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Pamnkçµlar iç~n Milli Şef isıiıet İnönü 
Dileg-imiz Şeblnşahın ta"ztyet telgrfına teşekkürle 

İran 
Parlamentosu 

toplandı 
. Mcrnleketimizde ekilip is · 
tıhsal edilen Akale pamukla
rının birinci nevine 75 ikir:ci
yc 71 ,75, üçüncü nevine 69 
v~ çiğidine 7,5 kurutt fiat tcs-
bıt ed'ıld '.. . . b' k .. ıgını ır a~ gun ev-
\'tlki geıetelerde görmüştük. 
d' Her yıl tabiahn çeşitli ha
t ·~~1.crinin her hangi birisinin 
t ';:.•nden kurtulamayan müs-
• ıllcr bu yıl içinde de ku
~ikhk yüzünden müteesirdirler 
b ekoltenin beklendiii kadar 

erek etli ola bileceğini tahmin 
ctnıck hatalı bir hareket olur. 

latibsal masraflaranm geçen 
yıllara göre ı isbet kabd et
~eı derecede ağır oluşu ma
'!et fiatini yü~seltmi, ve ı:e -
rıyat - . . l . . . ··~evaımı o an nısan ıp-
tıd 1 • 
b. • arından bu gUne kadar 
ır airhemlik dahi yağmuru-

nu · d esırgeyen tabiatın bu gad-
d •r cilvesinin inzimamı yüzün-

.en ~ iftcinin tatlı ümitleri 
Yıne ,· k' w t d . n ıura ugramış ır e-
nı lebitir. 

?.n ~ıl ve raht altına a1ma
: 11Yan Mcndres nehrinin Ay· 
t ~1\ vilayeti ovalarında yaptı· 
1

1!' taşkınlığın tahribab yü
tund 
'b· en Arpa, BuğC:lay bakla &• 1 .. ' ,_. , 

guz mah~nllerinin eaı e-
~cm . ı k ih . esı ~ebcbiyle bütiln ytlh 
hyacını a ncak alabildiği beş 

kn dönüm pamuğun getiriyle 

1 arşılayabilmck ıztırarında bu· 
unan 'f . . b h l .. çı tcılerm u ma su 
uı · k ttınden elde edilebiçekleri 

t•:ıaknç payı bütlln bir senelik 
ille ı · · ~rının kar9ıhğıdtr. 

k San at ve ticaret Alemindeki 
d •~anç hesabının yüzde nisbeti 
•ıına s b' 

t·,.· d ermayenin ır sene 
• ın ek· d 

cd' t 1 evrine göre h esap 
ı erek - . 

baı . 
1 

Yuzde S - 10 hatta 
..1 

1 aş erde yüzde yirmiye ka• "•r k& . • 
•on ıl ~ . P•yı ayrıldıtına, ve 
..1· f~ ıçınde bu nisbetin tak-"1' ıat · "o 1 ve mürakalta komis· 
J n •n "b' fınd gı ı tqekkUller tara-

an d h" 
edildi- i • ı reımeı:ı kabul 
s•t 'o g ne nazaran, yllda va
~• 1 eı d ef' a ciro yapan tücbt; k~e eanafın payı yllzde 75 
" 

1 
de yllde Yilıyü buluyor 

••ektir. 
liat b" 1 1 silia b 0Y e 0 unca: müstah-

, · ' ~t~a yıl içinde bia · mih· 
Dt. . ' 

~"'' IJ!i11t:l Saltifr.de 

.. · mukabele ettiler 
ı 

Aokara. J6 ( \ .A.) •• Tah
ran· blyük eİ.;isi Suat Dayas 
ın irtihali dolayısile Ala haz
retj tebinşabPehleYi tarafın-

dandan gönderil niş taziye 
telgrafına Reisicumhur laönü 
teıekkilrlerini bilm.ukabele 
bildirmiştir. 

