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Saqfa 
TUtUı pıyasası inkişaf adıyor 
lımir, 16 (Hususi) - Tütün piyasası nor

mal şartlar altında inkişaf etmektedir. Verilen 
malıQmata göre 36 saat içinde Ege mıntakasmda 
yedi milyon kilo tütün satışı olmuştur. Ortalama 
hesaba göre kilosu 75 kuruşa satılmıştır. İDARE ıı:\'t · Ankara C&d. tSTANBTJT .-rel~af: VAKI'T'9 Posta kutuau: 41'1• Telefon: 21413 rvazı' 2-ıa10 ddare') 

Almanya, Bulga
ristanın istiklaline 
riayet etmelidir 

~azan: ASIM US 
Sovyetler Birliği Bulgaristan& 

A1mu Mkerinlıı girmesini, yahut 
llqka yollardan bu memJcketc Al· 
manyanm elkoymasmı boş görmll· 
10r. Bulgarlst.ana Sovyetlerin mu
vafakati Ue Alman askeri giriyor 
lleldlndeki rivayetleri tekzip için 
Tu &Ja,nsmm ne~rettlği tebliğ bu· 
na meydana koymuştur. Fakat 
Bltler t&ratmd&o Bulgar kralı Bo· 
ık ile Bulgar de,·let adanılan nez
dinde yapılan liiyasi t.e§Cbbü.~lerde 
Alman1UUD Bulgaristanı ikinci Ro· 
manya ballne getirmek istediğinde 
artık ıtüphe bırakmıyor. 

Almanya tarafmdao Bulı:;aris· 
tanda yapılan ~bbüslerle l\losko· 
•a hökfımetl tarafından bu tc~b
btWere kal'fı gösterilen bassaslyc
Un gerek Amavutlokt&, gerek Ltb· 
18da cereyan eden harp ,·aziyeti 
ile •da bir ali.kası u.rd.ır. Alman· 
ya P!:en sonbaharda Britanya a
dumı lstll& hareketinde mu,·affak 
olamayınca A \TUp& harblnln sene
lerce uzaması lbtlmallnl ciddi ola· 
l'ak dütönmeğe başladı. ltaıyanm 
IJbya hududundan Mısıra, bundan 
SODJ'& Arnavutluktan Yuoanlstana 
yaptığı 1aamızlar hep Akdcnlzden 
İngiliz donanmasmı çıkararak Af 
rika Ue A uupayı mJb,·er de' letlc
rinln mil!}t'ttek bayat saba.sı haline 
geUrmek maksaihn.a. matuf idi. Fa· 
kat kısa süren bir tecrübe de\Tesl 
İtalyan deniz, ha\'& ,·e kara lrov· 
'etlerlnln ldfayebıizllğinl lsbat et
ti. Almanya. ve ttalyanm Akdeniz. 
den çıkarm.sk istedikleri İngiltere 
blWds mihver dev1#1e.ı:lP1..Alrlk,a;., 
dan ve Alıdeabdflll ailaak yolm 
girdi. İtalya artık imparatorluk 
hayallerini unutarak kendi yanın· 
IMIDmcla tutunma (&releri araya· 
cak bir \ıulyete diiştil. 

Onun I~ pndl Ahnanya bir ta.. 
raftan ltalyaya tayyareler ıı;önde
rerek yardım etmekle berabf'r dl· 
ğı-'" taraftan mlh\ er devletlerinin 
ha~ :ıt sahası olmak uafını kaybe
den Akdeniz haw.uı yerine baıka 
bir bayat aJuuıı araıaak mecburl
)'fıtlnl hissetmektedir. tşte son za 
mantarda Romanl ada.ki Alman as
kerlerinin her ~n mlktarlarmm 
artınlmakta olması, aynı zaman· 
da Bulgaristan üzerine Berlio hii
kümetl tarafından mütemadiyen 
slyaaf tazyikler l apılması hep bu 
mecburiyetin bir nctlceal olsa ge
rektir. 

Afrlkada İtalyan on1ulan mağ
ltıp fldlldlktcn \ "C Amerika btitlin 
varlıiı ile İngiltere tarafına geç
tikten sonra Almanlarm Bulgaris
tan yolu ile AkdenJze doğru Uer
lemeğe çalışmalan artık boğazlar· 
dan Anadolnya, Aıaadolodan Sii· 
,·en kanalına, yahut Muııol pet.. 
rollerine gitmek ıçta olanJaZ. Böy
le bir hareket bir taraftan Sel&
nlk ve bolular mmtakalanndalı 
l"nnanlstam ve Türkiyeyi tehdit 
elemek olmakla beraber Ukrayna 
\"e Baldi lstikametlae yapıl~ bir 
ya.yılma barckcttıse başlangıç ol· 
mak üzere boğazlara ya.kJaŞm&k 
ve bundan İngiliz donanmalannm 
Karadenlze girmeleri lbtimallne 
lw!t tedbir almak maksadına at.. 
fohma.blllr. 

Bu itibarla Alınan ordulannm 
Balgartstaıı topl'lldarma glrme8İ 
Selinlğl \"C boğazlan olduğu kadar 
Sen-yet Rusyayı da tehdit eder. 
Böyle bir ihtimal kar§111mda ise 
Moakota. blilôımctbıbı bir husul· 
ret ıtöstermeslndeo daha tabii ne 
Olablftrf 
w Vllaa Almanya So\'Yctler Birll
ğba)ıı bu bauasfy~thıl t.eskin için 
mihnkttn olduğu kadar dikkatli 
durmaktadır. Bul&&ristana kendi 
•inin serbest banket edebilmesi 
~ Mosko,, httk6Juetlne F1nlan· 
dlyada serbesti vermek teklifinde 
balanduğo bile riv-.yet oımımakta 
dır. Diğer tarartaq So'-yetlere kar· 
Dl herhangi bir tec.vüz eeıeD ol· 
llladığnn göstennttE ~ blJ'aladı
iı huaot anı-..ıan ve lkf;madi 
llnlah.-deled tle 9'tnıinkir 1ılr il· =- ....... ee:::-· ...... .._ Tuna --- - e1d lldlnab-
lltat k~ntroJtl htl....,.h cWıly1 
BWuette topJanaa 11111a117onaa ... 

~ .. ;ıal~ 

Reisicunıhuı unıuz 
Dün lngiliz elçisile misafir 
kumandanları kabul buyurdu 
Mülakatta Hariciye Vekili de bulundu 

Ankara, 16 (A.A.) - Reisicumhur ln<.:.ta 
bugün saat 16 da Çankayadak~ köşklerinde ln
giltere büyük elçisiyle misafireten Ankarada bu· 
lunmakta olan Büyük Britanyanın Orta Şark 
kuvvetlerinden Korgeneral Marshal Kornval 
Hava Vis Mareşali Elmört ve Amiral Kelli'yi 
kabul buyurmuşlardır. Mülakatta Hariciye Ve
kili de hcuır bulunmuştur. 

İnönü 
Suudi Arabistan kralım 

tebrilc etti 
Ankara, 16 ( A.A.) - Tahta cu.. 

lüsunun yıldönitmü münasebetiyle 
Suudi Aı-abistaıı kralı Haşmetlft 
Üçüncü Abdül~jz Hazretleri ile 
Reisicumhurum•ıı arasında tebrik 
ve teşekkür telgrafları teati edil. 
miştir. , 

ispanya 
Kat'l ıaretta 

'~uksek ıkusar ve T~caret Mek· 
tebinin 58 inci yılı kutlandı 

~ 

Bir /naili::: bahriıtelisi a ti ı r maküıeliui m~ile do7iluru'llO'r 

Bitaraf kalaca
ğını Amerikaya 

Akdenizdeki 
ingiliz filosu 
kumandanı 

ter-fi etti 
T•Yf•re gemisiyle 
AlrnMt tayya~l~ri 

araıınd•ki muharebe 
naııl oldu? 

Sutampton kruvazörü 
battı 

Loodra, 16 (A. A.> - B. B. C: 
Akdenia filosu kumandanı ami

ral C-0nningbam terli etmiştir. Bu 
filo İtalyanların kendi denizi ol 
duğunu iddia ettikleri Akdenizd;. 
muvaffakıyotler elde etmiştir, Ha. 
fif bir filo ile AdrlyaUğe giren i. 
kinci amiral Vartpol da terfi et
miştir. 

1(- il- "" 
Londra, 16 (A.~.J - Slcllya cıva• 

nnda Alman bu·a kuvvetıerlnl.D taar 
ruzuna uğnyan lnglliz filosuna men• 
sup lllustr!yus ta~·yarc genılııl.Ddeki 
Röyter muhabiri bıldlriyor: 

llllstı-Jyus Sicllyıı. boğazında tam 
yedi saat Alman hom bardıman tayya.. 
relerinin bOcumlaı-!Zlll muvaffaklyet 
le ka11ıkoyduktan sonra bir umana 
varmı§tır. Gemide muharebenin izleri 
görülmekte4ir. lnglllz filosu taarruza 
uğradıtı ıaman li.r vapur kafileııine 
refakat ediyordu. Evvel! lkl torpil 

(Devamı 4 uncüde) 

bildirdi 
Yunanhlar General Veygand c1a 

tank Ve top aali. Franaaya dönmi
yeceğini söyledi 

aldılar Radyo gazetesinden: 
Almanyanm ispanyayı tazyi. 

l la l yan la r ı n ~kellbarişllWadbı~w!t =n=::. 

mukabil yoıharlet;~~a=ir!~ 
taarruzu 

püskürtüldü 
Bir ltalyan denizalbaı 

bir Yunan kır bekçisine 
ateıaçtı 

Atına, 16 (A.A.) - (8.8 CJ.) Dt1D 
gece neşredilen Y'wıan t.ebl,!f1dlr: Yu 
nıı.nlılar mtıhalll çarpııaıalard& mu
vaffak olarak birçok harp malzemul 
ele geçlrm1şler, 4 top zaptetmlJler ve 
esirler almı§lardır. 

ZAPTEDlLE.~ TEPELEB 
Atlna, 16 (A.A.) - (B.B.C.) Resmi 

Ywıan sözclliıU dl1.o gece vaziyet bak
kmda şu heyıınarta bulunm~r: 

(Druamı 4 unoUde) 

firipe memleketinin kati aurett.e 
bitaraf ka1acalnu bildirmiıtir· 

••• 
Amerika Vişi hükfuneti üze. 

rinde müessir olmaktadır. Yeni 
Amerikan sefiri Vişi hGktlmetini 
Aiman siyasetine kal'§I mukave.. 
mete teşvik etmektedir. Sefir Vi.. 
şide temaslarla meşgulken sefaret 
mÜ5te§3n da Cer.ayire giderek 
General Veygandla görü~üş 
Veygand aslft Fransaya dönmi
yeceğini bildinni~tir. 

T obruk etrafında 
keşif hareketleri 

(Yazın 4 üncüdt J 

1 

Et fiyatları hakkında 
yeni bir karar verildi 

_B_e_y_o-ğl-u-ha-lk,:__e_v_in-in_.._...k-ita_p__.. Toptan fiyatların 2,1- 2,3 emsalle 
sergisi dün sabah açıldı zarbedilmesi 
~ ile perakende fiyat ortaya çıkacak 

iç kasap adUJ•Je varlNI 

Bey<>ilu halkev1nin dördüncü 
kitap sergisi dün sabah onda a~ıl: 

-...alu hallıı8'i bu 911yı mışttr. ~va .__... 1.: 
açmakla. neşrif3tl halka ~ ... uır 
halde göstermek. bu suretle kitap 
ıevkini aorıamaktır. . . .. 

Sergide devlet nşıratt, um.ver. 

site neşriyatı ve bütü. kitap adla
ı iy'e hususi tabılanJl eserleri tet
hir edjlp.M ... r. 1\feclmll ve bte. 
şürler hariç 549 e!l!r vardır. Serıl 
gelecek perşem~ alqaını kapana
cak, büyük bir kari.katar teııisi 
açılacaktır. 

Fıyat müraka':>e komisyonu dün. 
kil toplantısında et meselesi ile 
meşgul olmuştur. 

Sundan 15 giin kadar evvel, et 
fiatlerine, canlı fiatlerin emsali göz 
önünde tutularak fiat konmuştu. 
MalQm olduğu fizere bu fiyatta 
eanb et fiyatlennin bir misli idi 
o zamandanberi perakendeci ka_ 
saplar, bu fiyatlere itiraz ederek 
arar ettiklerini ileri sünnekte idi
ler. 

Fiyat mürakabe komisyonu bu 
vuiJtt lrarpsında et fiyatleriıü 
~iden tetkik ederek toptan can.. 
lı daihç ve karaman fiyatlerinirı 
2,1. canlı kmrCik fiyatinin ise 2,3 
emsalle mm neticesinde hasıl o. 

lan fiatler ÜT.erınC:en satılmasına 
~vermiştir. Bu hasılı zarp, bu 
cıns etlerin perakende satış fiyat
leri olacaktır. 

Bundan başka komisyon, bu ha. 
sılı zarplardan toptancıların kilo 
başna perake-ı-iecilere karaman ve 
dağlıçta 10, kıvrrckta 12,5 kuruş 
vermelerine de karar vermistir. 

Bu fiyatlh bugünden itibaren 
tatbik mevkiine konacaktır. 

Et fiyat1erinde ih•;Hır \'apan üç 
kasap daha yakalanmış ve hakla. 
nnda bnuti takibat yapılmak ü-
3ft mtı~ile verilmişler. 
rilr. Bunlar Galatada kac;ap Koço 
Bebekte Yorgi ve Mthmet Hultl. 
si, Sanyerde kasap Bayramdrr. 

. (Y &mi s lacfıı1e) 

At liinenin, kılrç 
lşananın 

kaldığına gönt; 
· olurken l1ç yUz Dı 

talı.Will):pllotu Muaolin.lY9 
m · fedai kaydır 
dilin tere ile harp 
olunıa~bu er Akdenıaleld 
İngiliz gemileri UrıerlDe 
pike bomba dolu tay. 
yareleri ne atdaca.kla.rdı; ten-
dile"f ~=rek bu gemile-
ri ba . Buna muka 
bil ttatya b~meti de yetim 
kalan çoluk. çıoculdannm mal • 
şetlerinl temin edecekti. 

Sekia aJdanberi Itaıya ile 
lngiltere Akdeniz.de harp ha
lindedir. hkat §imdiye kadar 
bir tek lt:alyan pilotunun t.ay • 
ya.reBi ile birlikte bir lngili% 
harp gemisi üzerine ~ l • 
ıitilmedi. 

Son gUıılerde Yuna.nista:la 
harp malmmesi götüren lngilfı 
gemileri ile cereyan eden hava 
mUMdemesinde ise pike lapan 
tayyarecilerin de Alman pilot • 
lan olduğunu şimdi resmi WJ>. 
liğlerde okuduk. 

Acaba Ha.bet harbi eaunı 
da fedaf vnrlm İtalyan pilot 
lan ne oldu? 

llaaan Bttm«ıvı 



Radyo Gazetesi 1 
Koriıl IIDl'lll 

lleyaa tı 

ltalya Almanyantn 
kucağına cli;iştü 

Alman tayarelerlnin Akdenizde-
faali~tı her tarafta ka u· 
dırrnı . Bu A d e azami 

n verildı ru göster-

Almanya, Bulga
istanın istiklaline 
riayet etmelidir 

(Baftarafı l indlk) 

· dari teşkilat 
1eniden tanzim 

edilecek 

llll.tklll \'Ulyette !nıhmaa ftaJ~ 
nm dört elle Almanyaya aa.nldıiı 
ve kurlulU§UDun ancak Almaya 
elinde oldufuııa sare bazı sOmre
Jer münferit sulh isteseler de ban
larm muvaffak o1annyacaldan tah· 
min ınma.ktadır. ltalyanm Ama· 
vutluktaki vaziyeti de zorl111makt&
dır. İşgal olunmiyan yerlerde Ar
navutlar isyan etmektedirler. Bu 
sebeple İtalyanlar Arnavut asker-
1 ıinl temis ecUyorlar. 

Almanya ispanyayı 
tazyik ediyor 

Alman~ anın İspanyayı tuyike 
bqladtğı ve lspanyanm a bıua 
qıuk vemet ettiği gel n haberler
den anlqılmaktadrr. İ•paıı ol ha
rı i~ nazın Am r.k n sefirine 
memleketinin kat! surette bitaraf 
kalacafım bildirmiftir. 

Vişiclehi vaziyet 
Amerika Vlll hlikQmetf berin· 

de müessir olmaktadır. Amerikan 
sefıri amiral Liyyt Vişi hUk ımeti
ni Alman siyasetine ka~ı mukave
mete teşvik etm,..lrtedir. Amerikan 
sefiri Vişi hUkilmeti ile tenwıta 
iken sefaret müsteşarı da Vf'~ 
~andla görfüımek fü:t"re Cı:ı-7.avire 

~tmıştir. Sefaret müsteşan mister 
i'.örfi'ye general Veygand kendisi
ni Vı i hilkümeti memuru olar&< 

iSstermü;se de Fransava a11lA dön 
mi ,.. nı hildirmi • .r H tta sı

kış; k vaziyette kalırsa Petenln 
daha ııimali Afrlkaya geçeceği söv 
1 nınekted"r. 

Romanyaclaki vaziyet 
Romanx.-dan gelen haberle Ma,.. 

ca.rlltan ü.ıerinden bu m mlek ,. 
Alman askeri naltliyatmm de•aın 
etmekte olduğunu gösterm ktedir 
Romen demh-voJlarmm yüzde vet 
mil}l bu işe tahsis ı:ılunmu tu 

ltalyan • Yunan harbi 
Yunan harekatı muvaffalm etle 

devam etmektedir. Kll&ura clv rm· 
da yarma hareUtr gün geçti ~e 
gen1flemektedir. Vztım auyunda 
bir çıkıntı teıkil etmif olan ttaı
yan kuvvetlerinin durumu Omitsiz 
bir hal almıttır. lki taraftan ya
pılan mukabil taarrmlar netlce
ainc:'e ba tuvvetımn prt De olan 
irtlbatı ook danlmtttıı\ a.ıallllllli 
kmm Y1111mhlar tarafrilt1a. t.en.. 
raf edildiil takdirde Y11uanhlar 
Berata Derlemekte olan kuvvetl&
rfnl takviye ile bn tebrl ele ge
~eleri çok mub meldir. ttaı. 
yanlar asıl müdafaa hatlarmdan 
a.tıldtklan içbı bu uydunna mevzi· 
lerde mukavemet edemtyecekleri 
zannolunuyor. 

Şimal cepbeeinde meftbn cW.
yıaUıe hareW durmuftUI'. En c. 
nupta Kilit mahiyetinde otu Co
klt daimı Y11JMU11tlar Jnı.-t:mak • 
t.adırlar. Y•manlrJır A'Vtonyaya 18 
ki1cıllletre me.atec!edlr1er. Hare -lrl\ba f8ldlde blru daha ileiier
te 1 tncl ttaJym ordua t*flme
p mecbur blacü, abl halde tee
Hm otaeü n Arnavutluktaki 
harp ba tekl14e Yananhlarm a
ferDe nlba,et ba1aea1ıtn'. 

