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TEFRIKAMIZ 

Saadet için 
Cağaloğ'lu, Molla. Fenarl 

Sokağı: SO - 32 

Telef. :!U86 - Tclg. \'ATAN l~t. f 

HAZİRAN 

1841 "ooc;RUY A DO~RU • EGRfYE 'E~RI., Fiyatı 5 Kuruş 

Andrc Maurolı.'nıo Rez:zan A. J;. l 'alman ta
rafml1an teroümc edilen bu nens eseri yarın JWlfre 

ba..-ılı3 orur .• 

MİLLİ ŞEF İN ÖNÜ .. ırae~~;re 
D.. y·. k k z· t E Amttrıkan un u se ıraa ns- ı uçatıarmtn ı 
titüsünü şereflendirdiler .Türkiyeden 

1 

Ankara, 18 (Telefonla) -
Milh Şef lsıi1et IrıönU bugUn sa
at 11 de Yüksek Ziraat EnsU
tllsU.nU şereflendlrmiş!er, Zira· 
at ve Maarif VekUlerile rektör 
B. SUreyya tara.tından karşı· 

lannuşlardır. Mılli Şef evvela 
Veteriner fakUltesi son sınıfın· 
dıı albay profesör Süreyya Ay· 
glln'Un, salgın hastalıklar 1.mtl· 
hanında. bulunrn~lar, bundan 
:ıonra aynı taltUltenln pı ofesör 

1 

Te\'llk Bil.şar ve Salih Zelil ta· g e ç ı• ş 1 e r ı• 1 
rafından okutulan cen-alıl has· 
tahldar lnıtlha.nına glrml~ler \'e 

1 

talebeye bazı sualler sormuş-

..... ·-
I (Dennu Sa. S, Sü. f da) (*C>) 

1 
1 izim tara sız• lardır. Bu imtihan esnasında B f 1 
J hğımızı ihlal 

Azad edilen pirinç 
·~= ' 
1 İş birliği denilen şey, 

laf ta kalmaktan acaba 
kurtarılamaz mı.? 

~====== 
Yazan: Allm•t Emin YALMAN 

H ükuınet, plr.nç ve sair bazı,---

ylyccck maddclcrınin satı

şını serbest bıraknnştır. Hatadan 
ne zaman döl'Qlse kAr olduğuna 
gtırc, bu kararı takdirle kar~ılarız, 
Bunur.la beraber halkın bir kıs· 
1111ııa bir ınuddetlcr v.orhk l.çlndc 
l oklı•k çektiren bir tedbiri bu 
miirıı ehctle tahlilden geç!rmek 
elbette f ydah olur. Her hatalı tec· 
ı übc çın mahrumiyet, zarar ve ü· 
zünhi şeklıııde bir takım bedeller 
odcn1r.Hiç olmazsa bunlara karşılık 
Qlarak, tec.Tubcden ders alınsın ve 
hal.ala meydan veren kaynağı ku· 
rutmı,ra ·veya duzcltml)·c _salı~ıl-
stn. j 

Fcvkaliıdc zamanlarda ilk ıhti
Yaç maddelerinin f yatı iızerlnde 
gözü dört 4ıÇmak ve vurguncuların 
diledikleri cibi 11t oynatmasını ön
lemek, hükumetin en c,,nslı vazl· 
felerlndcn biridir. Fakat bu vaz.l· 
fe Yn tam yapılmalı, ya h.ç yapıL 
nıamalıdır. Tam yapmanın iki şek
l 'vardır. Birincisi, hükümetin 
lncınlckettc 00 kadar pirinç varsa 
°'Ün<>sıp bir fıyattıın satın alması, 
hu ınaddenln hususi t •caretinl bir 
takım cczahırla yasak dmesi ve 
Ve ika ile her vatandaşa kendi pa· 
Y1ııa düşen pirinci vermesidir. ikın
cısı de hükümetin alikahlarla an
la""arak ve danışarak fiyat siyase
t rı o feklld-. idare etmesidir ki, 
l>ltfnç makul b r fiyata ortalıkta 
bulunsun ve fiyatı ödeyen va
landal' pirinç tedarik edebılsin. 

nu yollar tutulmpyıp hük(imet, 
;<'YO bir emir şeklinde bir fi)•at 
1 ıln edince neler olduğunu her 
Cün l:Örüvoruz. Hükiımct. iyi ni· 
Y~tıc har~ket etliği ve vatandaşı 
dusiındUğU helde tedbirdeki hata 
~Uzonden istediğinin tıımamlle ter 
Bi.rl Yapmış ~uvor. Çünkü alAkalı. 
la ı · r a anlaşmadan ve danışmadan 
Ve enıniyete dayanır bir is birli
llinc girişmeden, keyfi surette tes· 
bit dilen fiyat yüzünden mal or
~ndan kayboluyor, varlık içinde 

Okluk yaratılı)-or zaten mevcut 
darlık ftmlllerine 'bir takım suni 
llrnıııer daha katılıyor. :Malın sak-
lan ı · 
b 

ın sı ve piyasadan silinmesi tı-
arnc meşru arz sıfıra inerken, 

~alcp ça.ğalıyor; <:üretil vurguncu· 
un aradı~ı dumanlı hava yarattl

~ış oluyor. Vurguncu !ırsattan ls-
ıf~cıc etmcği bili) or. Yasak iş yap. 

ıtıak Yüz.ünden maruz kalablleceğı 
ınasrar, risk ve tehl'kcnln karşılı· 
ğl ını bol bol zammederek, fiyatı di
ed'" i 't: gtbı kesip b çlyor. 

El altından ye.fonu bulup irsaf-
tzca f yata m ı tedarik eden a

dam, bir bccerıkllllk yapmış gibi 
·l'Viniyor. Buru yapamıyan vatan· 
da-; ı<;ln için kızıyor ve sucenlyor. 
:oıurıu bulmak şartile p rlnç te· 
oarlk etmek mümkün olduğunu; 
lok ntalardnkl tepsi ve tencere d(.i.. 
!usu pl!lıvlardan ve şurdan bun
dan iş ttlğ ôzlerd<'n anlıyor. Ken· 
dlsı de zc•kfısını tccriibc ~tmek ıh· 
tlyacınr duyuyor. Hırsıı:laına ya
rıılnn bUti.ın bu alış veriş ortalıkta 
hlc: de hoş ol mı_,. ıın bir hava ya
ratıyor. 

Berlln bUyük elçimiz Hüsre'' Gerede 

Türk - Alman 
münasebetleri 
Alman matbua

tının baş 
makaleleri 

Dostluk paktının yıldö. 

nümüne toh~is edildi 

Türkiye ile il/manya 
arôsmda hiçbir 
aykınlık yok 

Berlln, 18 (A.A.) - Türk - Al
man doslluk paktının ilk yıldönü· 
mu munasebetılc Berlin basını bu 
günkü başmakalclerlnt Türkiye i
le Almanya arasındaki münasebet
wre tahsis etmektedir. 

Gazeteler diyor ki: 
Bu pakt: ıkt memleket münase

betleri hakkında şayiaları bundan 
bir sene once yalanlamıştır. Bu 
pakt, Almrınya il~ Türkiye ara· 
sındıı esaslı hiç bir aykırılık olma
masına dayanmaktadır. 

Völkischcr Beobachter şöyle ya. 
:ııyGT: 

Alman - Türk murasebet'erı öy· 
(De\'aını: Sa. s Sü, 2; de) »-« 

Sıvastapolda J etmiş 
çarpışmalar J !~,a~~~;::~~e~;~~~; 

mümkün kılacak bir 

Almanlar Mak- IJ emsaı yaratmakmış j 

sim Gorki kalc.l .. ""' 
sini aldılar • ~ r; 

Horkof cephednde 
A·manlar yorgun düştü 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebliği: 

Slvastupol etrafında yapıhın mü 
cadclcdc piyade kıtaları ile lst;h. 
kam askerleri, mütemerkiz bir top 
çu ateş nin ve tayyareler tcırafın· 

dan yapılan laarruzların him~ye· 
Alnııuı hariı'i.)e nazırı IUbl}ntroıı 

sinde göğiis göğiise inatla yapılan 
çarpışmalar Jıcliccsinde bu mühim ,.Berlın, 13 (A.A.) - Yarı res
müdaffa tertibatının şimal kısmın. 1 mi bir kı;ynaklan bt'dırlliyor: 
da başlıca istihkamları zaplelmiş. • Alman Hariciye Nazırlığında, 
!erdir. Bu arada mUstahkem rnev- 'ı yabrncı gazeteler n dikkati, Bcr· 
kiin en modern tabyası olan Mak· linc gelen b r Ankara haberi üze· 
sim Gorki kalesi ete :ıaptedılmlştır .. rırc çekllml tjr. Bu a 
Barkor ceplaesinde Raslaı- sava'Jllll j rlka bcmba uç .. klarıııın 

devam ediyor rafsızılğını ihlal etmiş olduğunu 

Londra, 18 (A.A.) _ Reuter'in f bildirmektedir. Bu hnbcrc gbre, 4 
Kuyblşefdeki muhabirinden· l '.:'otörlü üç Amerıknn bomba uça· 

H k . · · 1 gı 12 hazlrnn sabahı Anknra hava 
ar Of cephesındeki Tlmoçenko alnnında, dördüncü b 'r Amerikan 

C'l'duları düşmanı durdurmaktan uçağı cta Adapazarı dolaylarında 
daha büyilk işler görmektedir. Cep yere inmiştir. 8°1' beşinci ur,:ak da. 
heden gelen haberlere göre, Alman Suriye arazisine varmıya muvaf-
t.aarruzu d

.. fak olamadığından Adana hava ayorgun u .. h ld · 
Almanlar diki 

1 
~muş a edır. lanınn inmlyc teşebbüs etmiştir. 

bakmak 
1 

ver ker ağır kayıplara Bu haberin .a:> rıca tıısrlh ettiğine 
s zın uça , tank ve büyük ·· A Ik kl 

sayıda insa k"tl 1 i 1 gore, mcr ·an uça arı, şimal su 
ya sü kt n \t e er n çarpı~ını· rlycden kalknrıık Karadeniz.in ı:i-
d 

rme c ve savaşlar durmadan mal kıyısına yaptıklı\rı bir hücu~
evam etmektedir 

· dan dönmekte ldı ve yine bu ha-
Şurası aşikardır ki, son 48 sa- bere gore, yukerda ismi geçen A

at zarfında Almanlar bidayette el- dapaı:arı, Ankara ve Adana hava 
de et~lklerl taarruz kudretini kay- alanlarının Türkiyeyi tam orta. 
betmış bulunmaktadırlar. (Uevamı Sa. s, su. 4 de) •§• 

Lüks eşya 
ithali yasak 

Kürk, ipekli çorap, ipekli elbise, 

lavanta, çanf a ve zeynef 

eşyası ithal edilmiyecek 
Ankara, 18 (Telefonla) - ltha· 

liıt birliklerinin ş'mdiye kadaı· iş
tigal mevzuu olan lüks madde it. 

lan kürk, ipcklı çoraplar, her ne· 
vı ipekli elbiseler, ı~ vantalar, cam
dan biblolar, z'yrıct eşyası olarak 

halı kati surette menedilmiştir. Bu işlenmiş altınlar, memleket lhtlya. 
karara göre memleket zaruri lhtı-

cı harlcirdekl kadın çantası ve de
yacından b~şka herhangi b'r med-
de ithal edilmesi için hükümet ta· rllerl de bulunmaktadır. Bu liste· 
rafından döviz verilmlvecektlr. lerin içerls ne lth 1 ed lecek diğer 

Lüks eşya sayılan m~ddeler ara-ı maddel.rl bir komisyon tesblt el· 
sında kadın eşytsı olarak kullanı. mckle meşguldür. 

.· 

UbJ·ada çarpıo;malar 'lmdl Tobruk ch-arnıd:ı 

Parti Grupundi --ıflib~ada 
ı vazıyet 

FevkaJide kazanç vergisi J 1· ·ı· l s·d· 

kanunu görüşüldü Rezzak ile Ela- > 1 
ngı ız.er ı ı J 

Ankara, l,8 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis grupu umumi 
heyeti bugiln <18/8/ 9t2> reis veklll 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın re
lsllğinde öğleden evvel ve öğleden 
sonra olmak üzere iki defa toplanmı~ 
ve t'evkalade kazanç vergisi kanunu 
layihasını tetkik eden Parti komiS· 

•' "•'"'"•••' ... ," """'"'""" •Y· demi boşaltti'İarl 
gun olduğu teb:trUz ettirilmekte ıdı. ) 1 

Hi.lk<mıetçe hazırlanacak fcvkatıi· 1 J 
de kazanç vergisı kanunu 11yıhasmın 1 ;Akromadaki kuvvet 
prensipleri, 'maz.batada bilhassa l?U 

ı \'ergi. l 1 11910 lnrlhtnden 
dort esasta ilnde edılnıiştır: 1 ı ferden haber yok 1 
itibaren elde eaıımış ve rcvkaUıd(' a.h- Irak ve İrandaki kuv-

yonu mazbab:.sını müzakere etmiş- valin deı·ıımı müddetince elde cdllc· ı 
ur. cek olan fevkal.\de lrn.znnc.:_ rdan ıılı- v~t:er cepheye J 

Komisyon mazbata.Eında, Avrupa· nacaktır. sevkedi/iyor ) 
da harbin ba.şlamaslle memleketı- 2 10 000 !:rayı gcçmıyen sene-

1 
Ankara, ıs tRadyo Gaı:etesll 

mir.de de ba.,gO.Steren .fevkalö.de ah· lık sa!I kauınçlar bu \'ergiden hariç Londrıı. ra.dyMu harbiye nezaretinin 
val dolayısile btiyill~ lcazançlaı 111 ko· l.utulncaktır. tebliği ile şunlnrı bildiriyor: 

3 - ıo.000 liranın Ustür:e çıkan Llbyada Miln er ku\'l'ctlerınin ani 
layca teminine gent11 tmklinlaı· hM;ıl b 

kazançların vcrgıye Uibl tutula il· hır çevirme harekeli ile vazıyettc 
olduğu kabul \'e bunların bir fevka· mesi için btı kıızanlln ayı.. zama.ııd.ı 

1 

dctlşikllk olmuştur. Ingillzler bu ha
lade vergiye tabi tutulmalarının ver- sermayenin yüzde 15 lrıı de gcçmış rckctte Sıdirezck ve cladem'ı beojal· 

bulunması arana<:aktır. tıp şarka doğru çeldlmışkrdır. lngl· 
4 _ 1/1 11940 tarihuıden ltıbaren lızlcr Tobruk'u müdafaa lçln gcrlle· 

b"r ,<;en<'de iki defad n fazla bınıı ,.e mt"kte<iirler. Akromadaki kuvveUer· 1942 hububat 
·mahsulü 

• ıı.raa alıp satnıış veya bına yaptırrp den bir haber olınamamış:trr. 
satmış olanlar dıı alını ve satım kıy- Kahlreden alman bir habere göre, 

Hükumetçe el konma
sı için bir kararname 

hozırlonryor 
Ankara. l& (Telefonla) - Ticaret 

Vekiletlnce 1942 yılı hububat mah· 
ı;ulilne el konması hakkındaki karar
namenin tatbiki için •bir talimatname 
hazırlanmıştır. 

Moskovo s: f :r imlz 
Ankara do 

Ankara, 18 (Telefonla) - Mos
kova sefirimiz Haydar Aktay bu 

metleri anısındaki fark ilzcl'lnden Tobruğun kl!ŞB tıldığı blldirllıyor. 
vergiye tAbl tutulacaktır. ı Alman tebliği seklzlncı Ingılız or· 
------------- (l>e\·ıpnı: ısa. a: Sü, 4. ete) r. 

sabah İstanbuldan şehrimize gel- Beşbn Alman orduları 'lmmand&nı Rıımmf'.J't ccplıcdıı 
miııtir. 

teııbit dmektectir 

inhisarlar Vekilinin beyanafı 

Çay ve kahvenin satış 
şekilleri tesbit edildi 
Bir·a, lokanta ve gazin_olara bundan 

sonra fıçı ile verilecek. 
Birkaç gündenbeı-1 şehrimiz.de 

tetkikler yapmakta olan Gümrük 
ve İnhls~rlar Vekili Raif Karadenız 
bu tetkiklerini ikmal ederek An· 
karaya dönmüştür. 

Vekil, hareketinden e\•vel ken
dlsile görüşen b r muharrirlmize 
muhtelif lnhısar mc::sdeleri etra
fında aııağıuaki beyanatta bulun· 
muştur: 

kczlerde atölyeler kurulacak, k .. D. 
ve ve •çay, bu & tblyelerdc harman 
yapılacak, paketlenecek ve bura
lardan satıs yerlerine scvkoluna
caktır. Perakende satışları, iz.ln ve
rcceğlmız bayllcr yapacaktır. l\lu
dürlük emrinde bu i:ılerdcn anlı· 
l'an mutchassıslar bulundurncagız. 
Yurt .çlnde bayilere yapılacak şa
tışları, diğer rnamulatımızı sat· 
makta olan teşkilat yap .. cnklır. 
Kahve ve çay ı.çln ayrıca t.e.şkiltü 
l'apmıyacağız, sadece iıılcrl artacak 
olan mevcut teşk1lı1ta !Uzumu k1tdar 
ınemur almakla iktifa edeceğız. 

