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Bu kuponu kesib 
tiERYERDE:. 3 KURUS Bugün 

6 
S ·a11fa 

43 saklayınız 
l-----------~~~~--' 

Tütün piyasası 
bantr, 21 (BU911111) - DOn akpma kadar ttltb 

"'btı 28,ıs mll)'OD kiloyu bulmuıtur. Plyua gtttlkoe 
~~eniyor. I>UfOk kaliteli tOt1lnler de ytlkael· 

-., ---141Qlr. 

• 

ost, •lttellll ......... Jandarma okulunu bıtıren gedık 
la glzlde evli.dam llarlleltl erbaşlara dün diplomaları verildi 
General Metaksas öldü Dahiliye Vekili bir nutuk s6yled 

M&18ks85'm 
ölümü 

D , Faikôztrak 
Elenler kralı beyanname neşrederek Arnavutlukta 1 eme d~ diyor ki : 
Metaksasın her sabadaki eserınin ayni ıtalyanların t~ar- ıtalyl!' kuvvetlerı Biz yurd i~.zzaı:ahtımm,~ 
heyecanla takip edileceğini temin etti ruzu. cıun yenı~en Uzer .ne tazyik .!:Fe:ı~i:1;:: • 
Bqwellllllle Yma llı•llalı mldlrl Şlddetlendl artıyor milletin ~uklanym, 
Alelı-dr Kerli il ta,Sa Ol•••• Yunanlılar bütün 

hücumlan püskürttüler 
Kanaatır 29 (A.A.) - Röyter a)ıl.D 

mım AmavuUuk hududundaki mW.. 
biri bildiriyor: 

Develi deresi lle Obrl ıölU arum :tr. 
1d fimal cepbul boyunca Itaıyanlar 

tarafından 7&PılaD taarruz buaıQD tld 
deUeıımlfUr. ltaıyan tayyarelerinlD 
1aali19U bugOD lenif mlkyut& olmUf 
tur. Ba taarrus barekeU bOyOk bir 
ouaretıe harp eden Ynnenhlar tara 

1 

tmdaD pQaktlrtOlmOftur. DOfDıJD tay. 
7&1"9lerl bUb&Ua ~rlce ile LlD ara. 
81Ddakl 101& kuvnW bir bUcum pp 
lqlardlr. 

Pasif· korun.riıa, dene- 1 

mesi bugün yapılacak 
Edirnede·n bir ~he·qet geldi 

tn:ms. Yunan tayyareleri dotmaa 
~ Uı~tıara " D&ldl YUlta 

Milli mücadelede 
ltalganlar 

Söke'yi va Kuşadasını 

· Nasıl boşalttılar? 
YAZAN: XX 

(1) Şubattan itibaren Milli Mücadelede ltalyanlarm Söke 
ve Kugadasmı ruisıl botaltbklarma dair bir tefrika yuacalmmJ 
dühkü VAKITia ilAn eden bir yammı b8pna yanlı§lıkla ""Yazan: 
Halil Türkmen,. ibaresi ilAve edilmittir. Bu hatayı itizar ile tas
hih edem. Nqredecelimiı tefrikada Millt Mücadele devrinde 
Aydın mutasamfı olan Zonguldak mebusu Bay Halil Türkmen 
ile birinci Ordu Kumandam General AH lbsah'm iımalamu taıı. 
yan birtakım vesikalar bulunmakla beraber tefrikanumı muhar. 
riri bu zatlardan ikisi de delildir. Onun için bugün eserin muhar. 
riri yetine "XX.. i§Bl'etini koyuyoruz. 

Bahse mevzu olan tefrika artJk tarihe intikal ~ bul idarf 
ve askeri hldiselerin hikAyesi .ile muhakemesini ihtiva ediyor. 
Nepinöen müt.ewllit mesuliyet varsa bunu tabii olarak gazetemiz 
deruhte etmiı bulunuyor. 

• 1 

1 Şubat 1.941 de .VAKITte 

Günlerin· pe"şinden: 
. . 

Cepheye giden 
nazırlar 

M118110linl bariclye namı ola. 
damadı Kont Ciano ile birlikte ~ 
bine8ine 4&bU dö~ bet nama .:ep 
beye gönderdi. ltal.> an radyon ba. 
raketin ıebebbıi izah ederken: 

- Bu DUll'larlD bepai ukerllk 
çaiuıd..ıır; cepheye vulfelerint 
yamak lçbı glcllyorlar •• , 

Demli. Bir Amerlkall pseteil 
bu bah tarsmı men•JPZ bulll)'W4 

- ttalyanm harbe Klrittlll&mM~, 
rl 1ekb ay ıeoti. Acaba bGttla -
baylarm al1lb altma Nıt .... 
bir haftaya mı teeadilf etti!,. 

Yolunda bir mktalea ytlr11UlJW'., 
Bi8I lralma - - dalruau ... 

dur: 
ttaıya harbi kaybetmele 1-111~ 

dıktan eonra lılwıeoJlnl Yedi. .eJda 
ay itlerin dbeltilmeeüııl .,... 
kumandaıılarmdan bekliyordu. ra. 
kat 'bekledlğl tahlüuk etmecll.i 
ful& olarak ~tla -"**" 
aı fqlst pai't1lllnln kendi dablll 
cephesine intikal etti. On11D lala 
timdi nazırlanm ateı batma llN
nk kendi mevklbd mabafua et. 
met iltiyor. D&ba dofru8u d••aiı 
Kont Ciano ceıpbeyt delil. kadlDI 
ve llmiolinlyt Jmrtarmü için Aile 
ll&"Nt11lla pilyor! .................................... ~....... ..... ...... 

BminlSnU mıv-.... hlniliılft bombalcardata biri 

Şehriqıizde yapdmasma karar 1 = ====· ===== 
verilen bilyUk paeif kOz:1DUD& lelÇtl .. U ... ,... 
~inin hazırlıklan ıımıaı •-- •-llıra 
edilmıştır. ... ... 

Tecriiben~n yapılması ~ • •atlllDI 
den itibareiı her an beldenebilır. • 
Korunma tefkilltmda vuife a. tik tefrikarı hugün 
lanlara dün ya~klan i'11!ır ~ ikind sayfamızda 
rafında kendilerıne iahat vem. L..;....~-.. -
rektifler verHmiftir. O~ 

. (°"'9tln .. ..,.,,) ·==========--

Darii.lô.ceze imO.lô.tlıarelerı 
Yazan : Yekta Ragıp Onen 



P..adyo Gazetesi · •. , ....... . 
•baaebetlerde 
darpalü var 

Beynelmilel mQnuebetler bir 
de\Ti ıeçirmektedir. 

Amerikada demokrasilere yapı. 
yardımlar meselesi incelen. 

tedir. Amerikan maliye nazın 
un layihalarının meclisten ge. 

erinde istical gösterilmesi. 
Jatemiştir. Sovyetlere Amerika· 
yapılan ihracat meselesi. hak. 

da lngiltere ile Amerika a. 
bir ihtiW Çlktıp anlapl. 

_.ın. 

.,.ılrtec:llir .• 
Japonya artık Amerika U. mu. 

vaziyette bulunduğunu açık. 
açıla söylemekte mıhıur gör. 

--~:ıuir. 
Japonya Hindiçinl ile Siyam a. 

!19&._'"· harbin durması i~n ta. •atta bulunmU§tur. MOzakere. 
bir Japon harp gemisinde ya. 

tır. Japonyanm mutaws.. 
• payı olarak kendisine ne a

eimdilik ma!Qm delildir. 
Ancak muhakkak olan bir ,ey 

o da Amerikanın gerek Hin. 
ve gerekle Felemenk Hin. 

da statükonun muhafaza. 
muhakkak istemesidir. 

Peten Almanyaya 
cevabını oamiı! 

'Gelen haberlere &öre MmpI 
ile Almanya arasmdak1 mu. 
er devam etmektedlr. La. 

azli ile bu ıörüpneler lDkı. 
Ulramı~ idı. Bir lsviçr9 ıue. 
n verdiği habere ıöre Mare

Peten Alman isteklerine c:eva. 
verml~tir. Alman latekleri 

Qm olmadılı gibi verilen ceva. 
da.ae olduP malQm delildir. 

yada neler oluyor 1. 
Jtaıyanm dahllt vaziyeti bat. 

gelen haberler birbirini aak
tedir. 

Amerikan kaynaklanndan ıelm 
er ltalyada kanpkltkJar 

cgınaa ısrar etmektedir. Bir 
göre MilAnoda Jtalyanlar 
askerlerini tahkir etmiş ve 
askerleri de rovelverlerini 

. 

ü ltalyan balkı illerine atef 
ardır. Harp aleyhine yapı. 

bir tezahüratta iki yib kiti öL 
• Torinod& da IUllı lehine 

tezahurat yapıldJlı bildirili. 

ltalyan menbalan ise bu lvaber· 
tekııp ile Muaolini lehine nCl. 

yıfler yapılm&.kta oldutunu IÖJ 
lmellttedlirler. 
Bu da mAnllı<'ır. ÇQnkO bu nn. 
yie1eria f~ist partisi tarafm. 

tertip edildikleri muhakkak· 
• Dururp dururken partinin 

bir harekette bulunmau hal. 
partiye kal1I memmıniyetsWi.. 
gösterir. 

RomanyaJa oaiyel 
4 

Romanyaya gelince: Antona. 
un vaziyete hlkim oldu,iunda 

kadar ısrar ediliyor ki bundan 
edilse yeridir. Dört gün ev· 

ele sükGnetin tamamen temin 
ulu Bükref tarafından blldi

olduiu halde Frqo muka.. 
tinin dün km'dılı bildirildi. 

~-_.,,;· hllA ihtiWcilerin elin
• Transilvanya Romanyası 

mukawmete devam etmektedir. 
uhafızlann kolay kolay 

elnüyecdderl muhakkak. 
Hona Sima'mn ne oldulu ma. 
delildir. Bir çok ve muhtelif 

yayıldı. Şimdi de mem1e.. 
dışan kaçtıiJ söylenmekte

Dernirmuhaiıdar aleyhtaı\an. 
y:ıytıklan bu haberlerin de. 

ilnnııtllafularm inukawmet!erini 
a matuf bulundulu mu. 

