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l~~e~ llhınıılır. 

Ankara, 19 ( \ "akd) - .Maden 'kö 

nıtirü nııkl<'<leQ ba.=ıııca 'Nlrl< Umnnlıl .. 
n ıı.riısmcla yupılacal~ nukliyıı tın 16 

Nisan 194-1 tarihinden 1 lkinciteşrln 
1!141 taribiDe kaclar mutcöer olmalt 
lizcN alınacak fı:ı:ami nn\Junlnr Mlllı 
Korunma kanununa rnU:;teniden şu şc· 
k!İde tesbit edilmiştir: 

rncvamı .<:;(1 • • ~Ü. s do) 

işgal rriıntakaların
dan bazllarına 

Ziraat 
Vekaleti 

Taşra teşkilatına 

il ive 
kadro 
tasdik 
olundu 

lstanbul 21fi, tzmit, Derinc:e, Göle 
etik Mudanya Gnmllk. ıts1d Hisar ı. 
22!>, Bandırma, Erdek, 'J'ek[r.dıığı, Çli 
nukkalc, Kartal. Balnrkoy, Zcytın
burnu. 'Ycdlkule 23:>, .Ayvalık, lzmir 
~45; samsun 2•15, l{arabunın 2W, Fct· 
)'ıiyc, Marmaris, Antalya, 'T'rabzon 275 
Hopa. 825, Uersin, t-,kenderun 350 

Bulqaİ" 
askeri 
girdi 

Sol~""S., 19 (.\ .. \..) - D. N. B.: 
kunıştur. 

,Azami hadler 150 ton ve daha yu-
karı toptan nıari"n kömilrll nakliyatı 

l«;lndir. 
;Kek köıniırü nakliyııtmda t\za.mt 

htı<ller yUz,Jt> :ıirmi fazla ilo nnıte'biır 
oıııcalc, harp sigortası ve glopaj llc· 
retleri bu navlmlara dahil olmıyıı• 

cuktır. 
Bu ı<zami Mdll'r havza. ile, m\l&Y' 

.Ankara. 10 (\'Alil1') - Ziraat yen bi" iskele arıısmda ve yi.iktln Lu-t 
ma kine v<' .fı Jatııvn fenni ve c>sa!l. mııınınm iskeleye tahliyeııi kaydlyle 
h bir t;ekildc kullanılnm<ıı VC bu· ıınıtelJerdir. Havzadan yUklenen kö· 
na müteallik' ~!erin ifası için ZL nıUrler ikl veya daha ziya<lc i;ıkeletlo 
raat Veka.1Pti taşra te:-;kilatı kad- ı.ıoşaıtılma.sı .hallnde verilecek Ucretı 
rosuna ilave edilen kadro milli ll6 numaralı koordinasyon varidatın.o 
korunnıa kanununa müı:tC'niden dakl yt:mvi esaslarına göre lıeı:ıap o· 

bu kadro ücr<.'tlerinin 1/4Il94l ıun:ıc!lktır. 
tarihinde~ 31/12/911 Uııihin<' 
kadar dokuz aylık l>ir devreye • d mün'ııasır karŞılıih .olmak. üzf'r.

0 
1 Vu nanı s tan a 

Ziraat Vt'kalcti emrmf' 80,280 lı-
m tahsis olunması hakkındaki k " k bı· ne 
koordinasyon kanırı Vekiller mı- as erı a 
yetince tasdik olunmu~tur .. 

Bu kadrova göre. · -tWO lıralık 
iki tane bölge r('isHği, 200 lirahk 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 tc) 

Re!->mi blı- menbadan bildirili) or: 
Bugün Bulgar kıtala.n, Alman 

kıtııları tarafından kurtarılmL" o
lan Bulgar mınlakalarmm bazılıı • 
rııu, halkın menfaatine ola.r:~k sü
kim ve ni7.amI idame iç.in. i~al ı~t. 
miı-;tir. 

• ~ * 
~ofla, 19 (.\,A.) - D. N. R.: 
Makedonyada Üsküpte biı· Ma _ 

ke<lonya h:ırekel merkPz komit<'ııi 
tesis edilmistir. Bu komiteye. Ma· 
kı>donyah Bulgarların en mühim 
miimPs.s.illeri dahil bulunmaktadır 

Bir bölükten ibaret. Bulgar pis~ 
darları, şimdiden Üskübe muvıı.<ın
lat ctrni~tfr. 

~ brı.~·ı Rerıtı' \'t•t.l<•rlnin lt•k_ 
,ıı )· 

1 
almN olmasına 

kildir 0 ~a llltı\ttffa'kıyd 
~ ;~ l\ı~;1 1 •1~ı .\mrrikanın 
~ dt•11tı~~ıuzc1<'n Sü\e)·-.c T ekirdağında ekmek 

t>.aııtcıdill '.(' Jlal>t"'ob1anın ADI ~b.~~lt<ır illi"! bir dı•rt'<'f'Yl' UCUZL 

Kralın rıyaset 
edeceğı bu 
kabinenin 

Başvekil 
Muavini 
Koçyas 

."I · ~ '1· enın \frika. kıta· 1'Pkit"daj!,, 19 (.\. \ .) - nünden iti• 

dirilmi~tir. 

~~ille arada , ·ı ızmf r&f e 
I~, itaş O.Spora reahçe Altayı 2-1, 

.\tinıt, ı9 (A •. \ . ) - on: 
Salahiyettar bir menbıtdan og

renildiğine göre, Kral Jorj, bir 
askeri ·kabine tesisi maksadiln ba
zr vüksek kurmay subay)arı davet. 

Beyanatta bulundu 
l'em }'·unan Bn$Vekil Muaviııi 

KOOYAS 

'te .Spor Genç- G.Saray Aıtınor
\ıı. 3-2 galip • duyu 4-0 yendi 

~!h.._ 19 

et;;,iştir. Başvekil muavini Kocia.~ liialarını dinledikten sonra Atintt 
mesai a!".kada!Şlarınm listesini hC'- valisi nnzır Konı;tantin Kocin..~ı 
nüz tevdi eylememiştir. bugün hükümet erkanının liste~ini 

Afina., 19 (A.A.) - Atina umu tnnzıme memur etti. Bu isti.~nai 
mi va.tisi nazır Konstantin Kocias ahvaldP Kral bizZat meclisin i<:ti-

nk karşılaşma Gençler 3irliği yeni kabineyi teşkile memur ediL malanna riyaset e<lece~i i<:in Ko. 
_ tstanbulspor arasında yapıl· miııtir. Kociş.s, başvekil muavinli· cias başvekil muavini sıfatile vM.i· 
mıştır. Takımlar şu ~uretlc sa: ği rnıüe2ini ı;ör~cek, kabine İ\ lL f P. ~örecektir. . 

• "''1Q ltayıs stadında 
ıı. t1.. ~ta~açlarına Gençler 
~~ıraPo ulspor ve Beşik

\!!!~...._ Eldit-~. ~arşılaşmalan 
\~''Qalar<..ı~ıştır. Bu günkü 
~A~[;..._ O.!l()Q e V::ıkJaca,.., 

haya çıkmıştır: . malarına.. bizzat Kral Jorj ·riya~el Kocias bunu müteakip aşağıda. 
Gençler Birliqi: Halı!. Ahmet. edecektir. ki beyanatta bulunmuştur: . 

M ehmet _ Keşfi, Halit, R!za Atin&, 19 (A.A.) - Atfoa aj!ln. "Bıı.şvekil muavini srfatile ·yeni 
ı.;•q~~·Qına ·., • 
ııttt <.ı.l bir Spor neyecant-

• Çok vesilelerle tat-

• Fethi, MUl'lta.f&, A.lt, K. Seiım. .m bildiriyor: hükumet erkAnmm li~tesini krala 
Ömer. , Kral sabahın ilk saatlerine ka.· tıı.kdlın etmek vazifesini üzerime 

.... "--__________________ ..:_ ____ ~JD~mı;LlSa~.J6LJS~u~·.1ı~d~e~)~d~~~r~m~ub~t~e~li:f~saluı~~i:yet~le~nn~·~m:ü~tA~-~----_!_(:Deı~ıa:m~ıSa. ~~~2de) 

iS f ANBULDAN AYRILACAKL 

Kırmızı ve 
şil biletleı 

K ENDi a.rz.ulariyle lstanb~ldan ayrıı 
. Y~'!l~rın vermiş oldukları beyan 

1'!8!:"1 ışı ıkmal edilmiştir. Biletlerin t 
vılayete bafi.lı dairelerdek' b ··t·· d k I . ... · ı u un a t 
mur ar vılayette dün geç vakte k d 
laı·dır. Bug~n de akşama kadar f a:li;; 
edeceklerdrr. K,rmızı biletler tren 
d~ vapur sc~ahati için beyanname :n::ı 
gore doldur~rlmak~adır Her b ·· h l · eyanna 
nus ? ~.arak yazılmıştır. Birisi vilciyett 
ta, bırısı kendisine birisi de gid .... 
rilmektedir. ' ecegı Y 

MUAHEöE 
MUCiBiNCE 
MQnakale 
yollarır·ı 

acmaK için 

lraka 
ingiliz 
askeri 
aeliyor 

Irak hükOmetı 
büyüK hüsnü 
kabul gösterd ' 
'l.ondnt, 19 (.\. .. \ .) _ Bugfın rP.r. 

men bilclirildi,ı:-ine ı:Cıre, İngiliz • lrnk 
ittifak muııhcdeııi hUkUmle:ri mucibır
ce, bUyUk lmpaıatıır\ıık kuvvetı"ri 

Irakta nıilnnkale ,yollarım ııçıııak içi~ 1 
Bıuıraya geınılşlir. 

Y.-.ni Irak i<lart-sl, Seyit Raşlt Ali 
F.lgt'yla.nt'nln verdilö Uk teminata ım· 1 

Deııamı Sa. -~ .rii. 6 r7a) 

Fon ~Papen 

Vıyanada 

Yugo 
Başv . 

Gene 
S'n o 
Har 
esra 
anlatı 

Oid 
maglO 
muşs 

Vugosı 
Mihvere 
mücadel 

devam e 
. Af~na, 79_ r°A.A. 

&ımovıç, f!On hadi 
yaptığı bir dekl 
ın i1?tir. ki: . 

"Bi7.e dü.şman 
la tahmil edilmiş 0 

fDevamt Scı. 

Avrapanıa , ... 
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1 Radyo Gazetesı 1 
Balta son•nda 

vaziyet 
Bu ak.!jam hafta aonunda siyasi 

manzara §Udur: 
Yugoslııvyanın mağinbJyeti Uzc

rine Kı-a.I Petro ile Bı:ı.şvekll Gene
ral Smoviçin Atinaya geldikleri 
haber veriliyor, lşgnl altına alm · 
nan diğer memleketler gibi Yu _ 
goelavyanmJSnüne dP bir perde in 
mektedir. Şimdi Hırvat devletinin 
kunılWJU ile u~tlıyor. Bertin 
Bınat devletinin merkezine bir 
elçi göndermek Uzeredlr. Alman. 
ya Sırplarlı; ışbirliği yapmak isti _ 
yor. Yugoslnvyanm :rrıukaılderatı 
ha?'bin neUccslnde belli olacaktı.·. 
Diğer taraftan .Amerikad!l.kl Yu -
~lav sefiri Amerikadald 120 ga
mlyi Ameriknya devretmiştir. 

KUStZ!StN OLVMO 
Yunan Ba ı ıekill Kurlzisin ölll

ml her tarafta bUyUk teeuUr u· 
yandırmıftır. Bu ölümle Yuna.niıı. 
tan Uç ayl.'. iki başvekil kayb"'t • 
mlftr. K~rizis Uç ay evvvl başve. 
Jdlliğe ge~tl. Bu acı kayıptan 
dolayı komşumuz YunarWıtana baş 

saflıfı dileriz. Yeni başvekil Ko_ 
elM 50 yaşındadır. Bugün neşret
tiği beyannamede harbe aonuna 
kadar devam edeceklerini bildir
mlltlr. 

ldTLF..B NEREDE f 
Bitlerin cPnubu prkt A vrupaar 

a ~dlfi bUdirtlmektedtr • .Aiıcalı: 
lııulunduiu tehir tasrih ec'!ilmı>mok.. 
tıedlr. 

FnANSA MJLLl."TLEB 
CEMIYETtNDEN ÇEgtı.J>t 

J'raııa Milletler Cemiyetinden 
~iştir. Cemiyetin kuruluşun.. 
da FraMa büyük A.mll olmue, sene 
len:e cemiyet fclnde bilyUk bir 
:mevki lutr- .<fiLU. Laval Fransız ha. 
rlclyeeinin başında bulunduğu sıra. 
!arda 1taıyaya Habeşistanı vermiş, 
mesele Milletler Cemlyetiıie ak
eetmi!!, cemiyet ttaıyaya kaPql 
98erf tedbirler tattıikmA karar ver-

Amerikaya ı&marlanan 
184PARÇA TiCARET 

VAPURU 
V .... gton, 11 (A.4.) - Ame -

rlka bahriye komll!lyonunun bDdir. 
diğfne göre, 364.800.000 dolar kıy 
metinde 184 parça ticaı'et vapuru 
81pnriş edilmiştir. Bu ıipaıişier, 
Ruzvelthı fcvkamde deniz ~aat 
programının ikinci kaımmı teşkil 
etmektedir. Bu 184 gemiııhı 112 si 
ınnuai bir tipte olacaktır. 

Ruzven bu programı blldlrdlli 
vakJt mezkQr tipteki npurlarm 
lngiltereye verilmek üzere yapıl_ 
dığııu eöylemiştir. 

Franaanın Milletler 
Cemiyetir..den cekilmesi 

haldan da 
Londra. 19 <A.A.) - Rl5yter a. 

JııTLSmın diplomatik muharriri ya· 
sıyor: 

Frıınsanın milletler cem1yctin _ 
deıı "e-kilınelc karan en bUyUk bir 
nankörlüfün delilidir. Hlç bir mem 
leket kendine Millı?tler Cemlye -

miştl. Ancak Fransrı bu tedbirlerin 
tath'l •na mani olmuş, cemiyet on
dan sonra ehemmiyetini kaybet -
mişti. Cemiyette bUyUk devlet o. 
Jarak İngiltere vP Fransa kalıyor_ 
du. Fnuısa da çekilince Milletler 
Cemiyetinin artık tamamen inbi -
ifil ettiği söylenebilir. Bu, Alman
yaya karşı blr jest, bir gösteriştir. 
Son g11nlerdc lngilillz ve Amerika 
gazeteleri Fransız müstemlekele -
rinde Almanlann faaliyet sarfet • 
tiklerini yazmaktadırlar. Bir Ame 
rika bahriye muharrlrl Dakar JL 
manmm Amerika tarafından i§ga. 
lini tn•siyc etmektedir. Almanla. 
rın Mrllra lnta8mdaki faaliyetle -
riıı<len Amerika ef!Ei.rı umumiye • 
sinin endişe duyduğu muhakkak -
t.ır. Amerika1ı1Rr, J.Jbya hareka: 
tmde.n da endişe duymakt.3dxrlar. 
Amerikalılar Balkan harekltmdan 
ziyade Mrilı:a harekltlle çok ya
kından alAkadar olmaktadırlar. 

SOVYl."TLER ÇİNE Y ARDDI 
vn;cıı;ın,ER .Mt !' 