BundSJ) başka intikal <M?vres.ne 
alt işler v.ardır. G€rek memleket 
lçınde, gerekse s parişi yapzimış, 
henüz memlekete g!r~m·:ı bulun 
kah'Ve ve çaylar bıze devN:d.lecek· 
hr. 

Neden bo~ il' b r çıkmaza düşu· 
lu:ı.·or? Çu ku alakalı memurlar. 
h ~rn1e danışm13 a tencuul clnı•· 
Yoılar, tucrar \r. i damlarının 

fDe\amı: Sa. S, Sil. :; de) c:.r. 

Alutlen adalan ~ıklannda Amerikan, 1aron deniz ku\"H?tlerl çarpll)ıyorlar. ~al<at bu deniz harbl11dea de 
bugUn bir habf:r alınamamı,tır. Bu r~l.ın Amerikan barp remlılni ate, aç.arken teebtt ediyor 

«- 1stanbulda, bilhassa, bize ye
ni bir vazife olarak vcrllcn çay 
ve kahve ışlerlml:ıle meşgul ol. 
dum. Evvela bu işin nasıl yilrülü
leccğlnl tesbit ettik. 1nhlı;:ırhır U
mum .i\lilclürlUğünün b.lümum sa· 
tıı:: :raallyetınl idare eden satış ı~ 
le~rl müdürlüğü bu vazifeyi de gö
recektir. Bu müdurhik emrinde, 
bu maksatla iki ı;ubc ihdas ctt k. 
Çay ve kahvenin .ılım, satım, stok 

[

ve. tevzi nıuamelclerl bu ikl şube 
araırında taksim ~dilm şUr. Ayrı· 
ca bu müdürlük emrinde °'mak 
uzere ıhtiyaea ıore muay;,en mer· Jlllliearlar \'ekili Raif KarlMlenlz 

Muhtelif ellerde bulunan bunların 
rnuay'!ncsi, bedellerinin tesbıti ve 
devır alınmasr laırm.. Her yerde a

(Denıa s.. •: 6L 6 .. , ( J) 
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urulan yuva 
Röportajı yaçon: Saltllaa DENİZ 

;ı kisi de avuk t tu•~uıtu. 

U Erkek k dınc1 n daha geı:ç, 
daha ;rakı:;ıklt ve kıy fe 1 '•ha 1.e
ml•di. 

Kadının v kı.c &ilzct olan yıl• 
Z"'11U artık bir takım çizg ·er ka])" 
.amaııa başla!lllf, açık renkteki 
mant0$U çoktan k: n. kııybel-
m'ş, aklaımata )11z ıutmuş .aç
arı ılyah bir ilrtil tle l!rtUlO ... 
Erkeiın avukat. k uıı..yordu. 
- l\.IOelllLm, bu kadın için 

eı.;:ıden ,.,ıcn her:ıeyl yapmıştır. 

A~ ••adet boun sür.ekli ve 
ddetli geçi . zlik, daha evien-

dtkk·I gtln bqg&;tcrmlştlr ... • 
Avukatın s<iılerlnden anlaşıldı

ğına goro 1937 de evlenmişler, f"
kat lld buç· - senedir ayrı ,-aşı· 

yorlarm•ş. Erkcıt kadının yalnız 
çekilmez haner!ncleıı. •n:;anı çok 
..uer ahW<ı.ndan şik~yetçl ... Evin· 
de ağız tadı >le otun:p bir g' ı bi· 
le guıe oynaya yahat bir nefes a
lamamıı; hep ~nı alıp S<>kak\a. 
ra fırlam . orada burada valttt 
ııeçlrerek dohıfmııı. yani hep hır 

deta muhayyer eeya almıı gibi, 
evini ve kccasınr b.r müddet so~
ra terkelmek mecburıyetı kadma 
güç geli_yordu. Bu. onun her h>
lin<ien anlaşılıyordu. 

Avukal<, mfidMaasında. kadını 
halun. selim, fevk.alide ursal, ıyi 

tabiatll, geçimli olarak tpv;r edi. 
yordu. Dlııleylcner k•chr.tn haline 
bakarak bu iddiayı kolayca kabul 
ediyorlardL Fakat asıl onu boca· 
mak isteyen kocası da bunu böy· 
lece kabul edebllııe meııelc kaim;.~ 
Y""ak. 

Salıiha Deniz 

Piyasada ne halis, 
ne de temiz yoğ var 
İstimal mıntakalarındaki yağla· 

rın satış ve nakillerir.e n1üsaade 

edilmemesi yüzündrn ıchrlmizde 

göa> çarpacak bir yat ,-oksuzluğu 
hüküm sürmckteıtr. Mahallerin· 
den evvelre getirtilmiş ve gizil 
yerlere stok edilmış halis tereya_ 
ğl fl;ratları gUn geçtikçe artmok-henncm bovatı geçı'1Iliş... Ar

t k bu ha.e bir son vcnnclı: iste· 
dij.lndi!n mahkemeye başv-..:JUyor, ta ve satış!ar_ı kara borsay•. ~un· 
bOjllnma davası açıyor. j hasır kalmaktadır. ~re~d ıım.z.
Avukıt d~m eder~lt hlktme göre Urf r.ıtları 400 • 4o0, l\lar. 

dedi it... 
- B•z bütilıt k urlar""1 rai

mcn kadını •slalıa ça.•:tık, ~m.a

dı. Müekl<illm memur bulunduğu 
yerde kendisi. e rasgelmlştl. Ora· 
da hadcmcl.k ediyormuş. Kendisi· 

c yard -n ediyor, bir iş \'ererek 
memurluğa çıkarıyı;ır, bu esnada 
•ralarında bazı &eyler ııeçtlliln
den anlaşıp evleniyorlar Fakat bu 
i dt\-·aç lyt \.e arzu edı1en nclfce
Yİ vormlyor soııu bu hale dökü· 
luyor. Geçen sene de Üskildar 
mahkeme& nde açılan boşanma 

da'Wls.ınr, m-O:ekkll :-:ı iyi bir avu .. 
kat tutınadıliından ka:ybctmlşU. 

ımdı 'bu haya\ •ilrUklenemlyecek 
derecede mllzminleşmlş bir hal 
aldrğ ~ılın Adil h mUnllzü bekli. 
yor ve bizi na!aka küUetlnden de 
..,.f b'uyurmanızı ayrıca diliyoruz. 

lllcscle maydanday&ı... Çalış-
t KJarı müc sede bir macera yap 
mıstar, dedikoduyu kapatmak lçln 
de hemen ev'enmlıler. Dül{lnUI· 
~eden kurulan yuvalardan bırl ... 
Yaş, duyııu b •. farkı v•kı! ve 

ır. n ·e goıet !memlş, karmaka· 
P•ıık, ıcUp geçler h;,lerl;l teslrıle 

harek t edllmış. 
Kadın, tuttufu avukatın yanın

c: sessiz, hareketi z oturuyordu. 
D ğcr taraf acı ıoöz,•r BBrfederkcn 
o Umltslz :ıcıe)'US bakışlarla göz
ı rl onl.na çev rtyor c.nekadar 
haıns,nlz. demek ıstoye:ı ı:.ır hal· 
le ltcndiler ı sUzilyMdu. 

llıç (liphc vok ki bu k•dın için 
bu e\4emno bır ta! h ışı, bir dil· 
Şt.'Ş olmu._t' Bt.: u e.!.ı.nden kaçır
mak, çok bej!endl~, sevdiği bir t•Y 
den vazgeçmek zor oi.-yordu. A· 

din yaıtlı.rı 330 • 400, er!tilmiş 
Trnbzon tatları da 37'5 - 425 ku
r"' ftyatlarla m•hlüt yağ hnalc" 
lerf tarafından toplanılmakta ve bu 
suretle yükaek fiyatlarla da balkın 
yereyağr kullanmasına meydan bı
rak'ılmamaktadır. Buna mukab'l 
piya•adıı mahlyeUcrl meçhul eti
ketalz mahliltlar revaç bulmakla· 
dır. Bu yağlardan bir çokları faz· 
la mlkl8rlarda su ile karıı•k bu
lurım-.Janne., bir kısmının da muh 
tevtyatları ne olduğu ım-çhul bu. 
lunmasına rağmen 200 - 250 ku· 
ruşa satrlmakladır. Yat lşlorl ııe 

yakından nanı olanlar, depo ve "an· 
trepolarda binlerce teneke yalı bu
lunmasına rağmen şehirde yenecek 
ne halis ve m> de tem iz Y•li bulun.. 
madı!ından tlklıyel etmekte ve bu 
hale, alakalıların nıüdahales:ni 
dört gözle beklemektedirler. 

Soruyorlar: 
Sulu kolonyalar 

«... ll"Pilltlz bnırız ki kolonya 
Mlyu, bOta.u ... bu. wall cuı.ıttde 
hJr tv\•~t '\a 1t.d, .. 1 olmaktan da.
ya %1)-adf! bir aıhhat malunıeM 
hAHne cırtt. 'on um.anlarda, 
hllhaM& llıhloular ldaroot ı. ... 
Jon.va lm"llnt brTaktıjl cDnk>rf\M; 
ıwara, hı>lrtuntın. .J*ıaldıtınıtan 

mı JOk8& lıımlllerln ln-.ftı,,ıE.hft:u· 

dan mı mK1endlr htlemMn bf'mf'n 
lıf"ln-tn Pi.va.tada yükttelt.. df'l'tı

rf'lf kolonya bulmak .ı.orı..,. 

tı ,.fi p(J& adakl kolonyalar da 
uluta1hkf,'a dula tı .. > 
Bunıı bir okurwnoı yaz~ or ı·e 

&uru .. vor: 

- .,, ık ,.e yaldızlı eUketlm'le 
kokulu tf'rko 8Uyu ... a.trlma.'Jına 
na~ıl mmaade edUIJor acaba?. 

Eminönü Halkevi ha
yırlı bir teşebbüse girdi 

Eminönü &Oftyal yardım kolu bU se
ne de fakir halka körnUr tevzii IÇi!l 
tertibat atmakta.dırı. Bu meyanda da 
'imdiden mahrukat ofisinden de 10 
vagon mangal köml1rU ternın etmHJ 
bulunmaktadır. OnUrnUıdekl hafta 
..tıriml:r.e gelecelt otan Dc\'let Kon
ıen·atuvarının vererett temllilter ha
sdatı da tamamen fakir halka yapı
lacak tevzlalt. haAT~dllecekllr. Diğer 
taraftan da yardım kolu yine bu iş 

tçın bir festival haftaııı tertip etmek
tedir. Anadolunun mulıt.ııc ''llAy•l
lerlııden l'ele<:t'k olan ~plar bu
günlere lıjllrak edec•kleı'dlr. l$iın· 

dik! lıalde Takalm belediye bah· 
~esi. Sarayburnu Park gazin~u. B~ı. 
vU bahçe.si aahlplerı lstenil•o gUndc 
yerlerini bu ila),rlı ı.,e talı&.s ede· 
cekterini menınunlyeUe bildirmişler· 

dir. 

Gazi bulvarı üzerin· 
deki inşaat 

Ca.zi bıJh,·arı Uzerindeki ar:salarin 
pIA.nkn Nafıa Vekı1letince tasdik 
edi~tir. Yalruz :ı.tanbul beledlye
ei bu sahada yapılacak in4aatın bul· 
~ın. güz.elliğini bozmıyacak ,\'ekildf" 
yaı»Jm· ına dikkat edecektir. 

Süiisfimol y~pcn fırınlar 
Belediye terıı., lıeyetl fınr.lar Uze. 

rır.dekt kontrolünU daha müabet bir 
vaziyete eokmu,tur. Son günlerde
yapı1an t~fU.şler neticesinde 11 fırı .. 
nın az kame vern1ek ve faTJa un 
almak ıuretlle •ulletlmal yaptıklt.rı 
\'8 diğer taraftan da altlıkları unu 
sar!etmeyip &Akladıkları ıabit olmu~ 
Ye <lerhal milli korunma mahkeme
sine verilmişlerdir. 

Hukuk Fakültesi 
dekanlığı 

Ankara Siyasal Bligil er okulu 
müdilrlUğllne tayin olunnn İstanbul 
Hukuk Faf<üllcsi Dekanı Ali Fuat 
Ballfltin yerine ht.ı.lcn dekanlık ve
kill!,C•nde bulunan :Medenl hukuk 
profesörlerinden Ahmet Sam:min 
getirileceği haber alınmıştır. 

Taşıma mükellefiyetin
de sıra usulü 

Vilayet tarafından konulup il.lah 
rukat Ofisi taralınd .. n ld•re edil
mekte bulunan odun ve kömilr ta· 
şı~ milkelleflyet;ne, bir kaç mo· 
törü bulunanların motörlerinden 
b'r kısmı, lubi tuLulmakta, diğer
leri de •erbest bırakılmaktadır. El. 
!erinde tek motörü <>l•n ve ceçlm· 
l.eri motörlerlı:ıc munhasır bulu· 
nar.ların bu mükellefiyete sıra ile 
tabi tutulmaları kararlaştırılmıştır. 
Mahrukat Ofisi Müdürlüiü, tek 
motörü ola.ııların bu I~ iç·n b·r ic;
leslni haurl•maktadır. 

Tufulamıyan bir hırsız 
Galalada J;.kcle c.;ddcs1ndc 25 

ı numaralı tütüncü, kahveci Cema
ı lin dilkkinına geec me<,.'hul hırsız
'ı lar girmiş, dtikkit.tıdakl meze V<' 
rakılardan bir .sofra kurarak fçer~ 
de illcm yaptıktan sonra ~abaha 

i karşı dlll:kan kasasında ne k,'dar 
para varsa '\·e ne kadar rakı bul
dularsa ht-p,s!ni <;alarak k.aç~ı Iar-

1 
dır .. Zabfta, bu mechul hırşıı.ları Jid 
detle araınaktadır. 

ı ri ve seyrek 

r<k damaltı r yazan . l 
~:;~~ç ııa;.::~= Behçet Kemal Ç. AGLAR ~~~k~u:~;'.~~:~ 
mıe: ıçlı blr a· r in yanıba~ınd! 
!la vüzü ka.dar L..----------------------------ı örtük başlilrllc 
güzeİ bir :-abah .. Bir dikkatli bQh- ) unıiılCU r gibi !'ıralanmıı kadınlar 
.çrvantn süzg~1nden serpilml:Ş fS-WYOBUM da y~r:ımıza sokulsalar, b'raz son 
gibi d;kkatli Ye faydalı b r ~·ağ· -ı·ı ra görcceğ·nıiz Malakan köyüniir: 
mur. ~-eşillikleri erkenden ıslat- Bulununca. ~·l'r aln1ak. ol- ka.donları gibi keo.d'.le:r'ne ve 
mr., ı::ökleri erkenden- yıkamıı·· ma)ınca ~raln1ak; çocuk·arına bakma~·ı bilselerdi. .. 
Her yer ve herşey, pırıl pırıl. Yaratmak: Yeni şey)er, gil- Değil n1 kt yakındaki kö • cns-
Dudakla kurulmak ve b•kşla zel ıeyler yantmak: Utüsünde üç • be~ gençleri "ku· 
öpmek arzusu veriyor. Ey dogu Kalb4. çarpmaz kar gibi elleri yor: değil tn ki ilk okuld:ı IJu-
yaylasının eınsalslı. sabahı! Ne- bnitan atınnk: a:ün için 80 çocukları var~ deJ: .. 
kadar Türk ruhu, Türk bakışı, Her bulutu b'.r ıslak n1cnda mi ki Kars liseslr.den "l·irml A~· 
Türk duygusu glblı;tn. Ve Türk görmek batımda. csıarlı mezun olsca1'tır; dejil m 

1 
bcıyrağ:nın etrafına. bütün ufuk- Yıkmak Samsor.'casına, aı- ki c;u okuma yazına bıln1lyen 
Jarı dolduran b;r geniş h<i.le g·bl, tında da kalmamak; top;·ak adamı elini göğsüne ~·u .. 1 

ne çok yara~f"l·orsun... Yapmak vaılngton gib' ve rarak benim orduda bir subay 
B irkaç bilyÜk ve bir ik:f oto· Cı2'. Un,1 \·ar d