Huan, ne )'8plp yapacak, rebdrı 
vuiyet.ini yerine ıetirecektl. 

- Ah Mehmet imdada gelae d 
111 gemiyt bir Mir etsek •• diyordu. 

Ondan 80IU'UI kolaydı. K~ 
haydut kaptanı tnlete tnıete bofup 
parçalıyaeüt:ı. Sonra Sellml kal'
IJBID& alacak, ona babumm haya
tını bUdill ve dilinln döndUftl • 
4Jr anlatacak, vulyetlDl 16y~ 
c"h, ODU Jroranldrtu kurtara
caktı. 

Bir üpm Usttl Huan gene Se
Umin hareketlerine daimli, uzak
tan ~rdu. Selim birdenlıi
re ona danmtıt, sert adımlarla ya1r. 
lAfilUI ve haykırmıttı: 

- Ne duruyorsun öyle •• 8eldJl 
lfln yok mu?. Haydi ba.Jrahnı • Ve 
kamçımm Huanm omu.slarmda 
laklatnuttı. 

Hasan gllltbuedi.. Kamc;mm 81· 
~ derisinde duymgdt bUe. Ade. 
ta memnun oldu. İçinde bir gurur 
duydu. Arkadqmm, kendilıine p 
b,UyUk iyilikler yapan bir dostunun 
oğlu olt13u Ha.sana sevinç hillil ve
riyordu. 

Boynunu eğdi ve hula uzülqtı 
Hasan, bir taraftan Çanayı. blr 

taraftan Mehmedi ve Ali pqanm 
adamlannı boşu boşuna gtlnlerce 
bekledi. Esir tıztar arasında Çana 
yoktu. Geımye gtren kızlarm hep
sini birer birer tetkik etmlfti. 

Korsan gemlsf bOtUn ytikUnil al 
dı. Adamlarını topladı ve bir gecP. 
Ha.san, reisini &iyaret edemeden. 
onun m san llatUnde gösy&.11 dö. 
küp verdiği sözl ri yerine getire 
c ini tekrar edemeden aynlcb. 

H sanm bir tek ümidi kalmış 
tı Ali pqanın konıan gepıiaaru 

o14a .saptetmeıü.. Qöı:ıderdiij a 
'1am: 

Edebiyatımız a 
bayram yerleri 

Ba:> ram günleri çocuklarıu ve 
çocltiilara veWik eden bil) ıUdertn 
toplanıp eğlendikleri Y"rlere esk. 
edebiyat dilinde "Jydgih,, tabir olu 
nurdu; bJzim '' ayram yeri'' dedi 
timiz ye-r. Eak.ldcn 1etanbulun 
(Falih, Sultan&bmet tar fı4 nnın 
Kadırgada "Cinci'' Şehremı."li.nde 

''Saray meydanı", ''Haliç F&
ner" inde iskele civan ve Şeytı 
Vasfi) yi, (Cenab) ı yctf.ştlren 

"Fethiye" ile "Çar§Bmba" arasın· 

dald küçük ve tüm.sek meydan, 
bunlann, meşhurlarmdandı. Şimdi 
bu llemlere birazcık sahne olan 
"Karag1lmrUk" Un, "PazJ. yerı" 
Ue "Ka.sımp&N" nm malflm araa 
sı kaldı.. Ailelerinin kudret dere
cesine göre yapılml§ "bayramlık" 
lan giydirilerek buralara geUriler: 
çocuklar, (Bir gün evvel glyinJJ> 
kuŞiuımıŞ olanlarile, esk"den "an· 
fe çiçei'f" diye eğlenJrlermiş.) 
asma salmcaldarda, kayık salın 
eaklarmda sallanll'lar, bavs.I va-
onlar halinde ytlbelip alçalar. 

dönme dolaplara, tellere binerler, 
kalm mihveri etrafında durmadan 
devreden zurnalı, darbukah ve 
"yandıaı caba!" 1ı 4'atlı karaca" 
~ahut daha umumi adıyla ""th ka· 
rmca" Jarda dönerler, ellerındP.ki 
macun, horoz ve düdük tekerlerini 
azar azar yahyarak ıllılU mer· 
kepler UstUnde masumane bir te
fahurla meydanda gezerler, ~ 
dur çadırlarda teşhir edilen ve ka· 
pım önUndeld illli çıfırt.kandan 
''aai' ve canh!'' olduğunu öfreadik
leri aclp mahliiklan eeyre dalar· 
lar; yine çadırdan lalqlar lc;lndP 
kalasneşln müşterilere, ''icrayi 
zanaat" eden seyyar "tlyatora" ı... 
n temaşaya giderlerdi. 

Salmeaktaıd çocuklarm, oyun
ca:kçılarm, kaynana z.mltııarmdan, 
zUli maşa, darbuka, .kurBÜ dlldtl· 
iU, trampet, halkalı def ve kilar
nete seslerinden ''mtlslk mahte
rl" hallnL alan bu meydanlar, bin 
bir renk ve manzara anıederdl Bu 
itibarla "fydglh" bayram yerleri 
pek eetidenberJ dlkkatl eetbede -
gelmJftlr. 

lfethur ''ralnaanf1e" Btle .. lf-
'J. --~ '&; .... hF 11;.. ... 

'terafth'f t ed~ mat -. 
(Sabit) gibl (Bül) de "lycJstla" 
dolaplarmdan birini oevtrmekte " 
onda lnlamm ghtll pertltdDılea 
blılı9etmMtedtr: 

!Jd.~ ..erabm .......... .., ..... 
G6nıllm AJIMr( tlevıu ne .ant 

ı•••eılrl 
Ba meflnlr beJlt, 'llayml .,_ .. 

na da 1"9"11t'r. 
Salıncağı, fndeti elime ol

mıyan .... ka&blne bemwet.ı 
(Samf), 

BICarir oldu almak glıl kal. 
1>-l uwak 

I~ MJwp ııeyre \i*ı•a 
ıımı.n 

Beyti ile biçare lfılan rik. 

Yazan: 

C emaledd•n Seroer 

de prdilğümdür, derim. Cana· 
mm kasdederek: 

"Aııkın bayramı, yüzün i.y'ı. 
dır!,, 

Dıyor. Ya.lan mı? 
Teceddüt edebıyatımızda da 

. . · uayramı ıhma! etmemiş olanlar 
k~tlı halinı, ne halden anlay~ \'ardır. (?\a.cı) nin, bayram 
bır ırf n ıçınde telnııh etmış_tlr . müna.sebetıyle söylenmiş ve in. 
B~ ~~. ~rarsaııız, n~a- tişar ettiği zaman bir hayli 

mm bıld,!~nı okuması nevın- "dedıkodu., velveleeıyle karşı
d~n 7 bayram,, hakkın~ki lanmış bir beyti vardır ra
şnr enn en doğnısu (Neeıml ı ma.zandan şikiyetçı, bayrama 

Bir cinayef 
davası 

Maznunlar maktulün 
bakımııziıktan öldü
ğünü iddia ettiler 

Geçen YBJ Silivrlde Muratlı ~ 
me mesiresinde i;r -n bir dnaye
tin muhakemesine dün ikinci alır 
cezada devam olur-. · , bazı şahit
ler dinlenilmitür. 

Bunlann anlattJl?r.a göre vaka 
~yle olmuştur: 

Bir Pazar gilnO, b::.:..:;al Kadir 
ile kayuu HOseyln ve aileleri bir 
arabaya bine.-ek Murat!~ 
mesiresine gitmifler, burada otu. 
rarak yemek ,emele betlam111ar. 
dır. Bu sırada lenail w arbdq.. 
lan gelmi§)erdir. Sarhot olan bu 
gençles:, balcbl Kadirin ailesi 1L 
nına oturmak istmıitler. Kadir o.. 
turmamalannı eöylmıiı w bura
dan §iddetli bir kavga başlumttır. 

Neticede Kadir. bıçalJ fle lsma.. 
ilin karnım d eı erek-öldünnot, b. 
ymı Hü9eyin de elindeki ga1.0e p
eesi ile başına wrmu§fıır. Böylece 
Kadir öldilrmekten Hüseyin ele p. 
ım şi~i ile başır.a vurarak ôlil
münü kolaylqbrmaktan mahke
meye verilmif)erdir. Dfinkü celse. 
de ha' ikisi de Jsmailin a1chll ya. 
'ftda1l o&mayıPI ,.,.""•'""tan &ı· 
dülünO kldia etmiPenffr. Muba.. 
bme bu hu&Ulım mcqdan tahki
ki için betb bir sOne bualahmt
tir. 

........ , 
.... 1111' 7ede: "*' ... ba

llDd.ad bpn111 aomadlıld sembe-
relf f3yle btlk9ftdn; acandakl de
mir pargam havaya kalkar.,, der. 
lene ba lıarede uıl adı .ay1ene. 
memlt bir bUme balummus. * 
ID mi T lDftt, "demir JIU'QUI" DDl 
ud 141 ....,..,.!" dır; baDu me 
•eh- 18ylememltlerdlr. Jl'akat 
(mnberet) dememeli, (reze) de
meJl 

r!an atan ir ( FUzuli) nin 
'eryacleJığini hatırlatır. 

Beyit şudur: 

Bayramda bir ,.,zamma lr.oydıım 
ki 1ı4~,,,. 

1' aran ıorımce bir yma nuyhone 
ıtmdtlar ! 

"Ferdasuun!., intariyle ~ençlıği 
le§C1 eden (Fikret), bayrdllll da 
tamamen çocuklıua bırakır: 

"Bayram, ÇOQ4klann payı!,, der. 
Yap.yan diV"~ pirlerimi.zden 

(Mevlevf mütetekl ••. Ahmet Rem.. 
zi dede, son divan sahibi Hamamı 
zade, hecv üstadı T~ur Nadi, "Me
liml,. piri Ome: Fevzi, serbad 
san'atldr neyzan Tevfik, Alim ve 
pir Abdüliziz Mecdi, Kuşadalı 
Hoca Rua ve Muhittin Raif) gibi 
eski tam takip edenler arasında 
Ramazan ve Bayram için güzel bır 
kıt'a bir rübat veya uzunca bir 
cuel söyleyenler var. Bunlarm en 
kuvYetlisi. edeb. · tım,ıda ''Divan,, 
verine .,Mushaf.t-edeb,, sahibi o. 
tan (Akif) in, ,,safahat .. md3 sah
neye koydu~ ''Bayram yeri,, dir. 

Münakalat Vekili 
lzmirde 

/zmw, 16 (Hususi) - Münaka
lAt Vekili dün gece Bandmna eks. 
presiyle Je}ırimlıe gMıiştir. Ve
kil ~i.ıde iki gün kalarak de
niz ve demiryoüan itlerini tetkik 
edecektir. 

Gıda llladdelerbain 
klr niıbetleri 

rtyd nnnhbe k~ 
tuaı,e, pirinç, meytiıı w 8lde 
yatı gibi pda maddaleriDde 
toptancı "9 pewbr&deciJe dlL 
fe08k kir hlmelerlni a)'ll'IDllb. 

Bu Uateler, tMdit edilmek 
bere Veuıete g&ıderilmiltir • 

Belediye reiai yeni 
bütçeyi tetkik ediyor 
Vali w belediye niai L4tft 

Kırdar belediJ9Dln yeni yıl bQt,. 
Qe11in1 bel!l&p illeri müd1lril ile 
birlikte tetkik eıtmele bqla.. 
JDJltlr. 

Çerkes Kızları 
dil. Balb1lkl o paralar ..ı timdi 
itine yanyaa.ktı. 

Btlt8n bmıları c!UfbMen reW 
hatırı.m. Gemiden ayrdırM., ~ 
tam da bir daha bulamıyaçaktJ. 
Çllnldl kaptın, .,. ııeferint yapı
yordu. ÇerknlstaDda eetr kaçak· 
~ tetldlltı D,,rtamııltl. Adam
laımm bir JmımD!Clan da etıphele
nlyordu. Hem iki ylse yalan eair 
Jm ft ylsdflll faıJa JdReıll ftl'dı. 
Bmı1an sattıktan IODra bir ele 111-
mr tarafına gldecektl.. Oralarda it 
her 1U1W1 '9U"Chr cliyorclu. 
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nüttf. 
Gemi h.,reket ettDrten IOIU'a onu 

bir daha u,.ı.ma aJd:ı: 
- llallmut, dedi. ır.ıer ıetnre-

11ledl JlleD dolnı .ıtyle .• Bunun lgln 
aaııa k"'8"ak deifllm. Olan oldu 
artık.. 

Mahmut dtlrtlat blr adamdı: 
- Ben )'al&ll elJylemem, dedi. 

hlanın eline wi'dlm. Yamnda da 
Kehmet adında bir adam vardı. 

- Mehmet mi?. AdmI nereden 
biliyorsun?. 

- Pap. mektubu olmdukt&n 
sonra ona: 

- Mehmet een Pot.iye kadar 
git.. de.dl Yanlarmda bir de kadm 
vardı. 

- Bir kadın mı?.. Nuıl kadın! 
- c;ok gllsel bir eenr m.. ı.. 
~ de duymuştum, unuttum .. 

- Yoksa Çana mı? .. 
Kalrmut: 
- Tam dedi, -Çana •• ÇUnktl pa 

~= 
- Çana burada kalam;. deaütti. 
HaB&D birden kendine hlkim o

lamadı Mahmudu omuslanndan 
ya.kala.dl • 

- Aptal, dedi. Beni mahvettin 
Bunlan nJçın daha 6nce söyle
medin .. Ben tlmdJ aen1 ne yapa
yım •• aö)'le .. 

.14aluiıut auınn:atı. 

--- llnil'l•rl hpJm11tı. o 
.-ar. slrbb dtlllruıl\ bıçlan
yordu. 

'Mlhm .. blytlk 1*' hat& taledl
fbıi farkediyordu. Fakat mahiye
tini bflmi1ordu: 

- Bir çaresi yok mu!.. diye 
BClll'du. 

Haııua bir oare .ayıe1e, Mahmut 
61Umtln kucaPuta blle olea o ~
reyi bulacütl. 
Huım, ken4bal pbak top1adJ. 

Göslerlnl etrafa pdrdl: 
- llalmnıt, dedi. Bir telı lmi

dtmls var •• Yarm IÜlha bdar btr 
taraftan imdat reJmeae mutlaka 
gemiden aynbmk ilam 19lecek. 
Bunun da ~ yok. 

- Niçin!. 
- Nud aynbm. Ba.tuma bile 

uframıyacak. Dotra htanbula ~ 
dlyonu. 

Mahmut dlt8nmete t- şladı. 
Huanm etdd«le d&:mlek itteclllt· 
nı hlı!ıaediyordu. Birden: 

- Dent. atıarm.. dedi.. 
Huan evvel& glUdtt. Sonra dU

şilndO: 

- lstanbula gitmek, deulze at 
lamaktan daha fena.. Burada bel
ırt kurtulur. ıahlle çıkanı, fakat 
tstanbula ifttlkten soma bir daha 
buralara gelmek nufp olmaı. 

Haan, retsin mezarma IÖJ!ldU 
ğü paralan da alunachjm.J dt1IUn-

H.uan Mahmudu omuzundan ya-
lraladı. kendine oektl: 

- lıfahmut dedi. Karar ftremi-
10rum. Eler lldads de pmiden 
aynlıraü banda yapdaeü lfler 
var. Bunlan mutlaka benim Y~ 
mam 1blm. Onun lçba. •• 

8118tu. MaJmm4un ~ lçl-
118 bütı. 

IWmnlt ın'JaımlQ: 
_ Benim pmınn JıBttyonua 

hemen. •• 
- Yalım çdrJn1m deill ilah· 

lll1lt.. Senden gok ıeyler lııtiyee~ 
tim. iyi dbıle.. Ben ı.tulbala at
diyoram. Onda Sultanlhmette 
Altlılydıt& bir e'Vtmll ftr. Ebe 
Mtınener deyince evt pterlrler. 
Siz pldlltnls ft1dt belli orada ... 
nyacahmn Ama llahm.ut, ınır.. 
dan denbe açslmak - tehllkeU.. 

lıfabmut kolarmı prd1 Q3Pb'1 
tirPdl: 

- Ben çok ıtısel yberim .. dedi. 
- Ama mesafe usun.. 
- Bunun biç zararı yok ..• 
- Oyle ise evvel& AH paşayı, 

yanmda c;alıfan Melımedi bulacalı:
llD Onlara başımm gelenler! AD· 
latacakaın. Mehmet, Çanayı alıp 
ı.tanbula 

1 Hldiseıer ırasanda 
Roman yadaki 

Alman askeri 
Romanyada bulunarı 

askerlerirun miktarı nedir! 
hususta muhtelif kaVD.11..-·ıı 
alman haberler biribirilli 
muyor. Bir rivayete göre. 
zamanlarda 30 bin kadar 
AJman askerleri şimdi .100 
çıkmıştır. Journal de Ge!191(11 

Bükreş muhabiri t.arafmdaJI 
rilen husus! bir telgrafta 
Romanyadaki Alman esk 
nin d~a bir hafta evvel 
bıni buUuğu kaydedilditi 
bir çoklarının da bunlara 
edılmek Uz.ere Ma.l'.A.TUKI .. 
bulunduğu bildirilmiftir. 
ta.raftan United Pres'in 
meha.filı ile s kı surette 
olan bır muhabiri de 
yadakı Alman ukerlerinin 
tan 500 bine kadar çık 
ğmı öğremnlştir. 
Yalnız mihver mehafili 

manyaya getirilen Alınan 
lerinin geniş mikyasta bir 
ruz hareketi yapmak için 
dığmı aöylttyorlarmıe; 
maksat Balkanlardan Al 
ya karşı bir ta.arrus 
ihtimaline karşı hazırlık 
lıyormu.ş. Bir de Almanya 
tık Yunanistan ile Italya 
smda sulh aktedilft'Wdnf 
yonr. uş. Bura.ya getirilell 
kerlt'rin Yunan18tam mDı 
bine mecbur edecek bir 
vasıtası olarak kullanılması, 
bayet Ttlrklyenin bugUnldl 
harici vaziyetini bırakarak 
dahale etmesi ihtimaline 
da bir tehdit olarak tut\111111'!1 
ilıtimali varmış. 

Pomanyada buluııan 
askerleri bu ınemlekettn 
lan dahilfnde kaldıkça. 
lar için belki bir tehlike 
etmiyebilir; fakat bir kere 
hududu aşar da · 
veyahut Yugoslavya hud 
~risine girecek olU1'8& 
Alınanyanm tedafilt bir 
1at ile hareket etmekte 
funa çocuklar bile Ulalııam-. 