Sovyet • Japon paktmm imza. 
smdan IOJU"& Sovyetıerle Çin ara.
smdaki mUnasebat esrarengiz bir 
ma..'ılyet almıştır. Acaba Sovyetler 
Çine yardnna devam edecek mi? 
Bu yardın\ de\'am ederse Sovyet -
Japon paktmm şümulü o kadar e
hemmiyetli olmaz. Paktta bukadar 
sarahat ~oktur. BugUn gelen bir 
habere göre, Sovyet hUkümeti Ç&n 
Kay Şeke teminat vermı,, yardı • 
mın devam edeceğtnl bildirmiştir. 
Tokyodan gelen habere göre, Ja. 
pon f!ôzcUsii, paktm imza.sile artdt 
Çinin yardımdan mahrum kalaca.. 
ğmı söylenıfttir. Bu sualin ceva _ 
bmı hldiaelere brrakmak lizımdır. 
BAl'JRAY4 lNGtUZ ASKERLERİ 

ÇIKABiLDi 
Irakta htlknmet dıuiıeal vukua 

geldiği malU.nıdur. Son haberlere 
~re, İngiltere, İngiliz - Irak itti
fak hükUmlcrine uygun olarak 
Ba.ıı1'\ya mUhlın bir kuvvet gön
de:nılfUr. Irak subaylan Buraya 
giderek İngiliz krtalanıu hararetle 
karşılamışlardır. 
YUNA1'1STANDAllt HAREKAT 

Yunanistandaki hareklta gelin· 
ce ; Alman reımıt tebliğine göre. 
Alman lafalan Larlaayı ifgal et _ 
mişlerdir. Aynı saatte verilen ln. 
gf1la tebllğinde bürnn hllcumlarm 
pllakUrtlllmtlt olduğu, Almanla.rm 
bllyilk zayiata uğratıldıfı b!Jdiril _ 
mektedlr .. Bu remıl tebliğlerden 

hangisinin dotnJ olduğu belli de
lildir. Öğleden sonra. A tinadan 
alman bir haberde merkez kısmm
da bir yarma yaparak cenuba iler
liyen Alman krtalarma kal'lı bir 
hücum yapılarak Almanların püs · 
Jrilrtüldüfü ve ~eçova ,oorlnin 
geri almdığt bildirilmektedir. 

LlBYADA 
Libyad&ki harekaU\ geUnce; Sol 

lumda Alman harekitı durduğun _ 
dan burada bir iııtikrar hbıl oL 
mu~tur. Tobnıktaki İngilizler mu. 
kavemet etmektedir. Brftanya kuv 
vetlerf gUnden gUne takviye a1 • 
dıklan, vaziyete günden güne hl
kim olduktan öğreni4JıU,tlr. 
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tinden Fransa kadar §eref, kud • Zaten bu evli bulunmak 
ret ve fat:ffıo.de temin etmemiştir. hadist:&i <ılnıaaay~ı bile yarın, ya
Pransa, .umumi kltlpllk üzerinde but öbilr gü..'l adadan inecektiniz; 
fevkal!de mUe.ir olm~tur .• 1932 ihtimal ki inerken bu dört günlük 
den harbin bft~ma kadar Milletler adama bir AllıJııuamarladık bile 
Cenılyeti umumi kAtibl Frauızdı demlyeeektinlz •.. 
" Milletler Cemiyetine kartı tev ~rtlnllf te aerzenite bemiyen, 
clb olunan bagbca itham Fraıwz fakat hakikatte kalbimin aızlayaıı 
~tine Alet oluşuydu. köşelerinden kopan bu aözlerle, 

llaamafih Fransayı takbih et - M~re. en eeld vakar ve llkay
mu pek dofnı olmaz. ÇQntn bu dWnl takmm11u. Şimdi, iğne gibi, 
b.ran ne kendlliğinden ne de 11er. Hhir gibi kelimeler anyor: h.lasl· 
beal9e vermemiştir. Bu karar, A • yatımla ve heyecanımla eğleni· 
miral Darlanm nn kadar Alman yordu. 
nafusu al md b lunduğunun yeni - .Artık, yarm mutlaka infyo-
blr n1fan ır. Aimnnya, nufuzu• ruz. dedi. 
nu kullanabildiği her memlekette, - Peki efendim, aizi ae?'be11t
ımtetler Cemlyetile allkaauu lreıı. çe tetCl edemiyecefime müteeııal
~ealnde ısrar gösterml§tlr. Bunun flm. 
llebebl yalnız Milletler Cemiyeti - - Bizi unutmaıuz kaç gllııde o-
nlıı Veraay muahedesinin bir par- 1 bacak! 
çur o!dufu delil. fakat prenalpl~ - 1 - KJm bilir? .• 
rlıı1n de nazi akidelerine her nok. 1 - Haklkaten FJklıet Bey; beni 
tads muhalif oluşudur. sevdiniz miydi? 

llllletler C:miyetl nizamııameai .••.• 
mucibince Frans:ının lıkl aene ev _ 1 - Niçin aöylemiyoıwunuz ! 

- Niçın kızarıyorsunuz? 
Harap, p:ripn bir halde idim. 
- Llllln, tatlrham ederim eiı· 

den, dedim, artık hundan ba.hset
meyinJz. Brrakmrz, ben hatamm 
c~a.mnı kendi kendime çekeyim. 

j Acır gibi gözllırttl. Zehlnıllt is
============ I tıbzalamu bıraktı. Aileme, çocu-

LCIUI n:LG8AJI' KAGmABJ ğuma, mesleğime ve maifetime 

veı,a111 haber vermesi lAzmıgellr. ' 
Fakat Amiral Darlafun böyle şey· 
tere alınt eeceği güphelidlr. Fran 1 
aamn Mllletıer Cemiyetinden çık_ 
1llMI bu cemiyetin hemen hemen 
aımeat demektir. Şimdi artık bu 
cemiyete dahil yeglne büyük dev 
let bıgflteredir. 

23 NiAD Bayrammda Ye her ttırıu dalr yiblerce ııey ıordu. Llkin 
te1ıl'lklerinbde Çocuk ıc.trgeme Kı·.. ben: onu tatmin edecek halde de· 
ramunan netı. blr aurette llamrladılt ğUd1m. Hançerem görllnmea bir 
~ loln mllneddenlae LOKs pençe ~ ednlıyor, ve çıkardıfım 
yumm. Telgraf tıcretlnden maada aeeler da.ha ziyade ligıina benzi· 
YVeC'!tf'nta JG kuruııla çocuktara yar- vordu ~:dcr'.mde blrtkeıı tufan-

ı J • 

dml etınıı ,,. muhatabmıza r.ırlt kA· ı ıarm cereyana bqlamam&11 için 
flttarla tet~m genc1ermı. «ıhlr- talratlmln fevklnde bir kudret ıar-
11anur. !ediyordum. Pek ta.bU olarak, ye-
o..y,_ Amllll Çocata Yanlaala la ve tztırabım Mefktıreye de geı;i. 

YIMmllri Y.or.• omm da halinde. <> caıt aevk 

Harici ticareti~ 
r11izde inkişaf 

Ticaret vekaleti konjonkttir dairesinden bil 

Lor d dirildiğine göre aell4:nİn ilk Ü~ ayındaki ithalib· 
mız 18.i84.000 lira ve ihracatımız da 46.6o3.ooo 

Ha l i I aks ı;:ao:!::!tı~~:.kAnwı _Kart deler tefkD etttıt ttbal&tmuzm .. 

d • k · aylara:dakl üç aybk lthalltmmm va. ytıade 18 amm maJI mabrukattaD, yüz 
l g Of 1 : ıaU o?w-ak 23,3 milyon Ura ve ibra- de 11 ımm tıbbi Ye klm)'qt maddeler 
• • catımızın da 27,1 milyon lirayı buldu., Ue boyai&rd&D, yQade 11 mnm mak!-

H arb l n katl Sahnesi ı ğu g3~ntıne geUrWnce 1941 MDUlıı.. neler Ye dülk Uetıerden, J1lsde 11 Uı. 

ı 
deki mUbadelelerimlzin kıymet bakı. nOn memucat,.. tp!UUerden ,.uzde 11 

ti t•k ı kt mmdan lthalAtta ancak ytızde 20 bir inin et.mir ec:am n diler madenler. a an 1 o aca ır ' tenakus ihracatta l8e yQzde 70 bir fa deD, yOzde 8 IDID kilrt n manuılAtm. 
Jalık !JBde etUtt aıılqılmaktadır. Cç cıan ve mtıt.b&ld )'Qsde 20 atnlD dlter 

Va-,1nston, l& (A.A.) - lngill.a bU.. aylık thracatımm:n aon on .ene Drf:m maddelerden terekkOp etUtt aDlqıJ. 
yük el~·· Lord Hallfaluı, şlmall Afrf.. da 3,,7 m!lyon Ura Ue eıı yt1k8ek .._ maktadır. 
kadakı sakert vaziyet hakiunda Ame... viyeılni bulu 1938 senesine nazaran He?DlekeUer lttbaT!)'le mtlbadele. 
rfkan hr.rfciye nazın Hut ile görll • 8 mll=ıon lira fazla olınam da bllluur.. lertmlze rllnce prek lthalltımımı 
tUktcn sonra gnzctccllcrc yaptığ"ı be- sa pyanı. dikkattir. Oç ay içlllde elde '" gorftkle 1hrac&tmusm dörtte blrlnl 
yanatta, şimali Afrika vaziyetini bu- edilen 2~ milyon liralık akUt tazlaaı kendisinde temerktlz ettirmek suretıy. 
gün Bafü~ılar muharebt'sinden daha cumhurlyeUn teeuütt.tndenberf 21 mil. ıe lngt!tere en llnde bulunmaktadır. 
mUhiıu MAkki cttıtlnl söylemiştir. yon ~1ra ile ııenenln bu aytarmda1d en Her memleketin lthatAt ve ihracatımı. 

Lo:'d Halltaka :Balkanlarda vaz1ye- yUkaek aktif muvazenesine vanlmlf zm ye'ltfınundakl h!aseet yani ticari 
tin f"lvkalAde ciddi olduj111W fakat 1 olan Jt;fO Bellellne nazaran da JOade mObadeıelerlmlstn heyeti ınecmuaar.. 
fitnalt A.trlkada hıctu.ale:Ja mihver ı.. 33 hır tezaytıt ifade etmektedir • na lftlrakt b&krmmd&n yapılan bir 
Jerl lıareketi:'.li "ll!'ttkrarlaıtırdığı. Uç aylık dıf UcareUmlzln maddeler muka,.....aen de hıl{Uterenln YQzde 
milt&lt"umda buJunmUftur. IUba..-lyle ayrılıp tetkik edlllnce u. %7, Atmanyanm yl1sde 16, Amerika B. 

Amer.kanm r.ı veya bu tekilde der- mum ihracatımmn yGzde SO nu tOttın, D. ilin yGzde 11, Romanyanm yQzd4I 
bal ~lmall Afrika vaziyetine yardım yüzde 28 nl tıznm, incir ve fındık gibi 10, İ.IVtçrenln yüıır;de 8, llacartatanm 
edip cdeınlJecefl sualine Lord Hali. kuru meyvalar, yüzde 18 Ur.tl tf!Uk, yQsde '· Yunanı.tanın yüzde 4 ve 
taluı ,u onabl vermiftlr: yapa~ ve pamuk gibi mensucat ham dffer' memleketlerin de ytlZde 20 ile 

Blrlqtk Amerika, kwl denlzl Ame. madde.teri, ytlzde 9 unu hububat ,.. blrlblrlnt takip etUklerl görOlmekte. 
rlka seyrfaefainine açmak aureUle mDtebllki yüzde 20 sini de cUter mad· dlr. 
yardlm etmlt 1'ulunmaktadır. 

Lo?d Halltaluı §UDU IJAve ctml§tlr: 
Mihverin Balkanlarda ve §imali A!

rlkadskl muvattald,etıerlne rağmen 

llarblft kati ııalıneaf Atlantikt:tr. 

Çörçil nutuk 
söyleyecek 

Londra, 19 (A.A.) - Röyterin 
parlamento muhabiri bildirlyor: 

Paatalya tatillerini milteakip 
Avam Kamarumm yapacağı içti
mada. başvekil Çörçil, Avam Ka -
maraamda aon defa eöz al.maim. 
dan beri vukua. gelen hA.dhıeler 
hakkında beyanatta bulunmalı: nl _ 
yetindedlr. Teebit edilen mukarre 
rata göre, A~ ~~~ C'$rç~· 
'1ııi beY3ne.tı Uz~e mUzalrei'ede 
bulunmıyac&ktır. Fakat, vaziyet 
aydınlanır aydmJanmu, bUtUn 
gruplar mnmesslllerinin iştirakilc 
harp vaziyeti Ozerinde umumi mü
zakere yapdmur mUteeavverdir. 

Madam Blum yakalandı 
Pu19, 19 (A.A.) - D. N. B. 

Rfldirlyor: 
E}skJ Fra.naız Bqvekill Leon 

Blumun zevcesi ve km hududu 
geçmek isterken İspanyol polfıı•f 
tarafından yakalanmışlar ve Fra.n 
ıııtz polisine teslim edilmlşlerdtr. 

Bunlar Perplgnan haplehanesfne 
eevkolunmu§lardır. 

ve pt.aret bJmı10rda. Bu acı bu
lutınammn aon daldkalan g<Srtlg
meden ziyade allkanla geçiyordu. 

Gibıet, bafl"'mn Uatüne ?lya ve 
hararet döküyor; ı.tanbul istika -
metinden eaen tlddetll bir rU7.glr 
1;amlan vahıl lniltilerle eannyordu. 
Deniz. adaya harp &ÇDlJI gibi; bin
lerce beyu saflar teekll ederek. 
nlhayetaıs bir tebacllmle aahlllere 
çarpıyordu ••• 

Mefldlloe, alır alır kalkU, ihti
mal ki benden hlO bir fenalık gel
medfiini dflftlnllyor; ve doetça ay· 
nlmak illtiyordu; elini uzattı: 

- Adiyö, Fikret Bey, dedi. 
Lüln ben, ellerim cebimde, hlç 

hareket etmedim. 
- Niye elinizi vermiyorsunuz? 

- Adlyö, dediniz, bu kelime b. · 
ııi çok mUtc>eııair etti. Rica ederim, 
artık gidiniz. 

- Veda etmeden m?. 
- Ne lllzum var!. 
- Pekt, öyle ise!_ 
- Bir kelime .. 
- Söyleyin, 
- lstanbula indikten llODI'& ne-

rede oturacalarrnız ! 
- Kadıköyünde!. Evimtzln ad

re8lnl de ister mlahıia? 
- Oh, hayır, Ona ihtiyacım Yok

tur. Yalnrs bir !t"!Y .eormalt Jstlyo-
TUnl. 

- Sorunuz. 
- Mektebe devam ecleccbiniz 

delil mi?.w 

19 Mayıs Gençlik bayramı 
provaları başhyor 

Bu sene şenliklere spor klüpterı 
de ıştirak edecek 

Amiral Raeder 
iıgal araziainde 

Bcr~ 19 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Amiral Raeder, son gilnlerde, il 
gal altındaki arazide deniz tlalerl
ni zlyaret et.nil§tlr . .Amiral Raedel' 
aynı zamanda, Atlantlk muharebe
sine iştirak et.mit olan cllzUtaın • 
lan da teftıe eylemli ve bUDılaııa 
tam hazırlı:t vazJyetlerlnf mUı:a • 
hede etmiştir. 

