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Gümüşhane. 30 (A.A.) - Bu sabah saat 

10.28 de üç saniye devam eden bir relzele olmuş.. 
tur. Hasar yoktur. 
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ec ·sindünküJ Ruzvelt in 
nutku 

o lan tısı 
Bir ç kanunların birinci ve 

ikinci müzakereleri yapıldı 
Her kes~n 
Bil iği şeyler 

Yazan: ASIM US 

Sıhhat 
Vekili 

Sıtma mücadelesi 
etraflnda izahat 

verdi 

Cumhuriyet halk partisi İstanbul 
idaro he.yeti reisi Ba.y Reşat l\li 
nıaroğlunun Şi5ll halkminde "Ci
han hii.cliselcri knr ısında. nasıl ha
reket dınoliyiz?,, rne\'zuu üzerine 
bir konferans ,·cmıis ,.c dinlC',ici
lerine ''Sizlere bllmc;liğiniz şc;o,:ler. Ankara, 30 ( A.A.) - B. :NL 
den bahs(',d~k değilim.,, diyerc-k Meclisi bugün Refet Canıtezin ri
eirafımızda dönlıp dolaşan tehlike- yasetinde toplanmış ve celsenin a
ler kar:;rsmda en büyük ı.-urtuıuş çıhşn:ı .r:ıü~e~ldp Antalya ~e~usu 
yolunun milli mücaılelo dc\'rlndo Cezmı Erçının vefatını bildıren 
olduğu gibi sarsılmaz bir milli bir- tezkere olnınmuş ve Mtırasma 
lik oldu~'llllu göstcnııiştir rn !;Ok hil!111~te.n bir dakika ayakta sükQt 
isabet etmiştir. j edilmiştır. 

Muhterem Reşat lUimaroğlunnn B. M. Meclisi, Riyaseticumhur, 
üpheslz herkesin bildi•'H b:ı.zı haki- Divanı Muhasebat 1939 yılı hesa. 

ka.tleri blih2.Ssn. bugün., içinde bu- bı katisirıe ait mazbata devlete ait 
lunduğumuz dc\ir , .0 umumi eltin- (Devamı 2 incide) 
~-a ~rtl:.ın karşısında müne\.'ver 

Dün 80 bin 
hir Jıallt Jditlcsi ka.rsısmda. tclcrar 
etmesi yersiz 'e sebcp5iz değildir; 
zira bu ~yJer ortalı,'ln atık ,·o 
berrak olduğu bugiinlcrtlo lıerko· 
sin blldifl fü;ll.' l\"1clk"il"nr· lrl 

~~n:ı:~~~~,e~ :=~~~~ ;ö~~ torik tu f u 1 d u 
nen bazı kimselerin bilmez gilıl gö• 
rünfübrü §eyler olabiliyor. Aranır- . 4 o bı·nı· 
~ bunwı mis:ılfni dalıa pek ya.km 
~eçınlşte herkes kendi muhitinden 
rnlsaller bile bulablUr. Onun için 
.hepimizin bildiğimiz bazı şeyleri 
hAdl.,clcrin aydmlıklan i~inde tek· 
1'D.r etmekte büyiik faydalar nr

darülace
zeye hibe edildi 

dır. 
A\'rupa harbi çıktığı zaman Tür

ldyenln kendi milli lıudutlarım teh
lilı:eden lrnnunak için nasıl bir ha
l'eket hattı tutması lazmı ~eldiği 
ayla.rca bu momlekett.e münakaşa. · 
rnevzuu oldu. l\Iemlctctimizin ha
riçten bir taarruza. uğramadıkça., 
yahut böyle bir taarruza uğr.ıya.cıı.
ğı emniyet saiıa.m.17~'1. nki olaeak 
t.eca,iizlerlo aoJaşılmadı'i{ça harp 
harici kalması en doğru bir siya -
set olacağına karar verildi. İngilte.. 
r~ vo F.ra.nsa ile nktedilen ittifak 
bu kara.mı lıir neticesi idi. Onun 
için Tiirkiyo İngiltere , .c Fr.wsa. 
ile ittifak aktettiği zaman tooafüi 
mahiyette olan bu n.nlaımıa.yı dost
lanmız kadar dU~manlarnnrz bile 
tasvip etmek mecburlyctlni duy
muştu. 

Dün eo bin çift torik tutulmuş, 
balıkhanede çifti 80 k\111lştan sa
tılmıştır. Kafi derecede buz bulu
namadığı için bu balıkların ancak 
40 bin çifti satılmıştır. Geri kalan 
40 bin çift balığın bugün denize 
dökülmesi Hizım geleceğinden ba. 
hkçılar dün belediyeye müracaat 
ederek bu balıklan Darülacezeye 
hibe ettiklerini bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan balıkçılar kazan. 
dıklarmın yüzde yirmi parasını 
Türk hava kurumuna iane olarak 
vermektedirler. Yalnız dünkü ia
nenin yektiunu 160 lirayı bulmuş
tur. 

Bundan başka balıkçılar, ağ i. 
çin iplik bulamamaktadırlar. Ağ 
ipliği geliyorsa da bunlar perde 
imalatında da kullanıldığı için 
balıkçılara tevzi edilememekte idi. 
Balıkçılar, mmtaka ticaret müdür. 
lüğüne müracaat ederek son za
manlarda gelen 1500 balye ağ ip
liğınin kendilerine tevziini iste. 
mişlerdir. 

Bir buçuk yıl C\ Yel Türkiyeniu 
İngiltere ve l'ransa ile bu ittifak 
tnuahodc.sini imı.a.ladığı zamn.n va.-
2':iyetf '\'e slynscti ne idiyse bugün 
yine o dar; arada geçen zaman 
zarim<la. bizim tara.fmırzda hiç bir 
değişiklik olmadı. Bununlıı. beraber ,- '\ 
bu itucak muahedesine ka.rı?ı za· ı y • 
man zaman v "\'llzlyctlcrini \'C siya- arın gazetemız 
setlerini de.b'l!ftiren memle".ıı:etlcr 

gcriildü. Yakıa ilk z::unanla.rda bu ·ı A es· 1 mtıa.b.edeyi hemen hiç bir memle- 1 av 1 y e 
ket kendJ aleyhinde görmedi. Gör- ' 

8Sagfa 
Yine 3 Kura, 

Okuyucularımıza güzel 
ve faydah bir Yılbaşı 

hediyesi veriyoruz 

İngiltere ye 
istıkbalde 
daha çok 
yardımda 

bulunacağız 
• 

Hiçbir bikta!örün 
tehdidile bu 

-
azmımız 

zavıflamıvacaktır 
-Ben mihvercilerin bu 

Yunanl1 kaduı oo ı:ocu7clarrtı bir tepeyi t a h k i nı 
gösteren resim 

edea aJkerlere 

harbi kazanamıyacak· 
la n.'t.:a inanıyorum 

(Yazısı 4 ünciidt) 

T epedelen 1 ====:::::::::=::====================~=============-
istikametinde K umkapı bekçisini vuran 
ltalyan ricati 18 yaşında bir genç imiş 
devamedigor 
Yunanlılar yeniden Bardiya 1 Bek_çi.den aldiğı tab~~ca ile birahane 

mühim mevkiler • J sahıbıne de ate~ ·attı ıse de yakalandı 
z apte ttiler muharebesı y Geçenlerde, Ku.m.ta.pı • bekÇUerln· tJ. Nihayet cumartesi gecesi b ı 

.Atina, SO (A. A.) - B .B. C: İ . . . den Dursun, mahallede nöbet gı&- hldi.senin dUğümU çözülmüş ve bok 
Yunan resmi tebliği t.opçu faa· ngılızlerın hazırlıkları zerken,m~ bir §aham hllcumu- çlniıi ta.bancaımıı çal'\D ad~ bir 

~::.~ yavaşladığını bildirmek- ilerliyor na maruz kalmış ve bu adam tara.. clnayet işliyeeckken ele geç..ril -

Yunan hükfunetinin sözcüsü Hi. fmdan bıçakla Yaralana.rak taban- mi.ştir. 
mara.nm şimalinde stratejik ehem. Ka.hire, 80 ( A.A.) - İneiliz ca& çalınmıştı. Bu Soğanağada Uvey babasmm 
miyeti büyük bazı tepelerin Yu- umumi kara.~m tebliği: Ağır ya.ra1a.nan bekçi Cerra.hpa- yanmda oturan Şa.rkrşlaiı Mahmut 
nan kıtal.arı tarafından zaııtedildi- Trablusta Bardiada düşma... şa hastanesine kaldınbn1' ve meç- oğlu At:f Sert admda 18 yaşmda 
gıruv. • bil .. '-:ştir. t teş• d" hul şahsm aranmasına ..;,.; .. H-ıs - bir ,.,...cuktur (Devamı 1. ilnci1de) 'uıuu nm opçu a 1, un kendisine .. - ... ~ .,.~ ,, 

Tepedelen ve Kli'3uraya giden göz açtırmayan mütemadi ate -
yol üzerinde İtalyan kıtalarmm şimize bir mukabele olmak iize
ricati devam etmektedir. Yunanlı. ro biraz daha faaliyetli olmuş. 
lar mühim köyler işgal etmişler, tur. Kltalarmıız hiçbir zayiu.ta 
düşmandan bUyiik miktarda esir uğramadığı gibi, memnuniyet 
ve harp malzemesi al1Yıışlardrr. !.. verici bir şekilde devam eden 

(Devamı '3 incide) hazırlıkları da bir sekteye uğ. 
ram~tır. (Dooamı ! incide) 

Lib?;<ida dii.şiirülen bir l talya ıı bomliaraıman tayyaresi 

300 ilkokul öğretmenine 
· kıdem zamlan ödeniyor 

400 öğretmen de haıem 
zammı alacak 

11 ayhk harici ticaretimiz 

ihracatımız idhaıaıımıı dan 
36. milyon lira fazla oldu 

Dış ticaretimize ait olmak il- latımız da 6.384.037 lira idi. 
~ ve~~n resmi • rakamlara 194-0 yılmm ildnciteşrin ayr 
gore, · ı_~citeşrin . a.yı içinde ile biten ıı aylrk dış ticaret ra
memketir ~en 11.043.509 lira kamla.n da bu 11 aylık devre i
dcğerinde . ihracat yapılmış, -bu- 1 rinde dış memleketıe.. ~ mil· 
na :nuka.bıl 5.501.081· liralık it- yon 572.F.!'>5 ı;ra d"~prhıfle ihra· 
halatta. bulunulmuştur. catta ve 63. 592. 159 lira değe 

1939 yılmnı aynı aVr icindeki rinde de ith.,fqtta h11lundumı-
ihracatrm.12 ise 12.045.351, itha (Dewınu 2 incide) 

f"iünlerin :peşinden . 

Zırvanın i.evlli 
İki gazet.e arasmda. ki.ğrt işi 

bir münakaşa. mevzuu e>ldu; 
münakaşa QOk şiddetli olduğu 
için insan ha.kem sıfatı ile bile 
araya karışmak cesaretini · ken· 
disinde bulamıyor. · 

Ancak A. Şekib arkadaşmıı
zm dünkü m.a.kalElrine ba.Şlık 
olarak koyduğu "'Znva t.evil 
götürmez,, sözü dilimizde darbı 
mesel olacak derecede meŞhur 
olma.sına rağmen biraz su gö • 
türür. Zira zırvayı t.evil eden • 
Ier de vardır. J:şte misali: 

li saçması diye gülilşmllşler. 
Kadı Efendinin dalkavuğu der· 
hal ortaya atılarak işe milda· 
hale etmiş: .. 

