
? • 

c 

B 

r 

r-..------------------------~~---\ 

t~~ Bu kunonu kesib 
36 saklayın1z 

L._-------~~~~~-~ 

HERYERDt: 3 KURUŞ •• u 

Vaii Ankaradan döndü 
. . :• . . . . 

~ . .. . . 
- ~ - . . ~.:...- .ı - -~ - . • ----.... -· ·-·----~-- ... ---· --- ... 

kal Belediyenin istiml.iik işleri etrafında ve. 
~Uc temas etmek üzere Ankaraya giden 
~ vde belediye reisi Liıtfi Kırdar, dün An

...., • an ı;;ehrimizc dömnüştür. 
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Mihver artık 
sadece Almanya 

demektir 
l'oclJds 

Yazan: Asım Us 
~ .. cher • llcobahtcr i'illlindc 
floUnı t>~Ctesı son llitler - ıuus
l'lr , ~UliU<abnda ne ~hl l.ıir lm· 
ili ,.. e ldl'Hnin nnc:ık ancak zama· 

.,euncc 1 -!(en . an asıtacaı,'1111 kaydeder· 
•· tioyıe diyor: 

diğ~lr tnrnrta. bir Alman - ingillz, 
Jıarbi tarartn bir ltnlyııo • in;illz 
tUlrc. ".0 lt.ur. Ortnda İngiltercye 

"' hır m"' t ~ ,.11 ,... .. uş erek nılb,·cr ct'phc-
"''' · CQ; " 

lr4rıı ~ ~o.ılırsa nıı.syonalso yııllzm 
llltıt· n rı organı bu cüınlcsi Ue 
~1; -ka Mus ollnl mülakntınm en 

zıl'ti !'arını ifşa etmıııtir. 
~l·n on zamanlnnı. kndnr Al· 
~tlerı ile hal) a ~elik pal.1 ne bi· 
lkısı ileııo bağlı olmaların~ ve her 
lirette lngıı~l't' ile muharip \ıt· 
lıatPt-0 .~nlunnıalıırına rnğmen 
t~y hluştcrek bir ccııhc tesldl 
~Ot'\· Otlal'llı; Alman) a Lchisi:ı.o, 
t... ~. llel~ika llolnnd" haffil. ·"nsa ·ı ' ... • 
ltaıy11 •• 

1 e harrı ynrıtıı., sımlnrda 
ta~lst :ırna harıı hnrldndc kaldı; 
lıo an ~ıunılıı.rları ıtal~-ar.ru Iuu
ettığı ~ nıiUi rnenfruıtıeri (~ 
dip dtı~nn ~recc6'1ni tekrar c
ta da Ular. IIarbc ~rdikten son· 
ite nıuı Alnıanya ile İtalya Pmnsa 
ayıı Y~'lreke rııüznkerclerlnl n.yrı 
lal'\.~ rınıış, her Ud ı de nyn mli· 
lıay.;t' ~rllan lnızabmıştı. En nl
lla.ııı ta ·~ya Amarntlut.ian Yu
liit Alnın Üzertnc taarruz cttitri va· 
)ireı ka~~a lıu harekete knr~ı so
Betırı ~ ıştır; A tlnadnld Alman 
latdıuıiı erindt>n nynlınruıushr. Ay. 
Zlyel ,, l!rl de, unı <'dip gldôD bu ,·ar 
fol'rtıuı~uııı.t<'rl'J< mıh, er cephesi" 

Vaı,ıa. ile ırııdc ('clilehilir mi? 
l!b~ııda haı~"!l. ArnnnıtluJ.ta \ 'O 
Alrnıuı lllağJfıp olmağa ba;ıl:ıyınca. 
tct't ln~ıı laratındnn Al.ılcnlı mUt
dı; fak hlr ~nrdnn hnr<•kctl haı;;l:ı.· 
lt!n ııu.-?1 Sirllyayn "stukırn" deni· 
SilQılcr~rk 1J()ttıbardımnn ta) y11 r"leri 
l'ıın:ını rt en \imanlar bu ~:ırdmun 
llıana., 1n ana kart:ı Jıo.rb"' 1-:.tirnk 
'llitıer a J;clmeme:;lnc, )nnl son 
~r AI~ !\hı"' olini miilfılu•tır;:ı kn.· 
harbindeanl ile hal~ nnın \' rov:ı. 
~Phe lı ,hl.'r urctll' ınüı,t .... ek bir 
ttler; h~lııı nlınama'imn dikkat et· 
l;IUı dı· ~ruftn bir Almıın • İn· 
giUz' it Ser tarıırta bir ttnlynn • ln
O)•lecııı~rbı nıanzıırasını muhafaza 

}'• r. 
·ger ı 

.ı\1ııııu1l. ş Oldi IIiUcr ile IUııssoliııi 
~ı · ıı. ''c İtnlyn) ı lııgilterC'yo 
~Otirın;u tcreı, lıir «'cııhe haline 
l"et h'ak.11i«~ kurar 'rnni~lt·rse 'azi· 
cl~elııir aten csa:-.ıııılun dCb"İ5iyor 
l:tıııaıı:. la A lnıau\ a ln~ltl'l'f'YC , ·e 
taıl·ıı.l ı nıı kn~ı nıaf;liıp olan İ· 
"l'akta U\IC'r" ı;ııt ümwl: değllsc do 
her ~n lutıııak l!;:iıı mümkün ol:ın 
lan lta~lınıı ~"n(ıaca~.tır. !\lnj'::lüp o
lit ıııı/'annı 1n;;ilt<'rP ile m\infc. 
l"e b_... hııınaııınsı l"tn her <'nrc-'" 't:ıııı " • r lfaldı caıctır. 
,::~it "'U~t lıaldp lngiltero ile mün
i::,uıtlJı d nım1.ık :ılısnn l\lu so
·~qı ltaı 6n nsıü. ı-.ıno ı;elmcz; onun 
~~l\ıı 1 l n lı\ikümct reisi Alınan-.. ,... ıpr s 
l"ll "•na urenc l ardım görmek 
~ık olarak münferit sulh 

;:rırn i tan ba~ka İtalyan onla· 
ltt; lclar~bınd:ı Almanlar tnrafm· 

lııtt"1 e Cdilınt'Slnc kadar fcdn.· 
(1 ~.. l\lı~Oldnıniyct'ıektir. 
lı alet ınuıı nanyıı ile İtalyn arru ın-
al<l'tıı,. a.'>eht•t bu no'"ntrulnn mu-l'h._ ,- ~"!' 

~ ~ k 1 uıoo I:omnnynda Al· 
~ l<ıı;~;~<'rinin yeniden yeniye 
b. l'liıı hiık· rn:ıkta <>ldnihı , e n'ir;hı 
~ Ükf1tııeu ~nı •ti 1nr:ı.fmdnn ofya 

Sııı i ta, • zc•rindc mütemadiyen 
~!asılır ~·~lder ~ npıldıi:J dalın ili 
~ ~<'llı-İı· ııc hu ':ızh -et ~iız onü· 

1 l'şısınıı~~('(' anin! ılır ki tuwıtc-.rc 
Ct Yo•·t ıarıı c'dl'n nrhk iki de,·

•ıııtı " Ur• 'Ü \"erin 1 ' fi ıı l•li lk'rJin • ltonı:ı 
tfıı · 1 c II·t l'I tı 11, ' unsur t:uıınnı<-n bi-
~ltıııa •• ~'Un enıri '" hr ldmh·eti 
, 11 hırını51 - • :ı. ~llt"r" 1 ır. \r1ı':, nılh\ er • 

---.::~n • iıv·ıı•ı.Lrbl lıakikııttl' \iman-
" f•~,. 1 1 • 

ıur ıı olınu~tıır. 

\/il i 
1 ayyare ile 
ın~iltereye 

hareket etti 
<Ya ı 1 ~ , , 

..... c;;t;:uırn :.ıs n. KANUN rn.ı 1 ll1~; 2ı s \\ 1 ., , . 
u.' -

il\ \'AKIL 1, La 1t ' ..... ' t .... ··1 ı 1 '{ -

'-VL.,: 

A 

.ıı ı' 1. re) __ ,._ ....... _.,._...,__,..._.._.,....,._,.D_,._..__.,._ __ _.,. ______ __ 

J> 4 sı 

Ro anyaoa 
asabiyet hü
küm sürüyor 
Başvekil 

Romenleri 
birleşmiye 
davet etti 
FABRiKALAR 

ASKERi iŞGA' 
ALTINDA 

Valilerin yerlerine de 
askerler getirild: 

f l>İlkrCfi, 22 (A. '.\.) - Stcf:ınl: 
\ Dahlll vnziyctle blr dcğl.Jı.iklik • • 

•ur. 2a.bıta l§leri askeri maknml 
d vrcclllmlştir. General Nicolcsco C • 
c.uı, lejyoner Ghighln yerine il' 

' wudürlUğU.nc tayin cd lmlftlr. 
~ Matbuat snn.s!lrUne kontrC!l \"llZC .. 

miştir. Birçok mtic.;:sc eler ve tabril • 
tar B.t'kcrllC§tirilmiştiı. 

.._.,.. ... ..,.._,,,_... __ ..,....., .... ,.. ............ ~~--ııııııiıı ..... ~----.._ ... __ ... ....,.._,......,_...,.. •• gmc-..•mr..,.·~swm..-~nv~~--••Mt.11111m.-ı ....... ~._. ... 
AfıiJ:cula J11aili::lcr tarafından işaal 111 i.~taiıhnı mn•7:ilrri cıöstrrcız ita r ı t a 

Sof:>a, fB ( A.A.) - Biıkrc 
tc dün hilkiım süren asabiyetin 
başlıca sebeplerinden birini da • 
hiliye nazırı general Pctr.>viCC' • 

Sidneyden verilen 
habere göre 

TOBRUK 
iŞGAL 
EDiLDi 
Bir italyan 
kruvazörü 

yakıldı 
Kara kuvvetleri ha va 

ve deniz kuvvetleri 
tarafından büyük mü

zaherat gördü 
!(ahire, 22 ( 11.A.) - Orta 

Şarktaki İngiliz orduları umumi 
karargfilımın dün gece ne-:rettiği 
hususi bir tebliği, Nil ordusu im
paratorluk kıtalarının dün öğle. 
den sonra, Tobruk'un harici ve da.. 
hili müdaf alarına sekiz kilometre 
dcrinli~rinde girmiş olduğunu bil· 
dirmektedir. lmp:ı.ratorluk kıtala. 

(Dcvnmr 4 üncüde) 

ÇÖRÇiL 
Avam Kamarasında 
beyanatta bulundu: 

Dört milyon 
askerımiz var 
Bunlar Üzerlerine düşen 
vazifeyi yapacaklardır 

Londra. 22 ( A.A.) - Bugün A.. 
, .am kamarasında başvekil Çörçil 
muhtelif meseleler hakkında iza
hatta bulunmu~tur. 

Evvclfi harp kabiıı~indC? ?a.~
sedcn baş,·ckil bilhassa dcmıştırk~ · 

_ Ben su neticeye vardım kı, 
birbirinı a~layan \'C k~ndilerine 
düc:en vazifeleri yapmak için ica. 
beden salahiyetleri elde tutan dört, 
beş kafanın birl~mcsilc \'Ücut bul: 
mu;; bir tı:>"-Ckkülden daha kuvve!lı 
'e kudretli bir teşekkül olamaz. 
Harp kabine<ıinin umumi si} aS<"ti 
bu ıcra uzm lan tarafından do~ru 
olarak tatb'k edilcce~ini temin Py. 
!emek me,ulı}etini üzrrime ahy'J .. 
rum. Oylc ..anı~oruın ki harp za· 
manında , ... ıerı ~uratle tanzim et. 
mck ıçın bu. en iyı çaredir 

Çöıçil ':ihlı kun etler hak1:ın. 
da demi5tir ki: 

')rdu me\cuduna mütt:all k 
bütün m~eleler ordunun genişli· 
ğinc dayar ır. Donaııma 'c hava 

(Devanı h iiı•cür1c) 

------

Memleketimize sahte pasa
portla ~ele dört ecnebi 

Vılayette dün 
sabahki toplanll 

Ôrfi ic7rırc 7.·01ıı1ılaııı Artmı7:al 

tevkif edildi 
Birinin üzerinde sahte lngilız liraları bulundu 

O::.l'D guıılcrdc memleketimize 
•I<.>n dokuz şüpheli şahıs dün za· 

l' il t::.rafmdan yaka.lanmış ve öğ
lL kn sonı-a dn adliyeye teslim olu
nr:.nık bnnlardnn dört tanesi tevkif 
ol··~ımuştur. 

T~vkif olunanların üzcnndc 
lıt ~ pasaport \•e bir tanesinin fi-

2 rinde de ilti ndct sahte 10 lire· 
L.k stcrling bulunmuştur. 

[I I-;unlnr A~rC'd Hayım, Yozef 
1 Rap. Arnos Vayzer ve Yulyus Vcr-

r. r admdadırlnr. Diğerlerinin pa .. 
s portltaı muntazam ve hükumet. 

malıkcmcsınde detnL5t.Jr kı: 
"- Ben Türkiye Bulgaristan ve 

İtalya ilC' kürk tirnttti yaparım. 
Bu sahte İngiliz liralarını Bulga
rlsta.nn sattığım bir maim bedeli 
olarak posta ıle gönderilen para
ların &lasm<lu nldım ve sa.hto ol· 
duklııı ır.ı görirncc kullanm'ldım.,. 

. Sahte pasaport mcscksıne gc
lınce, Almanlar memlekctlmlz.i .ic;
gnl etlikleri i~in lmçmnğa ve p:ısa,. 
Port nlamnJığ-ın k:n de sahteshıi 
ynnm:ıu:ı mE cbur kuldnn. 

l~ri tarafından kendilerine veril· Ncticrd .nht1. p saporUu olan 
ıniştir. Alfrcd H:ı~ im, !ı.ntuvnn Rap, Yo-

Ecnebilcrdcn bir kı'3mı Slovnk}ıı· I zef Vayzer ve Yulytis Vemcr tcv· 
;.ı, Çekynlı, Polonyalı \'e iki tanA- hif olı.ı:ımuq, Yakop VaJS, Martcn 
tıt de Alman Yalıudisiclir. Bunlar- Sanders, Arnas Gutentar, Yozef 
aa.n Uzc.rindc sahte para ve pa.sn· l'okoga vo Göge J{inas serbest bt· 
port bulunan Alfr('d Hayim, sor- mkılmışlardır. Maznunların hepsi 
guya çekild1kleti ikinci sulh ceza de almanca konuşmaktaydılar. 

ko ile Bilkrcş vil ~yet id ı esin • 
do çalışan bazı mesai arkada • 
!arının uzaklaştırılmasıdır. 

Bunların hepsi n.omcn lcjyo · 
nuna mensup kimselerdir. Bun. 
lıı.r vilayet bınasım terke-tmel. 
ten imtin~ cyledikkri cıhetlc 
başvel-il general Antoncsko ce
bir istimali suretiyle rıkarılm 
larmr enıretmiştir. 

Binlerce üniversite talebe. ı 
ile amele lejyonerlere mUznb • 
rete koşmuştur. (Devamı 4 de 1 

Japon harbıye 
nazırı 

Çinlileri yenebilecekle
rini ümit etmediğini 

söyledi 
Tol,~o, 22 (A.A.) - J:ıpon nı 

busan ve iıya.n meclislerinde beyv
natta bulun:ı.ıı harbiJC nazın gc 
ncru1 Tojo, "Önümüzde p:ırl3k bit 
Umlt ışığı vardır ve bu, Çin - Ja~ 
pon aıılnşm:ızhğmı muvnffakıyetlC' 
bitirmE k ümidirir.,. dt:>miştir. Ma· 
amnfilı nazır, Çanknyşckin 262 fıı
kaya yani iki mil}on aske'l'c ,. 
takriben ~00 tayy:ırcyc malik bu 
lunduğunu kabul etmiş ve Jnoon 
yn ile Çin arasında sulhun yakm 
bil' istikbalde akdinin bekleneml
yeceğini ilave cylemi3tir. 

Dun sabah, \ i!Ü) dl örfi idart' 
komutanı horı;cncral Ali Rıza ~
tunkol'm da ı~llruki ilo yapılan bir 
toplnntıda, hava dcnemr~e a.it 
son hazırlıklar görüşülmtlıs ve ~P 
.eden tedbirler alnmuştır. Toplan· 
tiyn. Ankaradnn dönen lstan'b~ 
vali ,.c bclC'cliyc reisi Dr. Lut!J 
Kmlnr da iı;tirak etmiştir. 

Kız mektepleri voleybol maçları 

Bulgar kabinesi 
Ust üste içtimalar 

yapıyor 

Sofya; 22 (A. A.) - D. N B. 
Bulgar knbincsi, geçen cuma gü. 
nü tedkikc başladığı meselelerin 
müzakeresine devam etmek ü
zere bugün ikinci defa 0 1amk 
toplanmıştır. Bu toplanbdn bıısve 
kh Filof ile bütün nazırlar ha.tır 
bul unmuslardır. 

Sofya; 22 (A. A) - Amerika 
devlet reisi Ruzveltin hususi mü. 
messili albay Donavun bu sab:ıb 
Bulgar hariciye nazın Popof ta
rafından kabul eclilmistır. 

Koordinasyon heyeti 
toplandı 

Ankara, 22 ( A.A.J - Koordi
nasyon heyeti, bugün saat 10 da, 
Başvekalette, Ba":vekil Dr. Refik 
Saydamm riyaseti:'ıdc topl<ınmı~tır. 

l .. 
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Bü~ü."l ccr.ebi devletlerin r 

J Amerikadaki 1 Radyo Gazetesi lngi!iz .-
l S 

Bitler. Maıoııaı 
glrı,mııı 

Hıtler-Musolıni mülakatırun 
uyandırdığı akisler en ehemmiyetli 
ıya i ~le olmakta devam cdi · 
or. Mulakatın yapıldığı yer H 'r -

lın ve Roma tarafından bildirilme.. 
ekle beraber bir İ ngiliz gazetesi 

u muhabiri bu mülakatln Hit
erın hu u i ikamctgfilunda yapıl
mı oldu~!Unu bildir )Or. Musoli. 
nının, Hıt erın a\ ağına kadar git
mesı sı}a 1 mahafılın nazaımdan 
kaçmamaktadır. İc;te mülakatın 
yapıl ı ~ı ) er bu -;cbeple gizli tu.. 
:ulmu~tur. Mülakatın sümul mfi.. 

gelınce; İtalya) a yardım 
ba lıca ıı;uru~ mcvzuu-

l. t ir.e ıphe yoktur. 
r 1 a } aya ) alnızca tayya. 

a ı c'e il, kuılı)etlı a. kerde 
}O anı adırlar. ltal;·an gazete. 

t r urnumıye) i buna hazır
ıı artık a • eri harekatır. 

ınti: 1 ettiğini yazmak. 
Fıl ıakika Almanların 
ı km"\etler fa,.i t reji. 

mın t ', ·;;c için de lazımdır. 
Çu u el n hal)erler Italyada fa
§1 t partı me kar-:ı nefretın geniş. 
lemico oldt• unu goc;tennektedir. 

Romanya anarşi içinde 

alacakları bloka 
edilecek 

Ruzvelt ticaret gemile
rini harp gemilerinin 

himaye etmesine 
müsaade vermiyecek 
Vaşitıg/011, 22 ( A.A.) - Bay 

Kenedinin, yardım proje ı ile dev. 
Jet rci ine verilmek istenen salfıhi
yetm tahdidi ile bunlardan bir kıs. 
mmm Ruzvelt ile mebusan ve a. 
yan mecli !eri arasında taksim e· 
dilme i hakkındaki teklifi teşkilatı 
esasiye kanununun bir maddesine 
muhalif olduğu cihetle reddedil. 
miştir. Çiınkti esas kanun ıcra 
kuvYeti ile te.5ri kuwetine ait sa. 
lahiyetlerin paylaşılma mı men
etmekted ir. 

