ol!phelerlndc Trablusta " "' kR~I aJ i b" d uk d k]tı na alınalı: istiyor. Atıırlardanberl - "' en ır osu e . arc yo-
motörl'l Alman kıtaatı ile takviye e Yunanistan bu derece bU'-"Uk blı- nu yapması ihtimali kalmaktadır. 
d1lmı., olruı ltalynnlan takibe devam " Be d "'hlın •~ı · tehlikeye maruz kalmamr"tır. f:!fm. .gra ın mu gazeı.c crın-
edlyorlllJ'. Türkler, hlldlselort d'kkaUe "" "' de b · l p ı·tik 00g·· d" eli çıı.rpışacağız. Allah yardmıcmm n ırı o a11 o ı a, un ı-
taklp ctmektedlrler. McınlekeUeri ta. olsun. yor ki: 
arruz:ı. uST&dığt takdirde TUrkerin sı H d tJ zdak' ı.Ad" - Evet reisim, d'ye cevap ver- u u anını ·ı son ua ıse· 

Kab.Jre, 8 (A.A.) -Cç hat"..a ı~tndc ı~a canlacakları tey1d cdllm1!1'tedlr. dim. Bu, Yuna.nistanm takip ede- ler, muhakkak ki memleketimizi 
d~man ltaıyan Somallsiııden Şldeli bilece3f yegA.ne yoldur. fena ve fevkalade bir vaziyete .;ok· 
ırmas-ınn kad3r kovaraı: Habe~lsta.na T Motaksas, bir müddet s~tu, eon· muıtur. Balklinlarda sulhun id&-

Taıoılawyaam 
tarW roltl 

(Baş tarafı l incide) 
r.ıtonudr. Ba manzara da meydn. 
na iUmaymca Balkan memfokct· 
lerl yeniden harap olmaya nam. 
zt-.t bil' hale glnnezlcrdi. 

Yugoslavyanm manız tmhlığı 
müşküliih da arwt:tlğfmb nokta. -
hırdan mUtalia etmekle bember, 
onu müstakil, \"O ayakta tutacak 
bfta.ra.fhğmı muhafaza cttlrooek 
blr kudretin mevcut bulunduğunu 
hnhrlaftnak isteriz. Bu kud~t Yu. 
go .. ıavya dm·Jetinin büyük harpte 
aldığı dent. yarattığı tıfufkııln.r, 
\nto.n mü('.Q()el~lnde giistordifi 
büyük fedaki.rl•klanlır •. 

ı·ugoslaı1·a: ı. ta~ üstünde 
kalmıyan bir vatanda harp sonra_ 
sında yeniden Jmnılmuştur. Bu 
kıoruloşnıı en bil iik sım l"ugos· 
la\'yayı ~rkip eden zamanların is 
tlklilc, hürriyete. kendi ınukadde. 
nıtıııı kendisi fayfn cdcct'I• halk 
kiltlelerinden mlirc':<kl"p olmasıdır. 
Bilyttk llarptcJd P.msalslz m\ica -
d<'Jenln Yug<>5ln\')"a yarnttığından 
kim şliphe ~deblllr.1' 
Yugruılıwyanm ırkı, trad~i. ve 

sllüh l."U\'Wff kf'1'1dl l'IUklii linl ko. 
nı~·ablteceği ~bl. hatti Balkanlar. 
dakf istila hareketini tah<Udn h'7; 
met edeblllr. Diğer taraftan 1 o· 
~o~la\'lanm hakiki bitaraflıj:;rını dR 1 
temin ec.ler. Esasen Yuı:osla\-ya hu 
harbin ba.cılangıcmdanb •ri iki mih
,·er dc,Jctt arasmda bir mak&.o;m 
klsknı;lan anı.11ma ~rkı~ı" bir 
haldr hulonnıaktn Wl blia.ranı~ı 
bu artlar içinde muhafazaya gay-
ret f'tmekte<'!lr. 

Yuıı;ooıılnı·yn.nın bllhasc;a akıl, kl
~-aset \'f: manc•\i kun ~tlf'rlc isti. 
liınrn önt\n~ g~met1i ~·nnl nıhan 
~öziilmlyt'rf'lt isflldalhıl muhafazıı. 
etmc .... ı k<'fldi bitaraflığını muhafa· 
7.a cfti~<:f'ği ~ibi Bnlku.nlardalii 
tahrihahn da mUn1'ôin oldoiu ka 
dıu· oniine ~eçmesinc hizmet OOf'
coktir. l'ugosl!'v:vayı bu farfht \ "R" 
ır.ift- IK-ktemı•kt~llr. 

S met 11RTJ,l'tl 

nin karakterini pek iyi bilen AI
man}"anın, YugoslavyaClan her
hangi askerf ta lcplerdc bulunma
da:ı Yunan - ltal\'an anla~:ızbğr 
m tasfiyeye te-şebbus etmesi dai
ma mümkündür. 

Sineııı• 
gidin iz '" fJ'ı; 

1 r. MOTO'YU t'fl 
zabıt il 

Mr. ~A 
ŞEVT 
DüŞüNU 

Esrarcns~ memleketin bıttlkalaruu_ Alev uçaıı 

stnnemJı onmıua cellenneml llUJJliUndo beyu llıir ~ 

ZANZiBA 

Sineması 
2 BÜYÜK FiLM BIRDElf 

1 - MESHUR POLiS HAFl"i:/-

Char 11 c an: KATiL "' 
" htanbulda Uk defa olarak ""9terllea bu film 111otJlll 

bir m&oeradar. 

sfren luglllz kuwcu rlntn §imdi l§ga1 ürk Okutma Kurumu- ra sözlerine devam etti: mesi şartlarının h~ ••• daha 0 .. 

•tt1kle!1 eaha tngfl!z adalo.rmın uıesa nun toplantısı - Muhakkak. Fn.kat hissiyabn olmasına rcığır.en Yugoslavya sulh ...:~ 
laal satblyesic mU.avldir. Bu kuvveuer nedir! Bao:ı.ra.b lecck miyiz? Onla- ve harbe ademi İ§tirak siyasetine 

1
1~ 

2- Bah r Ciçeld 
Neflı• dana ve ,afkdarlP. ~n~llkln ..ıeıt ~lı ~ Jlldın..n gibi seri ilen hnrekeUerlnde Türk Okutma Kurumu umumı he· ra mll!temmel bir ders ve.l'()ceği • sadık kalınaktadıı·. Ve bu hatlar .. 

260.•.>co hllometre murabbaın:!ıın fn?Ja yeti, yt!lll ceınlyeUcr kanunu.na tev!. mizdrn ve nkıllarmı ba.nlanna geti- üzerinde yürümekte devam ede-
1 7U J~gaı etml)er ve rll§mandan bü_ kan tadiı edilen ana nizamnamesını j receğimizden eminim. Fakat harp, cektir. Çünkü bu, Ba'kan devlet" ı 

)'ilk Ur Jo.ısmı Avrup:ılı ttaıyan ol. 
1 mllzıiliero etmek üzere dün saat 15 to ha.rptır. BilinmC>z ki.. leri için yegfuıe hakild siyasettir. ' 

malr flzere 21.000 den fazla esir al DarU~.afakada. !evkalAde bir lçUi'na - Doğrudur reis'm. Fakat her SükCtn ve teyakkuz, gerek her şa· 
11u1ıa.r " dU§Ill&Jla zayiat vercllrmiı. yapnu~ ve Çorum nı11bu.su Münir Ça. §CYin yolunda gideceğinden emi. hıs için, gerek milletin mukadde

bir mevzu Ba5rnllude: 

MtCKEY ROONEY • JUDY G 

llrdlr. Şimdi kuw~Ucrimlzle Jtalyan ğılın rıyaseu altmda üç saat 8tlrcıı nim. Size her zaman dedim: Bu ıauıu idare edenler için, bugQn , 
kollan anwnda yalnız hava irtibııt.l bir nıl'ukeredcn aonra Azadan bazıla· harp, Yunanlstanı şan ve gere!le her zamankinden daha ziyade ıu- ..11 

'Yardır. nnm tckıınert de naz:ıra aJmm.&k mı. sllBUyoc<ittir. Buna snrs-lmaz ima· zumludur ~ P"" 