1 
•• 

_ Arkadaşlar, niçin gu u-
mü:t olsa. bilo bunu ifade etmeğe 
Jllzmn hissetmedi. O \ 'akit bu mo
ahedenin Türkiye iı;in zararlı ol
du~'Ullclan bahsedeJt de tnbli olma.
dı. Fakat Fra.nsa.nm ma.ğlubiyeti 
ile kayrtsız, ~rtsIZ bir müt:areke 
hnza.lanın..'lı üzc..rlne şurada, borada. 
bir takım mmltıJı.ı.r başladı. Daha 
soma. bazı ıncmlcketlcrtleld mml
tıt.:ır, adeta Tül'lrlye aleylıin1' bir 
harp \·esllesi addedilecek derece
de şlıllletli hUrunılnra se!X'p oldu. 
İşte o zıuruuıa kadar Türkiye i~ln 
sadece sulhun muhnfaz:ı...-;ı Ye mil
li menfan.tlerimizin müdafa.:ısı 
rna•,.,adilc y:ıpılmış olup bu nokta
dan kı;rmctll olduğunda hiç bir 
kimsenin en ı,üı;lik şüphesi bulun
mıyan bu dlnlonıa.tik \'Cslka hak
kında çok bilgili p;örüncn lnzı 2:.ı.t · 
larm c'!oğnıda.n doğruya değilse de 

"V AKIT,, gazetesini 938 yılmda kıdem zammı gören 

Yarın edinebilmek için ve bütçe darlığı dolayısile şimdiye 
kadar bu uunlarmı alamıyan ilk 

Bundan başka 1sta.nhul vilii.ye -
tine ilk okul öğretmenlerinin ma
aşları 3656 sayılı barem kanunu 
hükümlerine göre: maaşla.nnm bi
rer derece yukarıya çıkartlmasma 
kara.r verilen 400 öğretmenin de 
bu maaş derecelerinin kendilerine 
ödenmesi için belediye muhasebe 
işleri müdürlüğü tarafından yeni 
yıl bUtçesine tahsisat konmuştur. 
Bununla barem zamlıuı da kısa bir 
ıa.ma.n sonra ödenecektir1 

Vaktiyle ülemayı - rüsum 
nevinden bir şeyhisllm yine 
kendi cinsinden olan oğlmıu 
Galata kadılığına tayin etmiş. 
Fa.kat bu vazifede oğlunun 
yumurtııyaca.ğt zrrva1a.n tevil 
etmek için yanma bir. de bece
rikli 'bir dalkavuk -~. Ka
dı efendi bir .~ lrJmbilir na • 
aıl bir milna.sebet iJe: 

yonrunuz? Haki~aten • ~endi 
hazretleri geçen gun ~a~ıtha: • 
nede bir ok attı; ok gıtti, bır 
karacayı vurdu, bir taraftan 
öbür tarafına geçti, hayvanı 
cansız yere d~ekle bera
ber bir taşa isabet etti. t~tan 
kmlcrm çıktı, kmJcrmda.n ku -
ru otlar ateş aldı. alev çalıya 
çırpıya sirayet etti, fırsattan 
istifa.de ettik. Yerde ölü olarak 
duran karacayı şişe geç~rd~k. 
Sonra ateşte çevirdik, çevırdik. 
Atılan c · bu suretle millcem
mel bir keba.b oldu. Kebabı da 
afiyet ile hepimiz yedik.,, 

...,dolay::if" tenkit meyline düştuk -
;;:ı~r~ldU. Ilmıunla. beraber bu 

(Devamı }J Ü11C'Ü<le) 

bugünden müvezziini- okul öğretmenlerinin zamıarmm 

1 ödenmesi hususunda vililyet bilt-
ze ısmar a~a?"ı ve ya · çesinden ayrılan tahsisat umumi 

rın gazetenızı alırken! meclisçe kabul edilmişti. ôğret
hediyenizi birlikte iste- m~nl~~ zaml~ ödenmesine 

. 1 lkinci.kinunda.n. ıtiba.ren başlana -
meyı unutmamalısınız. caktır. 

• Zamlarını b~Uyen öiretmenle • 
· rin sayısı 300 dli.r; 

- Bir ok attım keba.b oldu!,. 
Demif. Bu ~~ jaff:enler de· 

Demiş. Böylelikle bir zırva· 
nm f;e'\rit edilebilece.7ini isbat 
etmiA. > rtıtc zrrva tevil ~ötür
me% diyenler buna itiraz edeıbi-
lirler mi? BtJ8l141 Ku.mMın 



4 - \'AKIT Sl BİR!NClli.\;.."\ ~ 

Vn.-,ln~ton, Sil (A.A.) - Uöyter lıiı 

dlrl,>or: 

nyete, hiçbir dine. bıçbır Umiele yeı Bekçiyi vuran genç' Her kesin bildigwi l 
yolrtur. Böyle yeni bir ııizam, beşer 

ırıona tahakktım etmeıı. \'e be,,er1yetı (BQ4 tarafı t fncide) şeyler 
esıı.ret altına almak için k-\Vetin \'e Atıf Sert S!)yret@ filın ve o-
tı<Y.ibmllgin günahkiır tı1r lttlfakın:iaD kudu..,..Tu ga.Mter romanlarmm tcsl- ( ıb.. tarafı 1 '1zcide) 

i spanyol Sendik;ılar 
reisi diyor ki: 

Is anyaaın ~·· C:X •hljlt.ı.li trutun A..uaiKan 
radyoıan ile n~rcClilw nutkwıu soyle 
mlştir. 

ba~l:R btr şe.) dc,;-ıldlr. altında kalarak bek ·d _,_,_ '"'""!1 
l'l ' c;ı en ouu.ı.- l'Szlret tok s llnnedl. tta.ıy:ı.nrn btl' 

dlier. akla lrllc;Uk bir ekalUyetın !Jıır l!z ınl.lletı bu fena " gttrı.alık'\ı ğı talı.anca ile cumartesi ~e.mT t ft .... _ dl-t> •-raftan '\ u 
tıatb b.ıı.reketıol blld !"Crı tıir lCl r ıı Ltuıı.n .t&r§t taaı ııaı-p h::Jilldedir s.rıı a n '"'' .. 

1
' "'• g r .... 

mır adderatıaı J'IDI 
:::t ·ametıere RU%\ ıt bu ocak başı mus:ıha~si;ı 

şöyle rıaşlamıştır: 

'·hlaviköşe" birahanesine gi~ş. n:ınl<>huı~ lıueum etii~i h:ıid" h'·r 
1. dlm bu unu> rurc Bu eJ;.ıaJlıycı ,,; m mUstakbel emnlyetiınlz. büytik b' h il · tik .. _ı.. 

1 

ır a~. _ ıç .. ten.~ ~an"a iki hra.fb mınaffa.l;r::d!o;iı'fü'":ı~ 

çe irecek •• - Bu musa..tabe, harb h:ıklcmda 
bir mUBahabe degıl takal mılll eınm 
yet bııkkında bir nıusahabedır. Çtiukt; 
ı·eUliD17ın tıUtün hedctı, Amerlk ı.n 
istıklAllnın ve bu uıtıklMin ıılıter içte 

ve benım ıçın temsil cttiğı ıımıın şey 
lerın ldamest için, sizleri, torunlannı 

zı ve Lorunıaruuzın torunlarını son 
harp çukunınun dıgmda tutmaktır. 

ua.ııtaııg n a:. \CUJı) .. ı.. ,, kalı..:ıı 1>1. bır ınikya.sta, bJ nıUcadelenin nel!ce pardesusünun ce-bınde oldugu ha:- 1 karşı\a -.ma.."ı bu taıırruzların mu'İi 
.1.gı hıi.l e ne v.ınu gormck ne oe bun ~. bağ.lıd.:r. de kasa.da bu1unan oıeyha.ne aahı- 1 ,.. t , .e ı:a. ('"ini de pek ~k tmr~t-
Ju.n balıseJUm\!6LDI ı,ıtmek ı.cıtıyc:ı Hail ve ı.stl!ch&ll rıa;ı.arı dlkkato a binin yıı.runa gitmiş. t t k d r t i T 'i 
llU,•li.k bir ı:lalli•~ttlr. Bu t"'lgr .. • "u.• ak do ... ra·• 0 - ... nı~ru~- AmArlk~~ ,, · O oraya. O} u ; >U ~ure e 

1 
r Buyuk hA.diseler 

h"' zı r lanmaktadır 
, ,, ~~ .. • nr • c- ........ "-o ".. " ·-· - Hemen kasada.ki paralan ldyentn akt<>ftlğl lttlfa_l( mua.h~e-

le d.lyarıru, EUca ederlm ı .. ıa. baldl<rı 11Uletine l:lit.alxm ,unu diyurun:ı .d bana ver, yoksa vururum!" demiş- lutnln n e- kıM!ar isabetli bir vE'•lka 
teri söyllyue'lt bh:I li0rkutmayıııız ınlbverin tıücumuna karşı kcndllerını tir. olduğu da Of1eu anla~ıtm.., oldu. 

AÇU KO. u., Al '.ı\GL\l QıUdıUaıı. eden oılll~tıc.ı::ın mıı •lütııyet Meyhane sahibi bunu hlr aarbo.- Bmu!an eonn. tekrar ittifak mua· 
Açıkc;a. ~ sarl.b bir suıette aöyUyt .erine muvafakat edecek mlbverln ıa ııun kuru tehdidi sanarak gtılmtış-- lledel•tlntn t!'ahfofl la~k1\mdald 0 • Mcrdrıt, 30 ( A .• 4.) - D. N. 

Amerikan mllletı, 1P33 buhranı.n11 

ccğim lu bl.alr.ı !çın bir tehllke me'i ferine mut! tıtr taı·.ııda ba§ eğe<:ek ve tür. Bmımı üzttine Atıf tabancayı na t 0 amt~ Dt'!oı'~.I oluyor ki 
cuttur ve pe.k ıyı billyonnı ki yatağı bllıth&re başka bır harpte bize tıUcum c blndeon ateşlem~ " kumaşl d~ mahteıttn R~t Mbnaroğhmun b!r 
m.cıa. girmek w katamm )'Organın s;ı"UUU bekl1yeco!t yerJe. oımdlden len kurşun bir teeadüf eaert olarak mnf ıne\"ZU1J intihap ttti~ 
içine ııa!<laınakia, tebllkedeo ve bu mihverin hticumlaruıa b~ı kendile meyhane sahibinin yalnu kusğmt "Herk~ blttneıu ban ~.r .. la 
te!ı.11.kcdeln korkusundan :keodl.m1zı rtnı müdafaa eden milletlere nı!lzııhe delnek geçıniş. gitmiştir. n.nı&a a.ma.n dh.tnJerdc tekrar e
kurt.aramayu. Şu ciheti lıatırlatmal: ret için yapıı.h.llcccıtmız her şeyı ya Çocuk bundan eonra yalıal:ıuım~ dllmP5 nde blhtlk fay.Is ,-ard r. ve 
tatertın 1..1 &ktedllen &denıl tecavüz persak, Amorika blrlc§lk devleUerl \"fl dün birinci sulh ceza ma.hkmı~ bu fnd hllhas.q bmrii"'-U dtlnn. 

B. 3jan~mrn huS1.J.3i muha.biri 
bildiri ·or: 

realizm Ue karşı koymuştur. Bu yeni 
buhrana mllletimizln emniyetine karşı 
bu tehdide de, aynı cesaret ve ayn• 
real!.zm Ue kar'§ı koyalım. James 
Tovn ve Plymouthrwk'dan bert, A 

menknn mcdenıyetı, hiçbir zaman 
bugünkü kadıı.r tebllke altında kal 
mamıştı. 

Ruzvelt, bunann ıronra, 27 eylOI 9-IV 
Berluı nnıaşmasmd:ın bahsetml~tir. 

"- Bu tarihte, iki Avrupalı ve 
blr A.sy Jı mUlct, Aınerika blrlc,tk 
dcvletlert bu Uç aılllctı.n genlşlemesı 

prognı.Mma engel otur ''0 yahut bu 

genl~lemegt bloke ederse, Amerika 
b1rl~tk de~·ıctlerıne knrşı blrl!kte ba 
rekete geçmef( tehdidi ile, birf~miş 
lerd.lr. 

Avrupaya hl.kim nazller, yaınıZ Al 

manyada hayata ve fildrlere hükmet 
mek değil, taknt Avnıpaııın heyeti 
umum.Iyesinl rametmek ve o zaman 
dünyanın geri kalan kıınm.larına O. 
hAkim olmak Uzere A"TUpanm egllr 
lerinl kullanmak nlyeLiııde olduktan 
nı earlb surette anlatmışlardır. Stzıe 
re HiUer1n sun defa. nıı.zilertn denıoJıt 
rat dünya ile hiçbir ıa.m.an ulaşa.mı 
:ya.cağmı eöylem~ oıuuğunu batırlatı 

rım. Bnşka kelimelerle bu, ınllıvertn 

kendi hflkQmet fclaetoeı Ue bizim bU 
k1ımet felaefcmlz arasuıda. nıhal bl.r 
sulh olmıyacaguıı ıJIUı elmes1 deırıek 
tir. 
UORRtl ETE ltAKŞl Btıu.E~,U~ 

DE\ LETLER OUIASA-
Mantık1 bir ıruret.ıe ,.. katiyeUe 

ı;u cihet teyld olımo.bmr ki ınfltcoa 

vtz memlekeUerm dünyaya b.Ukmet 
mok ve dUnyayı fethetmek tıususunda 
her türlO dU,ünceıerl t.erkettlklerlıle 

dair sarlh niyetıerınln g~keceğ .. 
gün gellncl;ıe kadar, A.mertk& b•rle§llc 
devletlerinin ırull:ı ııözJeriııl ~\1.lı: 

etmesi lı;ln tııçtı r hakkl yqktur ve bu 
bahl~te bıı;b.r aobeb meve-.ıt değildir. 

HUrriyct.e knr§ı bırleıınıl.§ kuvvetler 
A.mexlkllll sahıllertndeıı uzakt& tutul 
maktadır. Bu kuvvetler, lngtlizlı!r, 

YWlAillılar ve rAmcdllml.ş memleket 
terden kaçan a.oıkerlcr taratmd&n .ab 

lokn halin e tutulmakta, dığer taraf 
tan Japonlara karşı da Çtnmer befka 

bUyUk btr mUda:lla;a. glrl~lş bulUD· 

maktadır. 