Bay Ruzvelt bu nokta üzerine 
gazetecilerin nazarı dikkatini cel. 
bederek projede dcrpi§ edilen sala. 
hiyetlerin hep~ini istimal etmek 11i
~rtinde olmadığını tasrih etmiştir. 
Meseta Bay Ruzvelt layihada 
mevcut olduğu halde, ticaret ge. 
nıilerine Amerika harp gemilerinin 
refakatıne müsaade etmek arzu. 
sunda bulunmadığını söylemiştir. 
Çünkü harp gemilerinin harp sa
halarında dolaşması Amerıkanm 
da mücadeleye sürüklenmesini in.. 

· tfornanyadaki vazi}ete gelince; taç edebilecek tehlikeli bir hare
. n · habrler bu memleketin anarşı kettir. 

. ·çinde buluırlllb'llllU bildiriyor. Bay Ruzve lt bu husustaki şa-
Vazbe:t h ç te sarih değildir. Al- yialann kocakan masalı kabilin. 
- n ı vit•nin katli sebebi ne olur. den şeyler olduğunu beyan etmiş. 

ol!un katil Antone~onun emri.. tir. 
J..ı.n- un· dizilmiş \ C Alman za-

t ve rle .. ıne karr;ı harekette Amerika Birleşik Devletleri re-
tma rı lar iç;n kuvvetli tedbir. isi, bütün enebi memleketlerin A. 

mm ur. Bu hi:.di c1erden ay. merikadaki alacaklarını bloke et. 
da Romar.yada bazı kar mek maksadiyle bir kararname 

n ıklıklar olmu tur ki Antonesko çıkaracağı ve bu tedbire herhangi 
d)o He hıtabede b ulunarak hal. hususi bir mana atfedilmemesi la

kı :sükuna da\ et etmiştir. Yalna _mn __ g_e_Id_i_ği_·n_i _il_a_ve_e_trn_i_şt_ir_._· __ 
~yanı dil \at tarafı bu nutuk bir 
aralık lııhıtaa uğram\:~ ve araya 

E hükfunet aleyhine sözle .. 
lerdir. Söylendiğine ıre 

ar Bi.ıkreş radyosunu ı~al 
etnıışlerdir. Diğer bir habere göre 
de d}'o~ u ı ~ral edenler Demir. 

hafızlardır. 

Sovyetleriia · e1aziyıeti 

d c;muştıir. Tobruktan 
ln ı z erın hedefi bu ~re 

t e uzakta bulunan Der. 
ı betler! Buraya kadar 

ır. Evvelce Libya ha. 
ı tamamlamak için Binga-

m n i~al etmek 13zım ol. 
mıştı. Fakat ogün.. 

ı vaz· et çok d~şmi,tir 
r Balkanlara asker yı~
e yeni bir cephe açmatcı 

tadırlar. İngilizler Bat 
i muttefiklerinin tehlike.. 
·nı görmüşlerdir. BinMrt-

Ballramaa 
U11erıer1m111 

Inhiaarlar Üsküdar 
grupu menauplannın 

te~rruu . 
Hudutlatımızı bclcliyen erlerımi-

21e birer hediye olmak üzere -inhl· 
sarla.r idaresinin Üsküdar grupu 
mensubini, bir yevmiyelerinin tu
tan mukabili olarak 14 sandık, ya. 
ni 75 hin adet sigarayı krzılaya 
teslim etmişlerdir. 

aleyh vaziyet İngilizlerin yeni du
ruma göre yeni karar almalanni 
icabettirecektir. Bu sebeple Libya. 
da bundan sonraki harekatın dah' 
zayıf kuvvetlerle devam ettirilme~ 
si ve serbest kalacak olan büyük 
Orta Şark ordusunun Balkanlar
daki v3fiyete göre daha mü-nasip 
bir cepheye nakli kuvvetle muhte 
meldir. Libyada kalacak ıavıf 
kuvvetlerle dahi buradaki harek3... 
tın en az Demeye kadar ı:levam 
ettirilmesi de mümkün olabilir. 

- Merak etme çocuğum, ben 
de eenin kadal' ona düşmanını. Hay 
dl, sen git. Arkadaşına. yardım et.. 
Beni gene mlıkla !;ağırın .. 

Ha.san çıktığı köşke giriyordu. 
Sellin yetişti. 

- Ne o selim .. Niçin geldin? 
- Hanım öyle söyledi .. 
- Ne dedi? .. 

- Git arkadaşma yardım et, 
dedi. Evveli razı olmadım .. Belki 
kaptanı aeri>est bll'8kır diye dU
ştındilm. "Merak etme, ben de se. 
Din kadar ona düşmanun,, dedi. 

- Öyledır Sellin •• Senin kadar, 
senden çok onun düşmanıdır. 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Sen her tarafı benden da.ha 

iyi bilinsin.. Buradaki tayfalan ya 
elde etmeli, yahut birer birer hep
sini öldUnneli .. 

- Onla.n kolay kolay elde ede-
meyiz.. Derdimizi ldm8e dinlemez. 

- Dinleseler de anlamular .. 

- Çok doiııı .. 
- Öyle ile onian yok etmeli-

yiz. YablıyalXldltlerimizl ballar, 
r.indaD& atarız. Zorlu çdwılan ~1-
dürilrllz. 

- Çok çok otuz tayfa 'Yf:· ö
bürleri forsadır. Onlar da &incire 
bağlıdır. 

Kapı &ÇIIQıJt, bir tayfa içeri gir. 
m1'ti. 

Hasan süratle üzerine a.Wdı. Se
lim kollarından yaltalıyara1ı: bağ. 
ladı ve dofnı lllndana göttınıp ka
pmndan fDiatt.rlar. Demir ıUrmeyi 
ailnneledller. 

Ha-.ıı: 
- Hepıini buraya doldura.bilae'k 

- M olacwk. '(.)'c ~n aC' bTTA.krr 

ı...tra, n (A.AS - fş nazri1 
Bevin dün alqam avam kamaraam-

1 
da müdafaa programına. dair mU
hinı bir nutuk in.t etmiştir. 

NezareUerde tasarruf temin 
etmek sureWe milli müdafaa proc 
rammm tatbik için bütün hükfiınet 
daireleri teşkilibnda yapılan yeni 
değig.iklikleri hatırla.tan nazır, aı· 
rasiyle, her aahada sarfedilen ga)
reUcrdcıı bahsolmiştir. Bevin ver
diği izahat ıınumida ezcümle şun· 
ları söylemiştir: . 

··- Harbin başlangıcında harp 
malzemesi istihsalatımız çok mah· 
duttu. Bu sebeple harbin icap et
tirdiği nisbelte istihsalde buluna
bilmemiz için uzun bir hazırlık 
devresi geçirmek mecburiyeti ha· 
ıııl oldu. DUnkerk'in tahliyesinden 
sonra harp malzemesi istihsalatı 
mız son derece arttırılml§tır. Ge
çen senenin son on ayı zarfında bu 
istihsal nisbcti muhafaza edilmifi 
ve hatti tezyit olunmuştur. Bu 
muvaffakıyet, İ !'ı saatlerinin azal
Wmasma ve düşmanın hava akın 
larma rağmen elde edilınişti'r. Bu 
gün başlıca silah ve mlihinımat is
tihsali mütemadiyen artmakta o
lup 1941 senesinin ilk Uç ayı zar 
fında mUt.hiıj bir satış kaydedile' 
cektir. 

Tayyare imalatı işinde bazı fab
rikalanmız normal randmıanlan
nm Ustlinde bir faaliyet sarfet • 
m~tir. Bunun sebebi de tayyare 
moddelleri ile bazı usullerde daği- ) 
§iklikler vukua gelmesidir. EylUI 
ba.şlangıcındanberi, bir hafta mll.&
tesna olmak üzere, fabrikalanmız 
İngiliz hava kuvvetlerine: dalma 
bunla.rm kaybettiklerinden fazla 
yeni tayyare tA!elim etmiştir. Bah
Betüğim bU tayyarelerin hepsi ln
gilterede yapılmıştır. Tayyare ima
latımız ba§Iangıçt.a k~Uk bir ça
ym akışına benzerken bugün bü
yük bir nehir genişliğini iktisap 
etmiştir. Bizim imalatımıza Anıe
rikadan gelecek olan tayyareleri 
de ilave etmek 18zmıdır. Bu su
retle nihai zaferin kazanılmaamd.a 
bilyük bir rol oynıyacak olan hava 
h&kim.iyetini ele geçireceğimizi ü
mit ediyoruz. 

Gemi iiıeaatma gelince: Bugiln 
lııgiliz dônanmast, geçen harbin 
sonunda beş devlet donan.malan -
nm elbirliği Ue yaptığı işi tek ba· 
ıma görmektedir. Harbin biclaye
tinde inşa edilmekte olan gemile
rin mecmuu tonilatosu, geçen har
.bin en yliıbek tonil&tolu devrenin 
tonaj yek<knundan ~ :idir,O 
d~ bqgf,1.ııe ka4ar bu in§&at bir 
w .daha. tev~ ' etmJştir. İB§Ml 
ikmal edilen gemile.riıı adedi göz 
önüne getirildiği takdirde daha 
müsait bir manr.a.ra. kar§ısmda ka· 
lmz. Son altı ay zarfmda yapılan 
ticaret gemilerinin tonajı 1940 
senesinin ilk altı aYI za.rfmda in
§8. edilenlere ııuanuı Wi derece
de blT tezayüt göeterıne.ktedir. 

Amele işlerine gelince: ltçüerin 
randunanmı arttıracak ~ ekip
lerin yeniden tanzimini temin ede
cek bir takım tedbirleri tetkik et
mekteyiz. 

İhl"a.Cat işlerimizin vaziyeti de 
şu merkezdedi: 

Son birinci linun aymdaki ih· 
racatmıız 24 milyon sterllng'e ha.
lig olmuştur. Bu miktar ildncltee
rine nazaran 2. 700.000 sterllng 
fazladır. Merkezi A vrupanm ahlu-

~ 

nazırı 

Radyoda 
mühim bir 

nutuk söyledi 
Silah istihsalAtımız 

müthis surette 
artmaktadır 

ka altm.a altnm8.8ı bizi bir çok pa· 
zarlardan mahnmı. etmiştir. Bu 
nokta ile mezkur ihracata., Nil or
dwrtuza gönderdiğimiz büyük mik
tarda her nevi malzeleminin dahil 
tulunmadığı he88.ba katılacak olur· 
sa bu rakamlarm. sanaylimizin mil· 
cssir yüksekliğine ve işçilerin en 
münasip şekilde sanayi şubelerine 
tevzi edilerek teşkiİitnnızm da mU
kemmelen işlcdine delilet ettiğini 
mcmlektlerine yapılan ihracatnnı
gôrürüz. Bundan bellka Akdeniz 
zın da bariz manJalarla karşılaş• 
tıjp unutulmamalıdır. 

Çinliler arasında 1 
Çin komünist ordusu 

mağlup oldu 
HoDgkong, :n (A.A). - Çin kanıtı. 

nlat partisi taraftan olan Siyam 
mahtUlerlnde Çlndeld komilniat lcay. 
naklarmdan gelen haberlere göre, dör 
dllnctı ordu adı verilen Çin komilnift 
orduawıun taatıyeai emıaJ!!71da bu on 
dudan 4.000 kifl ölmllf veya yar&lano 
mıştır. 8680 koınllnklt iükıerl ne ıın~ 
metin 20 fırtcaaı araamda cereyan .. 
den muharebe" doku.Z gtln dnnllfU1r. 

m.m.o a..tnae Cllılr Wfmall .. 
ae pUnoe: Ben ba aWıiyett ikhı
d dereoede liıemmiyeti haiz bir 
IMMI• okrak te11kld ediyorum. 
ŞJmdlye kadar ba ..ahiyetin isti,. 
maUDe pek de Hl.zum ~lmerrüf 
... İngiliz mllletinta blyUk küt· 
lelerin ba işleri son derece ciddi 
t.wdrl ett1ğtni parlak bir ~ 
llıbat etmekt.eı:lir. Bugün mtllıhn
ma.t fabrlkalarmda ~1§8.ll amele 
rnlttan 1918 temmuzundaki mik
tardan fazladır. 

B. Devin nutkunu şayte bitir
miştir: 

Bu harpte bütün millet zarefin 
Jrazanılmuı için çahşmafa mec
buTdur. Fakat bu mesainin ad.ili
ne bfr surette yaprlmumı temin 
işi hüktlmete aittir. 
• İşçiler hükfiınetln davetine seve 

seve koşaealdardır. ÇilnkU Bitler 
belfıısmı kökünden 86kUp atmak 
için milli camiaYI teşkil eden sı
nıflardan hlc; biri onlar kadar a-

· · 7.imllr defUdir. Hilkfiınete büyük 
bir mesuliyet terettüp etmektedir. 
AkiJJ.ne bir idare ile mUletin, bil· 
yUk gayemJzin tahakkukunu te • 
min edecek vazifeleri ya.pmasmı 
teehfl etmek mUmkUndUr. Milletin 
kati ve ezici cevabı yalnız dikta
töriert ha.yrette brraJmıalda kalmı
)-aealı:, zaferi elimizin a1tma geti
recektir. 

F ranaa makine •ınaİ 
'grup reisi diyor ki: 

Alman sanayi 
ihtiyaçlarını 

karşı il yamı yor 
Bize İptidai madde 
verilirse yardım 

edeceğiz 
Komllniat general Hanytng ölmflf n · 22 (A A ) H A . ....-oru, . . - avas -

ve ba§kumandan niıtıng de · ya~ · jansr bildiriyor: 
olarak hllkQmet kuvveUerl tarafuıdaa .. 
eaır ~nUŞtlr .. : . Fransız ve Alman maden sana.. ___ _..........._. ...... _......._ __ .--. -, fi:i mümessilleri arasında son gün. 

. Ne. demeli 'I . . . , .Jerde yapdflll müzakereler hakkın
. · ı · ı · ·· . 4ia. beyanatta bulunan ve konuş. 

Cevdet Kerun" ~ayı . ~11!:: . malara iştirik eden Fransız makL 
den geçerken Kültur :Padc~ . }etıı .. . . . . 
bir pav~yon ilave etmek vaadinde ~ -sanayıı ~p reı~ .Petit Pan
bulunmuş. Bunu ·haber vereri tel. sıen g:uetesr muharririne şu beya. 
graf : . "Bir paviyon iDp ettireceği- natta ·bulunmuştur~ 
ni~ptr.";? c:Hyo;. . • - ~ sanayü büyük gayret-
. Cümlelere t~ayıc~ kelımele. !erine rağtneıl Alman ihti~ 
rm ·kafllmnı~<(}aima- .. bır ınuka~- . ka.rşılamap yetmiyor. Fransı,z ış
d.er sual fizerıne olur. Vaadebnış- çisi ise Jdfi dereoede ça}l§IDIYor. 
tir. Ney~? ~~ sualt; elbe~te şu ce. Fransı ısanayii, kendi ihtiyaçları. 
~vı ~rsınu: ~ttı~yı. Ne. et. nı temin ettikten sonra fazla ima.. 
timıeyı?. in~ ett~yı .. Ne 1~.şa l!tını Alman piyasalanna ve Al
ettirmeyı? für pav!yon ı!1şa e~ur- manlar tarafmda.n mürakabe ecli. 
me.yi-. <? ~alde ~ır. ~vıyon ıııp len piyasalara gönderebilir. Fakat 
ettıreceğini ~ştir.,, ~ fabrikalarmmı beslemek için Al 
n:ıeH. "inşa ettinneyı vaadetmiş.. maımıdan bize ijtidat madde gön-
tir.,, R·demellfıik Hal. idi" bi ..,..'" .· nd. a deri,lmesi l!zımdır. Bir iki günsü. 

• e n r ,, ...... sı .. .. el nda bu 
(tm'an ~) ~~rini (Emin Gö- ~ ·= : = tfmas ':';: 
z~) şeklı~ dızmışlerdır. Şüphe. mek zarureti, her iki tarafça tes.. 
sız musahhıh hatası. lim edilmiştir 

Bir dflıeltme sütunu olan bu · 
sütunda bile buna benzer yari· Fransız sanayicileri Şubatta 
hş olnuyor değil. Hepim!,ııe derl: Berline gideeklerdir. Alman sana.. 
Mü~delerimizin iki tiirlü okun. yicilai Fransa.da kalarak progra
mak ihtimali olan her kelimesini mm tatbiki esasını haıırlıyacak. 
ya Türle harfleriyle yazalım. ya )ardır. Alman sanayiinin Pariste 
bütün sesli harfleriyle! daimt bir murahhası bulunacaktır. 

r-----------------------------, fa benimle korkmadan, ta.Ur tatlı 
~onuş .. BEıoimle bir gün tallı dil
le konutmayan, beni bir gün ya. 
~a yq.lqtırmıyıul Zehra.. Bilaen 
ben seni pe kadar eev:lyoruın •• DU
tilndüm •. Çok defa kendimi dilfün· 
dUm, Yaptıklarımı göz ~ilne ge
tirdim. Ben fena adamım.. Ama 
bu fenalrklan hep aenhı yUz11n. 
den yaptım. Seni aeYCIJiim için .• 
Eğer bana bu kadar fenalık yap
maaaydm, ben de fena adam olnu· 
yacaktnn .. 

Çerkes Kızları 
J '-- No. 34 Yazan: NiYAZI AHME1 -

Büyük Tarihi Aılı ve Macera Romanı 
kapmmı sonra a.çanz. Hiç biri ko· Hasan atlratle kötke kottu. 
tunu kımıldatamaz... Gelenler, kapta.Dm Ha.sanla Se· 

Haaanla Selim, geminin içinde 
l)ir aaat kadar dolqUlar ve her 
rastladtklan tayfayı yakalıyarak 

zindana attılar. Yalnız iki tayfaYJ 
hançerliyerek denize ftrlatm.ıt· 
lardt. 

Selim: 
- Gemiye tayfa bulma.k da güç 

olacak.. diye söylendi. 
Hasan: 
- 1§ ona kalsm .• Tayfasız Çe'r

kezistana götürürüz .. dedi .. 
İ&kele tarafmda bir aea duydu

lar. 
Haa&n: 
- Gizlenelim .. dedi. 
Bir kenara çekildiler. Gelenler, 

yüksek sesle kon~uyorlardı. 
- Hele yukan çıkalmı .• Bunun 

cezaaını vereceğiz. 
Bir kadın selli: 

- Ruıyun.. Her ceza~ ruı
yım .. diyordu. 

Selim atılmak istedi. Huan lro· 
lundan yakaladı: 

- Acele etme.. Yukan çıkam
lar .. Ben ~e gidiyorum. Orada 
gizlen~ ÇtlnkU onlar oraya 
gelecekler. Sen, benfm sesimi duy-
madan gelme.. · 

- Pı>ki .. 

!imi öldl.rtmek iıı;in g5nderdiği Uç 
tayfa idi Evde Huanla Selimi 
bulamaymca biraz beklemi§, biru 
da etrafta arqtmfıktan sonra 
kaptanın beklediği yere geJmit
lerdi. Fakat burada ne kaptan, ne 
de kayık vardı. 

Uç tayfa yeni bir· kayık buhuı
caya kadar epey vakit geçmltti. 
Gelirken yolda Zehrayı bulmuşlar
dı. Fakat... Evet, fakat kaptan 
kanlar içinde yatıyordu. Bir kaç 
defa inlemiş, sonra awınuıttu. Öl
müş müydü?. Bilmiyorlardı. 

Güverteye hep beraber ~
Sellin onlan BeMlaıce g~tledi. 

Tayfalar doğriı kö§lke girmjtlerdi. 
Evveli kaptanı upuzun yatırdılar. 
HAIA kan akıyordu. Fakat ölme
mişti. 