Başvekil ve hariciye vekilimiz 
lran daşvezlrlne ve hariciye vezirine 

teşekktlr ettiler - -----------
Ankara, 26 ( A.A.) •• Bü

yiik elçi Suat Davasın vefatı 
dolayısile İran Başveziri ek
selans Mansur tarafından 
Başvekil Dr. Refik Saydam 
ve hariciye Tekili amiri tara• 

fnıdan hariciye vekili Şükrii 
S: raco~Iuna gönderilen ta1i
yet telgraflarına başvekilimi& 
ve liariciyc vekilimiz tarafın
dan teşekkür telgraflari ile 
mukabele edilmiıtir. 

Tabran, 26 (A. A.) - lru 
parlimentosu dün fevkal&de 
bir toplantı yapmış v.:. Başve· 
bil bir nutuk söylemi~tir. 

Londra , '16 (A.A.) - lngi
Jiı: ticaretinin neşrettiği bir 
emimaD' e ile Irana ruhsatiye· 
siz her turlu mal ihracı 26 
Ağuitoatan itibaren yasak e• 
dilmittir. 

Kahir, 25 (A.A.) - Royter: 
ajansı bildiyor: 

lrana karşı ır.Uıterek İngi· 
Jiz Sovyet hareketinin yayılması 
üzerine Kahirede büyük bir 
heyecan hüküm ıürmüştO:. 
Kral Faruğun kız kardeti 
1: an veliabtile evlidir. 

Milli Şef İnönü ile Harpmah1llerinin J ;atbuatı 
~mlral Horti ara- 26 ağustos giln.il ' apon 
sınd tenli edile~ mfinasht~tlJe ÇUrçilln nutkunu 

telgraflar tezahürleri tefsir ediyorlar 
Ankrva, 25 (A.A.) -- Ma- Ankara, 26 (A.A.) __ 26 Tokyo, 16 (A. A.) - Çör-

carlann millii bayr a mla ı mü- ağustos günü ayni zamanda çilin radyoda .söy lediği nutkun 
n.asebetile Reisicumhur milli kendi günleri o larak kabul ilk tesirini yazan Kokuu min· 
şef İnönü tarafından çekilen etmiı bulunan ordu harp ma• Simkun gazet esi nutkun Ja-
tebrik telgrafına Macar Kral Jull«!ri bugUn Ulus meyd~- ponya ve orta şarka dair olan 
naibi amiral Horti tarafından nında Atatürk anıta önünde luıımlarından bahsederek di-
telgrafla ve teşekkürle mu· yaptıkları tezahüartala eşsiz yor ki: Bu nutuk tehdit ile 
kabele etmiştir. bir zaferle neticelenen bUyllk dolu propaganda nutkudur. 

->i-r.t~c·- taarruzun ilk gününü kutla• Bununla beraber Londradaki-
mışlar. IH zannetme~inler ki: Fran&1z Büyük taarruz 

Mllnasebellle Ak• 
şedlrde yapılan 

tezahürat 
Akşehir, 26 (A.A.) - 80· 

yük taarruzun ba~ladıi 26 
Ağuıtos günü en içten teza· 
bllratla kutlanmış ve bu ınii
naaebetle Milli Şefin ıarp 

cephesi kararıl~i !~ taaruı 
planlarının hazırlanmış olduiu 
Belediye dairesi ~nibıde bir 
ıeıit reami yapılmıt ve biiyllk 
ınnnn hatırası ahlmııtar . 

-->: ,ıc..;<--. ' Sovyetler 
lranda 40 kllom~tre 

J l~rlediler 
Moıkova, 26 (A.A.) - Tas 

•jan;ıö'ın Tiflisten'" 6irenildi· 
slae · ıöre S~vyet 'kıtalai-i l!aa 
hndudunu ge~tikO. ıôra Teb• 
:iı iıtikametind• 40 li'ile•etre 
ilerlemi9lerdir. • ·· ... , .. 1 

,. 