Ba.z1 Amerikalılar Avrupada ve ~ 
yad:ı.ld harplerin blzlerl alAtad::.r et 
med1ğ.nl 68.llryor\ar, haltıukt A"\TUI•a 
ve As'yadııkı harpleri çıkaran.la.rm bi 
zım ; annm kUremize goturen Okya.
nusuann koııtrolOnU elde etmemeleri, 
blzlm ıç!n en bayatı blr meseleyi tC§ 

kil eller . ., 
Ruzve1t, burada Monroe kalde&i.ni 

bahis mevzuu etmi;J ve müteakiben 

de.ınişt!r ki: 
•·- Amerika blrl~ik devletleri ile 

lngUtr re aras~c!a, he.r lbUIAfı sulh 
yoluyla halledebilecek llu komşu hls 
a }'atı mevcuttur. 

HUr bir lng lt.ere en kuvveW denJz 
komşumuz ltaldlkça, bızl.m bir dU§ 
maıı hUcumımdan korkmamıza mahal 
bulunduğunu sanan bir kimse acaba. 
vıı.r mıdır? MU:ıvcr devtctlert Okyanus 
larda komşularımız olursa. bt.zlm 
raha' ta kalnbilcceğınıize ciddi suret.. 
te fnanıuı kimse aca.ba var mıdlr? 

E.Cii:tt L; UlL'U.:JtE t::ı..JL1R.SE 
Eğer lngıltcre ezfür..,e, mihver AV 

nıpayı, Asyayı,. Alılkayı, Avustral 
yayı ve büyı.ık Okyanusları kontrol 
t-decektır. O zaman. mtibaligns;z 
denebillı' kt. bizler, Amerıkaıia bcpı 

mız. gef~k ekonomik sahada gerek 
ukerl eahad:ı.. alnımıza bir tab:ıoca

nm hem de !nfilJ.k kurşunları Ue do 
ıu tabaılcanın namlusu dayanm!Ş ı:ıır 

balrıe yaş ):ıcn{;'1Z O zaman tıtr.m 
kendi ) ar.m kUreml.z de Jahil oldu 
ğu halde bütün dünyanın cebır kuv 
veti telıdltleıile idare e<Jild:ği yenı 

mllthi§ bir devreye girmiş olacağız 
Ve böyle tıır dUnynda tıa}a~t& dura 

• bilmek lçtn., kendimizi dalmi surette 
harp ekonomlıı1 e.saı:ı-na dayanan bir 
nillıtarlst devlet haHne kalbetmemiz 

ıcap edecektir. 
Eğer Okyanusların hAlA emniyet I 

!ade ettlğtn.I dlııUncnlcr varsa onlara 
derim ki bu Okyıınıı !ar, yelkenlilf'r 
devrinde olduğu kadar geniş de~ildlr. 
HattA bu"'Un, biz, bUytık Brltanyadan 
yeni ln:rtltereye mel"halesit: g1dıp döne 
bllec::ek tayyarelere malik bulunuyo 

tılZ. 

pakUarm& ragtııe.n, bir ço.k Avruııa nın bu nıUc.ıı.de:~ye gırmeırl lhtıınall"rl r.I t.arafmd:ın tevkif olunmuııtur. rt~ tı;:lode meml~ amum1 
mllleUe:ı latilA oJwımuı w eaaretu:ı o kadar çok aza.ıactı.ktır. ı: ·er kıu:.d Su~lu mahkemede demişt.tr kl: meefaatlnl temin lQn alman tecJ 
>eni •ekli altına almmı,tır. Bu mil ·eudınuze k.u,ı taınııınııe oamuak. r bJrlf"r!n lcıahetlnden bir •• u n ~ .. lwı... 
ıetıeruı Akılıett. b'~- na-. ta'"--cası ----•· 1 ı. ·-~-ı ed ,,.._1 ··- Trabzon 1~ JO uncu " .. ~""' ....., ..... uuu davr~ sterse.,.. .......: P ece.,..... ı ye dıtc-f\bllttek istidatta oh.nlsmı 
um naınlwu karşıs.md.a rnllletlerm l ber yolu:ı b:tzı milhatarıı.ları ihtiva sm-fma kadar okudum. 
• ..... _ti b! Bu-""'· -1.l:nce t11 bulamadım., batarı bsl'tk .. tl~rd11n k onmm&b· 
........ · za oa.z:l tab&ncıuıınm namlusu ettı.r.1n1 kabul eyıeı:uekllgıınl% lazım .... ,,~ o" ·• hl t ,__ 111 

.., "'" ... .ı.sızdnn. o gece hekA'"in ilı:eri- non zm(' t-uııf.!'l ı r. 
1'8.r~ıamcıa l"l!pnıatıın ne doaıek ol· d.!r. Fai<at şuna unanım var k.ı mılle ..--· .,....., A.,,Thf r f1:! 

ne rııllandım, el!mdeki nslr1 ile e.n- •• ' ....... 
ı:ıuguııu bllı:U.riyor. ttınlzln bUyuk ekseriyeti bı;ıulm t.ekl!t .., ....-

Naztl•r lıarekeUcrtIU. dahilde niza ettığl:n yolun .,ım<!l u;tn en az muhn şc~ine vurdum. Yere ym·a.rlandı. 
mı tesıa ut.m.ek ve yalı.ut b1r teca, .. lze taralı " atldek1 dOn.}a sırlhU lç'.n en T.ıba.ncnsmı alırken ron bl.r ga\Tet: 
kaf?l btrna.ye eylemek ıc;;in tıLr mem çok Umltlt yol oıı:tıguna knnldlr... le '-ermemek f3tedi, bir bıçak da.ha 
tekeU ~al eltiklert ~bl 111rliı ,Ylll.an Kendilerim mUdafııa tçln mllcadet• 3alledım ve kaçtım.. 
larla baklı gösterrueğe çatışıyorlar edan Avrupa nıllletlerı. bt~m kendi 
Aeıtba AJm~nya. acrı:ıansı bir ctonu~ ıerl tc;!n muharebe etnıemtzl l.5tenıi 

~l!Mrlka memleketinft. ''lnemleketınl yorlar. Bu mılletıer. b!:!:den kendi 
ı1 Amerika blrte;:ık dı.l\'leUcrtnln te hUrnyetıcrı ve emolyctlen lçUı oıll 

cavUzünden bımaye ıçtn ışgal edlyo cadeleler.nl mOmktlrı lulacak tayyare 
ruz .. demekte tereddüt edecek mi? tank, top ve ııılep 1Btlyor1ar. Resmen 
Şu cwet.e derııı imanım vardır tcı blld!rir'.m ki. dlğcrlerınln tıa;ıına ge 

A.menkan milletinin bUytlk ek.s6r1)'9 ten tı.arp felAketlermin \"e c:ın çek.~ 

ti. ÇiZdl~n:ı yolun t\tıl tçtn en az teh melerlnin aııı.n ve çocukl&ruıııın ba 
likeyl ve istikbal için en büyük dUn ~ ~clmru:uesı ıçın, bu ııilAhları. lil 
ya sullıU Umı<illlı ıhliva. e<ıcn yc!u teş zumu kad&r ve oldukça ıtıraUe. bu 
ldl etl1ği Uz.erinde mUttcf\kUr. tnilletlt're venuemiz li~ımdır. Bozaun 

Ba.z.ı kimseler. mitlverın hiçbir ıa cu!ar, çok geç de.Weıı.Uııer. mc bir ıa 
man garp )'artm küreeımı hücum et· man çok geç oluuy&ca.ktır ve yarm 
cue1' ı:ıyetlnı1e huıu.cmıı.m.q: oı Juğu ancak bugundeıı dabıl gec;; olacaktır 
fikrindedir. Fa.kat bU, mağltıp edUını~ Aekerl!k bakımından. l.nglltere ~ 
birçok roemlekeUcı"to muka\-eaıet kuo Brltanya lmJMUalorluğu.. bugun dUn 
retini mahftdeo ı:1h."l yeun aynı tAb ya hA.klm.iyetiııe kar§J oır muuvenıoaı 

likeU göıılJ \"e c11lştiııll.I) tanıı:tır. Na ..;a!eai teşkil etmek~ır. l.nglltere v. 
zUer, t;UlUn ırkların ıte:ııdi ırklarmın ve· Britaııya tmparatorhlğU, lns&n ıe 
ınadllnu olduguno ve bııı.neu~ bütün cıuıt:t tanhınd~ e~diyerı y&tıyacak 

ırklara em~ebllcooklcruıJ eoylUj'\lr tıir muhll.rebe veriyorlar. Bır Amert 
ıu. Bundan bqka .:ı •h mmly t!.l kan seferi heyeti gö:ııderılme.'ri lı&lc 

cihet de şudur ki bU:lm Y'-4TIP1 ''"~mı· kmda hlçbir tııtetı mevcut dl~ıldlr. 
cuı geniş gcllrlert. bUtU.O oiliıyanın Ame?'ıI\a.rı nilktlltıelJnln herhangi bir 
en ziyade ca.zip gıı.nlıneti.DI t.e~kil et azası da bır Amertkan ıefert heyeti 
mc!.tcdir. ı;öı:ıd .. rınek hususunda. hiçbir ~t ta 
FEXı\ KU\\ ETt.rm ·~L"<:PtD:.ı• ~ımamaktadır. 

..... K.APIL.ı\RDllZDA. '. M ·l.\nu..t SJ~ .\St~TUUZ RARBJ 
~it, sözl(·r!ne uöyle de\'am et. t~rtHFAF finIEMEJU1R 

ın~tir. Millt ırty:ıııcUmı.z. harbi btllıfaf et· 
, '.tnkAr kabul ıtnı1yen şu tıal11k11t" memektedlr. ı.ııııı ~yasetin bedefi, 
g6z:lerlnı!zl artık daha taz:la yuınmı hıı.rbl ı:nemlekeUmızden uzn.k tutmak. 
yalun: Bir ;ok mcmle\;eUerl yıkmış, ttt'. A.m"r1ka Birlc§!k dcvleUcrtnln 81 
bozmuş, keınirmilj olan ıena kuvvet ·~ıanmal!ı ~ yolduğunu hl.saetmi 
ıer, himdid~n kapıbrunı7.ın ıç tara y~ğ\mlz ber clna ve her ton müb.lm 
Cuıda bul~nuyorlnr. Bur.ı.ar.n stz:lı ınat ve i:ıı,e maddeslılln cephelerde 
mllıılCSSfllcrl. memlckctJrni.zde \·c kom t-ulunan mUdafilere yardım için rön 
şu mcmloketlerde Ca:ıl'yettedlrler Su derilmesi, demokrasinin dünya h8.ld 
lğUşaı;çılarrn bir tek hcdcli \.-:J?'dır m~yetlne kı:.rşı mUca.delestne bUyUk 

\'e. bu da ınQleUnılzt Dirıb1rlne mı:ha nl.3bett.e yardn.., domıtltttr ve daha 

euu gruplarıı ayı.nnıık, birll~.rnızı· t>Uyul; ntBbette yardım etmelidir. lııve 
bozmak ve mUda!a.a azoımttl yıkmak ç:n. P.usyar.ın ve Alma."l)'aya komşu 
tır. Bıız:ı Amerl!cahlar \'ar ki buıılıı.r, d!f:"er ml'mlekctlerln mıhver memleket 
aynen nazllcrln lstetllklerl \ :ızileyı ıerine bergUn çelik, maı! •n. petrol 
görerek b ugıbı ajanıı ara ynrdım et ve diğer tıarp malzemesi goodennesl 
mektedirler. Ve bu Am~rtkıılılerılan nasıl blt:ıra!ltğ:3. nıuhıııll! değil~. bl 
bir kaçı diyor ki biz mlhvel" devletleri ı.lm de boyle hareket etmem!z bltarat 
nln dostu ve ~rlld olmalı iml~lz ve on lığa muhıııtr değildir. lngııtereye yar 
!arın diktalöriUk usullerilıl ta.kl!d et d!m, bir hisınyat me.!lelesl değil. aııkcı1 
meli unl§iz. Fakat ~rübe !sbat cunı: mUteh&BSıslarımızm mQtalealarına 
tir lıd bıç kimse ııaAlerı teakln eı1e dayanan bir reallat a.akert lliyaaet me 
mez. Hiç bir Uı.sa.ıı ka. Planı ehl1leş .ı. !it' ı esi tllr. 
remez ve kaplıı.nın ok~1yarak onu kıl ttuzvelt, bUlll&re dalılll işlerden 
çUk kedi kadıu munıa yapamaz. Gad bahsederek töZlertne töyle devam et 
darlık kıır~·sm.ia teskuı. yan0ın bom ~tir: 

bası k.arşı.sınd& mantık bahl.a mevzuu .l:ilikı.;nıııt ,·atanı.ıa~ların ekonomlk 
olmaz. şunu bıllyorl!z ki mUletıer a~ refahını himayeden baU kalmıyacak 

lyan osu 
Bu ak~am T nlcsim 

gaz· no~unda ç kiliyor 
).Iillt piya!'tgonun 041 ydba,.r çc. 

kil~i bu akşam sa.al 23 de Taksim 
belediye ga.zin~u salQJtla.rtnda ya
pı.laclj{tr.r. Muhtelif ikramlyclı>r 
çckildiktl'ln sonra tam saat 24 te 
son olarak ( l 00.000) liralık btiyük 
ilU'a.miye çekilecektir. 

Bu p\yangod& d~~tılncak i.kra • 
miyoleıin :rekünu 3.030.950 liraya 
balig olına.ktadn-. 

