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Pam·ukkongresi 
Dün Ziraat Vekili
nin nutkıgle açıldı 

Devletin piyasa
da alıcı rolü 

Yazan: ASIM US 
Bir ~ gün cwel Ticaret \'e

liletı tarafından neı7rtıdllen blr 
~i Ege tütün phasa.'ımm bu a
Ylll on dördüncü saİı günü ~ılaea
ğrnı Uin ctu. Tütün piyasası bu 
sene blr&7: gedkmls olarak tt~ılr
ror. R~mi tebliğ bunun scbcbinl 
mtt~ illeri korumak tı:ln alman 
t.edbfrlerin t.amamla.nma..,ma at-
federek ~ylo dl~·or: I 

"Dilnya plya ~lannda. tütünle
rirnlz için lhttya~ her 7,anıand&n 
fazla ~-e serbe5t piyasalarda yii~
ı1elmego mütemayildir. Jlcr fürlil 
~blrlerinıtıden a~·n olarak cnc
lerdenbcrt örütni'cmI~ ııcrasette 
buhmıuı tiitUnlerlmizln mUs1ahsll 
t"e m«nl~t için ~n ~iikfick bir 
t-edyede gelir :t-Omin edecek şc· 
ldlde t mıd:uı emin olmak gc
roktlr. Mlistaruillcrln htç bir za.. 
man, hl~ bir sebeıılc teııı.~ 1'a111l
ltll)'8.1'3,k dalma enuı1yet \ e teenni 
ile hareket ctniclerl ıaznnclır.,, 

caba ttıtiln plyu smı ~ 
\§ini gedkUr n 'e mU tah!".lllcıi 
kornnı i~n hUkiım t~o alnımı 
bu unan .cdblrl ncl rdir fica
..-et Y~letlnln tebHğinde 'buna. 
dalr bir işaret yoktur. J.'ak&t son 
7.am.&nla.rda milli n.-tısadlyatmu:rı 
korumak ~ln Büyük lillct mceU
slnılen g~cn kanunlarla ae, lct. 
f.e§kllitma plJ sa(Ja alan satım l~
lerlne gir~cbllecek bir l"ttkamet 
'ermek hu tL'ilDldn. alman tt'dbir
lcr derh.abr edilccıck olun;ıı bunu 
talımln tmek kolayfaı;ır. 

Hakikat halde milli iktısıMlh ııh 1 
~onnn k • a hah inde lmdh-c kadar 
00 .~ilyUk nokı;anım~z foprak malı
~ul~ yeu,urcn müstatu;illrrlmhJn 
ma la.mu satmak isinde zorluklara. 
n!ramalan \O kuncm sennaye
lere dayanan t<'"kHü.th alıcıİar 
k&r§ısmda rma~'cslz ,-o t~ldliı.t· 
ı.17 bulunmaları idi. Bu ı.ennaye-
lzllk ve ~klıat .. ıılık Türk m "" 

talı illerinin nhcılar ka~Nnd~ 
':aziyettnl ii.dcta ha ı hoı:uk ve .,,_ 
lih!>u: bir kalabalığın tanklı , 0 
tayya.reH muntauun bir ordu·a 
ka~ı müôlM'Jel ine bemetirnrcİu 
Mil tah 11ler hlr ,.cnrlll\ rm~k ne: 
ti~de topraktan alılıkları mah
:-ıollert sUratle elden ~ıkarmak 
rnecborlyctlnde kalıyorlardı: anı
larında fiyatıa.n dil ürmck için 
&nl&.§mı olan bir k~ a.lrcı hazan 
7A\"allı mli~tah. .. illerin maJlannı 
maliyet fiyatından daha a:;:ağı~a 
:ı lablHyorlanlr. 

\"alaa mü tah"lllcri korumak 
için toprak mafuıullcri ofM diye 
bir ieşckkill \ ücudo gctlrllml tt. 

(Devamı 4 i(nci~ 

Pamuk istihsalini 
arttırmak ve Çukurova
ya Akala pamuğunun 
teşmili gibi mühim mev
zular tetkik olunacak 
Ankara, 2 (A.A.) - Ziraat Vek!

leti tanı.fmdan tertip olunan parnuk 
kongresi bugün saat l~ oc Ziraat ve. 
kili Muhlis Erkmenln bir nutku Ue 
açılmı§tır. Me\'ZU ile alakadar ve zi· 
raatçı mebwılarlıı memlcketlmlz p:ı· 
muk bölgelerinden gelen mUrahho.sla... 
rın ,. veklHet n!Utehıı..ıısıslarmm l§tl. 
rak ettikleri bu kongre mesaisine, 
İktısat vekilinin toplantr salonunda 
başlamı§tır, 

Ziraat VckUinln nutkunu müteakip 
kongre rlya.ıJctınde tzmir mebusu R&h 
mi Köken rel8 vekllllklerlııo de Ada
na mur&hııaslarından Kasım Ener ve 
Ege murahhası Fevzi LQt!l Karaos. 
mıın intihap cdllml§lerdlr. 