0 

iyor; bu :~:crfp hPp-ı hiç b:r şey a:n1&mak.; -
rnobll; yoldayız. Yaşlı kavakla- Kudret~ kamçıl mık, ihtirası al yo.una J:.recek .•• 
rında ilkbaharın ilk sabah tzze- ~almamak: B;raz ~nra, b'".iYüklerdcn b:-
Ufi bir çeyiz gibi sallanan ve sık Ak Jaçlar ve bir çocuk ıü· rln·n ıorgusura C'~\tp verm: 
d 11 d kL kal bal k k 1 Olmak trin !!etlri'e-n. dt-\.<et da· a arın a a ı arg• ara JüşU bu yaşımda ' -
bPe bir bülbül hali gelmi!j o1an mızlıklar1nın mah!'l11lrr;, cin.i ı 
.Arpaça:r• kasabasına yolcuyuz. Ya ye~il Y3 sürülmüş s.eyrel· taylar, yolun b'r ucundan )t;". 
Duru göklü \~ bulanık sulu Ar- mck ~l.cakları; nemej·c b: şlıyor; köyü:1 kalkın-

Köylerdc de bacalar ve tiren ı ı ,,,·anıklı•ı ı paçayın bayrak gibi yüze gülen maya 1az r • ~ ve ştı. 1-

kırmızı damları görüı~mcden ön- dllr•kları; l!-r.n1a,ya hazır cesareti t:ıbl .. Ö~c-1 
A:nın1da sabahımın blr daha ...ı • ıı cııı· 1 ce; yolun1uzun sağında, ~·erden ı.•en, yavru;ar:J ~ ı-ıncye ge· 1 

bitme ev-lerile ,gözümüzü alan dudakları tirilen ineklerle ahıı lardan oıı., 
b"r köyün el.eğinde direğe çekil- Ve bir se,·inç tufrnı her laı karşılamaya kcşıın danala. 
mlş bir bayrak dikkatimTze çarp· damla &Uzya~mda. rın 'böğürtUleri bırblrinl tan1rn1· 
tı. Biraz yaklı:~!nca, bayrajın Kendim• kıı~dar- çekmek, bir ltj·or· Bu inceli kalırJı St'slerde 
d;blnde bir iki tahta masa gör- b r daha bilemek; toprak ve insiyak d '.inin k li· 
dük; yol boyu, renle: renk, parça Yıldızl•rı hulyamın kalbu- n"Jeli dillerden daha tesirli b"r 
parça hah'.ar. klllmltr, hasırlar rundan elemek; i(ade:;l var: emziren toprak ana 
,.e keçelerle kaplıydı; Geçecek He-r muradı halk lçln. ya:nız \·e bunu yeler bulnıayan iptidai 
büyükler. köy-Un her m ııfir o· halktan dilemek; g2yret n1iin~ka~a ed·~or gtb!.. 
dası örle duf9Un, ~l"kt bir tek Yalnız onun ördügü ot bir A,ağı çaytrda:-ı ceyliln ::öı.'.ü ku. 
m!saftr odasına uğramaya bile celeı:k ba~md.a..,. 2uların meleıne1eri, köy ıaf!elin-
vaklt bulamayacaızna ve hangi den ve l'rinden sealer s:;etlı· • 
misafir odasına gitse ötel<l evle- şöyle dursun; gön1ün1üı doy- yor .. Dalıir yağmurlartle latşk111 
rln h11anları mahzun olacatına makta. Göz'.erbniz yasarmış. Gö- ~ular vadide ı,arı'da.ını:L;:t,dır. ı 
ıtire; tek güzel ve içli çare. her A;Usler'.miz kabarmıi· Türkün eş- Ihk güne ·!n vurdu•u yan1açiar-
mlsafı'r odasındakı· halı'"·ı, k,11 111 1, 1 da lçli friiiilltlar !fbl n1ahre:n bır 

,, slz asa Pli, ulu an'ancsl, bile he- 1 
hasırı, k~-eyi. alıp y~a serınek buguların1a \·ar .. Kö '. bütün ir.-

yecan ve gurur vcrlyc.r. Ve 1.:u sa•r Jıı•·v•nı ,. top • ıı dil ve BeYrien ayaklara çıtnetm•k ! ' " • " • r~c e e 
Bllfllara basa basa köyün gönlü· yerden bitme damların, yamalı ırclm'ştır. Tam bir k'r penloni. ti 
ne yaklaşıyoruz. Şafrin 7 eıvapların, :yarı cıplak c:ocukla· fil .. , Bu ıırada, ttpra~ı r(neyc 

Kari! Bu k:tabın gecesinde rıo aziz sefaleti ve n1ecburl te- fa.tla verimli dei!lıln,. d"ye &item 
ı ed~p ayatımııla dtirt ek kınıı'-:\Iehtabı sen nçin yere serdtm vszuu yanında göğü Ti.lrkler:n 

1 h ı ı d B danıp Cf'\'lilP verecek sanıblJl•"z. ı 
mısra arını a ıra ım. u tep. tOsti.lne ııertlm'ş bir •gök bav· 

... ,, Cı.ya •neye dell deli ta moı"., 
ragın sabahında; ktiy, gönül Gev- rak • görmekten kendimizi a·a. 

ı u~ıu akıp ker.•rlarını da 11ula 
g ve saycısıDı büylece yere ıer.. mıyoruz. Gurur ve hc,·er' an•m•z· • maya ·ar ~an olmaz nıı? di\" 
mt&. hayal\ hakikat yaparak: l .. dıt k!t7- mı ·ır.... (De,·amı 'ô\ı, •. ~ü. '.! dt)X. 
!ilikte \'e yaratmada bül ük •• 'rl 

1
_ 

de geçmı, değil m 'di? -==----::-::::-:--------------------

0 algafaııan b~yr;~ın altın-ı , .. ;~· al f! 
da, koye lzlnll gelm!f as- ...... ...-~ ~ 

- DNHIHM'll~ kerlcr, dimdik, selAma. durmuş-
lardı. E~vaplarının c·n iyilerini 
ıtymiş ve yırt1i;ını ycoi yamal
mış köy yaşlıları, birtz dnha ö!'

Altı kaval, üstü ... 

~ . ' · n. ajansının lloli\ud\ı 
1.6:::9 ntfen Londra kal na1'J.11rın· 
dan aldığı bir habere göre, Jlcıli • 

l'ud'un kadın nıoda.,ı nit1.ın1lar1, 

kunHl~lan tııı.ıarrur nıaı.. .. aıliJle k:ı .. 
dın ttc•klerlnl kı .. altnw!a karaar 
\f>rn1l'!'lf"r. J\.a<1.hnların ctel.:ler:J bir 
iki 3ıldır f""'a"ien kı ... oldr~ına :-iirr, 
~·tııl karAnn tlel;.leri bira1. ılwh;t 

nıaka lı~·Ju•ıtiı an1a~ılı,or. ;."iclf'kltıı, 

b.ah,f'dllen mnda nil.ıımları tl.f'k 
kı..,alı~nın ,-erdf"n altnıı~ oıantimt-l• 

J{nn hulınıl"flar. 

Ben 1,71 bcı)·unda bir adamın1. 
\letre~·J f"liıne alarak .)"erdtn aJtmı' 
c.,antintef rf' ~' i.ik~ı..11,tı Ol('tfrnı; 1'u 
'.' ukl.e-klJk tllzkapatının taın tiı• 

pAl'lNlk lı tünö buldu. Demek 1<l h<· 
nim bo,rlunJa bir kadı•ın eWfl. 
lhılh ud mofla~ıla"rna J:"Ö"'· ahihl· 
nin <llılc:apakJrıa i14'.' parnıtıık kala 
.. ltf'<'tktlr, ~lmdi bir de hoyun ı,-;ı 

d " l.8S e do~ru a.rl}h~ını J:irr.örüine 
1ct1rf'lln1: 1.6S ho~ unt1~ hir Kadı

nnı f'teğ'J flll'.l,;apağıııın _rPcli J>Rrn1ak 
:ruk;arıı;ında kalılt•aklır. 'a~ı~ \.ia 
dınlar ~i\k,e-k ~çel<'"r \·t-~·a apnrt~ 

ıııan i11karplol4'rlc 110.) laruu lft;ıt-

ınak ;t'Olnnu huhnwı-:hına da. murt' 
nit1.rmlan n1a.ntardan, t:lll\tadan. 
k~Ple \f' dtrJden tatıarruf du~iin .. 
('eei3·le bir dP ökı_·t~lı; 'e t.Hıta._\ak 

1 l...t.rııin ınoc\a~ını orta.' a atarlar-

"" ne olacak!., 
Ta'ıarruf me~eıe .. ı bununla bitnıl-

~ or ki: Daha e\' el oo.,\·urulnıu-:-• ..,,. 
<'ak nle\tıhne nıah'ıll"ı bir ~orııp ta 
"ıa.rrıı(u da \&r. \o\,on.r.a gene ta .. ıır
rur n1ak~adi~·ıe. hartfiltl \·e difrı 

hııına~lara kıya ... ıa nruzlu(pı ~liıi.111 .. 

ıltıı rını,.·Jınrl('r terMh r•tili~ or. 

J\~ akta ~·ol1lı• ~ok; ha' ala nınak 
t~·ln f'n hafif rliı~ıirı « fır .. a.t !ıt .,lyf' 
,\uka1anıağa ht".\P'li NllJlrlnı(' f"h·I~ 

di,.kaı>akl;uı allı .\ c•ıli J>annak ~ u· 
kl\ttl14. ... 

Sa) ın Holl\ ud 1noda<'ı1arı! T:~ir 

tı&raftan t&-"'Rrrur l"<1eceğl7. derh_..n, 
ötv larattan ı•rkck~ıi i~rHr ('lnu•_, ı· 
lıi(• te h:akkınır ;yoktur; buna ne 

_\Jlah "" dt kııl razı olur? 
KÖT: K.'\DI 

Ycğit~ yo:urt'orı yoğ'ı 

ycğurt yerine 50 
kuru~a safıyor~ar 

S:liwl )·o~urau fyatları b.r l<aC 
ı::ündcnberi yük ch~ktcdir Buna, 
Silivri ile Trııkyanın di,tcr ı!.H ın- ... 
takalarindan gönderilen yo~url 

mlktarların;n ~on ,:ün1erde ;zaTmı~ 
olması sebep gö:atcr:Jmekted·r. Öi· 

de, hic yıhşmayan ve tunç yal· ıo ilııkü Cuınhuri,\f't razetetı.lnln ı,aret etn,tın1 o:üstü ka,aJ. altı '.••.· 
rcndi!iın:ıc göre Trakya ve Dn -

lerini b:r !a.nus a:ıbl ıaıklandıran lkln(•f Ci.8.) ra.5ıııun ii('ÜHC'Ü !'tÜ- hane» \H'l'l.)et knsnıen ~ti.fi edıtmı, · 
dırına hü\•tlish deki yo&urt r~~ 

gülüşlcrile daha çok. içimlzden tununda 'lll atTrları okudun1 : ohırdu. lert, ııüt !"yatlarının artlrrılmas· 
geldij~ kadar kendilerine sokul- «PJrJ"""' sat .... ıarının ser .... .._t b•ra'-•I· O'rEit.1 n•';ıı•:"-·.•n.• 

..... ·~ "' .... ... ., .a ~ .,. seb~bi tlc kt•nulan n~rh ilıerlncltn 
mamızı, sessiz, bekliyorlardı. nıaı,ı bakkındaki kararnaıue 1,r0 ı.-ı Pra.•da bir "-Uika<;,te """'''" olan ı ı • ~ "' n· - "" yapı an yo~url ... at ·ş arının kar ye. 

Bili se13n1lamları ile, arka- Veklller lw\'·eUne yerilmi"-Ur. Karar- Hf'tdrk:h'in rllhunuıı öteki dı'ını·ada ,, "' r'ne zarar bırrkttğır.ı ldd a etınek. 
larındak\ cençlere fısıldama- name bugilnl('rde ('J•k-,, k'tıro» ı ·~k l'ÜÇ bir duruma ..irml• ol•Aa.... fi 1 ' 1 ı ~ •• ., - 11o• tc ve yat arı.n ;:ırttırı.mB..$1 c n 
ları bir oldu; her çocuk, blr Aynı gazetenin bçuncü IJ&.Jla.fiiının na t.alımln ~lyornm. Zira şlntdf~·e Ticaret \'ekilıetlne mürEcuı;ıt et· 
e\·e koştu; biz yaşhlar1a ko .. tl1:Uneü sittonunda 'u atırlRrı ıör- kadar kurı;.una dlt.ilt.•u t.;o Çek'in ruh· tiklerini ~öylcıncktcdirlrr. llıı Vir 
ruşurken, onlar c1}u1 arıları a!bl duııı· htrnhn dü•maou-. .. J a k ti ı k ı 

• • \ ·ı .,..__ 1 rt- e er ne ar· ıiyetten krema:-· ahnmı1 ititl rlc 
gidip ıeldiler; b'r walık gözüm .-Pirinç oııafı,larının sefbıe<.ıt htra- r 1Jeldrk.."1'in r.-"1u tek başına kaldı. yoi:urt ;apı:nlar azami menfaat tc ... 
iliştt ki tahta masaların futü, kılaeağına dair ba.ıı ıazet~ler tarJl- lltm de Ght.1>0am, tek ba4nta... rnin etmekted'rler. Bıınlar vekA!ct-
üzerl işlemeli havlular ve çevre- fındun '\"et"Oen halw>rltrhı alakadar .Rl:SC:t.: OLA..:i\IAZ te Hzaıni 35 kuruş f'.rat konulınuf 
terle örtUlü kabaı·ık tepsilerle ıa;e ın&kanılat"ı ne1.dlnde ya.ıltıgun «Tırk tlJ> kaduı tfıjtr.\rpln~rl» dh·e ol~n bu yağ~ız yoğurtlarr yağı. yo· 
dolmu.ştur. lier e,•, o güııkU yl- tahkikat ö-.ıerine a•ırW..ı. oldukları a.n- , bir ha\·lıldl~ gördünı. :Pltnyada. her ğurt r·yatı o'an 50 kuruşla sat· 
:r:ceğ:ndcn blr parc;ayt, b:rieik. ıa,ıln1,ııtır.» ı ı,~3in t""'k tiıJ üzerlnt- yaınJabll«'etl- rnaktadırltr. 
guzel ~;:ısına veya ta~a,o,..;--:. ~oy. 1 B~na kalırsa. bu tekı.ip: ne lnanabUlrlın, fakat kı:whn eı:~ala-
n1uş, ıkram için gonde1·~1.~t r;! «liri~ ~a.tı,ıarınu_ı :eor~t bır~- , rının fek ttı; Gl•r•k yapılmasının ha- ı--=.-_-----------
hcr h.avlu~un veya ç~vrenın UÇ· kılac~t·rHL dair tntKlinkü ga.ıeteınJ~ ,arıl'\bllttcğlnl a'Jla sa.n.ma,nı. K&flın- r T A K v i M -, 
!arından taze yağ, taze bal, l:t. ıln ikin(·I sayfa"lının ü~lin"ü t.ütunun-1 hkın ilk ,., b&.,_Jtea şartı deği'lkllk 1 11 ltAZİRA~ 1012 
zarhlmış kuzu eti, hrmur t·t:ıı- da \erilen lıaberln, alH.kaclar ıa,e 

1 

&klutu gibi kadınlana da en b».'lı Ct.:.\J.\ 
sı .. gözüküyor. Evindf? havr hiç makamları nf"T.dlnde 3aphf;uu tahki· f'nlellerı bir ba~katitı.11;1 ıtt-wıeınenıe"- AY i _ Gun. 170 _ ııı,..ır ıs 
bir_şeyi o1mayan da tuz -.ekmek kat itze-rinP, a ıl•H7. nldu&u anl~ıl·ı lir. RVJ\Ii 1351 _ IJAZİRAN 6 
get.rml•.. Karnımız, crOzümU, j mı,tır» şekllnde 3aıd<1a.)dı, ,}'11karrda Tallısert RC w • 1 Rl 13&1 _ Ceınuı:ll:elihlr :; 

Y &.KIT ZE\' ALI l:J;ASI 

Aristokratlıgın piyasası 

düşük 

B lr vakitler naron. Kont, Mar

ki, Dük gibi un\anların 1•iya-

8a.91 t;nk )"Ük!'Jl("ktl. Zengin ailelerin 
kız:1an. kenıH kPndilerJne Kont<': ... , 
'farkız, Dtl,es dedlrtnW"k &tin kılkuy .. 
ruk ari&tolı:ratlara n1i1yonfart·a para 
,)"edlrir, dururlardı. 