Tayfalara döndü: 
- Siz dıprı çlkm.. dedi. 
Uç tayfa blribiıinin yüztıne bat-

tı. . 
- Çıkın diyOnı.11\ size •. 
Reia, l8Dki sapuaflammıt ıtt>i 

bağırmıştı ve emir vermi§tJ. 
Tayfalar dıpn çrktılar. 
- Zehra .. Bana "birU ~ .. 

Biru 90nra eeaim hiç çıtnııyaCü .• -
q'lna ıo(\vltveceklertm ft!' .• Son de· 

Zehra biraz yaklqmJIU. Fakat 
yilsllnde blli. nefret tt.de eden 
izler vardı: 

- Ben 18.Da hic; bir fenalık 
yaprıııdım . .' Sen, haöın olmıyan. 
ıeyleri yaptm .• Beni kaçudm •• Ko
cam eenhı aıbdqmdJ onu mah
vettin.. 

- Seni seviyordum Zehra.. Se
ni kmkandım .. Ona kötWWt yap
madnn. O Jr:actı. Çerkuiatana be
raber gktik.. latiyordum, Jd ora.
da. kalmn.. Ben de 8ellelerdir çek
tliim uaptan turtulayn.. Olma
dı, tallüm yolı:m\111... lf* çok az 
Zehra.. YUatlntı iyi aöremb'orum._ 
Ycıba gkleriımhı lnrvveti mi am
lıyor,. Benim gö&lerimne kadar 
lmYVetli idi... En aisli gecelerde 
usaklan, bralan görürdtım... G&
celtırl gWııebeklerim kedi g6zU gi
bi yan&nDIJ diyorlardı... Zehra. •• 
Ellerini lııiru yukarı kaldınr mı
sm ? •• Bana hançer aplıyaıı elleri-
111 son defa peyim. •• 

G1l1Umııtlywdu. Ya.vq ve bir tı. 
aıltı halinde lronUtuyordu. Oda kil
çü~ oJdulu Jcln · -.t tyt duyulu • 
yıoırda: . 
~ .,.,,., 

Tarilaten: 

Biz elektrik 
lambası da 

yapmış mışıı 1 
10 ikincikinun 1885 de çJlllll 

bir İstanbul gazete.ınde okU1" 
ruz: "Bu zamana kadar his el_. 
trikte terakki hUSUtlUDda en ıffl'r 
de bulunan milletlerden aayılıt: 
kcn, çok ştikilr. şimdi bu feD ff 
sanatta en ileriye giden milletıe' 
derecesine varmaktayız; ~ 
kadar telgraf muhaberelerimbı 'il' 
muhtaç olduğumuz edevatı bd' 
A vrupadan aatr1 alip ıetınDd-' 
mecbur olmakta iken buıgiln, tel' 
grat ner.areti, bütiln lüzumlu ~ 
vat.mı kendi kendiai:ııe imal _. 
yor ki geçen yıl Viyanada a~ 
elektrik edevatı Sft'gİSİDde UJ111llP" 
takdiri dahi bia kazamrult;ık. J!',dl' 
vat yapmak hususunda yalnD J.f
rupayı taklitte de bulmıuJmaJOlf' 
tır. İhtira& ya.km birtakım tek-
mülata da muvaffak oluyorm. So 
cümleden elektrik siyam ile tBD" 
vir U8UlU için icat olunan 1~ 
lan bir sanat sahıöiıniz '"!~ 
mif ve fimdi Osmanlı eJUW"":' 
lAmbalan daha ziyade ~ 
ve menfaat ile istimal ol~ 
bulunmuştur.,, 

"Nazır izzet Beyefendi.~-~ 
kında bir kaç aena ve ~ 
cümlesi ile biten bu aatırlanD ... 
tında Ahmet MJtat imzam o~ 
inaanm inanacağı gelmiyor: s'* 
bildiğUniz Abdülhamit devn eı; 
tr.i:kle muhaberenin değilse de ~· 
trikle teııvirtn dllşmanı idi. Accll' 
bu elektrik limbalarmt namı i~ 
etmişmi~iz? Bu ikmali yapan _. 
di? Nerelerde kullanılıyordu! Sif 
karanlık! 

Londrada 
Çekoslovak 

enstitüsü 
açıldı 

, i..clen bir nutuk aöyli
yerek dedi ki: 

Muzaffer dlacağı
mızı biliyoruz 

Londra, !! ( A.A.) - .ı:! 
drada.ki Çekoslovak ensti'tlS"" 
nün açılış merasimi mUnasebe ~ 
tiyie, kral, reisicumhur B. Si 
oote gönderdiği bir meaa~ 
demiştir ki: "Bu enstitü, ;pw" 

letlerimizin bütün kalbleri il• 
merbut 'bulunduklan h~ 
ve adalet ideallerinin ta.hakkU
ku yolunda İngiliz w ~~ 
vak milletleri araarnda 
bir bağ teşkil edecektir. ,. 

EMtitünün açılış mera&aıitı' 
de, hariciye nazırı B. Eden bit 
nutuk söylemi§ ve ezcümle de• 
mi§tir ki: 

"Çekoslovaıklar. bugün, I1! 
terenin, Polonyanm w di5~ 
müttefiklerin kuıvvetleri J.11" 

yanyana, hiçbir ZIUI1&!1 __ 9!'! ~ 
inkiyad etmiyeoek inaıuuaa
azmi ve cesareti ile çarp~" 
tadU"lar. Ha.len Hitlerin ~ 
po rejimini çeken kah ~ 
Çekoelovaklarm uıl muh~~ 
hareketleri, beni heyecana BI='" . 

kebnekte ve bana bftyük tJI 
cesaret vermektedir. 

önümüzdeki aylarda, ~ 
kuvvetimize, bütün eeeatedso! 
ze ihtiyacımız ola.caJdr. Jf,ft 
milletlerin bi7.e yapa~ 
bütün yardnna da ih~, 
olacaktır. Fakat. 7.8.fere ~ 
maz itimadımız vardır. )ı{uP"" 
fer olacağmuzı biliyorus.., 

Dört arkadat 
birbirlerini yaraladıl•t 

Fatihte Ahmediye civarmda 4P' 
lı:umacılık yapan Şevket, N~ 
Mehmet ve Ali isimlerinde dört at' 
karla§ ara.smda sokak ortasmda 1"" 
dm yüzünden bir kavga c;ık~: 
dördü de btçaklannı c;ekerek 
birlerine hücum etmişlerdir. 

Neticede dördü de muhteW ,·e
1
" 

!erinden yaralanmışlar ve vet' • 
polisler tarafmdan yakalnnıır;, 
hutaneye kaldırılnmtlardır. )!C 

metle Alinin yaralan ağırdır. 



,. -' <"> ' iti k a : Şehir i:.:Yaber·Leri 
t'eten Afrika ya G . . . . k I d k SOO 

Kısa haberler: 
Ewelkı gece s:ıat :?S de blr kon 

tak sebebiyle Denizlide elektrik san 
tralı binam ya~tır. lkl ay kadar 
evvel de motörlerden blri patlıum~. 
bu yüzden Dcn!zll halla rene elektrik· 
.sız ltalmı~tı. 

gidebilir ! u mru er e ı 
Geçen ~ıu•run !'\On annm ildnd 1 

haftasmda La\al mutantan bir~ ... ç u va 
klldc a.zledilml ti. \:eni senenin ilk 
8 Yutm ortala.nııda da venlden iti
bar kamndığı $?:Örilhiy~r. Bir aya 

kahve çıkarılıyor Beşıridc yenı petrol kuyuıarı a· 
çılmaktadır Sond&J ameliyeleri ıle bu 
mmtakay.. sevkcdilen maldne1erin 
monta3larınıs de\·am edilmel.te,,ır. 

Halen Uç l;uvunun ondıı.jmrı ba~ıan· 
nu.ştır 'alan bir zaıua.n lhU)a.r Peten 1..a

\alsfı; bir hükiımt't kum1ava um
\affak olmu tu. J>t•\ let rei .. İntn ,a. 
•onunda vukn bulan miilİl~attun 

'-onra artık l..a\ al ,·en iden h a3et 

Birlikler katibi umunuliğıne ie 
len emre goı't". çay \'e kalwe bir· 
liği gümrliklerdeki kahve stokunu 
cekmeğe V<' aza.sma tevzie ba5la
mli'tn. Bu kah\'eler. tercihan, d~ 
ğirmen sahiplerine \'erllecektir. 
Gümrıiklel·de birli"e ait 800 çuval 
kah\•e mevcut olduğu öğrenilmiş· 

ahnesin{" ~ıkrnıs 'bulunmaktaılır. 
l..ava.J niç.in hükiımet ka.pısmdao 

iıl(nııldu, neden bir ıı\"lık meııkühi· =::: :~:ı;ekrar İ>olftib o~u· Peynirciler 5 kuruş 
Bunun sebeplerini mare&al re- l t d 1 

ten'in bir beyanamesi müphem fa- zam 1 s e 1 er 
kat hakki&tu c.;ok ,ir.ıh hlr uN!t
te halı etmektedir. Bu be~"&llna· Diın, ogled"n l!<lnra mmt.aka ti
nıeye gore l.aval kabineden dahili caret nıüdü.rlüğünde toplanan pey· 
MlbeplerJe çlkanlmıı;h; p t~n ,oılm- nir tacirleıi, bugünkü fiyat mura· 
dl hötün mJlletf et:rafmda tek ldit- kabe komiByonu ir.timamda ~örll
le halinde toplamak i tlyor. Bunun ül~ peynır me\·zuu etrafında 
i!ilıa 1..aval bu birliğin )'Ü.ZÜ!>U)-U ! görıi. .. mü terdir. Habeı aldıfrnnıza 
hiiımetinP affedlH:\or. Dlğf"r bir göre peyruı tacirlen komisyona 
:ıııebep fS(" isgal ına:kamlan ilP- hof> peynire zam yapılmasmı teklif ede-
etlumek arzusudur. 1 gaJ makam· ceklerdıı. Tacirlerin i tediğı fiyat 

ları ile ho geçinmek demek ı..a- toptan atıı:ılarda kilosu 42,5 
'alin Almanlar taralmdan arzu e- ~rakende . atııllarda 55 kuruı;tur. 
dildiğini ilin etmekten başka bir Jo~vvelce konulan narha nazaran bu 
~ değildlr. l\lüphemlyet altmda· fi}at toptanda <10, perakendede 50 
ki vuzuh buradan geli~or. kuru.ı;tuı. 

Alınan memhalarmA nu.a.ra.n ---o -
'Pet.en - ı.a,-aı mUlikatı Alman - inhisarlara alınacak 
F'nuuiız işbirl~~ln ta kendi .. ldlr. memurların imtihanı 
A.Jınanya bo mnlakattan Fraruıanm 
Alman t&leplerlnl kabul et1tği ma· 
naemı ~ıkarara1': fazlM"e memnu
niyet izhar etme.ktedlr. thti~ar 
rna.reşaun §(",rcfll bir maziden, bu 
Y~tan 'e bu kadar moka,·f"nıetten 
Ollra Alm&rn"811ın niifuzu altma 
~ kabul· edeceğini sanmak 
biraz fazla ha~ alpert'Stllk olmaz 
nıı:-

Petentn bir Amrrikan gazeteei 
aln., "o~ !ediği !<.01lerdf!n onun ,\ \ '• 
>:'Upa niz:amı içinde rol alm»ı ma
n86mı her halde çok ümulhi ma• 
llada anlamamalıdır. Petf"..n htr Av· 
rupa. nl7..ıvnı h;indf! f'ran~nm Al
ınan~ a ile iş yapma ma ta.J'aftar
dır. Fakat nizam Fransa,·ı harbe 
tirııklcmomek, •ransayı · iyasl 'e 

a."ikeri bakmıdan muharipler sahna 
~kınamak §&rttledir. Pet..ıtn anla· 
dığı lsbirliği Fran anm toprağa a\'• 
det shas<>tt Almanu ile oaon Qıj. 
t\Ut ~dreti~ takdl; ~re-k do ... ta
ııe tsbirlif,-idlr. 

l'llar~I miıteaddlt defalaı· ıne· 
1.J'lkrmda, uutnktarmda, ~t.eci· 
•~~ 'enltği beyanatta bu nokta)A.. 
tı izah ctmi tir. Fransayı 7Jraat 
ha.yatma a'det ettirmek l'itiyen 'e 
l~ ~litllmsmı bu e!iôasa $?;Öre tan· 
ıirn ~tme)i ga~·e edlot:Tt bir rejimin 
ne kadar mU\'8.frak olacağı, Fran· 
!\& l"ealite ine ne kadar te' afuk 
ed~ği aync.a bir münakaşa me,·
ltı.u ise de •ran.<oa)ı "gari ı 50 ııe
helik sosval bir irtfoaa ~,·keden 
toprağa ~'\df"t premdpinin Pet.en 
larafmrlan memleketi ınıt11t-0re a 
leyhin" harbe se' kctmrk, donan· 
llıa.yı, ü"leri, kolonilerdeki ba7.ı il· 
!ilan lan A lma.nlann emrine terket
hlak gibi bir heden yoktur. ~tte
ldnt '<hndl~e kadar La\'alle Peten 
&ratsmdakl ihtilaf bu ~lara cb· 
hnmakhıdır. 
. La, alin :renldco affedilme8i, \'işi 

lıuküm('Unln her ~vdf!n e\' el bü· 
iik bir taZ\ lke ma~z hıılundoiu

tıq göstenn~kfodlr. 
l..a\'alin son mülikatındao, sonra 

C•kan rh ayetler ara...rımda onun 
q)·s İnkm·art rolünü o:vnıyacaiı 
da hlldfrilnwıktfldlr. • 

Biz bu lhüm&H malt görüyoruz. 
Çünkü bu da\'&ya ı..,...ı iJd ol• 
dahı, 11ULrefa1 Peta tarihi p11 "·e 
le~i bir oyana feda etme., he
le klikJa hükimetler orununnn sır
., ~dana ~ liOllra. •• 
.~~ ı.,...ı büyük bir tuylk ile 
ı.:~uıaya hlr hıtili. ordusunun mu· 
-c1cUmesı Mıkllnde sOkulacak olur
:,a ihntt olunur ki lh Uvar marepl 

et<!ın adım, adım ,;okak mUh&re
~ Yapar gibi bir poltttka tablye
bt kulalnacak her adımda Fransa 
t.ranığr boz~ kth·~ dtitıı· 

"'4ııı Ymrneje ~alı~. 
Bu hareket t:anmm netJ~ ni. 

"-Yet lıııttta ederek Afrlkaya \ 'ey
~dın yanm geçmektir. Bu ırıaret· 
b8.~eten "·at.anmı tf'rkctmfmek l(ln 

1 
litün hnkinlan ara.mm oldolunu 
~t nihayet dö Golün bulonduiu 

1 Ya Jtltınekten bafka ~ hu· 
~lıinn '&t&ndaıtlarma 17..ah 
f4'h 1 olacaktır. ll&H"tAI P~ten'ln 

antmliliiniin maıuısı budur. 
ı.... Şe~f 'e ha.:vıılyet sahlbl ihtinr ... ,. k • . 
lanı 8.8 erdf!rı de ihır omriinde 'a-
...._~ın kai<"ı..rtnı düşmana teslim 
· ~""'"ı hf.klenemez. 

lnhi~arlara alınacak memurlar 
iç.in acılan mli!labAka imtihanma 
dün ba.~lanmı!.tn. Sirkecideki saluj 
deposunda yapılanimtiha.na 75 li· 
ıııe mezunu namzet girın.i~tiı. ;-.;am· 
zetl~r QC>k olduğu tein, imtihanl11.-
1·a bugün de de'-am edilecektu. 

Bir yankesici hapse 
mahkum oldu 

Sl'Lhıkalı yank~ıcılerden ="urı 
adında birw dün Fatihte Alı a· 
dmda binsiıun cuzdanmı calarken 
yakal:uunı.ş, üçüncü wlh u1.a mah· 
kemeei ta.ra.fmde.n i ay ha.prıı ce
zama. earpıhn~tTT. Bundan ba~a 
16 yqmda Oharuıee admda bfr ço
cuk dıı. BeyUltta bir diildtindan 
ehi Ç&Jm•, o da. Hcüncii 11Ulh eem 
mahkemesince l av hapı11 cer.a~t· 
na ma.hklım olmuetm. 

Altın Fiyatı 

Dun de, bir •ltm 
!ıra idi. 

n..-atı 23.M 

POLiSTE: 

Merdivenden düşen 
çocuk 

Befi.ktqt.a oturan Fethi km 4 
yaşında Saadet, elı:inde oynarken 
merdivenden dÜRn.Uş, başından ya
ralanml§trr. 'Yaralı, Ş~li Çocuk 
hal!ta.n~in.e kaldmlmıştır. 

F.llni makineye kaptmh - Gıı. 

la.tada ~e eokağında marango?. 
fabrikasında çal~ıı.n Klrnil eol e
lini testere maikinelrine kaptırarak 
yaralanmış, huta.neye bldrnl
mışt.Ir • 
OkımnbU çarph - Şoför Tura

nın idaresindeki 2107 sayılt otomo
bil Tozkoparan ca.dd~nden geçer
ken Aliye çarpmış, ayağmdan ya
ralamıtt.Ir. Şoför yakala.rm\1'br. 

Ba.ea tatuştu - Unkapanı ca.d
de&nde 4 numaralı wembed dillr
kiıımdaki ıııoba.nrn bacıuıı tutuşn~· 
sa da itfaiye tarafından aöndürUJ
mü§tür. 
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Pinkerton bu teklifi 

etti: 
kabul 

- 1§1,e, ben hiMeme dtifeni 
anlatıyorum; diyerek -- baş
ladı. Dormer alelioele beni bul. 
mağa gelnll§ti. Sbin kütüpha
nenmle bir ada.mm boğu:lmut} 
olarak bulunduğunu aöyiüyor
du. Perde yırillmış, pencere 
Mrla açılmış, falan filin.. Dor. 
merin kanaatine göre, Elford. 
eYe bi.rilriııin gi.rdiğjndıelı ıüp
belenmiş. bunun thJerine derhal 
yatağmdan fırlayarak, 8ilih a.l-
m&Jc üaere elioe golf mpasmı 
alın!§.. ~ya kO{lmuş. Göıii. 
nüşte bu ~ya inanmalk 
lbungelir. Fnat işin iç yU2lli -
nü tetkiık edince, vaziyet değı
şiyor. Sandalyenin devrilmesi. 
duva.roaati resmin çarprlmuı. 

SADRl ERTEM -.. ka.pmm önünde cereyan etmilJ 
-....;~============-! biı· kavga.ya ipret ediyor •. Bun 

Dünkü ihracatımız 
11 Dünku lhracatnı yekillıu 220 bin 
ntdır Dil ki" , · n ı satışlar esnasında 

' ütün fındıJı:: ve aıail'e tı&trl-
rn tır. 

den 900ra katilin, oeeedi, kalla. 
pe11in altma kadar ~kmit ot
duttı ~tr. Dk be.
laıfta 'bell de bu miitalee.ya illi. 
2"ak ecler ~. LAJdn, 
ha.ktld ~ llÖ)'kl8fJD'l, 

tir. Verilen emre göre birlik bu 
miktardan 4-00 ~uvalı İstanbula, 
100 cuvalı Ankarava ve miıteba.h; 
300 C'uvah da diier \.iliyetlcre 
tevzi ed<?ce'ktir. Bu hale naznan 
dünden itibaren piyasaya 400 cu· 
val kah\•e r;ıkarmağa ba lanmı~
tn·. 