Çekili~in bUttin safahntr retra.r.s
mi.won tarüile Anka.r:ı radvosu 
tar~fmdan neşr-edlleccğinden 'çe • 
kil §i memleketi.n her tarafından 
takip etmek mümkün olacaktu·. 

mücafaa için esaslı endll.c;trilerln 
derhal gent.~I eıneelni tehir etnı.l -
yecektir. Sarih ~·ırette §unu an -
la tmak istiyorum ki milletin he • 
defi, milda.faa levaım:n.ı yapmak t
çlıı ihUyacımız olan bütün maki -
nala.l"I, tezgA.lılan ve Ca.brlkaları 

mllmkün olan bütün ıfu:atle ~ 
etmektir. Bunun için ineanlarnnız 
vardır, zeki.ınill vardır, servetimiz 
vardır ve hPr şeyin fevkinde az -
mimiz vardır. EndJatrl fabrikaları 
sahiplerini, direktörlerini ve işçi • 
lerln.l, bu mUhlmmatı &üratle n 
hiçbir tahdide tlbi tutmadan i!ıtih 
sal için mUnıkün olan biltün gay
retleriııl sarfetmeğe davet ediyo· 
rum. 

'l'ayya.relerlnm, gemilerimiz ve 
toula.nm:z imal olunduk~. hülı:ü -
metiniz, mtida.faa eksperleri ile 
birlikte, bunlardan milletin ve ya
rım k\lrenln müdafaası için en iyi 
tarzda nasıl lstifade oluruıca~rnı 
kararlaştıracaktır. Dışarıya gön • 
derilecck mıkta.r ile dahilde kala· 
calt miktar hak!nndnki karar, be· 
yeti umumiycsi ile askeri ihtiyaç.. 
larımız e.sr.s-:ıa gö-re al~acaktır. 

1NGtLTEP.Ei'l-~ BtiYOK 
T'ARDOIDA nuı.uNACAGI~ 

H ava kurumuna 
yardımda bulunan 

kızlar 
Çamlıca Ku I isesinden 14 ya.· 

şmdald Bayan Nesime Si-pal1i
oğlu altın ta~tr hile~i~"ini. Be~ 
yoı"flu 29 nncu ilk okul talebe· 
sinden 11 ya!'rrnda &yan Sevim 
Sipahloğiu 4 Hi<11lt"I!" .. r.-qrk11h 1tl· 
tm k ol saatmi, 8 \~qındJıki B-a· 
van Nevin Sinı:ıhi;.<Yhı a•tm 7.iıı· 
clrli ve kTT1"1T'!.t kol~~inf Artnı 
va enbıı.n müdürle' ·'~11 Sıı.1 
Hikmetin 3 ya."mdaki km Ba.
Wln Nfü:tıet Ö:r,erol O" parma.
~md!lki ta!'!h kür.ilk a Ttrn y;ımı. 
ği.ini! Türk F ava KtıI"Ummı:ıı 
vernıPk rnretiv e ,.u:rt .. e,•eriikle· 
rinf !!'

00

cıt"'rrrıı-1 ,.rdir. 

K~sa haberler : 
" Tiftik Uıra.catç·ta.n. dün, bir. 

likte toplanarak Türk - lngfü~ 1 
tle&.l"f't bf.rıtğin in ya.rtığı ta ı er ı OT i 
tetkik etmiştir. 

* Finlandly&ya ihraç olunacak 
mallara ait m~r.10e şalıadet.na.mel& 
rjpin Fit) landiya. 3Afe.ret 'eya kon-
11oloelµkİ"-rtJllıı: a da vı.. edllece-
ği 8.tilkad~ra.· bildfrilm~ 

* Dün 200 b in Ura.ltk ltıraea.t 
yaptltnl§tlr. 
~ Akhiaa.rla Manisa ara.~daki 

seller yüzünden Ba.ndırm8 - l.z
mlr tren poeWa.n aekteye uğra.. 
mıştır. T&Dtlr ~ bitinceye kadar 
§ehrimlzden gidecek yolculara btı 

hat için b:let verJmiyecektir. 
* Esnaf. cemiyetleri kongreleri 

15 kanunurnni 1941 de başhyaeak
tJr. Knngre hazırhlı:l"nıa. ıı:imdidrn 
b~la.~r. 

Bagra yoliyle mal 
göndermek istiyenler 
Ba8'ra - Bağdat tra.neltlndc:n ifi

tifade e-de~'t ihracatta bu.lıınmal< 
istiyen tacirler. m-nt'll·a tic3ret 
mildürlüğüne mi.iraca..lt t.-dr>rek ne 
miktar mal gönt.icreef"k?rr'ııl bildi. 
recekler. ve nakli lçlıı \'A.cton lsti
yectklerdir. 

l'ılda bir defa bi>· J:u l,a·• pa.~ 
ra..'lı tcber;·•ı eden ı,•a;ta.ı:.daşlarm 
~a.yı:tt iJ:i mil}'onu &uld.uğu 
gföı hava me.~lemiziıı .rarısım 
hal!cdilmi.ş .<tayabf7fri:::. 

,pm~--

Yeni ,....nrtillP Yspaoy ... : sendl· 
kaları nnırahhasiarmm a.kd~ 
tikleri 'cü' il!.t bir içtimad~ en· 
dikalar reisi Salvador Meıiııo 
bir nutuk irad edere'{ cnümilz.. 
dc'-i sene!cr:n. biihass'iı. UM.1 
sent:slnın İspanya ile A ,,-upa 
ve hatta bütün dünya irin ~ok 
bil ·lik hir ehemmiveti ha.iı ola
ca :r1"1 ""vlemi~ v~ ~unları ila
'"' et.n~i tir: 

f spanvanm ve Mtüu d .. ul ·a. 
nm mukadderatını yeni istika.· 
mctl~re çevirecek olan bUyük 
hadiseler hl.Zll'larunaktadır. Bu 
gtin va!".ama.kbı. oldu.ıhımuı an · 
tar. bilha.,:,..~ lsn!\nva için (Üç
U'klerle rioludur. İSTıa ra. 'a.vı • 
sız ı.orluklan iktiha..m etınek 

~tırl'\."1'•1n 1e~rr. Bu 2rorlukla. 
rt ~ld rellmin vanlı politTkur 
J!P"lrdi"";l'T'i~ müthi~ dahili harp 
d ... ~ırnın!l1ı;r. 

F':ıılRrıi'ıı. . fs-oıt.nyanm istik· 
halini tl"mimtt a ltma k"'·a11 ye. 
~nf'i ııren•ibi kendilPrioı> tr~· 
termi~ oları gene1-al Frı''1kodan 
ayrtlmamR.~a k t'i surette k8 • 
rar vcınnflllerdfr. 

-<l'-----

BerHn garında yangın 
Rarlin. !J() (.·LA.) - D. ~. B. 

aj""'m bl dirİ\>Qr: 
Bu sa.b~h 6,45 dP E-"rllnde 

Anhıl gnrnım b•>?a.i depo3UW 
dıı. ~;r ''tın~ c1kmrşt.n-. y,,.n
grn baz:r bürolarn. ve qet gi~ 
lerir.e de sirayet <?t..--ni,t:r. ___ '° __ _ 
Siyam .. Fransız kıt.alar1 

çarpışıyor 

Bmıg 1~l,., .'$0 ( .-Lt.) Bir 
~·:\hı teb11Ri. H'11diçfnt hudu. 
dunda ve Siam kttalm arasm· 
da ı.reniş mikyasta muharebeler 
cercyaıı ettiğ"ni bileirı:ı::ektedir. 

Fransızlardan esir '"O harp 
levazımı alıtumştır. 

Fransızlar. cuma.rte~ tia.ba.ht 
Mongkluw mmtakasmda. Vien .. 
tie.nnede:ı at.eş açmışlar. fakat 
süratle sükuta me<:bur e.dil:nit
lerdir. 

8inema ve Tiyatrolar 
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1 //t:J/lı 

$ ehir T İyatrosu 
Tf'P"~ı Dt'0.4l1 Kısmmda 

,\ J >anı %0.30 da 

Aptal 
Yar.an: Dos~ 

M ı; ._ 

bWdal (l.addesln.de komedi knmlnü. 
Alqam ıo.- dat 

Paşa Hazretleri 

Bevoj;lu Halk Sirıemcu• 
eujt\ltı ı 1 ete. :\.kp.ın ı ıteı 

1 - Kan Kol"S&n: it ıa.e. 
8 - eenırt Bıraman. 

cak tam tesllmıyet bahas.na, nazilar- tır. Fakat mıııet, nıUdafaa endUstrile 
le elde ci.leblllrler. H.attlı ltıılyan mu nın grevtt?.r ve 10ka11Uarla ke.al.lmede.ıı 
letı dahi oazilerln cllrüm oerlkı olmak vaz.fesıne devam edece~ flkrlıldedır 
mecburiyetinde kalnııtıtır ve bugün I Mlilet, ~çlleri.Jl ve patronların, ıuzu 
taıyan nıilletl, bızzat keoıilslııln nazı ıııu olan te\azımm tstlhsalıne aev~ıı:ı 

mütte.."ikleri tarafındıın baııg:I yalcu:ı edılmesı ıçln, araralarınoakl lbtılat. 
ıstıkbnlde ölünceye ka1ar aıkıl:ıcağ• ları u ..... ~rna yuluyla ve.)'li ı<ıınuııl 

y ılbaş ı hedıyeniz i e 
ııı bl!memektcdlr . )OUarla nal \e bertaraf edecekleri 

Teskln t::ı.rattan Amerikalılar, Çe fıkrincı.cdlr ve m.llcl ou no~la ll2crın 
koslovakyanm. Avuııturyanın, Polon de ı.srıı.r etmektedir. 
yanm. Nol"Ve<;ln, Belç!ka.nm, Rolandıı. Ruz\ elt, hUltQmetln, endüstrinltı 

nın, Danlmarkanın ve Frnns&nm lkl ve tşçilcrill tevkal.O.de mUkemmel !t 
betlerm n teşkil ett!ğt ikazı na.zan blrl;~ndcn ıltay~le tıahaet.mll ve 
dikkate a!ınnmııktadırlar ve bu Ame- şöyle demiştir. 

Devamlı bir habra temin etmek iatiyorıa· 
nız l<lt~p hecHye ediniz. 

Size güzel b=r'(aç kitap ha~ır&atıyoruz: 
l'1n.tı 

rıka.lılar, sızc mihver herhalde kaza Saat y:ı.pan tşçUer, ziraat makinele 

Biz, demo~!nin bil;.rlık ter
g!ıhhrmt ve mü..l"ıimmat fahri.kala· 
r ıu te§kll edeceğiz. Bu, biz m i,.; • 
bizzat harp kadar ci:idl revkala -
de bir vaziyettir. Aynctı sankt 
harpteymişiz gibi, ayni azbnlo, 
ayı:i süratle ve ayni vatanpen·C'r. 
ilk ve Cetlakariık hissiyatı ile va -
zifelerlmize sarılmamız lazımdır. 
lngiltereye büyük maddi yardımda 
bulunduk ve ıstikhıJde daha bU • 
yük yardımda bulunacağrz. İngil
ttte.re yardım a.mılnde hiçbir dur. 
gunluk vukua gelmiyecektir. Hiç· 
bir diktatör, diktatörlerin hlçbir 
kombinezonu, bu ar.ııinıfalıı tefsiri 
ile aıa~adar tohdltlcrle bu azmi • 
mizl zaytflatamryacaktır. Mihver 
devlctlcrl:-ıin bu harbi knzanamrya 
caklarmıı. inanıyonım. Bu imanım, 
en son ve en iyi be.berl"re dayan. 
maktadır. Bozgunculuk tçfn elimiz 
d" h!ç;!:rlr ma~~t mevcut değ'ldir. 
Omlt için eok tyi sebepler vard·r 
Derin surette eminim ki bugUn A · 
merikan m.llletl, dcmolmuıl imanı
mıza kllMl tchd'dfn anUne geçmek 
için bütün mUdafaa nıalzenıelerl 
f3tilısallruizi arttırmak Uzere hJç • 
bir zaman vapmadrıh kadar munz· 
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nacaktır, A.merl'ka blrle~ik de\"let rl, matbaa ma.klnelerl. otomobil, dl 
teri nll!u::unu dikte ed!leo bir sulb lttş ma.lunesı v" lokomotlt Uzerinde 
lehine lstlmal edebilir ve .. rollzakE<re c;aıışan l.şçller, §imd1 aydmlatıcı fı 
edilen bfr snlh., tesmiye ettikleri oıı fel~ler. bomba kaaalan, otobUsler, 
eulhten en fu!a faydalar elda edebilir tabancalar ve tanklar unal edıyorı.a.r. 
Cl.iyorıa.r. Faka.t bUg1.1nkU gayretle!" klfi değtl 

dlr. 