SÖNMiYEN ATES 
J[alit .. Günlerden b'r pazar ... Sabah1t
). n taze b'r ne..,--e içinde. yataktan kalk
tım. Biraz sonra takvim yaprağını kopa· 
rırkMl gözlerim (27) rakkarnlle "kar~ı

• .jtı. Bu günü çcktan bekliyorduın. Bu
gün üsiadla ilk tanıştığımı.ı (27) ağustos 
günüydii. Kalbimi yakan mukaddes 1ııte ·; 
)"ine bugün onun .Iiihi gözlerinden va.r\ı

gıma akn1ıştı. Bu günü nasıl unutabtll
rin1 Niııı.an' 

GÜNf.:Ş 5.23 8.H 
ÖGLE; !3,15 4,31 
iKİNDİ 17.16 8.32 

·11 
ü.tadHı cl'nden tutarak içeri çeki'm. Be· 

AKSAM 20,44 12.00 
YATSI 22,48 2.04 
İMSAK 3,07 6.24 
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inıdl un"·anların ptya a•ı dU!)llk
tür. llarpt("n onrakt Alernd~. hiçbir 
mmılektıtte &iale& ua:,·anı kahnr.l•· ı 
cufını fdtlla tıdenk·r bile \lf.fdıf. 

• Tılıat, e•em dolu ~uııerln~ yer~ indi
rerek t trlyeıı bir sesle ceyap vercll: 
·- Gulc güle Pcrıhan ... Af dilemek 

bana dütcr- Kü~ktekı .sözümü tekrar e
diyorum· Ilc~ atrellln nr? 

n1üklifatını ~üreceğime o kcıdar eınin'm 
ki, •. 

Şimdi artık bütün dü:1l,ncemi Ostadıô 
hastalığım elesl 1 gal ediyor. Bir•z ken• 
d me .gelLr ge1nıcz heınen g:dip telefon 
edeceğim. 

Bir ıün evvelden hazırladığım çiçek
leri üstadın re&minin i'.iltına büyük bir itl
ııa ile ~·erleştird:m. Onun bana htd 1ye 
ctt.ği kitapları da çiçeklerjn önüne d z· 
dim. Bilttin ona ait hatıraları küçücük 
etHjer üz:erlr de topladım. Kı lbimdc onun 
t;C\." isi, kefan1da ona a;t bin bir Jıı•hra
n ı n 41tıbalarUe etajerin karııs~nda deı:1n 
bir vecd l ·inde düşünürken Fatoş içer• 
girdi. Yt\·nşça yanın-.ıı sa.kuldu. Odada 
sankı lşlt,ecek b ı·ısı varm·ş ı;•bl kll'tl\t 
n1a c&ııerek: 

nim bu ıaubalt ve çoeukça hareketim o
nun da ho~una gitti. Gl\lümsem've bı!'a 
ladı Etajorin karşısındaki koltuğa ye;
lefrken1 göı.lerı. re:-ı:ıne. çl.r,eklere ve kt
taptara Hişti. Yüzündeki tcbessUn1 ve 
csnlı!ık bir kat daha arttı. Dllşük gö, 
k;: µaklarının altında memnur.iyctıe par
lıyan IS:clvert gözlerin! gözlerime dikerek 
ııayet '""k b:r eda l'.e konuımaıla ba~· 
ladı:. 

- Per ihan! Ben de senin gibi fc.zla 
heyecanlıyun. Onun :c:in uzun boylu koı
ntııacak dea•lim. Senden bir ricaya ıel
d:m. 

1 ~ KôS~SLJ,i 
j Zeytinyağlı enginar 

dolması llu pi~~'"' dU,,üklüfünUn pd< acık 
b!r abl.nıeUne bU&'ilnlerde lnrııt re
de l~adllf tıdJJmJıUr. Jncll~renin en 
ıt,ba,Jı um:anlarından blrlnla aahibl 
•)ilan l>Uk Of Atholl ><fat et.ıııı,, 

düklük un\'11.Rı kardetfne kalıru,tır. 
.:'\'.e dt•niniı:. hu adan1, MikJ anant•lt·rl 
'\P. bu ltlbarh un,·anı ayatile t~ııınlş 

'e ı;ac1eee '.\ti ... tr Athntl olnıafı f.er~· 
<'1b e-tmlştlr. 

,\tholl dllkllltü. Inglltrrenlrı •n 
e......,kJ ur.\ Pnfarrnd~n biridir. Bıı aile-1 

n.in on ) edJ ad{'t Jkln,·ı dcrtt'ede un .. I 
,·anı \'"Bnlır ki bu tlrada lkl adet llo.r-ı 
hiUk, clort adet Kontluk. tiQ \ ili.oot. 
luk. tıç Buonluk dahildlr. 

r,te bu UTI\llıtılara \Rrf:!i olan 68 
)a,ırıdaki adam, ·a ruh ~etJ gıi!t
Urert•k un,·1:1nı hltr qJmı1 \"t.\'ahut 
arın rtiı.cılrın hangi 1'lraftan f'!te .. 

crtlnJ inltllden ezru!.JUr. 

Dudaklarım 'e zlm tılreyerek cevap 
verd! • 

!nsanl•rt şnl yan, ıuçl•rı dalma af· 

fcdcr N· at, dedim. Ve bu ıalırap verici 
vaziyet karırı'"da daha fazla durmıya 

tahammil!üın olmadıi• için derh4 • kapı. 

dan ç•ktıın Arkunıa bakmadan ylırlidüm. 

, lhatla tk• dUıınan ı:tbl Y•ıamış. Fak t 
iki dost glbı •yrılmıştık Nazan., 

Ha•am''1 evine döndillilm zaman çok 
fenaydım. Bir ta artan halama :ı.it hatı
rata• canlndı. DlJler taraftan da :>;!had 
du Qyordum. zavallı adam klnı bil'r 
n k dar mu~tariptı• iıte böyle KAza·'· 
oıtı. .. K&rde kşdar sevdiğin Perlha
rın ı...r sen ıonra ctul kaldığını duyunca 
k • b·dr na kadar Otillcceksln. Hele ha
yatta yapyal ız kalııım, seni basbil\Un 
düıündilr k. Belki de benim için uzun 
uzun göz yeşlnrı dökeceksin. Fakat sakın 
c_ 'me. Sabrımın V(' tahamm"id.l.mlin 

''faıtlarımı burada ke~ıyoruın. Bu mek 

tubuma d~tan ısınl v ... r.rsem daha mO

nasp olur 0 ksdor uzun oldu ki .. , DJI· 
mem okuınak ıc n ,·ak t bu!abl:ecek n1l

sin? Bt.: ıdan sooraki h'"yatıın pek yek

nagak geçeceği jçin l!ana artık kafa ıt· 

şlrıct uzun mektupl;:ır yazmıyacağıma söt 
ver!ytrum. Fak t mUsande et. GUzel ya
r.ak,arından bir defacık olsun öpe)·im de 
oncl;:ıo sonra ..• 

Perihan 
Ca; xm ~ 1Azanım 

Bundan e\•'velkl mrktubuında etna 
(Sabrımın \'e ta~ammülOmün mUk~ratıpı 
göreceğim) dememiş mı idim! 

Hayatın ne gUzcl sürprı,ıerı vard;r? 
'Um.taız hayatımda karan'ık ııecele·

derı son•a gül'eşler doğdu l'\iıza 1 Bu 
•gııne ~ kim olduğunu tabii t-ıhn•n C!'der· 
filn! Den n t!ar'şın gi: c.µm. ttstnt Su • 

-- Küçük hanım! S'ze bir miljden1 
var aına .. Heyecanlanacaksı1;ız 1 dedı. 

üstat! " bir hab r geldiğin zanncdı'" 
rt'k Fcılll~un kollarından tutluın ve ıttrs
tım: 

- Çabuk söyle Fatoş. Bir d•kika b le 
bcklemlye lahammll!Um yok. ÇU•kü kal· 
bin parç 1anacıık Yoksa üstattan ınck
tup mu? dcd'm, 

o f da kapı ıessızce açıldı. e •:ıdın 
sarı~ın başt :çeri uzandı, ve dudakların
dan hiç bir zaman kaybol:nıy n o ma· 
•um trbessUmlio: 

- Ben ~c:dim Pert"'ıan, dedi. 
Bır çocu1<.çılı;ın ığı ıle kapıya k"tlum. 

Derhal cevap verd'ın: 
- n::ca değil; eınredintı üst;ıdıın. 
Üıtad ıoılerin~ yere indirerek rnı.hcup 

ve mütereddit b.r şcsle: 
- İht:;rar do:Stunıa beraber y ıaınagı 

arzu eder 1ı1:sin Perih n~ ded·. 
Sevincinden dili tutuln1u~ insanlar gib. 

hiçbir şey sdylem'ye muktedir olan.adan 
ınir:nette üıtadın g:öıler·nın "çl:Je bak
tı111. B !' daJ,;.ik.alık ::;üküttcı.n 1>.ınra ) erlın 
den kalktıın, Onun koL@r111ın aru~ına a· 
tıldıı11. Başıml göğsüne da;)·adın1. Cıun 
uzun sevinç göz yaşları dükliinı N;ııao .•. 
Buııdo..n sonra!'ını yaznıı~fl. lilıun1 l·uk .. ~ 

Jfay~I nazorilc baktığım bu uzak 1a. 
adt!t1, bu kadar kcla.r ele geç reblleceğ _ 
mi h c za netıni:rordum Nazan... , 
Meğer hakikatler de, h~nllcr g:b• ba. 

zan cömert olurlarmış, güzel &ötlerindcn 
hasretle öperim kardc,,iın. 

27 3 941 
- M>S' -

T'erlhan 

H a,aıarın btrdenhlre bunurtı ~ 

('t bir vaziyet aJtna ı ULerlnf' 

c.,a.de Joal;'lı lt'tlleklrr de bıt ._.H·aklnr· 
d• (·eh..llmtT bir lı:ıle- gehJI, DHn clt• 
bir 1.eytln3·ajolı f'rı~lnrtr l1ohnıt .. 1 ~ap 
nıı~·a. karar , .. trdlm. Bil' ka~ tarıı: 

hJt~ Ük('elerJndcn enginar akhn1. Oıı~ 

tarı KU1e-I 1tyıkladın1. l't\kat kahuk 
Jarııı h,> Wbu.kıt'\ıntt .\<lklıt~ıu(·~ı n lnı
h\lkları ü-.tlintfp bırakhın. Glilırtiııl 

hrn1en çabuk kP!',erck öte tarafta lı:ı 

l'.trla.o.ınıt luı.Ju ,.t' Jlntoıılu ~il.\ :L at~ 

hıu. J:;UCfııarlJr Utlcta ht:-f"r ku4:i.JI~ 

lltı•hBn~ 1:-ekll11e J:'İt'llll~lerdl. ıt·111r· 
laclı,tun ıı.,tklı ür.ii.ınhi l'.f'j un,,ı;lh 
dolnıa i~·lnl de bu kl\1,·Uk kn')han4' \l"I"• 

tJbJ f'n(iuartarın J<'lno dohlurduın \e 

r"il'-tlre pi,lrdlın • .Bahıırı, hlbf:•rı tanı 

ı kararında oJan hu \f'rııeil lılr t,·ih:)c 

1 
~utltfl'l .. tu .. u ıı,.. ht.tı1ı1ınla.rtırn 

Y.\ .k \f}t.'t 
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Askeri durum 1 Denizlerde t-tavalarda 

[ bısa:azBORAK 1 ingiliz harp gem·.. ingilizter Almafl-
leri Cebelitarıkta yaya hücum 

Libya ve Doğu 

Cephelerinde : 

fi=.!!!. eneral Borrmıt'I'. diln a.awma 

~ dUğ'iınlz •eııMJe ,,...,-.ıe 
F.!1>d- • Oapuuo -"' lıotika· 
hıttlndıe durmadan t.aarnz etn., ve 
fngJUz l.'"UV\rtler1nl rkatc Jl'M.'('bur 

•d•rek t:ladem"I de alm~ıT· lııgllioı °"'""" Mf """"'111a Tobrol< bleel• 
De IOI cenalıılle flmdlllk B~ohl 
.... , ldine clayaıımall-•· }
nııer~:ıde çık111tı teıcfkll eıtkn ı:ı ... 
dt111:1'itı terldndea 110nra ""tdJ,_,,.'e 
"" Ca(JUZW'ya d tnı lılr sfrtnU lla• 

rJ ohnu,tur. Centıılllan ilerde ~e 

ftleriıeıJ !terde -- 'llöylfl bir 
""Pb• ftiııt-lz --ya oh·eriıfll 
dtr, l'ak t lngillt: -11 be y-1 
hatta tutunablkttk mit GelM hA· 
hf'rlt'rden bana da yapıuıuyacaft a 11-

la"1Q-or. loı:Ulder 0..-.ıl -
"'•!'in y~t bir il,.... fil- ,.., ild 
:Cırbh tfımeolc takviye edthff~hd 
l>ÖJ1t\yor r. Bunoıda lhMkl ti• M1'91f' 
hududuna ık.adar ~ldtmek ,-e -. .. 

lrjik oyala- harbi ,....,..... -· 
da kaldaklarrnı iUıaf ediywırlar. 

· u halde Tot.ruk._ tekrar ,..... 
haoaray" d;;,pae.ıl artıl< c1lll .,... 
O&&t mcaeı...ıdlr. Jngllil: -· W· 
ki de Bar<lla. c- ve ~ 
mf'Jl'kll"'""e dayanarak llalayfa sıe
tldlnt önüne al...,.k h- -ritle 
(eldit'<lektlr. Zat- Oe.--.1 -
nı~n asıl !rı~ıen. Mt!ıılr l1t1<lad11N1o 
varmak ve Tohrwk'll teıcrld ~&inek· 
ti: huna .,....,.. için orta<ta kd 

kadar bir ~y a1ın.,ı.r. -· 
t..rah<or Ing!lfl; onl- .- .... 
lvnduğu hatta ~ ~~ ,·hl

Y•tl dllzelt<-hHlr, hl( olm.... bir 
ka~ (lln dalla vakit l<Kaublllr. 

Akdeniz.de eerf"yan edem Mva .. 
d~iz muhal't"ttetdrHle iki taralt11 Mr
I• tı;ı;ı nokta, bir ltaı.- l<ğ1I' kra· 
vaı.Orünün batmtt olMMlllıır. I>ffer 
kapplar hlıi>irlnJ tutmaınaktaıkr. 
-~ncak ltalyan \..fi .4.lmaa UıMlfferl· 
ne: bakılı~ tngill:z. dfmk. tllo.slın•n. 

hliyük klMllile W1aln•oldufwııa hllk
m•tm•k ıa.m>g"<liyor. 811 u yeni• 
&ise. g'f'rekttr. 

'h·"3topol'da Aımantar Udnrl ola .. 
rak :;tbicya jııtlnad ıı•taoını ıap. 
tettller .. A~nanlar ar.11ıtJ ........... k .. 
Ja. bc.Taber Rus mallav.flmf'ltl lıfontn 
bo:ıguna utram nrşhr. ''lidaraaam. 
bir mtidd t dMıa devam etmM •uıll· 
lfoı~tUr. 

llurkof dofuııuııdakl lmaa t&&r· 
ruz.una. gelin<·f', dünkU Alma11 tebll· 

ki bımdaıı hiç lıırl1'elm<'~ \6 Rus
lar ftq, bo taanuwn durdanıldapnu 
bikllrmı,ıenıır. Tahmin etll!flrnl7. 
'f!\.'lllleı Abnanlar Harlutf .. lıyınn 

Drat!oında J)oneç nehrini genS, Cf!(J• 
he~ büyük l<unetlorle l&fk• g_. 
nıem~ler ,.e Ru. mö(l&f&Mıaı yara
•WUııı )ardır. )larqal Timoc.enko, 
n1ukabt1 taarruz y•parak önetn11 
noktalarda Ahnn ord111a.nu ı~rl 
ııüslı:Urtınii,tür. 

Bu .ıı\hnan taarruzu, bir ka(' gin 
e\"Ve.l btı,ytık taarruz oıank ,,_.r
landırdmı,ı.; blE OOnq stt'atfojfk va.

:ı.lyet "e taarruı latlknnıetl tc:-abı '"....., 
rid Ci)rn1cıu~tlk. Slrndl '\'&'tlyettn 
hi•.) le oldutn tanıaml~ anlaşılmıt 
h1.&htnu.ror. J<'"akat A1111anlar arazı k.,.. 
Utnınamıtkla bfı.ratwr bu taarT'll&dan 
fayda C"Önnti1lf'nlir. Hu ta3 da da, 
~tareşaı '1 lınott"nko tlrdu.larını taıu~ 
rut:daıı ahknvmak '\e ·ı"\118t.opol'a 
8C!'bestçc hıkurn tbuckttr •. "etddm 
hıı erbeıstı ıa,ytttlnlle shallftopol'a 
kar a ti flin km ,.t>tlt·r to1Hı\ft11-:ıar 
, . ., bır JkJ ıHn fS'lnde mtt t.hkem 
ınevkun hı.hldmat aba~m• ,.tnne-
ğe ltlu\·utfak ulnıu)l&rdır. 