Maliyede terfiler 
Varidat umum mOdUrllllU §Ube mO. 

dOrU Ali Kemal yetml§ lira uıı ma· 
a,a. nakit l§leJ1 umum mUdtlrllltO 
kontrol!irü Ali Kcmaı GUrsc;y 80 1fra.. 
ya, gtlmrUk ve inhl3arlar muhuebe 
mUdUrlllğU mümeyyızi Suat ısı> liraya. 
btltçe ve mali lıontrol umum mildUrlU· 
ttı atajyert Huhıln 30 Uraya, Ankr. 
ra Defterdarlılt tahakkuk fUbe fet1 
Niyazi 86 liraya, tahalllt müdUrlUıtü 
mcmur.ı Nevzat 23 fe, malmUdllril 
HllanU 25 şe, Dah1Jlye vekAletı muba· 
aebe mOdtırtl Behlc lOll llra aad ıu&&• 
IS tern etmtıterdlr. 

Y•zın: HAYDAf Al.PAOU1 
- Bittabi.. 
-Hangi vapurla gelip gfdecek-

slnJz?. 
- Onda ineceğim; altıda avdet 

edeceğim. Ne için soru) orsunuz? 
-Hiç ... 
- Hayır, söyliyeceıksiniz; ben 

nasıl acyledim ? .. 
- B ı j, mu.ıranaa.t eder misi· 

niz .. Pek W.ammUI edemediğim 
gUnlerde klSprllnUn bir tarafma giz 
!enir; sizi görilrllm diye &ormuş
tum. 

- Ben size görünmek istemez
sem? 

- O, sizin elinizde değildir. Na
sıl bir kıyafetin arkasında saklan
eanrz sizi yine tanının. Hem neye 
istemiyeeeksiniz? Bmlerce adamm 
içinde bir ben; görilnmcz, bilinmez 
bir yerden size bakarsam bundan 
size ne zarar gelir?. 

- Niçin llalı:l:ınmak iati)'OnMJ-
"uz? .· 

- Sizi rahatsız etmemek için!. 

- Ya, ben de sizl görmek latl· 
yorsam?! 

Yerlerde sürünen gözlerlr.ıl kal
dırdun. Bu nazarlarda dlSkillme -
ğe baz!l' bir çok ~atlan vardı. 
ve hiç bir Usanın hals olmadıfr 
açık bir llsıuı!a 

Artık istihzaya tahammWtlm 
kalm:.dığmı e5ylüyordu. Aranın -
da feci bir dakika ger,tl. Sonra 
Mefkftre, benim mlltelAşl: 

- Şu kitabı alm; aonra ibuuL 

19 r:ıayıa gençlik b&fr&JIUDda yapı. 
lacak b{lyllk idman f8Jlllklıer1 için ya.. 
rmd&n !Ubareıı provalara ba,ıılaııacak
tır. 

Evvelce maarif mUdUrlUğllnde ve 
bUAhıra vflAyette vali muavini Ahmet 
Kmıkm rtyueU altmda toplanan U. 
Mı ve ortamektep beden terbiyen mu
alllmleriniD ven:Wuerl kararlar muc:J. 

bbıce şimdiye kadar her mektebin 
'Dltrnlcrld ç&bflltldal'r ~den~ 

de edUen ap~1Ef!UB. ~~.~~k~ 
terin toplu bir halde provaıarm. 

tat1'Utl içtn aqwa ,.ımtı bııluıımaır.
tadn". P ovalar ıreer~ atadılida 
yapılacaktır. 

F~rba~ .at.adında 19 mayısta 
&000 kız ve er~ek talebe beden terbL. 
yeal ltarekeU yapacaktır. 

İdman fUllkJe.rt bu yd )'lllnız Fe. 
nerbahçe atadnıda yapııacagr 1ç1n. 
mwıtazam ve fcvkalide olm&sma it!.. 
na edilmektedir. Lllle w ortaokul ta. 
Jebelerlndeo bqka ayrıca üıılveralte 

ve spor klilplerl de ,eDliklere ifUrak 
«'deeek \"P. beden gıs.terUeri yapacak
tır. 

verirstnlz. Onu Sanlbaya bırakmak 
bahanesile evden çıkml§tnn; ,ım. 
dl bukadar saat geçtikten sonra 
yine eve götUrUnem ~Uphe eder
ler... Diyerek, Kadm Kalbini u· 
zata. 

- Peki.. .. Ne aman ve namı si. 
ze iade edebUirbnT 

- Ne mman ve nuıl Jatenıe. 
nb! 

- Fakat arbk alzi ~rmiyec.t~ 
Um; değil mf ! 

- Evet! · 
- Size hitap etmiyecektfm, de-

ğil ml? 
- EvetJ 
- Hatta telladüf edersem, si-

zin 'tarafmrza bakmıyacakton : ö;y-
1 e emretmiştiniz; değil mi? 

- Evet! 
- O halde nasıl iade ede~im 1 
- Kalsın sizde ... Okunıunuz. 
- Ve btiyilk, muazzez bir hatı-

ra olarak saklarım. 
- Haydi: artık gidiniz. 
- Ben. burada kalmak t.stl~"'Q· 

rum: ııız buyurun efendim. 
- Siz gidinis evvell ... Ben sou. 

re gidPrim. 
- Hayır. Evvela siz gidin.la, 
- Of. Beni Jnnyonunuz. 

Titriyen dlzlerimlp Uı1tilnde du. 
ramıyordum. Kirpiklerime aaılmq 
duran katralar, yüztıme d~klllme. 
ğe başlamıgtı. Heyecandan bir 
oey ~yllyemiyordum. Kefk1ll-enln 
ısrarına karşı başımı bqka tarafa 
l'"virdim. Ağladıfımı aaklıyarak: 

- GörmUyor muamıu! Burada 
.lralmala ihtlyacnn VU'! Ve bir ça. 
mm altına yıJaSdan,_ 

Nagitıant bir nnstlle uirunıl si· 
blydlm. Me~ dehtetle ~· 
kOfllla.ın, yanıma otunıp llaanmm 
ve niglbmm en mQffik tamuıan
le benl teselliye bqlamaa bile 
kalbimde pek detin açtlan yarayı 
aramıyordu. (Devam& 1"1f') 

Tmihten: 

Olimp mab 
dağı 

Tarihin ne gari~ 
dır, ki iki sene e ~~ 
muazzam stt•dında ~ 
milletleı inin iştira~• 
nan mabutlarının 
cak bir tantana ile 
piyat oyunları, bU~ 
boğuşma halinde. O 
rmda cereyan ediyo~ 

Mabutlar dağı ~.ı 
leriyle, cemiyete -~f111t! 
dele!'iyle daima Y-.W"..:.ııi 
lıktL Apollonun 
zülmet rna.b·ıdesi ol:ıD 
fecir mabudesi ~ 
budu Hermes at 1' 
Hestiya, ekmek, aşk 
butları hep bu eağdt !Jft" 
Ve onun için vunaıı .. ...r 
"Mabutlar dağı" a&JI""" 

terdi. b-
BUtUn dUnvannı t 

piyad'' ı milli bir spO 
bul etmeleri, yun~ 
nt, Yunan kUltUrıı.ııil 
ve en nihayet Oli!llP 
butlaıına hUnnet 
d ~·ı ·a· ., egı mı ır ... ~ 

tık 7.amanlarda .1. 

limp oyunlarına k 
milleti iştirak et~ .. 
hükümdarı oyunlal\IP 
lunur ve ·bizzat idaıt 
yunlarda birinci ge. 
fer olur ve o seneııill 9' 
muzaffer sporcunun 
hrdı. ""6 

Milattan önce ,. 
lıyan ve 1941 yıl~ 
yılını iddk eden <>}~ 
lanru doğuran oae• 
neşe kayn~ın 
Şimdi oraC-:a kan 

Tarih "Olimp 
ra edilen bu m ·· _ ....... ..-
Yunan hissiyat ve 
mUAAbakasındarı 
Bugün de orada 
tanlar, aynı gaye 
veriyorlar. · _ 

Lollclra, 19 (A..A.) -

iaUhbarat bUl"OIUDUD 

1&bll tqidlAtma m~ 
tayyarelerini · NorveG 
da bir dUıman geınl 
tıklan taarruz neli 
lAtoluk blr iaşe geın1Jl 
içinde ve 3000 tonııitol'I' 
gemi de siyah duınaııl" 
ıUratıe batar bir hal~ 
dır. 

Vapul"larclan birine ~ 
kadar yüksekten tııaJT-: 
4 ağır bomba ortaaJD• 
JlddeUI bir infilAk oıırı ıııa 
tayyare.! uzakl&JI?'kf'JJ 
taratma yatarak auratl• 
7000 tonUAtoluk o.ger tP 
na da bir Bleııheım 
et.mit ve taarruzun JI 
bUyük vapurun ar]taa!lll 
ladı#t görWmUştur. 

Hitler 
gaşıntl 

Berlln, 19 (A.A..) _.ıs 
rın 52 inci yıldönUJtlt111 11 
cakbr. Bu yıldl)nUınll b 
aust mera.sime vesile 
yeecktir 
D~ \'ERDtGf 

Berlln, 19 (A.A.) 
...,,, 

b1ldiriyor: ~ 
HiUer, Alınan K ıtJ 

Une ikin i yardan aell 
betile Alm:ı.n mii!etiılttit 
beyanname neşret.rnlf 
)"annamede bilhas5• d 

"ÖnilmUzde çok c;etill 
seoeai vardır. AıınaJl 
hürriyeti ve istikbali d 
bu en büyük savaŞta_! 
.hi bir elıemmiyeti b
Tarihl kararlar veril 
evlatlariyle vcntderı 
cektlr. Onlar bu kalı 
resinde gelecek AlınaJl 
yq&m81!1tılI temin li;iıı 
feda ediyorlar." 

Alman etİf 
Bombafdl 

Bomhy, 19 (A.~) 
aubay olmak üzere !.~ 
rekkep ilk Alır.an esı>" 
ta Ş'.U"ktan Bombaya ıre_ 
Usera kampma gön.de 
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· Şehir Halieil~f:i:: ·. öijrelmenlere 
"" 

yardım cemiyeti 
·=afi~r-:-:-~~d:-:-ş::-'..~~G~k-~ı-:~~~:_::=:::..~~ 

Uenç/g,ği " 
Et nar hı indirilecek 

Fiat murakabe komisyonu yarın bu 
hususta tetkiklerde bulunacak 

Olen 80 muallimin 
ailesine 17884 lira 
yardımda bulundu 

Öğrcbnenlero Yardım Cemiyeti , 
yıllrk kongresini diln Eminönü Hal 
kevinde yapacakb Fakat ekseri" 
yet olmadığından kongre gelecek 1 
cumartesi gilnU toplanmak üzere 
dnğılmI§lır. 

lıktan ti{, 

arim, ,
riara ım 

. Bazı zarur<!tler, bir takını yarım tedbirlere b"=n•rr.ıa :ı.~tt" . M Hı ...,,. .... yı 
t~·~ /rı~. ı;seıu, mektepte okuyo.nlann mooıurlu.,:ı. kabul 
edılme.erı bun:ı:ırdandır. Bunun devlet ihtiyncmdan ziyade re .• 
de karşı .. duyula;ı yardı~ hfasindcn doğdu~unu sanıyorum. Fiyat mül'aika.be bürosu, et :fiyat- yoktur. Mesele, halen mevcut nıı.r

lan üzerindeki tetkiklerini bitir • hın biraz da.hn indirilmesine im -
mek üzeredir. Vilayetlerden iste. kin olup olmadığında.dır. VilAyet
nen malümat da. tamamlanın!§ gi _ Jerden gelen malümat, bu narhın 
bidir. Bu cihetle, fiyat mtlra.ka.be indirilmesini l!'ili!l.kiln gösterecek 
komisyonunun ya.rmki içtima.mda mahiyette olduğundan komisyon 
et fiyatları işini tekrar tetkllt et. pazartesi günkü içtimaında bu 
mesi muhtemeldir. :Malüm olduğu 1 mevzu ile alakadar olııcaktır. 
üzere lstanbulda bir et meselesi 

Y nrdmı cemiyeti, beş yıld:ıı,beri 
ebediyete intikal eden 81 öğret • 
men arkadaıım ailesine 17884 lira 
yardımda bulunmustur .• Yalnız bu 
yıl bu yardımın S250 lirası yapıl _ 
mıştrr. 

Bundan başka cemiyet am ado. 
dini çoğaltmak ve gelirini artır • 
mak mnksadile teşebbüslerde bu
lunmuştur. Yapılan eski hesapla. .. 
ıın tasfiyesi işinde, cemiyete 705 
lira safi gelir kaydedilmiştir. Eski 
aza.dan tahsil edilmetl lazrmgelen 
1253 Umnm mühim bir kısmı tah· 
sil edilmiş ve geriye 112 lira 50 
kuruş ka.lmı5tır. Vali ve Belediye 
Reisi Lfttfi fürdar cemiyete vilil. • 
yet bütçesinden 250 lira teberru 
etmiştir. 

Ok:uz ccx:mtlar, kımscsiz gençler vardır. Bunların b:ızı~ 
lan eaglanı bır c.-cvher! yaradılışlariyle birliltte "'Ctirmişlerdir 
Fakat cevher, ılk şekli:r!dc ham bir ır.addc gibi t~iyeye mu:: 
taç olur. 'fahsıl, cevhere, ~te bu temizliği getiren bir potadır 
lstıdnt, onun içinde erir. Katı~ıklarmdan ayrılır. Temizlenir. 
Her .. mıf, her derece, o cevhere bir faseta ar.ı.r. Parıltrsrnı art: 
tırz:. 1.ştc bu ıstidatlan, kemale kavuşturmak uğrundadır, ki 
dev.et. oı:ıa:n kapılarını açmış, okumak, yilksclmek imkank• 
nnı vermı~tır. 

Belediye memur
ları kooperatifi 

Dün senelik 
kongresini yaptı 

İ.stan.bul belediyesi memurlan 
kooperatif ş.irketi senelik toplan • 
tJsmr dün .saa.t 14 de .kooperatif 
salonlannda. yapmıştır. Kongre 
riyasetine belediye tefti§ heyeti 
reisi Sa.milı seçilmiş ve yıllık rapor 
okunmuştur. 

Raporda. koopEU"Rtifin lokanta 
kmmmda bir sene zarfmda. 34300 
kişiye yem~k verllmlş ve 12117 
lira 48 kuruş, mağaza servisi 1882 
kredi muamelesi ile 20487 llra 11 
kuruş ciro yapmıştır. :Ma.hnıkı:.t 
servisi 3500 ton kok kömUli.l, :!O 
bin kilo mangal kömürti, 2000 çc. 
ki odun işi yapmış, yağ servisi mü. 
csseseyc 4900 Ura kir temin et -
mlştir. 

Lokantaya 1941 yılı içinde Vali 
ve Belediye Reisi Liltfi Krrdarın 
himmetlerile 2000 lira yardım ya
pılması temin edilmiş ve §e-hir nıec 
lislnden de onayiannıl§tlr. Koope
ratifin 941 yılında ödemeğe çalı
ffaeağı borç miktan 9084 lira bir 
kuruştur. 

Bunun ödenmesi için icap eden 
tedbirler almmışhr. 