şimale dolru ı.•ıtl illi._ Atin&,• (.l.A.l - :AtJu ajan. 
etmeleri ve gaı:bf Libyadakj ltaL it bildiriyor: 
yan kuvvetlerinin nazarlarını Q. Katimeriııi gazetesı muharebe
zerlerine çekmeleri kuvvetle muh. nin Uçlincil ayı dolayısile yudığı 
temeldir. bir başmakalede ezcUmle diyor ki: 

Tobruk'un yQz kilometre pr. Bu. sabah aat t~ 3 de lt&Jyau 
binde ve Deme'nin altını~ kilo. tecavilzUnlln ttt;ftn«"ü ayı bttıntş bu· 
metre şarkındaki Bomba tabii lf· · lunuyor. İtalyanlar bJ&1 aylarca 
manı lngilizlar tarafından i9't&I mllddet bir alnlr. buhnuııo.a ';'lt't
edllmiştir. Burası mükemmel bir mışlardı. Herkesın ağzında: 'Aca
deniz tayyaresi üssü ve iGrid ada ~ harp ilin ed~cekler mi?-~~ 
sına Afrika kıtasından en yakın il~n ederlerse bız ne yapabillruı. 
mesafede bulunan toprak parra. &ibi sualler do~zyor ve bwıa her
s dır kes: "Harp ilan ederle~e kadın, 
ı ~ Afrikada da Eritredcld çoluk çocuk, iCnç ihtiyar. hepimiz 
İngilla harekttı inkipf etmekte- IOn nefeslmJze kadar uğrqır:z ve 
dir o vakit ya geçme7Jer ve yahut ge-

İngil" 1 Avard v Tarantv çecek olurlarsa ancak bizim ölü 
ız er . a e J n- vücutlanmızı çifneyerek geçebi • 

i)rıilne kadar ılerlemlşler talya lirler ... tarzında cevap veriyorlar. 
!ardan 1200 esir almıılardır. . dı. Nihayet geldiler. Adeta Yuna-

Sudan •• ~&beş hudud~ı nistan böyle hareket etmeleri için 
taarruz da ınkıpf etmektedır · onlara para venniş, on lan terbiye 

Tana gölü dvarmda vatanper. e~. onlan hareketlerlnt çok de
~ Ha.beşlerle İtalyanlar ara ında falar tecrUbe ettirmiş gibi aabahm 
ııddetli harpler c::e!'yan etmekte saat üçünde ultlmatom vermek, 
olduğu haber verilıyor. ultJmatoma mühlet olarak 3 eaat 

Somallde İtalyanlar rlcat et. tayin etmek ve bu mühlet bltmo-
mektedirler. . den evvel hudutlarnnrzı geçmek 

Kenyadan Cenubi Ha~ıstana üzere gedlfer. Blı. blaettffbnJz 
yapılan ~.ngillı taarruzu da ınkljaf nefreUn blr barut fıçısı gibi par
etmekteaır. laması içhı bir kUçUk kibrit ateeı. 

Hal binasının 
gelirini arttırmak 

Uz ere 

ne muhtaç idi1c. ttalyan-ıı Athaa 
elçisi sinyor Grazz beceriksiz ha
reketlerlle böyle bir kibrit yerine 
geçti ve o vakit bUtlln Yunanista. 
nm infiali ve gaym blr volkan gibi 
semalara kadar fışkırdı. 

YUNAN HARBi 
üc ayı 

doldurdu 
KaUmerıaı ıauteıı 

J8&1JGrl 
Y unaniatanı üç aaatle 

altüst edecek ItalyanJar 
timdi üaera kamplarında 
Yunanistan., diye bağırmaya ha. 
zır bir temayiil var. 

Biz onlara her türlü yardımı 
yapmaktayıı. Çünkü biz medeni· 
yiz ve ltaıyan değiliz. Dünyanın 
bQtan dığer mllletleri bize bak. 
makta ve diğer bütün kıtala .. rlan 
her lisar.da biıe kadar "yaşasın 
Yunanistan" seslerinin akisJerl ~I 
mektedir. 

Ecdadımız, Milityad, Temi .. tokl. 
Kanarisve Salamin, ve Musolorı&i 
kahramanları meı.arlanndan çıka. 
rak içimizde hazır bize teşvik et. 
mektedirler. Muharebenin bapan
gıcınd:ı.nberl geç~ bu Qç ay y{l. 
reklerimizi sevin~e dol~ ... , makla 
beraber, ayni ıamanda elemtleri 
mucip olmuş. birçok göz yaı;lan 
akıtmı,tır. t~e bu e~em \'e g6eyat
lannm intikamnu gelecek aylarda 
alacağız. 

Gue~ler. pçen Oç aylık muha. 
rebenin be'"'ıca hAdhıelerini nakil 
etmektedirrer. 

28 Tettinievvel 1abalu dQşınan 
taamıı euniştir. Yunan mukahil 
taaroJ1U 4 Teşrinisanıde ba1!amış. 
cır. ~ Teşrinisanide ltaJyanıarm 
bir fırkası Phxlos dağlannra imha 
edilmış, 10 Teşrinisanide Alp tır. 
kası da aynı akibete uğramr,tn. 
14 Tep11ıilanide Yunan ordusu. 
11un tur"UIU bütün cepheye yayıl 
~tır. 20 Teşrinisanlde Görice 24 
de Moskopolis, 30 da Pogradec. 
4 K!nunuevvelde Piremedi. 6 da 
Ayu Ayasaranda, 7 de Oelonyo 
ve ert.esı günü Ergiri, 24 de Hlma. 
ra ve nihayet ele Klnunusanıdt> 
Kllsura işgal edilmietir. 

17 Kanunusanide Toskana kurd 
tarı aduıdald alay, &anki müdafaa. 
su koyunlardan mürekkeprniJ gibi 
t~lm olmu,tur. 

Arada 24 Kanunuevvelde Papa 
nikoli denizaltısı Adriyatik deni. 
ıine &trerek Qç bOyük ltalyan nıii. 
!ellah nakliye gemisini ve ~!ebi 
ihtimal bir torplto muhribini ha· 
tırmıştır. 29 Kinunuewelde Pon. 
~ tienizaltısı muavin gemi ôla. 
rak kullanı'an Sardenya adındakt 
İtalyan nakliyl" gemisini bat1nm,. 
tıt. 31 KAnunuevvelde Kat!IOl't• 
denizaltısı bir ltalyan Sahnn~ ~l"
misi. yiM Adrtyatik dmizinde ba 
tırmıştır. 6 K.Anunusani~ Yunan 
torpido muhripleri filotillas, Av
lonyayı bombardıman etmiftlr. 

Butıctan başka t&Srih etmek iste. 
mediğimiz başka hadiseler olmuş
tur ki bun'an ltaıyan bqkuman 
danı Kavallero t(lphesiı pek!lJ 
bilir. 

1 arihten: 

6 8 sena evvel 
ısıanbul 

BulÜJllerde lflldan maskele. 
me tecrllbesi bir daha ya.pıı.a· 
cak, JfıklJ bıta.nbul, ıene karaıı
Uklara gömWecek. . 

llk tecrtıbe yapıldlğl ~11 
de, geceleri .çaJJjlp gtlıid~. 
uyuyan bır şehirden büuıe~ 
tim. OOn eeld "Mecmuai ""' 
nun,. d4J vesaiti tenviriye bitıf 
llklı bir yazı gördüm. Çok _... 
reun. Bakın bir puajmcla Dl 
diyor: 

"'Dünyada dikenıda gül oıma. 
4ığuidan gum ela bir mıh
\ ardır. ÇWıld1 bır ~ t;Dvtr 
eden gaz, bir yerden taksim olUll 
duğunda.n bır takım efkiya u· 
ranlık bir gece birden hOculll ~ 
derek gas mecraaım tahrip ~ 
anı "c:ıhltte şehri zulmette hlrl
karak istedikleri gibi katli ntı • 
fuaa ictlsar ederler. A vru~ 
lar' geceleri oehriD ber tailfllll 
glindilz gibi aydınlık *6rme'8 
e.lııtmllJ olduJdarmdan böyle bit 
musibet zuhurlyle ~~ 
kalmalan mUmkündtlt. r-a-· 
bizim şehirler geceleri dai_.. 
karanlık olduğundan bu mab
zur hatırımıza bile getmes.,, W 

Bu yazı tam 68 sene eyYeJ 
tipr etmit olduğuna göre,~ .. ~ 
kitki latanbul da1ml bir ........ 
içinde y8§1yormut demek:__,..ı.aı~ 

Yeni bir pa viyo:-. 
inta ediliyor 

Hal blnumm gelir kaynakla.
nm arttırmak Uzere ~le.. 
ft girişildiğini yazmıştık. Yeni. 
den bu müesseseye senede 150 
bin lira gelir temin etmek üzr 
re ~ peynir ve yoğurt 
gibi yiyeceklerin de hal bina-
111nda satılmasına karar veril. 

26 ilkteşrin pazartesi gUnU n· 
bahmdayız. Her taraftan gelen ca· 
navar düdükleri sesleri. kilise GaJ1 
lan, mızıka nidaları ve eokaldan 
doldu.rap taşan binlerce ahalinin 
sevinç sadalan btrfrtne kar1§1Dak
tadır. Daha pazar gtlnO geee ya
m:na kadar: "Ne yapanz?., ıu~ 
ni soranlar şlmdl diğerlerile birleş· 
mffler ''hepimiz Yunanistan için ö
Ulme gidecefiz.. diye bağırıyorlar. 
Seferber edilen gençler otobllsler
le, kamyonlarla, taksilerle eehrin 
caddelerinden geçlrllerek hududa 
ıevkediliyorlar. BUtUn bu arabala
nn berinde hareket ve muvaealat 
yerleri tebeııirle yuılnuıı "Tirat.i
na • Tirana". 

ilk okul çocuklarına hava
cıhk konferansları veriliyor 

"Ioık,, m tarihi pek --.w-· 
Dört bm altı yüz elli eene k&4!' 
evvel Hindiatan ve A8)'8llql .... 
ter kUlmlarmd& balmumUD1111 
bilindifiııi kaydeden aerler .~ 
Wli.ttaıı 74' eene evvel ~~ 
ci olimpiyatta YuıWıi~ 
yapılan dini lyinler, balm...-

miftir. 
Bu gibi plalann &1tı)Jnaaı t.. 

çln mevcut binaya yeni bir pav 
yon ilive edilecektir. 