ADlSABABAYA l>OöRU retty1e kabul edllmlıtır. nmı var, Size rrellnce, zafer alayr- Diğ • , · b .. ....n .. t. il llekVlıfal u.abuu ... IMIUğln •llrf'rWtırlııL .. çı..-
., er gazete1erın "'61.UıAÜ baş· ı- B UGu·N w.alLerlnlA~"Unnı-kLlııEtl)f':lllfı'ryT e kO Hart<ıın. 8 (A..A.) - lngtıız kuv. Bu tc plııntmm bazı re.tlklerfmlziıı nm pek güzel, gözler'min 8nünde maka.le!cıi de aynı macldedir. Bü-

nUen ve Habeı vatanperverleri ba. I yazdığı vcçhUe Da~~n!aka kız ıa.-. tec"ssllm ettirebiliyorum. tün gazeteler, Yugoslavya ile Al
-.ıı yolda tuttuklıı.rı nvl~rln ve ltalyaıı mtyle alllkası yoktur. Filhakika bu 1§ Evet, Mctal~ıısrn istikbalde za.. manya arasında mevcut iyi müna
lu1D bıraktıklan ylyeceklerı.ı gcçlne.. lı;in ltı.rumun oldukça mühim bir aer_ fer eklilel'i ile tetevvUcUnü, bu 1 sebetleri tebarüz ettirmektedirler 
rek ıı roktad:ın Adisnbabaya doğru maye 1(-trlk ettiği malOm olmakla be· stratejik gecAde pek r,Uzel gBrU • • • 1 UCllA. GUlTBY _ UVIBE POPJ;S()() _ .)11.4~ 
nıuvaftakıyetıi ileri yUrtiyll§lerine de. rıı.ber tilllyat.a getJ!lmek üzere herılb: Yordum ve bundan emindim. Fakat Ay~ı zamanda şu cıhı:t malum· MO..lU!:No - BE'ITY STOOJO'EI.D _ ANDl&Jı 
n.m e<ilyorıar. teltarrtır etmı, bir oeY olmadığl an.. bu saatten itibaren hurafl bir ma- dur ki asgıırx yanın m1lyon Yu· Ye dalııa 1 yı1c1 ltaıyıuı Soınallıılnde, cenubt Atrilu. laJPlmıştır. hlyet alan bu kudretli adaınm bir goslav halen s!lAh alhnt:adır ve ••uı yarattıft " 
kuvvetlerlnln parlak ha.rekeUer!nden ' kaç hafta eon.ra, mücadelenin tam bilhassa §imalde tahaşşüt etmi~ B k " 1 K ı fJ ., 
b~kaca. tıugtln en htlrok nlakayı çe. birçok mltraly(lz ellmlı:e dll§ınUıtUr Orta9I111!a, nihat zaferden evvel, bwu.nınal:tadır. Lüıumu takdirin- e a r 8 r 
keıı merkezler eKrcn "e orta Habt.ı. ltalycınınr Buryeden çeldldlkten .:on muauam prestijini göstereceği ve de memleketi seferi bir hale koy-
fi.atandır. Kerende. lnglllz ve hür ra salı gecesini cidden heyecan içinde belki de rlyo.ısct ct'leceği sulh kon.,,. mak ıçin lüzumlu tedbirler hcJen tJI 
Jrran<ı;s kuvvetleri cenuba. doğru Der ı Ç!ndo gtçlrmlflerdlr. Cilnktl Habe§ resinden, YunanJstanın bUylik bir tetkik edl:mektedir. Ba.YMm 1ıtr ....,,.,,, .... Omröa Mr NllML .. s-,.-
ledtkç.l, bu mevkll mUdafaa eden ttaL vatanperverleri lt.aıyanJarın ıca ... rgA devlet olarak ÇTkacnğt aulh kongre· V "yt ilf kta üJerinde BucUa .at ıı de t.enzil&tlı matinf'-
yaıılar t.am&mllt muvnsat&Iarmm ke. hmı rnUteınadiyen hırpalamı lardır. slnden evvel oan ve şeref iç'nde azı , §U •• ı no o• • d•• 
~im.isi tehllkeslıle maruz bulunuyor., Çr.rpmba saba.hı kuvvetıerıını; ttıı.l~ öleceğini akh;ne. getirm~lm. h01Asa olunabıl~ . . ~ ıkkat 2 Harp 1·urnalıbtr "' 
ıar. Oıta Ha~tata.nda ise tnglllz ve :yanlara taarruz •~Ur. İtalyanlar F~et Allah başka türlU ~arar • l - Alınan yundurufuna in 
A.vuıı~aJyah aubayların kumand:ıııı aı rlcatlerınt Jcoruaıak lçJıı topçu a verdı. Je-...n letıı.k8ns öldll. Gözyaş. 1 1 ... ıyat. etmektense ça~ış~ya t~- ı 1 _ 

yanııı ;a kilometre §Arkında Makuaay~ açmrı ar ve a 1 olu. vazifemiz, onun eeerlnt hatırlama.k, liılere derin sempatisi. ~da Sldlya ..ıallhrtade ~ - ,. ...._ ~' 
g~rnif tutunuyorlar \"e bu cephed13 ;:1rtı!'8~:;rv~u:;:ın b! ~azmdaıı o eseri dcrinleştirmc>k1 anlllbnak, o 2 - AJmanlarm musir ierarı ln~ttı +-.-ar Hile tanare1er1 a. ftrk - YWll -~-
JtaıyADlar mUhlm miktarda yiyecek kull rnın la.r":_ B .......... :.r tyyat reyi esere lıer gtln daha zlynde in~ karşısında hilküınetin çok J\3Z.ik .....,..., Urp, Owral De Gol'b ......., • z.ter~,_.--. 

an qı ...,,.. u ...,.,..u a er ne ve 1 k bUvtık ylik ek · ti. Alrlka4a Deri ... A.....aa. 
va dister tqe maddeleri bırakmışlar. tayyarenin faaliyetine rağmen" ta.rruz ma ve onun ve 5 e· vaz~ye ...._.._ ~., • l!J. k~ ..... 
dlr. Yahu& burada 20 are.ba,' top ve lnmız i1&erl !Stllrlllm""t"· sas ~reneipleri lçln mllç_adelo et • Şımdıye kadar, hnk<lmet sda 

1 ~ -../ ıt.ekUr.. dwmaktadır \le Y,ıwOllav m1lleü-



-2-
~ 'l'a1ts, tni ? o 
~1 

r de s· ': nu unutunuz. 
~ henıi ız n ve bcnun gibi 

~tası~ 01111 şOfOr otomo· 
o • aılesini doldurup 

~ar. oteı ~ ~akat k e dönmek ıst • 
'1~ l{u~<lşahkta yol bu· 
~arı aras urrnu b r deniz:n 
~ b r san~nda _çı.rpman ge
~ ~tıp çık~ gıbı birçok ke· 
lt.ı~ bu, öte ıkt~ sonra b ı 
.:...~ I>oJj~e gıdemediğimi 
'-~1 hu ce Yalvardım: 
~ hcnnemden çıka-
~~llr, bovu 
"fı b~ Za\•aııı kancaıt beline ye· 
'S; r baktı. an bura tepeden 

• 'l r tal'l·aı'. w 

(a teııı ha e çagırınız da :ıi· 
~ tUrıu ~aya çeksin dedi. 
~ ~o.. ura.dan ~ıkmıya 

~~J:ılu?rıb ~ 
.. ~ a"a .. 
' atas1nd g bı hıllnn ba· 
~~~~rlanaı~ belki yarım S -şı..ıa tan sonra bir 
""-~ ner .çıkabildim. Sarı 
~~ıg, b~1ıl1kten büsbUtüıı 
\, ~ şırn bir kat daha o-
~ arasına gömülnıüş· 
~haı· ~ li bı~rn~ acıdı. Bana iki 
;:v,~ ~itıde~ ~r'!-bası verdi. 

doı · '7e be ıkı bavulumu 
~~k Yoıı! ~u arabayı ite. 
~ e kad" r ~!1 arkadaşı
~ Pi!ıo..!çindency "ut~rdü?I· .~a
~; ~~ giyi:ın en IUzumıu oır
~ 1 rap eşyası ~; :ır
~ kuçijk mendil, fanila .gibi. 
S ~. Bu evrak çantasıra 
~· 'Oat tatafcantayı yanıma 
btJr~ııet b •nı arka:!nşımm 

th..\ı& aldan bi•taktırn. Ko<;t>::le· 
i"tt)\ 'uc\ık aı~az ekmek, pe:;
lk.. lie ~~leşı.~· Onl:l'rı da 
~~~ n· ım. Buna ı>ir 

d.-.z. kapıs~ve edildi. :':. nra 
..... ~~ <ı.kan a~ Parhıin dı· 
' bır su ınsan sel•nin 

~ttirn. daınıası gibi ka· 

1 ı.v!eaenıır 1 ---- Liseler futbol 
müsabakaları Beşikfat Evlenme MemurloJıında 9.00 Program ve memı ket saat a. 