940 yılı kooperatif plançosu 
2304 lira 98 kuruştur. Bundan son 
ra mürakıp ra.porlan okunmuş ve 
fda.re heyeti seçimi yapılmıştır. 
Seçimde eski idare heyeti ibka e· 
dilmiştir. 

Kazalarda be1ediye 
tefti§leri. toplu 

yapılacak 
Muhtelif ku.alartn belediye tef

tişlerinin badema toplu olarak ya. 
pılmasma. karar verllniliı ve karamı 
tatbiluna geçilmiştir. !lk olarak 
Kadıköy kazasr biltUn nahiyeleri 
dahil olmak üzere umumt teftişe 
Uibi tutulmuştur". ouJdtin}a.nn gt. 
da maddeleri temizlik vaziyeti 
ayn ayrı kontrol edilmiştir. 
Yakında diğer kazaların teftişi. 

n~ başla.nacaktır. 
-0--- . --

Altın Fiyatı 
DWı bir altının fiyaU 28 liraydı. 
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Daldan dala atlıyarak öyle _!:>ir 
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vasıta.siyle ilk kata kadar ~IAW 
ve oradan bir odanm pencere"' 
sine atladı ve kayboldu. . . 

Bunun üzerine Şimşek gtbt ya-
taktan fırladım, pence~yi. ~ 
tını. Hiç bir zaman ken~ı . 
ka.da.r kuvvetli hissetmem~~· 
Artık bir tüyden daha. hafıftım, 
yürümilyor, koşmuyor, adeta u
çuyordum. pencereyi açtım ve 
oradan bahçeye doğru. ka~dım-· 
Fakat birdenbire roUthış bır .fer
yat kopardım.. ~ yen.ıden 
ısırıldığımı hissetmiştim. 

tJÇONCtJ MEKTUP: Size~ 
kfuı bulduğwn zaman şu satı: 
rı karalnra.biliyorunı. E}tSenY1 a 

•J • ~('• 

geceleri oluyor, ekserıya, b~ 
ri lilks yandıktan, el ayak tama• 
men çekildikten sonra şu satırla
rı karahyabiliyoruın· En uf":1< 
bir gürültü duyunca derhal ~a7 
ğıdı koynuma sokup ıbir: öl.il ~ıbı 
yatryonmı. Size yazma K. ıstıyc• 
rum, çünkü muıba.kka.k sı~ yaz• 
mak sizi ikna etmek ihtiyacını 
hi~iyorum. Artık kani oı:nıa: 
nrzı ve gelmenizi istiyo~· Mek 
tuplarımı Mösyö Benedik Mar 
sona da gösterin.. BeniJD ona da 
çok itimadım var. . 

Ben, biraz da ona ~ıyc• 
rum. Ancak ikinize güvenıyor 
ve şu hakikat i tekrar, tekral" ee 
diyorum: Eğer geç kallı", ye
t.İ§eme?Mniz bu mektuJ>larDD 
be.şkalarmm 1curtuımanıa yarı
yacaktır. Buna eminim. Qilnki1 
hakikat in nihayet bir gün,..;~; 
nilmesine im.kin yok ... 'Y .... - 
kurbanlan uzaktan 181faD ve 

Pastacı ve 
rekcilere 

bö
un 

Belediye koopera tifi 
tarafından dağıtılacak 

Bir tüccarın yüzü
nü jiletle kesen 
Manav Nusret 8 aya 

mahkfun oldu 
Bugün Bakırköyde !'asif Beş sene evvel, meyva halinde 
korunma denemesı var 1 bir iş kavgası sonunda tücca . 
vn~yct tarafından muhtelif ka. dan Sadettini, döverek jiletle 

salarda yapılma:ıma karar verilen yüzilnden yaralıyan ve fbu suret 
pasif korunma. tecrübelerine de- le çehresinde sabit iz kalmnsma 
vam edilmektedir. sebep olan manav Nusretin a • 

Pastacı ve börekçilere toprak 
ofisi günde 140 çuval un vermek _ 
tedir. Bu unlar her birine ayn ay. 
rr tevzi edilmesi uzun sUrdilğünden 
toprak ofüi bu gibi csnnfa toptan 
un vcrmeği düşlinmilştilr. Badema 
unları toprak ofisinden belediye 
kooperatifi alarak alakadarlara 
tevzi edecektir. Kooperatif tevzi 
işine pazartesi günilnden itfüaren 
ba.::lıyacaktır. 

Bugün saat 10 da Bakırköyünde !iye ikinci ceza mahkemesinde 
ve yarm da Adada birer deneme görülen d~ası, nihayet dün 
yapılacaktır. Denemelere para.şilt- bitirilmiştir. 
çtUer de iştirak edeceklerdir. Mahkeme, Nusreti 8 ay 20 gUn 

-o-- milddetle hapse, 30 lira da para 

Bir katil 18 seneye cezasına mahkfun ebniştir. 
mahkUmoldu 

Bir müddet evvel, bir gece ya
nsı, Şehremininde Uzunyusuf 
mahallesinde oturan Yaşar adır• 
da !birisi, kıskançlık yüzünden 
:bı<;akla. ya.ralıyarak öldüren Re
cep oğlu Mustafamn ikinci ağır 
cezada görülen muhakemesi dün 
bitirilmiştir. 

Mahkeme, Recebin suçunu s...,. 
bit görmüş ve kendisini 18 'Selle 
müddetle hapis ceza.sına. mah

iaşe müsteşarı geliyor 
lnşe milslc~an Refik Soyerin 

pazartesi gUnU şehrimize geleceği 
söylenmektedir. Aynı zamnndn in. 
şe umum müdilrUnlin de şehrlml _ 
ze geleceği haber verilmektedir. 

-0--

500 ton çivi geldi 
Slôvakya ve fsvI.-reden 500 ton 

çM gelmiştir. Ayneıl, bir mtktar 
çivi do yoldadil". Yakında memle. 
ltctlm!ze gelmes1 beklenmektedir. 

Fak~t bu ış, öyle zıınncdildii;i kadar kola.y olmuyor. Mek
t:ple daıre arasmda kalan genç, bir t-ırcltan yarım memur, 
hır taraftan da yarım talebe heyetinde kalmaktadır. 

. Devlet, hadi diyelim, ki kavuF;mak is~iklcri ":kemal" e 
hürmeten bwılarm eksikliklerine göz yumsun. Ama mektep 
için höyle bir mazeret elbette alda getirilemez. Hatta bir }r.. 
kuna. bu~lardan, kendi ailelerinin alın terine dayanarak oku· 
yanlara nıShetle daha fazla emek .istenir. Bu türlü olanların 
mektepte yarım kalma.lan, "yarım tnlebe" meVkiine düşme
leri asla müsamalta ile karşılanamaz. 

Dlinkil gazeteler, BUyUk Millet Meclisinde bunlara dair 
miiuıkereler cereyan ettiğini yazdılar. Bundan sonra bu türlü 
istisnalara yer verilmiyeceğini bildirdiler. Yalnız kanunun çık
tığı ;;ün hem talebe, heın memur olnnlaı, her sene sınıf geçmek 
Eartiyle bu nimetten istifade edebileceklerdir. Böyle bir ka, • 
dm .ne kndar yt'rinde olduğunu söylomiye lüzum yok. Böyle 
bUyük bir şefkate erenlerin vicdanları da tasdik eder kı bun-
dan daha ınsaflı bir kar:ı:- olamaz. ' 

Bundan sonral{i himaye ~eklinc gelince, bunun için mem• 
lekctte içtimai yardım tcşkil~tı ya'Prnıık, halkı bu türlü vatan 
borclarına alıştırmak lllzımclır.. Nitekim, her vilayette mek· 
tcpleıi himaye heyetleri kurulduğunu biliyoruz. Fakir çocul • 
tarı besliyen, giydiren bu heyetleri dahn çok kuvvetlendirmek, 
bu kuvvetle, l<lmsesiz, fakat istidatlı gençlerin ihtiyaçlarını 
karınlamak zor ceğildir. Hükfunet de ibu güzel işe, yardım 
edebılir. 

IIAKKI SÜIIA GEZGiN 

._ G_ o_N_ D_E_ N_ G_ o_· _N_E_I 
işe ters 

B 1R evin kapısı dururken, pen· 
ccrcsinden çrkmnk gülünç 

olduğu gibi, yine, kapısı dururken 
• hem mUnıısebetaiz bir saatte • 
penceresinden girmek, hırsızların 
kandır .•. 
Aynı suretle bir işe, ters tara. 

fmdan başlamanın da net!ce81 u
sulsUz, verimsiz. hatta zararlı olur. 

Her şeyi istemenin bir yolu var-

baş.amak 
"Bir lşe yanlıs tnroftan başlamı.~ 

olanlar, doğru bl!.ircbllcooklcr mi. 
dir ? 

"Ve bu insanlar, dostlan ~in 
garanti eşldl edebllec<"kler mi! 

"Ilayır, hayır •.. O işlere tepesi 
UstU girlştiltleri gibi; 

" Sonunda tepe '-'ıJl'k gl~ecek
lcrlno sUphc yoktur!" 

ll.1IDlh'T MÜNİR 

--<>-- dır. En doğrusu istememektir ya ..• 

Sinemada yanğın 1 Mecbur kalınca tatlı sözle, ka'l"§ı-

k\ıın etmi.;.c;tir. 

Kartal romorkörü Ortaköyde yeni vapur iskele 1 u ı•· 1 • nızdaklni "'.-orimkfır" ederek, Dıti· 
cadde.sinde ''Emek" sinemasının Si a ~ 8Y. er 81&8 yac.ınızı o yolda gidermenin, daha. 

roakine dairesinde. evvelki gece "--- -----·---- in.snni bir :r:evki ve faydası olmak 
film gösterilirken yangın _çıkmış, gert<kir. 
bUyümcsine meydan venlmeden İngilizce Ders Bununla beraber Tarih bize, ne 
söndürülmii.ştür. neşiktat Jialıt<'Vlnden: huşfınetler gösteriyor. Ne te-rslik.. 

Yapılan tahkikat sorı~a .yar• EvlıniZde şimdiye kadar verilmekte ler, ne tereslikler, ne penceresin. 
gının. kıZJŞ811ı film ma:kıncsınde, olan 1ng1Uzec derslerine Salı, Ç.ar. den gi:rilmiş evler, ne kapım açık 
fi)m.ler in birdenbire parlaması şnmba ve Perşembe günleri 5,30 dan bırakılmıı; hanumanlar gösteriyor! 
neticesinde çıktığı anlaşılmış, ltıba.ren devnm edilecektir. Kayıtlı ta· İngiliz ediplerinden Bunyan'm 
sahibi hakklnda takibata girişi!· lebenln ve :renıden kaydcdUeceklerl.o bir ibretli manzumesi hatırımda 
miştir. mUracaatlan rlNL Olunur. kalmı.ştil"; derk}; 

~,_-------------------·----111 bu sadakatini hissedecek o1ur. 

Muslukları açık 
kaldığından batmış ! 

Geçenlerde bir gece salbaha 
karşı Haliçte tamir edilmekte ol· 
duğu havuzda batan ve üç tay. 
fanın ölUmilnc sebep olan (Kar
tal) romorkörü hakkmdaki adli 
tahkikat bitirilmiştir. 

Romorkörün gcccleyin muf:• 
luklannm açık kalınası netice
sinde su alarak battığı anlaşıl. 
DU§tn·. r Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı !:~:.i~e =:~ ~~~~~uad!;; 

belki aç kn.lacak. fako.t buna rağ B• '.zhane erc'e 
men bana yol göstermekte d • IJ.' 

Kanlı Bebek 
Yazan: Ga ston Löru 

hepsini müthiş bir füilme süriike 
liyen canavarların nihayet bir 
gün meydana çıkma!ar.ı ve mah
volmaları ınukaddenltr. Bunu 
siz yapacaksınız. • . . 

Sevgili dostum 'Kristın, geçen 
akşam yazdığını ikinci mektubu 
yarım bırakmıya. mecbur o1muş· 
tum.. Hikayeme ibıraktığıın yere 
den devam edeyim.. Mektubu· 
mun sonwıda. tam pencereden 
ka·ydığım sırada ısırıidım, d • 
mio+im dei!il mi? Evet, ark:ın • 

sı• • t:ı • rd 1 da bilnıediğiın bır ye e o an ca· 
navar tam ben atlarken sok.mu ... 

tu 'beni ... 
Ah, bu ne roüthiş histi· Bc!i· 

bu acıyı çok iyi biliyorum. Hiç 
beklemediğim bir anda canavar 
dişini etime geçirmiş ve müthiş 
zehirini kanmıa kanşt:ırm~rdı. 
Artık hiç !bir şey yapama~~·· 
Çünkü bütün vücuduma zehınni 
bırakmıştı. 

Evet Kristin, ö)•le zannediY<• 
nım ki vampirlerin de re'tıirli yJ 
Janlar gibi boş ve içi zehirle dolu 
dişleri var. 

Bu zehir bUyük bir sürat ve 
roukavemet edilmez bir tatlılıkla 
bUtUn vücuda yayılıyor. Bu zr. 
hir in t.esirine mukavemet etmek 
inıkA.nstZ .• Bir kere canavarın 
dişi derinize battıktan sonra ar• 
tık bütün kuvvetiniz vücud~u· 
zu terkediyor. parmağmızr bıle 

Çeviren: M . ACAR 

aynatacak haliniz kalmıyor. 
Bu zchirin vücutta bıraktığı 

tesir büyük bir yorgunluk do~ı • 
ruyor. Hele bu işin sonunun Dl• 

ye varacağını benim gibi bilen
ler bütün ümitlerini hayattan kc• 
siyorlıır. 

Evet, sonunun ne olaacğını 
ben biliyorum, bunu defalarca 
gördı.im. Bir kere canavar uzalı• 
tan ısırıp zehirini bıraktıktan 
sonra, artık kendisi geliyor. 

Vartıpirleri yılanlardan ayıran 
bir hususiyet de birincilerin u 
zaktan sokmak iınk.i.runa malik 
ol.malan. 

Vücuduma vampirin zahirli 
dişi geçtiği zaman artık onun 
hemen oracıkta olduğunu biliyo
ruın. Fa.kat buna rağmen vücu• 
dumu yavaş yavaş saran halsiz· 
liğe mukavemet ederek kaçmıya 
teşebbüs ettiın. Bahçenin hudt•• 
duna kadar çücudumu stiriiklc
dlın. Fakat fazla gidemedim. 

Ve mağl\ıp olarak geriye dön
düm .. O zaman Marki ile kan:;. 
la.şbm .. Canavar odamın penco 
resinde duruyor ve gülüyordu. 

DôRDÜNOV MEKTUP: Sa.
na ilk mektubumda bahsettiğim 
Markinin o emektar hizmclkW 
bana kendimi sakınmamı tavelye 
etti. Eğer zavallmm !bana karŞl 

l'am ecıiyor, bununla.. benim sC• 
numdan korkuyor. 

Orun pek iyi bir uşak.. Onun 
kadar sadık hizmetkar pek az 
bulunur. Bilseniz size bu mek
tupları yollıya.bilmck için neler 
çekiyoruz. Bazan Orun ile ber • 
bcr kiliseye gibnck bahanesiyle 
sokağa. çıkıyoruz. 

Son defa birlikte çıktığımızda 
beni 'büyük bir paket gibi bir ... 
rabanın içine atarak şat.oya ge· 
tirdiler. 