Hukuk tahsili yapan 

!U '.Joylar 
Ankara, 18 (Tel.tonla> - A•k•ı1 

Bir ·kruvazör deHk 
deşik vaziy~tte imiş 
Madrit, 18 (A.A.) - D. N. B. bH· 

diriyor: 
Ift&1liz harp gemilerinden M.al .. ya 

zırhlısı:, Eagle ve Argus UÇit k gerui· 
teri, iki IMpito mlWibi ve bel/ kor• 
vot .Akd•nlad<ın Cebelütta.nlt"a. gri· 
mWpttr. Btraz IMJınra pervanesinden ve 
burnundıln alır lıaaara utramı~. aan
colt t&ratı delik deflk olmwı ve bal· 
malt tir.ere 1ıu1.._,, bir luı.ıva.aör 3 ro
atorldil' t&ratındtn ')<!kllmdt ıuretile 
limana glrm;.,tir. Ik! uçak gemi<ıln· 
clon. zırtıııclan ve to.plto mahriplerln· 

1 Mn ölWer ve yaralıl&r Çlkarılmı.ttrr. 
R&porda blldlrilcliti gibi uçak goml-
•ı illa.ele de lıuara uı!l'amlf olacak· 
t.ır. 

C-lltt.np ~ olu bu 
lıAf1> cosnil•rl ııııı ltMIN.n ceceeı 
aynlırrufla.rdı. PUo, buradan ayrıldı· 

fı zaman lllalaya zoıitltil i~ Arııııa 
ve E&gle uııaJ< gemiııtnd#n mu.da 111; 
knwaıı6r, ıoelds •ullr!P "" ....ıtiz kor· 
vetto mürekkep bulunuyot'du. 

Türk - Alman 
münasebetleri 

("'"" 1 -) ..... 
le ıailam bir temele dayanın.ık· 
tadır kl bir çok. manevrat..r ve 
miid•h•lelcr hep bap çıkmı,tır. 

AU&"meiAe Zeituoır söyle diyor: 
Alman - Türk dosU..k paklı bun 

dan bir }"ti önce iki memleket a· 
rasındakl do3'luk münasebetlerini 
tcımn etm..kle kalmamış, kvplık. 
it llimaı.tzlıklar yaratmak bus11Wn 
dakl bir çok teşebbilsleri de tın. 

kfmsız bırakm1ft<r. 

Berliner Böroen Zeilunc doı di· 
,..or ki: 

Paktın yıldöniimll aritffi olan 
dünkü Jün, Trakyada kurulan yeni 

ediyorlar 
Emde,, bombalandık
tan sonra fot~graf · 

ları da çekildi 
Londra. 18 (A-A·) - iı.,ıllz ha· 

va kuvvetleri Emdeni bombaladık 
tan ııonra loloirııfl•r çekmiılil'· En 
büyük hasarlar, Umanda olmuflur. 
Harp çıktıktan "°"ra l'l"ord See 
Verke deniz tezgitıOarında in'8 e
dilmiş olan büytlk b<r atö11e yan
mıştır. 

Londra, 18 (A.A.) - Ha"'a Ne· 
zaretinin tebllti: 

Dün ııece İn&iliz 9oınl>a tayya· 
releri Saint - Na~deki düşman 
denizaltı üssüne taarruz etmi,~r
dir. Dütman sularına rnayinltr dö
külmü;;tilr. Fransanın şimalindekl 

hava limanları ile şimendifer he
deflerine taarruz. edilmtı;tir. Bir 
İngıliz tayyaresi kayıptır. 

Sinobu 
sarsan 
sesler 

Sıvostopoldan gel•n 
se$lerle zelzeleyi an
dıran sarsıntıJor oluyor 

Sinop, 18 (A.A.) - Karacı.niı:ck 

ICJnM &&hllluinden ve l!ivastopol ı.
tıkametind~n bu Mbak &&at t de ~
hyarak 7 ye il<adar çol< ~lddetli ve 
•ürekll top ... ıerı ı,ıtiıım, "M l>ina
Jıarda RrMl.ra ae:Jzeieyt &IH'.frNtl ear~ 

811\tılar llaydedUmiftir. 

köprülerin Türkiye ile Avrupa. kı. mek hususunda lng;ıtere ile mev
taaı arasında demiryoll•rı müna· cut Türk anlaşmasının tedafüi ma
kalelerini yenlde.ı açması m~nalı hiyetlne hiç bir şey engel olma-
olaa gerektir. mıştır. 

man dostluk paktının yıldönümil rında tab'ı'ı hı· b. P r 'tara a 

Berlin, 18 _(A.A'.) - Yarı resınl I İşte, bu cihet billnerekt.r ki. Al· 
aynaktan bıld.rihyor: ı=n - Türk doaUuk paktı ııenii
Alman Hariciye Naıırlrjt Uk Al- lemlştir. Bu dostluk aktr ı _ 
.. . ' ç ır men aa avrı. 

mu~a.sebetı1e Alm~nyanın Türkiye htı olmadığına, bilölkis tabii b:r
lle ıdame ~ttlill münuebctlerıa kı- çok temas noktaları bulunduJluna 
"8 b r tarıhÇUiııi yapmııtır. dair iki millet;n uzun senelerde eL 

Burada bır kere d.aha ehemınL 1 G..~ ettiği fikre dayanmakt d Al-
yetle kaydediliyor k•, Türklyenin. man Har'ci . 

1 
a ır. 

iıtlbaz ettlli l•rafoıziık &Ö<Uşü, 1 diğlne gö;e )eki Na~:~ ı;ında denli. 
miltte1iklerin bOIUn tetebbti•lerlr.o' !erinin tanı, ı mı e ın menfaat· 

5 • nmasına ve karşılıklı L 
ra&men m son netıcelertn varın· ttmada da b 

kad Yanan u paktt•n Alman 
cıya ar muhafaıa edilmiş ve ya ve Türki d . . 
T .. k h.'k' ti · . Y• sa ece maz;deki mil 

ur u ume nın mütallaıırıa gö "' ebetlerini ,. .. .. 
re Almanya ile de dostluk - d gozonunde tutmakla 

• muna. a hakh ola.rtık me l bil' 
scbctlerlne bulunmıya devaın et- ler MnUA o a ır-

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Başı ı lncJde) c:» 

ne sahip olmalarına, c-kserlyeUn artopunun birden emniyete 1Ay1k 01_ 

l
zusunun serbestçe belirmeıtine, bun 

madığı hakkında lpt!dadan kati b'r 
arın işi benimsemelerine ve utu-

~:r:d~e~~~~~re~~·i,~cenm b~re ~::~~~ rdu~da gayret sartetmeği zahmete 
e6er bulmalarına meydan bıra-

Ticaret erbabile iş birliği ya .. kılmamıştır. 
pJlmasına dair olan• tavsiye,eri 
mullaka ters anlıyorlar ve bunun Bir işl rey toplamak ~uretile 

1 

tüccara yardım elmck ve paye ver .. Yapmsnın muayyen bir manası, bir 
mek için yıpıldığını sanıyorlar neticesi vardır. Bunu karikatüre 

1 Anlamak lstemlyorlar ki bileni~~ ~e~trmck ve liifta bırakmak saml
ı danışm,ak hem vazifeleri icabıdır mıycte ve ahenge aykırı bir hava 

hem de tşLn ba arılması bakımın~ yaratır. 'M&ksat reye itimat etme
dan baJk& çare )'Oktur. Bilenle aa. ylp sadece tayin •imek e bunun 
nışmamık, i§e yaramt:raı:ı Aletlerle mesuhyetıni atıp açıktan açığa yap 
ı,, ıormlye uğr81makta ısrar et. mak ve dolambaçlı yollara git. 
mı1 e benzer- memck elbette daha doğru olur. 

A1ikalı daireye sorarsanız size 
der kl: f(Ne demE"-k, biz tüccarla 
ve lş bilenlerle boyuna danıııyo-
ruz.-. 

Bırllklerin zararlı kararlar ver
mesi ihtimali, buna özür diye ıös
terllemez, çünkü sotı kararı ver
mek saıaıtı:yetı zaten hükumelirı 
e!indedir. 

nıeınurıar hakkındaki kanıına mu-
\"akkat bir madde eklenmeal hakkın· Evet, ;ekllde ve !Arta hlmak 
daJtı kan'lo ıılylhası J>focl!Jı umumi prtllc docru .•• Hor lkt tarar za
hcyetıne se..-kedl!m~t;::. U.y\h&Y& ı man kaybederek temaslar yapılr. 
•klenen muvakkat madde •llyltdlr: yor, nazari olarak çek ftydalı mak 

cl!ubay iken hukuk t&Nlllnl bit!· ı•tlarla birlikler kuruluyor, fakat 
te."'ck 1637 eayılı kanuna göre uke- mtmar fletıcede mutlaka kendi 
rı adil htlkıınll·'e ı;eçlrllenlcrdeıı M· b!ldiğinl yapıyor •. Bu itibarla ara. 
1 " orduda muvazzot lııılunanla,.,n dakl trmaslar, mtiıterok gaye ba
n ıpJarı Ik ııene ı.crnetıllr. Bu ndp kımından mOsbet netice v-.ec•k 
dilzettııme 1don ötürü rn""f farkı yerde bir kat daha ahenksizlik ve 
vcrııtneı ve bu Ucr1letmeJcr tekaüt hoşnutsuzl~.k yaratıyor. 

Sevk ve idareye tab' iktısadt sis. 
temlere inanmak bugün moda ol
muştur. İnanmıyanlar a~ız Q~a
maz, çünkü küfür ve cehaletle it
ham olunur. 

rnUddeUn ·1 hesabında f 1il1 htmıettan. G~n gun hırdavat~ makine, o
•ayılmaz. 3128 aayılı .ıuuıund&n loU· tonıob!I ve lastik ••l•nlar ansın. 
r de ede.olere bu hUk!lnı tatbik olun- da bir blrllk kurmak üzere yapılan 
nı.az. toplantı buna tçık bir delildir. 

VEFA T 
G.ız.temlz .>pe. ai.örle!"lnde" Ahmet 

Dizer llcı 1·a.,ıı:cı a "'adaşlar nızdm 
Salı~ Dizcı '11 eı 11,tE"lerı tü.eçe mu• 
ha.cırt erinden N AZIF DiZER. uzun 
zanı ndanberi mUptelA otduğll bula· 
lıktan ku t ılamıyarak Ccrr&hpa.wa 
hastaJıaıı indo dün vefat etmiftlr. 
(~enazesi bugün öile pamazmı mtl• 
leak p ha.st hanedec kaldırılarak 
Ed!rnekapıdakl alle kabrlBtanma def· 

Toplantıya gelenler. sahaların 
tamAmile ayrı olduğunu. ıaye ba .. 
kımmd&n iki veya llç birlik kur· 
mak icap edeceğini ileri sürmüş
lerdir. Haıır bulunanları, reyf bu 
tıoklada birleş! ğl halde, Hasnn 
Mrmik bu fikre hükumetçe lt'ra 
olmadı4•nı ıöyledlğl halde birlik~ 
Ier umumi kltıbinin ıı:österdlğl ar. 
zu üzerine bir tek b!r1lk kurmak 
yoluna ;ldllmiştır, demek ki, n· 
prlan müzakere kuru gürültüden 
ve göııt••W•n ibaretti. 

nediıccckt r. Bundan soora: •Reyler dağılma· 
Ark da l~tı !Za \ kederd de aJ· sın. diye btr tdkım namzetler gös. 

le ıe t: y<Uerl nız. ıounanz. terllmfı ve ta,ırıl&nların reyleri. 

Sevk ve idarenin nazarı olarak 
n1ükemmcl bir şey olduğuna şüphe 
edilemez. Fı.tkıt sevk ve idarevi 
kim yapacak? Asıl ameli dava b~
rsdadır. Sevk ve idare tdeal dere
cede bilgi, tecrübe v.. vuku! sahibi 
o'antar tarafından umumi menfaa
te göre, günü gününe, saatt saati
ne y.apılabillrse buna can kurban .. 

Fakat yap!hın i.Ş; normal arz ve 
ta1ep yc·llarını sunt surette tıka

maktan, zorluk yaratmaktan, ti
caret lt'dn hayi,t davası olan za
manı boş yere öldürmekten, tered
düt i~inde ve kar;nhkta tecrübe
ler Y'•PlP yol aramaktan ibaret o .. 
lursa buna. se\•k ve idare denemez. 
Sadece ;ktısadi bir (tıkanma) de· 
mck daha dojru ulur. 

Pirinç i~nde görüldüğü eibi: bu 
usul, darlık ve pahalılık yaratır, 
tns.oınları kendJ malının hırsızı ha.
JinP. koı;yar, namuslu v.._tandaşı ve 
esnafı sıkar, vurguncı.:nun ekme .. 
i ne bol ya~ sür~r. 

Ahmet Euria XALMAN 

a 

Yugoslavyada 
çarpışmalar 
şiddetlendi 

150 milyon liralık 
dahili istikraz 

SiYASiTCMAL 

Londra, ıs (A.A,J - Rl!<tter lıillf;.• 
ri.Y"': 

l'..oıotndald Tuc...ıav hılk
geien rapDl1an1&, Yugootavy&dakl 
muharebeleriıı fa.zlalqtıt? bDdnilm<ıl< 

tedtr. Mukavemet merkezi bek Sır· 

bletandan Boeııa Her.ıol<'ltt ve Dal· 
maçyanm datıık böt(elerl•• ıı;eçmiıJ
tir. Mihver kıtaklc1 ve J'enerel Miha
Uovıç·in kwnandası altında bu\uııa.n 

Yugoslav kuvvetleri insanca ağır ka.. 
yıplara. utramıtlardır. 

Libyada vaziyet 
ıa.. ı-ı .. 

dwaunoo lkil'• l>Oiü~ti blldnot
yo<:. 

IııcUWer mllifl<UI bir ,·aılfela dllf· 
~. Iran n Iralıtakl kuwet
J.erl cepheye nak.let.mektedirıer. 

Kahire, 18 (A.A.) - Tobruk'a kar
'' Y"P'le.n te!tdlt •lmC!i .ciddh sayı
labilir. ~an kalen.'n m8dafaa hat
lanna. varmak üzeredir. 

'Kahire. 18 (A.A.) Or!.a'18rkt& 
harek&t bilhuea Tobruk'u himaye 
eden Britanya kttV'\·etıerile 1'1ihver 
kuvvetleri araı;ınd.a Akroma. Elldem 

Hasılat Milii Müdafaan ı n fevka
lade masraflarına tahsis edilecek 

AA.kara, 18 (Telefonla) - MYK ikram.iyeH o;at,~ıeıcek, t .. hıı-illeJ"u1 
Jlıfüde.fae. h~tikruı h&kkrndaki kanun nelik fair;t yeya ta.ıh~ ikranıiye tu
ll)1hıuıı Meclleln alüa!ı encilmen- tarı ilib•ı1 kıymetınln "' 7 auıi ge 
!erinden geçmtf, umumt heyete sev-j ı;enıiyecektir. lkramiyell ta1ıv111er1n 
kedllml.ur, U.yih&ya ııtır.ı haaılatı, ilıranı!yelerl kura kefklt!l •uretlie 
Mili\ MUdafaa Vek&ıetintn fevkali.de teı:zı ohı: o1<:•"t1r 
maantıarına k"'lıhk tııtulmek Oze
re lllO "'"'°" lir&)'& kadar dalııll ı.. Sub aşı ieşki'.ôtı 
Uk.ra.z ak.dine Maliye Vekili mezun Ankara, 18 (Telefonla) .. Sukaf: 
olk'akttr. Bu kamın mucfbınce ya· te.ı.ıklli.h \'e \'BızJfelerl hakkında bir 
ptlaeak iltlkru için müt.Hddit ter· taİımı1tname huırlanm1ştır. Tali· 
tiplerde hlm!Hne muharrer ihraç nlt.tn&.me auba.fı ve yardımc:larının 

ok.ınacak, her tertibe ait ta.m·Hlerin tavin ve tebdilleri. !a.aliyet mınta• 
itibari kıymetlle thraıç fiyatı arasın- k~lt1rı. tlıcreUerl, vaııft1ert ve< bu 
da.ki fark ~o :ı 4ew. fazla olamıyac•k· meveu& dUteallik dıteı- hU5Uillar hak-ı 
tır. Her tertipte çıkanlacak tahvil· kında etranı hükümler; ihtiva et· 

!er yainı& faizi! veya fal.ti• birlikte mektedir 1 

inhisarlar Vekilinin beyanatı 
Ye Sidireıek Ci\"&nnda. oımaktadır. (Be.fı ı t.cide) ( t) 1 r.ok ansız olarak hazır i>lıluı"ıırı:.ısı· 

Lt'byada birkaç gün tçind~ :SOO dtn liııkalılardan, mevcut mallarına a·t na mütevakkıftır. Lüzumlu m•d· 
fa8'a cUndUz UıÇUfU yapılmı,tır. beyannameler alınmıştır. Burada 1 delerin bir kı:-ımı hariçtir• bir kıs. 