Pavyon blnanm ar~a tarafın
da ve karpuz iıkelesine dofru 
olacaktır. Pavyonda fiıplk te
aiaat da olacaktır. Bu yeni bi. 
ranm ~ma devlet inpatma 
mtıaade edilir edllpıez derhal 
.,.panaeaJrtno', 

Bet kuap adliyeye 
verildi 

Ful& ft1atla et aattıt1an ı~rU-
1- bet blap lhtJklr suçundan 
mOddeiumumiliğe verilmitlerdir. 
~lar şıeu hallsklr pzl cadde -
sinde, Rıdvalı Barok ft KlamHI 
lıfa4:a Maçkada.; Aıif Soydat. E
rlkll Eliyadls ve Abdullah Doğru
g\ ""dür. Haklarmda tahkikata de • 
vaaı edilmektedir. 

. 
Bir nokta 

Zaman, eaerlerlnl kemtree 
de taribba ebediyeıa yqatacağı 
bhramuJar nrdır, Bunlar, bit 
devre h&khn olmqlar, blr d~ 
Tir yq&m:flardır. Hldiae ve te
l&dllfier . onlann bq1ariDa bir 
OOk vakalar örmllf ve bu örgt1 
buan 6yle 1*.Mytr takip etm!t
tlr ki, bqlaqıçla IOD göı önUJıe 
ptirildijt vakit, bir fikri, bir te
li kW halinde ifade edecek hal 
aldıklan a&rUlmQfttır. Her ha· 
J&t blr romaa mevsuu olabllir, 
l'akat 6yle imanlar vardır, ki 
Jıayatlarile, harikulAde bil' mev
suu loleaılf, tahkiyealni yap. 
IDIŞ• kahramanlarını yaratarak 
epiz, pheaer blr roman ham. 
lamıtlardır. itte "Selçuklar 1&· 
rayından Ankara kalesine,, mev
suu, muayyen tar1hJ fa)ııslann 
Jar&tbklan bir romand~. Onda 
"'vaki olmam11., bir Ul.v• wan:. 
JDUZ. Her Wl8e obnuttur: heı
ftka cereyan etmfttir. Ben sa.
dece rcımam ~" hdrtan 
kurtam&ya gahftmı Ye tarih .... 
hife~de bUtUn canlılığı ile 
Y8flYU romanm çOt muhtelif 
81er'lerde ~ olan \1'1111-
blamıı topladım. N. A. 

Melike Adiliye 
- SeyfeWD. dedemin kadın 

ytdııden bqma pleııJerı bilir 
ml.m !. Bilaleabı delU mi?. De
dem Kıh~ ArllaD Ersurum Umera
llDdaıı blrbdlı kmm n'kAblım'fb. 

Km plJn olm111 sellrken Dult
mfmd ~Anlan 8e1ID e
lble PGU. Anıu eey, 1mı1 JraptJ 
" k~ndl konalma satlrdtı. Kılıç 
Anlan l>ampıaeatlller tllerlne Ol" 
du slrcl1l. Kafl6p olunca a bQ,yO 
clftrıenı olan &an tmpantonm
dan taMI t lstecll. 

Kıt.o .Anla 11131 alaDı .... pdl
- ban~ lı Dil .. a.,f•ttm. ..,, ... ., ........ : 

- Sl6a ,....._ .,. llllft1,. 

!rlilll şel lletaluıu millete Def" 
reWği beyannamede Ynnanldarm 
methW' cümluini tekrar ediyor: 
''Bu harp ocaldanma içln, eoda.. 
dmımn nıezarlan için ve ulu Tan
rmm mabetleri ~hl en )'11bek cl.. 
daldlp ........ Ilı. u.e..1* ~ 
nuniyet hfsııldtr. Herkes kendl ke.n 
dine gflnllıı bfrln.de tek bq':11& adf 

ıtılı ile ayduılanmiL _.. __ "' ..... 
''lfık,, ınabedlerden ...-.,,-· 

ve oradan da aokaklata tntu-1 
etti. ilk qrklarla b ••enen ~ 
''.Beldet Nur,, denen Pan-
12:S8 de her ev eahlblnin ka~ 
önUnU aydınlatacak blr ~. 
bulundurmaaı meoburfyed ~ 
dl ve bu mecburiyet Ud yl1I -
ne lilrmn.ttl N. A_;__, 

bir yatak ilzerlnde ölecek yerde, tık otuı QOCUJuma baft nru-

1 

yarcSmı mıkHdtle cıbJluoda ~ 
Yunan!stan ~. zafer tçtn hep bir- mu t8f)dlltı baft ttbllk.a bıklnn.. 1ll&IDI& bru' n..U. 1U'daD d•ı-
likte &lmeyt bir ter8f addetmekte- da tonferwlar ft111melble karar netleri t•Hlne devanı ec'IJmeltte. 
dir. verUcQm.1 yumJltıt, ilk kaaferau dlr. limdb'• bar 8ttll 'teıUld. 

tşte bu unutulmaz savaştanbeıi dUıı Dnln&ıl balbvlDde. Dnbı&dl im mallfm. ~ ım .aut. Çam 
3 muazzam ay geçmi§tir. O vakit kazuı llkokal talebelertae ftrll· boa im, Cml'&hurtyet halk l*rttll 
taıaffurupne iddialarla Yunanit- mifUr. tsmlr talebe yartlan. Itıt lllMf. 
tam 3 saat içinde altflst ~ Koaterama 1000 den futa tal• Kabe.tq, llleei, EreaHy Ulellnde 
ilan edilmiş olan İtalyan askerle. ! be lttlrü etm!ftlr. Diler halm. denlekler tMSa edtlmftttr. Dlftr 
rini şlaıdi üsera karargMılanna. lerlnde de Jrıcmfenmlara bqlana- okullarda yapıtamuma devam edil 

lıtimdat sealerine si 
lerek tayfalar ölümd 

kurtanlch 
Dl1D yapılan tahkikat,~ 

lilD limanda wkua ıelen bit 
hldUıeyi aydmlatmıftlr· . 

yırtık elbiselerfle gelirken görüvo. caktlr. mektedir. 
rut. Bur.lann hepsinde "Yaşasın Dlfer tal'lftan haft kurumana 

IUdi• 1Udur: Evvelki ~ 
öfleye doğru. Marmar& ~
rmdan latimdat sesleri ~ 
mut. liman ve betinci fU 
&il.kadarlar bir deııia kalU
vukua gelmek üzere old:~ 

r----..... ---------------~----------. BILÇU&LAB IA8AYIRDAN 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi H&tJ>, Sevda ve intikam romanı 

~- No. 1 Yazan: NiYAZi AHMEl -· 
- Dotra.. Kadın yaptırır •• Kı

lıç Aralanm dtipnan ukerlerl lle 
kanpn ordusu Danlpıendlert mai· 
16p etti 

- GeUnJ de aldJ defil ml T. 
- Bir hllei ıer'lye ya.pv.. Kuı 

nlldJılıaı ldl. Bir kllttlr söyletti ve 
bunun için de bofa.dı. LAkin tama.
mile l:ıopyamadı Seyfettin.. Bir 
bafkasmm el.ln ıeçmJe kızdan el 
G8]tmeai JAzmı gelirken onu istif· 
raş da eyledi. Belki de hakkı var
dı dedemin.. Kim bilir ııe yaman 
kısdı.. GUzel olmıca daya.nılmaz 
Seyfettin_. Ama lt1 buraya ftrdrr
manıak 1Azım._ 

- tktncist de kadın meselesi b
lacak.. 

- Ta.bil kadın meseleli.. Ordu· 
su lla oaııı.mendllert mailQp et • 
Ukten ~ Bıaııı K1f lıtlktımdan 
Nureddin tlzer:lne yUrtldU ve onu 
mağhip ettl. Fakat sonra başka 
bir çare dUşUndU. Kıznnı ona ve.. 
rtrsem. BüsbiltUn bana bağlanır, 

dedl Selçukayı Nureddine nikah
ladı.. 

Gllzel bir fikir.. Fakat IODU fe
na geldi. ÇOnkO Nureddhı bir çen
P kınıa &tıktı. Ondan bqlı:asmı 
aGstl PJrmQyordu. Selçukayı 1eve
mecU ve çengi kıznu bırakamadı. 

Kılıç Anlan bunu duyunca bid
._ıendi.. Orduaunu bir daha Nu
ritdtnin tlserbıe .ev'kettl. Nured
din, JIDnra S&Wıaddhı YulUfun 
,..ma kaçtı. KdJQ Anlan oraya da 
ldloam etU. 

- Çok --.idi ve lbntll \tlb.
ı.. .. 

- Kadm puımafl banlar ..,.. 

- Sonu naııll oldu acaba.. 
- Zavalb Nureddin çengi knmn 

bıralmıağa razı oldu da il yoluna 
girdi. 

Bunlan a&yleyea btl)'tlk SeJCulr 
bükilmdarr Alleddlıi Keykubat'dı 
kudretli ve kuvvetli hUlı:Umc!ar, 
Hokkabaz oğlu Seyfettin lle dev. 
Jete alt itleri mtıakere ettikten 
aonra bahsi kadın meselesine inti
kal etlrmif, tarib! hatıralarmı an. 
latm-.U. 

Alleddbı: 
- Ama, dedi Klll9 Anlan slbl 

b1r hU-kllmdar için bu tld Yaka bir 
kusur aayılmamıJı delil mi? O
nun da elleımıek bık'" .. 

SeyfeıttJn. bu bahatn &yle botu bo 
ıuna ıçt•maıtıtnu eal)'or ve me • 
rak la neticeyi )JekJ1yord1I. 

Alled<Uzı. ddttınolıeıtDl ulattı: 
- Her a.man derim. Jd afer 

dalına lahçla elde edtlmes.. Blru 
da sb'uet lbmı. 

- Evet Sultanım.. Bu .a.o.ııtı • 
zün ne kadar lAbetU oldutwıu se
ne slz !abat .edlyonunua. 

- Delil ml ya .• Ha)'D'lı netice
lerini de görUyoru. Şimdi Melik 
Muazzam Şerefeddln ha'n"D kıs 
kardeti ile de evlenmeyi dllfllnil· 
yorum. Kuvvetli bir dost kazanmıı 
olmu mrvız!. Billyonnm. 1d Melik 
Adil evl&dı ile karabet ll&ltanatı • 
mın revnakmr artt:Iracaktrr. 