Binlerce teneke beyaz 
peynir birikti 

Piynsnda bol miktarda beyaz 
peynir ve k:ıı;ar peyniri ve.rdır. 
Ayrıca, buT.hanclerdc binlerce te
neke bE.'ynz p c.ynlr btrikıniştir. Bu 
peynirler de ihtiyaç hissedildikçe 
piyasaya çıkanlacaktır. Yalnız bu 
peynirlerin bakkallara satılırken 

vereceği firenin de nazarı dikka • 
tc almmrsı icap edip et.memesi 
hususu vardır .• Bunu da. fiyat mü
rnkaıbc komisyonu tayin edecek ,. 
Ur. Oh, bu Kultrey hakiki bir h r • 

pisbaneden farksız. Orta z.amar• 
dan kalma duvarlar, kaleler, çu 
kurlar, kuleler, işte bütün ma- . Dünkü ihracatımız 
zara bundan ibaret .. Bazan br· DUnk ... 
na bu bahçede gezmek rnUsaade , . u ihracatın yekfuıu 200 bin; 
sini veriyorlar Geziyo F~ 1 lırndıl". Bu meyanda Almanyaya . kat burada hayat yok ~Biri; : deri sablmt§lır 
ci katta olan odamın penceresin
den dışansım seyrediyorum. Her 
tarafta hayat var, yeşilliık var. 
Fakat bir kere bu şatonun in:. 
dutlannı aşmak 18.zun. 

Bir gUn bu şatonun duvarlan 
üzerinden, nehirde yıkanan bir 
gene kadm gördüm. Ne kadar 
hUrdil .. Halbuki ben burada öli'• 
milmü bekliyorum. 

. Ben buraya ölmek "°in gel
drm. Bunu çok iyi hi~ediyorum. 
Ben ancak öldüh-ten sonra burc• 
dan cıkabillrim. ! Beiü belki de buraya BıOn nc• ı 
fesimı rahatça teneffüs edebil-
mek icin :1:etirdiler. 

(Devamı uar) 
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•ltmekta Cila ........ 1111 lı 1 .. 

tfth'l.1t tııt:a '* mDdllt ~ 1 h .. 
ıaeaktır. Vem Rtblaeatrap'D lıllla _. 

nıta~Jıı9l' •• - .... -
bir malftaıat ftl'tl 2 l Ilı. 

1lq1ıa ... )'idin ... de. r' 5 
bir BftlM' • Mı • 1 .... & 1 ..... 
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• •• 
...... lt (.A.A.)-'TlnNmltılr 

--· ,_..l.Jı ........ 
Koıtlııcft .,. ~ Bllat ·- l)er 
Scbalea ..... Mim o 2 t ...... 
1Jl&ll beb•de .... at~ • 
.A.1maD ~ L .. -- 9lgln 
1111l 1ııllm - .. • •• ..... ... 
111111ra.ıı.a-eı ._._..,_ 
wln.ıl ., ..... 2 2 

D •lm?latOU 53 
o1dıC'G IBtdaılı ... 
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Kıvırcık Paşa 
Bugün saat 1de atlı 
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~ lıi - 38 - ';:(azan: 
~:!cev ~~e ~l>kt-yermedim. Sa- yor. Bana: "Sen de ne diye_ gc·· 
:.,,_,,,..~ . ifa ettim. din sanki? diyorlardı. Evinde, 
&u • Ve ~u.nnadan etrafı çoluğunun ~uğunun y~mda. 

haı il ~~r ek itiyor· otursan olmaz mıydı? Bız mu-
• itadea~ Ylizlinün çok k<• harebe istemiyoruz, silf;h atın• 
u~ Varüı. Birkaç da yacağız .. " Bunları gidip ~baya 
Urdu sonra yine yüzi. nnlattım. Tehlilteye oııemmıyetle 

b,~ ~.., ' ~VUçlariyle ku işaret ettim. Sözlerim<ı kulak ~S'" 
~~ u sefer de Fa!:· madı. Ben bu ~in ~yle ~ı.ncag • 
t , sinirine dokun- nr çoktan kestirmiştim· ~iha~t 
~ b.i bir gim knfam kızdı. Istıfa edıp 
.!~~ !elı."llUnfilüm o·. çekildim. Şimdi şofö~lük etme~ 
4r~ arsa o da budur, istiyorum. Bordoda bır ot.omo~ı
'~ ~· lim var. Fakat ganı.jcıya tamu• 
~ bir ağznu da açmış, den dolayı bin iki yUz frank borç 
~Yen h~~anın hırıltı- bırah-tım. Herif, paralan nim~ 

:ıtıl'du. M çırkın bir stsle dıkça otomobili vermiyor. Ha • 
tı· ea-0~· Uha~bım daha buki şimdi taksi i~lcri çok para 
'labta ~ed:; yerindPn getirir. Makineyi bir ırurt;arsa.m, 
tlılıı: tne:nın Ustilnden on günde garuj pa_ra.Qını B?crlm. 

~~ art.Iınana eğilerek ses Bakalım ~;mdi giılınce herife tek 
~· dott lif edeceğim.... . • . . 
."Yl Ço.}t IUt_l!.. Arkadaş!.. Bordolu bütün bu hıkayeyı bir 
" u lllA ~dtI)ledik. Zahmet nefeste ruıla.tmrştı. Bir iki sani 

U-;ıku~~ değiştirsen!.. ye sustuktan sonra birdenbire 
~ al<lhu ..... a homur• aklına bir şey gelmiş gi:bl: 
o~~ ~oiları arasım - Affedersiniz, dedi, ir.e ker• 

illden, d ki, horultusu da- dimi takdim etmedim. Adını &-
4iı. ~boğuk gclm ·• zalori ... Seza.r küçük ismim .. Sc • 

tı~ ~~i um bu sefer. zar Sezalori. 
fi" 'tı ve ' Uyuyanın b~ u· Ben rle kendimi tanıttım. _P~-
~~ oın~u d~· rtcrek: risten geldiğimi. Bordoya gı.tt • 

~ıf:di. a.~f hıraz muha~net ğimi. Ne iş ya.paca~. ne.:ecıe 
, l'ica e ~u horultuyu yatacağımı bUmedıgım1 soyle-