Merasime hande, bir aıkri Hindi Çinisi Siyam bahri mu-
kıta iştirak eylemiş, harp aka· hitin diğer devletleri böyle 
demisi, mevki ve merkez kaba yalanlara kepılacaklar .. 
kumandanlıkları mümeasilleri dır. Çörçil böylelikle Japonya 
hazır bulunmuşlardır. İstiklAI He Siyamın arasını açmağa 
martını milte akip harp ma- ve güya Amerika Jagon mü-

1 zakerec;i olduğunu iddia ede-lulleri Atatürk anı ma çelenk 
koymuşlar vemilli ~ef için üç r• k üçlll pakta bozmağa ça-
defa sağol diyerek şeref te- lışıyor. 
zabllrabnda bulunmuşlardır . 
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Oellnclk 
Bu me'mleket laikiY,esini 

yukandaki levhada ıirdiijü
nlii · muammay; çardiıfUnüz 
zaman okayacakıııuı. " 

...... 

İngiliz 
Tayyarelerinin 

Almanyaya akını 
Berlin, 26 (A.A.) - İngiliz 

tayyarele~i pazartesini salı>·a 

bağhyan gece Almanyanan 

cenubu •1arbisi üzerinde uç-
o • • 

muşlardır. ... 

Düımanan athğı bomba· 

lar ehemmiyetsiz yangmlat 

çıkarmııtır. Hasar yoktur. 5 
lnıiliz tayyaresi dü9ürülmüı· 
tür . 
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: P~mukçu,~r Jçin 
Di?eğimiz 

-*11~-

- 8a~t.arnfı btrinolde -

' net ve meşekkatle istihaal ~t·· · 

tiği ve ancak bir yıl sonunda 
... 

bir defacık elde edeceji mad-
de ile maitetini temin etmttk 

m•cburiyetinde bulunduğuna 

f r6re kendilerine ayrılacak 

kir payının da ona göre h•
ıap edifmeai zaruretim kabul 

etmek icabeder. 

· İşittiğimize göre yukarıda 
te.hit edildiğini yazdıiımız fi· 

l' atleri. lıabcr alan müatahıiller 

kooperatiflere müuracaat ede
rek fiatlerc birer mikdar zaın 

yapılmasını ve çiiidia pek 
aokaan olan kıymetinin de 

makul bir hadde ircaını İsle· 
.. mektelermiı. 

Kooperatifl~rin ve sattı ko· 
operatifler birliğinin ne gibi 

Hbir niabette bulunduklarını bil
miyorum. Ancak çiftcilcrin· bu 
diltğini çok haklı ve yerinde 

ı bulduğ~m için satırJanmı ka
ralamıt bulunuyorum. 

f 

' Pamuklanmızın rekolte nok-
aa•htına ve iatlhsal maaraf • 
harı•1 ynksekliğine g~re fiati
takdir edilmesini isteyen çift
cilerinın bu haklı dileklerinini 
alakadar veklletlerin na~arı 
dikkate alacnklannı limit edi· 
yorum. Çünki : 

Cümhuriyet hliklmetinin 
müıtahıil kitleye karıı heı; ao 

g6sterdiği mftzaheret, bes

letlğimiz bu limitlerin de zıma
cıdır. 

*** 

Kartıda Manucl Paleologoı 
diz çokmlt yemin ediyor: 

--- Allah tahidim olıun ki , 
kıaımı 6ldtiren ber kiın . ol.ursa 
olaa• intikamını alacatım!. 

Cöneyt bunların hiç biri
sine ehemmiyet •ermeden 
athyor cesedin llatilne. 

Ôrtl aıyrıhyor. 
V • korkuyla fırlıyor o .. 
Bu da ne? .. Delirtecelı bun

lar insanı ·be. 
Sonra geri d6a6yor. Pr~n

••• Takur adımlarla ll1rl•· 
111ektedlr. . . 

K6ıeyi d6nllnc• buruR bu· 
runa ıeliyorlar. 

• 1 ı 

Cnneyt reri çeiitiyor:. 
- Ha. Ha. Sen 61media 

•İ sen?. 
\ 

Pnnae. ptkınlar: ,.. 
- Ben •i Niçin 6leyim. 
- Si•. Karıımda korıuşu-

yors•n••· Ôlmedialz. Şey. 