NlkAhlananlar: Erkek Jiselerf arasmdtıki futbol yan, IJ CJ Ajans haberleri, 9.lS .MUzik 
Kadıköy Aydınlık sokakta oturan maçlarmı:.ı diin Şeref st.adnıda de. Marııl~ ve hıı!ü parçalar (PJ.) 9.45; 

Y. Mllhend!s Yavuz koca O. ile Orta· vam edilmiştir. ıo.oo Ev kadını - Yemek listesi 22 so 
köyde oturan Sarde Acarer, Beııtktq GUnUn ilk maçı Hayriye tıe Bo. Program ve memleket BB.at ayan 
TUrk.:ı.lı mahallesinde oturan Dava v. ğaziçi liseleri arasında idi. Hakem 12.33 Mılzlk: Ne~cıı !aııılwı, 12 rıu A· 
Ali Hikmet Bayrak De Aynı yerde o. E§ref Mutlunun idaresinde oyna • ıans batıerlert, 18.05 MUztk: NC! Plı 

şakalaşıyorlar bile. turan Saniye, Beııikta§ta oturan Z • nan bu maça taknnJar aşağıdaki tasuln:" programınm dı.;.vamı, 13 2sı 
Bu kafile yol tizerirıde muaz· raat b6nkUI muhasibi nyaa Oroma kadrolarla iştirak otmişlerdir: 14.80 Mtzik: Rar'.yo salon orkestrası 

zam b"r kara ejder gibi gözün fle Feriha MuaDA Ergin, Ticaretle Doğazl~I: Tahir . Celll, Ayte. 18.00 Program ve mcmıcket anut aya. 
alabildiginc uzuyor. O kadar a· me§g•ıl Muza.tter Erbatır ile Zeııutıp kin • Enis. Feridun, Masf&fa • rı ,18.(iJ Mllzilı:: Radyo caz orKe.strasl 
ğır ilerliyor ki uzaktan bir ba· Zulgu • .ArnavuUdSy eğlence aokakt& Turhan, Tcsft, Rlfat, tsmet. 18.150 MOzlk: Peşrevlor, saz so:nallcn 
kan olsa kıvrıla kıvrıla siiıiin· otura'l Ressam İbrahim Salih Balçık Hayriye: Ne\'Zat • Alican, Se· ve p.rkıı. oyun hava.tan, 19.30 Memıc 
diiğünU zannedecek. MotörlU va· ı.ıe Aynı yerde oturan Harman Bal· mlh • Necmi, Faruk, Ahmet • AH l:ct SM.t ayan ve Ajans halcrkn, 
sıtalar adnn başında bir duru· çık, ~tktaıı Valdeçe:mesfnde oturan Eşref. Şemsi, Şeref, Faruk. I0.45 MUzlk: Eskl kAğıthnned" vıuım 
yorlar, sonra bir iki metre daha Kurm. ynz B Nail Akarsu ne Aynı Nt>tlcede takımlar biribirini ye. saat, 20.1~ Mllzlk: Mandeı ve Debussy 
ierliyorlar. Yine bir duruş; Ye· rde cturan Hacer Neriman, Memur nemiyerek sahadan 1-1 beraber Sonatlar. 20.43 MUUk: So118t olruyu. 
niden ilerleyişe benzi yen bir ha· ~ uu~şlt Bayaut ile, Bc§iktaı Cıhan· Jikle aynldılar. cuıar, .:n.15 Konu§ma, 21.30 Temsu. 
reket ... Ambale olan motörledcn oUmatla oturan Fatma Nimet Hazar. İkinci karşılaşma Galatasarayla Devlet Konservatuvarı tiyatro şubesi 
fışkıran benzin ve yağ kokusu İstanbul lisesi arasında idi. Şazi talebeleri tarafından. Rejisör: ı<arJ 
hava:·ı teneffüs cdilemiyecek bir U • Tezcanm idare ettiği bu maça ta· Ebert, 22.80 Memleket saat ayan. A· 
hale koymuş. Sık sık yayalar bas- Hataya giden nıver• kımlnr ş(lyle iştirak ettiler: jans haberleri ve ajans spor servisi, 
larını havaya kaldırıp göklerden versite talebesi Galatasaray: Esat • :Casri, Ek 22.:m MUzlk: Dans muzıgı (Pi.) 2s wı 
temiz !tava ve hayat istiyo:'ar. O •eyahatinden döndu.· nıol. Sem Aydemir. Celil • Meh· 23.30 Yarınki prugram ve kcpanı§. 
g5kler ki üz .... lerine her an ateş 0 met, İlhan. Şahap, Nuri, Naim. PAZARTESi ıo.s.ıau 
\'e ölüm yağdırabilir. Bisikletli- Sömestr tatili münasebetıyle tıdanbul: Kadri· Vedat, Ahmet s.oo Program ve memleket saat 
!er yolun her tıkanı~ıncla yanla- Hataya giden On!ve.rsite .. Ark~ Burhan, Oğuz, Necdet - Kamber, ayan, 8.0S Ajans haberleri, S.18 MU. 
rındaki otomobillere, arabalara loJi talebeleri şehnmıze donmuş- l'a,•uz, Sal:Uıattln, Recep, Fikret. zlk: Hntu program (Pl.) 8.30 c~onu§· 
tutunarak bekliyorlar. Tutunma· !erdir. "h• hk devre 0--0 bitti. İkinci dev- ma: Ziraat T4kviml, 8.35 Müzik: 
salar da diişmiyeeckler zaten. İz· Talebeler Htayda birçok tan. ı rede Galatasaraylılar 2 gol çıka- Progro.mınm deva.mı, (PJ.J 8.41V9.00 
diham öyle ki bir insanın düşecek ese::Ierin bulunduğu ve. burad~ ~ır rnrak maçtan 2--0 galip olarak Ev kad!Dı - Konuşma, 12.30 Program 
yer bu masına imkan yok. hafriyat yapıldığı tak.dırd~.~ühun ayrıldıJar. vo memleket .saat ayan, 12.33 Mllzik: 

Haziran 3}'ından be.klenmiye . mozayiklerin elde edıleccğını rek· GllnUn son maçı Havdarpaşa ile HLlf §arkııar, 12.~o Ajans haberleri. 
cek kadar soğuk var. Ağır bulı.:t· ı törlüğe bildirmi~·erdir. ~ektörlük Kab:ıtaş arasında idi. Takımlar sa. 18.05 Müzik: Ha.at şarkılar progra. 
~ann haber verdiwgi '-'agwmur niha- vaziyeti Maarif Veka'etıne-. yaz· hava mktrklan z:ı.man aşağıdaki mmın de .. ·am.ı, 13.20/H.OO MUz:k: Ka· 

J \ ' kAl t o··nu··müzdekı yaz kndrolnrı muhafaza edi.vorlardı: k '"et .veti,.,tı. lnce, mis.kin bir rağ· mı~tır. e :ı e .., . rl§r ı;rc.gram <PL> 1s.oo Program ve 
J " • • d haz rla,·acagı bır prcg Ha.vdarp•a.: Sezal • Nazmi, Stt· 

1 
k muı. lnsanı, bir buhar tabakasın· mevsımın e ı J • ~ m~ın e et saat ayan, 18.03 MUzik: 

aht d b da hafrıyat '-'ap Je''lt1an, Kemal, Tank, ı~mct • Btl· da.ı gı>rmiı-. gibi iliklerine kad. a.r ram t ın a ura J J Radyo caz orkestrası, 18.40 MUz.Ik: ~ cakt lenf, Süreyya, Müjdat. Ercüment, ıslatıvor. Karanlık da iyiden ıyı· tıra ır. Radyo ince saz faslı, 19.15 MUzlk: 
Y~· ço';krnu··ctu··. Tayyare korkusiv~.le lfaııt. Küba navaıan tPl.> 19.30 Memleket 

'" " Knbaf81J: C"m • Halit. 'Kemal • ı~ık yakılmadığı için ortalık goz· Şehir Tiyatrosu Semih, Cemil, Faruk . Talit. Kt>. saat ayan ve Ajan5 haberleri, 19.45 

gözü görmez bir hal aldı. Bıraz Temsilleri bitiyor mal, Nevzat, ~Useytn, Muzaffer. ~ı~~k~dyTek ve :§ı;: §8.rkılar, 
ılerde bir otomobille bir kamyon İlk devre sonunda Haydarpaşa . o gaze ' . 5 Xilofozı 
birib-ilerine girdiler On arca kı: Şehir Tiyatrosunun 1940 •. 941 2-1 galipti, !kinci devrede de 2 sololan - Tarık Bulut. 21.00 lıftlzik: 
lometre uzunluğundaki koca er tenısilleri bu ayın sonwıda nıha· gol daha af:rp sahadan 4-1 ayni· DinleytcJ iateklert, 21.80 Konu§Dla. 
der ortasından ikiye bölündü. On yete erecektir. Dra~ k~51!1ı so~ dılar. 2U6 .Mllzlk: Radyo orkest.raaı, 22.ao 
kısım yürüdü. Arka kısım rnıhlan· olarak "Köroğlu" P•.Y~l~t ~~_,ıl Memleket aaat ayan, Ajana hat.erleri, 
dı kaldı. Yol açmak için halk ara· edece!ctir. Nisanın bırınc1 gunun· 22.4Ci Mllzlk: Cazband. (Pl.) 23 25/ 
~mda gdnüllüler atıldı. Radya· den itibaren turne hazrrlı~lanr..a Bir İşçi elektrik 23.80 Yarmkı program ve kapanı§. 
torünün pervanesi ezilen küç~ -: bac;lanacaktır. Bu yıl tes~ıt edı- direğinden dü•tü SALI ıı.1..19u 
tomobil ölmüş bir hayvan lcşı ot· len' progr.>.ma göre 21 vılAye~te x 8.0'J Program ve memleket ııaat a· 
bi acınmadan yol kenarına a~ıldı. temsil erileccktir. Sam .. tkarlar tur Elektrik idaresinin Bevazrt yan, &.03 Ajana haberleri, 8.18 Müzik 
lçindekiler yere atladılar. Bır ~- neye dört nisandan itibaren çıka· şubesi işçilerinden olan ömer Hafif f'arçalar (Pl.) 8·3° Konuşma: 
lektrik fenerinin yardımiyle tamı· cak!ardır. Lfıtfi dün sabah, bozulmuş bulu- Ziraat Takvimi, 8.85 MUzik: progra.. 
re yeltendiler. Ejder yine )'Üriı. ı:! nan Kadırga meydanındaki e. mınm aevaqu (PL> 8.45-9.00 Ev ka· 
ve yavaş yavaş vücudunun ı~ı M .k .. C • lektrik fenerini tamir ederken, dını - Yemek listesi, 12.30 Program Parçasını bl.rlestı"rdi.. Zavall.ı ku· UskUdar USI l emı· ve meruleket saat ayan, 12.33 MUzlk: 