Kısa haberler: 
• VD.l,.t taratmdlıla Miler 

- J9llıilmÜt& cUn 7udıılD -nlJDd& WJrlkq :J&PIDÜ 'N 

almak ben Dah111ye VeMWI 
n idareler umum mlkHlrll ıuu111111• 
f8hrlm1M selmlftlr. wa,.ı ....... 
yapdan :yardım •tıafmda bir 
"NNOekttr. 

• 'ncant Veklletl, ~ 
lertDde prek lılaat .... ~...-. 
il tülblDi maetm1ft1r. Alman 
ra sOre buDdaa _,. it B8blpı.rt. 
llrl - Wdlete lllr defa mQra 
edecekler " aıtll adrm wıreoı~IGll!I 
Netice, ftkllet lr&alı ile il 1111111""9. 

ıtDlll ......... 1ıQdlrt1ecelrttr. 

• Tip fülUt"'nl!a ndJaık>Jl, 
rapl eutttWeriDID ve lroloji, kuJal' 
bolU - ııurım. deri - irens1 ve 
JdlDUderlDba aütaal*ıan IDbDAI 
miftlr. Buralara ,.,n1 ..ı.taDJar 
nacaktır. 

• 
Yapağı beyannametl 

müddeti bitti 
Yapatr tadrlerindell t 

beyanname müddeti, dtln 
!iliştir. 

Hangi ltoklarm hUk\tmet 
ralmcja.n eatm al ca 
ret VekAlet nce aı&~ıan.., 



.-ıoııtıka: 

tjalkanlarda 
akh selim 

Bule;ar Baı:-' eldli profe .. ör 1'1-
lof'un Rusçukta si)ylt>:tliği nutuk 
bugünkü dünyanın t'..D ha. .. sas nok· 
tatarından biri olan Balkanlara 
ta.aııuuk ettiği i~iıı hafa akisler hı
ralanaktıı. dC\ ımı Ptınekfrdir. 

Profesör Filof'un nutku nıuhfr· 
Hf balmnlantan di'kknte lfıyık-tır. 
Çünklİ her ba.lmnılaıı .Cul!_\ar mil
lcttnJn ol!o,"tınluğuna dıinyaJı rt-a· 
liır.t bir ~kilde gonneğc nıukte

dfl' olduğuna deliil<'t od~t·k bir 
hüvfJ·ettedir. 

FiJof'uu nutku halitan ba....a 
must.akil politika ahibi olmak j..,. 

t.iyen bir de,·letin hiitiin tema) ül
Jerini, bütiin bti) akla rmı ifade t-t· 
mektedlr. 

Balkanlarda. mu takil JHılitfüa 
ınefhnmo itiraf tıtmc'lil.lir IJ p<•k 
geç meydana ~ı1<mıs hir hakikat
tir. 
Balkanların 19 'o ;.?O d a ... ır ııoli

tika.lan itiraf <'(llJme .. ldir ki sade· 
rıe ha!iikalarmm polHikalaruııı 'a
&rte. olmaktan ha ım. bir sı•) MZil
dir. Balkanlann hiç olınazsa o.;on 
hlr n.<trrlık ı•olitika 1 nalkıınlara 
dünyanın en bedbaht .. artlarını 
~ctlnnlstir. U:ı.lkanların beılhahtlı
ğr Jle Osmanlı imıı:ırııtorltığum~n 
aynı asırda taldıı ctti,i:ri .,j~·a .. dın 
doğurdu~ neticeler ıır.ı .. mda fark 
yoktur. O da mii.,tnJ,il hi r ..,j~ a .. l't 
takip edPmenıiştiı·. 

Bu tarihin b<>dhaht ııl'liı·t>lc>rini 
hizJPr aN a<•ı hbscdi~ onız. 

RalkanJar ı.imdİ\ t• ı,aıhu· rwdeıı 
nıegut olmıumstır? !ü•ılt>ıı nwdeni 
faaJfyot saJıa...,mdıı. :\ \'rup;ıııın ıliğı•r 
kı!<i~lamıa hir m•\ i lahi 'a:rı, t>tiıı· 
de kalnw.tır. Ct•\ ap lıao.;ittlr: Ken
di ır.aıkaıldcratıııı idıırı· ı•de<·l'k 
nıü fakll bir si):ı"et tnklhiııdı'n ıı· 
:tide kalıiıg-ı için hiirri) ı•t ın<"rh·lw
!iİnde geri Jrnlmı,.,, refah nıert<'he
sbıde kötU ,117.i~·ct!C're lrnthınma~a 
rnecbur olmu5hır. 

.FUorun nutkunda göriiyonu ki, 
Balkanlann dauı.sı ile Bnlt:ıı.ri.,fa· 
nrn 'e bngtinl,ii -.ı~ li"İ muuz<'ne 
fılııminin nıc•ııtantleri hir hat üze· 
rinde birlesmis huluıınmld~dır. Bu
nun Jçin Filof'ıın nutı.ıı Uul~nristan 
hakımınılaıı milli Ualkanlar bakr· 
nvnılan Bnlkan:nr mın aıl'neo.;lni 
konıyacak, b<'~ nı•lmllcl hliy\ik" lmY
' etler mil\ ıı 1.1•11Psl ba'kıınını1an da 
on lan mU\ nzrıı rl l-0 tutma ya itiz· 
met. <Xlec<'k mahi3et1cdir_ Cuk;ar 
R~kili Bulgaristanın millı men 
faatle-rinin J,!;&y<'slni ı;;aralıııtl<' -.iiy
ledJ. 

Bunların <'il ıııuhinılcri: 

ı - Bıılgaristaııın hih uk i .. ma 
t~hllkelerindMI konınmaı.ı. 

il - Bulgaıistanın bi.i~ iık hlnk· 
lar arasında c«>rC\"Dn eden nıiicadc
lelerde hir taraf~n rcn~ini alın:ı -. ı 
&albeslnılrn korunmasıdır. 

Çılnkü mii .. tnkil lılr mllh•t sıla· 
tile 1 Ukliıllnılen fı'<lakırlt'l, l"tnıl'k, 

htitiın bir tarihi niha~·etlt•nıliı nwk, 
18tiklil ş<'rf'Jinıl<'n sarfınn1:ır f't. 
mek demektir. 

Bulgar milleti ı:;lhi btikliil ıl:ı' a· 
ııımm no olıluğunıı hilen bir ınille
tfn kenıll \arlıj:;rnı tı•lılikı·~I' dii
"ıirecck Jwrhangl hir marera~ a 
gtnnesi bilhassa Jııırhin \kdrni1.do 
İtaJJ anm uj;'Tllılığı mağlfıhi~ et lı• 'e 
açık denizlerde \merilmnm tn~ıı
terere )ııpar.nğı yardnnla Mika· 
met değ'lst1nliği buı:iinlerılr bek 
lf'nemezdi. 

Bulgarlar fıa)ali hir millet dcği~
dirler. Maceranın \e nıibbrt poli
tt'kanm mahi, ctinJ ıı<'I i~ i idrak 
r.derler. .SJt.eı.;m bu idraki 939 
harhininbao;ılıulığı J.,rtindenberi ~ö<ı
t()rmektc.<lfrler. Ilu ki~":ı .. ı•U o<' 
:\fa.rn.rl~hm, ne de Romanya ~ös
termcğe mu,·affnk olamnmışhr. 
Çi1Pkii bu iki ıh~' lt-t hüyiik blol•lar 
arasında. ccrel an Nlcn hiiyük kav
ga.ya kiiçük hih l~ etleri ih• ilrlcta 
blitun , nrlıkhı.rını feda t•tnıi" 'a
ziyettcclilerler. Ilulgnıı .. ıanııı ~ö .. -
tel'()i~ ihtivnt k<'rııliı;iııi milli lıir 
Politika ta'kip etnıcf:ı"' icbar Ptmi.;;
tir. 'Bu Htti ·at , o nefsini ivi bir 
S<>klldc muhn <'beY<' tahi tutmak 
dlray<'ti onu ttnh ıuıın dii'>tiii:il ha 
fnlııra diişmeı<ten t,urlarnıı .. tır. O 
da bazıları gibi her o:('y tamam o~
dn, rlrmokrnsikr ın:ıln oldıı nhmı· 
ne kaınlabilir H' tıüyük hi"ı.wlcr 
koparmak ı,:n, rf'till' mcınll'k<'tini 
hA.rp abası h~lin<' soliahilirıli. (fal. 

lmkl Rnl.ı:-ari<;tnnııı güo,;l..rıfüri t<'
:\ 1.kuz hlilli ın!'nl • .,ji ill' U•llkrn
;ar menf:ı;atıni, lh1"·anlurm rnrn 
aatı ile dun) :ı ınm nz<'nro.;inin lıa'i· 

<ill noktnsm1 teıir PılPhihnP..;imlc> 
•lir. 

Filhal,ika l\nlkanlnr rtrafmdn 
1111

"' :ı.nnı bii) tik kıın ('f leri te7~'lt 
h:ılinı'INlirler. Alman ltalva.n 

f ' • ' 0
' • rt ın~iliz km"\·ctıeri Halkan· 

h rdn kar ı ka.rsıvndırlar Ru«ün h . • ... 
n dört km ,·et anısında Unlk~rnlar 
'r s ·ı i'ın noktası \az:ifeı;ini nör· 
• ktedir. Filof'un müsbet p:Uti~ 
· "' hu noktayı idrak ederek Bııl· 

Şeiıir Haberleri 

llkmekteplerde 12000 takir 
çocuoa yardım edilecek 

llk okul yoksL..l çocuklarını hi.. 
ma~e hirlıği dün parti merkezinde 
16 kazrı mi.ımeı;-..i linin i~tinlkiyle 
biı toplar.tı yapım~tır. Toplantıd :ı 
yardıma muhtaç o'an bütün ilk o. 
kul talebe ıne 1Tıll<1 H·11ette bulumıl 
ma~ı t :><ı ı üzc:111de görli':ülmü"
ti.ır Birlıain lt"'e1<ki.ıltinde11 bul!li
ne kadar yaptıgı ~ ardımlar ınem
mınıyctle kar~ııaı.maktadrr. 

1'~000 talt'benin hcp-..ınc de yar
dım yapı ma-..ı c:m hirli!!ın yt>ni. 
den 3 e;,,a" uzcril'{fl çalr-:ma r ka. 
rarJa;;;tırılmı"tır. Bu e~<:.lar ::un
lardrr: 

1 - ~kklcp himaye he) etleri. 
nın. \ardım cemı\·etlerinin kendi 
gelir· ka) nakları tcc:bit edilecektir. 
Bu ::;urelle hiç biri diğer hir he) e_ 

Veni peynır 
rekoltesi 

P ek yakınüa piya saya 
çıkacak 

Yeni pe) ııir n::kolte~ı. pek ) a_ 
kında pı) asa) a _e:et·ektir. Bu ha
ber, dun piya-.ada duyulur du} ul. 
maz. ellerinde!{! pt) nir "toklarını 
saklayanlar telflse dli-;miı~lerdir. 

GE'ı;en !'>t"llC rek<iltesınden beyaz 
peynirin tenekE.....;ı, tacirlere 1,5 li
raya mal olma"t:ı ıdi. Tacirl~rııı 
bu peynirleri 8,5, n liraya kadar 
sattıkları göri.ılmü~ı lir. 

Yeni mah5Ul pt;) nirlcriıı ın:tli-
vet fhatlerinde p< üzi bıı ıark 
Ölaca~ı söylenmektedir. 

Yeni mah ul. pı~a~ı)a gddik 
ten :-:onra. piyasaııın bolluk kaı .ı
~mda hayli dü~ceği tahmın edil· 
mektedir. 

Fiyat ınurakabe 
komısyonu 

Lüks magazalarm 
tarifini ,yaptk 

Fi\·at ınürakabc koml"\"onu. 
il.iks -mağazaların tarifini yapmış.. 
tır. Bu tarif. ma,arifi umumiyeye 
istınat etmekte<lır. Eğer masarifi 
umumiyesi yüzde 25 ten yukarı 
i:;e bu mağazalar luk diye kcıbul 
eclılecek \t! sahipluine satı~larda 
yüzde 50 kar hı.akacaktır. 

Bir mağazanın lük,, olabilme~i 
için geni,. tenvuatın bol, \·itnnle
rin trüzel olma ı \ e birçok kim<:e. 
leri istihdam etm~i lfızıın<hr. Bu 
tarif, c:imdiki heılde manifatura 
mai!azaları için nıt.t ·berdir. 

~n.r sil·aı;etinl "iSUaltnflf': Orta~·a ıtt.• 

mn«ıılrr. 
Filof'un nutkunu aklı'44'llmin, re

ali .. t politikanın hir kıvnıwı "'a~ • 
mamak hatalı olur. 

f'ADRI ERTK~f 
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tin yardırr. ka) n< ğına 
etmiyecektir. 

2 - Bütün kazaların hıınaye 
heyetlerıne alınan yiyect>kler top· 
lu olarak bir elden alınacak \e 
tc\ zi edilecektir. Hu :-un.•tlc toptan 
ah" \eri ... t<·n kfır t<~mın edi rcektir. 

J - Okulbrcla biı de tah!dot te. 
... j._ edilecektir. Buwdan bütün ta
lebe j-.tifade roe~ek yemek yıyebı
lect>ktir. 

Dığer taı attan o;:.rcııdıl!ıınizt.! go. 
re hu hayırlı !t•~ekküle birçok mü. 
r:-ı.;e-,eleı .)()() - il)()() lira ~ihi \ar
drmlarcla hulunmağı taahhüt et. 
mi-:lerdir. Hu yeıı çalı~ına pro~ra_ 
miyle büyük faydalar elde edile· 
cd?;i kmTetle iimit edilmektr<lır. 

Doktor Emin 
Beliğ 

ihtisa diploması aldı 

Dokto .. Emın Beliğ Belli ı\.;;b. 
tanlık muddetini ikmal ederek do. 
ğum \·e kadın ha:-talıklan şubesin
den birin~ı derecede ihtisa:) diplo
ması a!mıştır. Hastahanede bulun. 
du!hı mücdetçe çok İ) i çalısan ve 
profesörlerin takdirini kazanan 
Doktor Emin Beıiğin imtihanında 
Profe~r Ahmet Kemal Atay, pro
(esör Tevfik Remzi Kazancıgil, 
Profesör Akif Şakir Şakar, Profe_ 
sör Kazım lsma.l Gürkan bulun
muşlardır. 

Yaptığı amelırat çok beğenil
miş ve {gebelik Vt> miyum) mev. 
zuu üzerinde hazırladığı tez de tak 
dirle kar5ılanmıştır. 

Emin Beliğin muayenehan<' aça. 
rak kendi 'ube-inde sc-rbe t icrayı 
tebabet edeceği öğ,renilmi~tir. Sa. 
bık tj,·atro sa.n'atkanmıza bu "a
bada da muvaffakiyetlcr temenni 
ederiz. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatlarında yüksek. 

lik deva:m etmektedir. Dün, 5 
kuru~ farkla bir altın fiyatı 
23,50 lira idi. 

1- VAlm' t 1 hUNOIKA.NlJN 1941 

1 Yabancı dil kitap-
1 ları hakkında 

Maarif Vekaletinin 
bir izahı 

llrlp d~dlkçe: 
-----~- 57T --- - -

Bir yüz akhğı 
111sa>ı ıtifreöi. ba::ı Jıôai.sr.l{}ı 

karşısındlJ hauranlık dımar. 
Bir müddet evvel gaır..etemiz . Güzel. _ muhit. wua~i olma· 

de Maarif Vekilliğince hazırla - mak şartiu1c _ lıer ıiercle qii.zt ·~ 
tılıp orta okullarla li~lerd.:ı u dir. Bii.?fi.ikliik. han<1i ufukta. 
kutulan yabancı dil Jı-ıt-ırılftrnun hanai ülkede 11örii11Ur«ıe ııöı"ıin 
sınıf seviyelerine 11v~un dü~me- ıtihı. alımlıd.ır. 
diğini ve bunların okutulmasın. Rıı tii.rlii. va.rllkltrı·a rn8tı'rıdık-
dan iyi netice aimmarhğı icin 
d -· t' ·ı cekl · k .. d b " ('et. itirô.1; sahil>i olaııloı. ,,,,_ 
egıı;; ırı e erı f'lC nn e ır -·· 1 • ,. ·z ı · ·· 

/ haber çıkmıştı. qwı. errnııe am mı ımrc ' ro: 
Bu hususta vekaletçe neşre- ı><m7ar: hemen Jır:ııecaıılanırlrıı. 

dilen bir tebliğde şöyle denil- ı Bıt. bır 1w·udıh<ı k~111111ud.ıo. 
kted"r· insan ruh11. femuian :.tııadc mı· 

m;'ekil~ik evvelce muhtelif ya - J l'?, a_':4r. ZRlimden korl~··r da 
bancı dil kitaplarından yapılan rı_onla kur1)(1n/n 1Jf:rabe~clır. E
tedrisatın dağmıklığını görerek lın.!1e-n ?elen vardınıı r~ırqeıw<.:. 
hem her sınıfın miifrcda tına Eoer hu:. !<".mı~<!!!11rı.m~;,n. o zrı 
uygun dü.,<ıecek, hem de yabancı rıınn dle11m aoorı 1,f1 ' .rıı. r/ıı(f. 
dil tedrisatını ererek metod. ooe- ' ll<r.1nıt bf'driııa erler. 
rekse metin ba

0

kırnından tevhid Ycntihii.ndc, 11€ rakit lıi~·ıiıT. 
edecek kitaplar y;rndırmayı lü _ J..-arısıldıJ..·l<tr. kanlı s~~vaı;~ıı· 
zumlu bulmus, senelerdenberi ol.cıa. ııc -:.~mmı e~cıılc <'11111cnc11 
ingilizce dersleri için ka.bul e. kalol>nlıl~Tar. f)İı'lJi~lcrüıc <1ir.w. 
dilmiş olan kitap serisine ila- ıı:::nktnltıle.r he11 bofllf' ıırır.mı.~ -
veten 9:l9 - 940 ders yılı ba~ın- lard1r. 
da da fransızca ve almanca "Bifotctf., 7'/1. mcuırlsı: l>ıı 
dersleri için birer seri kitap l<lftır. Bs.:zı de1,/etlcr, k~n<li .::.rr
hazırlatınaya ba.şlamıştJr. ııa71ılı1'lantıı l>ıı ımldı;;;/ı dırnak 

Bunlardan fransızca kitapla . la örfmeiie ro/!,~ıdar. Bi1· ha{/t_ 
rı Galatasaray lisesi müdürü M kor.<ı1srndn. i:~leurn hoşlm m 
Beb,ct Gücerin reisliğinde öğ. ni1ıt111rt 11il' nokla1Jff rarmos1. 
retmen Coudert. Robin. Ber- en tal>ii bir 11<i.<li.<ıcdir. Bu 'tıol.·· 
geaut, J. Hamid Cnden. alman· fa, i!:i taraftan biri11in lwl.lı
ca. kitapları da Kaba.ta~ lisesi lıiiını 7'.o1'mldrn doiiar. Bfr kcr< 
almanca öğretmeni Besim Gür. bu nldıı mıı. nrtı7; oritrdrı ''hi 
manın reisliğinde öğretmen Ce- t~rnt.,,k .• do kalama:;. 1 

mal Köprülü. Dr. Kopf. Dr. 1 Buoiin de diin~·adn cnnıı~·mı 
M:üller. Dr. Stren ve prof. Dr. ııı;;ıntn,r t•ar. Si.z. buna i'lf P.r.~n
Steuervald'den mürekkep birer nfr. i1rtiras sahlontsı. diler.<ıe.niz 
hevet tarafmdan meydana ge- rtıiirn, "'.:ihniuet, ictimai fmnn 

uıı.se11lcmı hareketleri., biıtım 
cilıtwııı murakab~si altıııdad ı·. 
En kıi(:-tıii u den. eıı Uuvu{ı ı e. 
kadar her keş, "1ıiJkiim.. u i. 
ıııır. Bımıı, kim.w: kaldırm ı ... 
Çi11ıkii in:saıı rıılıımwı. iıısa ı /, ı 
fll~ımn. 1ııilü.sa i~anlıiirn lcı • 
lı cı f.. f,n-ımlandıı-. 