Seyfettin. Alleddlnin flkrinl dof. 
ra buluyordu. Blltlln zaferlerin lu
b;la elde edileeellne kendJld de 
inanıyordu. Hatt&, .tyuetıe elde 
edilen r.aterledn daha gak &mllrltı 
w daha bu uaıdl o1wlmJ 14-

heaaplıy&rak yardıma -~-
All.eddlııln flkrtnl ft\'kallde aı. h:ımlanmıtlardır. 

kıtladJ ve: btimdat aealert gtttikQI ~ 
- Bu ili y&JJID&1l tekettuı ed• falm:ş, fakat kuazedelerin till' 

rlm.. dedi, rede bulunduğu bir turlll enJI • 
Alleddin •e~: ııiam&mlfbr. .._ .... _... 
- l>em* bu io1 .en yapac.:ık • Biraz sonra, denls ~-:;-

em!.. alt bir vçurun mtıret;~_!: 
- MUaaade edeneniz.. ınan tdartaine, imdat IMGr-d 
- Çok memnun olacajnn Bey- rbı, a.llebl ihtimal, Kalamll Ot 

fettln .. HazırlılJm yap. Ben de ıntl· Kmalıad& arasmda bul~~~!.: 
oevlıerler.,mıırama lıedlyel•.ıttmot blldi-'•tl Bun URl""'I 
•• altua tamttır. cariyeler ve ..,,_ rını •MMV r. un -:;. .. ı 

-~ lımana ait Gual motartı. d_~ 
llmlar, hazırlatayım, Biraz parlak ta'lr•,..,.. &ıcıeı-ı•• 
te~de gitmem 1Azmı anıyorum.. :ıen mm-.,. 1 

- Blbet Rltan:m.. Buna tUphe alardan aı6f 
mi var.. .., U&U11Urearamtteı..-". k~~-

- Melik Adiliye de güzelmiş ı.ur m 111twt _, 

Seyfettin bulmutlardır. ~-·• 
8eyfeWn çok hatif tebellllm et- Bunlar~ Uç Dl&Wadald ~ 

ti. Bu gtılUmaeyifle: gnıplan ıdt. MUhalef~ti ~ .... 
- Sizin bundan haberinb oııu.. ytl&Unden muhakkak bır ölu-

1& bu ite slril&ı' mi ldlnll?. demek . tehlikeeine manıs ~la~ ~~ 
tattyorda. !ardaki mürettebat ~-

Se•"'..tH... betan hulrlıklan bU- Kmalıya çıkanlmJftn'. .wltl 
,Y .. _._ Mavnalan çeken r&norkus--

)'Qk 1* l9VIJag ve neee tçlDde yap- ne ol4ufu tahkik ~ 
tı. 1&ra11U hllktlmdar ve kralioe 
imlan do14urmaktan buUll bir 
Hvk ~ .uıtaııma yarana.bil • .tıtimllk itler.ne ait 
melı, GD1111 • Ml)'tlk mlWatı ola- bir karar 
eütı. Ze'ftd deUCelme Hveıı Al&- ._._, .... ,. ... L--- veril-~ 
eddla, barbl bbramanca yap&bllen "9"AllUIA ~ _.....,. - -_.a11~ 
bir kumandandı da.. o halde ona mı tatbnWc muuıeleel Oımal ~ 
ba -JM-... ---Lt rt ... 1.tho -~ dikten IOIU'I, 9011 vul)'etlerl ı-

.. ._ "" .-vue _,,... ~ bit edilmeden derhal ~ g&rmell? •• 
Bllktımdarmm ellerini &perek ay bqlanmütadlT'. Bu vutyet r 

nlnea Seyfettin: n n ktmyeıtf tlzertnde bazı ~ ..... 
- P&k yahıda. her lt1 hallede· len icap ettlrecetfnden MP-

_,_ d• - ı~ .. -- d-•....ı binanın aon bulundufu ftllyet 
nııave ::::d~: au l.&UIUI.. ..._..... raporla teabtnt edilecek ve ~ 

- St>vlnmekte hakbam Seyfet- eonra lstimllk edilerek ~ 
Un •• Bu BUreUe bir dostun eUnl na bstlanacaktır. Blttba ~ 
aıkmıı olacakem. KuvveW bir doe- lılorlnde bu tekilde banlret ~ .. 
tqn. mest !Mıı allkadarlara t•mdlla., 

Seyfettin. ha~lnde kurdufu dirllmlttlr. 
llemi yaıpvamadı. Tasarladı'h ke. ==========:::::::;;;. 
Umetert tekrarlıyamadı. Malatya· VAK I Ta 
ya lfElldift ~ bir yorgunluk bte-
llettl. DaldkallJO ıre-c;e JOrıun- a b on. 
luk UertecU. alnlar belirdi ve btl-
ttın p)'Ntln• .... orırımm•larna olunuz 

eUJronmldr.._jj!§ll!~LL----..=...:...=:.:..:...:=:..=:___._..ıaı 
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ICOtA YUIUlj ~~ P_!>_r, l 
Hakem toplanblarmda j Darülaceze imalô.tlıareleri 

AMERiKADA gazeteciler de ı 
bulunabilecek 

Yazan: tskender F. Sertellı 
60-

~~'net.. Bu k~Ume'Yi ;:;_ 
~ IOn <:eiaret edemem. Li · 
Oıı~ defa aıae aöyliyeyim 

Pazartesi akşamı yapılan ha. 
kemler toplantısında, hakem ar
kadaşlarımızdan HlisnU guete • 
ci arkadaşların da bu toplantı. 

Sonra kenditıJ zorla tutarak lara ıştırak edebilmesınl teklif 1 

Müessesenin bankada birikm·ş 40,000 
lirasının bu ımaıathanelerin inkişafına 

sarfı çok yerınde bir hareket o·acaktir 

lll8ut~ ı:neeut olamauıiuı!. 
.... \> 

c.:ebri bır giilüote Nel60na şu ce· etmıştir. 
vabı ver<lı: Bu teklif ajanltkça mcmnuııı. Yazan : Yekta Ragıp Onen 

~di~''"~I bu kıtla zorla 
~ bir -•nız! Dedi, benim 
~~ ll-~~e ~lyetiin yokt~. 
~ - nısbet olıuo diye 

ıu k1&ı alllıCilğım. 

""'"' Ha.cet yok. Ben hasmımı yetle kabul edilmiştir. ı.JOS ~e!inde temeli l\ttltp 
yeneceğimden emin olduğum ı. HUsnüııUn bu teklifi, ajaw .!Jll aerı~de açdmı@ olao Of.· 
Çiö, bu dedikodulara kulak ver. mız Nuri Bosutun bu tek'ifi ka· ruıarıezede bugün faal bır balde 
mem. Alem ne soylenıt söyle· bulü gazeteci arkadaşları mtl inıaıathaneler de vardır. ima.. 
sın. tehaasıs etmigtir • \it.haneler bilhassa .on ıkı sene 

Ortaaa atlar koşturuluyor.. Boks m:· - - 1::ıkaları 121'fında yenı müdür Bekır 
o.::uıbazlar oynuyor .. Maakaralar ıafl.fın himmetiyle inkışaıa 
t>ln tilrlU aoytarılıklar yaparak İstanbul boks ajanlığının ter 1flamış, harıçten büyUk mık· 

\'tısh- t.alkı güldilr'lyordu. Valker bir tip ettiği boks müsabakala.rmo •tUta ie alacak dereceye ıeı. u,. llRKn aralık yan localardan birine geç bnümüzdeki cumartesi a~mı J.iftır 
••• 

lın ı.:.C E lKINOl HAS tJıİ§tı. Oradaki dOll, ıanyle görU Beyoğlu halkevi salonunda de "Jü;seeeede terzıh&ne, kundu· 
O i{AaşILAŞIYOR.. eUp döndUğU zaman Yusufuo vam e~ilec.-ektir • ra, marangoz. demirhane atel. 

!ati hge<!e <lior d • ) suratım askın gördU . Bu müsabakalarda lO ~ Yeleri vardır. Müe&eeaenin bü ~ 
'l1~~ınç ~~Uf~~k ıoca. karşılaşacaktır. Miisabakalanı Uin ıhtıyaçlarını bu attlyeler 

rıat kır""'ıua n 0 gece locada biı - Ciliım sıkıldıysa gidelim? muntazam cereyanı için aiaa,. trının etmektedir. 
~·~· ~laYuadıuun canını ınk • - Hayır .. Pek memnunum bu lıkça lazımgelen bütün tert :ıat Bu atelyelerde evvelce sanat. 
,_,~L'.41 " a" ~ numaralardan. Hele §U kUçUk almmıştır. Karken malQliyetinden ve dil-
""'l ı.r.oı ". 

1
• ~ usuf çok iyi k •ıdıll y ... akı N'"' .... imli n• K!> """il" o. l · · d · ~ 1( 0 -\"rnu ı ''' 1 e " n. .... .,.,,v • .... - " .• ..,ma arıcın e en Zl\'na~ künlu.;.;ı .. den dolayı DarUllceae. 

18 N 1 § 0 acaktı. çevik bır ko§ması var. Kuzu - rıyas ve Hasan - A ~di e--
i '.(~Uie eon ° gece yine sırke - Cakı ~ördün mU? müsahakalarınm heyecanlı ola . 1 re ıltica etmif olan, fakat ma· 
1. tararından _ davetliy ~ nilıyttı çalıomaaına mani olmı. 
t - Hayır. cağı tahmin edilmektedir. ı yan ace7.eler ile kendilerlot İf 
'-Ua!1fd keııdı keı1din" ·. B . ld. Ş Dahili Pentatlon d&-tttılmek üzere küçük ,.tv'uk • nıştırmca ~f kendiııini tutamı -

tı..a. "' a111 " - ıraz once ge ı. u yan b k ~ rıl k d ~~ yarak dedi ki: 
~iİ!li } sen ele.. g2zteler is. taraftaki locada, beyaz saçlı ada müsa s. ası tar çah,u ma ta ır. _ Efendım, demlrhanedekl şu 

"\il(p °' Usı •. Yarın öbürgün nuo lSnUnde oturuyor. At~lizm rıfanlı(foıdaıı: Bırkaç ay evvel aabrta tara. ö d.. •.. .. 1• t ed t h 
Dil il...ı.~:deceğım. Vı.,,.oelir bana Yusuf yavaşca b:ı§ım çeviı- ı _ Dahı'lf pentatlon nı\!" ... _ tından tehırde yapılan ııkı bir g kr uguni uz ha a ;e b eva e1!11 
~~Od ı -e "" bir k ri -·" pe eek dlr, em ue uranın a a. 

l:>i u ar. dı: bnkalarında vaptlması l!zrm ge· aramada ço IM!lrlt ....,.. .... • tı pek azdır. Biraz gayret\e bu· 
~~d~u. Locada dördü bera. C'ıkı iyice gördU. len koşulara. 2 şııtat 941 pazar tar yakalanmış,. bunla.~ın b!r ~18 raya makineler temin edılse be. 
v~"" - Domates suratJı. eett büı§ gUnU saat 14 de Rôbert KoleJ'in 1 mı memlek~tlerıoe gon~enlmı.ş. led' b b 1 b 