• • dfrerre dayadığı merdivenden '"4i.k otomob"ıl ... 7ınn bır nehnn ke· yetı·nı"n Konserı d . if 
1 

• ..ı Tllrkçıı rJAklar, 12.50 Ajans h!ı.berlert. l !>'.. ~· üşmtl§, muhtel yer erın·.ıen a.. ~ lı. YOL nara attığı enkaz gibi yolun kıyı- Bu gün saat 14,~0 da Ü~küdar ğrr yaralanarak ifade veremez lS.05 lnızlk: Tilrkçe plAklar progra. 
~ ~ h.,_ • . smdaki hendeğe başaşağı saplan· Halkevi S<.lonunda h.onser He"e· bir halde Cerrahnaşa. hastahane- mmm devamı, 18.20-u.oo Müzik. 
a,.:'. -..: ·~ illlıd d mış kaldı. ti tarafından itinalı bir konser sine kald--'-·-+-. kan,ık program (Pl.> 18·00 program ~~ ~l>ları 1 

en çektire- o aralık ilerde bJr gUrilltQ kop· f nd .. ~..ıa ve memleket H&t ayan, 18.03 .M:Uzik: ı..""ı ~et haber • ___ , . tertip edilmi~r. Halk tara r an B.,... BOYACI ... ~~tNtN Caı:'3:Uıa (Pi.) 18.30 Konutma <'"'"•~i· ~~ ~ J:aıd venyor: tu. Bu vavey:ayı kumand:ı ~erı büyükbir rağbet gören bu konser .ın. .MU,7 u·J~~ ... ~..,,, 
lı.1'tt eliıt ırnnı bitip de örttü: Açılın ... Yana açılın ..• Yol sık sık tekrar edilecektir. BAŞINI YARDI nfD •..ııU>. 18.45 Müzik: Çiftçl.nln n.. ~ ~tlbıUır·asfc.lt başlayınca • atı, 19 oo lııfllzik: Kemanla ikinci :tev-
b ceııd~r!:,~ırgıl~~ ka!ba: v~derin gövdesi yolun sağ k na· ] • Tepeba§ında otur~n Artln a. rtAlem 19.30 Memleket nat ayan .-. 

lal"' ,,, . .. -3'" 4uıl§ gı 1 nna sıkıc;tı Ye durdu. Sol taraftan Gülhane müsamere .erı dmda. bir çocuk, dUn 90kakta Ajana haberleri. 19.45 MUztk: Radyo 
., ~ U..ıı_ " tö · - .,.. Gülhane trbbi mü .. ameresi 6 / ~yyar boyacı Bilfila ayakkabı- tuıı heyeti, 20.13 Radyo gazeteal, ~ ;-1U1dek· ve aksi istikametten m:> r u a., o ı bo tm k S: ~-;:<lan bir ı biit~n nakil kerf hir kolun Faris üstüne doğru 3/941 perşembe gün~ saat l~.3. arını ya ış, sonra çı arıp 20.43 Mllzik: .Radyo llalon orkestrıw 
~~e :ın er nUnıune o gitmek istedibri anlaşıldı. Mavi ;· da profesör doktor 3uzhet Şakırn1 40 para vermiştir. Boyacı beş 21.ao Konu§ma (Hukuk llmlnt yayma 
~~ <l.tab evcut: At ara· "ıklı gözlerh•le yolu tanyarak ı- rei~Jiğin<Je toplanmıştır. kuruş vermesini sövlemiş, Art.in kurunıu adma), 21.45 Müzik: Radyo 11ı1~ı. "::ı. eşek arabası, l'l:erJemek ı"stı"ven hu iJdnci ca.nava. r 1- Henof pürpü-rası Prof. Ke· vermeyince de yerden koca bir kUme heyett <Koro) _ Kl&.aik prog. 

"' """Uk~Uk arab ı J B 1 ır· · ta.'.j kaparak çocuğun ba.şma in_ ram. 22 30 Memleket saat ayan, A· "ll\ı:1~ ~'i s·ı.,..,,.k ası, e o""tekı"nı· kenara atıp geçemedı. ır· ma :ıuseyın. . · · · ı 
~o:ı..... ·•l a ot b'l • d" .• t"l"t bı"r I·o!ıt m- dirmışt•r. Artinın kafası yan - jans ]?Aberlert, 22.45 M:Uz k: Dana mu. he ""Q l3 )mo 1 • birine zıd hareketli iki canavar 1- Na ır ıı1 ı a ı ~ 
ıl r boycıa::•k otomobib avnı kuvvette olduklan için uiri- sercnz Gmıv vak'ası Prof. Kemal mış, ooya::ı yakalanmıştır. ~eRik::·~:.23/23.SO Yarınki program 

~·' kaıny ' her soydan birlerini yenemediler \C yo!un i· Hüsevin. EvoE YANAR MANGAL 
~ ~ bis;ı.ıoneı, . kamyon, ki tarafını süsliyen ağaçlar ar:ı..r 3 "t•na a.erde bir ıı;ıe Prof. BffiAKil.JR MI? 8.00 :".:" m:::k~: .,., •· §" ~tekc .. ıeekt,1· ıki ltişili!.t na sıkı~ıp k .. ıdılar. . • Murat Cankat. . . . s 

• ı ,.,...,, k b "' ': '" ekt • 1 m'-- 'le ıvı Dikilitaşta oturan Sait adında, yan, .03 Ajanı hatcrlerl, s.1s MUzlk: n.. ı.., i .. h,..,. ;t"'-u 1" A~kert kola g,,,...;t armak. ıçın 4 Semoat omı o ı.ı<.:r • 
b,"'ll ~ ut ı '4'l)_, 1"

0

"'- b" "' ~~· :.--·· t "k karha profe· birisi, dün evinde man:;almı ya· Hatif program (Pl.) 8.30 Konuşma: 

5 , .•• , .... 

n, ıo.o:ı .Mıtuk: l:ı•r kon 
18 30 Konuşma ıDış poU 
ıert). 1~.45 ~ocu. fa.atı, ı 
Ço1.uklar lC'ln, 10.30 Mc 
a;yttr: \'C Aj ns h:ıo rlcri, 
Ru ıyo kllm sazı c S.ız es 
R dyo g Z't1:sl 20 46 MU 
fasıl hcyctı, 21.10 Konu 
?o'Uzll< Unutillmuş r;;ar 
21.43 Müzik: Rlyas.!ticum 

ı 22.80 Memleket saat a 
h beri rı, 22.45 :MUzlk: Ca 
23 2..>-23.30 Yarmkt pro

0 
panı§. 

l'ERŞE:\IDE 18.S.1 

.00 Program ve nıem1e 
ynrı, 8.03 Ajans haberleri, 
Hafit pnrçalıı.r, (Pl.) 8.30 
Zlraat talcvimi, S.85 MUzik 
!;-ctlar programınm devamı 
0.00 Ev kadını - Kon 
program ve mcmhıket 
12.83 Müzik: Kar'.l§lk §&rk 
ler, !2.50 Ajana haberıert, l 
Şarkı ve lUrkWer progra 
mı, 13.20-14.00 mUzlk ka 
ram (Pi.) 18.00 Program 
ket raat ayarı, 18.08 Mllzlk 
orkest.raaı (İbrahim ÖzgUr · 
de), 18.40 Mlizik: Radyo 
programı, 19.10 KonU§Dla 
röportajlanJ, 19.80 mem1 
yan ve ajans haberleri, 19 
Radyo ince aaz hcyeu, 2 
gazeteai, 20.45 MUz.lk Genç 
lln takımı - 8adık Talu 
21.00 MUzik: Dinleyici iate 
Konupna (Sıhhat saaU>, 2 
Hadyo crkeatrası, 22.80 Me 
at ayan, Ajans haberleri, 
zlk; Dans mUzlgi, (PJ.) 