Dünkü ihtikar 
cürmümeşhudu 

"'iyat murakabe burosu. 5ehir
deki ihtikar vakaları mevzuu etra
fında aC'tığı savaşa de\'am etmek
tedir. Dün, bir <'.ok cürmü me~hut
lal' yaprl.mıı:<trr. Bu arada, Beyoğ
lunun btiyük ve lüks bir mağaza, 
verilen ylizde 50 me,ı;rıı kardıui faz 
la bir kaı ıle a\'akkabı satarken 
J·a.kalanmııJtır. B~gün-kti murakebe 
komisyonu ictiına.mda bu ihtikar 
cürmü meşhudu ba1iliı mevzuu ola · 
cakt.ır. 

Diğer tarattan yakmda, büro
nun emrinde ça.IU1mak üzere yeni 
memurlar· gP.leceği bildirilmekte
dir. 

Askerlerimize 
kışhk hediye 
teberruları 

An.ka ra, 22 (A.A.) - Askerle. 
rmıU!e yapılmakta olan kışlık te
ber:rüata aıt bugün biu- gelen ha
berlere göre, Bursa halkı @on gün
lere kadar 1378 parça yün fanili, 
20.668 cift yün ()()rap, 3620 pa
muklu, 1455 .kazak, 7548 viın eldi
•en ve 87' muhtelif e~ya olmak 
üttre ukerleıimlıe 35.038 parça 
kn;Irk hediye eşya vermjştir. 

ArtTin merkez ve köyleri ha.Ilcr 
2024 parça eşya ile hediye tedariki 
ma.kM.di~·le 253 lira, Antep halkı 
5.578 parçuı pamuklu olmak üze
re 6. 709 pe.~ eş.ya, Giresun mer
kezi 1.176, 5artıka!'abbıar tuıw 
3.208 ve Elurea b.r..ası 988 ~ 
olmak üzere Girelıun halltt 5.501 
1'9~ 1!9Y. UlbetTtl eylemlııflerdtr. 

Tütün aata,lan 18 
milyonu geçti 

l-*, %% (A.A.) - Tütün ~ 
t.]llJJan hararetli bir tekilde devam 
etmelrtedir. Dün akeama kadar ya
pılan Batll on .ekiz buculr milYon 
kiloyu bulmu~tur. 

• Memlekette bıı kırt.asiye ofun K..ı 
ı ulmıu11 için Maliye Vek&.letı b r a 
nun proJesı hazırlamaktadır. Bu 01.s. 
Mn.liye \•eJ:Aletıne bağlı hükmt Mlu ı 

yeti haiz blı ı:nU!'..!!sese ole.ca.ktır. Oflıı 
:l,5 milyon lira sermaye Ue işe ~lı
yacaktır. Of~ ıeam.ı mUes eseteı·ln 
kırtasiye ~leriyle uğrakp.caktıı . 

lngiltereden mubayaa olunıH.ak 
lokomotif ''e vagonlar etrafmda te 
ma.ıılar yapmak ve sevkiyata nezaret 
etmek uzere devlet demlryollarmdan 
bir heyet yakında tııgiltereye harı•ket 
edecektir. 

• Malıye Vekiiletı. millı müdafaa 
mükellefiyeti komiayonlarmca ıttıba7 
olunan kararla alman ~yalarm nıua· 
) ene raporJa.nnm dıurıga rMmızıe tabi 
tutulmaması ve •atın alman ~ya, er
ıo:ak \'eaaire tesellUmünc mUtaallık 
makbU%lara la 8 kunı.,ıuk damga pu· 
lu yapqıtırılmasma karar vermlı Ut. 

• Muhtelif memleketıerdeı:ı hicret 
\ e ıltlca auretile yurdumuza gdeıı 
695 mUletta.şrmu:m Türle vat.a.ndatlı· 
tına almma.ın tcra Vekilleri hevetın 
ce tasvip olunmU§tur. 

41 lzmir Jle .Aydm havalisinde tet· 1 
kik~r yapa.n Mllnakallt Vekili Cev· 
cet Kerim tncedııı.yı Ankaraya doıı· 

mil§ttlr. ı 
• Ankaradan bıldirilditinP ::ott 

matbuat umum mlldürlüfü, ~emle· 

kette iki yeni :radyo istaayonu kur
mak tasavvurfle tetkikler yapmakta· 
dır. Bu arqtmnalarda ballıca hedef 
Ttirldyerı.ııı :radyo nqriyat.ma. en mu· 
vatık DOktanm bulunm811Idır. B1• te· 
mm edildikte gonra Uıp. edilecek 
radyo uwyonlarmm n .. riyatı bUtliD 
memlekette mttavt blr tarzda işiti\e· 
cektir. Yeniden kurulacak iki radyo 
Lttuyonu oa dahiU uefrlvata taJı9fı 
edilecektir. 

• Ticaret Velılletl. lıun.ılmakta o
lan !efe tefkil&b 1çSn mncut "'ekAlet 
bln&aı klft plmedftbıden mu.takll 
bir blna aramllktadır. Bına bulunduk· 
tan IOll1'll tefldat buraya naldedile· 
cektir. Tfearet. Yekf.lett. hazırlanmq 
bulunan tqe tıqkM.tı kaıdrownu lcra 
Vekilleri heyetinin tambiM lll"'Zeyte· 
m· tit. 

• Matb9&l Umura Jılidürıngü Ulue 
ma"'4•-nm baa maktnelertnl atm 
alarak blr matbaa kunnak tıefebbOım· 
M strifllsiftir. Btt mab&tla H.lıcıb&y· 
n.mda bit' de mat'Ma blnUl temin o
lunmuftlır. Umum ll11dürıtlf1ln mat· 
baa kunılduktan 80Drll ruimlt hafta· 
lık bir mecmua nqreytemesl muhte 
meldir. 

Manin, %% (A.A.) 1- Bu yıl 

1 1 
istih.sa1i.tı bir buçuk milyon kilo o- &•'~ 1 -'-d 
lan Manisa merkezinde bugüne ka- ... ey 1.-au 1 
dar 800.000 kilo tütiln ııatılmıt- .,~ ________ , ___ _._ 

br. Başta inhillarla.r idaresi olmak 
üure Türk tütün Limit.et ve yer
li ürünler şirltetleri piyasada mü
eaırir rol oynamakta. de,,am edi -
;ıorlar. 

Ma.aJM, 22 (H DS11!11) Maniea 
havalimnde tütün alı§!ma hummalı 
bir •urette devam edilm~te oldu
ğu haber alınmıı-tır. AkhiMrda bi
rinci derecede olan tütünler 115 
diğer kazalarda 00 ile 95 kunıs 
anunndadır. 

Kırkağaç kaZMmda.ki tütünle· 
rin en qağııer 15 kunıttan ıııatrl
makta okluğu haber alrnınış ve 
'\iliyetqe derhal tedbirler alm
mıttır. 

Bugünkü konferans 
Tarihl tetxikleriyle ebedl biz.metle· 

rlııin kıymetinl arttıran değerli mu· 
harrir Hikmet Turhan Dağlıoğlu bu· 
gün EmlnönU halkevl salonunda ,bir 
konferans verecektir. 

Konferanam mevzuu Aymtablı M.us· 
tafa Münif Paıadrr. Yalnız maarif na· 
zırlığiyle değil, memleket lrfanmm 
hemen he.r nokta.ima ayduılılc veren 
eerlerlyle yUkselm~ bir sima. olan 
MUnlf PS§anm bu konferans lle ihya 
edilmf§ olmasmdan memnunuz. Kon· 
ierans saat 18 de bqlıyacıı.lrtır. Oku· 
yuculanmızm iettlade etımelerinl arzu 
ederiz. 

.Tahta Bacaklı Adam 
irkaç gün sUrıcek buyuk, esrarengiz zabıta hiklyesı 

/ngili~ceder. Çeviren: H. MÜNiR 
hayret edersin: F«er katil, oe - "Şimdi de. dışa.rda nemli çi • 
sedi, muva.:ldtat bir zaman için, çek tarhları ürerinde görü.len 
gö7Jden aklamak fuıere k&nape tahta beca3t izlerine gelelim. 
nin arkamna gekmit ise. müe&- Bu tahta bacak izlen aruınde 
dele eenuında. maJctülün elin. eYe yakleaanJar yok. Gerçi ~. 
darı ..M'-+.ıı;::.;;ne ..l\phe Olm""'"' ~ 

""Wl!l?"\&6U qu •.J-• bir maına ifa.de etm~. çiinkü 
golf ıq>asmı da niçin cesedin dna""'ti i"'eyen adam, izini kay-
u.ftına .wa;ı.,.;;v...-~ Bü"tün bun· .J- S" 
.J-• 6"'-~ U .J'V& r betmek için, kısmen sert top. 
lar. cinayetin hakiki mahiyeti- rak üzerinde yürümüş olabilir. 
ni giaeme.k ıçm lüzumundan Fakat evden uzak.la.şan ayak 
fazla düşünü:hnüş olduğunu izlerinin gfuJe çarpacak kadaı 
gösterir. 'Keza, kemali itina ile belli olınasma ne dersin? Dün 
sandalyenin de tenı çevriım·~ 
olmam bu neviden bir futa ge<:e, oldukça ay ışığı \•ardı . 

Bina.en.aleyh bir cinayet işlemiı:; 
gayrettir. adamın k~arken, o kadar ser-

••Peooererun rezesine gelınce, betçe hareket etmesine ve ar
bu reaınin, lbiT çakı ile içeroen kasında pe'k bariz izler bırak. 
~ olduğu ve fakat zorla masma ihtimal verilemez! Fa -
a.çrlmıt gibi göaterilmeğe çalı. kat cinayeti .işleyen adam, bu 
'1ldığı be8belli .. Perdelerin yır- cinayetin tahta bacaklı birisi 
tdmaın da aynı çeşit lbir aldat- tarafından işlenmiş olduğuna 
ma eeeridir. Yani bu odaya., ve 80lll'8. .kaç:rp gittiğine inan
dlp.rdan gelen biriei bulunma. dırma.k için bu kadar hesaplı 
dJlmı anlatmak ietiyorum. ha~ket e~. 

S- \.'llü'I 

16rlp dl,lndlllçe: 
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Var mı, yok 
lstaubulda otobüs denıle11, ınsmı taşı)ıcı bır vasıta ı;ar 

)'-Ok mudur? Belki traMray, tnm, vapıır yolculan, böyle bir 
şutı mônasım anlamıyacaklar ve: 

- Tabii var! 
Diyecekler. Fakat işlemuı otobüsle gıdçnler, lııç de bu fi 

değill"'7dir. Gerçı "Maçl.:a - Beyazıt", "Edirnekapı - Cih<ın 
'·Mecidiyeköy - C..(11';:amba., ı·esaire damgalı birtak m oto 
belaları goriifoıuştı1 • Ama, bımlam muhtaç olanların. d trak 
lerınd bekle .ıeNer. canları çıkıyor. Sultanselin , Fene ınTiıu:aı...ı 
smda birkaç lıse, birkaç orta mektcp. bır iki fabrıka l l daha 
nelr1 va . Bunların bınkri aşan talcbcsı, hoc s mı he uiisı 
ı apurdau zi)a<U, otobüse biumektcdirll"i. 

Biletler de ucuz dc~ildir. Tıklım ttklım ola11 c lıw fiUT 1 
yoku alıp teren arabalar, sahiplcrme 1yi Mr gelirır. Fakat 
mlaıı otobiıslerın çoğu kamyon bozması seylcrdır. Hotorlerı 
~'lk bozulur. Bu yiizderı mesela bir hatta "JS,, araba kayıtlı ısı , 
cak altt.sı çalışır. Zaı·allı yolculaııu ayaklar111a kam S1l ıned 
himsetıiu ıtmımmda değil. 

/Jıin, ben de tam elli brş dakıka bekledim. Bul mdugum 
bir taksi istasyonu da yoktu. 1 ster istemez bol nıımu bükup 
lan gozlcdim durdum. 

Araba/amı içi11dc. çerçet·eli, şatafatlı bir ılô11 gorumır " 
saatten Jilôn saate kadar lıer beş dakıkado bir!". fılô11 saatten. 
saate kadar ı. er sek it. dakikada bir! .. araba kalkarnıı,. Garıb 
hım/arın altmd.a resmi mühtirler de ı·ar. 

f/angi beşi, na tl sekiz dakika? ..• Kuzum b mlar, baş bo 
tine gnrc Jımeket eden eyler nıidır? Hesap vermeğr mecbur o 
kırı lliç bir makam yok rnu;ı Halkı, bizi hiçe sa) l)Orla A 
Fakat hiiktmıeti, devl,.,ti de mi umursamıyorlar? 

Şu halde sun/arın plôkalarına birer tekm~ ı mıp .il 
lslatıbulda "Otobiis seferleri yoktnr!,. di;>e ıldn cdilsiı. ) oll 
dtt1fık levhal.art kaldırılsttı. Biz de beklemekten kurtulal m. 
düzemiz, ba~ıboş bir işleyH, Hiç iş!ememrktm madc bı e 
tıerij•or. Beş dakika. on dakika. bir çeyrek bekliyor Soma b 
çoğaldıkça: 

- Şimdı ıelır artık' 
Omidiylc yine bekltyor, hep bekliyor, daıma bekbyoruı 

dEM ki. otobi'islr:re 11ınam anlatılamayor bari bır kararla b1 
dan kurltırsntlar. Btkl1k (ITttk bu beklen:ekteu' .. 

HAKKI SL'1iA GE 

1 GONDEN GONE 1 

Evlenmeğe dair 
I• NSAN' "kırk gtin,. neyı 

8Öy~Nıe, olunnuş der
ler. Benim de evlenme meV2Alu 
üzerinde yudığmı yazıla.nrı 
sayısı henüz kırkı bulmadı a. 
ma, bu gidi'1e bir gün kapa 
na kısıta.cağız ea.runm ! 

"Yeni Mecmua., bu ha.ftaJO 
Bayıstnda evli, bekar muhtelü 
meslek meDl!JUplan a.rasmda 
bir anket neşretti: ''Evlenne 
çağma geldiği halde, kuancı· 
nm arzu ettiği dereceyi bul. 
m~ olduğunu gören gencin 
~ doğru mudur",, Di· 
~"C 80ruluyor? 

Bu ankete ilive edilen dü
şüncemi, guetemizin olruyu. 
cula.rm& da, naklederek evlen· 
meye dair yudığım yazıların 
yekfuıunu, otuz sekiz iee, otuz 
dokuza çıkarıyorum. 

Dikkat ediyorsunuz ya, kırk 
derneğe cesaretim yok. 

ıcap ettığıne nazaran 
bir anne olmağa hazır 
gibi, erkeğin de bır Ai 
olacağmr hesap edıp e 
ya.şlarmda.n tasarruf 
yet tetbiy~ı olması b 
Buna rağmen. y.ine mad 
kifayetaizlik varsa, ılk 
de, lfükümetten. kenditıi 
kaç yüz liralık uzun 
bir yardımda bulum 
doğru olur... Brliha.re 
ödenecek bıı paradan 
cuk doğdukca bir 
düşmelidir. Hülıi.sa eV 
sar.ttır. 

Yirmi yıl evvelki Vı 
"Evlenme çağma geldiği 

ha-lde kazancının anu ettiği 
derecevi bulmamış olduğunu 

gö~n ·=a.nıınıdn. ,evıermtaJe: Harp kazançları ve 
mesı uv-6 ... mu ur... su ı 

karşımnda. düsündüğüm ŞU. Maliye nezaretı t.an.tmdaa 
dur: kazançları vergisı hakkmda 

.Eylenmek bir macera o~a~ nan llyiha tdarei senlyeye t 
dığma ve ilelebed yalnız, iki 1 ml.§tir. Bugtinlerde ~eni ~ rpı 
klıjinin refahiyle a:lMcadar ka:l- sUiııe tıa.,ıanacakttr. Bu " 
mayaeağma göre, ellbette ki zıneye ne kadar varidat temlQ 
iyi düşünüp taşınmak li.zım_ ti henli% katı surette malQm 
dır ... Fa.kat "igtiJroal., deyince, maıcıa beraber bir kaç milyon 
yalnız mevki ve şöhret hır.siy- balig ola.cağı Umlt edllmektedl 

le yetişmeyip, bir yuv& kur- ı ---------
mak gayesiyle de yük.selmek 

"Şimdi maktülün Qefleıdine 
gelelim: Cesedi gözden geçir • 
diğim 7.aman ild nokta dikkati· 
mi oelbetti. Birisi, cinayeti iş-
leyen adamın, gayet uzun elleri 
olmasıydı. İkincisi, cinayet ;c. ı.os A.Ja•" 

23.1.1941 

~ 8.18 Hafif 
lendiği sn'&da, hakiki bir kav- prol'raın 

~a yapılmadığıdır. Çünkü, ~- · ıı.ss Faıııı ~\t>tl 
tordun trrnaklarına baktmı, hıç ı2.30 AJıuııı 
bir şey göremedim. Halbuki, ıı.os Faırıı hel"' 

19.SO AJll 
ıu~...
ın.ı5 ~ 

20.ü~ 
21.00 = 
21.JIK. ... 
21.'5 01111 
:!UO AJll
'2. ü aı.I. 

kendisine hücum eden bir cana. 18.0S Ua:r Or 
kf!!ltr&~ı vara mukavemet etmek üzere, 11.40 lnoo g

7 

muhakkak suretM: onunla dallU) 19.16 Kom.ıflolD" 
ması, ve bu E!$nada onun saçın· 
dan. elbisesinden kü<.;üciik bi· 
rer iz olsun tırnakJarmda kal. 
ması liznndn . 

Perşembe Cr 
23 il.Kin. 24 Ilı 

Elfordun göğsüne baktı-
ğım ?.aman siy&b bir işaret ' 
gördüm. Bu işaretin, ne olduğu 
derhal anlaşılıyordu. Katil, Ü· 

zerine atılıp kendisini boğma. 
ğa savaştığı esnada, kifi dere
cede kuvvet elde etmek için, 
diziyle ma.ktülün göğsüne bas -
tırmış olacaktı. Bu suretle mak 1 
tülün pijamasının düğmele. 
rinden birisi, göğsünün etine I 
adamakıllı geçerek orayı çü· ı 
rUtmü§tU. 

( Det.ıanu m•) 

\'aldUeı 

~in 
dolup 
ötıe 
Jkindi 

Ak tam 
'Y•t&ı 

lmııak 

ı-----ı~ 

ZJlbicce: 2• 
KflMm: 77 

' asa tı t;zanı 

s.ıo 2.01 

IS.26 7.1% 
115.68 9.45 
18.11 1%.90 

J9."3 ı.se 

ue 12.23 

Ztaıılt

K-. 

"aea\.. 
a.ıtll 

11.11 • 
IL.l-
ıa.u 
11 .... 

1.11"" .n 

------------------""-. 
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na~at 11er1~ italyanlar Romanyadavaziyat F ı k v l'\Q 
Macarharbıye E .t 'd cBat-..ımow.) trtnoı ar e. · mege "' . r ı re e Lejyonerler a.skert ınftftue- • • 

nazırıBerhne kaçıyorlar :~~~~mmı: para zam ıstedıler 
gl• ttı· ~ .ı.nkfarı ılen slirer~ mukabele 

Budaf>e§te • ..,2 (A..A..) - Ma
car ajall!',,ı bildiriyor: 

Mılıi mudafaa naz.ın general 
Baartha Alınan ordul&n başku .. 
mandanlığınm da.vetı üzerine 
bug~11 ya.nm.da: bir kaç kışı oı
duğ .. halde Almanya.ya hareket 
etmiştir. General, Ba.arth~ mıı
re§al Keıtclin zıyaretinı iade e. 
der.ek ve aynı: zamanda garp 
muharebe meydaniarmı geztr 
e:ektir. 