Tanzim.at 
tıııa.m A.na1k!opedl8t cu~-: 

Adeı:nog-ıu 

t>i-nın şun Aııtolo:Ust 

Denlz A,Jın 
Fra.usız Medeniyeti 
Felsefe Tarihi 
Tiyatro Te rihJ 
ı~t.anbul Bebillert 

zam bir gayret yapmn/;a azmet • Mlkelanj 
mi~ bulunmaktadrr. M lhaııımedin hayatı 
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AmcrUta B!rle11ik devletlm refsi Mwı..sır Fransız PeJkoloJi.si 120 
no tııfatlyle sizlerden bu ruiııt gayre. Napoleon 

ti talep ediyorum, Bu rnllll g1y • oaınaıw Devrtn.ın Son Sadruamlı rı 
reti aiılerden, sevdiğimiz ve hür- Son Alır Tilı'k Ş&lrleri X 
met cttiğ'miz ve hizmetinde bu - Şaheserler A.ntolojlai I-U 

l.00 

aıı 
100 

Bu son hafta içinde, bir ~k ki.§1 

Bu ne budalalıktır.. Kanun hanci 
canilerden mürekkep bir çet.e a1zir. 
cemaatinizi tıarar ve yok edilmek 
tehdic!ı altında caomızıo kurtanlm:ıst 

tçi:ı sizi bit Cizye verme~e mecbur 
ederse. buna mUzakere edilen bir sulh 
mu denir 1 böyle bir sulh, tarihte m!s 
U görUlmemtr; muazzam ııiUıblanma 
)'arlJID& ve en tahrip edici ticaret bar 
bll)e giden bir muhare~en başka bir 
şey oımıyacaktır. 

Daha fazla gemlm.iz, daha fazla 
tayyaremlz. da.ha fazla topçumuz, 
her şeyden daha fazla miktarda 
istihsalim z olmalıdır. Amerikalı -
lar, şimdiye kada.r alt§Uklar1 ça • 
l:şmak zihniyetini tP.rketmelidir • 
ler. Müdafaa gayretleri, endUstri 
istihsalin ·n fazlalaşnıasmm i.etik • 
balde doğuracağı nctiCt'lerden kor-
kanlar tarafından kötllrüm bir ha.. 
le getirilmemelidir. l.1Udafaa gay
retlerimiUn muvaffıı~ıyet.sız,iğinin 
istikbalde doğuracağı neticeler, b:.ı 
gün, çok daha ziyade korkulacak 

hınmakla ütihar duydn~muz b•ı Anmaya (Çocuk \dt.etıı) 123 
b&na, bu akşıı.m va.z.lyet.ln vel:ıameU 
bakkmda bUtlln hakikati t.arnamııe 
çıplak bir surette bildirmemi a.rzu e~ 
t1klerlıı1 aöyledUer ve kendileri için 
de baklk!ltl bUtün çıplaklıfiyle dt.ll 
ıemek ceaa.r&W U'llUıllWW ı.z.ııa.r eyle 

NA<&lU:llL'li :\"E~ t Nt7..AMJ 
Naziler. dUnyada yeni bir nizanı 

d.ı;.n bahaed!j·orıa.r, takat :t1hl.nlarinde 
dllşündilkleri eey, en eski ve en fena 
~nde l:>ir ZU.l\)m ve !Bllbdat devri 

dlr. ÇUnkU bu Uranlıkta ~çbir hUr 
_ mahiyettedlr. Amerlkanm l.stikba 
li hakkmda hl~bir bedbin siyaset, 

millet adma talep ed
1
yorum, ve 1 G h• h d• d• 

hu talepte bulunurken, müşterek üzel ırer e !ye ~T: 
gayretbnizin büyük muvaffakryct· ~vlet Kitaptım ım14Ur1Utu 
le tetevvüç edeceğine mutlak bi!' San, yeri 
imanla me§hu olarek, mllleUmizi Mf. \'. J"ayoıevl ve dljter kltapç1'3.rd:ı l"r.?ln"nr. 

§ahit tutuyorum. ~!1!11"'!1!1!!!!111!!1!!11111•111!1111••111!!11!!1!!11!111•- * 
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ihtikAr yapan Uç Fiyat murakabe 
ortak komısyonu 

Müddeiumumi ıürgün Dün gıda maddesi 
ICOtAYUIUF] 

AMERiKADA 

Şehir hayalından 
----

Bir. aı-aba ucuz 
kUmUr aldım! 

edilmelerini istedi meselesini tetkik· etti 

Yazan: ıskender F. Sertellı Kim.il Kartal adında bir yor- Fiyat murakabe komisyonu, dün, 
gancıya 600 küsOr liralık yor· vali muavini Ahmet Kmtk'm reis· 
gan ıµalzemesini yüksek fiyatla liğinde toplanarak gıda maddeleri 
satarak fatura vermek istemi- meselesi Uzerinde çalışmıştır. 

-33-
Şiındi herkeste bir merak u • 

Ya.nmıştı: 

- Acaıba kuzunun hepsini yi
Yebilecek mi ? 

Herkes biribirine aynı sua
soruyordu. Valkerle tercü-

~ Yusufun neler yiyebilece· 
.. · bildikleri için, böyle bir 
~pheye ve tereddüde düşınek 
Şöyle dursun, bu mevzu üz.erin
de konuşmak bile istemiyorlar-

• -\& * 
OCA YUSUF, KOCA KOYU· 
NU BİTİREBtLECEK Mİ? 

Yusuf, geniş bir nefes aJdık
ve bir bardak su içtikten 

nra, ikinci hamleyi yaptı. 
•ıdun _birini daha · kopardı. Ve 
tahh ıştabh yemeğe başladı. 
. ~u sırada !belediye reis mua
nı Mister Peterson, Yusufun 
;sını olan Harrye uzaktan sor 

u: 

1. - Siz ne dersini~? Türk peh· 
ıvRnr, kuzuyu bitirebilecek mi? 
v a~ kendine mahsus soğuk 
e mustehzi bir tavırla başını 

salladı: 

- Hayır. Bir insan midesi 
bunu alamaz! 

Reis muavininin bir fikri ve
~a. iddiası yoktu. O, herkes gi-

~y Yiyebilir .. 
ahut: 

- Yiyemez .. 
J<anaatini ileri sürmüvordu. 
~~1ister Peterson sadece, bu • 

nu sormakla, misafirleri oyala· 
llıak ve meraklarını tahrik et
llıek istemişti. 
~~in cevabı bir çok kim
~ er U7.erinde menfi tesir yap-

. Bir ihtiyar ~azete muharri
rı: 

~ Afrikalı pehlivanlann mi· 
bı küçük, Aınerikalılann va· 

f:i.cı.t, .fakat Asyalılarmki - ik· 
~m ıktizası fazla kalori alma
~ mecbur olduklan için -
buYi;ik. olur.. çok yemek yerler .. 
d Dıye bir söz atmıştı. Bu, pek 

e ~~~ ve manasız bir buluş 
!e@d.i. Şarklıların ekseriyetle 

di
v;)Qk, ~ahlardan fazla. yemek ye· 

len muhakkaktı. 
h Mister Valker bir aralık şüp 

eye düştü; tercümana döndü: 
.. - Yusufa sor bakalım .. Ö

nundeki kuzuyu yiyebilecek mi? 
'I'ercünıan sormadan cevap 

Verdi: ' 
.. h-:- Otelde iki kuzu yediğine 
va ıt Olın.adıruz mı? 

..,ister Valker, Harryden in· uen, manüatura tüccarlarından Tiearet Vek8..lett, komisyonu Giliılerden pazar .. Öyle l:dr Yat· - 38 kilo-
J.YJ. ,, · mur yağıyor ki, sanki sel götilrll.- - 42 kilo tikam almak istiyordu. Güle- Rafael Eli ile ortakları Moiz gö~derdiği emirde sadeyağı, ıeytln 

rek: ve Hayimin muhakemelerine yagı, pirinç ve fa~ulye gfüi mad- yor .. Ta.bit, şurada ka..ra.loşa l1d - t-0 kilo .. 
- Şimdiden mağlllp oldu- mevkufen dün öğleden sonra delere narh koyarken normal za.- adan kaldı .. Kıb:ıunuıevvel ortasın- Ve nihayet ~ kabadayı çuvalı 

nuz, Harry! dedi. İddianız boşa da devam olunmW}, müddeiuınu manlardaki maliyet fiyat? yüzde dayıı .. DUşUnUyonım: elli kilo .. Birden midem bulandı. 
cıktı. Yusuf pehlivanın midesi mi maznunların sürgün ve pa - karı Uzerindeın yürünmesini ve - Kış geldi çattı. Sob&yı kur- Biıdm çuvallar da btmla.rda.n bUyük 
de kolları kadar kuvvetli oldu- ra ceza.siyle tecziyelerini iste- harp dolaYTSı ile fazla kir veril • duk iyi ama da.ha bir alay da maıı- değildi.. Öyle olduğu halde biri 
- ~-,_ · tm · t' · d · . memesini bildi-•,..:-. Bun~-- ga1 kömürU lAmn. 8S diğel 79 kilo gelm1şti... Bir mil-
gungı-·ı umı·~. mın e emış ınız, e. mıştır. b<>.,,ka aynı e~o.u. bulu--~ Diyorum, dışarıdan bir ..... be.· n.uebetmi get.lrlp kömtlrcllye !'IO~ 

Suçluların avukatları da mü- ""Y .......,..,.. 

H . .. .. k pk 1 na:rhlarm il8.n edilmeden ve1·•1ete na cevap veriyor: duın: 
arrynm yuzu ı ırmız.ı o· dafaalarını yapmış ve muhake- - _ Kömü"-'··· _ .... L 0 •. m .. kömür çuvalmı 

d B . .. ı· ea· b ....::- 14 d k bildirilmesi istenmektedir. Bu narh ıı .. u ı:Ju ~ J.,..,. u... ırşey soy ıyem ı. me uı;ı..ı.u saat e ara:r ve· Pencereden - .. k,.... "'-"'"'"""'"' .. _,_ dold·- ur,,,. ısS-M kilodaJl 
A 1 -t.ı.: ;;..,ı,.l w ilk ·1 k · k 1m lar, muhik görilldükten sonra ve. - ·r ....._., __ _, ~ .'IA& .,~ 

ra armws.ıu so6 ...... ugu · rı me tizere a ıştır. ka.letçe ilan edilecektir. ilzerl ha.sırla ört.Um bir anha ve . ağır gelmez .. 
defa bu konuşma ile anlayan hallerinden k"yIU otduklan --• ... _ n~· 
'fi Been ı~4' k ,,,. k e 8 1 k • p rt" k • Bundan başka celepleri -~- u aw..,,. ~ 
.il a s, ~ ar..y .. ırara m • a ı esır a ı ongresı ~""G lan iki ko··m"-U.. a -~-- n.ı "ç _,"" daha ........,, • · ak 'stedi ra.k kendilerinden 1938 • 39 senele- un; A.l"~ ~ " e.-" ~ 
seleyı kapatm 1 

: dağıldı rindeki canlı ve perakende hayvan - Aman, diyonım. .. işte kmmet Kömür meselesi evde de patlak 
- Artık pehlivanlad~rml ı.zıi, B-7 kes' •o (H•• ... ,..:) ffya.tlarmr istem.iştir. Komisyon bu ayağına kadar geldi .. Şu kCimü.rii verdi.. 

fazla sıkmıyalmı... Ken ı erın ıuı ır, 0 """"""~ • • ucuza aıa.ı.m-m· .. _ a --- bu JtömürUn her tara-
tst P t. ·1~ t k · b ·· ikı eenenin de fiyatlarmı göz önün- ·~ ~ 

serbest bırakalım.. er sofra - ar ı vı lJ.ye ongresı ugun Seeıeniyorum: ... •- a._r .. Oıtelik taş da do-
inl iste ı son içtimamı yaptı. de tutarak bir (emsal) ilAn ede • u ..... ~,.v 

da yemiş yes er, r erse cektir. Bu emsal il&n edildikten - KömUrcU, kömürcü.. hı.. diye §ikAyete başlacWar. 
holde müzik dinlesinler. Blitçesini 33 bin lira olarak sonra halk, canh hayvan fiyatlan- Ve 8.§ağrya i:ftfp pa:ta.rbfa giri.- Ben artık kömUrcünlln tekrar 

Dedi. Zaten bu sırada birçok kabul ile vilayete ait bir çok nı göz önünde tutarak etin cinsine şi>"ruz.. gelmesini be:kllyordum .. Aradan on 
kimseler sofradan kalkmış bu • dilekler Urerinde faydalı karar· göre .sat•" fi.vatmı anlıya.caktır. - Kaçtan kfunürlin ! beo gün geçtı, bpıda bir araba 
ı d !ar aldr. ..,, N k d unuyor u. Diğer taraftan komisyon, yılba· - e a ar alaca.ksm fltendi.. durdu: 