C:rırf! cc111usin le F'ı·omn;; lı t. 
lıın çiizıitdürfo t'rıkit. bcr:ı t ı · 
ıırırr·ci/c1·iıı m11Jıacit /;afi/ l ·i · 
ııı ilralu;iz atcş111le /Jirtil.ü ı , 

rıkıı mıı.<Jfıılı:. I,011d reııa aulm 
lıcri rtrılı ara~ı kc ilnıedc11 '' 
111lcın lıiic ı üırııı du oa11csı b ı_ 
rlur. On nıilııoıı Loııılraln•t, aoc 
ııolln ,-ı ıuı d 1.siirmek istcdilor. 

Aile or·aklarına, cocu.J: be ık
lcriııc. lıa tanel re diisen /Joııı
haların b<L$ka hic bir manası o 
f.<rn.a;;. Faket saiilam 11 k. 
aıılrlvaıı bas önünde biitiin b 11. 

lnr birer ltircr denrildi. Zaf r. 
iı ndede kaldı. 

Diin /ııqili;:: Nuh•cıları. /tal· 
1ıunlcırırı. A frikadaki [Jo~ıı 11 /111 ı 
ıırt ir·uii oln ro k ,<ıinil /ı rıU, ın a a 
t•rıfmırı tff:mıa.cnciıııı .~i.iıılen fa 1 

lıı( luılkln 11ill\lii rıc ıııil< ı c, İl ııı. 
li:Tm in m~la salrlınnıım.rnlda.1 ı 
n ı fıi/llirııı i.'$. 

Bıı haber. 11al111-:: asil dıııımı_ 
ltuı ht 11cca 11l.<ı11rlırnu:kl<t kalma· 
mrtlt. l>a~·kalarma da iirnck rı/. 
111<1luf1r. Silcihstz zmıallıltr 1 1 ıc 
lıir tchlikcvc diismcdrn t' n 1 b 
mdiirmck ccllatlıifrm, ord ıl r. 
ııerr <'k n sl:erlrr l:ab1Ll et mczlc .. 
İnailizlcrin hu teminatı, çaiw 
mı~ın viiz aJ.."1 scıs11sa 1ıetidir. 
R'iifi~n diinıtaımı lm teblii'ii nl. 
1.-ı lıua.r.aiiııula>ı sfüı1ıc ctmiyn-
ru:m. 

Hakkı Süha GEZG!N tiriımiştir. <fe~·iıti'?. netice de(iismez. Dö-
Gec;en yıl se\"ilerin yahuz bi - ===================-================ 

ıfoci kitapları yetiştirildiğ.inden 
bunlar orta tahsil müeseeeele. 
rinin ilk sınıflannda okutul
muş. bu ders yılı başından iti -
baren de ikinci, üçüncü ve döı
düncü kitapları ait oldukları 
sınıflarda okutulmMma başlan. 
mıştır . 

Yaıbancı dile bu kitaplardan 
başlayan talebe seriyi takip e -
derken güçlük çekmiyec~~ğj gi
bi, başka. kitapla ba.Şlaınış olan 
talebeler de bulundukları sınıf -
larda serinin kitabını, ders yılı 
sonuna kadar bitirmeeeler bile, 
takip edebilecek seviyededirler. 

Yaıbancı dil deı11leri için az 
saat teıhsis edebilen meslek o. 
kullarına. bu seriler in kendi ih· 
tiyaçla.rma uygun gelenlerini 
takip etmek müsaadesi veril
mekle beraber. henüz kitaplen 
hazır bulunmıyan lise beşinci 
ve altıncı SJniflarda. da öğret
ncnledn ne ııruretle kitap seçe. 
c.eklerl daha ders yılı başında
okul idarelerine bildiribniştir. 

Bu itibarla yabancı dil kitap
lan hakkında yanlı§ malumata 
istinat ettiği anlaşılan ne.şriya -
tın yerinde olmadığı ve hakika· 
te uymadığı ta:vzih olunur. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihı·acat 70 bin lirayı 

bulmuştur. Bu ihr acat eenuım • 
da havyar, hah ve saire satıl
mıştır. 

1 
GO NDEN GONE 

"ınönü Ansiklopedisi,, ne 
dair iki temenni 

•NONü ünvanı, aekerlık, 
1 politika ve devlet a.. 

damlığı sahasının en milmtaz 
şöhreti olduğu gibi, doğrudan 
doğruya ilmin de alem'i ola
rak kalacaktır. Genç ve kaY_ 
rayışlı Maarif Vekilimiz,Ha
san Ali Yücelin teşebbüsü ile, 
Türk kültür dünyesınm eea.slı 
mercilerinden birini teşkil • 
decek olan lnönil Ansiklopedi· 
si tedvin edilmek i.W.eredir. 

Bu Ansiklopediden istifade 
edecekler arasında bulunmak 
tevazuu. a.rzumuzun şiddetini 
arttırıyor ve Maarifimizin bu 
değerli kazancını can ve gö_ 
nülden a.lkışlıyonız. 

Bugüne kadar, hemen yal· 
nız lisan bilenlerin ma2Jhariye
ti olarak kalmış bulunan an
siklopedik tetkikler, şimdiden 
sonra bütün Türk münevver. 
terinin elde edebileceği bir na
sip olacak dem.ektir. 
İnönü Ansiklopedisini ha.zır

laya.ca.k olan heyet hakkında 
bir fikir söylemek haddimiz 

değildır. Ancak şunu kaydet· 
mek cesaretini gösterecbğiz kı, 
heyet, sadece Ansiklopediyi 
hazırlamakla kalma)'ıp, vücu • 
da getirilecek ciltlerin tema
disini temin etmelidir. Her J-11, 
}eni yeni hadiselerin. keşiflcı 
ve iıhtiralarm, kıymet!~ naza. 
riyeler ve dürüst mütaleaların 
ilavesiyle lbu eser, ilamhaye 
devam etmek an'anesine ibağ -
lan.malıdır. 
Kısaca söylemek lazımsa, 

neslini kurutma:mak ıçin biı. 
yük ibir ha.ssasiyet göst.ern1ek 
liğimiz icap eden bir "bilgı 
zürriyeti., tesis etmeli) iz. 

· Diğer 'bir dileğımiz de, An 
sıklopedinin, geçim vasıtaları 
daima mahdut olmak talime 
bağlı bilgi mensuplarınca ko 
!aylıkla temin edilebilecek bıı 
ucuzlukta olması lüzumudur. 

HiKMET MVN!R 

Yirmi yıl evvelki Vakıı I 
Meb'us seçimi 

komiser Veyn geliyordu. 17.ı.oıı 

- Fakat Veyn bizım burada 
bulunduğumuzu nereden biJı. 

yor? 
GAZ MASK Eli HAY O UT 

• 

Levis yerinden sıçrayıp kaç· lstanbul ıneb'u ll'ğ'Undan ısUfa edeıı 
mak ister gibi bir vaziyet takın. I.utfı Fikn 'e eeııııcttm Arif Bey 
dı. Faka:t kabil mi? Ben taba:n- ı terle merhum Hasan F"erfdin :>erine 
ca ile karşısında duruyordum. dlln meb'us seçimi yapılmıştır. Bun 

- Sen uyuyoısun,)ahu! Ga. 
rajdan benzin aldığımız sırada. 
ben müdüriyete telefon ettim. 
Kafi derecede polis kuvveti a -
]arak buraya gelmesini söyle
dim. 

_ ~ereye gideceğimizi bili-
vor mı.ıydun? 
· _ Elbette Greysend aGığmda 
bir gemiye gittiğimiz anlaşılı
yordu. 

Ve~·n burayı bulabilecek 
mı? 

Bulruna1..sa ayıp. 
_ Fakat T...evis bunu bilme-

meli. 
_Neden? 
_ Buraya polıs ~etireceğimi 

zi ı:"ilınce telaşa di.işme~ mi? .. 
.ıevisin ne yapacagını du -

şüııemem ı:;imdi. Y~lnız g-emide
kileri korkutacak ı ·lcr GI~ar
ma sın da.. Fakat r.a.nnetmıyo
rum. (Kaplan) a karşı ola~ 
intikam hırsı 0 kadar kuvvetlı 
ki, herifi bulsa bir kas.ık $t:da 
bbğaca-~:. Ben de l'n . zıyade o 
tarafına kuvvet vcrdım. 

Stanley bunlart ~nlatırkyen, 
karanlık İGinde nehır~ do~ 
vüriivorduk. Derken bır ses ı -
. ·tt·k' Birdenbire durduk. Ka
~~rklann icinden gelen bu 

ses: 
_ Haydi be. diyordu. Salla-

nıp durmayın. Patron, vapurda. 
sizi bekleyip duruyor. Atlayın 
gidelim. 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
lngilizceder. Çeviren : H. MONIR-

Stanley cevap verdi: 
- Yanılryorsun oğlum. Ben 

suradaki çatananın sahibiyim .. 
Gecerken bir gözden gec;ireyim 
d{'dim. işte o kadar. 

Yabancı sesin sahibi: 
- Pardon, dedi. lki ıırkada:· 

bekliyordum da, sizi zannettim. 
Bi; iskele kenarına gelıni~. 

tik. Karanlıkta gözlerimi kısa -
rak baktım . İskelede küçük bir 
motör duruyordu. Kıç tarafta 
biri otunıyordu. 

::;tanley bana dönerek: 
- Anla.şıldığma göre, Du

ranti sMşmak üzeredir. dedi.. 
Bu adam da, onun arkada~ları· 
nı götürerek. Muhakkak birşey 
vapmamız lazım. 
· Stanleyin muhayyel c;atanası. 
nm güzelliğinden bahsederek 
motöre ya:klaştık. 
Adamı yakından görüyorduk. 

::;tanley bir aralık sigara pake
tini cıkardı. Kibrit arandı. Bu· 
la-madığmdan şikayetle motör -
deki adama dönerek: 

- Kibritin .. ar mı dostum, 
dedi. Bir sigara da sen yak. 

Adam. yağmurluğunun ön 
tarafını sökerek içeride bir yer 
den kibrit çıkarmağa sa va.şıyor. 
du ki. Sta.nley bana işaret ver-

meğe bile lüzum görmeden, fa
kat n e istediğini a.çrktan 
açığa gösteren bir hareketle, 
herifin il7.erine sıçradı. Mideııi 
i.i1..erine şiddetli bir yumruk in -
dirmiş olacak ki, adam acı bir 
8€'$ çıkararak yrkı:ldı kaldı. Son 
ra kollarından ve bacakların. 
dan yakalayarak, dışarıya al
dık. Ben soruyordum: 

- Şimdi ne yapa.cağız? 
- Otomobile götüreceğiz. 
- Sonra? 
- Sonrasını brra.k şimdi. O • 

tomobile kadar gidelim. 
Adamı baygın bir halde oto· 

mobile çektik. Şoför bizim po • 
lis olduğumuzu bildiği için, ha
rekatımızla alakadar olmuyor~ 
du. 

Getirdiğimiz adamın cebinde 
sert bir şey hissettim. Elimi 
soktum. Bir otomatik taban ca 
idi. Aldım ve cebime koydum. 

Levis hayret içinde: 
- Aman yaral:Jbi, diyordu. 

ıKaplan) ı mı yakaladmız? 
Stanley: 
- Hayır, dedi. Onun da ın

rası gelecek. Sen şimdi şu ~ • 
rifi otomobile al bakıtlım. 

Bu esnada olan oldu. Uzak
tan kuvvetli otomobil güri.Utü -
!eri işitiliyordu. Hiç şüpheeiz 

Az sonra etraf mıızı polisle- ıann yerlerıne Rıı.uf Ahmet Bey, Fu· 
rin &ardığmı gördük. at Selim Bey ve Ahmet Ferit Bey ııe· 

Komiser Veyn bunlar arasın • çilmlştır. 
Ua.ydı. Stanley. derhal onun ya. 
nma giderek bir kaç ~y konuş
tu. 

hk iş olarak, Lcvisle. motör 
de yakaladığımız adamın bl!-• 
lundn0-11 ot.omobili içersine 'hır 17 l 941 

~- .. 
de polis koymak suretiyle mü· 8.os: Ajan" 
düriyete gönderdik. 8.18 Harır 

Ondan sonra bütün diğer po- U.> ~4~!,~~n 
!islere', birer kenara saklanmak ııııı..· .. ı 
emri verildi. Keza., nehirde. la - ı2.S3 ı;;arı.ııar 
zımgelen tertibat almmıştı. ı2.~0 Ajan~ 

1 
J3.0;) Şnrkılar 

Veyn de, beraberinde getirdi. 18.20 Kıırışık 

ği polislerle bera.ber kalacaktı. 
18 08 

~~:m 
Stanley bundan sonra bana · "Svİnı:" •• 

döndü: knarktl 

ı9.00 lSaz 
semallerl 

19.16 Şarkılar 
19.SO Ajans 
19.46 SCçllmlt 

şarlolar 

20.15 J?nd\O 

- Haydi bakalnn, dedi. Şim- ı ııı.so 1''aıoıı h<')·etı 

ga:ıetcal 
20.4(') Tt!msll 
21.SO Konu:ıma 
21.45 OrkC8tra 
22.SO Aj:ım 
22.4!'i OrkC8tra 
28.00 Dtut!i 

di iş ~ma. 
- Ne yapacağız? 
- Doğru gemiye gideceği1 ... 

Hem de, iskeledeki motörle ! 
Polisleri gizlemekliğimizden 

maksat, motördeki kaptanın 
beklediği iki adamı da gafil av
layarak ele geçirmekti. Çünkü, 
o iki adam her kim ise, muhak· 
kak görünecekti. 

Biz Stanley ile ber~ber, yan. 
yana tekrar iskeleye doğru yü -
rüdük. Boş motörün başına gel
dik. 

Stanley birdenbire: 
- Ça.buk, d«li. lşte geliyor -

la.r. 
(D.tttıa.m.t ua.r) 

:?: -> 
:=ııı:: 
er 
...... 

\'ıAklller 

' Güneşin 
doiu,o 
Öjtle 
İkindi 

Akşam 

Yatııı 

tın.il 

Cuma Cumarte. 
17 11.Kan. ıs il.Kan. 

Zllhlocc: 19 Zilhln•e: 20 
l<nsım: 71 l\:ıısmı: 72 

\ a.aııt1 t;7Jlll) \ ,_.,;ı tı t<.zanı 

lt2S t~ı7 8.'ZS 2.16 

lS.24 7.ııı 13.'.?.t 7.1'7 

1/1.5'! 9.46 ı5.5S 9.16 
ı8.0G ı'?.00 18.07 12.00 
19.U 1.1'7 19.ta ı• ... ıs.a Uf .. 



'i - v.uaıi ,., IKbrcıt&lN'l71' uı1 

Amerika 
Maliye 

Nazırının 
beyanatı 
" ingiltereye 

yardım kanununa 
taraftarım,, 

Akdenizdeki İngiliz 
filosu kumandanı 

(~1""*11) 

tayyarui torpil nlknımla 1'1*111ar. 
qıu ıemıata &rMl&ndU ~tir. 
aundea 90Dıe Yt4I Atmaa &&narem 
~ llilflGtf " ·~ 
ıa,Utz s-nll.rlnla •otıll bUaJ ate,t 
ile bir 06Mnfta'ı balbll Mm.Ut. 

"oo tan'*N bu eehenn.m•ı tolndm 
rıotr•k pike lluewr.u Yt.PfJUf " ııee 
JUi lttı.oıuk bdmba atmıatat. lkınıb& .. 
cıl& dôpıO,tar. Au ~ ııs llODlbar 
dnnU ~ filo UMrtM pike 
hGeWntm& ~ttklerint g&rdt\m. ıııaı
• Hlll ~ de dQfm.ım bir hLa 

.. laariıılM ·-.......... ıthwte 
lil'.a.ı havalandılar. B1raa llOıDl'a ... 
)talik '11 boibb& rtlbty• tabet tW 
._ iDflWI fiddeW AnD1tı 7&1>tı. JIU. 
~ tü Alm&D bombe.rwmac tayyare 
.. de llU Uld& Jl!UitrlYötii dlreklerf 
..urıtd.An l'eçerek denize yuvarlandı.. 

lluMnit M.rbıla dehfetiıd ~ .,. 
.Alman ~ oeunUDl met 
ı..tttkttıD MDr& rotıte&ldp bllcumlu' 
.. k!cmd& tal.tat Y{ PD'lekW ve n.UC. 
... kil dö;maa ıa,rareuın t.ı.ttp • 
ıdlldilint. hır !taıJan ~ 
baıınldJIDD, dll.tr birtıı1ıı menni Sa• 
be~ ..... -.~Alev. 
w ....,.,. llaO&ıltm ~ ... 
M1' -·-- '* ıa,w. ltftlftlllro. 
ala dt W, IMDeC ·~ fU6t W. 
l1ll CGi tMMftUyetd:ıı oldutunu .O~e 

lngilfere 
Amerikada 
yapılan 

Jtbnanyanrn '°'li Tobruk 
tanucnıış deniz miile-

Avcı tayyareleri

. "":'-1 • itiradl ed~yo,r: etrafında 
ııngı t~re emz ere Keşif hareketleri 
hAkım. olduv~ça devam edıyor 

nin yUzde 
doksanını ahyor 

yenemıyecegız ! Kahire, 16 (A.A.) - ıngıliz 
wnwnı kararglhmın ~blifi: 

Vae~ 18 t.ıLA.) - Mrter 
&janamdt.'ll: 

Nevywk Heraid Tribun gazet~!. 
ntn v.,ın:t.on muhablr1 yazıyor: 

lnsilW'O flm41 Amerikada bııaal e. 
dilen avc: tay;ya.reteriııin ytlıde 
doka&ıum almaktadır. 