Kahir~ f.:! ( .A..A.) _ Buraya et.mişlerdır. Her iki taraftan 
gelen haberlere göre Eritrede ltal- öleıılerıJl çok olduğu bılıımın e. 
yan ricali de\•am etmektedir. Mu.. dilmektedir. 
hun h~ bir çarpışma olmamış ise Çarpışmalar lejyane.rlerin le
de lngiliz kuV\etleri d~qna.nı ya.- hine netice vermiş ~'e ukerier 
kından kovalamakta ve gerilerini kt§lala.rma. çekilmi§IMdi..r. Umu
mutemadiyı;n hırpalamaktadır. 1- mi memnuniyetsiılik karşısm,. 
talyanlarm. huduttan 130 kiloma. da general Antoneako bütün 
re ötede bır demir )"olu başı olan lejjonerlerin kuptdJM•nn em:-
Agordat da muka\"emet etmesi retmiştir. 
bekleruyor. Orada ltalyanlar ev- Fa.kat bu ht.reı1aıt ~ 
~en haırrlannuş ıne\'Zilerı mu.. bir mukavemete ha.mrla.n.a.n lej
daf.aa. edeceklerdir. yonerler aramn'da büyttk bir hı. 

fia:l doğurm~. 
o- ~jYonerlerin bu h.a.rüetiuin 

Villd ıa111tere1• Şili sefarethanesi ~~lr~ 
barallet etU k t.b. d ? ka~kJr.lda.r ekser ı=;e.birterde, 

Nevyorlt. 22 (A.A.J - Villd, a 1 f nere 8 • eym zamanda zuhur etmiftir. 
Londraya gıtrnek uzere Clinper BV.kr • ~ ( A...A.) - Stefa.-
deniz tayyares.ile bugün Lizbona Geçen p~~embe gilnü a.k§amJ ni: 
hareket etmi~ir. Büyü'~ bir seyir. asra.ren.tiz bir 3ekilde ortadan Le~erLerin organı cQrı. ga. 
a kütlesi ve mühim bir gaıet@d kaybolan Şili tıefaretha.neıııi k!tıiı.. ~tele.ı·. leJ)"Oller tşçi teşkili.tr
grupu Vilkinin hareketinde h:uır len11den MilriçiMkfn.in heniız iri nm reiıılerine hitap ederek 
bulwımuştur. bulunamamıştır. memleketi ittihada da.\"et etmek 

\'ilki her hangi bir mümessil o- İstanbul müddciumumiliği da ,·a· tedirler. 
larak değil kat.İ)'l en hu...~i olara!, ka. etrn.fmda tnbldk3 t.a başlanın; Bilkrq, !t ( A.A.) - D. N. 
lngiltereye gitmekte olduğunu bir bu?nnmaktadrr. Verilen malfrma.ta. a: 
kere da.h:ı hareketinden e'\.'vel 5öy. göre MiJdçinıılri, Mkn beyu Rus· Propagaııd.& nezareti matbu. 
lemiş \"e a\detinde Am.~an m•;_ tıır ,.e Polonya tetenımıdandtr. et gencl 9ekreteri, diin a\.-şam~ 
Jtine izahat -.:ereceğini iinut etti~~- Bir milyoner olduğu söylenen yabancı guete mtbnessilJenne 
ni ilf!ve ~:ı !emiştir. en.ne& Loureton • revyorlrta. o- beyanatta. bcılımı.rak, A..'man 

Nm.-york, zı fA.A.) _ Deyli tur:ma.ktadır. Mikicinsltinin de binbft§m Döringe yapıl:uı fÇtJ_i_ 
Tl'legraf ~tc:ıinin Nevyork mu. la"·içre ve Amerika bal'!kala.rm- kastı §iddetle ta:kbih etmiş. ,,,. 

aieum laakkmda tafsltat habirine bir mülAkat verene B. da. 100 bin dolar kıymetinde bir lejyoner teşlrilatınm Alman bin 
e, 22 ( A~-4.) - tmpıara- Vılki qağıdaki beyanatta bq]un.. serveti vardır. ba.şwnm ölümünden kendi men-
kıt2larmm Tobnıkun mfL muıtur: İngiliz ha.va kuvvetlerine men suplarmdan bliiaini ka.ybetmi~ 

:vzü hatlarma girmesile "Ceaur İngiliz milleti h.akkm.da sup 20 yqmda. bir ,,_..1~..,, be.. kadar mli1:.eoftslr olduğunu bil-
rCP• ...... r•·cumu hakkında a~a. duyduğum derin hayra.nlrğ1 gös. beıaıdır. Eski çarlık~~ ~ d~. 

taf .• oğrerıilmiştir: termek i!:hı her eeyi yapma.ya. ha... duaunda albay riltlıeei ile va.- Genel sekreter, valllerin yer. 
·a hficum hamhkl:ı"I .zmm. Cumhurlyetçileı· tarahndan zife gönnti§ bahman Müdciııslri. lerine su.ba.yla.rm getirilmesi:Din 

ya karşı yaıxlan hareka- devlet "reisUğiııe namzet olarak V&l'fOvada FWu huımmetinin muvak:bt. bir tedbir oldrJlunu 
(l itina ve ihtimamla yapıl seçilmeden evvcl de ben Aıuerika.. - ... -1 aöyleı:n.iştir. Subay valilerin va.-

Tobrukta da, imparatorluk r.nı lngiıtereye yardmı et.mesi t.-ı. ~&taı ~ :q: meye ~hı.mas emumda. 
ln,,.;ıiz hava k.uvntlen.·, raftan fdim. Eğer fntlhap edlllle T _..:.__ .l---=ı..-- ıı·~_... mil-- memleketin bazı: mahallerinde 
~ ta.rafından idim &yıu fikre adtk kalacaktım. ....-uııe ~~l.A&B ~~ ~ ·t.efebhilml 

=r~tfrr. To= Bttahi, bıctln de aynı rı i!iilncede. lle8l!ılinin mildürlüğtinü de de. :-. ~ = rı: 
hüoımdan e"-vel~ ltalya ybn, &mce İrıgi.lt.cr mağlup :1ki~~irŞili •. ~ııı:~~= IJflnnektedir. 

me\~ii genok havadan obnasma ınüaaade ediı .ue.ı. Galenl Aa•...,.ım 
~-:....:t-- kcıleleri samı. İııgilterede geçireceğim günler himıetine ginnek imlrllımr bul· '----esi 
~~ ıarfmda. vatanda.§1 st1 muş ve Tilrkiyedeki eefaretin ..... .,_ 

~şiddetli bir bombar· yardım edebilece~~~ reanen f&DBÖliyeliğf:ne tayine- Bükre,. n (.A..A.) - D.N.B.; 
tabi tutulmu.5tur. fsteditfmjai anJatal:ıilinıem bunan. dilmietir. Burada, a.ynı samanda General Antonesko. halen mem.. 

yangD> çmarılan SU. Glor- 1A itWınr edeceğim. Garebilecefim sefirin hımmııi ~ ya.pr. lekette hüküm sürmekte olan da.. 
'"""-"<nrl.I• bidayette 1:ngiliz her •..-ri ~e M.ıı ... ~ ş ~ . hllt geqinllk dolayısiyle, millet.e 
:;:dDDMllD& toplarlle ~detli v~~ 6'"~ ye &414ec""fi.m. e. .r-..... Mik ... ;~ -t-.t-..:.....:~ hitaben bir beyanname ~ 

e bulunmqtur. San birlerinizi. bu arada billwısa. Co. ~ ~ tir: 
en eski İtalyan gemilerkı- veatry'yi siya.ret edeceğim gibi ~~'}!ü .......ı~,?!: sıko.~ General. beyannamrsinde. dev. 
idi. 1908 de fnp. edilmiş.- limanl&rmm ve sığuıaJcla.nnın IÖ- ~""'1"" .., • ._,., f'i""A.J..,........ ""' letin idaresi -~- • ..tıı,.,·ı--n memle. 

receğim. aeya.h&tlerini, PokıGya muh.a.ctr- -.u '.-w.. ... 
toollA.toh.ıktu ve T26 ~- Her ~en __ , 1....--1~ :...n. 1a.rma. .. -~- --•--~ .1 keti harablden vikaye etmek ve 

tt --'"- t""Jttde dört '111"".T.... ........... - ......._ J'G&u.&M• ~ı ı e yap- -:ıt-..:.- -~ .. ; t... .... ---•· ı·çm· ;L 
fl.l'.11"~-' VlUUl. ~ uJ metctlarnu tetkik ederek A. t:rğmı eöyferdi. Bugüne ka.dar ~ 9"'4'"4D" a.w141~ •r 

r1 den.m. etmelrte olan merika. sanayii için ha uaullerden yapılan t&hltikata nuaran hAdi. Jeriııe alınış bulunduğunu bildir. 
ı:rtIDuı pamrt.eai gtlnU din- ne gibi dersler alinabileceğini öğ. M ~..ı.. cereva ... ..,._;...; .. : miş ve hükfunete riyaset etmek!e 
Jlaamafih bu kum trrtma· eğim fl"'JJQ ~- ................. oldulu dört ay içinde yalnıı vata-
taıyan müd.a.faalarmm S&Ytf ren.ec • MikicilUlk.i, ıeçen pel"§e:llJbe gü- na. hiırnıet ettiğini üt.ve eylemiştir. 
annın arqtı:nlınaaı ameliye- Benim İngılteı·e sey&haUmin ya.. nn. öğleden 80ılll'8; otomobille Ga.- Memleketin gençtiline dayanan 
JngUi:ılere yardan etmi3tir. yesi budur. Bundan bafka !nıiia l&ta nhtmıma ine.tek Rooıa.nya millt lejyoner rejim. milletin bütün 
emri verildiği zaman 1n· milletinin ha.ttı hareketini de ôğ. vapurun& gitmiş, gelen millteci. smıfiarmı ve bütün nesillerinin 

ıtaian bu noktalaTClan fid - rennıek arzmundaynn. İngiltere. terle görüşmüştür. Buradan tek· ~ için bütün pyretlerini 
mlldafa.alara. ~ler ve nin harbi kazandıktaıı aon.ra nuru rar aefirin evine dönm.U.. akp.· sarfetmi~tir. 
!ıkem mevzileri rotan dft4 • bir vuiyc.t alacağı hallmda da me. kadar bUJoeanda çal1'D1Jf ve General, beyanmmMinde, iÜkO· 
cuvvetleriniıı mukavemetini hiı fikir ~ek ıaterim. 1'"'akı!.t sefiri syarete gelen bir ecnebi nu OOımap ~ "mua.nnit un. 
lardır. her şeyden ziyade İngllterruıin devlet adamı ile görüşmüştür. surlar., dan bahsıetmiş ve sörlerine 
rakun İngilizler ta.ra.fmdan muhtaç olduğu §eyleri Amerika.. Bu ---~- u;,,; .. :-ı.~ t.elefond& ·· ı de etmi .. +w 
_._ __ , • .,...,. o•-~1.4--. "''\,.,- 'yi ., ... ,,.ild 1-.:-• .. ı _. au._ ~ §OYe vam ~: 
tmOUKIU,Y~ MM;ö&'-4C V"""' ntn en l ft6 9"" e UH4Jl!la IC'Ue b" • • 1 1-· Se!i s::.l..J'.- 1'.U t • "nd den ~ ..... ıı- .. T>•, Brtta.nya .... .,.__ bil .ı;.ı_· t tkik d ı;.ı... ınsıy e .... vnuşmUl}tur. ır, E:C• ua.wı ~ saa lÇJ e yeru 
-~ ~-.. .ıu...,. eceıo; ... 1 e e ece~....... '-' ·~-1!': • • olunmal~- ar~~ R 

denizden .taJ:;esine im.kAn Bizim §imdi lngiltereye gönder. neuı mı~ırlenni yemeğe a:lr. tesı.s ı'W.I., \onun omen. 
lrtir. Şimdiden, Tobrukun dikleri:mi%, ileride gönderece#tmiz koymuş, Mikiclnekinin de ye- leri vazifelerini yaımala daYet e
aptolunacağı tahmlıı em. ~yler yanında hiç kalaı:-.alrtlr. A. mekte bulunmasmda ı:sra.r et· dirorum. Codreanu'nun mektebin. 

Tobrukt:aki ttaıyan ga.r:ni - merikada.n alacağınız ıruı.lıemeni• miştir. Fa.kat o Pa.rkotelde ye. de yetişmiş olan hakild lejyonerle.. 
- 'D--ıJA•-1.t .......... ı ..... ndan C. meze davetli oı~.;;. .... u söyli'Ull>. rin Kondukator'un söılerini anla. - u.ı_,,.....,. 6 ... ...._. Btt.e mti~ bir çığ b"1mde gelece. ~ '4"6'6U J- u.---'- çı~-wı · 
ı.n~•"- ld gu· aanı.lmaktadır ıı;lni ·· r bili · rek itizar etmiş, dokuza beş malan ıAUuuuu. wll\u ben emı. 
·""WTo~ru~ diittii · ~ soy ıye nm. kala. eefarethaneden aynlmı§tir. nim ki bugün C.odreanu da ayni 
-. n (A.A...) - Avustnı.lya -~--...ı Mikidnski Par kot.elde. ..... ..+ .. • emirleri verirdi. 
-., .ns.ı.UJ.J.UAA.8. yerleşmiş olan dU.ş • .t:.-ı'- R----' ' timatl · umumi karı .. · ... Alıma. .,-elen bılr üf hane kısmında., a.ah•imizdeki uıuc:ıuer, 1 a resmı ma.. -· ma.n m rezeleri, kuvvetli ke. ~ , __ , •-'-"'- ı ı...... 
ua.-a.u Tobruk dil~~- şif kolu faaliyetinde her ta.raf· korusoloeılarm. biriyle bir müddet IJ.dllUarm eucs.ıWlld t.op anmıı. ~ 

.tnıya. harbiye ııuırı Spender tan tardedilmektedir. otu.rmU§. bililıare oradan ayrı• nim azmim katidir. Sizlerin ~a.. 
-aqa ıa~tmm hU.Cuma tttir.1.k lara.k başka bir m111ada oturan ka.tiniı de katt olrnahdır. 
t bildinnlft.ir • ltaıyaıı tebliği iki arkad&fl"m yanma. gitm.if- Sw..tnm verdlil Mbel' 
...., n CA.A.) - Eo aruı dald· itaıyeıcb bir mahal :z CA..A.) _ tir. Bu maaad& yarım saat ka. Bültrq. 22 ( A.A.) - Stefani: 
ktııe)"dAıı Tobrukun zaptı b:ılc_ !taıyan orduları umum! kararg1hı· dar kaldıktM &onra hesap gör· Alınan binbaşısı Dörlng'in ka.J 

ftrilen haberin Loodr&dan to. :rım 229 numaralı t.ebliti· müatür. Etrafta buhına.nla.r cilı· tili Sarandos isminde biridir. 32 
ımea ıecikml)'9C6ktir. Yııııan cephesinde ıı uıci ordu ırurı danmda yüz liralık ba.nlmotlar- yaşm4a olan Sarandos, Tüıkiyeıde 
"8rd& old$ nçb!le Bardiya• takumda mevzii mıı.ht~·ettAı bareKAt dan 2:500 lira kader bir para bu. doğmuştur ve Türk tebaasından.. 
caıu d& .A.vu.wtraıyadan Lond .. A.. ya.p.1nızvtır. Blrço~ bombardıman ve hmduğ\ınu görnıtl§lerdir. Bura- dır. Katil, geçen seııe Belif3ddan 
lb1lmlf ve biraz 80!!r& Londtt.. I Pichlateut tqekkUlleri ukert t.emıı. da:n çıkan MikiciruJkinin nereye Romanyaya gelmiştir. Evinde ya. 

t edflmifUr. tı. yollan kBprülerl ve tayyare ~. gittiği tesbit edilemernif' ve oto- pılan araştırmalar neti~e bir 
br&rg&hmm dün aktamk1 taryala.rm.m mevı:ııeru:U d~ğmUolerdiı mobili ertai gün Taks~de bir A.tllerikan bankasına ait bir çek 

tebliği Bwıda.n. bafka. SelAıılkte, voıodıl. gı:ımonıın önilnde bulunmu.ft\ır. defteri ve Amerikadan ve lngilte-
~ H ( .A.A.) - lngiliz ~ ve Korfud.a aakert mab'.• Mikicituskhıin Akıbeti meçhul· reden gelmi§ mektuplar bulunm~ 
ıl ka.ra.rgA.bmm bu altşa.m. yette olan hedetlu milemr •uret.e dür. Kendieinin, kadm veya pa.. tur. Katilin cürüm §'!riki oıautu 
ıHği. oomba.rdrm&n edllmiftiı'. n.. yü.zUnden bir cina:yete kurban royylenen Irbasab isminde Türk 
,ada. dün günet be.ta.rk:en, 20.'21 80llk!.nun gece.t, Alnwı bava gitmefli ihtimali vardn'. tebaasından biri daha aranmakta-
rı eda\ kıta la.rmıız, Tob- ı<uvveUe.rine mensup bonıbardı•nı..n DUn dP. ıa.brtA bu iş etn.fmdüi dır. 
ddafaalarma. 13 kilomet· Le,ekktlllen Malt..a llııallıılln hava ı:ntıy tahkike.ta devanı etm4tir. Alnwı bbıhefar nasd öldttrtlldö? 
rln1ikte girmif ve ileri kı. canlan ve linuu,. t•alsatı üurlııe akm. Ancak kt>ndi!!inin ~en çtk- Bükrt.§. 22 ( A..A..) - O.N.B. 
mız Tobnık ~ üzerine 1a.r ya.pm.I.§lardır. mad:ğt kuvvetle muhtemeldir. bildinyor: 
dan doğruya. nezareti o- 20 gUndenberi ta.ınamilı!! muJ:ıua•a Alınan blnbaşısı Döringin katli 
, bizzat şehre beş kilomet- ~ıt:ına aımm~ oıa.ıı ve hergtln topçu Pamuk ipliği fiyatleri ve bu katlin wkua aetdiii §M'llt 
!Nluna.n me'\-"Zilere etlrı su. kuvvetleri vo tayyıı.reler t.a.ralm 1 ı.:ı hakkındaki tahkikat neticesinde•· 
yerleşmiş bulunuyordu. döv!ılen Tobruk mUta.hkf!m mevkUre Ankara. 22 ( A.A.) - lktısat şağıdaki tafsila.t tesbit edilmiştir: 
~ harekat, yeniden şa. • kup dll§manm t.&JJrruzu, llODk!nııu Vekaletinden tebliğ edilmiştir: Binbaşı Döring. yanında diler 
memmmiyet bir tan.da in· ı:un dllnkü 21 ine. JÜDÜ baflam!§+:rr. Endüstriyel mamulttm ma1iyet bir Alınan subayı olduğu halde 
etmektedir. Taarruzdan evvel gf!ce yapılan ve Fec ve toptan satış fiyalarmm esbit ve gece yansından sonra oteline Kit. 
landa, Kassala bölgesinde, ı re kadar ~varn eden deniz bom!)a.rJı konrolü hakkındaki 3003 sayılı ka.. mek üzere (Bucuresti) lokantasın. 
.n kuvvetlerini takibe de • I11an tayyat'etertnın mUtc!madl akaıı.a.. ı nunun birinci maddesinin verrti~ dan çıkmıştır. Binbaşı Dörina. 
edtyo~ Bu ltalyan ku'V" rile t.ıı.kviy• edllrrıl§tl. tki ağtr to~u sal~hıyete istinaden, Adana ve kendisınden biraz sonra a.ynı lo. 
f. fiı:ndi hududun oarkin. alayı, 2 .zrrhlı fırka ve eözde "ınuM. Mersin fabrikalan mamul!tt fıy:t. kant.adan çıkını' olan bir adam ta. 

kilometreden fazla geri Ut., Fra.rıaızl&rdan mur,.,kkep ınalri.nt. tına nazaran lstanbul fabrik3.~~n rafından hücuma ulramrş w altı 
• bulunmaktadır. 11 bir t.e§ekkül ile takviye edllmJı o an mamulatı olan pamuk ipliğinin bP.- röverver lru~unu ile öldürülmüş.. 
temm&nnı şarkında da, 3 Avutıtra.ıya mkamım taarruza l,.tt- her paketi için 24191940 tarihini'.!" tür. Katil. kaçmaya t*bbOs et· 
m devtın eden taıyikimiz rılk ettiği llnla.,ılmıottr. Alqa.ına. "1nf. azam{ 20 kuruş olarak tesbit ve miş ve civarda bir &Ok.ala girmeye 
mıda., :rıuntau.m surette ru ıı..nudaM bir muharebeden eonr.l ilan edilen mıntaka fiyat farkı muvaffak olmuştur. Fakat bir tak. 
t~ey!emeki:e.::l.it'. ~~man mU.tahkem mtntldJn 1&rk 23111941 tarihinden itibaren mer'i I siye binerek kaçmak isterken, yol.. 
n-ada.. m~uıamtt+nı hf~. :ı:unta.kaırmdakl mevziler hattına gir. olmak üzere aıamt 27,5 ~"\U'.\1§ ola.. dan geçen ~ ve Alman uker
W.ar.i .hwmL.ll1 ~ •~ rnete muvaffak olmU§tur. rak tesbit edilmiştir. p teri tarafından ,.aı.mn,. W silt-

r Orta Şark.ta lnsili• talyan hava kuvvetleri 

tayyareleri Katania, Brendizi, 
Bazı . Yu~~ Avlonyaya 
şeh rlerını Şiddetli bas~ 

bombaladılar kınlar yaptılar 
Bir baıtahane yıloldJ 

içindekiler öldü 
Ati11aı. S2 ( A..A.J - Atina a

ja.n.sl bi.l~~r; 
Diln a.kjam M§Ndileı:ı 87' mı.. 

nıa.ralı teblii: 
Muv&ıffa.kıyetla net.l.oüenıen 

rnevzil haıUit olm.Uft.Ur. 
Atina, 2! ( "-·A.) - Atma a.· 

jan8I bildiriyor: 
Umumi cmnil"t nezareti t;., • 

raflndan dO.n ~ ~ilen 
teblij: OOtma.n ben. lnı~. 
leri memleket ü211U"inde ~ 
d.ald a.kmlart J'&PClllb:r: 

1 - Sel!.mkta hua.r ve zayi
at~-

21 - Vobldıa. bcrm:~u teh. 
riu en tlıkir mabatwat. dil
~ but evllri hatif hU&l"I. 
uğratmışlardır. S1Wlıer araem .. 
da aaşiat udJr. 