Yarınki progrd.lll ve ka 

8.00 program ve meınıe 
yan, E!.03 Ajans haberleri, 
HatU program (PLJ s.ao 
Ziraat TakvtmJ. 8.35 Mlizfk 
nm devamı, 8.-A5-9.00 Ev 
yemek lllitesi, 12.30 Prog 
leket saat ayan, 12.88 l'tI 
çe, tanb'J · ve kanun lrlo'su 
jans haberleri, 13.05 Ml.lzlk: 
kılar, 13.20/14.00 Mllzik: 
program (Pi.) 18.00 Progra 
leket r;aat ayan, lS.03 MUz 
(Sving) kuarteti, 18.80 M" 
fB.811 l.tcyeU, 19.30 Memleket 
n ve Ajaıuı haberleri, 19.4 
Solo prkılar, 20.25 Rady 
20.45 '!'t"m..U, 21.SO Koııu 
aatiı, 21.-i5 MUzik: Radyo 
kcatr:li!ı, 22.80 Memleket 
Ajaru; haberleri, 22.45 .M 
salon orke8lram proı2TRmnıırıl 
2s.oo ı.suzı.k: Ca.zband <Pl 
23.30 Yarınki program ve 

8.00 Program ve memlek 
yan, 8.03 Ajans ha berlert, 8. 
Ha.fit program (Pl.) 8.80 

Ziraat takviml, 8.35 Müzik 
:nm devı.ını (Pi.) 8.45/9.00 

nı - Yemclt list.esı, 13.80 Pr 
memleket saat ayan, 13.33 

Türkçe plAklar, 13.50 Ajans 
rl, H Oô Mllzlk: Türkçe plA 
rammı:ı devamı, 14.20 Mllzlk: t."'tl 'tit n erce ' . ..,...., ını- boş yere çok uğraşıldı. Nıha,,·~t olmuş sakta a omı • nar bırakarak soka~a çıkmış, Ziraat takvım.ı, 8.35 MUzlk: Progra. .. ~ t!'rL ~~. l'l\-_1•htiyar, genç, ,...,tlak sesıı· ..... bı.'tler tanklan 1.aıl: sbr Murat Cankat. 

~~ ~ '4\' ~~u { ı....,__k r- "° · ed · ·ı · · Jmus biraz sonra atesta. Eııçrayan bir mm.ın devamı CPL) 8.45-9.00 Ev ka· :'"SIH • .::""llJ,. .. , "'COe ••• Kı- u· zen"ne su-rmekten başka .-:ıre ı...u- 5 Röntgen t avı ı e ıyı o 
~ lb"!· Si'b!-,,_- ve eşva ka· k r- h.k bir kre.ınea kanseri Dr. Süceaetld n. kıvılcım kanaooyi tutnştuşmuş. dınr - Y<"mek listesi, 12.80 program ~ ı:,~ltaıı"l:1.''r ~Otnı>le1 ve lamg,dıJar. Çığlıklar ·op~n x"oa 6- Şark çibanı. Doktor Hakkı ttur. Sokaktan geçenler, evden ve mem!eket saat ayan, 12.33 MU::lk: 
'-." b;ıuot ""'" ihtiyaruı ya· geriledi. Bir kamyon yn ış : dumanlar cıktıi'{mı görmUş, ka- I<öy tcrkU!erl, 12.:>o A:f:ıns haberleri. 
~ "- <l ~ıı.':""'lalonı nevra yüzünden devrildi. Belkı Sa.lmtı.n. ül rrl pr kmlarak f""'ri ~rilmiş ve 13.03 Mllzlk. Hatır oarkıtar, ıs 20-~1t "'<t!tl u ve kas· Y"'ralananlar da oldu. Kafile y::- 7 - Bir Eritem ann er can ı • !<-L!kıart.,._ı Ylll:ilyor. Oto- a fuı' vnk'ası Dr. Hakkı tarafından 8Öl"düriilmüştUr. Zabıta. Sait u.oo MOztk: Radyo salon orltPııtrnsı, 
~~ ~bıa '"4llllb. lutr kürkUı J niden ikiye bölündü. taktim edilmiştir. hakkında fa'-dbata giıi~iştlr. 18.00 rrogram ve memleket saat aya. 
1 :ıııı.~i kır 'bere ge~ir- (Devamı var) ::..:==~..:.:..:...-------------------
~~alı bir~1 ayağına 1 - ~m'ta--ı ~ A R E 
1:~"1-::~~·;~kı:: r~_ .H i kli 1' l lw!!!.. .ı~ 

ticumhut bandosu, 15.00 M 
ret ~a:-kı!an (Pl.) 15.80 M 
ırer - Devlet konııervatu 
nakle>ı DC§riyat., 18.00 
meml<'kct aaat ayan, 18.08 
Rady"l caz orkestruı, 18.4 
Halk tUrküle.ri ve oyun ha 
Konu~ (Günün meaelelert 
MUzlk: Ha.fit farkılar, 19.3 
ket Aat ayan ve Ajans 

rı.. ı.~.l>alakba~otornobilin -~-· __ 
."il h_ 11' kll§ k ab •. bır ÇOcuk . • cı eklerle donatılmış olan kos. gireceğini bilemiyordu. 

](.. ~b nt..ı- at~ı. Me!!h, b?tün kış, yazıhaı~~ k çca bahçe, korumın nıbunu sa. • * "' 
" }'Iı~ hır kızca v \"e adlıye bınası ar:ı!!mda m~ •1 0 loslıığu yediği eleme!·, te. Günler geçti ... Yaz. sona erdi. 

~ aıuı ..... · · . gız dokumakla geçiriyordu. Muda. ra.nffils.settı·;/.; hava trp kendi8ine Melih, odasrr.o ... la, elleri §Jknk. lbaı.11 a "erı ..... ""1ra .hır Le· f 1 . . ald ... d valann ne fı• ' J üz . ·1· ' . da .. u ~ ~:ırı ~.-~tırrnış. Ka· aa arını iızerıne ıgı a ' zehir olmıya başladı ... Zira, eli~- annm · erıne }tı ıt ~nmış, "'3 • 

~tıı~U!:ll.k ~rı sarkıyor, son zamanlarda, docyalarm~ :w;. d olmadan, dimağı mUtc::;.ıaCı. nüyor... Ertesi sabah, i~lerir.!n 
:"lllş, ı.- ~etlekierinden t:kça, dim~m yo~ugunu :ıı şe.rmiııe ait düşüncelerle b:ışına dönmiye mecbur ••• 

"- ı._; •\.tı h dınlendirmek ıster gtbı, başım "'f 1. 'ordu A bahçed e •a a "'~<tt,__ em o tarafı l • ış ıy . mucası, ", m Y' • 
ıı:-ı) :~- .. ura s avuçlan ile sıkıyor, çalışma.r. ı. . . . . . ğaçlanna musallat olan tırtılları 
:'"il' ~ ~ıh.:Yı o ltd"h avaşıyor, çin sarf ettiği enerji, gitgide. 1~- Gah: "O, ılerd~ mühıJ?l bir } e.. bahçıvanm yardmıile ayıklıyor, 

lt ;«ı.şıYor. 
1 

:ını içinde teksiz bir Payret haline gırı kOn tu!:8-".~r:'e~lne sahıp olacak öğle zamanının rehaveti, inziva 
k 

11 ::aaının sa~ · yordu. lı:;siz guc:;,suz bırıne kapılırsa. pa. ve sUküııete l>Urünmüş olan köş. il~ ırıı .... - ... a.n de . g ön te- t t· b t "hti ı gilnden ... ,n rasma tama ederler, kız bed~ht k' ~~lll~ tekerllll ltı di.tşrnüş, s mı a ı yac. "'"':- . tm k . kU kundaklamış .. Kfünat, san ı. 
\tfaıı~ dönu ek Parmak- ne fazlala.srr.ı::a, muvakkat bır olur! ... " diye, hımaye e e ~- uyuklamakta ... 

.. 
1~c,.1 ,, a. h"'rYor. Parınaır- müddet icin olsun, işlerini ~ra.. tirerek. acıyo~·~:U. d~ Şermı. 

"~~~"•. b<th dckunt·c;~ ln.mo.ğıı. karar verdi. Sencl~d'!__n nin idrak kabılıy:t:?Iı .~ncıcl~}ip Şermin, göilerirde yanan, 
'ıı l dıYanaa kaç kilom~t- beri. semi.ine. ayak b~cıdıgr kendisini de para .. ıçın ~~ ırtl~ bambaşka bir parıltı ile, merdi. 
~ l'ı_:ıııe bırk'alec~k.ler? A· amuca.smm, sayfiyedeki koMhUn. Jcr meyanıı:d~ gonnesı ıhtımalı venlerd n usul unul ıkarak, ça_ 

aı!... ttl{ ı.1 ç aıle <.. ·- de. yru::ı g-eçirme!: niyetlle, bavu. ile izzeti nefsı kab:ırıyordu. tıya, kuilanrlmıyan eşyaların ka.. 
""11;1._ ~ er ,.ıt • n- atıp patıldıgv ı aralığa d01?ru y::. iiyor -uıı."" J"rUyor ve luna birkaç parca çamaş. ' 0 "" bo··yıe "''-'lere tenezzül ~ 

"' ark · · ·~· · r-J Acaba, kenardaki sandrktan, es. ~ asır.:ıan iti- trene bmdı. ede:-~erlcn olmadığını ihsa:;a ka. ki zaman entarHerirı' mi karış. 

- Ne var? .. Ne oldu?._ 
Şermin, korkud:ın çılgına d5n.. 

rııtis, ona do~ı atıJıyor, yusyu_ 
varlak koUarmı boyı.una dolaya_ 
rak, gilcil yettiği kadar sı~·or, 
ve git gide alralan bir sesle: -
Fare! ... Fare! .. diye mınld:ı.ı.ı. 
yor ... 