Kongre seçimler! yapıldıktan sonra 
delegeler arzu ve ihtllıa.slanna. göre 
lki encUmene aynımı,ıardır. Bundan 
sonra umumi heyet cumartesi G'finU 
sa.at 10 da tekrar toplanmak ÜZ"re 
lçtlm&ma nihayet vennl§ \'e 1:DCU· 
menler derhal çalışmalanna ba§lallll§. 

lard1r. 
Kongre ÇUkuro\"a bölgeslndo Aka· 

la. ve Klcvland Uzerine yapılan dene.. 
mclcrln muka.yesesl -ve bu bölgeye A· 
kö.larun tefmlll 1§1 ile 'pa.muk 18Uh8ıi. 
W:.1 rl.ü ıı. • ı eyrt: tini ~.Y ıcı 
·~ lçltı alınman ~reken tedbirleri 
sat tohum tkmlnl ve tevzii, Çukurova 
ve bölgclenndc eıIIAına f,ı;lcrile mu. 
vazı olarak p:ı.tnuk zlraatlnoo ahnmn.-
111 gereken tedb!rleri tetklk eyll~
cekUr. 

Bütün hazırlıklar 
tamam olduktan sonra 

Bardiyaya hücum 
edilecek 

İngiliz matbuatı ise 
Bardiyanın sukut etmek 
üzere olduğunu yazıyor 

Lomlra 2 (A..c\.) - Deyli Tel
graf gaz~tcsi, hu.susl muhabiri B. 
Artur Mort.on'un Ba.rd.ia mubasa -
rast hakkında yazdığı bir yazıyı 
neşretmektcdir: 

Bardiadaki müdafaa tosısatı. a· 
ğu· topçu tarafmdan her gün bom· 
hardrma.n edilmektedir. Diişmanm 
sahra. topçusu fastlasız bir suret
te donanma tarafından dö\ıi\llmek
ted.ir. Kuwctıeriıniz sahil boyun -
da Bardianın 23 kilometre ııimali 
garbisinde bazı dilşman mevzileri
ni işgale muvafJa.k olmu§lar ve bu 
suretle muhaaarada bulunanların 
garpta toplanın!§ olan 1t.ı.h·an ku
vayi külliyesi ile muvasalaamı kes 
mişlcrdir. (Dcı•amı 4 ihıciidc) 

İngilfercdc J'Cra7tıniw tesis edilmiş o l a ıı bir llltrihaıı 7.erlc uçaıı pilotıara 9c::<1irilirkcn 
tayyare fabrikası aynı tayyare 

ingiltere 
Amerikadan 

12500 tayyare 
satın alacak 

Amerikada ayda 2000 

· Mareşalıa 
teşekktlrfl 

A1lkara, 2 ( A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanı mareşal Fev
zi Çakmak, yeni yıl mUnasebo
tiylc alını§ oldukları tebrik tel
graflarına. ve bu vesile ile or -

1 du Ye şahsı hakkında bildiri
i len iyi temennilere karşı te-

l 
şekkürlerinin ibliığma Ana. 
dolu ajansını tavsit buyur •• 
muşlardır. i 

,-...--···-...... -------····-· .. ···._... 
Türk - İtalyan 

ticaret anlaşması 
ınünfesih 

Verilen mnlümata göre ı kanu
nusani 1941 den ıli.baren Ttlrk -
ltalyan ticaret nnlaıwıası münfe
sih olmuştur. Anlaşma mucibincC', 
anlnşma mUddetinin hitnmmdnn 
ıaakal iki ny evvel tarafeynin tem
dit veya fesih karnrlannı biribir
lerine bildirml'IC'ri lfl7.lmdı. BöylP 
bir müracaat olmadığı için nnla,ş
maya bitmiş l).azarile bakılmı!;tır. 
Evvelce yap:lmış taahhUtler mu· 
ctbince yl'rine getirilmesi icını e· 
den satışlara müsaade edilecektir. 