Gazetecilerden biri de Yusu • Eski idare heyetini aynen şı dolayı:sile bazı gaztnolarm ısahm - Uyu"1rsaık kolay. - KömtUlf.tm'cll! .. 
fun önünde kUçUk bir aıbide gi· seçti. Deleğe intiıhaıbı da yapıl- ba.şma. 5 liradan aşağı olmamak - Beşten veririm.. Tamam!. dedinı ve aşağıya. in-
bi, tepsi içinde duran kemik drkta.n sonra, kongreye son ve- şart.ile sandalya parası aldrklarmı - Dört olursa ne lll. dim .. Hiç renk verir miyim?. 
yığınının resmini çekmeğe ça-. rildi. göz önünde tutarak tetkikat yap- - Güzel hatrrm için yirmi pt.- - N.-ılsm:m ağalar'?. dedim. 
Jışıyordu. İdare heyeti '1Jnlardır: Per· tntmağa karar ve~tir. Hak.ika- rasnıı da.ha kırdım, dört buçuğa Allah razı olsun ıı.izden, bana bir 
Şu Amerikalılar cidden garip tev EtcioğJu, Sadık Deniz, Na- ten sandalya parası namt altında olsım. baıba doetıuğu ettiniz ki unuta.-

insanlardı. fi Kadanaz, Necati Uğur, Abdi müşterilerden para alındığı tabak· Kömürün 6•5 kuru§&. Batıldığı mam. Şimdi Jr.aç çuval var ara.ha· 
Tercüman, bu ga.r.eteciye sor- Ağabeyoğlu, Azmi Şako, Hasan kuk ederse komisyon belediye ik- gllnlerde kapıdan dart buçuğa kcr ımda.. Hepsini tartın.. Tabit eski 

du: Kaptanoğlu, Rasim Cagan, Ni • tısat müdllrlilğünce, yalruz yılbaşı- mür a.labilmek u iş mi? tiy&ttan .. 
- Kemiklerin resmini neden yazi Akyürek. na mahsus olmak üzere eğlence - Pekl ben de dört buçuktan K&ntıretıler benim de fazla clik-

çekiyorsunuz? ---ö--- yerleri tarifelerinde yapılan yık - alayım ama, bir Pl'tl&, diyorum, kat etmediğimi gôrUnce iştiha ile: 
Gazeteci - Bundan daha ta- Bir randevu evi sekliği reddedecek ve gazinolar tozI~ ve mla.k oimtyaea.k,, - 89 •• 92 .. 67 ... 74.. 

bii ne olabilir - demek iste- kapatıldı hakkında takibat icra. ettirecektir, KomUrcU bütnn 88.fiyeti '" ·~ Diye çuvallan tartıyorlardı. Nl-
yen hir tavırla cevap verdi: kalpliliğile. gUlUyor: hayeıt heea.ba oturduk .. On altı çu-

- Neden mi çekivorurn? Ku- Ahlak ıube~ :oıemurlan, evvel· Şirketi Hayrİyenin - İllhı efendi, biz öyl<e adam nl 1120 kilo ge!nrle .. 

ZU 
sofraya yeni geldigwi zaman ki gece uzun za.maındanheri rande- kı ~ıyız .. Dökerim öyle alrrwm .. Hep- Daha benim boşaltın dememe 

vuculuk yapan ve Üskildarda Tah- ş tarifesi sini tartalım mı? · hile vakit bn-akmadan başlad;lar 
da çekmiştim. Şimdi kemikleri- tamina.re sokağı 2 numarada otu- Şirketi Hayrlyenin yeni kış ta· - Yok şimdi ild çunl Jhmı.. k&nOr c;uvall&rJDJ taşıyıp boşalt... 
ni de çekiyorum. Yarın gazete· ra.n Kör Hakimenin evin! basmış- rifesi bugünden itibaren tatbik Haftaya. bJ.r araba getirin al&yr:m, mağa.. Brrakt.rm. yapsmlar. !çeri· 
de evvela kuzuyu muhteşem Jar, iki kadrola bir erkeği mUnase- mevkiine girecektir, Yenl tarife· ':'e iki kömürcü ellerini birlbir _ ye yedi çuval gitti.. bogaldI. Niha-
gövdesiyJe tepside göreceksi· betsiz vaziyetlerde yaka.l"-T•l~ d da ğu al terinin .. oınuz'--- •tıp .. ~e•- bir - ..... ~-d d b' ......., e pazarlar dahil oldu b de J.&rına ... -.u ..,. ,,_ -..1.luu. 

niz... Onun yanın a a ır yı- dır. her gün Köprüden Çengelköyilne sırık vucude getirdikten f!Onra kan - Ağalar, dedim, kömürüniiz iyi 
ğın kemik haline gelmiş şekli • Sabıkalı bir randevucu olan Kör sa.at 10 da ve 11,25 de ilave posta.- tan kollanna &&yor ve ilk çuva.- mi hiç eorınadım .. 
nL Nasıl, bu buluşuma ne der- Hakime, adliyeye verilmiş, ev mü- lan tahrik edilmektedir. Cumarte. h çeklvorla-r. -Amal\ efendi, de<li:1~· biz sa~ 
siniz? htbienerek kadınlar muayeneye si E:avakla:ra ~n vapur 24,15 te- . 83 kilo... na fena mil verir mıyız ?. Seru 

Tercilman gü]erek ayrıldı. eevkedilmişlerdir. dir. Son araba vapuru da Üskildar ~mel çuval da &ynı şekilde te- karde§ gibi aevdik .. 
Yusuf sofradan kalkar ka.lk • dan Ka.bataşa ea.a.t 19,30 da, Ka· kiliyor: - Ama, ağalar kömürlintlı: toz 

maz şöyle bir gerindi: Resmi daireler bugün ha.taştan üsküdara. sıa saat 20 de - 79 kilo.. ~ ııonra bozuşuruz .. 
- Işte bu akşam çok yedhn.. öğleden sonra tatil hareket edecektir. - Al etendJ ha.YT11U gat- Diye yeniden ihtar ettim. 

Midemin kopacak gi'bi gerildi • Kömürlüğü gfıgtertronım ~ Ve iki çuval daha boşalttata.n 
ğini hissediyorum. Şöyl~ geniş Yılbaşt mtlnasebetile orta tedri- Anka.rada bir ikbaat yorlar .. Kömtırlere bir göz atıyo • sonra kömü:rlıl.ğe geçtim, aldım eli-
bir yere otursam da bıraz ne- &at mUeaıel!leleri dllııden ftibarMı, nım, b~ d~ ~leme .. Belsde tıılr me Mr deuıJr çubuk ba.Şladnn kö-
fes alsam. ilk tedrisat ve Untversite ile res- meşheri açılıyor sevinç ~ tarif edem.em. Pan.tan.. uılirihı altmı ltarışt.mnağa, bir kil· 

Tercüman, Va.lkerle beraber, :1 =e~~~-öğleden son- Hilkfımet, Ankarada bir iktmat nı verdikten 80llra memnuniyetim m balup kömürün üstünü bir ke-
Yusufu geniş ve yuınuşak bir Ünivendte, orta okul ve daire- meşheri açmağa ka:rar vermiş ve den A.det.a. ellerine sanlıyor: nara )'lğdırdmı. Alt tarafı baştan 
koltuğa oturttular. terin tatili çarşa.mba. akşamına teşebbüslere geçmiştir. Bu cilmle- - Havdi ,:Allah havr:rtı m~- aeağıya to.z mıcır .• 

Yusufun hasmı uzakta dola· den olarak bütün vilayetlere g6n- ler ver8fn agala.r •. Ha.ft&ya bekle.- - Haydi dedim, mat§ Dl&l'§, 
srvordu am"' gözünü de Yusuf· kadar devam edecektir. İlk okul- derdiği bir tamimde o vilayet da- rlm .. Yine böyle iyi kömUr o'-- "imdi~ tekrar "Uvallara dol-
, • J ..., la.mı tatili cumartesi sabalıma ka- 1BU11 " " 
tan ayırmıyordu. Harry, kosk?" hilindelı:i el sanayii eserlerinin ha- Diye kömUrctlleri uğurJu:roru;;,. durun ve arkanıza bakm:ı.dan cad· 
ca kuzunun bittiğini ve kemik dar eUrecektir, zırlana.rak lktısat Vekaletine gön- Aradan bir kaç gUn geçti_ Tanı- deyi tutun. 
haline geldiğini görünce, haY· Altın Fiyatı derilmesi bildirllmlştir. Şehrimiz- d:ı'lı: bir kömUl'cllde bulunuy~l"dmn. Ayak dlretmell:, kabarmak, klil -
retinden gözlerini a.çmıştı.. den de el dokumacılığına ait 40 Kömürcü birisi için kômOr h&ZU'lr· hanbeyl~elr istediler.. . 
Adeta gözlerine inanamıyordu. Diln, bir a.ltmm fiyatı 23 lira 5 parça hazırlanarak ticaret odam yor .. Dtkkat ettim çuvallar ~ - Fazla öteraeniı dedim, bir 

-
______ (!.:D::::oo:::,::a:,:m::;ı:...;.t1a::.;r:..::J~-k-u_ruştu __ • ---~;-------vas_ıtas_il_e-::=V:-e_k_A.l~e:te~gö-n_d_erllmiştir-:~· _·_.;.>"_r_:___________ polis ça.fınr tömtırleri önünde tek 

rar tartar ve aizi dolandıncı diye 

Oda hizmetçı·s· ı· ~~~~yaindi..Nasdiıune-
• ki Albayet 700-750 kilo kö-Beşer dakikahk hikayeler· 

h ;:" lnvet ama, onlar tam ma
k~lYle kuzu idi. Her biri üç 
"'l.~!O<lan fazla değildi. Fakat, 
i;' lS .eens 'bugün küçük kuzu 
ö ~- ~~amış. Şimdi Yusuf un 
k~tı)\I.~ yediği kuzu, sekiz on 
~~lo1uk ve koyunlaşmış büyük Tirede yol inşaa.tmda çalıştığıin 
~: .. ~thaY'landır. Bunu ya kasten. seneydi İki ayda.n:beri bekA.rdnn. 

ya hazı:rlandmı. Bütun otel de za
ten uyumtl§ gibiydi. Ah bu otel
ler .• Bütün bekar i:n.Sanları:n ve ev
sizlerin kokusu orada toplanmış 
gibidir. Kendi kendime bir hıristi
yan evin.de olduğu kadar vizıh du
yulaıı bu kokuyu dilşllnUyor; ve yi
ne kendi kendimin hüviyetini ga
ripsiyordum. Bi:rdenblre kula.kla
rm:ıa bir takun sesler çarpmaya 
başladı. Bunlar b.ir kadının 8e8le
riydi. Bir yatakta ağlıyor giibiyd1. 
Faka.t ha8ta bir kadmm 1niltlsi de
ğildi. Öpülen bir kadmm iniltisiy
di. Hafif yalvarmalar, gülüşler ... 
Yani, canlı bir a.şk ea.hn0Jlhıin bll
tün nrlm.ikleri .. 

ceğini ilk defa düşilnUyordum. Zi
le bastım: 

Yazan: Kenan HulU.i 
mı çağırmak istiyorsunuz! 

MtişkU! bh- da.ktkaydı, Anamı 

mtlrll 1120 kilo diya 10kuyorlardı. 
Onlar -tabii içlerinden klliilr e
derek- çuvaJlan tekrar doldurup 
gitWer .e o saman kömUrlükte 
blaıı blr kaç paıça kömür. konuo
ınağa. başladılar: 

'... ıl lzmire ilk ın· diğim' b-~ta tavsiye . ar.. Yusufu denemek ı- -
Çın'l'. "Yahut bir tesadüf eseridir. ettikleri otelde, Portier: 

ereünıan bunun üzerine Yu· - .22 numara en iyi odıamJ:r.ıdır: 
&ufun kulairına fısıldadı: ef Pndim ,dedi. 

- ~asl' bitirebilecek misin Ve, ue~!ardıuı biri, valizlerimi 
önUııdeki ~ ., ı kaptığı gıbı yuka.n alıp götUrdti. 
"Y~Uf ümit yu ~ermedi, fa.kat Vakitl~ bir .~ğunu seyah~t-

'tereiiınan U . tsizl' w d dil .. r lerde geçi.reel er b1la-: Ba.şmrzı dill
.mek+~ 1k. mıdi B.ıg~~kek 1.şu lemek. Biraz temizlenip yilta.n.mak 
Jle: <.en çe ını · ır \,Ç\ e ıme için.girdiğiniz her cins otelde kll-

b. T~ ~ilk de bir arzunuz vardır. mr iki n· ~alım... kadm görmek; ve en an oda hW 
"l~Ye cevap .. verdi. . . metçinizi b86tlrnı.ak. Buna muvaf- · 

Ye d SUf:. terc?.11:1anm düşünce· fak ola.bilir misiniz? Şüphesiz .. Fa-
- al<irgmı goriln~: 1 kat bunu bilen otel sahipleri bir 

tut ~e var? dedi. Y-ıne bahse hileye başvurmuşlar; fam dö şam
Otıall§~ar varsa.. haber ver de brlan mesai mllddetleriııi doldur 

'lı gore davranayım. muş ka.dmlardan intihap etmişler-
••• et'ciiman lbıyrk a.lt:ından gül- dir. 

J · ı Otelin ikinci kat odala.nna ba· 
- Bahse tutuşan fala.n yok kan bimıetçi de bunlaroan biriydi. 

atna.. Böyle ~irşcy olsa da sa· Çilli bir yUzU vardı. Kırknn geç. 
na faydası dokunmaz. Yalnız nUşti. Saçlarmm kızrla ya.kın ren
Pat;on anlamak istiyor. Harry, 1 gini anca.k boya muhata.za ediyor--
8etıın bu kuzuyu yiyemiyeceği - du; 
~;kanidir. Eğer midenin henüz - Buyurunuz efendim, dedi; 
ıraya, verilmemjş boş köşeleri 22 numaralı oda .. 