Melih, neve uimıdı?lını bile. 
meden. etrafa bakıyorsa da bir 
şev ı?"öremivor! ... Boynundan çö. 
ı:ülmiven kollann tatlılı~ i~ine 
~ökerl,<en, bukleleri sa~ılan sa<:. 
larm ~erçevelediği simava doku • 
nuyor ve o an~a. kı.:z'{Uni f"ö:.-le. 
rinde beliren ihtiras rl0 vleri. kt. 
zın, berM.k b"'lqı:::11rmın k.,kle. 
rine kadar yükseliyor, kayr..a. 
§ıyor ... 

Şermi . . 1 
- n, senı sevıyorum ·-·· 

• *. 

lD.4!1 Mllzık: Meydan faslı. 
yo gıu~teııt, 20.46 llıllizfk: 

~rlnlar, 21.15 Kon~a (Ki 

21.3(1 Müzik: Radyo llalon o 
22.3\) Memleket saat ayan, 
bcrlerl, 22Mı Konu§ma (İn 

Yalnız kıaa dalga poatastyte) 
Mllzik: Cazhand (PL) (Saat 
kadar ~aınız uzun dalga lle 
28.30 Yı.nnkı program ve 1-:a 

Ye11• neşr:yat: 
İslam. Türk 
Ansiklopedisi 

9 uncu saymı intişar e~ 
snyı mühim bahislerle, mili 
resimleri, nefis levhalar v 
ları muhtevidir. okuyucul. 
tavsiye ederiz. 

~~~ ll.t:1~1lda boz Kapıda, daima çocuk ye~e rar verdi ve mümkün oldu;,ru ka. tırac:ık dersiııiz? .. Hayır, ctra.. 
Qı ll~ f~k <;ok_ B gundan kovJuğu. amuc:ı.smm kiD?~!z dar uzak kalmıya, sözlerini ce. fı:ıa lıikavt ... Birkaç dakika bek. 

~ıın:ltı ği kaı Unların yeğeni, gc'"<~:nfrı. güzcl.l1l7~ış ..,ır vapsız bıra.kmıya. arasıra da, liyor ve birden canhrraş bir fer_ 

Bir mUdrlet sonıra, bir afle top. 1 4 ••••••••• 
tanttsı JT1erasiminin sonunda, ge_ Dr. I< emal Ou 

bıto ata, haaton ~~ş •• Ba· genç kız halinde, kendısmı kanır azarlamıya 00.Şladı. yat kopararak, avazı çıktığı kn. 
~~~·ç dalı -y 

1 
}'on· ladıaı zaman, evvel! hayret ettı, Sermin, görünüşte, bir şeyin dar: 

~atı ııı~:e, . ara~r 1 buJ· son,;'adan d:ı, onun, buharlı his. fa;lunda değildi. Daima: şen v: - Fare! ... Fare! ... diye hc..y. 
\lı:. ~•:rotlar. B a ara, sini veren açık kumra~ s.ada~lll!· mlite1Jessim.. Melihe, bın -tilrlu kınyor. 
>ıı:~ot- ~ ~ d.a b.nak batw:ılı göz1erını,1 f~m~~ samimiyet gösteriyor, odasm., Alt katta dcvri!en bir iske:ıle, ~. ~~· b erke bırib" . 

11
1• mini taze dudaktarxnr, tet t .c e _ topladı'" Picelderıe .si.islü.va. r, c Jf çarnılan bir kapı sem ... 

ll.t>ını.. · . ıny e 1 rek ITarip bir heyeran-ı ka'.)ıMı. 1:>· ı Melih. ba.samatdnrı ikioor, iki. 
tt __ -ı gıbı konu- A'rt"ıır. . kNık .. '"""rleNt;n-inin ilk rada, meyvaların ıyı ennı!. ~>na 
""4.1' sı_, _,..~ " .;f'" u. edi ~ t.a gözilJıe -r "'karak, üst k.ıta fırlıyor. - Q.larıncıa güıılerüıden . . ren!' re· 'ı; mram yor, ne ~ -r Y" ~ 

Jin Jrl've.-7i ba°"1""3 kaJnrm-hu . 
- Şermin. (IH.,Hniivornm d:ı, o 1<.!rar yollan hastıı 

giin. ya o kü,.iik fare. crkr-:ar?v. • 
dı ?!... ı=: ... :ı<lPti,...izi, hemen hemen ıan mütehassıt 
ona J'l"Pdvunuz!- ...,.._. lat1kıaı <laddtw N 

- Hay koı:a !"'ttırnnt Me?-ı"!ıfm ... ,,.. Pa ""n Uatn Ub"n 
be"'i-rn!.. Aval, fare, falan çık ~°"'!'tJ- · ~ ~ .. ı.: tt!s.., 
m:ıdı idi ki ~tan !... J 

• PER 



il - V AJm! 9 MABT tMt 

iş Bankas ı mu~a
velesınoe ehem
mi yetı i tadilat 

liiema ve lijitrolar 

• 

SehiT Tiyatrosu 
l'qlebefı Dram ınammdııt 

Gtındllz 16,811 da 
&lqam !O.SO • 

Me§aleler 
.y. • • 

lş BankMmm bu nyın 27 sinde 
Ankarada yapılacak senelik t : 
toplantısındaıı sonra fevkalade 
bır heyeti umumıye içtimaı ya. 
pıhp banka esas mukavelcnamc
sınin mühim m<.ı.ddelcrınde tadilfıt 
yapılması tekarrür C'tmı~tir Tadil 
roilecek olan maddeler. muka .
enamenin en mü:: n hükümkrı-
ııi teşkil eden 12, 21. 3~1. 36. . ı 
ve 58 inci mad i('leridir. 

htlkJAI C&ddeAI Kcımcdl kUDlUlda 
Gundllı. 16.80 da. Alqam !t).t(l da: 

Kiralık Odalar 
Her ;tta gt~e çocuJr tem.ııkn 

için bUet veıtUı 
Beyazıt, UUell, A.k88.ra7, Şebreml· 

ru ve Toı:-kapıya otoblla ~lD otun· 
muştur. 

YC'ru yapılaca'- tadilat ıle 
bankanın nama muhaITI.'r hisse 
senetlc>ı.; ferağ ,.<' intikali mec. 
lısi idart'den salahiyet v.;ı imza 
hakkı olan iki kişınm huv.ıriyle 
yapılacaktır. Meclisi idareye 

BORSA 
- AnkaraS -3 - 941-

Ç EKL ER 
ı St<'rllu 

100 Dolar 
100 Fro. 
ıoo ı~tret 

'S!.20 

za olmak içın evv"ke yüz hi&•' 
sahibi olmak kafi iken bu mik. 1 
ta.,.. 250 hıss-~ye çıkanlmıstır. 1 

ı 00 lın1çrt' fl'rr 
100 Florin 
100 lw.)işma.rl. 

IOC Belgo 

29.98 

idare mcdısi iızalarmm ala. 
bildiklen temettu hi5SC'leri ve 
ha.kktlıuzurlar ka!dınlmakt.adır. 
Meclıs fizaların<> bankalar bare
mı muC'ibince alabilecc-1.leri mik_ 
tar dalıilindt• aylık n•rilecektir. 
Bu aylık tayini hakkı ht:'ycti u. 
mu- ...ıyc.cfen alın: kta. Vcı,; : 
Heyetin· verilm ktedir. Umum 
müdür de hıç bıı temcttlı alaını
yacak kendi"ine bankalar ban.. 
minde alabıleccği miktar kadar 
ma~ 'erilccektir. 

hıtıyat akçclcrılc bırin 't 
mettu hissesinin tevzıindeıı sonra 
safi tcmet.tiıdan kalacak baki • 
yeden ewelre yüze - 60 ı ıkind 
t.E'mettu hissesi namı altında 
hissedarlara, )'iizde 15 i meclisi' 
darc azasına yü?.de 5 i banka 

100 Ornhmt 
100 LM'll 

100 ~ Kronu 

ıoo rcçota 
100 lloU 
100 l'cngo 
100 (,f!.) 

100 Ulnnr 
100 Ven 
100 •~·ııc Kronn 
ıoo ltuble 

'it 111 

U.11375 

8.176 
81. 1370 
Sl.C..'lr 

23.80 

- Esham ve Tahvilat -
ı.rpııl 

:0-"D' • t~r'O.lflllll l 

...:n a .. - En.urum S 
Sn ıu; _ Y.rım nı ııı G 

~n-aı. - ,.; n.ıı ruın 7 

211.0t 
l9SO 
11;1.l)j 

19.5.'i 
rn.ö.> 

memurlarına, yüzde lO u mü. ( 
messil hissedarlara ve yü1,de onu KAYIPLAR 
da fcvka!ad.... ihtıyat akçesine - ---- ----- I 
ayrılırdı. Yeni ı:;ekilde evvela 
yiU.de 10 ikinci tıer1 • f evkaıtl, ... 
iht iyat akçesi ve yü1.de on mü. 
messıllcre a~Tildıktan sonra. 
)-ÜT.de bes vukuu muhtemel 7.arar 
karşılığı ayrılacak ve bakiyyc 
miktarın yüzde besini gc>,.rncmek 
üzere 'e birı'r aylığı tecavüz et. 
ıtternek şartiyle müdiıi mu
avınlNı, banka. memur ve 
mrstahdemlcrinc ikramiye veri
lecek geriye kal:ın kısım da hıs
sedarlara tevzi olunacaktır. 