• 1 

tı için 
ormül 

Kasaplar toptan fiyatlara bir ın:sli 
zammederek satış yapacaklar 

Fıyat m rok kom~ u 
dunkil toplant.ısnıda ot ıışa;laım~ 
tekrnr tetkik cb:n.i§ ve şu neUcc
yc varmıştır. Komisyon, bundan 
sonrn, et fiyahlan ile. lUzum gör
dükçe meşgul olacaktır. Pcra'ken
de satış fiyatları için bir formUI 

Bulgar Başvekili 
Viyanaya gitti 

Filof Bulgarları vazife
lerini yapmak üzere 
hazır bulunmaya 

davet etti 

Bulgar na;' ekili TI'fof 

lr.ılu!lll\~o:ı;tur. Kn:!aplnı•, mezl ııh -
<lakı ı t) ata~--m ..,ll' oı..a~~··-pıtua'. 

ketıılc .ımtIElardn bulunacaklardır. 
Mesela, mezbahada canlı etin 

kı1osu 25 kunl§a kn.sap düillnla· 
rmda 50 kuruşa satacaklardır. Can 
it et flyatlarmı, her akşam, Anka
ra radyosu neşrctmcktcdir. 
Diğer taraftan komsiyon, iki 

muhtekirin suçunu s:ıbit göreiı:k 
adliyeye teslim etmiştir. Bunlar 
G:ı.lat.ada Mertelıani sokağında 9/1 
de Teohari ile 1sliklUI cnddcslndc 
iplikc;i Malahuta'dır. 

Mercanda Mercan banıni!ıı ll'i nu
uınrah terlikçi tsnıall polls<ı mUraC3. 
nt ederek Ç4kmnkçılar sokak 65 nu 
mnradn kundura ıcvazımntı Batan 
Molzln 90 kuruşa satılan mukavvayı 
110 kuruşa saauğını iddia etmiş. bu
nun Uzcrinc Moı.z yakalanarak aclUyo
yo verilmloUr. 

Mezbahada dünkü 
toptan satış fiatleri 

Beyaz Karaman 21 ,75 
Da@ıG 27 
J\ıvırcık 26 2 
Keçi 14-16 
lnek 10 
D;ı.na J4 

Günlerin peşinden: -
Mesele emsal 

bulmakta 
Filistin radyosu geçenlerde 

Sofya, 2 ( A.A.) - St fani: • muhtelif memleketlerin asker -
Bulgar başvekili Filof, bugün lerindeki harp kabiliyetleri a. 

Yiyanaya gitmi tir. Orada nıüte. rasında bir mukayese yapar
hassıs doktorlara muayene olacak. ken "İngiliz askerinin kuvveti 
tır. Baş,·Ckil birkaç gün sonra sinirlerinde Türk askerinin 
Sofyaya dönecektir. /. .. .. 1 kuvveti ira'desindedir . ., dem.iş. 

(Dcuamı .!/ wıcude) Sıra "İtalyan askerinin kuv. 
veti neresindedir?,, sualine ge-

A ti kt 
lince, bunun cevabım da §U su. rna vu u a retle vermiş: 

1 
- Tabanında!,, 

Şl·mal cephesı"nde Bize k~ı:.sa bu şekilde veri-
lecek hu kum de acele etmek ',. b • h b doğru değildir. Zira ltaly:ın as. kat 1 ır mu are e kerinin_ ~yıl eV\:cJ .• Habcş~~-
tanda ıyı harp ettigını de gor-

hazlrlanlyor dUk. Nasıl ki lngili~ başv~kili 
de noel yortusu mUnasebctiylc 

• söylediği nutkunda yerine ve 
ltalyaalar yeni zamanına. göre ltalyanlarm 

bir m••tabkem ha~ kabiliyetıeri~i isbat ettik_ 
llO lcrıno şahadet etti. 

bat kuruyor B~ bahi~ bizim. hatrrrm!za 
Abdulhamıd devrınde bahrıye 

(Yazısı 4 üncüde) nazırı H. Rami Paşanın bir ra-

6 
a 

Alman hava kuv
vetlerine mensup 

bazı kıtalar 
italyaya 

geldi 
Bunlar Akdenizdeki 

ha va ve deniz muhare
belerine iştirak 

edecekler 
J,ondrn, 2 (.)..A.) - Röyt r: 
Resmt İtalyan ajansı Romadıw 

tebliğ ediyor: 
Alman hava kuy\·eUerinc men

sup bazı 1talyanla.rm lt.alyı:ıya. ge14 

mcsi mllnascbctilc ltalyan hara 
kurmayı reisi general Prioolo n • 
rcttiği bir emnyevmidc diıı:ır kJ: 