3 - Pre~ aiWl halk a. 
~mda. çok u -.vW. dmuetur. 
Bur biııa.lar hafif h~a uğ'ra· 
nuıttt. Geçen bambrd.ıma.nda 
ya.ralrla:rm tedavi ed.ilmekU: blı
lunduP bir haata.hane Jtlu!mlf 
ve i~iter esbi2ftilr. 

• - -- denblfndıt bİ1" ad&1& 
ka.r§I vtrkubılan ha.va taamı. 
au ha.sar w ayi.&t.a. ~ol· 
mam~. 

SallhiJettar ın&kaml&rm ita· 
~ille D4Ull.r&D !t&ly&nl&r ta. 
r&fmdan rlc:atlm ~a, 
&imara.dan bUlikte Föh'd~ 
ri Yunan ,.._tandqla.rmdan Jean 
Dim&s bir kuyuda ölü olen.k 
bulUMl~'ttı.r· Cesette kuJı'Fın 
yaraları buluıımUfblr • 

Çörçilin beyanatı 
( 8<aa t.ah 1 i~:idc) 

kunei.lerimiı bizden a.4am istiY«\ 
muaııam yelaln t:uQn bir tne\'CUt 
istiyor. Ordunun mınıı:udu meııe!e.. 
si bu ııene başında Ur ~.aç haft2 
içiMe ~lledildi. Karaılarunm de. 
ğiştinnedik. Ye;a.ne yap~~ 
deii~ik fuladan on tümen tedıiı 
etmek oldu. Bugün silahlt \'e teır
hiıatlı dört mil~ askerimiz \.-ar. 
dır. Dört milyon ask~ ki mamte. 
ketin mOdafaasrnda üıerler\ııo dü
şen vazife~ i ba~racakt1r. 

Dellia qırr meaıl~ere uker 
i&deı-mek qt baaı prtlara. ve 
tdlha.a ellmbdeki ıemt ed~e 
ba#lJdır • 

B. ~. b&rp aDdilatriılinhı &r. 
duya m••ma ,.. t«ht•t tmalhı• 
devam~ ~yledikten IOIU'& 
ea.le.rlne eöyle devam etm1ttir: 

atı barbttı daha 16 ııcr aymda. 
cephane v~ Utşyue f&brik&larm. 
da. kulla.nma.'ıd4 oldufumını işçi SJ.. 
~ g~en hll1'biD 48 inci aymdıJ. 
aynı fa.brika.l&rda kulla.nJl&n löti 
ı.aymnda.n bir uç yia bin fuls.. 
~-

hı elinden alnumttır. Katilin bin.. 
~ i~iğl taksinin toförü. bn· 
cli!ini aötürmektetı imtina eyle. 
mittir. 

Katilin üzerinde viıesı tamam 
olımyan ve san Fransiskoda tan.. 
ıim edilmiı . bulunan bir Yunan 
pasaportu bulunmuştur. Bu pasa· 
portta. kat.ilin ismi Dimit:ri Saran. 
dos olarak yuılıdır. Bundan ba, .. 
ka. katilin ~ sene ~ievve· 
!inde Alletıino ismine çıkanlmq 
bir Tilrk pasaportu ile h\Jiud.u 
gt.çntjf oklulu mOflbede edilmit
Ur. ÜJl!rinde bulunan vesikalara 
nazaran. kendisi 32 yavndadır w 
Se!Wkte dolmUŞtur. Rocnanyaya 
geldiği ıaman katil. eYVell boksl}~ 
ve gürefÇl oldulunu iddia eylemi' 
tir. Oarinde büyük bir Amerikan 
banka.smm bir ~ karnesi bulu~ 
muştur. Son haftalar Rtfmda bir 
Türle tebaası ile beraber. Bükret
taı fena fl)hretli otellerinden bir 
rinde ikamet etmi,t:tr. Katilin 6Je. 
rinde ayra. ikisi yakm)arda in. 
ıiltereden ... olmak o.n bir 
çr>k yat.na ~ilca bulummJttur. 

Kah~ n (A.A..l - !nr;:ti.t b,s .. 
va kun~tlerinht dün. ~m ~ 
millen tebliit~ 
19-ıU ~tııı.n ~~ bı~ 

gillıl ha'fa kıı~m Tob~ biJ:' 
çol- fiddetl~ bücuınla.rd& buh.ıntn\11"' 
tar . .I"aı:ı:ı t.~bett~ bydedihn.J.1 '~ 
bir ~ bolnb&, tak.rlb~n 200 çacfn:-. 
bk bir ordugth llzenne ~l!ftilr, 

A. \'CI ta ~e.rinWI p~rtM 
gıih:llJ d(!ni~:e faaliyetle1·inf a.rt.rr.. 
m.ışlaı-ea da dü~nla b[S bir ~va 
l'lıltb3..t't'.b~31 ~bn~tn:'. 

:O lkfnelk!nurıu :n ikfnclkin.mıa 
ba~ran gooe, Kataı:Ua~~ hava 
nıeydııuma l"'nf bir hl1ctmı yapıl ... 
n;u~trr. Bo.rnb:u:'dıman aet.tccsbıde 

~~ tmltU.'11'll dil~an ta:ı.~"&rtlh'3 • 
l"ttr.dCl\ dieinin d t'bal at~K aldı-. 
it fi'rUhn~tilt:. BunJarm ikiııl ilt.i 
motı5.rtit bUY'6k bom.baııtınuın tal"' 
~~tuid.\r. tdarl s r.i lerm bulun· 
duğu hin.\larda çrkarllatı Yatı&Ol • 
lal" ıoo kil<Xttetre meııaf~dM ~ .. 
rtU.ml~ tnt·. 
~-el~ ~ce. !h'fnnba ;at"t bom .. 

ba?anm.rıtn-. rant alçakta dolqQ 
bul'utıar hoınbardıtnan %Jeti ~elnbı 
k1'tfyetıe teol'ıftine mıuü olmu~tw. 
~unl:ı bl'rabet' ~.k btiytıtt huar 
Y&Ptldıft t&hmtn otunmUtadn-. 

Al'l\U"Utlulrta il. ·ıo~ ddetti 
bc)ınba.rdıman odiln· tı:tir. Bu tt.ım· 
bardınw:t tn~r ı:nm~ıt ı!md.l. 
Y« ~al" yaptlan 'bUtii11 hva. Ml· 
cumtarmm en ~ddetltm olmul!tuı. 
U>-ro Utlndk!:ıı.un gP,ccsl bu ~e.h· 
r şid~~ bil' hücum l'llPlhnlltn. 
Bı:ı hü~ultW gijndUı: yapılan bllı:um 
lal' t.ıı.kfp e~tir. RP.def itti.har. 
adilen Mhad:ı. t'lddet.U intm.klıt~ 
olmuı vo tnuhtft.Uf ııottalarda yan· 
l'!ftlar ~tn-. 

Sahil clvama. yiibek dereeeli 
ltıtulk bombaları düomll§ ve pek 
bf.b-tlt basarlan aebeb4yet ~nm.. 
ttr. ~nü~4! t.ayyarelerftnb: bir 
dltfmu denlıı. ~~e. htleum 
ederek bunu buan utratmııtar· 
cbr. 

Ş4Jti lta.ıy-..n AtriPtmd& A.Mıh 
~e blr bu-a hU~11tnu )"1.pılnne· 
trr. Bir ?evaınn depoımM tıun 
tsabetU bfl" çok bombaJu ıtflmı:t· 
ttı-. 

Da.hı eennpt.& HabePt&nda M•· 
;belU kua.baııı da. ee11uht Afri., 
h bıtYa 1çtrvvet1erbıe memup tal"" 
ya.relertmiz tarafmdan muvatt& • 
laretle bombatannuttır. Burada bir 
otomobil parkı ya.kmlannda buJu.,. 
Ull.1\ ~ binala.n yakılarak t,a .. 
mı:ı.mem tahrip edilmfotir, Bir ook 
otomobnter t.a.hrip edlldttf. gtbi bir 
çok!m da hU&ra. ufra.~~. 

Bütün bu hanık4tt&n tanvelt
rima l&!1ma blerine dönmütieı'" 
diJ'. 

l>Ulman bombvdımu. t.&yya.re • 
leri dün Plre Ulertne iki hUtum 
yaJllDUll&rdır. P'abt &ilkeli eıbem
ıniyeti hab hlo bir huar olmamıf
tlr. Avcı tayyarelerbni11 bunlarla. 
mub&rebeye tutuıanlr bir tan..tm 
alevler içinde deniae düetlrmtlflel"' 
dt.r. Bu tt.yyarenhı mürettebatın • 
dan dört ktl1 p&rlftltlerle tnmif • 
Terdir. Tayyarelerlmmdeu bir! ınec 
bmt btr lıdt yaparken hU&l"& ut
ramqtır. 

l 9 ikincilrinuıı t&rihH tebJ.lide 
avcı tayyarelembbıdeıı b1rin:bı De. 
ailne d~mnedifi blldlrilmıttl Bu 
tayy&renjn bybolmadJfı bactla 
~. 

Macaristanda 
Yolcu trenleri yeniden 

tahdid edildi 
Badapeetıe, tt ( ·'·A.) - BYısün 

geoe yarmnıdalı itibarc bUhaM& 
yolcu trenlerintn yeniden ta.hdid!· 
ne ait kararna.me merlyete girmış 
tir. Bu suretle mevcut yolcu tren. 
lerfulıı adedi yUr:de 12 nisbetincle 
ual&c&ktır. Bu ka.nı.ra eebep, Ma 
carfatan& ilhak olunan arazi df!la 
J11Ü• Jokomotiflttin a.rrtk ktya.f Pt 
edememelll ve Tun.anm da donmu~ 
olmasıdır. 
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A M E\ ;t~~~f J 
Yazan: ıskender F. Sertelli 

~~a löalık yemeğe tövbe e
an .... ı.nı. v azgeçtirn bu güzel 
~an da, nefis balıklar-

'l'el'_Cünum. 
- ır · · ~ lZitn Bogosun yemekleri 

! li d~yor, Yusuf pehli -
0 ele bır Mister Valkeri 
v~~~a alrştırsak ... 
~er: 

- l3en_.~ırUağına düşkün bir 
ides·ddegılım. Diye güldü. Onu 

•• • 
1n en zoru olanlar dU,.iin-

~ot" 
tle .0re biniyorlardı. Asau-
um.e1~en . bir garson. bu yağlı 
rek l'111".rı yerlere kadar eği
l" Se arnlıyordu. 

Usuf 0 .. . kant gun ılk defa kule 
ayJi ~s~ndn bu . garsona bir 

a şış vcrmı~ ve garso-
nd:r~nunh ctıni · hisS<>dincc, 
. e bund::ın haz duymuş-

Atotô 
ıı Yıl~' lokantanın rıhtımm· 
nda ı:,tnı_ sli.rat.iyle a<;ıldı. L1-
. ·orı ru~gar gıbi uçarc3sına 

y aı'(h. 

~tsr ara 81ra: 
! ~~~~ll_le bir şeyler oluyor 

"'<1.11.KJ }iireğimde lastik bir 
~ gibi... Çok koşuyo
! OJıdan içim hopluyor ga-

biye 8Ö ' • 
'l'e......:ı Y1~nıyordu. 

""Ulllan· 

- Lirn~ndaki gemilere çarp
:!{ ~ böyle rüzgar gibi uç
?. tnaharet değil.. değil 
bi 
. Y~k Yusufun kolunu tut-

-rUsu.f fPilJd". -N "' .. u. 
ltıi k o .. ? Denir.e uçarım di

- y orkuyorsı.m? 
~ canım .. Fakat, deniz 

-13e.rıt a:lıverir .. 
d~n kaöyle kolay kolay ye· 
be . lkaınam. Denizin kot

ar nı Yerimden oynatacak 
ba:uvvetli değildir. Hele 
t\ıy ·· Ben nasıl, çivili gibi 
cuıuo~nı şurada. 
\>~Uler. 

inin büyUk bir seyyah ge -
kaJd Yanından gecerken L~ı 

"~: nn da yüksek vapw be. 
a Be,"a.zıt kulesi lbunun ya
d(!~~ kalır. Nas~l oluyor 

On Yor bu gemı? 
İtı(ij un altı, üstünden daha 
· r de ondan. . Muvazene 
ahEXliYor. Mamaafih, büyük 
dı>Jt Vapurları arasında bun
~ büyUkleri, bundan da-
. c· kleri de vardır. Sen 

l\ ır <Kanada) seyyah va-u .... er borsen, vallahi başın 
b,~- Güvertesinden denize 
-·l.QoSın! 

·tıd~ldiğinı.iz vapurun güver 

0 n de bakamıyordum lben. 
l~ız. kalır. (Kanada) 

· ~~ o~~nla mı döneceğiz. 
(~İli değil. O zamana ka. 
ı~~da) gelirse, herhalde 

iz. li~eliyiz. Çok rnhat 
gi'b· ıç sarsılmaz. Mernle. 
alk l. Geniş bir vapur. 
.... ~ konusmuyordu. 
·;~bakınarak giimrüğün 
aJkkı rıhtıma gelrniıılerdi. 
a er lıenıen rıhtım üzerin. 
Yrılrnağa hazırlanıyordu: 

ltsur k di Oh en kendine: 
~e~u akşam patron yok. 

k nıa b~b~n kalıp ra. 
·~·e 0nu.-:rubileceğiz. 
r}ı~k ~viniyordu. 

........ , . U.zerinde - lif olsun 
\> ~'al kere· .ca . 
irk)n akşam nıutla;ka (Ho 

!?l., e gideceğiz, değil mi 
iyo: 
ı ~ · C?nun gönlünü almayı 

lht Unıyordu. 
er ırn, üzerinde ayrıldılar. 
teı 5trk:. Yusufla tercüman 

e dogru gittiler. 

b *•* 
/\ YUSUF lÇtN .. KADIN,, 

o!> ?\1ED1R? 

·~Şanı Mıster Valker gel
~a .. 
~lllın~~ otelinin yemek sa -
tiı- k:· ' YUSUf!a tercüman, lo§ 
:Aı~ oturmuşlardı. 
~is N şlanuştı. 

C::.~ken e~n saat eltıda gele. 
il~ tn~ Yedı olduğu halde he
~ Uaut'Ydanda yoktu. 

t~ ~ek için bu saatten 
~\t °'"--• istemezdi. 

teılll~ Am~rikalı kızın 
cııa.rl'lt YusUfun pek haklı 

<!aıunı mkm!§tr. 

53-
Tercümana soruyordu: 
- Acaba gclmiyccek mi? 
- Olabilir ya.. belki de i~i 

çıkmıştır. 
- Zannetmem. lşi de çıksa. 

feda eder gelirdi. 
Tercüman omuzunu silkti: 
- Adam sen de .. kadın değil 

mi? Kimbilir hangi dostunun 
yanında takılıp kalmıştır. Gel -
mek isteseydi, şimdiye kadar 
gelirdi. Saat yediyi on gcçiyc .. 
Yedi buçuğa kadar gelmezse. 
yemek yememiz tazım .. 

- Pekala. Yedi buçuğa ka. 
dar gelmezse, yemeğimizi yeriz. 

Bir müddet düşündü. 
Sonra tekrar tercümana dön· 

dü: 
- Sen demin lKadın değil 

mi?) demiştin. Ne:.ıdemek iste
din? Peşin ben söyliycyim ki, 
Amerikada, Pariste gördüğüm 
yılışkan kadınların bir t.P..kine 
bile rastlamadım. Mis Nelson, 
da bu yılışkan olmıynn ka<lın. 
lardan biridir. Gülmedikçe. gül
müyor.. Konuşmadrkça, susu
yor .. lltifat etmezsen, yanına 
sokulmuyor. Ben bu kadar te:. 
biyeli, bu derece anlayışlı bır 
kıza ilk defa rastladım. 

Eski giinleri hatırlayarak de
vam etti: 

- Bir de, Çamlıca.da prena 
Halim Paşanın köşkünde, Pa
şanın a:kraıbasından genç bir kız 
vardı. Geçmiş gün, adım unut. 
turn. Kahyanın odasında otu
rurken, köŞkün bütün kadını, 
erkeği yanıma gelir, kolumun 
bazularını sıkıp benimle şakala
şırlardı. Fakat o, hiç bir j,~ 
yıhş.madı... Ben: "Buyurun ku.. 
çült hanım!,, demeden. kahya
nın odasına bile giımezdi. Köşk 
te onun akranı bir çok genç kız 
lar vardı. Bunlar, beni kahya -
nın odasında görünce, karasL 
nek gibi sağlını solumu sarar
lardı. lşte şu Amerikalı ga.r.e
teci kızı da ben ona lbenzetiyo. 
nnn. ntifat etmeyince. uzaktan 
boynunu bUküp 1b3.1tryorr?M&n 
kendini acıh&riri~ınr da. ne bi-
liyor maskara. · • 

Tercüman sigarasını yaktı: 
- On dakikamız kaldı. Yu

suf pehlivan! Ben yemeğimi ıs. 
marlıyorum. Gelse de, hiç ol
mazsa biz yemeğimizi ısmarla • 
mış oluruz .. Bir şey kay.betme. 
yiz. istersen sen de söyle gar -
sona: 

- Sen ısmarla. Benim ace
lem yok . 

Tercüman yemeğini ısmarla. 
dı ..• 

Ve başmı Yusufa çevirerek: 
- Sen, kadınlarla düŞUp kalk 

madığm için, onların hilelerine, 
tuzaklarına düşmemişsin! dedi. 
Ben bütün gençliğimi onların 
a.rasmda geçirdim. Kadına gü -
venilmez, Yusuf pehlivan! 