Hissedarlara tevzi cdile<:ek o. 
lan esas temcttU ve ]kinci te. 
mettiı hisseleri rnikta.:n tediye 
edilmiş olar. sermayenin yü1.de 
15 ini geçerse fazla miktar te. 
diye olunmayacak ve fevkalade 
ihtiyat akçe.c;ine ilave edilecektir. 

VAK 1.1 
Gazetede çıkan IJUtQn Yf1Z1 ve 
ralmlcrtn bukuku maııtuzdu: 

4 .BONE rARU~J 
!ıılem.Jck&t Alcmıeıceı 

leindo dışmcıa 
qblE lt5 liiD tU. 
1 aybtı ~ C2ô 
8 aylıll t7& li2tJ • 

!-ıt.onbul Mıntıı kıı llm8ll rclsllG'fnd ·n 
aldı(;'lm 213 939 gün ve 425/JS29 sn. 
yılı reis §nhndctnamcml ve hayat hal·
ri cllzd:ınımı za)1 etllm. Yenisini erke· 
l acağm.dan cukislnln hUkmU yoktur. 
tıa.ıı oıunur. 

Mu tala oğlu o mer Gim gur 
(35136) 

93 / 18 No. tayfa. tczkcrcnll Myl 
ltim. YcniBlnl çıkaracağmıdan eaki· 

sinln lıUkmU yoktur. 
·ınop \"npunında nt(!'KI Sefer Boğday 

(38137) 

Jstaııhul A"ll~ «' unlklnd hukuk 
.MıtbkNnt•,,lndmı: 

940/1310 
l\lüıldl'I: llırlato oğ lu l a n i Dab.-ı, 

J~eııcrdl' \ bdi Subaşı mahullc-stnd" 
rt·n••r "~ıddN<lndı· 298 ?\o.da M. 
liiddl"'la ll'~ h : 1 orgi kıu Merika 

))a • ı , (lnkaıNlnırıda Z<ı)'rt•k t"addt·· 

siıı1" Kadı~ onuı fınnı İİ7.Prind<> %-1 
umıırada M . 

MUJdc· Yani tarafmd:uı mUddel 

1 J1lbiı 900 1600 • 
Tarttecıea Balkan Blr.Ugt ıcuı 

-.,da otua lmn.ış mı~Ur. Posta 
blıtfttne g1rmJycıı yerlere ayda 
J"etmif ~r kuru§ zammedUl.r. 

Abone ktıydmı bUdlren mektuı 
" telgraf Ucret1nJ ııtıone param. 
ara posta •eya banka Uc yollama 
ClcretlnJ idare tendi IU.ertne alır 
l"llrldyenta beı posta merkezlndf' 

I alcy!ı M:ırika Daba aleyhine açılan 

boşanmn davası için nıCiddelaleyhln 

24/2/941 1'83.artPSI gi.inU S.'lat (9 30) 

da mahkcmcmlzdo haz.ır bulanmnıı 

IUzum:ı 1Umcn tcbUğ cdılmcsl Uu..rıne 
munuı.ıl<>yhin o gUn t;('lmenıcSi veya 1 bir V('J..!I göndermcmccsinc mebni hnk· 
kınd:ı. r:ıyap kararı. iltlh:ız olunmu~ 

ve tıın.flann kaı"I lwcalıklnrmm BC'

rulma~nn& "' d,ıvcısını uıb<lt zımnında 

"ahl'ltrinin dınlenmcslnc \'C bunlıır· 

dan balı ne d ' davalısına ı;ıyap lm.ra.. 
rı V.b •ğ ··dılnwsin<' Vt" ilanda yn.zıl 

VAK.l'ra aıtooe J'Ulla. 
Adres değl§Urme ücreU 2!) Krıı 

OA.N VUKETl.l!:ltl 
ncarct UAnl:ı.rınm 1U1Dum • n 

un eoııdaD tUtıe.reıı ua.n aaytaıa 
rmda f-0. tç aaytaıarda 50 kuru, 
dıDrdUııcO tayfada ı. f.k1.Dcı ve 
Dcttncüde 2; ııtrlncıae t, oaş.ı.ııı 
'8DJ ıce.mece 6 liradır 

BUyUk: Colr <te~umıı ım eıı 
renkli lltuı "erenlere nyn ayn ıo 
dlrmeJw yapuır. Keııml Ut\l\Jaru: 
ant.Un 1&trn l50 kuruştur 

Tfıeart Mabl.) t:tt(' Olml) GD 

Kllı;tik llAnlar 

Bir defD 80: Ud a fam 6tJ Oc: 
deta.a 65. dört defası 7:1 qe on 
defam 150 lru~tur 

, gUnd<' m hki'DJC)'C g •lmez ve bir vekil 
1 gönd, nn 7. Vl' mUddeUndl'! gıvaba ltı 

r••Z etrıez. nlz nıı.hkt>meyc gıyabını7-
dn tx ı<ılacağı ,. lolik edilen cds de 

dJhl nuıhkcmeyt' kabul olunmı)acağl· 
nı7.ı ı..lıdlrir gıynp kararının ,.c imi! 
Kiiınan hu kanıra alt ihb..-ımamcnln 

bır nlı '!lam da mnhkern dıvanbanc. ı. 

ne as:ı.nış ve keyfıyctin on beş gfuı 
m'ldd ll<' ılNıı !çın tahkikatın 2 /3/ 
~H <:ıının gtlnU saııt (14) de bırakıl 
m• olduğu tc-blı~ yeline geçmek llZ(-
rl: uan olunur. (35134) 

Sa!"ıibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Bnsıldığı yC'r: VAKi T Mclf1;ııcuıı 

Refik Ahmet Scvaııqil 

Devlet Oemiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 

.Muhammen tx-dclı (1350) lira olıı..n 301)0 Kg. döşeme için Ncbat1 Ot 
e,20 3. 1941) perş mbe gUnll saat {10,30) on buçukta Haydarpaşadn gar 
binası dahilindeki komisyon tarıı!rndan atık eksiltme ur;:ulllc satın alma

'Caktır. 
B u ı c girmf:'k ı~tcycnlerin (101) lıra C2{i) kunıı:ıluk muvakkat temi. 

ııa.t ve kanunun tayın ettıği vcsniklc blrlı t~ eksillmt g\lnü saatine kadar 

omisyona mliracaatıan lizımdır. 
Bu ıııe ail tıartnamelrr komisyondan parasız ol.arak da.ğrt.ılmaktadır. 

(lG~5) 

, SZP&L.J ] 

Tirlrılre cam11arı1etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk l...iraşı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
1. Zirai tJe ııcart 1ın rrevı banlıo muamtltleri • 

Para blrlkUrealere U.800 UJoa lkraml7e wıertyor. 

.ıllrnlıt Bankasında ıcumbarab " U:ıl:ıarsı2 ta.aamJ! be..,.,.ı--,ı'!1ı !:l SJ 

CIO l1J'UJ bulunanJara eenede 4 defa cekflecü km"a l!t q3.ğ1dBJO 
plAna .:~re lkr&ıniye dağıttlaCR l: tu. 

4 llded ı ,ooo liralık ı.ooo lln ı oo aded M UraJdı 3.000 unı 

f • 600 • Z,000 " l ! O • t O • t .HOO • 
• • ııso • ı .ooo • ıeo • ıo • s.ımı • 

co • 100 • &.000 • 

OIKKA'I': Rcsaplarmcıaıo paralaı tıtr sene l(inde ııo liradan ~.t 
aQşmJyenlcre Uuamtye çıktığJ takdlrde % 3() tazlutyıe t"ertl~kttr 

gur'aıar eeoede • defa: 1 Eyltu \ Blr1ndkl.nun, J Ua.rt .. e 1 Bıulraı 

tar'.h.lertnde etıldlccekUr 

............................................. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: ,.....,,,.. - . 

l - :Mevcut müfredat listesi mucibince 14 kalem otomobil yedek akJıa. 
mı açık eksiltme usuHylc r.atm aimacııktır. 

lI Muhammen bedeli 347 Jin?. muvakkat teminatı 2fi.02 liradır. 
III - I::k!!lltme l!l.3.9H ~a!J cUoU saat lô ele Kabataşttl LcYaıo:1m ve 

mlıbayaat şubC'sinooki alım konılsyo:ıunda l apılnetıktır. 
IV - MW'rcdıı.t listesi sözU ı;q:l'n şubct..lcn parns:.z alınabılır 
\' İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sıınttc yllzde i.~ gü-

venme parala.rlylc birlikte mezk<lr lcomisyou:ı mUrncaatları. (1810) 

Kiralık Emlak 
St.~i l\lıthRll~I !i\o&;a #;1 !" ".fı Cin si ,\ lığı 

J.lra K. 
Galata Ycnlcamı M. Ali. Paşa han 55 Odıı. 16 20 
K.paçı Camı kebir 'l'urnblbaba ..?:.! Dtıkkıin ıs oô 
Be~ikta.ş Yıldız Neccarzade 5 F.:v l{i 00 
Be;ıiı.taş Yıldız Dikili~ b DUkkln 3 00 
Galata Yenlcnmı :ı.~erme.necller • Oda 12 00 
HS$köy AbdUsseltım 16 DUkkAn " 00 

Yukarda yazılı t>mlö.k 31/5 HH gUnü r;onum knda.r klt"aya. l rilec('ktir. 
lhalesı 10/3/941 günU saat l4 d~ yapııacağmda:ı IRteklUerin me~kiır glln ve 
mıaUt' yUzdo 7,5 pey akçelerlyle b!rlıkte Bl'yo(i"lu Vakıflar Dlrektor!Uğü Ak:ı.. 
mt mUmeyyi1Jiğin<' mfirn~ntlao:ı. (1499) 

Gavrımenku. satış ılanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
J>cvUmm 22433 hesap No.gly!E: Sıındtğımı.zdnn aldığı (l:>O) liraya kar. 