Timea a&ker1 muhabiri, Mlh\'erin muayene heyetleri tertıP etlik. Te!t- ı mE da dah!Jdcn 1edar k edl1ınckte. 
·ıdireaeık'e yapt~ hücun1un Tot>4:u· llm_ alınacak malların !azla bulun·! dir. Dünya harb~ uzadı. harpten 

iiUtt maruz b\riunduılu tehdidin ciddi duju yerlere bu heyetler gidecek, evvel b-rlknıtı stokl•r•mız tUk•n· 
tell1tk1 edrlebrteceQi.ni Ul\·e etmektt.- az bulunduğu yerlerde ise muar miye yüz tuttu. Dahilden a.lı~acak-
.d,i.r. yeoeleri mahalli tcşki1citımızro ter l ıarın bUhaua harJ(len __ get_ır.Jecck. ! 

K&Nre, 18 (A.A.\ ~redU~n tlp edeceği heyetler v&pacaktır .. lerın 1eıf\arikt baıan n1uşkül, biılztıın 
bir tebll&'de kayded!ldiğıne göre, in- Memlekette epeyce sl~k vardır. imkans ı hale girdi. Hele kıı •Y
gUts kuV\·etlert. EtAdfım mevzilerin- Muayenelerin ve devir işlerinin ~·- ıarında yurt iç ndeki nakliyat zor· 
4en çekilmiştir. Bu kuvvetler 9imdl buk brt.irilm-esine c:ahşıyoruı:. Bu luju baZl zimanlar ra~rıkal~rım•zı 1 
SM!irezek tetikaınettnde Herlemekte- :ş1er bitip tdare malları piyas .. ya kömürsüz, kısnıen de ıpt:d~ı m~d
ilirler. SeY)'8r lnglliz kuvvetleri Tob. çıkıncaya kadar memleket lht ya. de•iz bır.ktı. Bu yüzden ımaiat'.- ı 
nık'un cenup ve garp bölıgMinde dü4p -cını karşılayabilmek i.çin de tedbir- mız bazı aylar ~ekteye u~radı .. n · 
manı hM"f>alamata d~am etmekte- ler aklık. HAien satJcılar ıaşe teş· &et taraftan mevcut rnamulatın 
dırler. klliıtı tarafından tesbit edl:mlı o- yurt içindeki tevz atı da nakliyat 

Berıtn, 1'8 (A.A.l - Alman ordu- lan fiyatlarla satışa dc\·am etmek· yüzünden zorlaştı, mallı.rıınıı. i~· 
1aırı. ~umandanlık teıbliti~n: tedtrler. Bu f.yatlar her yerde b.oış- t-ed"ğimlz zaman l~ledillmlz ycr-

ş;maıı A!'rikoda ,..klzinci l"l"illz ka başkadır. idare malı p'yasaya !erde bulunduramadık. Bir yerde 
Ol'dusu ikiye ayrılnnttır. Bu ordu- çıkınca her yerde fiyat ayni ola- iht:3·aca yeter miktarda le.hisar 
nUft bir kıem.ı Tobruk'a doğru çekil- c•ktır. Bu fiyatın ne C.'labllecej;inl maddelerinin bulunm•masl Sidece 
ıntııtir. Mühim Ahnan ve ltalyan te,- tetkik etmekteyiz. Şimdıden size devlet varidatını azaltan bir r.etl. 
killeri Ba.rdiya istikametinde k&ııÇaıı muayyen b:r rakkam veremiyece- cevi değil, ayn: zamanda bunlarr 
dü9man kuvvetlerini takip etn1işler- ı·m. Yalnız ~unu söyliyebiUrim ki k~llanmıya alı,mış !nsaı ların ka .. 
dtr. Tobruk mUı:ıtahkem mevkllntn \ biziın rı)·atlarımız, az veya çok, ç•kçtlık yc.luyla dıhı muzur mad· ı 
ileri sahasında Ing!liz lloteı·lle bir k&ç hkat her ha'de bugünkü flyalların deler kullanmaian ıehllke•lnl clo· 
aahra kalesi köcumla z.a.ptedtımı,ur. dun ur, da olacaktır. j:urur. Buc u dama göz önünde tu .. 
ltalyan ve Ahnan hava ordularına . • tarak rabrikE Jarda fazla mesai \"..t 
men.•up tefklller geri çekilmekte olan 1 Votka ve nrmut. •-lalı : aece ekipleri yapmak, faaliyeti art 
lngi1iz kollarını insan ve n1alzemect Bcızı maddeleri harı<:tf'n getire-' ttrmak. bulunamıyan maddeltr ~'e-
pek bü:rflk kayıpla,.& ufı"etmakta- ınt'dljimi.ı için bir müdd~ttenbe-rl rine bulunan arr :kı me etmek u
dlrlar. votka ve vcrınut ima!fltı durmuıtu.: IA.soıı her çı.reye baıvurmak sur~ 

Berline göre 
Bunları kullananl•t aramıya baş!a-f tile ıht:> .aeıarı kar~ı!amıya t;tlh~ı. 
dılar. Hariçten -getiremediğimiz voruı \'f' mümkün o.lan tedbirleri 
madde1~rin yerine- dahilde buluna- ~ama nında alıyoruz 
b'.1eceklerln ikamc~l <;arelerini a-

(-.. 1 -) •§• . Bira ~I 

Kazanılan bir 
• A 

sıyası taarruz 
T ... n: Jl. n. 7.AL 

1 ugill:ı .. RtM anla ma:,ının harı)

U 18 MnraW dtnea bakmunct11.n 

~lirekli 'lr kt~'mf"il \·arını, ~·ok ınıı ;1 

B• ayrK-a mü.Baka a N!llH»ilttt-k. 
bir M\'adır. llerl!ıal•k- f}UtMIRa lıUk

nH>\mf'k çalzdir .. , hu anlaşma, dc
N<Jlu>ıMıi ldılae !1111<\;d.,. iki ı..ııı 
ba,ıı ~faat te-n1ln t>l-m.,tlr. 

Bu.nların biri anla ınanın, a.lı"r 

harbinde denınkra .. I) e t.t"ınJa. etll'1;1 
ff'raıhlık \>'f' gli\"f"ndir. iki tarafın bl~ 

rJoe 03un f'tıni~~·ekıe.riwi, mü':'tt-· 
rl'lk bir barı~a kadar ~rabe-r kal.ı 

('Ula.rını, hatta h<ı1rptf'n onr• ftJ 

h:aı) f'llf'r-f" ~ lrını ...ene ınütklet in 
ıtbat 'a7.ltf'lninl beralM'rtt ıerı· 

c·ekle-rinl bu kadar kati bir '4"'kihlt' 
ifade eh11tlf'rl1 denıukra"'i c.-ephe,ln 
dn \lt~,-t..,..nlere, kalıl lıuı,,·eti \er 
ınl, :\tth\"er tarafını <'J>e~ı·e .aıııı·t 

n11-:tır. \1ih\"er radsoları. harh 
kar,ı ttne-l)t tHllrrJt yaptıli.ları n<'~ 

rl.)atta ıeı;ını - Ruıı aaht}lllhıııw 

clntihar palıi.1ı• adını \t'rnfr~ltr \l" 

btnıu dtnıolıt.ra ... ı tarafın <':\11 t'('ki . 
tıtıne dPlll ı.ıı;ı e gU .. t<'rınete çalı} 

ını':'lardır. JlaltM.ıki dabilr olau n<.' .. 

rl)utt• bu ın t"h•drn ı .. ıııııklin Ol· 
du~u kadar a7 hab....,f'tnıl~l'°rclir ı.i 

bu ~1\klıt, hlc "lirli 1'1.l kaL;ıh.llı~ın 

da11 t.h•ha lH:Ji~dir. 

l klnt·i nıenhıılllr l"tliut:t, antı,nııl 

nın bihı. ... Oar ara.ontda Hr, fOh: tııı 

nlJe-t ki .. ..,i u.\ udırn111 .. ıdır. )ur.ı ı 

na ~li(lıh(" ;ı okt.ur ki kltkıt ı:triudc

kl Oı:lfltre har,\ r<-ti.t'n faı.Ja. ı..ı.~nııtt 

\."trınrk iti.)'·a.dı dün)"adan kalknu .. 
tır. }"akat htrt.14"' ~ıt Li.ı:triıı 

deki kati tc1t1lnat dJ& h&.,ı bu, 'f' 

kt,\·fi bir durumdan ellH'tte l~Jdir. 

Anlf'ıpn1anın ın&naıw tıudur ki ln 
rlltt>rt", Ru"~·anın ,\, ruı..,da füLuhat 
aranu a'·axına, koıu~ulannın l•~r· 
rul haklarına 'e ı ... tiklU.ilrrine ri•
~f't Nlt"<'e,tinf> l.;t>falrt rdl,·or. Ro&I· 
tık meınlekttl<"tl l~·in hil~ ı ... tilo.l;.f 

dt..~N· bi1(' ;t·nl~e &lr ınubUrl~f't 

bu kefalete ddhi1dir. 

J>tttr taraftan anla~ına ,.ı\111y•ıllln 

~ltnt>nu~kle Mra~r R-.: yanın 
Allya hakkında Jn~ilterr~·e mluıt·n 

kefil o)lua ı. ':hndid<>n tUDıllı landa. 

lll bir tecotr 11Jlndsrmı,tır. 

19.f'! llkb&Julrıorn a~eri taarruı 
J;ırı bir ka(• <"eplu~ lı1.t>rinM btrctt'n 
tko\anı edi,\or. t'aliat b-u "fne .. ı_,-a .. 
tti taarruı.ıınu denlok .. a .. ı lAr:1fınıı~ 

k~..._,dıgınoı ~imdidrn hıikmetuırK 

eaJ r dlr. 

Dış Ticaret Rei si 

Berline g:tti 
--r raştırdtk. Bu ara~tırmalar bıze 

dan kateden bir hat üzerinde bu· mi.\sbet neticeler verdi. Bunun ü
lunmaıından ve bir çok Amerikan t zerir.e \·otkının imal.Atı tekrar b•~ 
bomba u<;atıcın. Türk arazisi ü:ı-e-

1 
lt.mış ve piyasaya çıkmI$hr. Ya

rinden ge<;erek ~ımal Surıye~·e var- kında vermut ımıılcitı da başlıya
mıya muvaffok olmasından ıarih ı caktırc 

Bazr bıkkalların ıni.istehl.kc sal- Ankara, 18 (Telefoolı,) - Tilı·k 

surette .anlaşılıyor ki Amerika!rlar Bay;lere v-et"ilen kir ıt1 esele.sf 
Türkiye üzerinden uçmuşlar ve bu , _ r ıatı 

tl T" rkh:enin tara(şızlljını b:. Bazı )•er.erde inhı!ar n1ilom~ . 
ıure e u ol t kt 1 b ile kendılerı-1 b'I \hlil etmişlerdır. sa n1a a o an ay r. 
e 

1 
e ne beyiye namile ve-rilen kirların 

Alınan hariciye ir.de toplanmıf azlığından şikAyet etliler. Biliyor· 
olan yabancı gazetecılere okunan ki t .. l". . . kı revllerl. 

.. 1 d .
1 

ki . sunuz , u un '\e ç · 
haberde ayrıca $OY e enı me e ı~ . . . t f' . tı 'ki kısımd:-n 

·ıı · . . n1ız10 ~a ıı ıva arı ı 
di: Türk mehfı -erınce bu hadıseye terekküp el~ektedir. Biri Mllli 
hususi bir ehemmiyet atfedilmek· Müd f •-i d . · de tad• · a o ı. \'erı~ , ıgerı 
tedir. Zira, bunda. Bırle~lk devlet· 1 .. t d• B 1 1 b tarife fiyatı 

. Akil 1 . t'kb ld d ı) a ı r. ey ve er u lerin, cmrıv ere ıw ı Q e c U . d ·., kt dir Kanun .. , zerın en vcrı me e . · 
Türkiye uzer n_den u<;mayı mOm- n1illi müdaf:a kısmıı1dan bayiye ver 
kün kılacak b:r emsal yaratmak kt d. .1 b vergivi .. .. ·· · ı k ; mem-e e :r. Bay: er u . 
te~ebbu.su goril me ted.r. devlet oanuna n1ü ·iehlikten tah-

mık lçln kendiler:ne verı en bira- Alman ticaret muahedesfr ı ta•b 
tarı yüksek fıyntlaı•!a 1oka ·ta ve I kitı ile n1eia:ul c.ıaıQx u ;er" -
ıazinolara devrettiklerini ve h-ı ret Vekt\lcti Ot~ rrictırc~ reis m~•
tıklr yaptıklarını öğrendik. Blld • vini r rdeo !el h, bı ı:a~ Be' < 
ğ:Jnlz gibi bu yıl lrpa nlahsulönün hareket e{nılşUr 
ancik hay"·an be 1e'lnıeslne Yelf'r 
m:ktardcı "drak edJlınış olması b·ra 
tmaJAtımrztn geçen yıla n' sbefe 
yarıya kadar inmesine ~p oldu. 
Gördi\jtlnüz bu v .. kalar thti:r ·Jıı.. 

rın tamam karşılanmamış olmasın 
dao f1erl gelınf'ktedir. Bunu ya

Odabaşı ve ka pı c ı l ar 

da ücretlerine 

istiycrlor 

zam 

panlar hakkında. takibat y.cphra· ilan, aµartına od., başı ve kapt. 
C'ağ'rz. Aldıj'ımız yeni bir kar"r dı cıları az tlcret aldıkl.rından ve ha 
bu taklbatımızı kolaylaştır.ıicaktır. yat pahalılı~ından bahis \'e ştk!.ı
t~tar:bul, İzmir. Ankarada gazine ~:etle, hen ve ııpa.rtman sah:pleri
ve lokanta'ara ~:rayı fıçı iJe. bak- nln i.ıeretlerınl artlırmal&ı1!"l iı:·u 
ka11ara da ı::l~t __ ııe satacagıı. _M n .. mır, taka Ticyr("t müdilrlüiunun de 
tar sıkıntısı böyl bir tedbır .. l~; lilctini istenıışlerdlr. KeyflfCt m\. 
mamıza sebep olmakln bforaber,: dürlültte talık~}< olur.?nakta ve d 
müm~.~il memleketlerde bu i§ cı:ai- !tlt sahiplerinin buı::u.ııkü vaı) r! 
ma böyle yapılmaktadır. Fıçı lçın .. ve ücretler: Ozerincle tf'tkik:er )' 
deki b. ranın laı m tibarile daha 1>1lm•kta<I r 
leueUı olma.<111 bızcle de halkı buna 
kolayca alıştıracaklır. Şimd bu Su çunu sok la mıya n 
kararın tatb:klne e•Iışmaktayız.• 

bir hır! ı z 

Bu n1ünasebetle Almao. liarıcıye sil edecekler burıa muksbll bir üc· 
nazırlığıııdan 1ngilteren1n mihver ret istemiye~eklcrdlr. Onların bc
devletıerine karşı yaptığı herpte dava yapacakları bu h!zmet milli 
mümkün olan yük .. hafifletme im- müdafaamız l<:ln ehemıniyetl; b r 
kQnlarını açıkç~ gost~ren bazı fo- ·ardıın 0ıuyor. T•rifa fiyatı üıt>
toğraOarın İngıllz ntifuzı: altında tinden verllen be-yiye miktarına 
bulunan gazetelerde doh~ son a~n gelince, zamdan evvelki vaziyft '
lerde çıkmış olması bel;rUlmlştır. le !'yatlara yapılaıı zamdan ı;or:ı
Basın mümessillerıne, bu n1esele rakj vaziyeti esaslı surette tetkik 
ile alAkalı olartLk, tıRevue du Li- ettirdim. Bu tetkikat. zamdan !'on
b&n 1 mecmuasırıın bir nüshası gös- ra bayilerin eline dAha Crzla para 
terilmişlir. Bu mecmuada müttc- g<>çt:ği netices!ni verdi. 1942 yıır 1 

Ciltlerin oklarh. i•aret eyledıği g'- tein kabul Ettiğimiz n'sbelier tütün sun Ü 
bl Türkly.e ıızerınden ıeeen bazı de yüzde 5 5 da ·Uzdc 6 ya. mO~-

h ıı .. t b' · n ı 

Milli Şef dün Yük 
sek Ziraat Enstitü

şe reflendirdi 
<ıı..< 1 _, ( .. l 

sahiplerinin mU.,.lııade alhnd& 
bıraktıkları hayvanlar 01'.f:rinde 
sordlıkla.r' baı.ı suallere talebe 
tarafından verilen cevapl&r ken
dilerini çok mt"mnun etmiıııUr 
ReislcUmhurumuz talebenin kt· 
tap durumlle de aJAkad&r ola
rak. rektörden bu huın.l6ta ı.a

hat Mlteımtfler, ke.1wh4fl1'1111ll ki· 
taplarır.. büyük bir kıemının b&

Sılmı• olduıtu blldirilmlfbr. 