ad ederun. sann, hacı dim. Se2ar Sezalori, hayali zer• 
aı..._ .. gı· n, kafasında dalına parlak, o· 
"-~ ofk · adarr ı,,"il.%}·c esı <le eğlenceli. riiinal projeler bulunan • 
""~·~Bana. öyle gc• laİ-darulı. Fakat. maalesef', ibu 
t ~llld rgı içten gelme fıkir ve niyet bolluğu arasında 
~ ta"ırı akileıi gUldilrmek insan tıpkı 'bfr sersp karşısında 
~~~~r ~~myor. Ko- olduıit1 gibi hayrnnlık v~ . ~~: 
~'Uşh~ ıçın ben de Z• sizlik duyuyor. Semlorl nın 80• • 

~l{llsk'"4lll. !erinden yüzde ellisjnin yal~ ~1-
~:!_llll\a 'Us, :- !>u mahles ' du~nu, geri kalan yüzde ellının 
t ıltcrunıgittıği ıçin ben de de 

0 aşm mUba.l~Jalı olduğunu 
-. ~rı.i - horu1tuyu kes- bildiğim halde onu zevkle, tntlı 
~~tli:ienkn-pı!Jtırarak tepe• tatlı dinlivorum. Benim kin '!'c 

.... tlilen a?anıa baktı. kazanç men°oaları bulmadı ~ı ... 
k., hır se3lc özilr di· Lokanta garsonluğundan sılih 
~'ılaura b kaçakçılığına kadar .... 

~ı.. • ~~~n. seni rnha1. (Devamı ~ar) 
~ "q,, ''U işe evveli sen 

biç b• ( nı. ~r ı;ey anlamamış, ç )CUli }~SlRGEME ŞEFKAT 
~. ~ı:.ruu~ fransızÇasiy· FJşı..ıı:ıtt 
~lt lle l3tj • 23 Nisan çocuk Bayramı ve bUnu 

U}'t..- } or ya? Ben U! • eden ,.....,.uk Ha!bı.smda mektup 
.,.ı.ı. ••• u ... g ku takip 'a""" ..,.;~ yapı"· 

~ " ece uy ve teıgrafıarmıza Şefkat "''V' " 

l'a:ıa •. ::Jıal'tn tırmak kanun fkttzaıımdan olduğunu 

ll Ev eaenıer l\ ----dlllnlinünd(' E\ Jeııe-nlcr: 
Yedek subay M Hntlt Muhlin He 

Ay§c Türkan öneren. :Maklni;!t Ab
durrnhm:ın tnuğ ile Rukiye Berkon, 
Garson Eşrct Hayranoğlu Uc Avantı. 
ya, Kuınl:opıda oturnn Şofbr M. Celfl 
ıeddln ile Nisap Çağlnyoıılar, Kahve· 
el Ccmnl Balurcr ile GUllzıır Knrabn. 
tak, Kapıcı SUJeyman Koscl ile Fikri· 
ye Çamı, Kahveci Mustafa Kubat 
Lutfiye Çalhan. Şcrbctcı H.cccp Pa• 
ldze De Pakize Nunı. T~on memu· 
ru A. Necati KWI ile Fatma Nimet, 
Memur Hakkı SUreyya 'ÜIUl:ll lle ŞUk
rtye, tesviyeci Mehmet GUneş Saime 
Kurtoğtu, Blnba§I Naci Slrmas ile E· 
mine NCBUm setcuk. lttatycd~ Rıza 
'()'~nı ile N~lde l'lıldıı:. Hademe Ali 
Osman Köscoğlu ne Münevver, Bilet• 
çt Mehmet Ali GISkçin ile Fahriye 
EyilpoğJu, Te.lebe .Abdullah Rıfat A· 
rnpoğlu ile Nadide Necibe Pcllt. Buz
cu Mehmet Sivril lle Hl\anllye TUrk· 
oğlu, Teni Mustafa Tunçal ile Emine 
ŞUkMe Guygtın. Kamarot Ahmet 
Cayınnz tıc Ayşe Şllkrlyc, Berber İli· 

il Dcmo fle AY'§e GUrse!, TcsVtyccl 
~:ayyip özgllngör ile Ş!lzlye J{utbu, 
:seynzıt ycnU,:>nandıı oturan Banka 

urU Saftcr lle Etycmezde oturan mcm _.. . 1 Fatma Dcd:ı.hat Nast. Te.,..,.yecı ıı· 
mel .;entUrk ile MUzcyyen, Komisyon· 
cu 'MeJ,;ııC't Portakal Ue GUlçcml Dayı. 

Akıl hıfzıssıhhası 
cemiyetinin kongresi 

Türki1.1e Akıl Rıf::ısSlhası 

Oc~1~~~n yıllık fünt kon
gresi aşağıdaki ruzname ile 25 
nisan 1941 cuma gtınü saat 17 
de Cağaloğlu Etibba odasını~ sr• 
!onunda yapılacaktır. Etibba. 
terbiyeci ve diğer . rn~le~erd~ 
arzu edenlerin teşnflerı nca oh:• 
nur. 

22 şoför ceza1andırıldı 
Son yirmi dört saat zarfında 

sevrisefer nizamla~ m~~r 
hareltette b.ılunan 2"' şofor !1~ 
trrunvaylanian atlıyan 13 kı_sı 
~ tsndınlmı~. ayrıca ~rtta Y_llk 
~ıya.n 10 hamal da bırer Iıra 
para cezasına ~tmlınI§tır. 

Bundan başka 21 esnaf da. 
muhtelif suçlardan cez&Ia.ndml· 
mıştır. 

Osmanlı BankC18ından: 
-lLAN-

'5 - VARI'! 20 NİSAN 1941 

Haftailk Radyo Progr an ,ı 
l'AZAH: 20.4.10.ıt 

9.00 Program ve memlekı.;t saat n 
yan, 9.03 Ajans haberleri, o.ıs Mli:ı:ik 
Rlyaooticumhur bandos:. (Şef. İhsan 
KUn;er): Maşlar. 9.45/lu.OO Ev kıı. 
dım - Yemek Listesi, 12.SO P,.ogrıun 
ve m'3mlekct saat ayan, 12 33 MU7.lk: 
So.z eserleri, 12.50 Aja.ruı haberleri, 
13.05 :Müztk: Kadın sesleri - Halk 
turkUlerl, 13.25/14.30 MUzlk: Radyo 
salon orkestrası, (Viyolonist Nec!p 
A,kın 1dnrcsinde), l - :MonU: Çar
da§, 2 - Glblsh: ÇakD' Keyfimi S -
Dvornk: HUmoresk, 4 - Drigo: Ar· 
tdkenln Mil;) onları, 5 - Raff: Cava· 
tl.ne, 6 _ Brecht: Bir hlktı.ye, 7 -
Schott: Lllksemburg Kontu opcrctın. 
den Potpuri, 8 - Seymer: Solöga 
9 - Llndbcrg: Vals, 10 - Pergn• 
ment: MönUc, 11 - Jenscn: Tallı rllr. 
glLr, la.oo Program ve memleket 11:ı· 
at ayan, 18.03 :MUzlk: Radyo caz or. 
kestr:ı.ııı (İbrablm Ö7.g{lr fdarc:;indc). 
18.fıO :Mtızlk: Muhtell! §Arkı ve tllr
killer, 19.30 Memleket snat ayarı ve 
Ajnns habcrlcrl, 19.45 Konuşma: Zl· 
rant Tnk"1ml, 19.50 Milzlk: Meydan 
Fruılı, 20.15: KonU§llla. 20.SO ZCbck 
t1lrklllerl ve oyun bııvaıan, 21.00 MU· 
zlk: Su ve tel birliği korosu, Şef: 
.Ahmet Adruın. 21.4.0 Mllzlk: Senfonik 
pro""I'NI'• (Pi.) 22.30 Memleket sut 
aynn, Ajans haberleri, ve Ajans spor 
11enisi, 22.50 MUzlk: Dans müziği 
(Pi.) 2S.25r...s.so Yarınki progrRm ~e 

kapanış. 
• l'rW'.AltT:ESi: 21.4.lOU 

8.00: Program ve memleket saat 
ayan, 8.03 Ajans haberleri, 8.18 :Mll· 
zlk: Hafif par~nln.r (Pl.) 8.45/9.00 ~ 
kadını - Konuşma, 12.30 Program 
vo memleket ımat ayan, 12.33 MUzik: 
Beraber ve tek prkılar, 12.50 Ajans 
habc:'Jerl, 13.«>:5 l\6.ilzlk: Beraber ve 
t.ek prkılar programmm d"vamı. 

18.20/14.00 MUzlk: l{arıı;ık program 
(PL) 18.00 Program ve memleket an• 
at ayan, 18.03 MUzlk: Radyo caz or· 
kestTn.ı;ı, (İbrablm özgür idaresinde), 
18.40 MUzlk: Radyo ince saz bcyctl, 
10.llJ Mllzlk: Havafyen parçzılnr {Pl.l 
J9.30 Memleket sn.at ayan ve Ajans 
haberleri, 19.4:i Konu,ma: Ziraat tak· 
vtmı. 19 50 Mllzlk: Kart§ık şarkı ve 
tUrkUler, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
MUzlk: Oda musikls1 - Yaylı sazlar 
JcuıırteU, Çala. .. ınr: Llko Amıır, Enver 
J<apelman, İzzet Albayrak, Mesud Cc. 
mll, 21 00 Mtızik: Dlnleylcl istekler., 
21.30 Konuşma. 21.(5 Mllzlk: Radyo 
orkestrı:ı.sı (Şe!: Dr. E. Piaetoriua). 
ı - Auber: Fnı oıavoıo uvcrtorn 
~ - C'hopln Glazu:ıoff: Polouez vcı 
Mar.ırka, 8 - Brabms: lkt Macar 
Dansı, 4 - Moezkovsky: Uç lapanyol 
dan3I, 5 - Borodln: Poloveç danıtıan, 
22.30 Merole!ket saat ayan, Ajans hn• 
bcrJerl, Zlnı.at. Esham • TahvilAt, 

l{amb1yo • Nukut borıııı..ııı tFıyatJ 

22.•15 Mılzik: Caz'ınnd lPI.) 23.25/ 
23 80 Ynrmki progrnm ve kapnnı~. 

SALI: 22.4.19"1 
b.00 Program ve memleket saat n. 

yıı.rı, S.OS Ajans haberleri, 8.18 !tuzlk 
Hnflf program (Pi.) .•6/9.00 Ev ka• 
dmı - Yemek Listesi, 12.30 Program 
vo memleket saat ayan, 12.33 MU 
&lk: Türkçe plA.klıır, 12.:SO Ajans lın 
berlerl, 13.05 MUzlk: Tllrkçc pla.kıar 
programının devamı, 13.20/lf.OO MU
~k: Karışık pro~rnm CPJ.) 18.0u prog 
rnm ve memleket snnt aynn, 18.03 
MUzik: Cazband (Pl.) 18.30 Konu;;mı:ı 
Çlttcinln EUti, 18.45 MUzlk: Çiftçinin 
ıınall - Kır ve Çoban havaları \'O J<a• 
rııdenlz aahll tUrkUleri, 19.00 Müzik: 
Gencıer Mandolin takımı Sadık 

Tnlu idaresinde, 19.30 Mcmlel;et snaı 
ayrın \'e Ajans haberleri, 19.45 Konuş
ma: 2.lrant takvimi, 19.60 MUzll.: So 
lo §arlu ve tUrkUler, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 MUzlk: Radyo salon or
keııtrnın '(Viyolonist NC'clp Aolun tdn· 
restnd ) , 1 - Recktcnvatd: TC!llcr U · 
zcrloJ:, 2 - Lcvine: Omorcsk, S -
ŞUbert: Fl?rcnact, 4 _ Beece: ~ıltano 
Ser.e:nd, 5 - Rymlng: Aftcnstcmning 
6 - Breuer: Ş:ırJacık, 7 - Herman 
Flnck: My Lndy Dragon Fly, 21.30: 
Konu§tnn (Çocuk Esirgeme kurumu 
umum~ merkez ba§karu Dr. Fuat U. 
may Çocuk Bayramını açıyor). 21.4~ 
Müzik: Bllytık Fasıl heycU, 22.SO: 
Memleket saat nynn, Aj:lnıı haberleri, 
Ziraat, Eshnm -Tahvlllt, Kambiyo 
Nukut borsası (Fiyat). 22.45 llllrJk7 
Dans mUzlğt (Pi.) 23.25/23.30 Yarm· 
ki program ve kapanı§. 

ÇAR~AMBA: ıs.s.ıaıı 

8.00 l'rogrnm ve memleket ıııı.at a· 
yarı, 8.0l Ajans haberleri, 8.18 MUzilı 
Hafif program (Pl) S.45/9.00 Ev ka
dını - Ycmelt llstNrt, 12.80 Program 
\'O memleket saat ayan, 12.33 Mllzlk 
Kn.n,ık şarkılar, 12.50 Ajans haber
leri, 18.05 MUzlk: Köy tUrkUlerl. 
13.20/14.00 MUzlk: Radyo an.ton or
kestrası, (Viyolonist Necip .AJkm 1· 
dnreslndc), 1- Vlnkler: Kemanın qk 
şarkısı, 2 - Aubcrt: Göbekliler ree. 
ml geı:ld!, 3 - Gıınglbergcr: Yavru 
ny:ı, 4 - :Munkel: Börble, l'i - Schrel• 
der: Akt:ft.m, 6 - Carıys: DUlslye Sc· 
renıı.d, 7 - Gcbhardt: EkııoUk Nlnnl, 
18.00 P?'ogram ve memleket saat aya· 
n, 18.&a: MUzlk: Sving programı 

(PL), 16.80 KonU§lllB: (Dl§ poUUk& 
htıdls~lerl), 18.45 Çocuk saau - Rad. 
Yo çocuk klUbll, 19.SO Memleket saat 
ayan ve .Ajııns haberleri, 19.411 l(onu§
m&: Zlrıuı.t takvimi, 19.50 M.ll:!lr: Bo· 
lfst olruyucular, 20.ll'i Radyo gazetcat, 
20.45 MUz!k: Fasıl heyet!. 21.10 Ko
DU§m!l <Çocuk esirgeme kurumu adı
na ltanrlf eVklll Haıwı Ali YUcel), 
'1.25 MUzlk: TOrkço :mm §&rlnlan 

lPl.) 21.45 MUzik. Riyaıseticurnb 

l;-ındosu: (Şef: lhsan KU.ıcer), ı . 
No.zare • Aga: lrnn Mar§ı, 2 _ Ma 
nlcrc· Cemue (İran şar·:ısı), 3 -
ı.ulglnl: Marş. 4 Mnncinl: Fi Ut v" 
ı)bua için DUo. 5 - Franz Lehar. 
Fantıezi, 22.SO Memleket saat ayarı, 
Ajans babcrlcrı. Ziraat. Esham •• 
Tah\iltıl, Kambiyo - Nukut borsası. 
tFiycı.t). 22.45 MUzik: cazband (Pl. l 
23.25/2S 80: Yarınki progmm ve ka 
psnı11. 

l'ICH.~ MBf.: H.<l.l&U 

.ou ı rogram ve mcmlcltet saat ... 
yarı, 8.03 Ajans hnberlc.rl, 8.18 MUzik 
Hııtır pı-ogram (Pl.) 8.45/9.00 Ev ka 
dını - Konu§m&. 12.SO PrObJ"D.lll vc
memlekct &aa. ayarı, 12.SS MUzlk: 
Kemence. Kanun n tantur trıo'su, 

12.M Ajan tınbcrlerl, ıs.o:; Mllz!k 
Hafif ıarkıl .. r, 18.20/14.00 MUzlk: Ka. 
rı91k progrııgram (Pi.) ıs.oo Progranı 
ve nlCmlek~t Mat ayan, 18.03 MUzlk: 
Hncıyo cnr. orkcstraııı Obnıhlm Özg\lı 
idaresinde), 18.40 Müzik: Kadmlar 
Cani hryctl, 19.10 Konuşma: Seyahat 
rôporlajlnn, 10.30 Mc&nleket caat a 
yn:ı, ve Ajans haberleri, 19.4~ Konu;. 
mn: Ziraat Tahimi, 19.50 MUzlk 
Rııdyo ince saz heyeti, 20.15 Radyo 
gazete=!. 20.45 MUzlk: Şan resitali 
Bayan Frfcda. Böhm, 21.00 Mtlzik: 
Dinleyici istekleri, 21.80 KonU§ma 
(sıhhat s:ıatl), 21.f:i MUztk: Radyn 
orkestrası (Şet: H. Ferid Alnar), Bet. 
hovc.n: 'ÜçUncU senfoni (Ero!ca), 22.80 
Memleket ı;:ı.a~ ayarı, Ajana haberleri, 
Zlraat, Et1hıım - TnhvllAt, Kambt· 
yo - Nukut borsası '(Fiyat). 22.4!§ 
MOzllt: Cazband (PL) 23,25/23.30 Ya. 
r.uıld program ~ kapan~. 

CUMA: 25.4.19~> 

8.00 program ve memleket 8&al a • 
yan, S.03 Ajans haberleri, 8.18 Mllz1k 
Ha!U parçalar (Pl.) 8.45/9.00 Ev )(11. 

dmı - Yemek Listesi, 12.SO Progn:; ı 

·ıe memleket eaat nsan, 12.33 Mtbtk · 
Bern~r prlular, 12.50 Ajans haber· 
lr.rl, 13.0!5 Milzlk: Tek r;arJaıın, 18.20 
14.00 l Qzlk: Kart§ık program (Pl.) 
18.00 Prognı.m ve memleket ıııınt 11. 

:,rnn, 18.03 MUzlk: Radyo (Svtng) lru· 
arteU, {?. özgür ve Ate§ böcekleri) 
18.80 MUztk: Şarkt ve tllrkliler, 19.00 
1.fllzlk: Fasıl heyeti, 19ll0: •Memleket 
sant ayan ve Ajau haberleri, 19.4~: 

.:"~ ~ al lar!yle işaret- f!lym yurttaşlar& Çocuk Eldrgeme 
b}::.~~ldurr.!ecedir uyku 1·. I Kurumu l!ayğtYla batırlattr. 

osmanb Bankasının Galata, Yen'· 
cami ve Beyoğlu Şubeleri, HA.ldm(yeti 
MDll~'C Bayramı mUnascbcUyle 22 NI• 
san Salı (öğ:eden sonra) ve 23 Nisan 
çarşamba. g\lnQ knpalt bulunacaktır. 

~~----------------------------------------------~ 

Konuıpna: Ziraat Takvimi, 19.GO MU• 
Kik: Pe§rev, taksim, r;.arkt ve ttlrkU 
ler, 20.lti Radyo gazetesi, 20.45 Tem. 
ell, 21.80 Konuşma (:tktısat Saati) . 
'll.45 Mtlzlk: Radyo salon orkestralı 
(VlYQ?onlııt Necip Afkm idatt.ainde). 
l - Mlche!ll: :lıspanyot Serenadı. 2 -
Mlchell: Buseler Serenadı, S - Fnl 
derlkscn: Grönlaııd Buit'l, 4 - Ro· 
bbıstetn: KostOmlll Balo, ıs - Jcn 
Rtnıuss: Ritter Pamnım operumd.an 
88.lel MUzlğt, 6 - Ltat: W Ma.car 
napsodlıı!, 22.30 Memleket aut.,... 
n, Ajans haberleri, Ziraat, Eabam -
'l'a'WilAt, Kambiyo - Nukut borası 

(F1y:ıt>. 22.45 Mllzlk: Raeyo salon or· 
k011trıuıı programmm devamı, 23.00. 
Mllzlk: Druuı mUz.l.ğt (Pl) 23.25/28.80 
Yarınki program ve kapan!§. 

""=QJ~0"''u ve çok uyu ___ ..:.-;:..,,.;:;,;-~;....~-':"':"~:'!~ ... -----
,ıı.ı,,. ı anlatıyordu. '?'· ıs~ r . i ~~~- acınıı.5tt. Sesin r. r 
"l u . .. 
~ .;ıYaııd~.w o• ,. !~~..,.~~b:;;;;~;&~-=~::-::~~--=ı;; ~· "Ost "4u.ıgun ıçın mu· 

1~ ~aurn, dedi. Haydi, beri nir .. YoK.Sa boyle. .. .'' 
~°'a" 8akın horlama, Ahmet Kemal, beş saatten d Evet. artık Muallfulm ta.bam-

" masasının '-"mda ça}JŞJYOr U.. nl • kal ..... TUOfdU Sordu• ~ onıu .. ı u~ • b" ınaro muıU ..-J • • • 

~attt 4!a;ını silkti ve 'Karısı MualUi gcnıs ır .. · • Peki Kemal, dedi, paz.ara 
~.ltorn~ııun gürültümü·· ken koltuğa gömUlm\ış, gözlr· A;-va. geçecek miyiz? •• !Ikba. 
,~lta~artıınand .. ki gı;nç ni kocasına diianiş,. ~et ~ harda Adanın çok beJ.;ka bır ha
All }'a:ırrnı c1nıuş; o da bak- malin işini biti.rJne:tını sabırsız. li vardır-
~ b ıa kadar gelmir. lıkla bekliyordu. önUnde- - Maalreef yavrucuğum. Pa-
~-~zı U alakadan oesa- Ahmet Kemal baştn1 r zar evet pazar gUnU muhakkak 
"'tl"İfç~ erini kapamış ve ki kağıtlardan kaldıram~ı ' mai.ha.ada no"betçi kalınanı lftzım. 

a hn- açarak '-·cniden muttasıl yazıyor, tabii karısrdıy e Sonra patates ihraeab hakkın. 
-<.ıtl " _...,.....,, olamIY~ u. am ıa.zım. 

~-· anmış olan ar• de ayrı~a. m~ı;~_,,ak Muallayı da. bir de yazı yamı w • 

~ Bu vazıyet mub~ bi k Tn.bii fıkraml da yu.acagım ... 
~~~~i. Yanrnm.da :r biraz sıkıyordu. K~~~ ;u:_ Nöbeti bir a.rkadB.§3:. d_evrc~ 
ıt:.lar. ~ a;. Sonra o da se- defa la.fa tutm~ ı::)"""'°••'9• fakr..t bile yine vaktim mtIBaıt degıl; 
~~ l('U~~ nıntmazel, b~• dan buradan SÖZ açmış. w çünkü yazılarımı illl'?1alrdedemMenı. 
"'~ ;_"W>un kusuruna Ahmet Kemal işi ~ oldu'r1 Evet. ihmal edemıyo u.. u-
. ~k u k . . k -..""a cevr~:p bılo verro • ı· azarında k""'"cıı pata-• Y usuz kal· ıç~n . a. ~· - al anın n ~ 
~ d <>ti tes makalelerine, romanlarına, 

~-ı.. a ı... mı:.- · nı··k d ğ'ıld"ı EN- an ~<u'k ucni · · B hal bir gU u · e · hlk8.yelerine, ha.ttA saçma sap 
b~t~!'Siı Ve ~gıbı, kare;• J~klerindenberi aralarında da- ua?.darına lCvet, :Mun.113 bu yazı. 
~ı;:ıuu~ lenceli bir ani nıanıazlık vardı. ı".::;n hepsı"n isr."ma buluyordu.) 