Varsa, davran da şu adamı zi- İçinde bir gece geçireceğim oda 

ğYafet sofrasında mağltı.p etme - sağ odalardan blriydi Tek yıı.tak
e ~ ! ı tr. Sıcak ve soğuk auyu, bir de te
"!'ueut yavaşça ve biraz daha lefonu vardı. 

'illin bir tavırla. başmı salla· Odaya ktiçllk bir göı gemae-
dt: rek ; ve oda hizmetçisinde hiç bir 

,_ Pekfila... cinsi meziyet bulmıya.raık: 
YusUf ekmeği kesmişti. Zira - GideıbiliTSlnlz, dedim. 

o eknıeksiz yemek yiyemeooi. Zilin yerini gô"terdi. Ka.pıdan 
Ek;mek yerine kuzunun kemik. hafifçe çıkıp ptti. 
lermdeki etleri sıymnağa ve Bir taraftan valizlerimi açaıiten 
lop taraflarını lokma lolmıa bir taraftım §U oda hizme~tmnl dtl
kopa.rıp midesine iJldimıeğe şunUyordum: Yabtnct bir vilAyet
başlaınıştı. te kadm bulmak, randevu vermek, 

otele getlrmek bir mesele, hiç de
Cok sürmedi.. ğUse uzun merasime tabidir. Hal
Yu<ruf kuzuyu bitirdi. Biraz buki eli ayağı diizgün bir fam dö 1!()nr tepsinin i1inde .. ,,br OMtaomda mUkommel bir 
~ kemiktau _b§a ım-1 Jre1dlk ayılablllr. 
IC1. / ~ .a.e .at .. n' ;tE u Uu_ .. _._ 

Kulalrlanmı diktim; ve sesin 
geldiği ta.rafı dinlemee. c;alıtt.ım. 
Yan odadan geılyoN.u. HaJbuk1 
duvarlar &esi nülMmlyeoek kadar 
kalm, p&ncetenin bııatlan k&pe.lı, 
perdeler --*1 tnBrU. BOttln ıe
ceyi hUZU1'9U%lıık ve eıbk oyantk· 
Jığl i~de geçirdJm. 

En b\lytllt vilAyet merkezlmizden 
bir ço~un bJ:Je ancak b~ .iki ote
li vardrr. YalDJı biri orta. sınıf, di
ğerleri ille yatılamrya.Mk eeylerdir. 
Ertesi hafta olunca, bu aetıepten, 
aynı otele gelmektıım baı}ka çare 
bulıınıamıştmı. 

Koridorun baş tuafmda aynı 
fa.m dlS "ambr brşıiadı: 
• - Şa.n81I1JZ var, dedi. 22 numa
rayı boş buluyorsunuz. 
Şu nezaket tuhaf bir etikettir; 

h1çde sempattk bulınadığmız bir 
in.sana karş.ı bile kullanmaya mec
bur ka.ltrsmıı:. Hafif gilldilm ; ve 
tendi kendime •'Yenilir yutulur 
oey değil,, dedim. Kadnı bir göste
riş bareketlle komodin ve aynanın 
tosunu aldı; sonra çekilip gitti. 

Geceyi ilk hattaıım aynı teees. 
lhleıi f(:inde g-eçiriyordınn. AynT 
Hıııln, ya1vamutlııl", 5p~er ve 
bıiltl ... Duvartann muhtelif 11ec1leri 
.. ..._ ..... tılr W. ;al' ı" .. 

- Bir kahve, dedim, 
Fa.kat asıl söylemek istediğim 

bu değildi! 
- Şey, diyerek tamamladmı; 

Yt?n odalarda acaba kim oturuyor? 
Bu sefer de fam dö §8JDbr ha· 

fif güldU: 
- Evli bir çift, dedi. Zanne

dersem tıir ay daha kalacaklar .. 
Bir ay daha .. Yani dört hafta, 

eğer aynı odaya düşel"8em aynı hu
zursuzluk ve aynı uyanı:khk.. Yal
nrz, oda bizınetçlın kapıdan çtkı
:vordu ki şöy!e bir baktım: Omuz
lan biç de fena detil.. Kemikli bir 
kadm. Halbuki gençliğimde yıldız 
Brigtt Helm'I yalntz kemikleri iqin 
a.mı etmiştim. Fil.kat bu yeni bu· 
luşum btr -.niye •llrd11; hatıl 
kahveden bil• n.zgeçerek uyuı:n.a.. 
ya burrlandmt. 

Daha ertesi hatta, yeıgft.ne ar 
zum, yAn oda.da.ki · e'V'lileri ~r
mektl. Otel lokantasında., btr bu· 
çuk saatlik bir yemek mmıuu bek· 
ledim; ve ikinci kat koridorda da 
t.am yarmı saa.t qağt yultarı do. 
laştnn. Kimseler yoktu. Hizmet· 
çim : 

- Sinemaya gitmiş olacaltlar, 
dedi; ekseriya on birde dBnUyor
Jar. 

Bütün asahnn dolu idi. Gece bir 
saat içinde dört defa zile bastnn. 
Birinde suyun fazla sıcak olmasın
dan şiıkay~t ettim. ötekinde pan
tolonumu UtUye yolladım. Üçüncü
silnde oda hizmetçimde:n ltımlııi aıor
dum. DördüncUsünde zile yanlış -
lıkla bastığımı .söyliyerek özür di-
ledim. 

Bunu takip eden birinci hafta 
kararnru vermiştim. Fa.uı dö §am.br 
mr çağırdım: 

- Geceliğin, dedim, sim naml 
~'bUirlm! 
-Oa ................. 

aertçe dönerek: 

- On ikiden -- d-'Kadm: -~-. ~·· 

- Kapıyı açık bırabı.ız dedi. 
On ikiden SOlll"8. otelde kalm~ ya· 
llak.tır. 

- Pelcl, peki dedim. Saat tam 
yarımda ... 

Sadece, o a.k§am, yan odadaki 
seslerden h~ birbıi duymadmı. .,. 
işitmedim. ' 

HMye~ bu. kadarı~ bfitt ~!. 
Ben de öyle zannediyorum ama 
yanılmışım. Bun-unla beraber. tam 
Uç ay, bir k&fess diltUliUmtı ut.. 
rnadnn. Yani tanı manutıe enayt 
damgasını yedim. Meaelfl)1 ,..,. 
yol ~aatmda çahte.n ~ 
nmdan biri hallettt: 

- Brrütn camm, dd; ~I -.. 
ğil hlr kıı.fNt:ir orası.. &Jı.ettift
ni:a y&n oda fanı d6 şanı.hı- a. o
telde mii9tAhdem koeumm .... 
drr. Senin gibi uzun m~ ~&r 
kalm~ mu.tmler reJln.e ft1ıa 
bastrrtrlar. · 

- N"st!. dedim. 
- Tuhatmı, cll:vt ~ı.di; ...._ 

tığın gibi itte ... 2' n\llMnlr eıdıt
nm tba.boau Ue yan odMtıld.,... 
bonun Jç mualuklan m~. 
Yani bir odanın içinde • ......, 
]ar ateki odada mtllremm.ıa. ... 
yuluyor. 22 llumara stmhl eti ıı.. 
kAr bir mfi.tleri reUn~ bt.ı .... 
ile kôea.aı dmlediğitı num&f'&yı ,.. 
Parlar. Lb&bo muelufundaa ,.. 
çen ses, <;irkin fam d~ fallllm ,e.. 
alacak kadar ıen.t be~ ..... 

Olur a. Her me91eltft ~ 
varclır. Otel -.hiplerl llııtealldftf 
kadar eli ay&fı dtllıg1la h&ıa .a
maa:mlar. Otel misathieri ~ ... 
rini g11.,1@1rce yolda ~ t... 
Urlı" ol~tan ..... ...., ., • .. ....,. .... 

- Biz çuva.lara doldurulma.ıdan 
evvel harman yapıldık.. Yani mal 
aahibı geçen senelerden kalına ne 
kadar tos vara banlan da aramı· 
ıa bnftnı:b. üstelik deınb kena -
rmdaıı getirttiği bir kaç araba ça
kllı da ilave etti ve sonra çuv~ 
ra doldurdu. 

Dört gün dört gece yağmur al· 
tında kaldık, Ağtrhğmıtı lld misli
ne ~tı demir arabanın n.tnnde 
bir bafu ıördlln ama mal a.hlbi 
onu söeterll ._ dty. m~n. a
nma& atı.•.. na.-... f*tl. 
Blr cu...ı. ae de ,..-... Mbey 
ltrWea '*4 .. ~. loon bbd:ul 
... .... blaı' lnrlıDd• o!ma
M ~ ,..,_ .. &utan lrohm& 
...... ............. bWm 
.... _.. ~ ....._. olunu 
"" ...., ..... titr tp ..ııae
............. Dln1lr tara2lr • 
n. ...... bdu' --11'99 1'19 ........ .,.. ___ '!Wıl ... 

illa ~ - ........... ttb*I ......... - ...... -... , ... 
.... ,.. .?W •. Jl.et& ~ w 

, ....... .,.. o c.... 
flft'aJr ta.,... -.ner.tı ~ .._._.....,.,,... -· 
M ...... _. .. ~~-
_.. .. -- .. 9ııllımlrGll tr. 
t:w t rlik • d rtw .... ara· .... 
..... ......,. eekm• lclD ._ ................ ,... ... 

,_.,.... .... ~aıu _ ...... ....., ......... 
1 •• 

•sn kwwt ... ..,.., 
*'- ................. . .................. 1'.,. 
ı..- ile o •• • ,. .-. 
... 1 - ............. 
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~---------~;:waııaıı .. ı1111mırım:ımıı ............. !lm~ 
Maliye Vekaletinden: 
Gazetelerde Kibrit ve Çakmak inhisarı 

!Larafından neşrettirilen bir ilanda Kibrit kutu
larının 1.1.941 tarihinden itibaren iki kuruşa 
satılacağı bildirilmektedir. 

Kibrit fiatlarında hiç bir tenzilat yapılmı
yacaktır. Kutular eskisi gibi doksan paraya 
satılacaktır. ( 12339) 

rDMr 
Oevtet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

30 Birincikanundan 6 ikincikanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Ka radeniz hattın~ - Sıılı 12 de (Erzurum), Perııembe 12 de CUneysu) 

ve Pazar 16 da (Karadeniz). Gala.ta rıhtımından. 
Bar tm tıattma - Salı 18 de (.AnaCarta.), Cumartesi 18 de (Antalya ı 

Sirkeci rıhbmındıın. 

'\ludnııya 1ı:ı.•trna - Pazartesi, Salt 9.50 de, Çarşamba, Per§embe, Cuma 
16 dıı (Trak) . Cumar tesi 14 de {Marakaz) ve Pazar 9.50 de 
(Trak). Galata rıhbmmdan. 

Bandımın hııttmıı - Pazartesi, Çarşamba ve Cutn." 8.15 de (Mnrakıız> 
Galata rıhtımından. Ayrıca. Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Sa.adet). Toph!lne rıhtunmclan. 

IU!.nıbl .. a battma - Salı ve Cuma 19 da (Kemli). Tophane rıhbmmdan 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtımından. 

~yvabk hattına - Çarşamba. 15 de (Bursal, Cuma.rtesl 15 de (Mersin) 
Sirke<:! rıhtımından. 

bmlr sllrat hattmıı - Pnzar 11 de (!zmfr). Galata nhtımmda.n. 

lzmlr aralık postallı - Perşembe 13 de (Trrhan). Galata nhtımından. 

NOT: Vapur seferler! hakkında ber tnrıu malQmat aı,ağıda tı?lefon 

- ı ıum:ıraları yazılı Aceutı? lerlmlzden iij;rcnJleblllr. 

Galata Ba§ Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MUdUrlUğU binası altmdn. 

GD.lata Şube Acentellğt - Galata rıhtımı, Mmtakıı Liman 
Rel.sllği binuı altmda. 

42362 

40133 
Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkecl, Yolcu Salonu 22740 

o(l2500) 

• • • 
Y ılba§ı münasebetiyle yapılacak ilave seferleı 

Yılba§I mUnasebeUle Sl BirincikAnun 9! 0 Salı gUnUnU takip eden 
gece yarısından sonra qağıda ya.zrlı 114.ve sererler yapılacaktır. 

KöprUden 
HaydarpD.§nda.n 
Kad:köyUnden 
Kmalrda.n 
Burgazdan 
Heybe ilden 
BLlyUkadaya 

lOT: 

kalkı!J .. .. 
" .. 
" 

3.00 
3.18 
3.25 
3.M 
LlO 
4.25 
4.35 

BUyUkıı.dıı.dan 

Heybelldcn 
Bur gazdan 
Kınalıdan 

KadıköyUnden 

Haydarpa§a.dan 
Köprllye 

kal kızı 

.. 
varış 

Bu gece seferlerinin Haydarpaşada trenle ntiııakı Yarclır. 

0.50 
l.00 
1.H> 
1.30 
::?.00 
2.0S 
2.25 

1 Kadıköy ve KöprUde tramvay lltisakt yoktur. (12552) 

--..---------~ 
" :~. • .. ~ ./ 1 • • .;.. .... 