Alman mUfrezelcn, 411.,manın 
ku,..,•etlcıini tahşit etmbl oldµğu 
Akdenlzdc h&\'a ve denl.ı muharc 
belerine iştirak edeceklerdir. Bu 
müfrezeler bllyilk bir ltalyan cli 
zütamı olarak telilkki edilecektir. 
MUşterek milcadelc, İtalya ile 

Alnıanyn arasındaki silih a.rkada.ıı 
lığını mUhllrliyccektir. 

Lotıdra, 2 ( A.A.) - ·tef anı A· 
jansı Alınan iayyarelerile bitlikt 
lngiltereye karşı harekatta bulu
nan ltalyan hava mosunun gen 
çağmldığım bildiren diğer bir tel. 
graf daha neyetxr.iştir. Yilruz bır 
avcı grupu Alınan 'c ltaıyan tıava 
kuvvetleri a."2Sllldaki "-tesanildün 
devamına delil olmak ıı"zere Al
manyada ~acaktır. -------

Bir ltalyan gazetesine 
göre: 

Tüıkigenin 
vaziyeti 

italyada dikkatle 
takıp edilmekte 

imiş! 
ı ;.oma. 2 < A.A.) - stera.nl .Ajtı.ıal 

bildiriyor: 
"Glornaıe d'1talltı.. gazc~ bU 

harbin ~mdaııberl TUrJdyenin Al· 
manyaya ve bilhassa ttnıyııya katıl 
ta.kip ettiği hasmanc n ckl!Crlyn Uı· 
cavUzktıranc hatt.J hareketi etıemml
yotle kaydcderclt diyor ki: 

~ınıı Türk hareketine .AJmrı.ııyııDlll 
yarılım et.mi§ olduğu ve galip devlr.l· 
Jer araamd:ı, lnı;Utcre Fillıılnl; ~"a
yı '~ IrnkJ, Franııa Suriye \"e LOb 
Danı aldıktan halde, ttaıyıınm TUrk1-
yedcn hiç bır şt-Y aınuyan yeg6ne 
de\·l~l olduğu k~ttn unutuluyor. 

(Devamı 4 imc:iUW) --
poıı.mu getiriyor. O devirde çok 
ihmale uğrayan Osnıanh clona.n
m~ının harp kabiliyeti hakkın. 
da Abdülhamid bir fikir edin
mek istemiş. Bahri~ c nn.zlFI 
Pelenği - Derya, ŞcvketnUm.:ı. 
ve saire gibi her biri ayrı a}'l"l 
muhteşem isimler taşıyan harp 
gemilerinin bir listesini yap~ı.ş. 
Sonra her bir harp gemısının 
karşısına "em.siıli ile harp ede. 
bilir,, ibaresini yazmış. 'Bu ra. 
poru padişaha an.etmiş. Yuna· 
nistana harp ilan edildiği zaman 
donanma da Akdenize çıkmak 
için !stanbuldan hareket etmiş
ti. Fakat Çanakkaleden dışarı 
ya çıkarsa harp gemilerinin bat. 
ması ihtimali olduğundan ora.da 
demirleyip kalmışlardı. Bu SU-; 
relle H. Rami Paşanın "cınsalı 
ile harp edebilir.,. demesinin 
manası da anlaşılmıştı. 

Herhalde İtalyan ordusunun 
da harp kabiliyetini bUtün bü
tün inkiı.r etmek doğnı değildir. 
Mesele bu ordunun harp ede> 
bilmesi için kendine emsal bu. 
labilmektedir. 

Hasan Kıın~!I' 
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1 R d G t · ı ' ispanya Hariciye MustafakemQlpaşa ve ~a-a yo aze esı Nazırı • • 
Tanca'nın racabeyde sular çekı_lıyor Mabarlpler 1940 ı 

nasıl tefsir 
ediyorlar? 

Demokrasiler ve mihver 1940 se
nesi"l.in hB.disclerinde kendi görilŞ
lerine uygun olanlar üzerinde dur· 
maktadrrlar. .Mihver gazeteleri 
1940 da garbı Avrupanm i<}gal al· 
tma almdığmı ve Fransanm yıkıl· 
dığmı tebarüz ettirmektedirler. 
Aynı zamanda 1941 de mihver si
lahlarmrn daha bliyük zaferler ka
zanacağını da ilave etmektedirler. 