BÜYÜ 
-· ... -

- Haytli geç kaldık Ayhan ' Geliyorum Mehlika. 
- Hal BuıDn paıardı Bel· Belkııların . evintlen bir ira-

kıılara · ıid.ecektik dejil mi · . mofon ıeıi . geliyor. lçerdf! 
Mehlitta? ·.' · · · 'kadınh erkekli bir ·ıırll kala-
. On dakika ıonrademiryo· balak. Belli ki onlar da r•z· 

lunu taldbea Belkıılıiha ı l>•h- m~i• relmitlerdi. 'Bet dakika 
,.eıinin y~l~Rts tuttula"'. Yanla· 

.................. "······ J Abone şartları 
ı Seneliği: 500 Altı ayıhfı . i 250 Uç ayhi• 130 ~urUf. .......................... 
---------------

... , ı ıonra Belkıs ko,arak reldi: 
· nnda Mehlikamn "kl\çlik kar-
deıleri M&ıfide ve Mu.stafa da - Buyurun Mehlika, buyu-

k~dar ·•~.ar elti ise Aylaaa 
girmek Hiyetinde d~iildi:· ' 

- İçeride gOzel bir rumba 

çalıyor. Girsek fena olmaı 

Ayhan. 
vardı. Bir bayii dereden te· . run Ayhan. 
peden koauıtular. Havanın Ayhan birden atıldı: 
m~tbiı 11cak olmaıına rağmen ' - lçerde; kimler Yar 'Bel-
kiiçOkler bazan birbirlerini kıs? ·· 
kotturarak·, bazaa da yarlı Hiç.: Arkadaılar: 
ederek temmuuın b• yakıcı - O erkekler kim? On-
ııcafına Adeta meydan oku- lar damı arkadaş? 
yorlartlı. Bir arahk klçlkle · - Evet Aybaa. , 
epeyce aralandılar. Ayhan _ Öyleyse bi:ıi 1

af buyurun 
dalgandı. Kafaaının içi bir çin· buıün. Gelmiyelim. lnşaallah 
gene mendili gibi yetmiı çe• baıka bir pn aizi yine rahat~ 
ıit reak içinde idi. Ônnnde sız ederiz. 
uzun yıllar var. Bu yıllar 
betld içinin blti1n haaretile 
onu toprak edecek. Her ümit 
kayoagını bir yılan doldur
muı. Hangiıine baksa o, katil 
dilini uıatıyor. Belki uzun 
yıllar içinde kaybolup gide
cek ve belki de bir gnn Meh-

- Hayır olmaı Allahq
kına. Gelmezaaia ıiiceenirim. 

Ayhan yine atıldı: 

- Hayır gelmiyelim Belkıa. 
Bnşka bir glin geliriz. Yalnız 
çok susadık. Biray su löt
fetseniz. 

Su geldi. içtiler. Belkıa ne 

. 
Bu Mehlikanın İesi idi. . 

- Hayır Mehlika ıelmlye· 

·tim. Allabın ılinll yok detfl 

ya. 
-:--- Çok tuhaf bir insanııD 

Ayhan. Erkekler olurıa ne 

çıkar aanki. lnaan kendini 

tdareden aciz mi? . : 

Bu s6zler Ayhanıa lberind• 

o kadar teair etti ki, bu iıyaD 

n~ demekti acaba. Üıerine 
titrediği Mehlikadan bun• mu 
duyacaktı. 

" - Allahaııinarladık Belkıı. 

- GlUe güle çocuklar. ·Sizi 
yine beklarlm. · 

- Bitmedi -lika) ı baıka biı lainin le arııt 
olarak görecekti. Bir aralık 

birden irkildi Ayhan. Mehlika 
tatlı tatlı hulyalar aalabJar. !u: 

___________________ .;., _____ ...;,..., 
- Üç odah, tek kath bir 

yuvamız olacak, biz de küçük 
bir radyomuz. Yıllar sonra 
ıarı saçlı, mavi gözln yavru-

Vilayet Daimi Encüffieiıin.den:. ~ 
Kıymeti 

Lira K. 
3188 75 

Adet 
' 54 Muhtelif cins evraki matbua 

. larımız olacak. Biz sevgimizi 
yavrularımızın kanlarına aıı
t.yacaiıx değil mi Ayhan? 