""-- Ordu. Yani Yuauf, lı bir adam. - bi k 1 l"'ri .. •-A' ed l ıyenin ütün so a arını u· '- 4"' kapalı salonunda devam edile. r ısmı a.~ e " n... ~rm ı • ~ ' tCUnıan ve Miı Nel - - Harry ıcadar sert ve surat. cektlr. ırıtı. kimseeıa olan}a.ı: da DirW· rada yapanz. 
b .. ~Uaut sız değildir. Konu!Jl!lıılan Har. MUsabıklarm tam saat 18,30 lcettye gönderilmıttı.. Sayılan Bu.odan baıka yine belediye. 
1~~ .. 1- ,:'11ık, hiç ki-ft....:ıen sak · · · · k 26 b 1 b kl nin ve diğer re.emi dairelerin 
'CI "'I\ •e u~ ry gıbı ınsanı sıkmaz. Bır u· da Kolejde ha.zır bulunmalan YI u an u llU86J't çocu ar. d · ·ı·. · · 1 · · k 

l\to Vaıfyeti --'·lamak d ""-• b gU U t uh•·ı·t emırcı ıge aıt ış erını usursuz l'ıı.::-'',,. rd Dll.I\ suru var tr: Ma6 , .. rdur. prttır. u n m eMesen n m K" ı a. 
-~§ g(l~ı_Mis Neleona abayı - O kusur her pehlivanda 2 _ Genel direktör!Uk ko°''• tc'lyelerind~ sanat öğrenmekte vaparız. 

.:'lfeii._ • '41tUyordu. bulunur. li... dl 1 imalathanelerin faaliyeti cid-
~i."UJ1ıan bir aralık Yu.sufun 2-2.941 pazar gUnU eaat 10,30 r er.. 1 . dm takdir edilecek haldedir. An. 
ııi .. ~ - Ya sende neden yok? Bir ıırtlannda ı inci s Uncu kata- Terzıhanede bun arda.n yedı. k b 1 . 1 . . • lt k 
'diıl -fnılııafirlere duyur. ~-ocuğa bile alçak gönlUlWUk goriler arasında y' apılacaktır. sini çorap makineleri başmdıı ca ura arrn ış erını çoga ma 
' {{;- ısıldadı: gösteriyorsun! E . .. Ü h Ik • gördüm. Bir kaçı yakın bir za· zarureti vardır. İ§i çoğaltmak 
~ aıJlte Muı Nelaonu loca· - Eh .. bu da tıynet mesele· mınon a evı manda öğrendikleri makinelerde Lan maksadım, her dört atel)'e • 
l1lııı ln..~Ydık. Her ta.raftan si. Başka ne diyelim. ko§USU Çôrap örllyor, bir kaçı da henllz de hariçten fazla miktarda iş al· 

·"ClYa bak ı ıığr maktır. Bu takdirde dört a. 
' ~ ıyor ar. Cak sirke ~dikten 250nra, Eminönil halkcvinden: u enmeye çalışıyordu. Konuş. telyenin işlerinden hasıl olacak 
t~~n ne çık:ır? Halk, alt kattaki trıbUnlerde oturan 1 - Spor ~bemizin tertip et tuklarım çocuklar göyle diyor· klr müesseseye kalacak ve bu 
~ ~ Yanımda yokken de rıeyirciler mütemadiyen ilst kat. tiği ikinci koşu mUaabakuı lardı: suretle bir zaman gelecek ki , 
~db- .!Ordu. Amerikalıların taki localara bakmağa başla. 2·2.941 pazar günü aaa.t 10,30 - Burad&D çok memnunuz e. müessese belediyenin yardımına 