Bu aureue A.oıerlka lmaJltmm 
İngiltere Ue yan ~ tak•kııi içtn 
cumhurrelai Ruzvdt ta.ratm4an ileri 
*'1rtll&ı prenalptıı h:ıctudwıd&ıı Uer1 
~cnmı,tır. Tefl"l,ıı9an1 a.ymda yapıl&ıı 
bütllıı 1tnaıAt hanoe cıkatılmıftu'. ~ 
ıu mUhablrtıı ll&ve ettltın• ~re tnıtı 
tu&ye n11ı t&Jdp edlleıı tıtr yuı yar 
dun politikam ~Unden 19'0 aen~t 
I0?1 uç ayı atfında AmertJta ordusu 
euna .O ~en Mı t.esllm&tt& bu• 
hmmllflur. . . " 

N11ıyork. 16 ( A.A.) - İJlijlwe 
haabma çift mo1örlü bombardı
man tayyareleri imal 6CUm Balti. 
mordaki IDefhur fabrikanın sahibi 
Glen Martin, auetecilett beyanat. 
ta bulunarak. ~a havacılık 
aanayiinin I~lia aiparijlerinin 
hepsini ifa ~i bu ay ~nde 
lnefltereye 800 ta.vyare talim edi. 
lecelini ve bu miktarın günden 
&üne artbnlıcağııu ~yleınlştir. 

Lon&ro, 16 ( A.A.J - Almanya,. 
nın ~k tanmmış deniz mutehas.. 
ı'1 deniı yüzb&{.ı ı Vahleyerhartz 

"Müncher Neveste Nachricten., 
1&1etesinde yazdıiı mak:ıJesinde 
Alman lutva kuvvetlennin, lngıliz 
deniz kuvvetlerine kar,ı bir §eY 
yapmaja muktedir olmadığım iti
raf iJe Alman Mva kuvvetlerinin 
lngiliı donanmasuu imha edebile. 
celi halckmda naıi propagandası 
tarafından ileri sürülen ruuariyeyi 
cerh ~tedir. Yüaba~ı V&deyer 
Hart.s, makalesini bitirirken diyor 
Jd: 

Inıiltere denizlere hAkim olduk. 
ça, lnıiJiz adalarının mağlfıp edi
lemiyeceğj fıluine iştirik edıyo. 

Yunan harbı 
<Baf tarafı ı tnoide) 

Yuı&&n ukerıen k.ar rırtmaeına rag 
...._ dUll bltçok m&balll muvaffak! 
.)'etler kuabdılt.r. Jllvvelkl gUJlkU ta. 
&ıTUada. t.uıklar ve a top 1apt1ııs.ıını 
ur. DUıa aa'*h Yl.IDUWlr mU.t.&hltem 
alt tApeyt bUk111 Y'-lltrufl&r, mtt.raı 
J(l&lu, havan ~Jan, aaııaım ele p 
vıtmııterdlr. İt.all'fnl&rm mukabtl trı. 
&tr\du pWrltQrtllırutlftUr. 

AVlıOJU'&YA UOGRU RIOAT 

Nevyork. 16 (A.A.) - (Colombla 
r&dyoeU) ltalyan;ar A vlonyaya dOÇu 
rle&W deftm ~lar. 

Mu&lttr 16 (A.A.) - Röyt.eritı An 
Mvutluk hududundnkı hwruet muhllbi. 
rt biJdlrtyor: 

$tma1 bal,..mde dön bUt11tı gt.IG &.. 

Mothl·ş bı·r bas ısr t.ôpOl.ı •tefl cı•"un •t.Mıpt de bil-
- ...._ Yua&n toılıCU8UbW1 &tefi ııaaet. 

k ...., d il oımuıtur. lngillz \e Yunan tayyare 

lna Ugra 1 ... Jnbuu .. un •tratmd&kJ ltaı. 
yan me\'11Jeıinl bômbatdıman et.mı; 

Aakeri hedeflere ağır ı....ıır. ıtaıyaıııu taratmaan kuman. 

da bel !-..1!.._iJd• a& ~ tca lld Anıavut taburu da 
r er 111U1n ı tnt1 ecWmJtur. ıura tt&J.YIJlW' artık 

........ ll (&.A.) - o.o- ... 
ı..., tanaMlm ~ VllW
...... ._ .. ,,,. JafdUl lltlcıuaun 

...... lla UIMDa blfl ~ ecw. 
- Olaa • llOulDda dlllt. llddetU 
~ ...... ~- Mll.ert 
w lldd lıdmlCllA aa,..u eaı ,,.,. 
tl .... - llılillıGM' •'** tunıtta 
ft ..... baımtıu 2 $ tM lalll CdUlmq 
w. a raoıaa, •Doum ...,,..,.,.kı 

- ~....,, ..... AJa&n 
..,. r.&llfttlılla w •lldla _., .. 
.. tıılkr&r ııol'Dlal Ml'f ~ 
befbyabllmffl ... - ..., -.an 
ptiDMl ıumı.-.....at yHıpifhktır. 

llUoua aat O tıuı lllf feldl4e 7*PC 
..... ,.,.. dWraU. bial'leDaıJfta. 
A'W"IM IObl "'11K ..._MIJtU kla 
1MCMllll't pek • datbtltt lad&ı1l 

alfUI'. 

ıııunıara yUa ftl'~ı.ditter. Arü. 
WU&r ll~Ueti61 ırtt.ttkÇ9 ~ 
~. l~ t..fttiv 
meMI edea yegi.ne Anı&vuUar .;ayn 
aauataMta ge~. layU b&rekeU 
l\llı ı.,tıoa IMl'bll Bat ıw ğllıUe.JJ 
U'MllldUI balftdlt. F&Jc&t tayan fi· 
~ "• ....... mıtru ,...a,l.eııMkt.e. .. 

AtlM. :ıe CA.A.> - uıawı:ıı clilıUl1. 
,.& ....,..twa ıa 11tMkMua u,&ııu 

...... "* •bllfı 
Htnı+l'e& dıbYllMle elUcQaet ·~· 

8llCla4 ~ lllr1aUa ... letyı. 
IM'I )'U.IDd& lüY\dl yU.&\aM OllWa bir 
~M teıDlil MlıUde oturuıaıtta 
llüJi&UD J_.. oo:. ~ bit Jtir 

MMfla C1Mı1iM MUOMia tiit trüti'ala 
yöa •tıltl ~.~ta ftliUiJ 
büAlıare dalarak Jal,JbOlmUftur • 
A._ ll (A.A,J - AUM a.ja.na1 

~yOt: 

1' ~ 19'1 WW1 t&t.11&o 
a.ıp te ... bit YUD&n deıiWıalb r• 
mla1nln 81 llkk&a:m 1940 t&tthlnde 
Dil ıw,u 1tUc pıDl8lııt batJrdltmı 

...... - •••'1• 1111ak1afmakta 
bulunan talı.Gllye UJ!dının Uzerlne 
top ... 6çfltma Dall&eıtDWedit. Y\ı. 
ilan ~ ...,.... hklltatln tal1r1 

tındeb Jbl.ret buuuıar.ı h&btrleri tekltp • etmektedir. 
~·~~tbabJi 

mevsuu lt&J.yan geml.ı İtalyan barp 
..,..._ t.atıJU tt Ud topla ıa&loü 
bez İtalyan ıııo.w.un yardımcı pm • 
tıl7dL 

Vaziyette hiç bit deği3ik1ik 
yoktur. l.~phelerde ketif faa.li -
:vetıne devam ediln:ıektedir. 

Kahire, 16 ( A.A.) - Röyte. 
nn Tobnı.k önündeki muha.blri 
bildiriyor: 
Keşif kollan faaliyetleri res • 

rni tebliğler için entere8a.n mev
zular vermemektedir. Ma.ınaa
fıh bu f a.allyet taar:ruzt muvaf. 
fakryetler için elzem bulunma.k
ta.dır. 

Töbnığa ka.rtı bir bilcuma 
kalkılmadan evvel bir intizar 
devresi geçl.rilmeeıi eltıemdlr. 
Filhakika mUdafa.a ın~ 
yoklamak için keşif kollanna 
va:kit bırakmak icap etmekte. 
dir. Dlğ('r tarartan su, :ı,1~k 
ve mühinımat stokla.n te&isi 11-
ztmdır. Tobnık iyi bir müdafaa 
siste-mine maliktir. 

Bardiya mild&faalarnu gezer. 
ken subaylar ve erler bana i
ta. ruılarm bu müdafaa mevti -
Ienni ancak 36 saat 8Uren bir 
çarp~ada.n sonra tAtrketmJe ol 
mttlanndan dola.yı h&yretlmru 
biMirrni lerdır. . 

Bu IUbAy ve erler 1-{Ua ta
aııı.ısunun bUyUk bir dikkat ve 
ihtimamla lıa.zrrlt.nmJf oldufu.. 
nu, falr&t Ba.rd1r&nm bu lbdar 
az zam&nd& zaptını beJdernemiş 
olduk1armı tıöylemiflerdlr. 

ltaıvon ~bl&lfl 
/ttfl1/0J,a bir mGMl. 16 (A. 

A.) - İt.al)-an umum! kmrp
hmm 223 numaralı ~Ufl: 

Yunan oepheetrıde dtıfmamn 
hUouınl&tJ kJte.Lummm eeli 
mukabel.e•yte pUAk11ttUJmUft(lr. 

Bfnpslde Tobııık aeplM81nde 
ve ~b mmt&kumdaki 
motörlU kollarımmn bulundufu 
88.lıa.da. mutad topçu fwiyeti 
olmuttur. 

Tayya.relerimb Tobn11nın oe. 
nubu p.rkf amde dilfm&n hun· -
lıkla.rmı, iqe pollt&larmı "
yolla.n bombardıman etmittJr. 

Bir dUfnwı kefil tayyareıtl 
Tobruk üaerinde bahri~ dati 
topçınnus t&rtııfmdan dUttlrill· 
mllftilr. 

Şar.lô Atrfkada. Sudan a6})h• 
sinde bul topçu harebtı.ri ol· 
muttur. Portsudu UMUne t&y • 
yarelerimiı hUoum MnılflerdJr. 
Dllşman, AM&b tehriM bir 

hava hficumu YR'ln\Jf ~ h.at 
buar ika etmJft;ir. 

Knıvet kaptanı Ma.rio Spa .. 
nonun lrumanduı altı:Dd6.ki bir 
deni.Wtınm Akdaniaie 10-1-941 
gecesi hatif bir diltrnan Jaııva. 
zörünü torpillemiştir. 

Kruvet ka.ptanı Vittorio Rac
canellinin Jnmıanduı altmda 
ki bir diğM' den.W.ltnnız Atla.n
tilt denizınde btf bin tl>ılluk 
Arda.bha.ft\ admdüi Inrill• ıe. 
mfıltıi torpfllem1ft.lt. • 

15 • 16 ki.nun geeeel c!11tıaWl 
tayyanılel'f Canat& limal\inJ 
bombwdıman •tmit*dir. U.
sar azdır. Bir kaç ölü ve yatalı 
vt.rdır. 
Ba\>a~,ri~ 

~bitil 
Kahire, 16 ( A A.) - Orta tar• 

lh.giliı hava lcuV'Vttlerl -~. 
ıim tebliği: 
ı~ı• ve 14-15 Sorak&n'l&D it' 

celeri lngiliz hava kuvvetleri Bin. 
gazı üzerine taatttülatdA })ulun. 
muşlı!rdıt. 

Alman 
tayyareleri 
Dun ingiltereya 

bir çok 
bombalar attılar 
Yangın söndürme 

ekipleri çok iyi 
çalıııyor 

Lalldn, 16 (L\.) - İqilt.&
renbı hava ıauaretı tebll~: 

DUtm&D taYY&r61erl eark aahll
lettle dahilde bJr ~k bômbalar at
mışlardrr. Loıı~ bAtka yer
lerde iıuwaca :ııaytat yoktur. ~r 
dllerı:ıan t.ayyaN!Sl dllfUrUimUştur. 

Londl'&, lfl (AA.) - ~ ıe
ce, dU'11W\ t.a.r&fmda.n yapılan hn
cum hakkında ha.va nazın 8.§ağrs 
dak! Wnihatt ~but etldtştlr: 

Londr& h~c!nde menezt tngU
teren.ln bir nokta.amdan bir ev yı 
kıldıfı zaman bir miktar aıo \l'e ya
i'8lı kaydedfünlşt!r. Londrada da. 
zayiatın mecmuu airı' değildir. 
Bunlardatı 111 mlhlm 1mmı bir çok 
ldşlnhı iK8l ettiği bir binanın bir 
bomba il• )'Z1muı emıMmda vu
kua gel~r. 

Bütlhi mmaıleketUı vukua ıelen 
hasar genJ3 defildlr. 

Gece avcı tayy&releriyle tayya.. 
re cı.n ba.t.aryal&n faaliyet p 
tenni•Ierdlr, 

aar dllfaUD bomb&tdmlua tay
yv.t tahrip edllmlfUr, 
YM$t1D tıhd .... -.ıerl oaill!fl)'M 

Lobdra, 18 (AA,) - ~ ge
oe yildmlJ bir havada tng1Us ave 
t&yyareı.fyı. ~rd• yanpa b6f. 
Jan1101&rmı lttaya memur eJrlpl.r 
Almanlarm Lobdr&yn b.t'lı yangın 
bombalarlyle yaptık tı htlotmuı. 
Jcartı koyınat ~ komhha• bir 19" 
kilde gayret lllU'fetımtıerdir. Lon
dıUm bur :auntak&lc..rma kUlli· 
yelli mürt.arda YIYll1J! bombUı dllf 
mllftUr. Fabt )'&nim& k&rlf mOoa· 
dele ile mtlkellef olan ekif)let bU· 
tilıı yangmlan kolaylıkla ve aUrat
le but.ınnJe.Ja.rd. 

faaiU. ~ &toıl&n U°'* Al
m.aıı bomba.rdıınan t.Ayay!'e}erbıJ 
baç etmektedirler. Almaa tayya
ralerl UMtlbe &tAMJ Na İagıllz av
cılarmm mitralyöz aealeri hava da· 
ff q&~m "'1Utllı.m. ka.
t"I§makta idi. 

Bir .Almi.n tayyarieatnin anıttrm
dtıttı aMlJlMltmett.edlr. 

8undaıı beikA f6Qe:n ıeee dflf
m.tn tM!'kest lAltlt&re mnıtabta. 
rrna b.rtt tıd hDoamda bulW'lm.ut 
'" bU hOetımlard& 1'belt taftlAkh 
bomhala.r &tnUltn'. 

lü'd lnıtıterede de !ba1u. e.v .. 
CI ~ barekef.e ~]ezo-. 
dit. I>Qfman her Utaft& hav. datl 
blı.tAtyalammı kNJf t.t~ı. Jtattı
ı..-11-ıır. 
Um~e aıt.Jtet m.lkWt u 
~. bUaftt da ....... y.ta
dir. 

o 

Yunanistanda 
yeni bir anılın dl&Jı 

albna çajınldıiı 
doirtı deiil 

Harpoaı..-.~ 
İıviçreye iltica 

30000 Fra 
askeri meml 
lerine donu 

ilen. lA (A.A.J -
ftaııa& araam11a buııu1e 
lqma faertM .tavfcrt btllct1 
bUlrarı twlhJertM•. ~ 
rma ~ .e tnCJ '6'nJllll
.uıaun 1'nDaaya a•l•U lçla 
"nnifUr· Bu kolorduya 
bba l'ı'aneıa ,.ıc..ı yakında 

dGneoekUr. Jl'abt aynı 

menaıp 12 bin leh uk•H 
mekto olu m~r 
ki.dar laviçrtcS. ka.ıae.kttr 

Amer.ka Bah 
EncU1118nİ 

J09 mııyouı 
JIDI tabslll 

Müataceliyetl 
kabul etti 

l'aşinıtotı, 16 ( A.A J -
san mecli inin bahn. e 
bahriye ıaeıaretinir. m 
karan üe 909 m lyoo do at 
sisatı ittifakla tu,bu) ey 

Bu para nı bete1, küçük 
purun yapılmasıl'.a 'e deni'. 
rezg~!anmn ~enışletıl 
sis olunacaktır. 

Yeni yapılaı;.u; vapurlat 
ca. denıza tı a\ etlannı, m4 
rayıtılarını ve torpıtôlarr 
d~ktır. 

Bu kabul edılen )eni 
bahriy~ Df. rct:inm n 24 
çınd~ aklı~ tansı~t > 
trı.i.lyar 209 mi v~r. dolara 
maktadır. 

Mebu an meci sı. d 
nln ha\ a ınildaıliô.?annı t 
çin 300 mılyon dolar verın 
-~-

İngiliz Ticar 
Nazırının nut 

LaDcın., Hl (A.A) - .O.nil 
nuın .Bonald Kt'Oll hl; l&b6b 

Amvika~ hltabeıı ıöyledlj1 
ta. eiCtl.mlf' de.mlt•lr ki· 

!naiJteruıln h&Kık! dilf 
manya ile kaU bit ç&.rplfm 
mes1 daha bir mUddet rayrt 
oldufwıa göre, mihver de 
en zayıt noktalan buluıwı 
herg1ln daha kuvv~ttı darıı.tet 
••ltltıımm btJY94 iUUndn' 

İngUtereriln c1lltlti t! ~ 
fta& abloltt. iJU&bı MtuıttA 
09lı1M tev~ •bMlite 

ıt\yor. ::=============~====== Tayyttt fMılUli ~ keillüd4Wil '*sı 

~liaM &ııDlli6Ua tetıtmıln bUCUMu 
i8t 61111'11 ri Dit A'*6nUtt mUW.UCll> 
lw,M gdlal &'Jtf t.U6.tf&ır, YüD&iı 
~ Mi' IMluıl llll'IMt ittıfi 
Milıc.tW \ft .. \.! ~y.ıt ıwdJ> 
Mlttetlr. ltu lt11Wla MWl ~ 
aıat AliMii UoAl'ı!l tı8Milef'bie bUcıüll 
tMn IW)U ilenJi ft lata lNwtt.16 
rlD1 bu tıu.aUM&ld lnt.IMMıarmdi tamı. 
men setWt llıdtılftt Jlabat ıe9911 vaka 
da 1'UMd IMIMIUA tlWllJ an;ma.n 
gemielne bllcum etmJıtlrı Bu itibarla 

ımttuıAUır llltttıle dtlil WHlttye 
sandallan IMttM daJd &&.et 6tiaeıt 11 
1ıl .. ilt ll&ftlcftt. MI& bW\Uüna-

Limanın bailtt.t rıhtımı jlMtttt 
bmıba.rdlinatt 6dllinlt ve ~ 
etrahndaki binalUdt b(lyüt yan .. 