""I \...' U hfssetmi..+; ima bU 3Ş'a ·nmel-"..; 1° rin ..,. • ~ t 
l. uq IQ.rn... gw... K al ~ı .,... ıt k.., .... 1isınden da.ha fazla lny:rnc 
<q~ ı.ı.ualiliğine kız· Ahmet em ,,_,, . etmek culA sil 

:ı-;~~.:_-~alı bir tebes· 18.zım olan p~yı t~ın or ve veriyordu. Neticede. bu .. tun 
''il~· Yanaklarında gayretiyle mut~~ ~fı~a düş. sütun yanlar tcrcih...:ı ediliyor, 

ı' f::.~17.eler ' kocac;ınm böyle ışıne kendi ihmal olunuyoı-un. 
\ ~lnı.iıin d çukurlandı. ki.in olması Muallatu canmı sı- Mua 'l! birçok def ala~. A;J"-n::t 

'a Ilı a.nıaa e sempatisini rd Kemalden kaçmayı ~~ı;~u .. 
~1'1uıınaclıuıktan sonra bi- kıyo uf\ gUn de belki Uç sa.at- Fakat bunu yapa.bilme3ı ıçın ken 

~ gİtti,ı;,:_. nereden gr. Muall 0 nın kaı§ısmda d'-'-..:ıe .-.L>e<>ret bulamadı ve en 
~- 6UU uzu ten fazla ıcocası . _..ıı-. tUken. ı::mıu ~ ~ 'b n uzun an· oturuyordu. .ArtJk ı::;w.uıu mUhimmi hakiki bir fusat Zl1"' 

ı:O"doıu t;a, ~ Orn..ı Yum. Karım ve nıiştl: ....:ı: bu akşam bi- bur etmedi. ~~ .oı:-:ı~~l.ar._Daha ~Ot• - Kemal, dt?JJ, k mJYIZ., .Artık MuallR.. oturmuş. ~oc~-
1_'".llo ---u - raz olsun dola,şaınıyaca çUnlrli sının yJZI yazmasını r,eyredi!or. 
I~~ ebvaarınk 1 da '\iirç°:~ - Im.kii.nSIZ yavrınnıdc bitir- Ahmet Kemal elinden kalemı bı-

~~· ı.~ ı ryo 1 §U makalayi ll'!uhakk .:ı.a birkn~ rakmadan sol eliyle masanın ü. 
, -~~tını r ar, hem o • mem ve ronıanfiil.Cıap w. 'S zerinde bir şeyler ar3~tı.rıyvrdu. 

'\ ~e _()ldu'"Çalışmak mec - tefrikalık yaznuıın ıazım.ib. ıı....., Nıhayet sigara. paketını buldu, 
ti~ 0~ndan çocuk • ib kuru ır '!><O• kladı ve sonra canı sıkılmış 
~ti.zn u?or. Ben Pa.· h::~~ ce;:bul_ı. ed~i.yordbi~·r gıY?bi paketi bir ke~. attı. Bu 
lttt: . JÜ...., ak bir ticaret 1 h ....... 1 •• etı· karıs"""" gozunden kaç 

i h..d~ ~anlar gelmeden Halbuki dışa.nda. 0 Y e •· --- ........ 
'!Jt~tta ".ou herifleri hu • bahar akşamI başlıyordal~ ... ve mamı:şb. Sordu: ., 
~~. 'l:nc:ra.e görmek is. Kocasının masası. 1' 1u· - Neyin var Kemal, ııe old11. 
~1at-la ~ .. ~ hudutta birkaç kağıtları :ı.rasmda ya.s-~as~u. - Sigaram kalmamış da ... 
~}Ilı k~ılaşıru 1d w allayı srkıyordu. DUşünUYb~ kR. - - lstersen gidip alayım. 
,"l.I e fst· ~ o ugı • d nç ır _ Beni m~-"un ecıersın ka-

11lC(: ı.._ ıyo_:uın. Harp ''Nihayet ben e ge . kere ~· 1m 
a U ~jt~11 gonUUU yu.ıl· dınmı •. tnsaıı dUnyaya oırbeDim rıcJğım .. Ama çok geç ka a 