liay~;!: Yabancıya bakma. ml§t.L da yapılacaktır. fendim. Kıyafetimizi dlbdUlı, bile muhtaç olnııyacaktır. 
,
1
, lyt • ., 0rıar . Her~ fU merak vardı: 2 - Kotu mesateai balkevi • ~p baıına para da veriyorlar. Bunu temin için de ortaya 

~~~ı.- ~O bu bakıım llUlD& ·•- Acaba iki hasım, uzaktan GUlhane parkı, ortasındaki ana şallah adam olacağız... mlltedavil sermaye koymak, aoo 
"" n""'l h uza.Jk - birbirini ~rUnce - "-oldan gidiş ayni yoldan dönUı Terzihane kısmında bUyu .. k tel 1 . l"'- 1 1 ~a ....__1 <&41 a yanyana 6r 6 .., " . ye enn ı.&aum u tes satını 

~"':.~ niz çıkanıa, bu h°" ne yapacak?!,. (8l kilometredır. bir faaliyet vardı. Kadınlar, er· Y&Pnıak lbımdır. öğrendiğimi. 
.ı:lllııt -..ıu ıni? Cak, sert bakı§larlyle birkaç 3 - Kooura her teşekkUlden kekler hanı harıl pamuklu diki. göre, darülacezenin bankada bi-

\'l::'.' ~tepesi atmıştı: kere Yusufun locasına baknıış azami <20> kici dahil olacaktır. yorlardı. !4eğer bunlar ~·1zı~y rlkmi3 40 hin lirası varmıo. Bu 
~t( ,,2~da evlenmek, ..- ve Valkeri rörUnce .-ellml&mı§" 4 - Onuncuya kadar derece he.bıııa kahraman aberlerl- parinın y&flanıdu fazJurnı bu 
·~· · ~ ~:--ak ını, yoku ayıp sa da • .tı .. n ~ımemi•tı. alacak kotUcul•ra madalya ve· mia içlD dJklltn ı:>*JiluklulartnJt. if8 tahsis etmek doğru ve çok 
~ .r-- .... w rilecektir. 
~ ~ ı:._-:.. bana meyil Seyirciler Yusufun l>eş\1f çeh 5 _ Müsabaka kaydı l.2-94l Yine askerlerimiz i~in 100 bin yerinde bir hareket olacaktır. 
~ ~!il· ~ de ondan hoe • reiıini gördükçe: . k çift çorap sipa.ricıi alınmış ... Heı Bir kısmiyle de mUnevverlere 
~k;,.."&u kld Ale'ttle haltetmek dtt- - Ne sevimli adam. BUtUn cumarteaı saat 12 de kapanaoa iki sipariş de tam vaktinde ve • mahsus pavyon yapılması mev. 
la ·"I.\! ı. ar serbest bir menı. Türkler böyle gUier yUzlU mU· tır6 _ MUsabakava dahil ola. rflmek için terzihane eefetber ıuubahsol&bllir. 
~ u~ç katmadı da bunun dUr? cak koşucular saat (10) da spor edllml~tlr... DarWacezenin inkişafı ile çok 

11r._ el'clı~-oacaklar!! Diye sö.vlenlyordu. Marangozhanede de bUyiik ya!undan alakadar oldugun· u bil· 

buharlı tekne, iki ka16rffer Uc:. 
hizatından ibarettir. Çama,ır 
makineleri bir saatte bUyUk ve 
lfilçük 450 - 700 parça çama. 
eır yıkamaktadır. 

Kalörifer techizatında bir aa. 
at zarfında 400 parça çaınatrr 
kurutulmaktadır. Ancak hafta· 
da iki defa makineler işlemek·. 
tedir. Diğer günler makineler 
lıtıl bir halde durmaktadır. 

Bu münasebetle söyliyeyim : 
Acaba bu makinelerle belediye 
nin temfalik amelesinin ve diğeı 
mUesseselerinin hatta hastane. 
!erin çamaşırları yıkanamaz mı? 

Geçen sone bir illnda temiz · 
lik amelesi elbiselerinin yı. 
karunMmm 6000 l j r a y a 
m Una kasaya konulduğu 
nu görmllştUm. MUnakasa. ıh& 
le, teslim ve tesellüme ıhtlya . 
kalmadan belediye mtiess~lt . 
rinin c;amn.şırlannın burada Yt 
ka.nması tetkike değer bır mt\ 
zudur. 

Da.rUHicezedeki c;ocu k la• ır 
aUtleri hariçten münakasa •"- :ı. 
lınmnktadrr Yeni müdür bır R 

hır in~nsını ve buraya bır kac 
ınek ve koyun alınarak çocuk 
lar ve acezeler için daha tem•1 
ve halis sUt teminini dü~Unü. 
yor. MüdUrUn bu düşUnüşünUn 
dE> yerinde olduıhınu söylemeğe 
r.acet yoktur sanırım. 

""'c i~~ f salonumuzda bulunacaklardır. b '.:".'4!ll azla bir şey s3yle Duvarlara ve locaların etra. ir frı.aliyet vardı. Kapı. pence · dilim ~yın valimiz doktor Lnt. 
"1. et ed:· . Daha doğrusu fma: re, dolap yapılıyordu. Demfrba. fi Kırdarın bu f~ de el koydu- Evvelki gtınkO kar ve dUn sa. 

b:ttt Neı edi. "Yakında Cakla. dünt1a $anı. Kayıp Aramyor nede ise faaliyet o kadar fula f\lnu ha.ber aldım. Neticenin ne bahlrl don yU!Unden ~ehlrdt buı 

DütüP yaralananlar 

~ bt blraon bu konuşmadan J)il[onu Yııauf qürcseock... Sek.l.z sene evvel Babaesklde tstae· değildi. Ben neden acaba diye kadar mUsbet ve mUessese lehi. kayarak dUşme vakalan olmuı. 
~ 'ttıl\ıf ley anlayamadığı i · lbareli bUrUk afieler Mılmış· yon memuru saımın yanında evtı\tıık soracaktım. tmalathanel~r ~fi ne çıkacağına itimadım vardır. bir çok kiti yal'a.lanmııtır. Bun· 
llı~. ıne: hiddetlendiğini gö tı. olarak bulunduktan aonra nııredıı ol· elinde bir takım albümlerle mil- Darülacezenin çaqıa91rhanesi· lar s·rasile elJyledir: 

"'tt\t, ve endişeye dUı. Gerçek, iki gece sonra gUre · duğu bilınemıyen 16 yaı!arında Me~· düre yaklaştı: ni de gezdim. Müessesenin bin. Beılktaşta odun iskelesi ha.m&J. 
~;;" ~e \ta eeceklerdi. met kızı Nefise Flllzl gl\renlP.rtn «•· - Efendim, dedi. Aradığım lerce par~a çama.ştn otomatik lartndan Bekir oğlu Mehmet Şan 

I:}· ~biı r •. Mlıter Yusuf. ne- Ancak, b3lkta garip bir kana. zetemız murettıphane8inde k11.~de1ı makineleri buldum. On bee bin makinelerle yıkanıyordu. Çama· aırtında yUk taşırken buzlardan 8 • 

lla,1\'e 8()~ıniz, birdenbire .• ! at belirmişti: Mustafa Filize bildirmeleri ~nJ&n~t liraya hepsi temin tdilebilecek... fır maldneleri ÜÇ kaynar kazan yağı kaymış, yere dUşerek başm· 
u. Yusuf tercUma.. (Vntıamı tmr ı namına rica olunur. ~lüdü.r Bekir Zafir, beni ta. dôlabı, iki sıkma makinesi, altı dan yaralanm~trr. Yaralı Beyoilu 

~ Sır le ----------------------=---------------------·--------------- ' hastane.!lne kaldmlmışt.Jr. 

~~,~~+ı"!1: Beşer dakikalık hikayeler 1 ŞEHiR ~URTARAN TENCERE =0~~;:;:da !~lt: 
,tfe Jtı~bur· Nelaona yalın söy Ya··- .. Ken'"n Hulu"aı· merdJvenfnden hyarat dtışmnt, a.. 

\'~ ~U8ut oldu: ı----------------=---- ...._.. w fır surete yara1anm~tır. Yaralı 
'~ıı ~un haanıı olan Cak ''Şii" lerin ..ıdzinct imamı olu "Ba.çldr'Tllrkmeniatanmdttı GOQU lftvari lle mUftllntl'G ~lllma gel- - Bir muclıe. bir muclte!.. Haydarpqa hutaneslne ıraldınl· 
~ıq lutu~da eurada burada imam Rızanın türbesi hem dilnya· yolunu takip ederek birdenbire ditf vakit, tehir bUytık bir korku Diyor; \'e ldeta. durduğu yer- mıqtır. 
~ ••\tfcb:~uş da .. Bunun için nm en karakterlst,ik, hem de en Meşhede inivermJelerdl. geçtrlyordu. MuttU murahhasm zl· de imam Rızanın ellerl derl!lne te- * tıtlnyede otnnn Salim mı 
,elaOıı. zeng·n tllrbelerinden biridir. tç Ç.a.r orduları, bu barekeUetinl yaretlnl haber alır almaz: tns..s etmtı; boğazından yakaladığı Fatma Sertkan. Sultanahmetten 

~ıı...-~ıı· içe bir kaç ;aıon ve bir çok oda- zahirde, kendi tebaalarını himaye - Buyursunlar. dcd.l; ve yemek ctbi, blr taldmşta. Moekovadaki geoerken, buzlardan ayağı k&ymJŞ. 
!!~ lle~hi~ bir yerde Cakm lan ihti\'a eden tUrbenhı cenubun· maksadı ile yapıyorlardı. H&ltlııcat· yomek lçln hazırlığa ba.şladıfı hal- Ccınn huzuruna at.acalonış gibi Ut- düşerek ba.şmdan yaralan:nr§tır, 
~ili du., 1nde bir şey eöyle. dakl ·•sa.hnr köhen" ise dünvada- te iae bu sebebin arkasında Rus de vazgeçtl Yalnız bu dakikalarda rcdifini bisaedlyordu. MUftUnUn * Bakırkaytınde oturan cemile, 
~i~ ~ bir ~adırn. Gazetelere de ki yedi acibeden sayılır. tçe~i. bir emperyalizminin ıtııt maksatlarm· şu t;eadüf oldu ]tj, mUftUnUn biz- lı:arşmmda tek bir kelime konuş· Balr·rkl5y tstuyonunda treaden 
t~ııu 

11 
cıd!Be aksetmemiştir. insan boyu kamil kadar "kişi" ile; dan biri vardı. Yani Ruslar "Ho- fetçı.sl, i~inde yemek dolu bir tu mad·~ halde daha fazla duramadı; hrzla inmiş fakat buzlardan k&va· 

lıı.:te~ner e~den duydunuz? Bu yani, bizım yetil çinilerimiz kadar ra~ı" Beyaz Ru.syaya lllvo et.· tencere}; odan·n içine bıraktı; dı- ve yanında.ki eilvarllerle beraber rak tlddetle yere dUımuı. başmdaıı 
~~r. ıçın çok mUhim bir aydınlık çinilerle kaplı; bunan Uı· mek, Hlndistana nüfuz için de daha şarı çıkU. Meşhed St>!t&)darmm tozunu duma· yaral"nmr!!tır. Yaralı kadınlar te-
db~. 'l'e tU de pirinç üzerine boydan boya kolay bir kapı bulmak iatlyotlar. R.us blnbal}ısmm fQtrl ıtrdlli da· na katarak. ıeriye ordu kuman- . davf altına alınmışlardır. 
~ll~lla rc~nıan bu yalanı uy- altın geçmedir. Dip tarafta.ki bir dL Bcroket ki Meşhedl!ler dindar kikalar, bfrblzme~ln mllfttıye danmm yanma döndü. Jçeri airer 

1 
~ eı'<>ıı h Pt§!nan oln'lu~u. kapıdan da mabede &irilir. MaJ>e. oldukları nisbette milliyetperver yemek vermek hususunda acele et- gtnnez. tellfla: ~· 
~llıa eyecanıı bir ifade ile elin her kö"eslnde. mustaUl came- bir takını adamlardı. Merkezden tığ! bl5yle bir dakikaya nataeli- - EksellM, dedi; koca bir ten· • '""ma ve Tiyatrolar 

h .... - S<>~ıe ~nlatıp duruyordu: kinlar içinde paha biçilmez taçlar, yardım gelinceye kadar garın aa- yordu. MUftU: cere yemeli mllrtUnUn odamıda 111 ~ ili~ S h T 

:i~ U~ı~::.~n~ ;~:;:;~?.:"ii~~~~!~:: ~~;~~·b:~:~~?~ ~-,~:::::,:- dedi. ~:: =~~~l~~:~ l~11~JIW ~~,;_:; "llı g!·g~nç kızın heyecanlan. yelerdir. Ayrıca turbenin hududu- b~leye dahi hazırlandılar. - Eıt&lfunıllah, de4J; bOytlk kalırsa. Çarm h114meUI ordu1an -- .,,. 
)a' ~e0l'Unce: na efrebllmek fırsatını bulan hiç Rusların bu sıralarda nl~n Meı- Çar ordulan namma ıcuç\Ul bir si- Meııhedl iatill etmekten vazgeç.. 
~ ~hıtı ~ldu? diye sordu, kaş bir suçluya ılişUmcdiğl gibi ytızler· bedi topa tutmadık lan eonılacak yaret için geliyorum. •inler ... 
l' l'1:1Jtaa ;rken göz mU çıkar· ce meskensiz ve zavallı insanlar bir sualdir. Beliti de Meehedl topa Kl.dlıen!n halrlkatf iw şuydu: 
J:ı"Nı_ · ••• da, tUrbenin demir kapılarmda tutmakla dindar olan halkı da- MUftU ve blnbqt lrarptıkh ayak· Meped Efganla TUrkmen11t.an -oqq,.. im R l k 1 t ı h bll ·"'" hl ....... te te ta duruyorlardı. Ruı mura.Jıhum arumdadı ı bj..,.~· Nelsona söylediği am ızaya ya vanna c; n ge &- a ~'UA • r m .... veme 1- r. 

ele'- cıe:e ....... tevi) ederek: rek hacetlerinin bir gt!n mutlaka \'ik edeceklerini anlam13lardı. Ya- kulaklan Mfl!)heddeki imam R·za &ebrin tar:k taranan dağlık 
~~~tan .. gUn garsonlar otel olacağına inanır; ve tllrbenln ln- but, Meşhedi sağlam ve diri bir tlirbeslnfn uyıııa muc11eler1Je do- ve kayaldrtır. Halk buralarda· 
~~ı~M:,t. b~hsediyorlardı. Sen·ı· san incitmeyen muhitinde ıece· insan gibi ele geçirmek istiyorlar- lup tqmtttı. Btrdenblre, röılerl ki tqlardan bilhMsa tencere gtbl 
l..._"4Q '""lısuıı ~ 1 ler, dua ederler. d•. Fakat yine bu sıralarda Çann tencereye Uiftl. T11 tenoere yer- yemek plşlrmeğe elverişli mamu: 
jQ )tt ~ bunı Y Uyorlardı. Mis Bütiln bu noktalara i'8ret eden Meşhed konıK>loeu eehrf muhasara de, tahta D..zerlnde dunıyordu; ka- Jlt yapmak hususunda istifade e. 
~t.den ca arı aöyledim. Sizin Azeri bir dostum şu hildyeyt an. etmiş kuvvetlere ıu fikri telkin pağT açıktı. Fakat altmda 911 kuv· derler. Bu tqlar hararetJ o derece 
' · nınız tııkıldığmı an· !atarak dedi kJ: ediyor: vetll bir •tef yanıyormut sibl fı. fula muhafaza ederler ki, yemek 

"-' ~k llL 0 - Meşh'd balkı dünyanın en - Eğer, diyordu; R>1!lar tnıaro kır fıkır kaynıyor; odum içine bu lndilildlkten aonra uzun bir mUd· 
'<t~i q~ • ne diyor? zengin ahalllli olduğu kadar en mu· Rızanın türbesinin en ileri mute- taze yemekten balıarb bir koku det daha, altmda trpkı bir ı:.tAo var-
~· ~~l P.zetede tekzip 0 tf'k.id ve mucizeye en fula inan- metlerinden biri olan ''mllfti" ile intişar ediyordu, mtŞ gibi tıkır fıkır kaynayıp durur; 

Emilia Galotti 
••• 

hUklll ('adcie..t Rc·DM!dl kmauade 
~kpm "M.Mt dıu 

Kiralık Odalar 
Her rttn rttede oomll telDllUu'I 

tçln bUet verDlr 

ÇENBERLITAŞ ŞEN BAll(Z 
SALON O 

Her Ak§am tçldatz l!u 

...._;.diye; dedfkodu!1un aslı mış fnsanlandn-. Bu mucize i§i uyuıacak olursa 9ehlr kan dökUl- Blnb&fı yemeğe blr defa, iki Adeta lnu.nda bir mucize tesirfnJ 
t.~ 11le "azayım, dıyor. MeşhedliJerl Rus l8til8.sından ha- me<ten zaptedllebllfr. defa dikkatle baktı: brrakrrlar. ı-~urtnnün tenceret!lııde.. 0 ~ ~-~: iş gazetelere dU· k-rı nasıl kurt.adı: Fikir, Rus ordu lan kumandanma - Olur ıey de~l, dedi. Taht& ki 111' da sonradan anlqılmııtır B -..1 H I L S • 