Atfna, 16 ( A.A.) - YU!laftf~
nm yeni bir sınıf aiWı altına ça.. 
ğırdığıru ve tütün fiatlerinin yük.. 
llildflitti iddia ecimı Jtal)'Uı propa
gandas.mın alcaine olarak Yuna.. 
nistan şimdiye kadar ancak 12 11 .. 
ruf iilth al\ma •lmıt ve tütün fi
atleri tncat yaate 12 nisbttlnde 
}'Ukeelmi;tir. Malam oldul\ı ntn 
ie!etberlik flttı ed.n dnlftler 20 
ilmf iiJth altında bulundurdukJL 
nna göre Yunan hOldlmetinin ii-
nık insatı, prek ... materytl lcav
naklarmın faşizmin tam huimeti .. 
ne kadar kifayet ~ muhale.. 
JcaJctır. nlUltltr almıpa ea hiçbtt y&tdfm lh. 

tiyl8 &ıyrn•d&aı Un.ıınm& d8nflıQfMlr. 

miftit· 

gınlar cıkllt1lmıetır. · 
1\ihtnn mıo:akastnda ti~tli 

bir irtfilü olmuştur. Bifka bdm.. 
bllar nhtım tııer:ıtı<!9d binllira 
isab6t etmll w h·"'.\1miı .binilanm 
da tAhtlp etmiştir. Gemilere ae ta. 

Atına, 16 (A.A.) -C~ 
D'Jtalii pıetai Amawtluktaki 
Itaıvanın. Roya Alp fırkasmın IÖI 
terdi~ fedakarlıktan baha.Serken 
YwıM alkerltritttn teatatini bariz 
bir surette itiraf etmektedir. if:tüJ edilMt~tir. 

Tayyarelerim!z dönüpe Beı\ifta ~========== 
taY}are meydanmı mitralyöz ate- Oi~ bir ıwtg-aı aAtt hama uğ. 
~ine tutttıu§tardir. Jki dUtftl,i.n tay. raınış, bit tıeruıcuMine de lsa'bttler 
yaresi yakıtrrus ve tahrip emimi~ ol.mtı§ttıt, Tfatrt bfnalit Qıt ha. 
Ur. Bitçôk tavra.reler de hlwa sata Ultamil ve bttMt tayyart 
uıratt'mıstır. meydihmdt bi~ dertı\ pıkurtar 

Tobrtlk ile Deme araSn'ıdakJ mf!tiht\& olUn:nu§tuı'. 
mıntakada av taf3-"'tte1erfmt! fa.it• Şlild ltıl}Ja t\frfkümda 14116 

~ l'llM ft ı~ Ltd. tltıtet· laAıı k~if uçu'lartru tdatM ettir. SônkA.tnın geceAt Amh Uz.etine bit 
ltlı'l lıllle.ttti; MM\tt ve Mhlbl 861\1· tn(Şlerse de dü,ma.fi ile hiç bit akısı ytptJmıs Vt ~hane de't)ola. 
flUlll kemai &edetı'Ji bdlA fi' muharebe o1mam1'fif. rf1'1~ ın~pc;ftr tM tahtip edilmft-
fflti d6t&yııllJlj İM& edfleii ~ Bıt ke,tf UÇUfll MnHiflda Sicil. tir. Bütün bôı'nba!at hedef tuttilan -----------
ınerulmln• lfCllllc tYttfö .. ~ert yada Ttitanya ilm'lıkl~ fôtOlf'Aflar mmtiltya dil§ıtıUjtflt. 50 kf16met. 
tM61U lflD WJfl'Alli kiae&..'1.ID1ze alınmışttt. Bu roto~ntt l&tel'1· re utlktah lftffi'ebHeıl b01(1k bit 
ortait 6lü fi MMZiıilne cJeıeaıt gGn· yôf' k1 12113 Sot kAft\lft 1*»91 YL yangın ~tır. 
dermek 11'.\tutkArliğm"ıı. bülütiill eaym pılan \e 14 !ônlt~Qn ttblllttıdt !tr aet.e ~de bOYl* bit rnti• 
aMt.aıtııt\llA tyn tı.Jft fUHı'iftlarmıw btJiifrl'en Mva lknu ewelee 1!811 ftlfalcf}w.ie A~ti ilıeı11'e lkm 
bdtlnMft Jlft eltim MjdffJefUıUt nedıldli\nden da..Jjı te8frlf oltl\ut- Y3P.ılmıştır. 
manı ~·J• tnlüitJeflrıitırııı tür. 30140 kadi" t8yYa~ Yifilnıı Tftblu!da dG$eıi bir av tıtyyare. 
ıt1111tıta ııruııt"· '" ı-~n delJ: veya hA~rtl tl~;lMtttff. Tl1Y'l'f lllllMft l:ıatkA ~ton .. tlYYiftlerl
lellrü '* W1'tl. 1 m~ıu1ıntrı ~!iUb\l fıtrötıfttde b1! Mfı bu haielWJ~ Ualediı6 am. 

8Ntla Ahiil hi.fiiar tM\aft\U~ lıittlJ) olıııuMw. milalerdir. 

Bir çocuk evind.O 
bçb 

lleJofluncla ottnıı a.,. 
Jillllital4a w ..... mM bit 
~ Batq ıı.ratıarma 
'811rm..... RoJtlft.49 ...... 
lllDhdılat Mer k flfhhtun va 

-~ ...... " 
.,,trtYAta 



içki ve iptilaya 
çare... 

1 
.._... liiiJP nic!ıa Yusuf ~ gthıdtmberl Hımal etmr Yetilaym alkollü içkilerle AkkAşeyi huzunma çaiırtmıF 

ld ır.. ~ ~ e. yordu. mU.caı:ele ettlfini . ~pimiz bilir· ve taraP hakkında.ki bir bey 
iM' ı., 'l' ırk pehlivan- Terctım&n, Valkere burgu me dik. fakat m11cadele tekli hak- tini okuyarak: 
fana& m a h 8 u 8 bir selesini açarak, eUndeld gue. kr :ia bir fikrimiz yoktu. Oğ. - Sen bunda p.ra.bı vaafede-' 

0~ 0 yrt iDsonf bir teyi uzatmca., patronun rengi rendik, ki mücadeleye önilmUz rek onun verdıği neşeyi tarif 
'Wlncl burgudan döDdtl. O, tok alnirll, ~ hkl deki yaza bqlanıyor. Bol bol etmişsın Bir insan yapmadıF'J ı 

mi1teemir olma. detl nir bJr adamdı. Gueteyi meyva 8l1YU Jağıtılacak. Yani şeyi bilmez. Demek oluyor kı. 
dım. J'akat iıkinci burgu okuyunca: . =1diMmiz şerbet. Refik Halit sen içiyorsun. içene ise ceza j 
ook şiddetliydi. Ay&ğımnı - Harry halteLruiı. dedi, ser .. Akşamdan fazla kaçıranlara vermek llzmı.. • 
.,ileti az kaldı kınlacaktr. beet gtırette burgu eatzdir. Bu- sabahlan tavsiye ederim,. dı- Şaır oova.p vermie: 1 
Bundan sonra irademi kay- nu bemen aynı gazetoJe ~ :yor. Hikmet MUnır de bir fıı< • - Olabilir ki berıim neşe 
be~t;...... ..,_, .ıı_ ,__ k.-.. Jamak llmndır. rasmde bu tedbirin gU7.el ve ıa. dedigim şeyın aslı yoı!tu~·. Ya 

'"illi .uu u.Al'aa ~ ha...... ............ kı i-ı..; --o--ı. m"-- siz bunun var oldu.ıs. ... " ..... , .... 
muthm ""ır· muv ............. 1z1fk Ve maanm "'""'li- u1.unıu... ~& ·--a~..._ _.. a"'" _, ... 
1~~v~ ';f~aya.. Uam uzun bir eeyler yazdı. Bir bir tedbir olamıyacağmı an· den bildiniz? .. 
ğmım imerine baaamadmı. Yar.dığını tercllman& okuduk- lattı. • • • 
Bu yüzden, :ikinci haftaym- tan sonra, gar;;onu tajttdı. Tarihi aYY'lflar &rMmde ne Bekriye: 
da yaptığım hamleler zayıf Mektubu garaon '1&1nta.&lyle mı.aııer var. Fıkralan cilt cilt - BugUn içtiklerin ahi. 
oldu. Yeniknemin ibqJJca guete ldarehaneJme rondt"rdi. eser olabilecek kadar ıımgin. rette fitil fitil bumedwı gele .. 
..... :.1...: budur <~a.rson giW\c:t.tır ıonra. \'al. Bir ildaini )'lalım: oek .. 
~ '" ker, tercUmanm fikrini llOl"du: Fatihin sevdiği llimlerinden Dedikleri vakit: 
T~an bu .satırlan oku. - Sen ne deraln bu ite? Mel1bi aonndan işrete mU.ptell - Y•pdmı demif.. ben de 

) unca taŞaladı.. TercUman omuzunu silkti: olmut. gece gUndUz tçiyormue. burnumdan gelenleri doldunır 
Aynen Yusuıf & da t.ercüme e- - Kulak bile vermem. Yusuf Bir gün gene içmiş, içrntf. IOll. ctoldunır içerim.. 

derek: oyununu oynadı. Pa.ı.yı top- ra da kef ha nde bedestenden Netice 111: 
- Realet ! diye baimfı. Bu, ladmız. Artık enditere lüzum geçenlere prap dökmefe batla- Tarih de g&t.eriyor, ki 9id · 

seııbeet gllreftir. Burgu, bat vur var mı'! Bırakınız. bUtt1n Nev • JD.11. PadipJıa haber vermitler. det ve ölüm bilıe içki iptilbına 
ması. c:lireek, boyunduruk, ldln.. york gazeteleri arumda blr tek Padışah huzuruna ça1ırtmJf ve mani olamI,or. Yeeilaycdar, bu
de, baldır sıkma gibi bütiln gazete de aleyhmizde yuımı.. bir daha apma l&l'&P koyma - nmı aksini yapıyorlar. Bir.den 
menmu oywıla.r bu gUnıtte tat- Ne olur? Hepsi meddahlık edr mak tDıere yem.in etmeaiDi em. bayır dua... N. A. 
bik edildi. Ve evvelce de ilin. cık değil ya. retm)f. Melihi kadehi bir daha 
I~ yapıldı. V'\lker: ellne alnuyacatma yemin et.. 

YUBUf, gttımep betl•dı: - Doğru ~]ltıyonun ama, m.iş ve tabii ikinci gfhı pne zil fıtanbul Tıbba adliliii 
- Bunları eöylemek onun dedi, yarın öteki gueteıer de, 1A1rn& l*liPhm humruna çı· 

hWb:br. Bapmmla dört tane aleyhimia d6nebilir. Siz bizim kannışlar: 
hakem duruyordu. Eler ben git• m:mıleketi tynna•m& Bed - Be adam im töYbe eam.-
!'et nizamına aykln bir eeY idare ettiftm Birki. yalnız tbı ya? .. 
ya.pq olaydım, haikemlez: der. (Harry • Yusuf) gllreli için - Ben tlM>emde aaltlttm .. 
hal menederdi. En uf&k bir fh. kurmadım. Si& gittikten eonra fendim.. 
t6ra bile mamz kalmadım. ile. da airkim devam edecek. - Su&. 
le bir boymıdunıta dllşUraey- - O halde balk& gazetelere Melihl fU'lbt flÇJdan a1zıııa 
etim onu. inekler gibi l,)afırtır· de beyanatta bulununuz.. Hat- aktanyor ve elini allmıtlymo. 
dmı... ti icap edene para ile yud&r m111o 

- Evet. :Eter bunları cld.. yu&rnuz! • • • 
den o ıtöyJenrllse, aöyHyecak .as - Evet .• Bunu yapmalrymı. Karaman ofullarmdan '*1 
bulama.diğl için. bu eaçmalan Zira bet on gUn m (YU8llf - bir gece ipete pir Niamlyl de 
bi1-' kalp para gibi ortaya _. Ca.k) glin!Jgi ya.pılaca.k. Gerçi bu davet etmJt w pee bylt1e 
''UrmUftlır. Gannler al1ah için gOre§ birlnctsi kadar ehemmi. bas k~ birlnl Nizami. 
so,.ıe.m.. Onu hakkiyle )'eDdiıı.. yetil değilse de. ne olsa b"tvü.k ye baflll&DlJll. 
Sırtiiltil yere vurduğun aman, masraflar ve rekllmlaı1& yapı • Niwni aabahleylıı muamele
hüem ona kamr aydJil halde lacaktır. Sonunda ziyan ede«>i .. yi yaptnma.t için gelince Kan.-
omuzunu bile Jmnrldat...nadr. lirim. manoihı: 
Yinniye kadar d.& _,.,.m. yt- KUnabpyı Ymufa anlatan - Gece ean,p keyfi le bir 
ne bmldanam.ryaıca t.ercUman: h&ltet.ım13im, böyle §fJY olur mu? 

YUl'Clf ilk önce aldırmadJfr - Sen ne dUşUnttronnm. k~ Deyince. Nizami: 
hüde, elini yüzünii JJka.YJP gi.. ce anlan? dl'di. ~odıııar - Siz gece değil, uıı ilimdi 

~=~ ........ ~ndliile .... ~-
ku t.ıekıtun, dedi, •• 1mle1 -.,.ı JJaJ1e4nMk iMedl: • • • 
Yf/&l'10f maı1 <.o.ua.. var.) ... ... bir sin ... 

Istanbul tabfbl adlllerlndel' 
Salih Hatim mbht leıbepler do
laymlyle ild ay mesu.nfyetle va
deetnden ayrıhmf yertzıe adlt 
tıb itleri U. mtldOrltıill mUp. • 
htdehane t.aıblbl adlllerlnden 
nah hutalıklan mftt6humm Dr. 
Nuri Beller aeU vazifaıdne Hl. 
wt.en tayin edllmiftlt". 

Doktor Nuri Beller c1Gn adli· 
yeye gelerek ,em vultemne 
hlllamJfbr. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Ti)'atro.a 

Tepell9p .,.... lammda ............. 
Aptal 

Yazan: ~ 

**! 
-......~ ........ _ .. ............. 

P,., H.,-.&ri 
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Yüksek lktısat Okulunun 
ylldör.ümü kutlandı 

YUklek hrtmat ve ticaret okulu 1 Wılne mec1J1lnhr. l'8belc nıe-t 
nun 58 inci yıldönUmll mtlnaaebe ve tlaaredller Si lntıl yd4111lblllıo 
tile dün okulun blnaamda bir top- ıH7. ımıa. olsa t.,, 
lantı yııptlmq yıl dönllmU bllytlk Nihat Sayardaıı IODJ'a okula 
merutmıe kutlanmıştır. MerulmP. lrofeelSrlermden Mekkl Hikmet 
vali ft belediye relal Liktfl Kırdar dlnıUye gelerü ook aJlolJanan bir 
rekt.8r Cemil Bllael, okulun pro- nutuk llSylemte. demi~ ki: 
fe&ar n lSfretmenJert. mezunlaı ••- Oeao arbdaalu; 
ve talebe hazır bulunm111,1tur. Y ... mü ._.. •._,elefe. pı.. 

İltlklll marpndan IOm'a oku' heye umehnls bir mllfPffll bn 
direlrtlSrU Nihat Sayar ldlrstlye rfhllerlnde 8ınlt olar. Yola ... 
~erek toplanbyt açmıt, olrulun ı:rkar. Bayle 1llr millet ..._... 
blr tarih~ yaptıktan llOllra 4• da •enhh1e ae ~ itler lılıl9f 
mittir ld: nr. Ml,aJr fllfflrler blnlar. 

,._ S.,... dblle,wlerı Slsler, tulhtm eUI Tlr1r .-
--ta c!lhetl ele iftihar ve M1i •tnla ~1U'l9ntra, .mıea enellt 

...,... 91yllyeMllrlm ... halen kardeıtlerlnls ~ shlerbt de .. 
~Mmls. Deri avp memleket.. ftlkth1l talaakkü df11ınt.-tı- ""'° 
!erindeki tahsll mlleMeeeleli .,... bttvmr lra4ret ve fenol ~ 
rmda olan Ye lıattf. hanlardan be· N'ltfnlıle 1111m1ffak ollM!afm• .... 
alarma bariıl lllr llltln1lk ane- ıtfm. yolaaas _,,.k. bantnm a,.ı. 
den kavvetll bir tec1rlıt elatıfmlne ldr olRm. arb4M1ar 11 IM!lllfl8 
malllrttr. Bu la'llada eup IMIDl&o ..,._lala blJo ~· lt&ı'ffMılerl W. • 
ketlerladeld tıeklınll .n.alannı hflmdu ~ c1olahr.11 .... 
.:h hinde hhmduratona. 8'r fllYftl be81 u*11r1ana '" lllmt1I llMP. 
......,tlerl mtmlekethnhln Mln- ıUııılne llhmet ettlltm mMıf,en. h~ 
ye Te lh~lanrua """' tuwlm et- 111 ...ıeııı1 ...... f:"-"lleıılvor. diri 
IDek 11111'8tl1e meldelllmhe • mo- ~. l'abt "'8 .,... --..·~ 
c1.-n tıedN ~I .ennf!ls latl- "hmnlmnl brıııllmlda kenll"'1t 4 
nraa. Ba mabatla hamfamnalrt.a lffl be1t .. d&dhttlYor. ona lh 
olan yal 1llr talbnafauae pek ya- yaf'lununM11U iatmt"1111 ,, 
imi hl!' hıtlkbalcJe ""'ktehlmtse .,.._ Mekld Rtlnnetln .a 1 rlni ırıQ 
Dl bir Teohe ~ lhroitn d'" akfı, toplantıda burr bulunan 
mntuam '" 11111ftffakrJelll lıll' ee- okulun aeld mennlanndan c: 
kllae ~anaa clfımım oftyfıın (E1h1Jl) 1ayla'VI J'ethl Altay tt:
mlletW!Hmfz ba m1m1.ffakıyeff hk trsat okulu baJtJrnda duyplarm 
~ttphe yok ld mo.kfıeblmJm dflhr- fktmadlyatm burfbık1l ehemmı.. 

ll meslek 1*&'&.!ile btulMll ""'- tini ·.,. meml~ket = 
veılle ,. jtıdit ....,.., ..... ,.... neıt.,..ıezt llÜ OkUl 
,_ ._....,. .._ ••••• Wr en llld ~~en tatı•~ 
eelrla lteJetlne w .,... wda ~ KbUr K&nlrclvan 
w..eldnhl ,....... wı .,.__..., ... l&'I alam hatdarmı nalılebnlltlr 

Prof..arlflrbl 61erliaf ınDt • 
1rm taleheıden ll'uat Alfo Baftll: 

Tercüman t.ekrar g&I a-Dr • ı 

~$;= mx .. ••• .. ıo Pusu Ö9CUl " BUem birer a&y\n • 
rerek bq1lül c1unUJanm anlat. 
mrıJIU"dlr. 