Yusuf kı7Jdı: 
(Devamı var) 

O gece miitJıiş bir ~oğuk vardı. 
Sabahtanberl yağan lapa lapa kar 
hıilıi devam ediyordu. Soğuk git
tikçe şiddetlenmiş, gece bastırınca 

0

tahammülsliz bir hal almtştl. 
:Edmon son ylrm.i frangını da 

kaybettikten sonra rulet masasın· 
dan bir kuş gibi kalktJ, ağır adn:J· 
tarla salonun kapısına kadar yU
rildü.. Artık çıkıp gidecekC, çün
kü artık kendisine yUz vermiye· 
cekleri muhakkaktı.. Üç günden· 
beri muttasıl kakbcdiyordu,. mete
liği kalmamıştı. Kumar salonunun 
kapısına gollnce döndU, geriye blr 
göz gezdirdi... G\\.>Ti ihtiyari ;ki 
damla yaı.: yanaklarından aşağıya 
aktı. Öm.rUnün en güzel zamanmr 
§U salonda. §11 kumar masası b~ın
da israf ot.mişü. O gece son mete
liğini de kum&T" :rna.sa&ında. brrak· 
mIŞ öyle kalkmıştı? Şimdi ne ya
pacaktı? Baba.sının yazıhanesinde 
iki tabancanın bulunduğunu hatır
ladı ve kendisini bekliyen kara akı· 
beti uzun uzun dlişUndü. 

- Bir frank.. Lfıtfen bana ö
dünç bir frank veriniz .. 

Bu ricada bulunan ayıft kumar 
masasının kurbanı ibtiyar D1"GQld 
idi. 

Yalvarır gibi devam etti: 
- Çok ihtiyacım var. Bu bir 

franga, beni fo.zla söyletmeyin .• 
Ben de size bir hizmette bulunmak 
isterim, içimden gelen bir hhı bana 
on yedi numa.ranın muhakkak ka
zyıacağmı sl:iylilyor. İki gündür 

Boiiazici volc1/br: taT.-ımı 

Kız mektepleri arasında yapılan ve 
gUn geçtikçe heyecanı artan Voleybol 
maçlarına dUn de EmınönU halkevl 
jimruuıUk salonunda devam cdilml§· 
Ur. Günün ilk mUsab:ıkasım Erenköy 
ile İstanbul Uscsl yapml§lar ve bu 
müsabakaya takımlar ıt§nğtduki kad 
rolarla çıkml§lardı: 

ERENKOY: t;üleyltl, l!'a.ı.ihıt, Mu· 
kaddeıs, Mtıbeooel, Nahide, Türklin, 

ISTANBUL: Selma, Vefiye, Sem ı· 
bat, t.'lker, GU7.ln, NCC'lA. 

Birinci sete İstanbul llscstndcn Sel· 
manın servis atışUe ba§landı ve. ilk· 
seti Erenköy 15 • 5 ile aldı. tkinct set
te İstanbullular daha dUzgün oyn:.ı 
ıar. Ülker servis atışlarilcı drka arka. 
ya tak1mma dört &?.yı kazandırıyor. 

lstanbw lisesi çok Umltvar oynuyor. 
Fakat E.enkjiylUlcrin defıınsı da'ı ı 

kuvveUl vlduğwıdan lstanbul l~esl 

bir ttirUl hakkı olan galibıyetc ka · qa 
mıyor. 

Sayılar kar§ılıklı arttıltça her ı~• 

taraft.alt! heyecan da artryor. Nihayet 
Erenköylüler bu ileti de güçbel~ 16 • H 

ııe ka~nJlbillyortar • 

·Günün ikinci maçı Ç&IJllıca ile Bo 
ğ'azlç! arümda ldt. 

Boğatlçlntn, Çamlıca Ue beralnr 
tlç puvan kaybetmeden müsabakalara 
devam eden ErenkOy tarabndan gtıç. 
JUkle yenllm~ olması maı;a başka bir 
hwsuslyet veriyordu. •• Acaba Çamlı. 
ca BoğaZiçinln kar§wnda oo yapacak• 

tı? 
Hakemın dildUğUyle beraber tak•w 

ıar sahaya ıöyle çıktılar. 

Çamlma: Süheyl! (K.), 1'"ıırunni!u, 
Ned& Mançu, NeclA Yücesoy, Hay. 
rttnnlaa, Nebahat. 

Boğaziçi: NUiifcr (K.) Handan, 
Rebia, Umla, Solmaz, Handan. 

nk aete BoğaziçUlcrln sorvill atışlle 
b&§landı. c;;amııcaıııar iyi bir oy'llll 
tutturarak servisi alıyor ve sa.yıl&n 
çoğaltmağa ba§lıyorlar, Fakat Boğa· 
ziçi de bo§ durmuyor ve raldplerlııitı 
batalarmdan istifade ederek onlar dn 

maçları 
al'add sırada sayı kazanıyorlar. 

Birinci seU Çamlıcalılar ırı.11 i!P 

~ aldılar. 
~ Şimdi sıra ikinci sette .. Boğazıçllleı 
~ ecaba bu sette ne yapacaklar? 

lk!ncı sete ba§laııdı. İkinci sete ba~ 
~ !analı beş dakika olduğu halde sayılar 

b!IA. 3-Q her lkt tarat da canlı oynu
yor Boğaziçi sayılan çoğaltıyor. l'ı..0 

Çamltcnnm, blr aralık oyunu bozuldu 
H ıluplcrinin sayı yapnıAAma mnnl <> 

} l,ınııyorlar. Bu vaziyet Boğaziçlnln 
ı s ı \'ıl.ırı ona çıkarma8ma kadar devam 

1 ı.ıtliyor. 

Şımdi vaziyet lO • l. Çamlıcalıll\r 
Nurunnisanın ve SUheylA.ıun gayrctlle 
parladılar. Şimdi sayı yapmanın mra. 
sı Çamlıcaaa. lS-13, H.H derken 
Çamlıcalılaı- bu seti de 16.H il• ka 
zıındılar 

Puan Cedveli 

Çamlıca 

Eren köy 
İstanbul 

~ 
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Klüpler arası Voleybol 

müsabaka lan 
lstanbol Böll'fld Vole)1M>I Ajanlı· 

ğmdan: 

Beden Terbiyesi latanbul B&paJ 
Ajanlığı tara!mdaıı tertip edl1mlt o· 
lan Voleybol mOAb&kalarm& 2lS/l/ 
1941 t:arllılne moacut CUID&l'teet gQ· 
nli Galatasaray spor kalGbCl aalonutı· 
da baflana.caktır. 

2 - TakaDlar 
Saat 14,30 da Galataaaray - Vefa. 
Saat 15,15 te F.B. - Fener Yılmaz. 

1 -Tü:mılar 
Saat ıdo da Betiktai'B."- Gala· 

taaa.ray JJ., Saat l7,:US te Fener A. -
Fener B .• Saat 18 de Galataaaray A.
BC§ikt:q A. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatroau 

Tepebap Dram lomuıtda 
Akp.m 20.S0 ... 

Aptal 
Yazarı: Do.tıoşefııkl 

*** istiklal Caddefil Komedi k1S1JU11d11 • 
Akpm 20.30 da: 

Kiralık Odalar 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Matine gtlndUz ıırıaat ı ı de Aqaın 

8 de: '.rürkpe lld Büyük ıom lııh'dM ı 

1 - <JEJ\'"l'lı'"ET PERiSi 
2 - HACI MURAT 

Şehird~n röparta_j: 
-11'oktor muayenebaneıerintle bir ıaat 

Sinir doktorlarının 
işleri neden arttı? 
Havalar öyle gidıyor ki, kış 

ortE.Sında mıyra, pastırma yazı 
içinde miyiz, yoksa sinir harbi 
yapan hazırlıkların ne doğura · 
cağım bir an evvel görmek İ((iıı 
bahar mı \·aktinden erkcr. ~el
di, ırnlaya.~:ıdım gitti ... 

::::nbahleyın kalkıyonız pence 
L"'!'l:I' J·~.,nrları buz tutmu.ş, yol. 
lHr ta!:ır ıCLkır .. Fakat d:ıha öğ· 
leye varınr.dan bir güneş çıkı -
yor, etrafı ı.sıtıyor. 

- 1-.ar ıoııluyor .. 
Diyoruz. Arkasından tipi bek 

liyoruz .. Fakat ncrt-'tle .. Bir de. 
bakıyoruz ki ha va lodoslamış. .. 
Sabahleyin yünlülere bUrünüp 
çıkanlar öğleyin kan ter içinde 
eve dönünce: 

- Hanım, nedir bu odanın 
hali, söndilr şu sobayı •• 

Diye evdekilere ~rtar ... 
Derhal soba sönüyor. Evvela 
yün atkı, sonra da yün yelek 
çıkıyor. 

Saat üçe kadar İstanbulda 
bir bahar havası ki, mayısta 
bulamazsın.. İnsan hemen Me. 
cidiye köyüne kadar uzanmak 
istiyor. Fakat akşam üzeri ha· 
vanm birdenbire kapandığını 
görüyoruz, bir yağmur, bir yağ 
mur ..• 

- Eh berekettir .• 
Diyoruz. Diyoruz ama.. iş be

re.ketle kalmıyor ki ... Arkasın_ 
dan bir soğuk.. Başlıyoruz tit -
remiye. A!ksınklar, ha~lar •• 
Gece saat sekizde eve döner
ken ayaz iliklerimize kadar iş • 
!emiştir. 

- Aman, hanım, diyoruz.. 
yak şu sobayı, hem de çok çok 
yak. Bir de ıhlamur kaynat ba
na, arkama şişe çek, dizlerime 
ispirto ile kilüru siir, ayekla -
rmıa da bir tuğla ısıt ... 

Ve. sabahleyin sapsağlam ev. 
den çıkmışken akşamleyin has
ta dönüyoruz. 

Buna mevsim hastalığı diyor
lar. 

Bu ismi, havaların kararsız. 
lığı içinde acaba 18tanbullular 
hastalandı mı diye mera.:k etti· 
ğim. bir gihı yeni profeeörleri -
mizden doktor Arif tımıetln, ağ_ 
zından işittim.. 

Havalarm bu laı.rarsızhğı 
hangi hastalıkları arttırdı diye 
merak etmiş ve doktorlan dolaş 
mağa başlamıştım. Evveli işe 
dahiliyecilerden başladım. 

Profesör Arif Imnetin mua· 
yene-ha.nesinde o gün saat üçte 
ancak altı hasta vardı. Hemen 
hepsinin ellerinde birer rontgen 
camı... Konuşmalarından anla -
şıldığma göre, hepsi de dokto. 
nm eski basta.lan. Sırası gelen 
içeriye giriyor ve çıkarken yü
zllnde muhakkak bir sevinç ışı
ğı parlıyor. Hastalar üzerinde 
duracak değilim, fakat şunu 
söyliyeyim ki, o gün doktorun 

tam on üç hasta muayene etti. 
ğini saydım. Bu rakam bana 
normalin pek üstünde öründü. 

Bir iki hariciyeci.ye ~dun. 
yekün normalin dununda bile. .. 
Bevliyecilerde de vaziyet aynı. 
Buralarda enteresan bir ,ey 
göremedim. 

Geçerken gözüm doktor Ali 
Şükrünün muayenehanesine iliş
ti. 

- Acaba çocuk hastalıklan 
ne yolda? 

Diye merak edip içeriye dal
dım. Bir de ne göreyim.. Öyle 
kalabalık ki ... 

- Aman, diye düşündüm, 
yavruları bu kadar saran has. 
talık nedir? 

Fakat bu endişem çabuk ail 
oldu, orada bulunan ha&l11 .sa· 
hiplerinden biri doktorun her 
ne sebeple ise encak ara • ıra 
hastalarını kabul edebildiğini, 
o sebeple herkesin aynı günde 
hücmn etmiş olduğunu söyl~ 
dl 

Burada old~ entereaan n. 
kalar da geçiyordu. 

Dışarlıklı olduıklan kıyafet• 
lerinden belli olan bir kan ko
ca çocuklariyle birlikte içeriye 
girip ha.staba.kıcıya IO'dular: 

- Hanım, bu doktor ne ~-
toru? 

- Çocuk doktoru .• 
- Tamam. !ani ne! 
- Ali Şil!lniL 
- Ne Ali Şükrü mU! Bura· 

sı da mı onun.. Daha pçıeırı 
gün bizi ona götürdüler, verdi
ği ilaç iki para etmedi. Ama o 
zaman başka yerdeydi.. Şimdi 
buraya mı geldi? 

- Hayır hep buradadır. Her 
halde sizi başka.sına götörmilş. 
!er .• 

- Nasıl olur canım, beyaz 
saçlı bir adam değil mi bu? 

O zaman dışarlrklı kan ko
canın doktor simsarlarının hış • 
mına: uğradıkları anlaşılıyordıi. 
Köşede başka bir adam•da, 

şöyle dert yanıyorou: 
- Azizim. diyordu, şimdi}l9 

kadar şu çocuğa baktırmak i. 
çin müracaat ettiğim doktorla· 
ra para vereceğime onlardan 
para alınış olsaydım, şimdi mu• 
hakkak büyük ibir sermaye sa. 
bibi olurdum. 

Doktor Ali Şükrü Şavlrnın 
muayenehanesinde ka-.balığa. 
rağmen çocuk hastaliklarmın 
ciddi bir tehlike sayılacak va· 
ziyette buhmmadığına kana.at 
getirdikten sonra bir kere de, 
akliye ve asabi~ e do'·torlan
nm .muayenchancleı ıııe gıtmeği 
muvafık gördüm. 

Yolumun iizel:ı u~· MeSıar 
Osmanm muayenehanesi vardı 
ama. kapıcısı gazeteci olduğu. 
mu bildiği için belhl: 

- Görüşmeler beşten son-
ra ... 

KUMAR 
Der de beni çevirmeğc kal

kar diye korktum. Ve doğnıca 
az aşağıda Fahrcttin Kerimin 
muayenehaııesino uğradım. Sa. -
at henüz üç vardı. Yukarıya 
crktım. Salon tıklım tıkltm. 
J<jn az otuz, kırk kişi var. Muh
terem hocamızın kaza.nema bir 
r;ey diyecek değilim, Allah be • 
reket versin ama, doğrusu sinir 
ve akıl hastalarının bu kadar 
çok olması hiç de hoşuma git -
medi. Sebebini sormak için bi
raz bekliyerim dedim. ta.bil 
hastaların sıralarını saı;malan 
için çok zaman lazımdı. Fakat 
çaresiz beklıyecektim. 

kltipten ayrılmadım ve o zaman- yete geleli .• ÇlinkU cebinde biJ' tek 
danberi on vedi numara henüz çık· meteliği bile kal.ınamıııtı. 
madı.. Fakat bu ge<:o çıkacağına Kıza başka bh· şekilde yardım 
baJısed~ıim. etmeğl düşündü, uyandırıp evine 

Edmon bu sözlere pek ehemmi- götUnneğe, hiç değilae sıcak bir 
yet vermedi, aklında bir çok kara çorba içirmeğe karar verdL Elini 
düşünceler yer etmi!jti, düşUnü- fakir kıznı omuzuna koydu vo l"ği
yor, düşünüyor ve dalına gözünün lerek yüzüne baktı.. O zaman da 
önUnde babasmm yazıhanesindeki ha.Soka bir şey gördü: Fakir ktzın 
iki tabanca tecessüm ediyordu. partal önlüğü üzerinde bir altın 

İhtiyar Droçki'nln söözUne bü- yirmi frank parlıyordu .. Her halde 
yük bir dikkatle bağlanmadan ves- o gece talihi yaver gitmiş olan bir 
tiyerden geçti. paltosunu giydikten kumarbazın küçük hovardalığı ol-
80n.ra. merdivenlerden ağır ağır malıydı.. 
dil§üne düşüne inerek parka daldı. Edmon küçük dilenciyi uyandırıp 
Soğuk rüzgardan ı;ifa olmuştu, bu sevinçli ha.beri vermeyi di1'iln· 

fakat bu dondurucu hava yerleri dli. Fakat o dakika aklma gelen 
kaplamış olan kalın kar tabakası bir şey onu bu dilşilnceden uzak· 
ona ölüm soğukluğunu hatırlatı· laştırdı... Bir ses, ilıilyar Droçlri
yor ve Edmon daima ba.baaının nin sesi ona §Öyle diyordu: 
yazrhan~indeki iki tabancayı dü· "İki gündilr klilpten ayrılın~ 
şünüyordu. dnn, ve o zamandan.beri on yedi 

Parkm ortasına gelmişti, az son- numara henüz çtkmadı .. Fakat bu 
ra caddeye Çıkacaktı. Birdenbire · gece çrkacağma habsederlm .• 
durdu, orada hemen bir knç adrın 
ile:rido mermer bir kanapenin üze· 
rinde on, on bir yaşlarında kadar 
bir kız gocuğu karların içinde otu
ruyordu. 

Üzerinde eskt ~ir siya?-. önlUk 
vardı, ayaklarındaki çorap yırtık, 
1tundura1ar paramparça idi. Soğu
ğun tcsiril1> olacak orada 1ı)'luınıuş, 
uyumuş kalmrştı. Derin d"nn ve 
gü~Ilikle nefes alıyordu. B~lli ki 
kilçük bir dilenci idi.. Edmon der
hal elini yeleğinin cebine nttı, fa
kat aynı süratle tekrar eski vazi-

Edmon bir an tereddüt etti. son· 
ra eğildi, dilenci kızın kucaimda· 
ki ;\oirmi frangı aldı ve kop.rak 
klübc döndü. 

Vakit gece yarmmı geçiyordu. 
Çaldığı pa.rayı yeşil maaanm 

üzerine a ttr : 
- On vf'di numara .. 
Dedi .. Bilyeler döndU ve on ye

dı nıı!'T'ara çıktı.. Edmon kıızandt
ğı paralan kilçük kürekle öntlne 
çekti, tekrar on yedi numara ilse· 
rlne oynadı ve tekrar kaıaDdı .. 

Biraz evvel kumar masa.ımıdan 
meteliksiz kaldığı halde şbndi ye· 
nide.n ve bliyük bir htrSla oyuna 
devam ediyor muttasıl kazanıyol"
du. Bir müddet sonra önündeki 
paralar küçük bir yığm teşkil et
mişti. Artık deli gibi, sarhoş gibi 
oynuyordu. Kazancı hesapsızdı .. 
Fakat zavallı fakir kızın hali bir 
türlü hatırmdan çıkmıyordu, Bü
tUn bu paralar onun yirmi frnn
gmdan doğmuştu.. Edmon bu za
vallı kın ihya edecek planlar dü
eünüyordu, Saat ikiye doğru ku
marhane dağıldı .. 

Edmon garsonun getirdiği çan
taya para yığınını yerleştirerek a
cele acele gitti, merdivenleri indi. 
Parka daldı,· mermer kanapeyo 
doğru yollandı, fakir kızcağtt aynı 
yerde aynı vaziyette yatıyordu .• 

Edmon'un kalbi sevinçle çarptı, 
demek ki kız uyanıp gitmemişti ... 
Fakat neden bu kadar derin bir 
uykuya dalmıştı? Sonra ba.§J ar
kaya doğru sarktn1'tJ. . .Edmon için· 
de bir r&ba.Wzlık hissetti.. O za.. 
man eğildi küçük dilencinin yüzü
ne dikkatle baktı... ZavallI ktlçU
ğün gözleri yan açık bir şekilde ve 
cam gibi parlrvordu.. YllzUnU di· 
tenci lnmı dudaklarına ynklaştır· 

dt, artık nefes almıyordu. Kalbine 
baktı, atmıyordu. 

Jl'aldr çocuk eouğa dayanamamış 
ölm~ .. 

Cemil Nejat 

Canım sıkılacak zannettim 
ama, hiç de öyle olmadı. Bura. 
da herkes nyrı bir tipti. 