Sa' 0

blnlll 8Mt OkaJ1Kllllarmdlıa 
Hayan Mııkadder Kontert 

''-""ea Varyete, .Kukla 

~'- derh fnean aoluk alsa. Kırk elli sene kadar evvel "Ka· l~1 gPlmlş olacak ki, bir binbaşıyı llzerine bırakılan bir yemek ken· ama: Rwı ordular: da Meşhede gt. evog U a R rnemam 
hı';~ bet N al ~azeteve geçi. rar•· sUialesinln son gllnlerinde, Methed mU!tUsU ile konuıımaya rll kendine kaynasın?.. rememlıler; bir tencere koca bir 

1 
Matine 11 de. Oeoe a deı 

' ' e tuhat memleket İran, yer yer tayan tehlikeaine ma- memur etmlştL Gözleri tencereden mllftüye, mut ıebrl Kuak çllmelerlndea bllyı. 1 - Tat ...,,,.. 
ru olduğu bJr sırada idi. Ruslar Rus mu.rahhur yaıı.mda tkf de tUden tencereye dofru kopyor: oe k11ıtarmıftır.. 1 - llllll .....,.._ 
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(HAB R) in yabancı dil 
ders:er t nı takip edecekleri 

·----~-----------------------~ ! 
Tlrklye Camburi;.:;; ... - , 

IB.l Ü lr lfiJ1l QJ <dl ~ 
~~~~~~~~~ ~ - ~-

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil dersleri yalnız ·ı<end ilerıne 8 O kuruş 

UABEU l."llZeU.-sinlo (l"ııbancı dil ekzersio;ıJerl) ot başlarua.'!UU1an 

btifude ederd• ;erek yabancı dillere yeni oo,ııyacakın, ,erek bu rlt'~
lerl takip edecekler lc;io emsal~ biı: yardımcı olan "90 dente k~ ıdl ken
dinin• Halwr metodu" eserini tavı1lye ediyoruz. 

KUtüpbanemlL mevcutlarının pek a.zalmı~ olmıu.ınıl nığmen uu mü
ı ... mnıe-1 eseri parasız dent'Wk k.:ıda:r küçük bir beJt'llt Haber okuyu
culıuma temin etmlye karar VenllİJitlr. 

9() Drste ktndi kenillne l::ıgtllzce 
90 ,, ,, Fransızca 

91) ,. ,. Almanca 
adln.rlylc \'e lla~r ml'toduyla neşredilmiş olan bu ıı .. rslPrln heı· biri 
8110 _ 900 sn:;fa tuta<'n.k hıu-lmı.le toplanmıştır ve her bırlnlıı nı.ıtad sa
tı5 flyııtı clltU olarak 250 kunıştur. lşt.e Haber oknytll'uJorı bu 2110 ku

ruıılulı e,,erden ba.ngl"inl isterlerse bunu kühipha.nemi:f(ttın 80 kuruşa 

edlnt·bllectılderdlr. 
Bu fırsattan istifade etmek lstlyenll'rin arzulıırıııı yerine gl'ttrebll· 

mcml~ lı;-ln şu şartlara gore hareektlcrlni rica ederiz: 
ı - 20 lkinclkanun _ 20 Şubat 1941 arasında aar'.h adresler\yle bir

likte seksen kunı2un yarıııını ktıttiphanemize. ödiyer"'k '(Fl'ansrzca Al· 

manca. tngilizce) dlllerlnden hangi kitabı istediklerin• bildirmeliler ve 
bir sipariş fişi almalıdırlar. (!?O Şubattan sonra sipariş kabul edilemez.) 

2 _ Eu satış Hab•r okuyucularına münhasır·1 1r. Bundan dolayı 

lkincl !.lA.n tanhlnde siparişleri alabilmeleri için 1 Şubat 1941 - 1 Mart 
1941 tarihleri anısında Haber gazetesinde neşredilecek olan k•ıponJarı 

da sipariş tlşlerlyle birlikte getirmelidirler. 
\ 'AKfr KtJT(JPHA'\"'ESt 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i! An ları 1 
T. Bt-dl!li llk T. 

.... 
60000 M ,.,, .A~crikım Bezi 14100.- 1080.- 1/2/ 941 Cumartesi saat 11 de 
40000 Metre Amcrfüan Bezi 9600.- 720.- 1/2/911 " .. 11.30 .. 
30000 :Metre sıı1a.,pur 4500.- 337.~0 1/2/941 " .. 12 " 

ı - Ambar lhUyacı olarak mevcut numune ve evsafımız dahl!inde yu· 
karda yazılı bezlerin hizalarında yazılı gUn ve saatlerde Ka.ııımpaşada Deniz 
Levazım Satına.ima. l{omlsyonunda pazarlığı yapılcaktır. 

2 ı"'lrtnnmesl her gUn l.ı saatıeti dahilinde mezkür komisyondan 

paı asız alınabilir. 
3 - 1steklllerin 2490 say,lı kanunun çerçevesi dahlllnde adı geçen ko· 

m!syona mürııcaıı.tıarı 11An olunur. (617) 

VAKiT matbaası 
·~ Kit ap kısmını 

edip ~ . 
j lanz ım 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n mına dizfii isler i alır. -----· 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılma 

· sı hakkında ilin 
GUmil§ yüz kunışluklarm yerine gUmtlş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kl'ıfi miktarda. çıkarılmış olduğundan güm~ yüz kuruşluklarm 31 lkinci
klnun 1941 tarlhlndcn sonra. tedavil!den kaidırılınası kararlaştırılmıştır. 

GUmUş 100 kunışlukl:ır 1 şubat 1941 truihinden itibaren artık t.eda. 
vuı etmiyecek ve ancak yalnız; ma.lsandıklarlyle Cumhuriyet Merkez Ban. 
kam §Ubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gUmUş yUz :ı..-uruşluk bulunanların bunları malsandıklariyle 
Cumhuriyet :Merkez Bankası ~belerine : tebdil ettirmeleri 1lAn olunur. 

(288 - 380) 
__ ..,!._ ____________________ , - -

r umum 
- ünden: 

t - Şartname ve nUmuııeBi mucibince 6ô0 Kg. ı•'Utrc kağıaı pl:lı.aı ı ıa 

satın alınacaktır. 
ll - . Pn.zarlık 15/2/94.1 Çrırşamba günU saat 16,30 da KabntaJjta Le·1a· 

zım ve .MUbayaat ~ı'besindekl alım komisyonu.ada yapılacaktır. 
m - Şartname ve numune sözü ~çen şubeden parasız a!mahlllr. 

IV - lsteklilcrln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif erle· 
ccklcri flnt üzerinden ytizde 7,5 gUvenme paralarile blrllkte mezkfır komlr 
\'Ona mUracnatla.n. (545) 

L?WW 1!-· 
~·uk HekUn• 

Ahmet Akl<ovunh ı 
ı a11~1111 l'ıı Urnrııı.n• Palas No. ' 
ı>nzR ı <tıı.n rrındl'ln rıer~11n saı>t \P 

ap 

ı. truıbnl :! lııC'I trra :m•mnrln~undan: 

!HlJ99 

lllr borçtan <lolayı mahcuz ve para· 
ya. çenilmesi mukarrer bir adet Sin· 

g-eı· markalı Dikiş m&kuıesi ve bir 
nuet tsparta halı ve bir adet kUrt ha· 

ası 6/21041 tarihine mUsadif Pcrşem· 
be günU sa.at 15 ten 17 ye kadar San· 
dal bedesteninde açık artırma mıretUe 
satılacaktır. Artırmada muhammen 
kzymeUn yUzde yebnİJ beşi bulmadı· 
~ takdirde ikinci artırma.111 11/2/941 
tarihine mUs::ıı:Uf Salı gllnU aynı sa· 

Kızılay Şubesi 
kongresi 

Kı1lay Şi~li <;ubeo.,i reiı.ılli::"inden: 
Senelik kongr,..mlz 2 Ruhat 1941 

pazar trilnü snat l:l de Şi~li ha1ke
vi snfonunrla yaptlar.ı:ı~ından rnuh
terf>m azarnı;m1 bu tonlantrva hu· 
:wrlı:ıriyle SPWf \'ernıelf>rl rica olu
nur. 

Acele satılık berber 
salonu 

çenberlitaşta Vezirhan caddesinde 
78 numaralı Berber salonu acele ııatı· 
Iıktır. Ayni adreste Ali Osmana mü· 
racaa.t. 

atte lcra edileceğinden talip olanlarm 
yevmtl mezkCtrda bedestende hazır 

bulunacak memurun& mUracaatıarı 
11~.n olunur. (3476~) 

Kızılay Cemiyetı 
Umumi Merkezinden : 

Ac;ık ek9Utme Ue nümune ve prtnameelne göre 

12,000 Adet Yün-Kazak 
ıılparlş \'l"rilee!.'ğlndPn lmAle talip olanların nümune31 görmf'k U1ere 
fstanbuldA .lUlmar ' 'edat Cadde5lnde "Kızılay,. hanında. Kullay dPposu 
dlrektörlltğilne mlirııcaatlan ve ihale günli olan 3/ 2/ 9.U Pazart.e<ıl x-tiııii 

saat onda bu direktörlük dalreıılncltı hazır bulunmala.rı llAn olunur. 

.......................................... 

Cstanbu ı Levazım amirliğinden verılen ı 
harıci askeri kıtaatı ilanları -----Beher kilosuna tahmin edilen fiati 6 kuİ"U§ 25 santim olan 3000 to:-

pa pazarlıkla satm alınacaktır. Arpalar §&rtnamesine göre yUzer t.on~1n 
aşağı olmamak Uzere ayn &yn taliplere ~ ihale edilebilir. Arpalar dökfjıu 
halinde Ankara ve civar ilıtuyoııla.rda tealil!l &lınır. 3000 ton için kaU t.P· 
ın.lnat 21,250 lira, 100 ton Jçin 938 lira olup evaa.t ve oartname.!11 960 kıı ·ış 

mukabilinde satın alınabilir. Taliplerin her gün Ankara Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda bulunmalan. (1761 - 473) 

* * 11\ı 
S0.000 geyiın nal tekrar pazarlığa konulmll§tur. Pazarlığı 7/2/ 941 Cuma 

günU sa.at 14 ted!r. Muhammen ~deli 268150 liradır. Kati teminat 4028 Ura· 
dır. Taliplerin kanun! vesaik ve tem.inatlariyle Çorlu a.skert satın alma ho· 1 
m.Jsyonuna gelmeleri. (1789) (424.) ~ 

••• 