-,,.;_dort :a gönderdiler. gelir Gezmek r.evketmek k eıni? •. 
~~~ı ben Ybikı~a.r ka:_d~m. hakkım değil 'mi? Filhakik~t~ • • lf. 

ıı Lı}'le f ıran. B1zw• camı seviyorum ama. bu f<jin Aradıı.n iki sene geç_tiğt h~ld~ 
~at- ki ena bir yUzle gençıif.imi ona feda etmcı;ı onu Mualla sigarayı getırmcmıştı. 

lt(. l:ı~de~·b Gönüllü yar;ıl· kafi bir sebep ?ıamaz ya bu ÇünkU kocasına sigara al1!1:ık 
lli hıtl'~1!: gk~ oldt.• seviyorum, benı ya.şatı=~etle- \izere sokağa ~ktığı .7aman Ma

o..ıııe 1stemı· sevgim devam eder ve 

Bir paket sigara 
• 

citie karfllaşmı§tt. Macit aylaı·. 
danberi Muallanın pc~iı.den ko
şan gençti. Hatta Mua.llft birçok 
kereler Macide kaçmayı düşün
müş. fakat bir re?..alctten kork. 
muştu. Macit MuallA için her fe
dakArlığı yapznıya hazırdı. 

O gUn Macid.in yilzünde bir 
sevinç ışığı yanıyordu. Muallıl
yı görünce ellerine sarıldı: 

- Oh, Mualla. dedi, seni gör. 
düğilme ne kadar memnun ol
dwn. iu daha sana. veda etme
den gitınek mecburiyetinde ka. 
lacaktmı .. 

Mualla donakalınışb. Gayri 
ihtiyari: 

- Nereye Macit, nereye? 
Diye kekeledi. 
- M181ra gidiyonrm, Mual

la. Çalıştığım §irkctin Mısır 
mümessili oldum. Ynnn akşam 
hareket edeceğim, sizi nerede 
görebilirim. diye dlişünUyordum 
da.. .. 

Mualla başında. hafif bir ser
semlik hissediyordu. HMA Ma· 
citiin avuçları i~de duran kil. 
çült elini genç adamın avucun
dan kurtararak: 

- Bilsen Maclt, dedi, §imdi 
seni ne kadar kıskanıyorum. Mı
sırda ya§ama.k ne güzel şey ... 
Çür.ıkU artık bu yeknesak hayat. 
tan biktım. 

- Mualla, benimle gelir mi
sin, bana bu saadeti verir mi-
sin?.. . 

- Böyle hazırlıksız mı Macit? 
- Evet, hemen şimdi seni gö. 

tUrUyonım. Yarm ufak tefek 
haz:rlık yaparız.. 

.Mt:.cıtle yaşadığı iki se~ zar
f mda Muallfı bir .günde bır saat 
bir dakika bile kOCS51 Ahmet 
Kemali aklından çıkaramad!
Hatta birçok kereler onu rUya
smda masasmm başında çalışır 
gördü. Evet. kocasmm ne kusu. 
nı vardı? .. Çal~ mı? Ahmet 
Kemal fazla çalI§IIlak. faz.la kn
?.anmak. ailesine. kar.ıSm& daha 

ge:ıiş. daha rahat bir hayat te
min etmek istiyordu . 

Munlla dUşUnUyor ve kocasiy. 
le y~ığı seneler mrfmda hl ç 
bir ııeyi eksik olmadığmı, ancak 
biraz eğlenceden, gezmeden mah 1 
rum kaldığını itiraf ediyordu. 
Fakat kocasının ne mert. ne şe
refli bir hayatı vardı. 
1şte Mualla bu hasretle iki se

ne sonra yıktığı yuvasına. dö. 
nüyo:rdu. Apartmıan kapıcısı 
Ahme Kemalin yine aynı dairede 
oturduğunu, hatta o saatte yu
karıda. bulunduğunu bildirdi. 

MualUi derhal kocasının yanı
na çıkacaktı, fakat durdu, dil. 
şUndU ve hemen civardaki tU • 
tüncüye giderek bir paket sigara 
aldı. Apartımana geldi, yukarı
ya çıktı, dairelerinin kapısı a. 
çıktı, içeriye girdi.. Kalbi göğ
sünden çıkacakmrş gibi hızlı hız 
lı çarpıyordu. Ahmet Kemalin 
yazı odasına geldi, yavaşça ka.. 
pıdan içeriye süzüldü. Ahmet 
Kemal karısmı karşısnıda gö
rlince, sapsan kesildi: 

-Mualla! .• 
- Evet. Benim Kemal.. Geç 

kaldım, affet beni .. Ne yapayım 
tlıtUncU kapalıydı.. Biraz fazla 
beklemek mecburiyetinde kal. 
dım. 

Aradan geçen iki sene değil. 
fakat kansının hareketi Alunet 
K"malin hislerini de değiştir
mişti. nk §akşmlık geçip keneli. 
ne gelince: 

- Teşekkür ederim Muallô... 
dedi. Fakat artık ben sigara iç
miyorum.. 

CEMiL NEJA'l' 

···------····- w ---ı 

1 
Y ann, bu &ütunda ı 

Olmyacağırıız nefb bir hlkAye: 

. Baş ucunda mı ayak i 
İ ucunda mı?.. 1 
·-- •• ··- ,, - ..... -... ...i 

CUMARTESi: 2G.U9U 

S.00 Program ve memleket ısa.at a. 
yan, S.08 Ajans haberleri, 8.18 !4llz1k 
Hafif parçalar (Pl.) 8.~/9.00 Ev ka 
clım - Yemek ıwtest, 13.80 Progrun 
ve memleket eaat ayan, 18.SS Mllzlk• 
Tilrkç:! plt\ltlar, 13.50 Ajans haberleri. 
14.05 MllrJk: 'l'Urkçe pl!klar progra· 
mırun devamı, 1'.20 MUz1k: Rtyuetı· 
cumhur bandosu: (Şef: lbıWı Kllnçeıı 
\ - ••.• : Avdet (Mıı.rg), 2 - Turine: 
Spearmtnt IMıuıı), 3 - Turlne: Sus. 
ha doğıu (Maf§), 4 - Franz vem 
Bton: Toujours en Vedette '{lıla?J). 

r. - SouM: Hail to the Land ot Lt· 
berty (Mal'§), 6 - l.rıırkey: Kısınct 

(Marş;, 7 - Stclfens: Lella <Mat-o). 
s - Blnnkenburg: Marv, 15.00 Mtızik 
Film musikisi (Pi.), 15.SO MllzUc: 

Konser - Devlet konservatuvarından 
naklen nt-§rlyat. 18.00 Program ve 
memleket 11aat ayan, 18.03 MUzUt: 
RadYo c:ız orkestram '(İbrabtm Ozgtır 

ldareslndcl. lS.40 :Mtızlk: Saz eaer\e
ri <Yaylı sazlar), 19.00 KonUfm&: 
(GUn!ln meseleleri), 19.15 Mtızilı:: 
halk ttlrkülerl, 19.SO Memleket aut 
ayan, ve Ajans haberleri, 19.45 Ko· 

rıurııa: Ziraat takvimi, 19.50 MQzlk: 
Kan~k ıııı.rkı ve tQrkuter, 20.15: R&d. 
yo gazetesı, 20.45 Mllz!k: Radyo tud 
heyeti, 21.1~ KonU§tna (Kitap eaaU) , 
21.so Mtızık: Radyo rıalon orkestram 

(Vlyolonlııt Necip A.§km id&re8inde)", 
1 - Hart.mann: CllnC§ l§lğmda raks, 
2 - Bethoven: Ma.nuetto, 8 - Kjur: 
Scnmnd, 4 - Hoızner: 7 Sakacıın)'a 
köyl\1 dansı, 5 - Pachemegg: Awa· 
turya köylO dan.ilan, 6 - R&chma
nlnoff: PrclUd, No. 1, 7 - Hmnphrle9: 
Mu:tarlp Scrcnad. 8 - Mllller: Kil· 
~tık Screnad, O - Bizet: Kllçtlk 0r. 
kutra SutU, 22.30 Memleket mat ıı.· 

yan, Ajans babP..rlert, Ziraat. Esham 
TohvtlAt. Kambiyo • Nukut bo~ 
(fiyat), 22.50 MU%.ik: Dana tnnziği 
(Pl.) 23.25/2.UO Yarmki Iıl'OCf&Dl ve 
kapantf. 



ti - VAKiT 20 1941 ,, 
·ı·uraıye ~uawarı eti 
ZıRAA T BANKASI 

~uruıu~ tarı.hı 1888. - :>e .mayesı: 100,000,000 T ürk Lirası 
;;iube ve A1ans adedi: 265. 

Dünkü Milli Küme Maçları 
Zırai ve ııcari 'ıeı nevı banka muamtltltri. 

Para blrlkUrcalere ıK.800 Ura lkramlşe weriJor• 

ti' 
Jstanbulspor: Nevzat, Sabri, 

Sefer, Tarık, Mükerrem, Musta
fa, Muzaffer. Süleyman, Müker· 
rem, Kadir, Ismet. 

Daha ilk anlardan itibaren 
her iki takımın muharimlerı se
ri akınlarla rakip tt rafın zayıf 
noktalarını meydana çıkarmak 
ic:jn hücumlara başlamışlardır, 
15 dakika süren bu karşılıklı a
kınlar oyuna müte\azin bır cer<>
yan vermiş, fakat, top kontrolü 
ciaha mükemmel olan sarı sıyah· 
lılaı tedricen rakiplerinden da" 
ha bfildm bir oyun çıkarmıya 
başlamışlardır. Fakat, tstanbul
sporlulann bu üstün oyunu u· 
zun sürmemiştir. 21 inci daki· 
kada Gençler sağdan derin bir 
pasla san siyahlıların kalesine 
inmişlerdir. Gafil avlanan sarı 
siyah müdafaası merkez muha
cim mevkiinde oynıyan Alinin, 
sağ açıktan gelen uzun bir ha
valeyi gole tahvil etmec:ıinc mani 
olamamıştır. Bu suretle 1 - O ga· 
lip vaziyete geçen Gençler oyu
nu san siyahlıların yarı sahası
na intikal ettirmişler ve deı..Tc· 
nin 800 dakikalarına kadar bu 
üstünlüğü idame cttirmiye mu
vaffak ohnuşlardır. Haftaymıın 
aonuıı& doğru mukabil hücum
larla sarı siyahlılar beraberliği 
temine çalışmışlarsa da Gençle
rin canla başla çalışan müdafaa· 
m kanpsmda sayı kaydına mu
Tclffak olamamışlardır. 
iKi NCi DEVRE 

ikinci haftayım yine seri akın-
W-la başlamış ve 17 nci dakika
ya kadar mütevazin şeklini mu· 
halaza etmiştir. Faka.t bu daki
kadan sonra san siyahlılar daha 
hakim oyna:mağa başlamışlar 
ve Penaltıdan beraberlik sayısı
temin etmişlerdir. Galip gelmek 
amıi De hareket geçen lst. Spor 
kalecisinin hatalı lbir çıkışından 
stifade ,eden Gençlerin merkez 

mubacimi Ali 22 nci dakikada i
kinci Gençler sayısını da yapmı 
\ a muvaffak olmuştur. 

AfteakrmağlfıJYVaziYere düş
nüşıOOnalarma rağmen manevi
yatı saraılmıyan san siyahlılar 
mukabele için derhal hücumlara 
başlam.11lar ve sürekli akınlar 
neticesinde 28 inci dakikada ka
lıe önüdeki bir kargaşalıktan is· 
tifade ederek beraberlik sayısını 
yapmışlardır. 

Bu golden sonra hakem sayıya 
itıi'az eden Gençler kalecisini sa
hadan çıkarmış ve Ankaralılar 
oyuna 10 kişi ile devam etmiş
lerdir. 

Bu vaziyet karşısında lstanzul 
sporlular ne kadar ağır basmış
larsa da enerjilerinden kaybet· 
ınerniş olan gençlere karşı 35 in
ci dakikada kazandrklan golden 
başka sayı çıkarmıya muvaffak 
olamamışlardır. 

lılaç 3.:. 21.stanbulsporun gali
lliyetiyle sona ermi§tir. 
Betiktaı • Demirspor 
Beşiktaşla Eskişehir Demir 

apor arasmda yapılan ikinci ma-; 
günün en heyecanlı maçıru teş· 
kil etmiştir. Takımlar bu karşı
lapıada şu tertipte yer almış
tır: 

Beşiktaş: M. Ali, Yavuz, Hüs 
nll. Rifat, Halil, Feyzi, Şakir, 
Hakkı, Sa.bri, Şeref, Şükrü. 

Demi1°8f>O!_: Abdülkadir, Ah
met, Nurı, Naci F, hri, Celal, ts
bnder, Seli.hattin, M. Ali. Zey
nel. 

Oyun başlar başlamaz Beşik 

taş hfıkımıyeti eline almakla güç 
lük çekmemiştir. Fakat, akın· 
lar hakim hır oyun cıl,armasına 
rağmen muhacimlcrinin isabet
siz vurulan ve Dcmirspor mü
dafaasının enerjık müdahalesi 
neticesinde semeresiz kalmıştır. 
Bu mavm bariz vasfı, daha ilk 

1 
anlardan ıtibarc-n Be~iktaşlıların 
gerek teknik, gerek tecrübe ba· 
kınımdan rakiplerine üstün oluş
ları, blllk1. mukabil Demirsporlu
Jarm bu üstünlı.L< farkını dik.ka
te şayan bir enerji ile tela.fi c· 
dişleri olmuctur. 

Nitekım, Beşiktaşın baskısın
dan arada bir sıyrılan Eskişehir
liler rakiplerinin kalelerine çok 
tehlikeli vaziyetler ihdas et.n1ek
ten gerı kalmamışlardır. Hatta 
Eskiı:ıehirlilerin bu enerjık oyu· 
nu devrenin ortalarına doğru, 
maçın cereyanında bir muvazene 
meydana getirmiRtir. Oyunda tc- ı· 
essüs etmiş olan ba muvazene-
den sonra her iki takımın muha
cimleri münavebe ile rakip tara· 
fın kale.sini sıl~ıştırmıya ba§la
mışlardrr. 1 te bu karşılıklı a
kınların birinde 36 ncı dakikada 
~iktaşhlar sağdan yaptıkları 
bir akında hic bcklenilmiyen bir 
vaziyette ilk ve son sayılarını 
yapmışlardır. Bu gol zaten ener-
jik bır oyun çıkaran Eskigehirli
krin daha kuvveili hamleler yap 
malarına sayik olmuştur. 'F'akat, 
kale önüne inen Eskişehirliler 
mütemadiyen paslaşmak hatası
na düştüklerinden S.'LJı cıkara
mamışlardır. Dcvıc 1 - O Besik
taşın galihi} etiyle bitmiştir. 

lkiııci devre baştan nihayete 
kadar Efkişchirlilerin hakimiye· 
ti al tında ve Beşild.aşın nısıf sa
hasında cereyan etmiştir. Beşik· 
taşın karşısında tek kale vaziye
tinde oynıyan Demirsporlular 
stadı dolduran meraklı yığınını 
heyecandan heyecana. sürükli" 

.-raar Bruıkasmela ırumt\llraJJ "'" lbtı&nn2 ı:asarruı ıae~ .... •---.1'~ 111 u 
50 Ur&ın ouıunanıara ıcnN1e • :ıera ·•ktıecel& 1<ur'a Ue qaftdaJD 

oın.na göre ikramiye d&jtıtılac11ktır. 

• IMJed ı .ooo ılrahk ı .ooo un ıoo aded 50 Unalık G.000 tin 

• • ooo e.ooo .. ızo ıo • •.aoo • 
• • ı.-.o a.ooo • ıM • !t • a.:oe • 
t O • JO:l t.000 • 

OIKKA T · Hesapıarmdllld paralar blı ııene içinde 50 1.1.radaıı e.pg 
2~mlyenlen l.kramlye ;ıktığ: t».Xdirde ~ 2lO tazıutyıe .-erUect::C11r 

K~lr··~r: 11 Mat t, 11 Haziran. 11 EyıQl, 11 Birlnclklnun tarihle. 

rinde yapılll'. 

Devlet Limanları iş. Um. Müdürlüğünden: 

Atolyclcrimiz ihtiyacı i<:ın boylan \4-S metre vo kalmllkları 20X20 
d<'n 25X25 sanllrc<' J.adıır oımult ve atölyelerimize testim şarlile pazarlıkla 
50 1\13 meşe hoğusu alınıı.cakhr. 

Ellerinde 11i1zıı· nıalı mevcut c.ıunıann 21.4.941 tarihine rastlayan Pa· 
zartcsi ~nn ı:aat on beşte merkez satm alma komisyonuna mUracaatları, 

(3062) 

istanbul Erkek Lisesi Talebesine 

19 M:ı;> ıs 1!141 Gcr<'lıl, b:ı)Tnmında yapılacak idman şenlikleriyle ilgili 

talebenin 24 Nı.san 1941 }'crşem· ' gUnU saal 14 de okulda bulunmaları Uln 
olunur. (3119) 

Devlet Demiryoltan ve 
ı,ıetme Umum idaresi 

Mwıarumcn bcdcllertylo miktar ve va!Ifıan aşağıda YsP! 
malzeme her ~ırur ayrı ayn ihale edilmek Ozere (21.<i.19'1> -~ 
nU hlzatarmda yazılı saatlerde Haydarpaşaaa Gar binası ~ 
yon tarafından pazarlık usuliyle satm alınacaktır. 

'Q•ı işe girmek lstlyenlerin her gurubun t.izasmda yazıtı ka:.,, 
kanunun tayin ettiği \"C'salklo birlikte pnz1rlık gUnU saatlJJe 
yona milracaatıan ltUımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak d8'1 

ı - 2 adnt elektrikli ltUç•ık tip SC~'Yar kaynak mal<~ 6)1) 
bcdellI 2220 Ura. kaU teminatı 333 lira olup pazarlığı saat (l 
buçukta yapılacaktır. 

2 2 ad<>t eleklrlkll bUyUk Up seyyar kaynak makıııeti. ın 
bedC'll 3ı2.l "rı kati teminatı 'IGS hra olup pazarlığı sast tı 
yapılacaktır. 

Bomaayada emlilcl oıaa vataa 
Ha r iciye \'ekı\lctlnden h:blli:" cdllml!Jllr: 

H.omanyad:ı ahlre:n neşredıle.:ı bır kararname 
ınnıı iktisat Nczaretmclen ver:tınl, bir müsaade oımadıkc• 
cmlAk, hulmlt c rucna!llno .ılt tavnrrut muamelelerinde bul 
ısrı; böyle bir n~fuıaado istihsal <'IJlımc.ksizln yapılacak ta.SS~ 
ile normal muameleleri \"O banlm!.arda mev<!:.ı kıymetlere oıO 
muamclelcriııln hukukan batıl addedJJcccğl; Romanyada fkllıoel 
beraber orada !:m gibi cmH\k, h•lh-Uk \ "C m•naflc mallk bulu-' 
ise, Romanya strazl.slı:ıdc tedıwuı çıkartılnu§ bulunan bll0111oııt 
nama muharrer olmıı.yan kıymellı senetleri hAmll oJduJdafl 
tar hakicmda :-lıııan 1941 nlhayetlnehadar, Romanya scfareU 
lukıarma bir beyanname vermekle mUkell f olduktan; a)otıl 
yellerin bu glbı esham, tahvlla.: \•c senetıcrl m~vduat oıaral' 
buluna:ı bankr.!am d·. şamil <·~Juğu Ankaradakl Romanya 

yen fevkalade mükemcl bir oyun p 
çıkarmıya muvafak olmuşlarsa 
da kısmen şanssızlık, kısmen de 
tecrübesizlik yüzünden mağlup 
vaziyetten kurtulamamışlardır. 

• VAK J 1 
fmdan blldirtlmlşUr. 

RJrlncl Sınıf Mllteha!181ı Keyfiy.1t a1likaı1ar Türk t•at;.>,ndaşlarm n ittllama vazoıuııull 

lznıir, 19 (1'clcfoııla) - Milli 
küme deplasman maçlarını yap
mak ürere şehrimize gelen Gala· 
tasarny - :F'enerbahçe takımları 
bugün Alsancak stadında Altın
ordu ve Altay ile karşılaşmışlar
dır. 

Giinün birınci karşılaşmasını 
Galatasaray · Altınordu yap· 
mışlar, ve müsabaka çok hakim 
bir oyunla Galatasaraym 4 - O 1 
galibiyetiyle neticelenmiştir. 

!kinci maç Fenerbahçc ile İz. 
mir şampiyonu Altay arasında 
yapılmış, bu mil"abakayı Fener· 
bahçe taknnı 2 · 1 kn?.anmıştır. 

Bugünkü serbest 
güreşler 

Dünkü n~hamızda uzun uza
dıya bahsetmiş olduğumuz pro
fesyonel serbest güreşler: bu- 1 gün saat 14 de Şeref stadında. 
yapılacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyinlc, Mersin· 
li Ahmet bugün karşıla.'i<\bilir
lerse bu müsabakanın çok ente
resan ve heyecanlı olacağı tabii· 
dir. Dün temin edildiğine göre 
bu iki kıymetli güreşçimiz bugün 
muhakkak karşılaşacaklardır. 

23 Nisan kupası 

GUıetede lllm• llGtGD pD .. 
l'e.!lmlerlD llukukU maııtuz<2UJ 

A.HONE fARlFESJ 
Memleket Memleket 

tçlDde ClıpDda 
Aybll ..O UiO &ı 
ı aylık e6G W • 
fi aylık 476 d:w • 
l Jlllıa1 IOO 1600 • 
I'arl.tedeb Balkan ~ıruğı açuı 

ayda otuz kwıı§ d~WUr. Posta 
t>trUğtDe gtrmlyea yerlere ayda 
vetmtş tıeşcr kuruş zammedillı. 

Abone kaydmJ Dlldlrea mektuı: 
<te telgrat UcretinJ abone param. 
aın posta veya banka ue youama 
ı.ıcrctını tdare kendi tızeriııe \ur 
l'tlrldyenln beı poe&a mel'll~ 

vAKrra abone 1auııı. 
Adres değtDUrme UcreU ~ Krt 

OA.N VUKETLEIU 
rtcaret UAııJaruım aaııttm • • 

un aondaD tUbareD uaıı aaytaıa 
rml1a tO. t~ sayfaıarcıa 50 kUl'\ll 
dördilncO sayfada ı : lkJDCJ • e 
UçUncUde 2; t>tnncıcıe t; oqııtı 

f1LDJ kesmece D Uradıı. 
BUyUll: çoll QevamJI llltfell, 

renkli uaıı verenlere ayn ayn tD· 
Clirmeler yaptln'. Ke~ U&ıılanD 
llUltim satın ~ 'kuruştur. 

nc.rt MabJ)etıe CHllllJaD 
&üçWI Ublu 

Blı cıera 80: Ud detuı llO. nı: 
cıetası ~. dört cıet&111 70 ve OD 
ıJetuı ı~ kuruştur. 

2:J Nisan "ÇocUk Bayramı" n· 
da Fenerbahçe. Galatr.saray, r 
Şışli , Beyoğl•ıspor fut'tol takrm-

KAY IPLAH 
Iarı arasında bir futbol turnuva
sı yapılacaktır. 

Doktor 
Nuri Beller 

Siqir ve füıb lla8talıkları 

Ankara Oaddosl N umara: '1 1 
Muayene saatleri: 16 dan :?O y 

kadar 

Kirallk kat ve 
Ankara l:addesınin tn muteber yerinde tevkaıld' ~ 

-~ıı-adar ve aydınlık bir kat ld.ralrktır. Ayni binada ayı
xfalar da vardtr. ti Vakrt c;;ı7pff>•q Trl~rl'h:ını><:=rıo nıürnra~t 

1.-------------·------~ inhisarlar Umum Müdürlüğünder1 ____________ .._. ____ _ 
<JJN8t 

Külçe bakır 

Kayak ayakkabısı 

,Mlk. 

300 Kg. 
20 Çlft 

'tt1tba111111Pn B. 
L ira K r. 

450 -

":; '7,u 1ernlna tr 
Lira K r. 

36 
:Mıltcahhldi namına 

.t;kııiltıııe şekli 

A. Eltsiltme 
Pazarlık 

1 - Yukarda cins ve ınikdarları yazılı malzeme- hl.7..alannda gösterilen usullerle satm aıına~tdl 
2 - Külçe bakır muhammen bed~:l, muvakkat teminatı ve ekslltmc gUn ve mallcrl hlzaıarıııd' 
3 - Ayakkabı nUnıunelerl sözU geç"n şubede görUhıbillr. 
4 - İsteklllerin tayin olunan gUn ve saatlerde r;. 7,5 güvenme paralariylc birlikte 

müracaatıan. 

~ ~~ 
~~PARA 

\ \ HAYAT YARIŞININ 
~E!!E~Si~~~f!. 

~ - -- --~ 

Genç ik hareketleri 
1ııtanl.ıul Erkek lisesinden 938 sene· 

sınde aıdığtm Belgeyi zayl eltim. Ye· 
nisinl alacağımdan esklslnln hUkmU 
yoktur. Reşad G:lıt.erlm 

(35567) 1 

DOn ölteden BOnra saat (Ui) le 
lstaabal 118e91nil: &p0r bayramı Fener 
• ,,. ırtadmda bftyQk merasimle kut 

uun11tır. 
M'erulme ~t resmi ile ba§lanmrş 

lttftn ta~lw.ı n statta baztt bulu-

*o* 

1 

3532 numaralı araba plAkamı Nisa. 
nın 15 inci gUnU zayi ettim. 

1 

Kaınnpap Lonea sokak il nu
marada ııııkln ı;;uıe~man otlu 
Mt•hmet Ali K Uçilktolak • 

.. *il/o 

Kadıköy 3 üncü orta mektebinden 1 
aldığım 943 numaralı ve 21.12.939 ta· 

1 
rihli tasdiknamem ile UzunköpMlden ' 
aldığt-n nUfns cüzdanımı zayi ettim. ı 

1 YeniSinl alacağımdan eskisinin hUkmU ! 
yoktur. 

Kadıköy: ı·eıdejtlnm•nl bwtttn 
!IOkak numara 2Z Orhan E \-ttno 

(35566) 

nan binl rcc kişi h<'p blr ağızdan ts.. ı· ~ ~kimi 
tikl{L] marşını sö:;lemişıerdlr. Bunılan Ahmet A kkoyunlu 
sonr:ı sn">r me :ıh J ·-ıl:ınmı. b l:uım•!; fak 1 T ı·mh 1 • s m ı ne Pn a11 N o. 4 
ve t ' · l •r ı r ccler almabn mu. , da 

1
. a 1.ardan maa llergtln ıuu t i' 

l ;ıff;ılt <'lITıt şiardır. 1 •- T 1 "'""' sonra. f' efon o1oıı1 ................... 

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarrul 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' 
.~iDELER : f Şubat, 2 Mayıa 

ı AğustOa, 3 lklnclteırtn 
tarlbleriııde yapıbr. 

J941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Wık - 2000.-Llra 
3 • 1000 • - 3000.- -
2 • 750 • - l l500.- • 
4 • GOO • '"" 2000.- • 

" • 2~0 • ... 2000.- • 
33 • 100 .. - 3l500.- .. 
Q() 50 .. .. 4000.- " 

100 20 " - 6000 

1 

V AKIT matbaa 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qenid 
açmııt 

Kitap. mecmua, g:ızete .,..ar• 
Tabiler """'•"" ,t;'7;;.; ;~ıeri abr• 

Sa!1ibi: ASIM US 

Umum neşrjyatı idare eden: :?effk Ahmtl S 