şı blrıncl derecede ipotek edip ~ııdeırtndc borcunu vermediğinden hakkında 
ynpılnn takip Uzerlne 8202 No.lı .kar.unun 4-ti ııcı mnıldl'.ıılnln mntufu 40 ııcı 
maddcs1no göre satılması ıcabelicn Karagli:ııruktc muhtC'slp tııkl'ndtt mahal. 
Jcsıııin .lzzct.ağa sokağında eski r;, yeni 7 knp •• •o.lı bahçeli ahşap cvtıı 
tnm::ımı bir bul'Uk ay mUddell anl: nrttıroıaya konmuştur. Sntııı tapu s!dl 
knydma göre ynpılma.ktadır. Art~.rınaya ..;fnn<'k istfyC'n (ll2J lıra pey ak· 
çaı;ı \erecektir. ~flllJ ~rıkalannu~cruı bhı:ıln t<'minat mektubu dn kabul 
oıumır. f;~lıiknılıı bUtUn ,·ergilcrle ~;~diye n:ıo•mleri ve vnkrf karesi ve tnvv. 
boci li v..- tC'llAllye rUsurnu borçluvn aittir. Arltırı:n:ı 3artnamesi 8.3.941 tarl. 
binden lllbarcn tclkfü ctmt-k IBli~C'nlerc Sandık Hukuk işleri sen·t.-ıinde açık 
bulundurulacaktır. •rapu sıcll kaydı ve sair llı::ıımlu mnlfımat ta ııarUıamede 
r takip do.syw;ında vardır • .Artt.Jrmnya. glrn l<• olanlar. bunları tetkik ede· 
n:·k sablI~a çıknnltın gayrunenlrnl hakkındıı 1 er şeyi öğrcnını.'j nd ve tel~kkl 
olunur. Birinci e rttınna 21</4/941 taı ihlne ml\s3dif P ~1.ıırtesi Cal;a:
oğluocla k~ln Sandıg-ımızdn sa.at ıo d!ill l!! ye· kad r yapıllcnktır. Muvnkknt 
ihal<' yapılabilmesi iı;in tcklıf cdılccclc oodclm tcıcihnn nlmmruıı tcabcd!'n 1 

go.yrim nkul mlıkeiletiyetiyle S:ı:ı1ık nlcıcağ nı ta nıaıııcn g•'<"nllf. olmuı §tırt ı 

tır. Alur. takdirde son arttıranın taahhüdü bAki kalmak şartiylc 13/5/941 
tarihine mOsadif Salı gUnU aynı maho.lcl!' v• nym saatte son arttırması ya. 
pıbce.ktır. nu arttırmada gayrin·cnkul en cok arttıra.mn füıtUndc bırakıla 
c:ıktır. J-foklan tapu ııicllleı11e sa.~ı:. olmıyan ah\kadarlar ,.e irtifak hakkı 
sahtplC'rınln bu hakl.armı \'{ husus yle faiz "" masarıte dair iddialarını n~ 
tarihinden ıtibar"n ~1rml gün !çlndo cvrıı:tı mtlsbltelcrlle bcı-abcr daremıze 

bildirmeleri ı!zımdır. Bu suretle lı::.Jdarını oiiC!irntcmlş olanlarla hakları tapu 
l'nCıllerlyl<' 11ablt olmıyanlar eattş bedelinin p&ylaşmasmdan harıç kalırlar. 
Daha. fn:r:la malQmat almak l.cıtlyenlerin 39/S12 cioBya No.slle Sandığımız hu
kuk l!;leı1 sen·islne müracaat etıcc-lcrl !Uzumu il!n olunur. 

• * • 
DiKKAT 

ı-:mniyct sandığı: sanclıkl.t>.n o.l'llllD gayrimenkulü ıpotek gfüıte!'7nck lr. 
tıycnlcrc mubamminlerlml.2:.in koymuş olduğ'ı kıymetin yUzde 40 ını tccavllz 
etmemek üzı-re ihale beGellnin ya.rn:ma kad:u- borç vermek suretile kolaylık 
g~lcrmcktcdlr. (1799l 

Kirahk kat ve odalar 
~ara Uıddesımn en mutcDeı yerınde tevkaıadt nazaretlı. 

~a' adaı ve aydınlık bir kat kiralıktır . Ayni binada avnca kiralık 
'>dalar da vardn. il V;:ıkrf '~"""'" ' l l'f~r<>h~.-.nc .. ,., mfiraNtaf 

1 

Bltlll atnıana panzebırıdlt • 

Beyhude ı stırap çekmeyin 
BIB TD BAŞI 

NEVROZiN 
---o---

Bu muanııld Bı\ ve DIŞ ağnlarmı 

sür 'atle tı.aleyfl k a fidir. Roınatitmıt 

evcaı, sinir, mafl'!AI ~ lMk'le uıtırsplan 

l\'l:\'ROZl ?ıi'lı• tedıni edilir. 

M008~\1' llK~: ~ F. \' R O Z t ?\-.dlr. 

NEVROZiN 
tC.ABIND:\ GÜNDE "8,, KAŞE \l.INABll•iG 

/. ......................... .,...,.. ..... .-•ilU-::~c·~ 
.A!j::ığlda yazılı 12 kalem rnal%C'm<'n!n lmpalı zarfla ekB ııcd 

hir Askcrt ~atmalma Komlsyl)llunda. ynpılncaktır. Tahmin ~,t 
lira ilk t"mlontı 1125 llradır. l bAIC'si 21/3/941 cuma gUnU 1 ' rıı:ı yapıln.<'aktır. Tnlipll'ı in kanuni vc-ııikalarll teltli! meı.tupln 
Undeu bir 6a·ıt evvel komisyonn \'eı·meleri. 
Adet <'ln 'li JJ!otlil' 

1 Ot ,.e ııaman yürtiycn lxı'yc mr,kıneııı :?2, lS inç uzcrt 
J Yürüyen baly" makinrsı tırmığı 4 parlı 5 nya'c . 
ı Farmal tarnktor H. tipi 11.\lıtlk ' 'e demir tekerlckh 
l Farmaln mahllus <''lYJr maJ..incsl '7 a~ak. 
ı Ç'.tıyır makinesi 5 ayak hayvan için. 
l Çayır tırmtgı l\~yvan l<'\n. 
1 l<"aımci cnpıı. mak!DCfli. 
t Jo"armcl pull•ı":u 2 kulak 2 taraflı ouz hafriyat için. 

1 KUltıwatör kn:r. aya'!'· 
ı Fannel bubub:ıt mibzer tek kurtlu. 
ı I<"armel <!lskarosu çift sıra. ,.

0
29 

2 Lbtik t.C'kerlel<li vagonet "M" 1,5 toniuk . c- ' 
• • _. 8tU~ 

Beher adedin" tahmin edilen fiaU 00 lirrı olan 11 adet t. k J<cıt"..ı 
ba.qı ve beheri 40 liradan l ı ad<'t tı-k aUı saka nrot>Mı h:lY'"l\~"tJ t 
zarlıkl.ı s.-ı.t m alınacaktır. Hep!lnln tahmin tutan H30 ıını. örUlll' 
214 lira l'iO kunıştur. ~:ırtname ve nUmun3lf.'r, koml.<ıyondn g 1<otll 
U Sı9U CUma ı;f.lntl 'Wlt H 1e r~dimedc r.::kcr1 satın aıma (16?) 

yapılacaktır. Tallpl<'rin belli vşl)ltt~ komlııyona gelmeleri. (Z 

lstanbul Belediyesinden: 
• . ı;.rtıtı' 

Buğdayı Koruma ,·ergi.'lindon yapılan 46 kunı~ tenzıll<' e 01ıııı 
10/3/90 ııabahmdan llibart'n onlkl l;;urutı ot•ız para olduğu ııtuı 

~ .... 

T. ış Bankası 
941küçü~ 
1 aaarruf Heaabl!lrı 

IKRAMlYE PLANJ 

--

,, 
l Adet 2000 t.Jr&UJı - ., , ' 
1 • lOOO • - 1tJI"" t 
1 • 700 • - -,, • 
• • 500 • - , , 

•• 260 • - ~ 

: : ~ ~ -
800 " 

100 
ti() - ' . ~ 

Ke§taeıer : • Şubat 2 lılJI r1'1df 
tol. 8 tktnctteşl'in uıritılt 