Beher kilosu 7,:S kuruştan 300 ton arpa pazarlıkla satm almacakto::-. 

Tahmin tutan 22,500 lira, ilk tem.inatı 1687 lira 50 kunı~tur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. thalesl 1/2/9il Cumartesi günl1 saat 11 de Çatalcaıta 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte koll'.!19· 
yona gelmeleri. (1817) (531) 

Beherlne 1815 lira taıunın edilen 100 adet çift atlı nakliye arabası pa. 
zarlıkla alınacaktır. lbalesl 3/2/941 pazart~si günll saat 15 de lzm!ı· Lv. 
A.mlrliğt satm alma komisyonunda yapılacaktır,. Hepsinin tahmin tutarı 

ıS.1500 lira ilk teminatı 2771S liradır. Şartnamesi komisyonda görüJUr. istek. 
lilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. "(1839 - 600) 

• • • 
Bcherine ıs:s ura tahmin edilen 400 adet çift atlı nakliye arabUJ: pa. 

zarlıkla satm alınacaktır. İhaleli 3/2/941 pazartesi günU ııaat 15 de lz
mir Lv. A.mirl!ğl satm alma komisyonunda yapılacaktır. HepsinJD tahmin 
tutarı 74..000 lira, tik t.eminatı 9900 liradır. Şartnamesi komisyonda görtl. 
lür. Taliplerin belli vakitte komlayona ge!Jnelert. (1841 - 602) 

* • * 
Beher metre mikAbma tahmJıı edilen fi&tl 52 lir& oıaıı 307 metre mik!bı 

kereste kapalı zarfla eksiltmeye konmuetur. Umum tutan 15,958 Ura ilk 
teminatı 1197 liradır. lhaleal 3/2/941 Par.artesl günü aaat 11 de Diyarba. 
kırda askert .ııatm alma kom18yonunda yapılacaktır. Taliplerin kan'JD! Yeıl· 
kalariyle tekllt mektuplarını thale u.atlnden bir aaat evvel komisyona Ter· 
melen. (1757 - 2U) 

• • * 
Muhtelit nakliyat yaptml&caktır. Pazarlıkla ekslltmesl o&/2/9'1 Salı 

gtinU Aa&t 11 de..Çat:aJoada .Mkert .alın alm& komt.ııyonunda yıı.prlacktır. 

Tahlnin bedeli 24,160 Ura, temlDat.ı .3712 Ura. 50 kuru.§tur. şartnamesi ko· 
misyoııd.a· görtmir. Tallplenn':lillı ftlınte"ltomıiYôn&'lffinelerl:. (1S53) CG·m • • • • • 

10,000 kilo bulgur alınacaktır. Pazarbkla eksiltmesi IS/2/9U Çarşamba 
gilnü saat H de Çorluda Alkert aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin temlnaUarile beW T&ldtte komlayon& gelmeleri. (1S5l) {6415) 

••• 
A§ağıda yazılı muytabiyeler pazarlıkla aatm almacaktır. !halesi 3/2/941 

pazarteııl güntl saat H,SO da Geliboluda Bolayir askerl aa.tm almıı. komls· 
yonund& yapılacaktır. Taliplerin tembı&tlarile bel1i vakitte kombyona 

gelmeleri. 

OINSt 

Ester nalı mıhı Ue. 
Beygir nalı mıhı ile. 
öküz nalı mıhı ne. 
Nalbant takımı. 
Keçe belleme. 
lp yular baıhğt. 

l llldarr 
adet 

500 
80Q 
800 

6 
~ 

1900 

Beherinin fiyatı 
Lr. Kr. 

ı 311 giyim 
l 3:5 
1 

28 
3 

5:5 
(18155) (649) 

Z iRAA T BANK ASI 1 
Kuruluş tarihi; 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk LiraSl 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai vı' tıcarı her nevi banka muameleleri. 
Para blriltttreniere !8.800 Unıı ikramiye veriyor. .,, 

A.raat Banka.smda kumbaralı ve ihbarsız tasarrut beııaplArmda eD 11 

~O lirası bu!UDanlara ııenede 4 defa çekilecek kur'a Ue ıı.şafrd.ıd 
p!Ana röre ikramiye dafrtııaeaktır. 

' aded 1,000 llrıı1ak t,000 lira 1 100 aded 50 liralık 5,000 U1' 
' • 500 • !,000 • 120 • 40 .. 4,800 .. 
' .. 250 • 1,000 • 160 20 s.zoo • 

40 .. 100 • 4,000 • 

DIKKA 1': Hesa.plarmdakı paralar bir aene içinde 150 liradan ~
1 

dUşmlyenıere lkra.mJye çıktığı bı.kdirde % 20 fazlaslyle •erile<*!> ; 
Kur'alar senede • defa: 1 EylQl, 1 BlrincikAnun. 1 Mart ve 1 Hsıirfo" 
tarihlerinde celdtecektlr. ~ 

- 5 
~----.................................... ~, r ·Maarif Vekilliğinin 

Lise birinci, ikinci s ınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadı'J 
' ~ 

• n 

Devlet Demiryoltarr ve Limanları 
.. işletme Umum idaresi ilanlan 

q)gı'. 
Muhammen bedeli (2600) lira olan 8000 Kğ. Arap sabunu (S.~~ 

Pazartesi günü sa.at (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası d 
deki komisyon tarafından açık eksiltme wruliyle satın alınacaktır. ~~ 

Bu işe girmek istiyenlcrin (1915) liralık muvakkat teminat ve ıı811 ti 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

racaatıarı IAznndır. si 
Bu işe ait §arln&meler komisyondan parasız olarak da.ğıtılmaktad ' 

(2"5) 

-·· J Muhammen bedeli (5500) lira olan 100 adet çift katlı Demir 1'8~J 
(U.2.1Q41) Cuma. günU saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası 
J1ndekl komisyon taro.fından kapalı zar! usulile satın alınacaktır. ıııl~'~ 

Bu işe girmek istiyenlerin (4'12) lira (50) kuruşluk muvakkat te ,i 
kanunun tayin ettiğ'l vesikalarla tckllflerlnl muhtevi zarflarını ayni gU!l 
(14) on dörde kadar KomiAyon reisliğine vermeleri ıa.zrmdır. t 

dl. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan para..~ız olarak dağıtılmakta 

( 65~~) ,/, 

==============~::::============~~ d' 
Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Mafbl1 

Umum nPsrivah irhrP PdE'n~ Refik Ahmet Set76ftlril __./ 

Tü-rk-i-ye_C_u_m_h_u_r-iy-et_M_e_r-ke-2---:--8-a--=-n.k_a_s_ı -=-2-=5-;--=1:---11941 vazi~ 
AKTiF P AStF Lira 

Kasa 
Altın: Safi Kilogram 72.603.019 
Banknot • • 
Ufaklık • 

DablldekJ llfuhablrler ı 
Türk Lirası • • 

HartçtekJ Muhabirler : 
Altın: Safi Kilogram 5.010.15$ 
Altın& tahvili kabil urbest dö· 

vizler • 
Diğer dövizler n borı;lu ıairinı 

bakiyeleri 
Hazine TahYlllerl : 

Deruhte edilen e.vrakı • nakdiy~ 
karşılı!? • 
KanunUD 6 • 8 maddelerine tevfl· 
kan Hazin• tara.tından dki 

tediyat. • 
Senedat Cüzdanı : 

Tlcarl Senedat. • • • 
Esham ve t.ahvllil.t cüzdaın c 
Deruhte edlie• evrakı nakdi· 
yenin kar:ıılığı esham .,.. 
tahvilA.t itibari kıymetle . 
&rbetıt 'Esham .e Tabvilit : 

Avanıılor: 

Altın ve döviz UT.erine ava.na • 
Tahvi!At üzerine a\'ans • 
Hazineye kısa va.d avans • 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
açrlan altın karşılıklı avans • 

Hissedarlar • • • 
Muhtelit • • • 

102 .121.951,21 
14.492.393,-

2.452.009,35 119-066.356,56 

471.445.47 471.445,47 

7.048.029,54 

-.-
29.125.041,86 36.173.071,40 

158.748.563,-

20.149.137.- 138.599.426,-

259.667.072,09 259.667.0'72,09 

45.912.116,93 
7.918.886,69 53.831.203,62 

8.963,74 

' 
7.808.722,-. -.-

114.584.926,75 122.402.612.4.9 
4.500.000,-

11.012.611,31 

Yekt.11 7 45. 723. 798,94 

ı Temm~ ·1938 tarihinden IUbıı.ren. 

• 

Sermaye 
Uıtl.yat ak('etıl ı 

Adi ve fevkalade • 
Hususi. 

• 

Tdevüldeıtı Bıınknotlıır : 
Uerubte edilen evrakı oakdlyo 
Kanunun 6 • 8 inci nıaddelerlne 
tevfikan Ha'zı..ne tarafından vaki 
ted!yat. 
Dcnıbte edilen evrakı nakdiye 
tıakiyesi . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
lll\veten tedavüle vazedilen 
~eeskont mukabili UAveten teda 
vazed •• 
Hazineye yapılan altın karşrlıklı 

avans mukabili 3902 No.lı kanun 
mucibince uaveten t!.'davU!e va.· 

zedilen . 

M.E\ 'DVAT ı 
'('Url• Lirası : 
Altın: Safi Kilogram 876.809 

· 3850 No. kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu· 
oa.n altınlar: 
sarı Kilogram 155.541.930 

Döviz TnahhUdatı : 
A.Jtına. tah\'ili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll· 
ring bakiyeleri . 

Muhtelif. • • 

6.188.666,lf 
6.000.000, 

158. 7 48.563,-

20.149.137,-

138.599 .426,-

17.000.000' 

249.000.000,-

14 000.000.-

83 ~42.757.5' 
1.233.302.5C 

78.124.167,9(' 

-.-
w.q19.110.1? 

'l'ek(ln 

İskonto hııı'lril ~ 4 Altın Uz,..rlnf' avans % .ı 

ı..ıru / 
ı5.ooo.()()('· 

6d 
78.124.1 