Tophanrde "fopa lıan ndıt k.ıh

vt"ci Ilesanın kahve!lnôe yattp ktl 
kan s:-ıb!;..ah hlrsızlardan E~n·er 
dün ı•et ıec nklt TophaneO.ıo 
t"lldde~dnclen el"nde bazı e,svalnrla 

1

1 
ıreçıttı ıörülorolı ıx.ıı. tnr~f:nd•n 
durdurulmuş, aranmLş ve ıl~ara 
tıbiaları tıibt uıy1ct'ar bulur.mu.ştı.ır 
Karakola götlirülen hır!'.ız Eıı\. t·r 
bu e~aları gar bınasınd:ı~ ,.e 
muhtelif rnııonların it.ıı<k çald't· 
nı ıUraf etm ş.Ur Suçlu adllyl"yc 
teslim edilmiştir 

askeri Jıava a arını 1°~ eren ır klrat nevtlerlr.de yüzde 7 den yüz. 
kroki mevcuttur ve bunu gazete· de 13 e kadardır. Bu nisbet1rr;n 
ciler şahsan müşahade etmiılerdlr. daha fazla &rttırılmas.ını do2rn h•, 

• Revue du L~ban, ın bu nüsha- mu~·oruz. :!\.trıı.ııarımrzın satı~ından 
sına ve yukarda bildirilen Anka- elde edilecek kar. ticaret Alem.~ 
ra haberine dayanarak, Alman ha- deki diğer mallar üıerincleıı temin 
ricfye nazırlığınca şu cihet beyan olun.an, k3rdan daha az olsa dahi 
<'d;lmfştlr ki, Türk .nraz1st üzerin .. bunun sarfiyat Rrttıkça daima ç0-

dcn bu uçuşl~.r, h:ç ~e teş,adüft ğalması, garantili o'ma~ı. z;ırar ;h
değildir ve mutt"Cfik1erın. strate.. tımali bulunmamast gibi avantaj
jlk plAnlarıoa ve nfyeller ne dahil ları vardır 
bir hAdlse gibi telakki olunmalıdır. Verdiğimiz b..;·;yclerl bu itibarla 

Anadolu Ajan<ı,.n notu: kAf' bulmaktayız. Nitekim inhisar· 
Yukardakl telir<lf il zerine Ana- Iar idaresine ker.dllerinc bay il 'k 

dolu Ajansının salllhiyettar n1a- v~rilnıest için müracaat edenler 
kamlardan yaptığı tahkikat neti- c:oktur. Bu tı.:lep1crin ı;okluğu da 
ce11J şudur: bize, verdlğ:m:z bcyiyelerin herke-

Vatinıı:tondakl Tfirklye büyük si tatmin edici mahiyette oldulu
elçi.sinc Amerika hükUmeti ve bu- nu göst-erir. 
rada hfıkümctlmize Amerika bU... Yurt içinde bazı yerlrrdc bazı 
ytik elçisi tırnfından v;ik.I olan be- çeşit inh'sar maddclcr:nin bulun· 
yanattan lulsıl olan kanaate görc

1 
ınadılından ara sıra ~lk!i.yetler r1-

Amerik~n tayyareleri ne g!d'.şte ne ,naktadır. Bunları takip etmıı.;"kte
dönüşte Türkiye arazisi üzcr~nden yiz. Filhakika her yerde her e
geçmcği derpiş etmemişler ve An- yl zımanında buhınduramıyoruz. 
kara ve Arifiyeye ln'şleri bir za- Bunun ikI sebebi vardır: Biri fabri
ruret neticesinde ve iltica n1ahiye. kasyo:na, diğeri de nakliyata taal
tlnde vukubulmuştur. İnen başka !ilk eder. Bir fabrikanın tam ran. 
tayyare yoktur. Gözaltı edilen mil· dıman verebilmesi :ycd<·k parça. t_ 
r•ttebatın isticvabı da meselenin malat için lüzumlu olan iptidai 
bu mehly~tinl bir kere dıth:\ ı;::ös- madd~ ve hf'r türlü malzen1eni,, ve 
tcrnıtotır. nihayet çalı;ıacak hısa<ı 11,okınun 

sör Bedii Toktıy'ın lmtihıu:.:...'"'l• 

da da bulunan \'e imlil',clJ\ esna• 
Bında talebenin •ı: .. nlillerinl ırıtl· 
'&hade buyur &n Relsk-UmhurU• 
muz A1f&tomi ent4itil.IL1Iıdekl 

tmtilw.nları da. tak)p elmifler, 
f'ı·ofesör Hilmi DiU..men tara· 
tından :kendilerine ~<*tt"rilen, 

bir devenin mtdeaindıekt Uıtiyat 
tıu haz.inesi hakkında Terilen lza
ha tı alaka ilt dinlemişlerdir. 

Ziraat Vekili ile rektör ve IU"O• 
!eaörlerden Ziraat enstıtü.sünün 
umumi durumu ha.klunda ma
lOmat istlyen ve n1Uteaddid de-
talar memnuniyetlerini iztıar 

buyuran ıuın Şef, •&::.t lJ.30 da 
~oşkun tesahürlfll'lf! eNUtüdtn 

VEFAT 
1 ŞekenadA merhum Bluıkeı: Iı.ut'ı."1 
f Tf'fi.kası Veıile Tunnak, tilt!l:ı UlC'tl.· 
j r~nd&n Fldip Şeker, Lfttf. Şek , 
Kıw:ner Aktvln va.tdelefi, llkx:ard~n 
Hasan Tahsin, Kizlın Emin Turmak, 
Abdi ı.~uad AkeVin ve Me\•hibe Ra 
tiye, Cıv,de Şeker"in ka)ın vatdeıer 

RABİA İZZJ:1' SEKF.ll 

gayet uzun istıraplı bir h talıktcın 

sonra vetl!l:t <:ylem\.şt\ı. Ce :uızeiJ bl! 
ı:UnkU Cuma günJ oıtte namaaın 
mtiteakip saat 14 de Te\'fi.kiyr cam 
eind~n kaklndarak 4\ırl rr.e:ıarll~ 
dttr:ı t."dilfııCe.kt lr 

Cenabr haktan rUhuna mat!irft, 
aileBine .sabır tuan eylenıetılnı dile~ 
rlz. 

HM.tiye: .Merhumenın Ya.tlyelt llze• 

rhıt' ~r;,l( ı: '5nrleı ıJ. ıeııı<'.ai bdh&NıJ. 

rica. cılullııı. 
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Sat1 ~ın serbest bıra
kılmasına rağmen 

TE S i R i KAT ' i 
TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİL~IİŞ 

S MÜSHiL 

Lezzeti hoşMiçimi kolay 
MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 kuru,. 

Sıhhat ve i~tımai Muavenet Vekil.tinin ruhsatını haizdir. 

Kazalarda zahireci 
birlikleri kuruluyor 

O
rtada hala pirinçten Ticaret Vekaleti !<rafından ve

rilen emre uyularak kazalarda za-
e ser yok hıreci birliklerinin teşkiline baş-

lanmıştır. Bu birlikler, kurulduk-
Pıinç satışının strbest bırakıl· tarı kazaların hudutlcırı dahilinde 

ması pıyasada beklenilen tesiri he- müstahsilden hububat toplıyacak 
nüz gösterm 3 dcgild r. İstanbulda ve bunları tesblt edilen k3rlarla ' 
bir kaç ftrma elinde bulunduğu söy Toprak Ofis umum müdürlüğüne 
Ienıieo stcklar dün de piyasaya satacaklardır. Bu birliklerin yur· 
Przcdilmemi' ve kara borsa satışı dun bütün kazalarında teşkili ar
vı .:ıc dcvan1 ctm.:.ştır. Öğrend:f::i. zuya fayan bulunmakta ve bunun 
~:ğc göre. şehrimizde muhtelif el- için alilkah memurliir geceli gün
lerrlc beyanname-si verilmiş, veril· düzlü .çalışmaktadır. Bununla be
mem:ş çeltik ve pir:nç stokları var raber yeni hasat bitmiş ctan ma
dır ve bu stokl•rın çeltiğin hasat hallerde Toprak Ofis Umum Mü· 
mevsimi olan tcşr:nicvvc'e k~dar Jürliliil btr tar&ftan on üç buçuk 
Şf'hrin ihtiyacını bol bol karşıhya- kuruş fiyatla buğday almJya baş
bileeek miktarda o·lduğu da alaka- lamıştır. İlk mübayaa Menemende 
lılar tarahnden kaLyetle söylenH- yapılmıştır. Dikili ve Bergama ci-
1ncktcdir. z~ hirc tüccarlarından varlarında da mübayaaya bu halta 
bazıları. satışın serbest bırakılma- :~inde başlanack ve sonra her ta

Soldan sağa: 1 - Devamlı de
ğil; Bir musiki tşaretl. 2 - Ye-

rine koyma; Bayatı. 3 - Zıplaya 

zıplaya; Bir uzvumuz. 4 - Ku

marda kaybeden. 5 - Blr nevi şe. 

kcr. 6 - Paketin ortası; Zamanın 

sına rağmen, malüm ellerde bulun- rafa teşmU olunacaktır. 
doğu nıuhakkak olan pirınçlerln --------------

kısımlarından; Bir nota. 7 - Bir 
yapı; Bir içki; Şöhret. 8 - Tersi: 
boybos; Hükümet merkezi bir şe
hir. 9 - Garbi An~dc~u; Sahip; 
Bir edat. 10 - Büyük düzlük; Ce
mi edatı. 11 - Esas; Hayvan ko
şumlarından. 

sat:.,a arzedUmemiş olm~sını, fi· 
yatları dUşürmemek için sahiple
rinin aralarır..da bir anlaşma yap
mıı; oJ.,,ala,rına hamletmekte ve 
bugün iç:n en aşağı -cins pirinçle
rın bile pıyasaya çıkarılmamasını 

bu idd aJarına delil olarak göster
n1ekted·rler. 

Mahkeme koridorun
dan kaçan bir suçlu 
Gal tada rı.turA.diyc hanında 2 in

e katta oturan Avni Şerbetçloğlu, 
İımır ve lstanbulda lşled'ğl muh
tclıf suçlardan dolayı aranmakta 

ıktn, geçen gün zabıta tarafından 
yakalanarak J\.Iıllt Korunma mah
kcmczine teslim edilmiş ld .. Suçlu, 
mahkenle korıdcırundan kaçmıştır. 

Dolar.dırıcı Avni Şerbetçioğlu, 
izmtre teslim edilmek üzere yük
sek fly•tla kömyon satmak ve pa
rasını aldıktan sonra malı verme
mek .surctile ~liboluda Hamdi 
Yılmazı dolandırmak ve hakikat
te bu kamycmları Muğlada keres
teci Sedat Ökdcme yüksek fiyatla 
satmak suçundan Mllli korunma 
-nahkemesine vcrUmişti. İzmirde 
re İstao.bulda muhtelif vakaları o
tan sabıkalı dolandırıcı Avni, za
bıta tarafından şiddetle aranmak· 
!&rhr. 

Şcrapcılığın ihyası 

için tedbirler 

Anadoludan ses 
( Ba,ı Z nelde) X 

çıkışacak olsak mazeretler fısıl-

dayacağını veya birden şadırvan

laşıp bizi ıslatmak mUzlpliğinde 

bulunacağını umabiliriz. Eğilip 

çayırı ok"şayınız; elinizin altında 

ye~il saçlar gibi ürpertiler geçir

diğini vchmedeceks'nlz. Toprak-

Yukardan aşağıya: ı - Misliyle 
mukabele. 2 - (Uçan kale) nin beş 
harfi; Bir taşıt. 3 - Bir cins der:; 
İlaç. 4 - Bir demokrasi halkı. ş.._ 

Bıçak işleyemez. 6 - Ben demek 
olan. Yunanca bir ön-ek; Bir edat. 

7 - Başına bir harf gelirse (söz-la ve köyle haşir _ neşir olmak 
ne güzel şey, Allahım! .. Bakıyo. de s:yc.h) demek olur; ?t1asset. 8-

rum: Hepiınizln yüzünde yeni 
Başındaki harf başka bir harfle 
dcği;:lirllir.se yakılan maddelerden 
biri olur; İnce iplik. 9 - Geminin 
ortası; Pus. 10 - Bir diplomat; 
Yuva. 11 - Temizle; Bjr hayvan 
yavrusu; Nefer. 

bir parıltı, sc.sinde yrni b;r ton .. 
Bütün bir kış bunu özlemiş'z 

meğerse.. ?.tasalarımızın çuhala
rında türbeye benzeyen yeşil, 

köyUn c:ayırlarında. İltc, baye
tın biricik alameti olmuş ... Yol EVVELKİ BULMACANIN HALLİ 
arkadaşlarımdan çekinmeseydim, Soldan sağa: 1 - Marangoz; 
esiz gld.n - diyecektim - ben bu· Un. 2 - Asılı; Afi, 3 - Pareke· 
rada kalayım, dönerken alırsı· te; AL 4 - Aralamamak. 5 -
nız; şu buruşuk ve nssırJı elleri, Vapura koş. 6 - Ame (rika); L. 
şu çocukken kırışmış alınları, şu B.; İd. 7 - İl; Unla; Asa. 8 -
kuzuların gözlerir.l, şu çayırların Lahmi (imhal); Rahat. 9 -·tma; 
çiçeklertni öpmeden nasıl savu- Bu; Yur. 10 - Bin; Lav. ıı -
şup gidt::bilirim'? Bırcıkın beni: Bal; Kuşak. 
Şu toprağa yalın ayak basayım; Yuk.uıdan aşağ'ıya: ı - Ma
şu derede çırrlçıplak yıkanayım. pavrili. 2 - Asarı\ (arasa); Lam
Arada bir, böyle, tabiatin m:k- !:>a. 3 - Rırapa (aparır); Hail. 
bir, böyle, labiatin suyu ile gus- 4 - Alelümum. 5 - Nıkarenib 
f'latıs devresine ~lrmeyi: arada (b'.ner akın). 6 - Em•; Ulu. 7 _ 
letmeyi siz de lstemez misi- Ortaklar; Aş. 8 - Emco (bome); 
niz?..... Ayva- 9 - Aş: Ahu. 10 - Ufak; 

Bch~et Kemal Ç•flar İsaf .. 11 - Nil; Ed•t; Fa. 

VATAN 

~alılık kelepir hane 
Osmanbeydc Tramvaya iki dakika mesafede her konforu havi 

kolaylıkla Apartımana tahvil edilebilen 5 katlı kirgir hane. 
20 Haziran Cumartes i gUnU• saat 10·12 arasında. Beyoğlu Sulh 

?ofahkeırt& tarafından •atılacaktır. Bu fınıatı kaçırmayınız. 

Antalya Umumi Nakliyat 
T. A. Ş. İdare Meclisinden: 

Fevkalatle Umumi Heye't Daveti 
:)lrkl"t ~as nıuka\elt'n&nlP"'hıc Jl:i.\·e edilecek iki ınadde lf,:ln hİb"'e

darlnr unıuılll hcy"ttnln fe\·kaH~de lç!Jnıaa davetı idare '.\fe<."li~ioln 15/ 
llM7.iran/91·! tartı-.~nıleki toı>1anh~ınıl~ kararlaşhrıhnı~ o1dutundan a~a.-. 
ğıda 3 azılı ruzoıunrclrkl ınp\·ad n1iizakere edilnıek Uı.Pre bütUn hl.ı,ı,e. 

darların 16(Cemrnuz/91'.? tarihine rnü,.,adif per~mbe gbnü "8-<ll (J l) de 
idare nıerkrz.inln bu1undugu lııJtanbuJ'da. ı-.ilrJceclde YaJıkô';ıkU caddcı,ln

de AntaJ)·a. hanında hazır bulunmaları rica olunur. 
llüzakerat~n t't3!'i n1ukaYelenameye nıadde lli'lve~lne taaJlük etme~i 

itibarile Tlearet kanununun S85 lnıel 1no.ddesl hükmüne tevfikan bir hl~
seye nudik olan ortakların da. umumi heyet l(ttmama. ı,urake ve rey ita
sına !-ıaliıhlycUerl oldutu ,.e hissedarların nlallk oldukları hlı,se senetıc
rJııl toı>lantı günlinf' tı\kathlüın eden blr hatta l«:lnde ;irket n1erkt":t.lne 
te\.·dj ederek duhull;ye \·araka!)ı almaları it·abedecc~'i ilfı.\etcn aı-ıcdilir. 

RUZNAME: 
ı - Ti<.·aret ·vekaletinin gö~tf'rdJğl lü:ıwn üzerine t:!f'la~ ınul\a\ele

narne~'e lld n1addt'nin il{l\t'""l· 
2 Jdııre I\letH~i iıLalarına ,·erllccek huzur ücretinl.Jı tc~lllti. 

3 - E!ıa-; nluka,·eJenan1cnin 71 ünıeü maddesinln tildili. 