}atmak JiznMır, diyGr. . 
_ lyi ya. Bia de. ıııster Val Ormana htldm olan tepe, vahp }'Oldan inmekte olan gene ._ 

nr gelir ı•• ba DBtayı Jıe. otJarla &tOJmat: orada bunlda de-o mendil aaiadrktan eoma anu kar. 
men aydJnlatım. a-te1ere bl- ri1'1 bendtlder ıöae çarpıyordu. §lladı. 
rer mektup ~ w '"- d. Ot1ann arasına gblenmiı olan Kuraklqtılar. Genç im: 
reo. btl;b memnu ovunl&n ta-- jandarma onbapn: -~ dedi. Artlk 
bul eden ~ ıtırittfr. Bur· - Acalp bir il aldık, hapmna; a&'Olemiyonu. 
pau da, ldbıdeai de, boyundu.. dedi. Allah sonunu hayırlı etsin. - Fakat. böyle b1r hayata ta· 
ruıu da içinde dahildir,. derfz. LAkln, bir de ada.mı yakalanak.. hammill edilerms. Miltenadiyen, 

TercUman gazeteyi elinden BQyOk bir muvaffakiyet elde etmiı yalms kalmamak için eVlenmeli 
blr.-U. o1acalJı. istemeyen babandan kaçryorm. 

_ BÜtnn Nevyork guete1erl . Jandarmalardan biri cevap wr. Baksana tu hatime.. ~ libi 
· _,,__, "' ' ı'· .. dı"yor di: çahlarm mmmdan sıps alarak 

l8IU ma•~r.. "~ r r. • - Bakabm yakalayabilecek mi. geklim. Simdi de.. 
Vamn . bır guete de (burp yiı? Baksanna onbapm: Su br- - Evet, Pndi de jandarmllat 
nwıelıest) ni p8.rmaima dola,. ...ı,.; _ ...... jh+-.... .. '-'--'-' Sen" ba...e ---.-.&: --.ı.1n-anı, belki bu sayede bir kaç bin ~ ~ .W.JrM ._._,.,.e oturan var. ı .,, .. ut -.&UllCUIP UNW-

ntiah fazla •- v....... ima ikide birde bWıçede dolapyor. cıekler. Hayır, ulan gelme; llbırlı 
a • .... .T--r.-• . Pençerelere de ~ dallan koyu.. ol, bagGnleftle pek tabU olarak 

Bu sırada kapmm mıOnde bir yor. Böylecıe, adama: "Sakın yak. bek1emektm l:ımaclldar mıa ~ 
ko~~~du. riDden fırladJ· Jqma! .. Yakalanacaksın..,. diyet.- ret ederJm, &elinin. ' 

ça~uwaıı ye • §&ret wmrit olmasın?.. - Fakat, her gün haraya gel-
- Patron geldi plı'ba.. L Onbaşı dtişllnceli bir turette: ~ cioinı olmaz; baban f{lpbele,. 
Mlst. Valker, ~p~ (v-- - Belki .. diye cevap vmft. nır. . 

rlmmUftil. Çok neeelıydi Gan. YoJ kesen haydut bir an enel - Debi dinle.. Buradan bizım 
ba. (Burgu meaeleei) m yazan yaka1anmadJlı takdirde daha- bir. w iyice göı0ldl1or. Eve plebile. 
pzıeteyi olmm•mlfb. ~k kişinin ca.nma kıyacaktı. A. celin ilk ak§BJD lambamı odamın 

Valker. Ymufun elini sdL'tı: dam ormanda saklanıyordu. Jan. ~kenarına koyacaiJm. 
- Ne mutlu sanal Bir im-~ bOtt1n araetırma1an Sen de ~.ru bildirmek için el 

~l'Mordan bile - Amerikan boea gitmiı, w bir tilrlit ele geçi. JAınbasım birkaç defa sallarsuı. 
gaıetelerl - bıı derece hararat- rilememişti.. Olmu ~?.. . 
le !Jlhae~r. "Açlık kurdu bi1e omumdan çı. - Peki Mariya. 

Dedi ve .bir koltuğa oturdu. kam dednderi için jandarmalar - Haydi.. Derhal buradan U• 

Yusuf mane.h bJr tel>elli9"1• o ci~ çiftlikleri ata ~ akl8'. Jandarmalar ~. ~ 
)11.tronun yUzl1ne ba:kıyor w allDII bulunuyorlardı. Haydut bir lan. hayduda yardım ettilimi zan.. 
~ ~ çiftçileri ha!aca kesecek kadar ~· Jandarmalar gelmeden 

Valker, Yusuf• geceyi DlllDl tehlikeli ve honbar bir adamdı. birkaç gün evvel, bir gece, ha~du-
PÇirdiğini sord~1.an eoma: Jandarma onbapsı: dUI! ~~ ı;a1arak ekmek ı te. 

- Bugün 88Di ~ - Aman dikkat edin, dedi: kız ~ t§lttik: Kapıyı açmadık. U.. 
dedi, beeaıbmı bankaya. ya.tıl'o gene ~ çıktı. Hiç o taraftı ~=:~ ~~ 
diktan m bir kllçtik deniz olmaym. bakalım ~ Y!ıl**?.. ~basarak ~ bir ~ yak. 
a-mtial yapa.cağız. Motör ır Zannedenıell1. yıne bir bile dütl- lamasmlar. Dur!.. Calıbklardan 
1lmllıdnn:. Banu zaten kaç gtiD. nllyor. . . bir çıtırtı ı,itthn. Sandere sevgi 
~· fakat vakit l» ~ariJ!z13~:ı,. eı:: Haini ırotl~ arasma ~~: .• 

O g0n Va& yusafun hJs- pedenindi; ve küçük bır yoldan or- - Delı olma, Mariya, dedi. 
... er, irerek kayboldu. Jandarmalar uzaktadırlar. 

nl 'bankaya Yusuf n•m!® mana g derin bir fes aldıktan - O>k korkuyorum; hemen eve 
t...n edecekti. öğle yemeğin.. Onbaşı, ne dOOmeliyim. loaretimi belde. 
dan evvel motörle bir deniz ge. eonra: ude yere takip etmive. Sandere. Marlyanm bir an ıç1n .. :U:. Y&~ştihabeo~ Yu - l~ :r.1 kıs bili göriince Orld1. de maklqtJlı.m gördtı. . 

* 
got · ~ ' Za~ burada kaldıkça iş gö- Marlya. evın &ünde babasiyle 

gtisel ar ~~:-;., de vnk· haydut, katiyyen ~· Adam: 
• ~-™' I"'' • Başka bir - ~? .. diye a6ftlu. 

~ Mlııııen bir ı;ezebıl. buralara a1!!8;m'ıbmmr. _ Biru cfolqtım. Etrafmmm 
"':L. çareye bal * * * jandarmaıaria 9fvrill1'ne tabam.. 
ıan~ilti~ .. '; Marlya. çahla.'111 arasmcJaıı ko- mOllıı? kalınaml§b. Evimb: nse
rtDiili -._ Ymllfun ..,.., . sa faa onilandaD ÇJktı; ve dar dejae J...._ kanJııohmJ dlS1Je.. 

--İhtiyar adam, 
- Ne iae.. gittner. dedi: artık 

rahatça .... alabiliris. Fakat, (l(>k 
ihtiyatlı oavrammbyu. Haydut i. 
Yice açıkmııtJr • .Dolnısu .• jJmdar. 
malann Civanla dolapnalan bizim 
için ~ iyiydi. 

Genç im, kısık bir sesle cevap 
verdi: 

- PekllL AnJatddı: kapıyı 
kaparız, gözüınOzd de açaru. 

Mariya. ~ dilD(lnflyordu: 
- Bu gece beni, jandarmalar

dan daha iyi müdafaa ~ecek 
birisi yanımda olacak. 

Gece. karanlık basınca; ihtiyar 
adanı, uyudu. Mariya, ıtmbayı 
pencerenin kenarına koydu. 

Biraz sonra, daim tepesinde, 
bir 11ılm panldadıimı gördü. 

Mariyawn kalbi heyecanla '81'
pıyordu; lnlnJıdaııcll: 

- Gelecek!... 
• • • 

- Onbaşı! .. Gördfln mü?. 
- Evet; dalın tepesinde bir ışık 

panldadı. Yanılmamı1mL. Hay. 
dut. bizim bura tan uzaklqtığum
a.pe~ Jtmbadan anladı. 
Aman dikkat ediniz. Parmalıruz 
tetikte olsun. Biru sonra. karşı.. 
nma çıkacak.. 

- Anladık onbaşım; hiç merak 
etme; ona nefes bile aldınmyaca. 
lsz. 

Çalıların arasına gizlenen jan· 
darmalar seslerini kestiler; geve.. 
Rliiin sırası delildi. Haydut ga .. 
Y"t mükemmel siWı kullanmakla 
§Öhret kazanmıştı. 

Gözgözü göremiyecek kadar ka
ranlıktı. Yalnıs dalın eteğinde, 
haydudun tafıdJlı el lAmbasından 
altın renkte bir z:iya intitm" et. 
mekte i<lL 

Marlya. 9e9di~ adamın biru 
sonra yanında otabileceiinl düşO.. 
nerek. dakikalan. saniyeleri sayı. 
yordu. 

- Artık ga.okmeBi 1Azmı. Yak. 
laşıyor •• işte geldi;- diyerek yerin. 
den fırladı; merdivenleri indi. Ka
pıyı hafifçe aralayarak, dıpnya 
baktı. 

Bir sllQet. patika Jvtunu tatibeD 

kapıya dolnı ilerliyordu. Marfva 
ellerini adama doğ .. uatu. Fa. 
kat. tam o esnada, bir siWı eesı 
i1itildi; ve lililet yuvarlandı. 

Mariya. boluk bir &esle hay. 
kırdı: 

-Sandere! .. 
••• 

On bap: 
- Nihayet geberttik; diye söy

lendi. 
Jandarmalar. ac!amı yalandan 

görebilmek içm elektrik JAmbala. 
mu yakmıştılar. Mariya, onlara 
dolru kOf81'3k, cıesedin üıerine a. 
tıkb; ve aaaa fecyad etti: 

- Sandereyi ö'dürdünuı.. Ka-
ttlsiniz! .. 

Onbaşı, firkek hır sesle: 
- Sandere .ni? .. diyebildi. 
Çünkü, haydudun ismi Sandere 

değildi. 
- Ewt Sandere; nipnbm. 
Beş lAmba birden yerdeki cese 

din yüzünü aydınlattı; ve beş kışi 
de merakla elıldı 1er. 

Boğulınaktan kcrtUlan bir adam 
gibı nefes alan C'llbaşı haykırdı: 

- TA kendisi; evet, aradrRımrı 
haydut. Güzel kız .. Gözlerinin ya. 
ınu sil; yarulmam11JZ. .... 

Haydut, onbaşmm nevmldant 
bir surette kurdulu pusuya düe· 
müştil. Ikl Aşık, ormanda konu.. 
şurlarken, haydut, çalılann arası. 
na saklanmıştı; ve konuşulan SÖI· 
leri tanıamiyle işitmişti. Biraz yi. 
yecek tedarik edebilmek için iki 
Aşığın pllnmdan istifade etmeli 
düşünmüştü. Maıiyanm pencere. 
sinde tfunbayı görilr gönnez, San
derenin yerine IAmbasiyle i§Bl'et 
vermi§ti. Ve bu hareketiylt, genç 
A!i!Iil muhakkak bir ölümden kur. 
tarımştı. 

Onbap homurdandr. 
- Demek, her eeye ralmen 

dünyada adalet mevcuttur. Fakat 
küçük matmuel .. Bir lplmll ol. 
dulunu bİ1.e ~yliyemez mi idiniz 
sanki? •. Az kalsın yanlış bir iş ya-
-: ve bu hali düf(lndükçe bakaanm .... ____ IDi1tmıadfyen ter dakü. 

10l'WD. 
Çevtnn: C.... T-IP/A ._ 

11a .,..,.... cıa 11m1 eer tamet 
tn{hıtlndea n Vaartt w'11~ 
ftlea telrrallar aJbı1ın:la ohlt8ıt 
ra.1r ton1M'lttva 90ll ftrfh\'11~. 

Saat 18 dan 20 ye ka.daT TabbııJ 
~zbıocmnda oay ve 22 den .,.. 
~" 'hlr balo VP"""'ftrtJr • 

Askeri Müzedeki 
kapıcılarm elbi.etini 

çalmıı 
Oımıan Yılmu adında tınıf; 

evvelki gUn askeri mimde 
dacılarm oturd+ od8ıııa 
Bini kırarak lCJe!'l g'lz:mil ve 
dacılarm elbteelerl ile 1'ai:l " 
yalarım ça.bmştır. 

Dtln yakalanan hma )'eCliA: 
ql aorgu b.lkimUf cıe te.cdf 
Iunıııqt;ur. 



Sakarya koşusu 
Bu pazar saat 1O,3 O da yapılacak 
htaabal bölgeal •tHh= ajan

htınclan: 
1 - Sakarya kOfUSU evvelce 

ilin edildiği gibi 19. 1. 941 pazar 
gilııil ııaat 10,30 da 8ielide 3500 
ve 6500 metre üzerinden yapıla· 
e&ktır. 

2 - 3500 metrelik kotunun par 
kUrtl her ıesıe yapıldığı gibi Şişli 
trnmyay deposundan hareket ve 
mezarlık arka ve ibidei hürriyetin 
arkas ndan, Bulgar hastanesi ö
nllnden geldiği yoldan aıiveye mu
\·asalat. 

3 - 6500 met.relik kO§u ise, 
aym yoldan gidif, &bidenin arka
•mdan, ilerideki tek bir ağacm ö
nllnden dönerek İngiliz mektebi 
llahumm etrafmı Od tur ~·apt:ıktan 
IOnra Bulgar hastanesi önünden 
ceçtlerek geldiği yoldan aıiveye 
muvasalattJr. 

4 - Kofuya iftirak edecek at
letlerin behemehal saat 9.30 da 
lii1i tramvay deposunda hazır bu
ldup atletizm ajanlığından numa.
lt almak Uzere mUracaatları la-
simdır. 

1 - Afaitda iaimleri yazılı ko-
1111U idare edecek olan hakem 
mbdqlann saat 10 da teırifleri 
rica olunur. 

:Adil Giray, Hikmet Darlan, Na.
Dl Koran, doktor Nurettin Savcı, 
Cmıll Uzunoğlu, llbami Polater, 
Alıbas Sakarya, Finızan Tekil, 
:r.fk Önem, Şa1dr Baruyer, Tev
fik Böke, Hllsamettin GUreli, Ze-

Bu haftaki maçlar 
ve hakemleri 

iKtnbul futbol ajanhğmdall: 
19. ı. 941 tarihinde yapılacak 

tik maçları. 
F ene.rbabçe stadı: 
Saat 11 Fenerbahçe - Beyoğ

&utpor (B) ha.kem Necdet Gezen. 
Yan hakemleri Ziya, Ne§et. Saat 
13 Fenerbahçe - lat. ~'lor hakem 
f:tref Mutlu, yan hakemleri Ziya 
Fi?'tret. Saat 15 Galata.saray -
Beyoğ1uspor hakem Şazi Tezcan 
yan hakemleri Necdet, Negct. 

Şeref stadı: 
Saat 9.15 Vefa - Altmtuğ (B) 

hakem Nihat Dorkcn, yan hakem
leri Selimi, Halit, saat 11 Altır
tuf - Topkap hakem HUsnU Sav
man. yan hakemleri Nejat - Ha· 
Ut, saat 13 Beşiktaş - Süleyma
nlye hakem Samih Duransoy, yau 
hakemleri Muhtar, Nihat, saat 15 
Beykoz - Vefa hakem Tank ö
serengin, yan hakemleri Bahattin 
Sellmi. 

Kangtimriik &ahuı: 
Saat 11 Demlrspor - Doğan· 

apor hakem Şazi Tezcan, yan ha
kemleri Zeki, MUnir, saat 13 Ka· 
rqUmrük - EyUp hakem Şekip 
:AJıııluman, yan hakemleri Sadık, 
Zeki. Saat 15 Davutpaşa - İstik-
111 hakem Muzaffer Çiner, yan 
hakemleri Sadık, 1',azıl. 

Not: Anadoluhiaar sahasınm bo
zukluğu yUıUnden bu sahadaki i
Jdncl küme maçları tehir edilmiş
tir. 

Jd GökJtık, Recep Ogan, lırfufah
ham Etmen, Halfik Heltimoğlu, C. 
B&f&!'8Jl. A. Bakır, Fethi Dinçer, 
İakender Sungur, Neriman Tekil, 
Ömer, Nazmi Tüfekçi. 

Pazar günü yapılacak 
güret müıabakaları 
l:slanbul Bölgesi Gürq Ajan

lığından: 

19-1-941 Pazar günü (Kafa. 
kol,bur gu) nam: altında tercüt>e. 
siz güreşçiler arasında bir güreş 
müsabakası ter+Jp edilmiştir 

1 - Müsabaka lstanbul Güreş 
klübünün Fatihteki salonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tartı 12-13 e kadardır. 
3 - Müsa~ tam saat 14 de 

başlryacaktır. 
4 - lki kilo tolerans vardır. 
5 - Hakemle": SeSdat Şahin, 

Ahmet Gürkan, Vefik Gürkanlar, 
Refik Bükülmez. Yusuf Aslan, Re. 
şat. Saim Ankandrr. 

6 - Hakem kursuna devam et. 
rnekte olanhakNn namzetleri de 
bu müsabakada ştaj göreceklerdir. 

l stanbulsporun senelik 
kongreai 

lllianbal spor klübU hatkanhim· 
dan: 

4. 1. 941 tarihinde ilin edilip 
ekseriyet olmadığmdan tehir edi
len senelik kongremiz 18-1-941 
cumartesi gilnU saat l4.)0 da E
minönU halk evi konferans salonun 
da ~·apılacalrtır. 

Kulübe mukayyet azanın teıırü
leri ehemmiyetle rica olunur. 

E rkek mektepleri 
voleybol lik maçları 
t"taa"1 "rkek mektepleri t'oley-

bol ilk heyetlndlll; . 
17-1-941 cuma gilnU Eminô

nll halkevi aalonuna yaptlacak maç· 
lar. 

Saba komiseri: C. Ti~. 
Vefa lisesi - Şi§U Terakki L. 

ııaat 14.30 hakem Ahmet. lstikW 
liaeai • Hayriye lisesi aaat 15, ha
kem Ahmet. 

17, 1. 941 cuma gUnU Beyoğlu 
halkevi aalonunda yapılacak maç
lar: 

Saha komi.teri: H. R. Yalım. 
İstanbul Erkek liaeai - Kabatq 

lisesi, saat 14.30, hakem N. Ko
ran. Galataaaray lise.ti • Haydar
paşa lisesi saat 15, hakem N. Mo
ran. 