Villyet busuai idareıinİI\ 1941 yıla ihtiyacı o lan 54 kalerll 
3188 lira 75 lcuruı muhammen kıymetli evrakı matbuast 
' tabedilmek üzere eksiltmeye konu!muıtur. 

Taliplerin 11/9/941 tarihli perşembe gllnll saat 15 te ihale Bu bir rllya mı idi. Y okaa 
.. bir gün hakikat olacak tatlı 

• 

hayaller mi? Ayhanın yeıil~ 
çalan gözleri enginlere daldı: 

- Belki Mehlika diyebildi. 

*** 
Belkıa.. Belkıs .• .. 

~ 

edilmek Uzere 20 giln \·· mtlddetle •kıiltmeye konulmuttur . 
Fazla malumat almak isteyenlerin her ılln Viliyet daimi 
encümen knlemilc hususi idare mi)dürlüğiine ve eksiltmeye 
ittirak edecekl~rin sôzü (feçen ıtınde Villyet daimi endi~e
oine mftracaatfc.n . illa oJ JDUr. 

ıq 23 27 31 

<Clbb!f11eyt ~ev - tıemlde - . • 
' Linmi adaıına do~ru kllre1' 

~eken eıirler hep bir aa•ı 1811 
NO. 41 . Yaıan: Ferruh Toksöz 

- Ne var. 
- Konıituvar dairesindeki 

kim?. 
- Hangi konıituvar dai· 

rul? - .. 
- Orada , bir eeaet var .. 

Tıpl11 ıise . benıiyor. 

Koı•yorlar. 
Kapı açılıyor. i 
Kraliçe çıkmaktadır. 
GlrOltO.yü duyunca . ltaıuu 

kaldırıyor ve .. 

· l:larret ve korkryla . içeri 
'clah1or: ·-
ı . -J • ; • 1 • • ..·. 

. 7.9 Öl.. 61.. &J.. >ölme•İ:f· 
ltral L tat~ıp.;; .• ! , • · / • 

- Kim.. kimden balaaedi~ 
yorsun? .• 

·· "' - Kızım. 
Maauel bqını ıallıyot.:'"aonra 

çekiyor 6rt0ylt 
- · Prenıeı lren. 

• <ı 
' L 

· · - Bu kim?. 
. . . 

Kadın da t•tkındır. 
Bu aırada kapı açılıyor . . 

Preaaa ye Clneytl. 
Kral bili örtilyl eliade ,.., 

tutmaktadır~ ·· " 
. lren bir 'ıaz abyor yerde

: kine'.. ; Hayretle . gerile yor:: 
· - · .R'.aht~e Ecllt .. Tahaf ıey, 

• bit naaıl ı•lmit taraya . . '•• t 
Kraliçe bir . aada . kizıaın 

'" 
lıtlle atılıyor .• 
Hıçkınk 1ealeri. 
Kalakah• lar .. 

..... 

ıarı.ı söyHir,o.rdu. , t 
" Oman perileri, bir i61I' 

' 1ıi.bi takip etti ay ıııiı attmd• 
. onu. • 

·ea,larmda yeş°il atk tuğlap· 
· G6sleı:i .. de· hulyalı ıtıklel. 

y •va,, yavaf ~~takip ettıfet 
arkaaını. · ,. 

· O, y'anında 1 Ereıla ••irur 
'reçip didiyor<tu .. · 

Dadaklannda incilenen bit 
te~e .. llmO. · · ' 

G&İteri; iki ~~ım'11 · ı· ibi. ·' 
1 ,. 

· Y .:nakta'n bir . 'Çih . Ni!öfc:' 
k ... "f'. \ • .. ı •• ~. am ı. • ı. • .. , 

Saçları, zifiri karanlıta · gl' 
·~t'n' ay "1fıİı' liutnMl~tidir· 

·oucl~'1bl~~ de;d/fj /. yerter· 
•. ... '• ... • ; ·\ "l:"\.."·~ 

· - Ar~•·'' Vtlr - ,, 
~.....,..,.,,.,..,..,.,,.,,_. _ __,_--;;,ı 
/li!mi rDk"1 matlmşınd.1 tın~ımı. 