Ti.dil LlJlllaıı 
71 Uncü ına<lı:lcn ı.1 csk: şekli: 71 üncü m..ıddenın nıuaddel şekli: 

1'1adde 7! - ~lrkctln ma!'tarifl !\ladde '1-1 - ı;trketln masarifi 
umumlyeslle ba. muka., .. eıeoa.rne mü- un1uml)·esUe ha. ınuka.velen:une l\1ü
düriyete "·"'yahut herhangi bir \"a'll- dürf)ı·ete ,-e.,.·ahut herhangi bir \BZİ· 

feye mernur edilen kltnt;eler<" umu- feye memur edilen klrn..,<"ll're umu
mi ·veya hu .. u'it temı:>ttUattan tnh .. ı~ ıni \.'eya. hullu~i teınettliattan talHıllf 

edilen yüzdeler YC n1uhtellf aıuor- / edJlen yüzdeler ,.e rrıuhtellf amortıı;
tlsmanlar bedeli gibi şlrketı;e tedl)·e 1 manlar bedeli gllli ~lrkel('-O tedly~ 
'"·eye. tefriki mec:buri olan nıelınUğ '\e-ya. tefriki mecburı olan mcballg 
.flrketln lıeMP t.cnf' .. l nlhayeUnde I şirketin lhc!ii!ap . seneı;J nihayetinde 
tanzim olunan M"nellk rneveudat -ve tanzim olunan senelik n1e~·eudat ,.e 
mu\·azene dettrrlrrlnf'le te .. blt olunan mnvazenc defterlerinde te ... btt olu
hasılattan badetteoıil baki kalan nan ha~ılattan badettcnztl baki ka
mlktar temettüatı ~·\flye)ı·i te,ldl lan miktar tenıettUatı Mıri.)"C)ı"I te':-
eder. 1 kil eder. 

Bu suretle ha"tıl ola<'ak teınf'tti.iatı Bu 'JUreUe h~ıl ola<"ak trmethialı 
sö.fiyenln e-v,·ela ;\·üzde br;t ihti;yat 1\8.fi;yenin ev\-elen yüzde he';'I lhti
akçe"ilne tah5l'I ,.e sunlyrıı Ufa edil-! yat akçe'Jne tahı,lt;l \C ~a.ni.)·en itfa 
n1eml< olan hl""'° ı.enrtlrrlnln bedl'I· f'diJnıeıni'!I olan hf .. -.e senetlerlnln bC'
lerl İe1;vlye olunan kı,nHna ;yüzde dt'll('ri l~\.iye olunan kı .. nuna ylJz
beoı.i nl..,bf>tinde bJriU('l tetnf'tlU ita- de ~i ni!\het~nde birlnt·1 tC'n\"ttli 

· ita~ına. kira.yet cdN•rl< nıeblU"' lfraıı: 
1;1na. kJfayfıt e<h."<'('k ıncblU.ıt ırrffı edlJ- l" 

edildlkl('n sonra baki kalan kı~ınuun 
dikten &onra baki kalan lu!,ınının .. 

1 
~·u1-.de. on be'I idare :\1ocli~lne "·e yil-z-

yl·, .d• onu 1\IN'li"I ttl.ır('nln t~1,ıt. ' . · • ,,.. .. . drı onu Jdare J\TttllsınJn teıı;bJt ede-
edeeeğl "'eklhle JJ\r:ıınJ)ı"r olara'c nle- ""I kiki 11 1 1 k · ı·e,.. ';'<' c 'rıun .}f'! o artt nı~mur-

murlno \e ıntilt-haki ;yiiı.ıle dok,ltnı lam , e yii7.de yrtmf~ be'I Jklnl·I hls
lldncl hlı;,<'i temettü olar1:1.k hJ~c t-('i ll"ftlettü olarak hl..,..,r ~enetıcrl flf· 

1 11enetlerl Ct:rhabına le\ r.i olunur. 1 itabına te,·zı olunur. 

Tahta parçasının kilosu\ Abone Ücreti 
1 

Tiirklve dıthlllnd(': 

altı kuruşa satı ır mı? »enetİk 6 aylık 3 aylık 
Odun ve köınOr P" h t lrlığı yüzün 

den kuru tahta parçaları fiyatları 
da gUndcn güı:e yük•clmektcdir. 
Bu sebeple, son günlerde yıkıcılık 
zamanın en kazançlı bir işi hükmü 
ne girmiş, açıkgöz )'tkıcılı.r şehrin 

her tarafında ve bilhıs~a Ç~mhca, 
Bc.·ğaz sahilll'ri gibl yerlerde hum

malı bir faal'ycte geçmişlerdir. 

Bunlar, gözü kapalı mi.ilk sahiple
rinden bugür kü vaziyete göre h · ç 
pahasına aldıkları büyük konak ve 
köşkleri yıkmakta, kcrcstelcrirıl ve 
bilhas:"8 parça h· lindeki tahtaları 

kilo hesobilc ~ - 6 kuruşa satmak 
tadırlar. 

1!00 750 100 
Hariç men1leket.lerde: 

Senf'lik 

2700 
6 aylık 

1410 
S aylık 
800K. 

Aylık 

;yoktur 

Gazeteye gönderilf'n <'' rak d<"re 
Mil-tin edlln1e~ln iade olunnut;r.. ZI· 
;yaından ınes'uli)ı'·et kabul <'dtlmer.. 

ZAYi 

Kocamustafapaşa Mkerlik .,,ube~in
den almış olduğum terhis teskerenli 
zayi ettin1. Yenisini <;ıkaracağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur. 

Halil oğlu 308 doğumlu Ahmet 
Demir Cangil · 

Öjirendiğimlzc göre, İnhisarlar 
bulunmaktadır. Bu kurslara şarap
çılıgının ihya ve inkişafı için esaslı 
bazı tedbirler almaktadır. Bu ara
da, ~arap yapanlara şarapçıhk tek
niğini öğretmek :çin bir kaç mın
takada kurs açmak teşebbüsü d<! 
buluomsktadır. Bu gurslar prap
çı~ık ile al~kası olan kimseler ka
yıtsız ve şartsız olarak devam e
deb 'leceklerdir. İdare, iyi şarap ya... 
pılmasını teşvik için verilmesi ka
rarlaştırılan mükafatlar adet ve 
mcktarlarını da arttırmşktadır. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 

Radyo, 
BUGtlNll'.tl PROGUJI 

SABAH 
7,30 Program ve saat ayarı -

7,33 Müzik: Karışık program 
(PJ.) • 7.4~ Aajns - 8 Müzik: 
Sanfonlk parçalar (Pi.) • 8,.15-
8,30 Evin aaatL 

öGı.ıı: 
12,30 Program ve saat aya· 

rı - 12,33 Müzik: Şarkı ve 
türküler - 12,45 Ajans _ 13 -
13,30 Müzik: Saz eserleri ve 
şarkılar. 

AX~M! 

18 Prc.gram ve saat ayarı -
18,03 :\rüzlk: Fasıl heyeti -
18,40 Müzik: Hafif parçalar 
(Pl.) - 19 Konuşma (K'lapse
venler saati) - ln.15 Müzik: 
Schubcrt - Trio ($an, Kl:.rinet 
ve Plano için) - 19,30 Saat a
yarı ve ajans - 19.45 Müzik: 
Kluık Turk müziği pro~ra
mı - 20.15 Radyo Gazetesi _ 
20,45 }\füzik: 11 ·cazkftr m<ıka

mından şaı·kllar - 21 Z raat 
Takvimi - 21,10 Temsil _ 22 
Müzik Radyo salon orkestra
sı - 22.30 Sa.at ayarı, ajans ve 
Lı... .... - ~=.~5-22.50 Yarınki 
proıranı ve kapanıı. 
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AK T 1 F 
l[ua; 

Altın: Bati Kilogram 72,606,213 
Banknot 
Ut aklık 

........................... ........................ 
Dahildeki Muhabirler. 

Türk Llruı ........................ 
Hariçteki Mahabırler: 

Altın: Sat! Kilogram 25,800,879 
Altın& tahvili kabil .. rbest dövWer 
Diğer dövlZJer ve Borçlu .kliring 
bakiyeleri 

llasiDe Tahvilleri: 
Deruhte edL evrakı nakdıye k&rfllıfı 

Kanunun 8..8 inci maddelerine tevft.. 
kan hazine tarafından vıı.kl tedlyal 

seııeclat Ciiııdam: 
:rıcarı ııenetıer 

r..ı.am ve TdYllit Cİİ2dalllı 

(Denıbte edilen evn.k.ı nakdi• 
A. _ (yentn kartılıfı <O!ıam .,.. taıı. 

(vi!At (itibari kıymetle) •••••• 
B - Serbest aham ve tabvllAI _ 

• 
Avamlar: 

A.ltm ve döviZ Uzertne avana ....... .. 
Tahv!at Uzerine avaııa ............. .. 
Hazineye kısa vadeli avana .••••••.• 

ııazineye 3850 No ıu Kanuna jfÖN 
o.ı.ı;ıı•n altın kaJ1tllğl avans ........ . 

Lln 

102.126.446.84 
8.179.4R3.li0 

228.267.03 

40:;.4!2.:rı 

36,291,001,-

-.-
65.718.211.47 

1:58,74.8.~63.-

23.790.220.-

331.58S.650.88 

45.192.281.93 

10,427,628,06 

3.121.22 
7.808. 723.45 

-,-
2::>0,000,000,-

..ti edarlu: ••••••••••••• L• ..... ._ ••• ,. , •••••••••••••••• , •••• 
Huhtelli: . . . . . .. . . . .. . . . .................. . . ... . ..... ._ .......... . 

Yekilıı 

110.53(.197.37 

403.H2.22 

102.039.242.17 

PAS 1 F Lira 

E;ermaye: •••• , , •••••••••••.•••••• , ••••••••••••••••.•••.••. 

ihtiyat Ak~~l: 
Adt ve !evka~ildo 
Husust 

. ................... . . ...................... . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edil~n evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi

kan hazlrı.e tarafından vtki tedlyat 

Deruhte edilen evrakı n.ıkdiye ba. 

kiyesl ................. 04 .... . 

KarşWgı tamamen altın olarak 
il&ve-ten tedavüle vazcd•en ········~ 
R~skont mukabili il<ivcten tedavWo 

vazedilen ........................ 
Hazineye yapılan attın karşılığı a. 

9.412.10.5.73 
6.000.000.-

158. 7 48.563.-

2.'.:. 790.220.-

134.958.343.-

4.0,000,000,-

288.500.000.-

:..ııra 

15.000.000.-

15.412.13.>. 73 

13-&.958.3f3.- vans mukabili 3902 :So. 1ı kanun mu .. 

331.586.650.88 

65,619,889,99 

2:;7.811.8H.67 

4.500.000.-
13.168.502.43 

l.010.62l.1!3.0o 

cibince il&Yeten tedavtlle Vazedilen 

Mevd!l2.t 

TUrk Lirası ••••••• , ............... . 

Altın: Sa!i Kilogram 877,422 

Z850 N o. 1ı kanuna cöre huioeye 
açılan avans makablU te,·dJ oluny 
altınlar: 

S&fl Kilogram 

Dö\·lz Taabhudata: 

Altına t&hv 1i kahil dövizler 
Diğer davlzler ve alacal<JJ 

......... 
bakiyeleri . ...................... . 

1 ll.fJIJ0.000. fiOi.0:;8.313.-

115. 756.159.31 

ı.2su 5.ı.05 116.090.~23.36 

78.12-1.167.90 7S,l~U67,99 

-.-
26.857.370.11 26.8;) 7 .370.11 

Muhtelif: .................................................. l~0.281. 772.63 

YekW> 
1.010.621113.03 

1 Temmuz 1938 larihinden iüba ren: 

1s1toııto lıaddi % ' Altın ü.zcrl.ıe Avans % 3 

19 - • - 9.cı 

Tiirklge Cümhurigetl 

Ziraat BankaSI 
Kurulwı t&ribi: 1888. - Sermay .. i: 100.000.000 Ttirk lirı"'1 

Şube ve ajaruıı adedi; 265. 
Zir&.t ve ticari her nevi banka. muamelelert. 

Para btriktırenlere 28,000 Ura. ikrami)_'e veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 Jirur bulunanlara senede 4 defa ~kilecek kur'a Ue qağı· 
daki plA.n& göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Ural ık 4 ,000 lira l 00 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 » 500 » 2,000 » 
, • 21& > ı.oeo > 

120 > 40 • 

'° • ıoe > ''°'° • 160 • 20 • 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir &ene içinde 50 hr!\d&n a.şa· 
fı dUfJDiyenlero ikra.mıye çıktığı ta.kdirde ro 2() fazJuile verilecektir. 

Kur&l.u senede 4. deCa, 11 mart, ıı :ha.ziran, 11 eyl\llıı 

11 Birlncikl.nunda çekilecektir. . ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı ~ Su i~leri on blrlnri subf' mUdllrlllğU mıntakJ.St dahilinde Silif~ 

ko ovasının sulannıası iç:in Göksu nehri Uzcrtnde yaptırılacak ı·cgWh\tör 
Sifon ve nnıhtelif sınai ınıa!At iı.~aatı ve kanal işleri muhammen ke~iC 
bedell vah\di fiyat esa."iı üzerinden c 1.30J.633., lira c87> kuruştur. 

2 - EksiltmE" 17 '7, 912 t~rihine rastla.yan cuma g-ünü saat cl3• dr 
Ankarada Su iı,ıler1 rei1liğt binası i<;lndc toplanan liU eksiltme komisyo· 
nu oda.sında kapalı zatr usulilc yapılar.aktır. 

3 -- lstekliler, eksiltme şartnamesi, n1uknvele projesi baym{lırlik 

işleri genel şartnamesi. ıımuınt su bılerl ff'r ııi şaı·tnan1csilc husu"i ve 
renni şartnameleri ve pı·ojelerı c50• lira ınukabilindc su i:ı1eri rcisl;.ğ.n
den alabilirler. 

4 - Eksiltn1cyc girebilmek i<;ln i.strklilerin 4'52010• Ura co: .. ku· 
rnfjluk muv&kkat teminat verınesi ·ve E'l<tültınenln yapılacağı günden en 
az il<: gUn evvel ellf'rinde hıtluna·n Yf'!iik:ıJı:ı.rla birlikte hlr dilekçe ile Na 
fıa. Vekaletine mUr1ıcaat ederek bu işe nınh.">us olnıak üzere vesik;ı. 

almaları ve bu Ve!<>ikayı ibraz etmf"'l<'rl .enrtlır 
Bu müddet içinde VC1'lka talebinde bulunın;ıy;ınlar ksiltmcye işti

rak edemezlE"r. 
5 - Istf'lklilerin teklif mektup:arını ikinci n1add<"de yazılı ıs:aatteu 

bir Mat evı.:cline. ){adnr BU tşleri rei ,Jiğlne nıakbuz rnukabılin1'! \'etme• 
leri ıazımdtr. Postada olan geciknıc'c-r k.ıbul <"dilmez. c6r>26> 4312• 

Devlet Demiryolları Umumi İdaresinden: 
1 - Kumaşı bütün harcı ve dtittme ve alameti rarJkaları ve her neV. 

teferruatı müteahhide ait olmak üzere llaydarpa~uda deniz liman perfio• 
neli için bir takım llman şeri clbis11. sl 52 lirad~n. 4 adPtten ibaret oian 
kaptan ve maklnlsllere nıahsus paltoların b<"heri 50 liradan, bu Unvan
daki kimselerin lkt adetten ibaret olan ka!ikellerinin beheri 3 liradan 
12 adetten ibaret olan: dalgıç. ale)t:i ve h~~·fallfr iç'n mukt:lzl g<'micl 
gömleği maa pantalonun beher takımı 26 lira ;,o kuruştan, bu Unvanda· 
ki kimselerin 15 adetten ibaret olan pRJtoların beheri 47 liradan, 6 a
detten ibaret olan ,apkalarının beheri 1 lira 50 kuru:jtan 1;1ç1k eksiltme 
u.sulU ile diktirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 1200 lira olup ihnlc'5i 2Hl0 No. lı kanunun şart· 
tarı içinde 22. Haziran 9-42 pazartesi glinU .~flat 15 de 1-laydarpa~ııda ı 

inci lflelme Arttırma. ve Eksiltme komisyonunda. yapılacaktır. 
3 - Kum8' ve harç nUmuncleri n1ezkQr konlisyonda görtileb.lir. M.·\· 

kavelc ve şartnameleri meccanen talep edilmelidır. {623~) 

Türkiye Bankası iŞ 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şuba t, 4 Mayı., S Ağmtos 
2 lldnclteşrtn t.orllılerlnde yapılır 

l&U IKJIAllfIYELERJ 

ı adet 2000 liralık= 2000,- lırı {O > 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,- > tıO > 
3 > 500 > =- 1500,- > 200 > 

10 > 250 > =- 2500,- > 200 > 

100 

50 

23 

10 

> = 4000,-

• 
• = 5000,-

> = 2000,-

Sahibi ve N.,rıyat "~dtirll : .\hmeı Emin YAL.'\IA." 
Vatan 1'•~..,..a Ttırl< Lt.ı. Ştı \·atan Matbaaaı 

• 
• 
• 
• 