• 

Bat, Dif, 'Nezle, . Grip, lıomatizma. 
~evri.lji, Kırıklık ve Bütü'u· Ağrılarınızı Derhal Keeeı: 

icabında ı:Dnde 3 uşı ıtınabll lr .... TA~LITLERINOEN SAKINİN!Z. 
HF.R \'F.RDt. PULLU KUT(Tf,ARI ISRARl.A ISTF.Yl ... ll 

Maarif Vekilliğinin 
lıse birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 

.. -..n...-----==--_,. .... .,._. ............. ___________________ ...,,, _____ _,. ....... ..._.~ ..................... ~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici aslceri kıtaatı ilan . arı 

Aşağıda ynzıiı mc\•adın kapalı zarfla eksiltmeleri blzalarmdn. yazılı gün, saat ve mahallerdeki aJ 
tm alma komiS)onlanndıı yııpılııcaktır. Taliplerin kanunl veııikalıırile teklif mektuplarını ihale saatinden 
c\'vel alt olduğu komisyona vermeleri. Şartno.melerl komisyonda görülUr. 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

6 Se e· 
1 - 10 cazip renk, hepsi de son 

Parls modası, bunlan kutunun orta· 
sındaki delikten göreblllrsinlz. 

2 - Evvelce mUmkUn olduğu zan· 
ncclllmlyen daha ince ve daha ha.Cif 
Bu pudra "Havalandırılmış,, tır. 

3 - Yenl nefis bir kolcu, Adeta 
Fransanın Midi hnvnllsindekl çiçekle 
rin kokusunu hlssclmi:l olacaksınız. 

4 - BiltUn gün sn.bit kalır. Zll'a ter 
klbinde "Krema köpU!!U., Yardır. 

1 5 - CUzel "Finlma.t,, çUııkU ne rUz 
gflr ve yağmutdan, ne de fazla terle
meden katlycn • rutiteessir olmaz. 

6 - Gayet kıymetli yenl ve zarif 
''Bilyük Model,, kutular. 

1staııbul AsUye Mnhlwnıl.'51 O uncu 
hukuk hllklmliğindt'n: 

40/i3l 
Mükerrem ta.rafından Galatada 

Necnllbcy caddcslnda 95 No.da mu· 
kim Ziya Sayın aleybınc açmış oldu· 
ğu boşanma davasında l\I,aleyhln ikn· 
ınetga.hı meçhul olup dnva arzuhali 
ve davetiye mahkeme divanhanesine 
:.nlik ve gazete ile de ııa.nnt icra edll· 
dit1'i halde gelmediğinden muhakeme
nin gıyaben icrasına. knrnr verilmiş 

ve davacı iddiasını bllbcyylno isbatı 

ıtızumunn ve ~uhut puslasınm itasına 
ve muhakeme 22/1/941 saat 14 talik 
edilmiş olduğundan gıyap kararı ma -
kamına kaim olmak Uzcrc llAn olunur. 

'
·-------. Dr. Kemal Oz.san 

idrar yolları hastahk
iarı mütehassısı 

lleyoğln lstlklft.I Caddesi No. !PIO 
Bursa l'auın Ustll Otınn~ n 

Apartman. Tel.: 41235 

- == 

<JJNSl l\llktıın 

Buğday öğUtmesl, 

Sığ1r eti. 
Sabun. 
Lahana. 
Pırasa. 

Ispanak. 
Maydnnoz. 
Havuç. 

2600 
120 

21,GOO 
63,000 
63,000 
63,000 

1,000 
50,000 

Ben hedlyellğim! intllıap cttlm. 
ffjç tc.-reddUdsU~ 

Bir OMEGA saati 
Genci acent.'llığı: 
1 tanbul Jiutıu lınn No. 1/4 
BUyük mağ:ızalarda satılır. Tn,ra 
lı;ln acenta nranffor. 

KAYIPLAR \ 
I 

1481 Plaka. numaralı pısiltlcliml 
za}i eyledlğimden mezkfır plAJmnm 
hUkmü olmadıı:;'lilı UAn ederim. Artln 

(344ti.f) 

• ;r. ... 
17 Ktmunuev\'el 941 Salı gUnU Be

şlktaşta içinde nurus ltl'ı.ğıdı, 4' adet 
senet, bir adet vckllletnamo 1 defter, 
şahsıma ait blr de resim. yol parası 
ilmUhaberi kayboldu. Bulan aşağıda.ki 
ndrese getırdiklerl takdirinde mem· 
nun edilecektir. 

l\tocldlyl'ltö~· 2 inci taş ocnğı 

2 uuınaralt Jl.alil Bt•M. {34487) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AJ(JT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Ref i7c .Alı met Seven11il 

Tflrklye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari lıer nevi banka muameleleri. 
ram blrtktlrenlerc 28.800 Um ikramiye veriyor. 

Ton .. 
H:ilo .. .. 
" .. .. 

Tutıın 

Lira 
84,500 
86,000 
11,880 

5,355 
7,245 
7560 
110 

3750 

Teminatı 

Lira 
5475 
2700 
891 
402 ) 
544 ) 
567 ) 

' 9 ) 
282 ) 

.thalo Glln, Saat '\'O Mali 

14/1/041 
] 6 .. " 
20 .... 

14/1/941 

16 M.an1st 
15 Erzino 
15 Nlğde. 

11 Edlmf1 
(1711 - 12535 

.fi: lj: ~ 

Aşa~da yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya.ı 
saat ve mahallerdeki Askeri Satın Alma Komisyonlarında ynpüacnıı 
!iplerin kanun! vesikalarlle teldi! mektuplanm ihale saatinden bir sal 
n.lt olduğu komlı!yona vermclerL Şartnameleri, komisyonlarında gör; 

ClKSt ıuıı..-tan Tutarı 

Ura 
Kundura. 3000 çift 24,000 
Fırın inşası. ı ndct 17,063,SO 
Sığır eti. 200 ton 70,000 
Aş kabı, bakır. 30,000 adet 17 ,625 

...... .. 

Teminatı lhale &"Un, saat ~c 
Lira 
1300 13/1/911 15 Knysl 
1279,SO 14 ,, ,. 16 Çanal 

IJOOO 14: " " l 7 Çanal 
1322 13 ,, ,, 15 Sam• 

(1693 - 124 

.Aşağıda yazllı mevadm kapalı zarfla eksiltmesi hizalarmda. yaı 
saat ve mahallerdeki Alıkeı1 Satın Alma komlsyonlarmda yapılacak! 
liplerin kanun! veıılkıılarile tekli! mektuplarını ihale saatlerinden l 
evvel alt olduğu komi.syonıı vermeleri. Şartnameleri komisyonda gör! 

Pirinç. 
Sade yağı. 

.l\Jlktnn 

40 ton 
25 .. 

Tutan 
Lim 

16,000 

Tı•ml· 

natı. 

Llm 
lhalıı GUn, Saat ve .l\lahnltl 

13/1/941 17 Ankara Lv. J. 
15 ., ,, 16 Balıkeııir. 

Arpa. 210 ,, 
Kuru fasulye 60 ,, 

16,800 
15,000 

1,200 
15,750 

2400 
3188 
1260) 
1125) 

Sabun. 12 ,. 540) 
1182 

22 ,, ,. 10 S!lrt. 

Sığır eti. 75 ., 11'.i ,, .. 10 Çorum. 
o(l691) 124 

Beher.ne tahmln edilen Uati bir kuru§ dört santim olan on beı;ı 
tnne muhtelif numaradn nal mıhı 8/1/041 Cuma günU saat 11 de Al1 
M • .M. V. Satın Alma komisyonunda pıızarlıklo. ııııtın aımacaktır. 1! 
rin 18,100 liralık katl teminatlıı.rile belli vakitte komisyonda bulun 
şartnamesi 780 kuruşa komisyondan alınır. (1681) (12lf 

1(. 1(. 1(. 

Beherlne 43 Ura tahmin edllen 2000 atlet tevhld semeri ve tei 
pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 4/1/911 Cumartesi gUnU saat 10 
mir Lv. Amirliği satm aln komisyonunda :yapılacaktır. TUtıı.n 86,0 
kati teminatı 11,100 liradır. Numune ve şartnamesi komisyonda S 
Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeler!. (1763 - 125' 

1(. :;. :(. 

15,000 liralık benzin pazarlıkla. Mtm ıılınacaktır. Iha.lesi 7/ 1/0 
gUnU saat 11 de Edlrncde eskl MUı;ıirlyet dairesinde Satın Alma k( 
nunda yapılacaktır. Bu benzinin % 7 si Vakum, % 2 si Gres, yüzde :ı 

valin, yüzde ı i gaz olacaktır. (1705 - 125S 
:(. lf. 1(. 

Beş kalem beheri 15,000 llro.lık ıuğır eti a)TI ayn pazarlıkla sa 
nacaktır. İhalesi 10/1/DH Cuma gUnU saat 15 de lğnecede Askeri 
Alma komisyonunda yapılacaktır. Her blrinln teminatı 1123 liradır. 
lerin belll ,·akitte komisyonıı gelmeleri. (1701 - 1253 

* * * Aşağıda y:wlı soba ve malT.emeleri pazarlıkla satın aımacnktır. 
ler!n i /1/941 Salı gUnU saat 11,30 da vereblleceklerl nlimunelerile ye 
natıarlyle Edirnedcı eskl MU§lrlyct dııir~de askeri satm aLına ko 
nunda bulunmalan. 

Ad ·t orsst 
207 Soba. 
414 Dirsek. 

1242 Boru. 
207 Sobn tahtası 
207 
:!07 

Maııa. 

Kürek. 
t 

{1709 - 125~ 

ıstanb·uı Beled ıves 
ııanıarı · 

Yenlknpı Odun İskelesinden Zeytinburnuna kadar Imtidad eden ıl 
alt araziden 3 sene mUddeUe kum çıkarma işinin resmi nl.9bisl açık 
ınaya konulmuştur. 1lk teminat mlkdarı 70 lira 88 kuruştur. İhale 15.1 
Çarşamba. günU saat l4 de Daimt Encümende yapılacaktır. Talpllet: 
teminat makbuz veya mcktuplarlle ihale gUnU muayyen saatta Dalı1 
cUmende bulunmaları. (1254~ 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar 
işletme Umum idaresi ilAnlan 

Muhammen bedeli (1750) lira olan 10000 adet Cestetner teksir ma. 
için mumlu kl\ğıt (17.1.1941) Cuma. gllnU eaat (11) on birde HaydarP. 
Gar binası dalıllindekl komisyon tarafından açık eksiltme usuıne 

nlmaca.ktır. 
Bu ~e girmclt istiyenlerln o(131) llm (25) kuruşluk muvakkat t 

Kitabevinde Satılmaktadır 1111 ~,______________________ 1 

ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte ekslltıne günü saatine k:l 
misyona mUracııaUarı ln.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak 
(1250. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihUyacı için resim ve şartnameleri dahilinde mııhte!IC boy ve 
neklllerde 6 adet masa, 6 ndet tabure, blr evrak dolabı, bir kÜtUpbane, blr 
laboratuar alAtını muhafaza. içın dolap yaptırılması açık eksiltml!ye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 15/l/9!1 Çarşamba saat l l5 de bUyUk Postahane binııaı kar
ı:;ı.smda Valdc hanı ikinci katta 23 No.da idaremiz umumi depo muhas!pl ğl 
oda:-md.a t oplanacak mUdUrJUk alım salım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 600 lira, muvakkat teminat 45 liradır. Taliplerin ol
baptakl resim ve eartnamelerint glirmek ve muvakkat teminatlarını yatır 
:mak llzcre ~~lı~mn @nlcrinde bUyUk Postahane b"naaı blrlncl katta idari 
kalem binalar ve levazım ~e!liğlne, eksiltme gün ve saatinde de 940 mali 
rıcne ... için mutebl'r Tlc r t Odası Vl'sikası \'e muvakkat teminat makbuzu 
ile birlikte yuknrda toplanacağı yer yazılı koml!l)'Ona mUraco.atlan (12425) 

~raat Bankaaında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 
60 lirası bulunanlarn senede f defa çekilecek kur'a ile aşağıdald 

pl!na göre ikramlye d:ı.ğltııacslttır. 

4 ndcd 1,000 llrıılılt 4,000 llrn 1 
.ı .. 500 .. 2.000 .. 
4 " 2;;0 ,. ı.ooo ., 

40 " 100 .. 4,000 .. 

100 ıı.ded liO llrnlık 5,000 Ura 
120 " 40 .. 4,800 .. 
160 .. 20 .. 3,200 " 

DlKI~AT: H plıı.rındnkJ paralar bir sena ic:indo 50 llrndıın aşağı 

d,Uşmlyenlere tkraml~e c;ıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verllecektlr. 
KuT'alar senede ' d ra: ı Eyı\11, J Blrincika.nun, 1 Mart ve ı Hıızirao 
tarlhlerind ı;ekilec Ktlr. 

pı _____ ı ............... . 

1 V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
.-•••T•a•b•i•le.~amına dizii isleri alı•....., ~ . . . - •. _.".ıf 