Hava Kurumunun 
takvimi · 

Hava Kunımu, dafıtılmak ar.en 
çok güzel duvar takvimleri hazırlat· 
mııtır. Bu takvimlerin tl.zerlııde KlDJ 
Şefimiz ~t tnönUnUn §U vedzelerl 
bulunmaktadır: 

''Tllrk Hava Kururnuna daimi Aza 
olarak ıenede, vakUhall yerinde olan· 
lar, hiç olmaz.sa yirmi Ura vermeğl 
taahhüt etmelldırJer . ., 

~ '.,.... ... 
Devlet Demiryollar;ı ve Lima 
_ işlettne.Ur.n.urn.Jctaresi ... ilAnl!U'I • 

Muhammen bedelleri" ilılmJıen ...ıtda yamJı Ud ~ 8/1/1.Hl Pa· 
zartal ptl .. t ıs ta ltibareD &)'n &111 " kapalı zarf usulü D• AnJcarad& 
idare tımumda atm a:Jmecald:Jr. 

Bu ite ctrmeJt !.ltlyenlertn her t.eNat !ıl•mnd& yuııı !llUT&kkat temi· 
nallan ile ıc..nunun tayin ettıtt Tutkalan 'nl tekllfterin! a)"DI sQD ... t H de 
kadar komt.yon rel8Utfne nnnelert llzpndlr. 

Şartnameler parum olarak .A.nkarad& malaeme dalreeindeıı, Hs1darpa
pda tHelUlm ve ııevk f9llltin~en dlCrtllacaktır. 

JllaJMnwınln tmd 
1 - Şarj ve muayene tuaatı 
2 - YilkHk Frekanı teslatı 

Lira 
101SO 

3625 

•• 

••• 
Muhammen bedeli (2600) lir& olan 8000 Kğ. Arap sabunu (8.2.19'1) 

Pau.rteal gUnU saat •(10,30) on buçukta Haydarpapda Gar blnuı daldltn· 
deki komı.yon taratmdan açık elailtme usuliyle aatm alm&c&ktır. 

Bu l§e girmek iaUyenlertn (195) lirallk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği veısalkle birlikte ekailtme g{lnll natine kadar komisyona mtı· 
racaatlan llzmıdır. 

Bu i§e ait §&rlnameler komiayondan parıuıız olarak cıatıtıımaktadır. 
(2!~) 

VAK I T 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydm 

.,...... .... ? ••• -4 .... 

_.... Noı 1. T.aı 41113 
Ma,_. n ._ tlrll ala 
...ıit•b ,&bre iciD ........ 

Darülacezede· yeni bir 
• 

pavıyon 

Darüli.ce2 teşkili.tında bazı 
değişmeler yapılacağını dünkü 
saymım:la yamııştık. 

Bu te§kili.t arumda dilşkUD 
mUtef ekkir: ve ilim adanılan i • 
çin de bir pavyon kunıla.Ca.ktır. 

Bu pavyonun ne eekilde ku
kurulacağı, kimlerin kabul edi • 
leceği ileride bir talimatname ile 
tesbit edilecektir. 

tJllküdar 8alll Btrtnel llalmk 
ldmUttmlenı 

941/1 

.... 
Rıza ile Huan Burlnln ıaytan ve 

mn,tereken mutaaarnf bulunduğu 

Uakttdard& Ahçıbaıı mahallesinde 
Karacaalımet Toprak •katmda eski 
18 ve yeni 20 20/l No.lı maa dilkkAD 
bir bab hanenin tzalel §Uyu auretlyle 
atıımamıa mahkemece karar veril· 
miftlr. 

lılezldll' hane r.emin katı ile bera· 
ber 3 katlı ahp.p Te muhtacı t&mlr 
olmayıp altmd& ta.bta kepenkU bir 
bot dllkklm (elye'llD kömürlük olarak 
kullamlmaktadır) havi olup zemin 
katta yüklU ,,·e dolaplı ufak bir ye· 
mek odası Te lltlAalinde zemlni çl· 
mato d6fel1 bir matbah ve matbah· 
dan bir kapı ne cıkıldıkta bir kuyu 
ve kuyun~ arkumda binadan ayn 
olarak IDf& edllmlf iki oda ve bir he· 
1Ad&D ibaret ayn blr luamı ve içinde 
& me1Y1L atacı bulunan ve takriben 
yüz metre murabbamd& kadar bir 
bahçeyi ve blrbıcl katta yükJU dolaplı 
ild oda ve bir helA ve lklncl katta bir 
.ofa üzerinde kua Uç oda n bir he
ladan ibaret n elektrik tulAtmı 

DJ.uhtevi olan ifou ha.neye ehlltukuf 
tarafmd&D bin lk1 yüz Ura kıymet 

takdir edUmffUr. 
2 - Satrı bedel1 Pfffııdir, K~_ye

de,. lftldlı etmeıs ~er ıu,ıneu 
muha.mllleDenin yl'ıde 7,• ~ 
pey akçai vermeleri lbımdır. RU.U· 
mu delWiye ve ytrml aenellk evkaf 
tavts bedeli ve ihale pulu ml1fteriye 
•• mllteraldm bina vergisi ve evkaf 
lcarut -re rUaumu belediye mal eahlp· 
lerlne aittir. 

3 - Sabf 6/2/hl tarQılne mlladlf 
Pertembe ıtıntı saat 1c den 16 ya ka· 
dar UB. Sulh blı1Dc1 hukuk mahkeme
mul kaleminde lcra JnJmacaktır. 0-
ıtın kıymeti mulı&mmenenln yl17.de 75 
ıln! bulmadıfı taknlrde en çok arttı· 

ranm taahhUdll blld kalmak prtıyle 
müzayede on gUn temdit olunarak 
17/2/Ml Paz&rtes& gtlDU saat H den 
18 ya kadar lkincl arttırmam yapıla· 
cak n en çok arttırana Uıalel kaUye-
111 icra kı1macakt11'. Satıf parumm 
IZ&IDl bet gt1D artında mahkeme 
vemeelne yatmlJNm §&fttJr. .Akal 
takdirde mtıza.yede bozu1araJc bundan 
buıl olacak zarar ve zi1&D ·ye fark 
ve falz ve bUtlln muraflar ondan blll 
bilkUm tazmin ett!rllecektlr. 

lstanbul Defterdarlığından: 

C - lıbu ••yrl menkul tızerlzıde 
tapuca mu.ecceı ve gayri mtıaeccel 
bir bak Ahlbi olduklarını iddia eden· 
ler var 118 tarihi UA.ndaD itibaren 
(20) gtın zartmds veaalk ııre aene· 
datı kanunlyelerlyl• birlikte mah
kememize mtıracullan ve tapuca 
mtıseccel olrmyan bak aahlplerlnln aa

tıf parumm payıarmumdan haric 
tutulacaklardır. 8aa .. 

1 
2 
8 

" G 
8 
1 
8 

• 
10 
11 
ı:t 

3 
4 
6 

' 1 
l8 

" :ao 
n 
ti 
31 
H 

• 

Çatma lıl. Tepe B. 
Çatma M. Tepe B. 
SUtıUce K.u·• A. 
eaonh K. Bahriye 
KUçilk P. Z:nclrli K. 
Ca.nll K. liumahane 

No. 
29 
64 

32/18 
17 
4 

16 
Canı K. 'fur!JUcu 10.1 

ı ~ ı<. h&lırlye 110 
ıı ı<. Mı.:vakkitbant: 27 /3 

K. 13 •brlye 65 
2 

.ı .. ı• K. <.:t zaytr M. l 
Lma Me. Toz Ko. '1 

.. ttln ı :ıkender 43 
ıil 1\:, ı Kı:yu 24 

l.-8101 K. 4 Kuyu 38 
Caınil K. 11!.uvakklt 17/7 
Camlı K. rurabl '1 
:ıranya K . .b&hrlye 110 
Çatma M. çıvıcller 26/1 
ICilçUk f'. lll".hrlye 153 
KUısiik P. Bahriye 821/255 
Bedrettin Havuz K. 26/8 
l(UçUk P. Bal:riye 237/3%1 
llUUüce Karaağşç 83/36 

Saa'at.ı İııml 
Kunduracı A vrnr:ı Gallmldl 
Kömilrctl Abdull,..b TaUı 
Toptancı 1braıı.ın Uğur 

Berber Ziya Aykolu 
Manav Rıza Şoder 

Demirel Jmıaıı Selez 
Paatnmacı 

KundllnlCJ 
Kunduracı 

Kırtuiye 

Kahveci 
Kunduracı 

Marangoz 
Bakkal 

Kemal Korkmaz 
lbrahlm Akpmar 

Utueyin Özbayram 
lıılazbar Geçkin 

Şahir 

Fuat Yukl 
All Gul&m 

Allahverdi 
Manav A vram Levi 
Kahveci İbrahim Glrifen 
Kahveci Muatata 
Aktar ve kürekçi Mehmet Öıc.tb 
Kunduracı lbrahlıu Akpınar 
Trikotajcı Bil yln Aydm 

Kanav 8alüt Kmlcan 
AfçI Bayram 
Kahvect Bllaeytn 
Bakkal SWeynwı oı. Şevki 

Hancı Beılr 

SellfJld Matıall Kaaaç BuJa. Ceu 
6,92 1,18 940 

940 
939 
940 
939 

" .. 
" 
" .. 

938 
940 

" 
" 939 

937 

" 939 
939 
.. 

937 
987 

936 

27 
108 
80 

120 
40 

36 
90 
75 

185 
87 
90 

90 

21,60 4,32 
1,U 0,30 0,27 
2,63 0,68 0,48 
3,64 0,78 0,86 
6,21 1,24 1,12 
0,30 0,6 
6,86 us 1,20 
5,89 1,08 0,97 

27,41 us 
8,63 1,73 
2,22 0,44 0,40 

23,63 4,73 
35,32 7,06 

8,87 1,78 1,44 
6,U 1,37 1.21 
0,62 0,H 0,9 

22,u c,ca o,7lı 

8,66 1,83 1,2o 
'1,46 1,49 1.M. 

20.ıc 2.oa 1,84. 
0,24 0,5 

90 12,'1'1 2,M 
76 ıı.cs 2t29 

200 2•.00 9,60 1124 
1h. 1672 No. temytz karan 

ııa.ımpaf& ıubeai mUkelletlerlnden olup yukarda w ve ifJ, ttcaretgllı adrealerl yazılı pbWar terki Uca.retle 
nlll adreaıerlnl §Ul't1W blldirmemlf ve teblll'e alllıiyeW bir ldJme de ptermemlf. ,apılaıı &ra1brmada bulUD&JB&· 
~ olduklaıııtdu k.Uanc, buhran verg11eriyle anılarına alt thb&rnamelert blmt teblltl mllmkUn 01am•m11tır. 
S ynyet 3892 •Jlll kanunuıa 10, 11 bld maddeler!De tevfikan tetJUg yerine geçmek ~ere ili.ıs olunur. (289) 

15 - Daha fazla malQmat a1m&k ia
Uyenler mahkemeuJn 941/1 NoJı atıf 
dQ9YUID& ve aatq n.emunı olan mah
keme bafklUbtn~ ve haneyi glSrmek 
l.ttlyenlerln de evdtkl mal ahlplerine 
mtıracaatian ve talip o1anlarm Atıf 
gUnU muayyen aatte UakUd&r aulb 
birinci hukuk mahkemeli kaleminde 
hazır bulunmaları lüzumu Uln olunur. 

(3'636) 

( KAYIPLAR ) --9278811UiDde ÇJk&J'DUf olduğum ma
kine loetromo teüereslnl zayi etUm. 
YenİJlnl aıa.caıtmdan eatd8fnfn btık· 
mtı yoktur. Nuri Se911fn 

(34M1) 

*** De\•Jet Dentzyollarmda kullandıltm 
tatbik mllbürUmQ zayl etUm. Yenlll· 
nl alacağmıdan eık11tnln hWmıtı yok
tur. Şülr 'f'.._. 

(34683) 

Sahibi: ASIM US 
. Umum· aeerfyatı idare eden: 
Buılchğı yer: V AKIT Jlatbaa11 

ile/De AA?Mf Smmga 

• .,. • . . :! 

ıstanbul Beled . , -
ııanıar 

Kaba.tat vapur iakele8l kartıamda yapanı.- ••' tz 
varlar iDpatI temdiden açık eluıiltmeye lmmılmQltur. Xelif 
1294 lira. 90 kurt11 ve ilk teminatı 97 lira 12 lwruttur. Ke1if ve 
name Zabıt ve lıluamelit .MtıdllrlUğü kaleminde ıörWelıWr. 
28-1-941 salı &UnU saat 14: de daim! enetımende yapdaeaJrtır. 
tiplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihindm 1 
evvel Fen foleri mlldürlUğtıııe mllracaatla alaeaklan fenni ~ 
940 yılma ait ticaret odam veeikalarlle ihale gQntı mua>'J"ll 
dalmt encilmende bulnnmaıan. (297) 

• • • 
CelTalıpaşa hastanesine ait mecra.la.rm aJutıJmuı için 

yapılacak kanal inp.atı kapalı zarf wıullle eladltmeye konulm 
Ketlf bedeli 10729 lir 18 kuruş ve ilk teminatı 818 lira 59 k 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri, genel, hUSUıll ve fenni 
meleri, proje keeif hulisasile buna milteferri diğer evrak 5' 
mukabilinde Fen İşleri MUdUrlUğüııden verilecektir. İhale 4-
sah günU saat 15 ı'le daimi encUmende yapılacaktır. Taliplerin il) 
mlnat makbuz 'ICktuplarr, ihale tarihinden sekJz g(ln 
fen ieleri mUdüru •• i .• c milracaatla a1acaklan fenni ehliyet ve 9'° 
lma alt ticaret ouaı;ı vesikalaıile 2490 numaralı kanunun tarifatJ 
reBinde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale gilnU saat H de 
d'r daimi encümene vermeleri llznndır. (299) 

latanbul Süt Müatalaailleri ve 
Cemiyetinden : 

Cemiyetin 1940 yılın& aid 1daı-e Hey'eti .Muamelit Ye H 
Raporlarmm umumt hey'ete am, azanın teklifleri tetkik ve t 
Hey,etinin mUddetleıini ikmal eden nısıf azuı yerine yeniden 
hap icrası için Cemiyete kayıUı azanın 24 tkinciklnun 1941 cuma 
nU saat 15 de Belediye civarında Babrl.ll cadedsinde 10 numaralı 
nadaki Cemiyet merkezinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

latanbul Müakirat amilleri Cemiyetinden: 
Cemiyetin 1940 yılına aid idare hey'etl muamellt ve be 

raporlartnm umumi heyete arzı, azanm teklifleri tetkik Ye i 
hey'etinin mUddetleriııi ikmal eden mıaf azuı yerine yeniden 
icrası için Cemiyete kayttlı azanm 24 flrindk&nun. 1941 cuma 
saat 11 de Belediye civarında Babıili caddeainde 10 numa.ralı 
dalrl Ceıııiyet merkezinde bulunmalan ilAn olunur. 

latanbul Lokantacılar Cemiyetinden : 
Cf!niyetm 1940 Yılma ait idare he7'eti muamellt ve hesabat 

porlarınm u.mumf heyete arzı, azanın teklifleri tetkik ve idare Jı 
etinin mUddetlerini ikmal eden maıf azası yerine yeniden intihap 
ruı için cemiyete kayıtlı azanm 23 ikinciklnun 1941 perşembe ~ 
aat 17 de Belediye clvarmda Babt!ll caddesinde 10 numaralı b 
da.ki cemiyet merkesfnde bur bulunmaları ilin olunur. 

r-Tstanbul Levazım Amirliğinden verilen L harici askeri kıtaatı illnları 
4500 çift fotln pazarlıkla yap tınlacaktır. Tahmin bedeli ~. 

lira kati teıninatı 4050 liradır, Şartnamesi Ankara, latanbul Lv. 
mirliklerinde de görülebilir. Taliplerin 2•/l/Ml cuma gilnll ... t 
de Afyonda askeri eatm alma komisyonuna celmeleri. (1735 • 111 

• • • 
2000 çift er foUnl pazarbkla atın aJmacaktır. Tahmin bedeli 

Ura, katı teminatı 232G liradır. Puarlıfı 22/1/Nl Çarpmb& sQİıtl _.t 
da Ankarada lıl. lıL V. Bava atın alma komllyonunda yaıulacaktır. 
ve nilmunest koml.lyonda görWUr. TallpJerln belll valdttıı komllfoU 
melert. ll 755 - m) 

• • • Uç Up binalara konulmak üzere paratoner malPUlell mUb&yaa 
cettnden taliplerin Anlcarada lıL M. v. ln§aat §Ubelhıe mtıracaaU&n. 

(1768 - 2'°) 

• • • 
On bin çift er kundurası almacaktır. Kapalı zarfla eblltmeli 17/ 

Cuma gllnU saat 15 de Çorluda Aakeı1 Satın Alma komllyonund& -ya 
caktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplaruu ihale aaa 
bir •a&t evvel komlııyozıa vermeleri, tahmin bedeli 73,000 Ura, tık te 
5625 llradır. <1719 - 19) 

• • • 
Beher kilo.una tahmin edilen flaU 8 klll'Uf 25 aanUm elan 3000 toll 

pazarlıkla aa.tm almacaktır. Pa.tııarlıtı her gt1D Ankarada LT. ~&il -
alma komllyonunda yapılacaktır. 300 tondan qatı olmamak Gzere ayrı 
taliplere de ihale edllebWr. Arpalar döküm halinde Ankara ve clnr 
yanlarda teaıim almır. 8000 ton için katı teminat 21,250 lira, 300 toll 
2813 liradır. Evll&f ve prtıwneal 960 ku?U§& komi.iyondan almır. 
her g(ln kopıisyona mtıracaatlert. (1781 - 240) 

Otılcllır wı Bacdar C:emırıttatea ı 
Cemiyetimizin Hey' eti Umumiyesi 24/ 1 /941 cuma gün il aaat 

den 13 e kadar Türbede F.anaf Cemiyetleri Merkezinde İçtima 
ceği azayı muhteremcye ilin olunur. 

BUZN AJIE. 1 - 940 aerıeai besabatmm tetkik ve lbruı. 
' 2 - Hey'etl idarenin DJBJf aeçimi. 

Deniz Levazım Satınal1111 Komisyo11u ilblar• 

3 Adet benzin dinamoeile veya tam ditel ile akuple 
dinamo. 

5000 ,, Ateş tuğlaat. 
600 kilo Saf liatik 10 m/m 
50 ,. Baryum karbonat 
36 kalem malzeme. 

Muhtelif cins nreate 
Muhtelif pirinç civata ve IOmun 

46 kalem malzeme 
44 kalem malzeme 
GölcUk deniz fabrikalan ihtiyaıa için yuka!'li& yazdı f//li': 

18. ı. 941 cumartesi gUnll saat 11 de Kammpaeada d• ..-~ 
tm alma komisyonunda adJ pazarlığı yapdaeaktJr. tateklU._ 1 

gUn ve saatte mezkiir komisyona müraeaatlan i1A.n olunur. (21'0 