Sırasını bekliyen şişman gö· 
bekli bir zat, hem göbeğini oy
na:La oynata ayakta dolaşıyor. 
hem de elleriyle işaretler yapa. 
rak şöyle söyleniyordu: 

- Efendim, benim mi t.ersim 
döne.Ü nedir, Beyoğluna. Yeni· 
camiden çıkılır mı? .. Yo'kaa. şu
ur mu benimle eğlendi'? 

Diğer bir hasta da şôy'c aöy. 
leniyordu: 

- Doktora teklif ~im, 
tramvay gibi bir de otanobll 
mıntakası kabul ettirsin. 

Bu zavallı adam da Emln5· 
nünden otomobile binmiş Şitll
yc gitmek istemisti. Uzun me.. 
f:afeye gitmiyen şoför Karak6J!o 
de kendisini indirmiş. Oradan 
başka bir otomobile binmlt, "9 
sefer de Galata.sarayda lmab• 

(Ut[eıt atJJlf"Y' ~ 



!sta.nbul Umum Leble
biciler cemiyetinden: 
Cemlyctimiz!n 940 yılı heaaplarmm 
t d i ıle idare heyetinin nmfmm ye:
den s itmesi lçi."1. 25 lkincikA.nun 

"'--;~ııc:ı Cumartesi gUnU saat ıs te top
:ıtı yapılacağından tekmil A.zanm 
lmem rica olunur. 

~rnD-----ı--. Dr. Kemal Ouan 

metil~ lc!rar yollan hastalık
İa rı mütehuaısı 

He' ııl'tı•ı htlkl!U caddesi No. DO 
liıır>ıa Pa ıu ı Ustu Obaayan 

\p'\rtman. Tel: 41!35 ,,. ~ ...... ~. 
Satılık köşk arıyorum 
Kandilll ArnavutköyU Kuruçe§me 
varmda Amerikan mekteplerin!! 

yakın semtler tercih ediliyor. 
12 - 14 oda araııında elelürik, ha

vagazı v Terkos tı?'lisatmı havi me
aaı ne k adar bUytik olursa tarcih 

Olunur. Tıı!sHa.tlı blr mektupla. adre-

üçüncüsü ile 

- Bir gün çiftler az, dediler, 
ıaımıs;::gitmediler. öteki gün tekler çok 

dediler burun kıvırdılar. Ne bu 
~sa bu yaştan sonra benimle 

r.tlDl~lr,, ~ift mi oynuyorlar? 
Uçüncü bir zavO:llı da kendi 

BORSA 
-- Ankara 22-1-941 

•--ÇEKLER --
1 S&erUn 

100 Dobr 
100 Frc. 
100 Uret 
100 hviçre Fre. 
100 Florin 
100 Raytpmrk 
100 Belge. 
100 Drahmi 
100 Leva. 
100 Çek Krona 
100 P~ta 
100 Zloti 
100 Peng' 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ineç Krona 
100 Ruble 

Altm 

ö.24 
ısuo 

0.9976 
1.8ft5 

l.2.9S75 

lU75 
31.1375 
31.005 

28.60 

Esham ve T ahvilit -
Sivas - Ermrum ~ 19.42 
Sı.vu - Erzurum 3 19.42 
Sıvu - ıı:rzunım 8 19.35 
Anadolu Demlryolıı mil· 
meıııdl 1"'3ln,' 39.80 
htaabul Tramvay Şirke-
ti blAllC eenl'dl tafılye 

ballnde 2.20 

Satılık apartıman 
Fatihte Malta civarında fevkallde 

neza.reUl mahiye yUz lira kira geti. 
rlr, 4 katlı ve her katta dörder oda. 
konturlu terkos, h&vagazr, elektrik 
teai.satmı havidir. 

Mtl'R.ACAAT: F8tlh Karaman ca.cL 
deel 8. Komlsyonru 
Telefon 24714. 

Osman Noyan. 

e~Jell~DdiJı' ıe şöyle söyleniyordu: ' , ... -----·-----, ... 
b:ertl!tltf/ - J:Iava yağmurlu.. Aman 
lalt~~Hıu.:r, kayarsın.. Kenardan git VAK I T 

irsin.. Araba geliyor peynir
dükkılnına, kamyon geçiyor, 
ırm cı diıkkanına gir .. Yo

~q~fQrı ortasından gitsem, muha.k. 
Jılmıll411111~ ar" lıa. altında kalırım. Ke· 
ı-•&ııar~" , kaldırımdan gitsem mu-

duran araha.nm atı 
u kapar, hiç gitmesem, 
yol yok .. 
n ortası çamur... Kaldı • 
h m dar, hem de pey· 

ut rından kızak giıbi 
A abacı araba.sırım 

· c ene dayar, 12.f söy
< yersin... Söyleme i. 

('tmez.. 
· llınm derdi ne diye 
t 'm ve sonra öğren· 1 

meğerse bu adamcağız 
!!'iln l{erestecilerden Emin

ne kadar yürilmeğe ve tabii 
iılı1rnaz"'"mda.n geçmeğe mec. 

pı.ı~m::'11' o•" n bir yolcuymuş. 
S nir hastalıklannm neden 

ka "ar çoğaldığını doktora 
m:ı.~n IUırum kalmış mıydı, 

ilmem, fakat saat beş olmuştu 
ben daha sıra bekliyen 15 

alllıPılLBta:nm eonu kesilmesini beık
..Uıff.~m:edim. 

.Aklon yerindeyken oradan 

Gazetede çıkan bUUlD yazı •• 
relimlerln hukuku mahfuzdur 

ABONE TARiFESi 
Memleket Memleket 

içinde dlfmda 
Aylık 96 166 llr. 
8 ayhk l60 al • 
a aylık ,,ı aıo • 
I J1)hk 900 1800 • 
Tarlfedell Ba1lcaD Blrllt'l 1Q1D 

ayda otwl kurul dOfWilr. Poata 
blı1lıtne sJrm4'eD 7erleN •Jd& 
yetm!J beter kurut zammedtllr. 

Abone kaydım bildiren mektup 
n telgraf ncrettnı abODe ı;aruı. 
mn poata nya banka ile yollama 
Qcrettnı ld&re kendi. Ozerine alır. 
'1'DrldJeDID ber ,... merkeslnde 

v AIU'l"a aboae JUll!r. 
Adrea detftUrme llcretl 2G K1'f. 

DAN UOBl:'D.&BI 
Ticaret ll&DJarmm aanum • • · 

tın acmdaD ltilıuen fJ&D •)'fala· 
rmda 40, 10 •Jfalarda ao lluıuf, 
dördt1nctı 88.Jfada 1; UdDcl ... 
Uçllnc11de 2; birincide •; bqlık 
yam kemaeoe il llradlr. 

BUytllı:; eok devamJJ kUpll. 
renkli 111.n verenlere ayn ayn ID· 
d!rmeler yapdlr. Remıt DiDlarm 
eanttm ntm ao kuruıtur. 

'11aarl llrlaldf et.te OlmlJ8D 
KDçllk ll&nlar 

sır defa ao: 1k1 defan GO, no 
defaaı 615, dört defam 7G ve OD 
defuı 1150 kUJ'Uftur. 

Umumi Meclis Azasına 
Vali ve Belediye Reisliğinden : 

İstanbul Umuınt Kecllal :UçUncU intihap devresinin üçUncil yılı Şubat 
içtlmamm ilk in'lkadmı 3/2/9'1 tarUıiııo rastlayan Pazartesi gilnll saat 14 
de aktedileceğlnden muhterem lzanm. o gt1n muayyen saatte Umuml Mec'.is 
Salonunu tegrlfleri rica olunur. -

BUZNAJID:: 

1 - Hl BUtçelen 
2- 938 kat'l hea.plan baklanda daimt encllmen mazbatası. {481) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdür· 
lüğünden: 

İdaremizin Tophano ve Kuruçe§ID.e depolarmd& biriken 4ooo-ı5000 ka· 
dar eekl kömilr cevalyeal pazarlıkla satılacaktır. 

Almak tst1yenler1n pazarlığa. fştldk etmek Uzere 27/1/941 tarihine ra.'lt· 
laya.n Pazarteai günü saat onbegt.e Galata rıhtanmdakl umum mUdUrlUk bi· 
nasmda toplanacak olan ııatm alma komlııyonuna mUracaatıan. (448) .---------------1, 

Maarif Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satllmaktadır 1 

Muzaffer ACAR 
yrıldmı .. 

·--------------··~---------------!· 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 18 / 1/1941 vaziyeti 

AKTiF 
Kaııa: 

72.603.018 

• 
• • • 

DabUdekl Mababtrler : 
TUrk L~raaı • • 

Hariçteki Mııha.blrler : 
Mm: Safi Kilogram :i.010.756 
Altma tahvili kabil serbest dö
'tlzler . 
Dfler dÖViZler ve borçlu Kll.ring 
lı&ldyelert . 

lbzlne Tabvlllerl : 
Deru e edilen evrakı nakd!ye 
kar ğı • 
Kant:nuh 6 • 8 maddeleriııe tevfi

tarafından vlkl 

m 'e t.&hvila t clizılaııı : 
L> r ·hte edilen evrnkı na kdi· 

;o ka r ıl ğı es::ham \'e 
ilat itibari kıy .1eUe . 

. . . . 
• • • • 

Ura 

102.121.952,97 
15.695.769,-

2.432.607.76 120.250.329,73 

294.253.74 294.253,74 

7.048.029,54 

-.-
29.913.118,53 36.961.148 .. 07 

158. 748.563,- -

19.923. 781,- 138.824. 782,-

256.302.133,43 256.302.133,43 

45.956.276,93 
8.111.849,: 'J 54.068.126,46 

S.970,78 
7.808.722,-
7.014.000,-

114.584.926,75 129.416.619,53 
4.500.000,-

11.213.211,31 
Yekb 751.830.604,27 

1 Temmuz 1988 tarUüııdelı. ltl'baren. 

~ASiF 
Senmye 
lbUya'li akeeel : 

Acil ve fevka!Ade • 
HU8Ull • 

. . . " 
• • 1 • 

Td.eTWdekl BaııJmotlar : 
Deruhte edilen evrala nakdiye 
Kanunun 6 • 8 lnc:l maddelerlno 
tevfikan Hazlne tarafmdan vakt 
tediyat. • • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • 
Kal'flhtı tamamen altm· olarak 
llA.veten tedavUle vazedilen • 
Reeakont mukablll DAveten teda. 
vazed •• • 
Hazineye yapıla.ıı altm karfılıklı 
avans mukablll 3902 No.lı kanun 
mucibince Dlveten tedavllle va· 
zedilen. • • . . . 

MEVDUAT: 
Ttlrk Llrau : 
Altm: Safi Kilogram 876.809 

38:i0 No. kanuna göre Hazineye 
~ avans mukablll tevdi olu· 
nan altmlar: 
Sifi Kilogram M.Ml.930 

Döviz 'l'aabhldatı : 
Altına tahvlll kabil döv1zler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll· 
ring bakiyeleri • 

Muhtelif. • • • • • • • 

6.188.666,i5 

Lira 

15.000.000,-

6.000.000,- 12 .. 188.666,15 

158. 748.563,-

19.923.781,-

138.824. 782,-

17.000.000,-

249.000.000,-

14.000.000,-. 418.824. 782,-

86.329.182,98 
1.233.302,56 87.562.485,54 

78.124.167,90 78.124.167,90 

-,-
29.036.418,88 29.036.418,88 

111.094.083,80 

Yek6n 751.830.604,27 

hkonto haddi ~ ' Altm. Uzerlne &\'&118 "' a 

.. .. .. 
rı;ıanbuı Levazım Amıriığınden verıleı• 1 L harıcı asker. kıtaatı ilAnları 

Aşağıda yazılı bakır kapların ka palı z ,rfl- eksiltmeleri 3/ 2/ Hl p • 
zartesi gUnU ııaat 10 da Samsunda askeri ı;atın alma. komisyonunda yap. 
lacaklır. Taliplerin kanun! velikalariyle ccl<lif mektupla.nru ihale ,pat111· 
den bir saat evvel komisyona. \'ermeleri. Şutı. aınesi Ankara, tatanbul L\"· 
llmirliklerinde görUleb1lir. 

C' nıoi Miktarl Tutarı Teminatı 

adet Llrıo. Kr, Lira Kr. 
~,:uavana. 241'.iO ı7.2'i2 i)() l 2'>5.43 
Kevgir. 200 !!40 70.M 
Hi..zgeç. 242 35 3'! 72 2117.90 
Bakraç. 1000 9h5 687.38 
K~pçe. 233 ı 642.65 123.20 
Sar<ı tas. 215 l ·ll4.70 106.20 
Yağ tavaııL 266 2 500.40 187~ 

<li45 - 1811 
~ . . 

Beher metre miü.bma tahmin edilen fiyatı 52 lir.a olan 307 ınet· 
re mikibı kereste kapalı zarfla eksiltmeye konmuk.tur. Umum talıJ!l.in 
tutan 15,958 lira ilk teminatı 1197 liradır. İhalesi 3-2-941 pazar
tesi günü saat 11 de Diyarbakırda askeri satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikala'rile teklif mektuplarını iba· 
le saatinden bir saat evvel komJsyona vermelerL (1773 - 322) 

••• 
2000 ton )uru ot 5-2-941 çarşamba günü saat 15 de Balıkt

sirde askeri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. B~ 
her kilosunun tahmin bedeli 6 kuruş 50 santim kati teminatı 1:5 500 
liradır. 200 tondan aşağı olmamak şartile ayn ayn taliplere de ilıa· 
le edilecektir. Taliplerin mezkftr N.a.tte komjsyona gelmclel'i. 

(1771 - 320) 

• • • 
Mevzuat.uz 650.000 kilo un alınacaktır. K:.paı. zarfla eksiltmesi 5/ 2/9'2-

çarp.nba günU saat 115 de Nıtdede ukeı1 n!':n alma komisyonunda yspı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 116.005 lira 7:i kur.ış. ilk teminatı 8704 llradıX'• 

Şartnamesi komisyonda görQIUr. Taliplerin kanun! vcsikalariyle tekili 
mektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1747 - ıss> 

"' .. 
Beher kiloauna tahmin edilen flatl 6 kW1.1§ 2fi santim olan 3000 ton J.r' 

pa pazarlıkla satm alınacaktır. Arpalar §artnamesine göre ytızer ton:i~ 
qağı olmamak lizere ayn ayn taliplere c!e ihale edilebilir. Arpalar dökr.4' 
halinde Ankara ve civar istasyonlarda teslim almır. 3000 ton için katı tP.• 
minat 21,2no lira, 100 ton lçtn 938 lira olup evsat ve p.rtnameai 960 ku.'tlf 
mukablllnde satm alınablllr. Taliplerin her gUn Ankara Lv. Amirliği ııattO 
almıı komisyonunda bulunmaları. (1761 - 473) 

• • • 
Apğıda. ya.ıılı erza.klarm pazarlıkla ekalltmelert 7/2/9'1 ctınU ıaat ı5 

do Samsunda a..skerl satm alma komlsyonun<ia yapılacaktır. Taliplerin tıııUl 
vakitte komisyona gelmeleri. Şartnamesi komisyonda görQIUr. (1809--461> 

CINst. Mlldan 
Kilo 

UJı. 250,000 
Bulgur. 4(),000 
Pirinç. 12,000 
!lakarna. 10,000 
sade yağı. 115,000 
Ze1,Un yağ. 12,000 
1C't11'11 tı.zttm 15,000 

• 

Tutarı 

Lira 
415,000 
6,400 
3,600 
2,800 

23,2150 
7,800 
4,6:i0 

• • 

Teminatı 

Lira Kr. 
3375 

480 
270 
210 

1743 715 
1583 
348 'i:i 

Ke§lf bedell 112,074 lira olan ve müteahhit nam ve hesabıı:ıa açık ebttt' 
me ile elektrik aantraıı tealsatı ln§ILll 6/2/Hl Pel'fembe gUntı aaat 15 de 
Çorluda aakert ısatm alma kom1ayoıı.unda. yapılacaktır. Kefif ve prtnamesl 
koml8yondan alınır. Tallplerln kanunl vesaik ve teminaU&rile belll vakitte 
komiayona gelmeleri. (1803 - '61) 

••• 
Aıatıda yazılı lflerln ek.siltmelerl 3/a/941 Pa.zatteai gilnll bisalarm~ 

yuılI saatlerde Çanakkale ukeı1 aatm alma komJsyonunda yapıla~· 
Taliplerin belli nkltte komisyona gelmeleri. 

ctNsı. M1ktan Tutan Teminatı 

Ura Lira s.a' 
tJç gözlll fırm. ı adet 17,083,ISO 1279,90 11 

Hutahane. 1 adet 6,298,ISl 472,23 10 

Sade yatı. 20,000 kilo 32,000 4800 ıo,SO 

• • • Beher metrealne talımiıı edilen fiatı 60 kul'U§ olan 75 santimetre eıııni• 
75.000 metre hararlık bez ve beher metrealne tahmin edilen fiatı 70 kut'dl 
olan 90 ııantimetre eninde 32.000 metre hara.rlık bez pazarlıkla mnnak....,. 
konmU§tur. İhalesi 25/l/9'1 Cumartul gllntl saat 11 dedir. KaU temlD4tı 
9.2,0 liradır. Evsaf ve prtnameal 3387 kurup komlayondan almabillr. ır 
tek111erin kanunun emrettiği belgelerle ihale ııaatfııde .Ankarada K. lıL v. 
utm alma komiayonuna gelmeleri. (1801 - 459) 

..... "' 
Ke§if bedeli 1153 llra 2fi kurllf olan bir depo inp.a.tı pazarlıkla 3l.fl{9'l. 

Cuma gUııll aaat 115 de Çorluda aake:d aatm alma kom!syommda yapılacak. 
tır. Taliplerin belli va.kitte koml8yona gelmeleri. '(1805 - 468) 

• • • 
100 ton kesme §eker pazarlıkla aatm almacaktır. Muhammen flat 42 

kuru§tur. Şartnamesi komisyonda görQIUr. Teminatı 6300 ıtradır. Pazarltll 
4ı/2/941 Salı gllnU ıa.at 1' de Ankara.da Levazım &mirliği aatm alma kO" 
mi8yonunda. yapılacaktır. Taliplerin muayyen gUn ve saatte komlayon~ 
bulunmaları. (1791) C 426) -

900,00 67,150 Yenikapı civan yollarmın tlmiratmda kullanılmak Uzete 
alınacak 200 metre mJkA.bı kum. 

12415,60 93,43 Ye§Uköy sahilboyu yolunda yaptınlacak Anrooman. 
3300,00 2,7,ISO Yıldız 1 inci yatı okıüunun yıllık ihtiyacı için atmacsl< 

1500 kilo .sade ve 800 'dlo zeytinyağı. 
3020,10 226,:il Huekl, Cerrahpqa ve Ztlhrev! hastalıklar hastahaııeler'le 

Zeynep KA.mll Doğumevt, :L:tanbul. Beyoğlu ve Uıkt1:Sl1 
Saı1 haatalıklar mtlcadele merkezleri hayvaııatmm lhö,.SC:1 

için almacak 20040 kilo Arpa, 11900 kilo Saman ve ~100 
kilo Ot. 

Tahmin bedelleri ile teminat miltdarlan yukarda yazılı i§ler ayn a.rr' 
açık eksiltmeye konulm111tur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelA.t ımcılllflllU 
kaleminde görtııebillr. İhale 7/2/ 941 Cuma gUnQ saat 14 de Da1ml J:ACO• 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan .,. t' 
yılma alt TJcaret odaın ftBlkalarlle ihale gtınll mWlyyen •ııtte datad eıı 
cUınende bulunma.lan. < 4IO) 

Sahibi: ASIM US 
Umum D$1,ab fdare fdea~ 