Demokratlar ise, Alman askeri 
zaferle r kazanmış olmakla beraber 
hava hücumlarında netice alama
mışlardır demektedirler. İngiliz ve 
Amerikan g~etelcri demokrasile
tin gerek si,)ıllSl ve gerekse askeri 
sa.hada inisiyativi ele a.l.nı.11 bulun· 
duklannı yazıyorlar. Bu gazeteler 
Almanyayı nihayet 1941 de değil 
ee 1942 de mağ!Up edeceklerini 
iliive ediyorlar. 

Amerika harbe 
yaklaşıyor 

H a.ber verildiğine göre Amerika 
İngiltereye kendi donanmasının 
himayesi altmda. ticaret gemileri
nin aeyrü.scfer etmesini milmkün 
kılacaktır. Eğer bu haber doğru 
çika:rsa mihver devletlerinin ken
dilerlnl Amerika ile harp halinde 
kahul etmeleri veyahut harp çık
ması kuvvetle muhtemeldir. Çlin
kQ. Alman deniza.ltılarmm Ameri
kan donanmast himayesindeki bu 
Amerikan ticaret gemilerini de ba
tmnala.n galip bir ihtimal dahilin· 
dedir. O zaman Amerika harp ha
rici kalamıyacakbr. Mihver devlet· 
Jeri bu takdirde Japonyanm har
be gireceğini söylemektedirler. 
Bir çok Amerikalılar ise Japonya
nm harbe gireceğini tahmin etmi
yorlar. Çünkü Japonlar iki senede 
Çinde bir milyon altı yüz bin kişi 
zayiat vermişlerdir, Halen de Çin
de ibir mllyon askerleri vardır. Ve 
donanmalarr Çin aulamu a.bluka. 
etmiştir. Bu münasebetle Japonya 
Amerika u ... harbe giremez. 

Bulgar siyasetinde 
hareket 

Bulgar Başve-.lrill Filotun Viya • 
naya gittiği haber veriliyor. D~ 
liye vekili Başvokile vekA.let ed&
ceğine gfüe Ji'ilofun gaybubeti u· 
zun sUrcıeek demektir. Sofyadald 
Alman elçinin de Filofla. birlikte 
V.iyanaya gitmesi ziyaretin başka 
maksatlar tahtında yaptldığma dar 
ir rivayetlerin çıkma.sına sebebi -
yet verrn.I...qse de bunları dedikodu 
olarak ve kaydı ihtiyatla kabul et
mek laznndır. 

ltalyan - Yunan harbi 
Yunan harekatı muvaffakıyetle 

devam ediyor. Şimalde yukarı 
Şkonibi vadisinde İtalyanlamı son 
müdafaa hatları da zaptolunmuş
tur. İtalyanlar Beval suyunun şi· 
malinde kuvvetli mukabil bir taar
ruzda bulunmuşlar ve ağrr zayiat 
vererek püskürtlilmilşlerdir. 

Yunanlılar Timoriça dağlarında 
en milhim geçit olan Filomata ıbo
ğaznu zaptet:mişlerdir. Bundan 
sonra harekAtr daha rahat jbir şe
kilde inkişaf ettireceklerdir. 
Beratın düşmesi bir gün meae -

1c.ıdir. Beratm zaptı cenubi Arna
vutluktaki harbi sona erdireceği 
gıbi harbin umumı neticesi tize -
rınde de en miih.im rolü oynıya • 
cakt.Jr. 

Fransız - Alman 
mlaaıebetıerlnla 
lıeılldlil baberı 
- Berlin tarafından 

" A d. •f manasız,, ıye tavsı 

ediliyor 
Berllıı. 2 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
.Almanya tıe Fransa nra.ııında ııya· 

si mUna.ııcbcUerin kesildlğfne dair ba· 
zr ecnobt gazetelerinde çıkan haberler 
matbuat mümessillerinin bir suali u_ 
zerine bugün • hariciye nezaretince 
''mAna.sız., olarak tavsif edilmiştir . 

Hukukt bakımdan Almanya ne 
Fransa arasmda.kJ mOnasebetıerc, bu 
mtına.ı.ıebcUer mütareke komisyonuna 
inhisar etmeyip tevknlA.de elçllerle, 
A betz ve Brlnon tarafından da idame 
edilmesine rağmen siyası denilemez. 

HlUcr. ile mare§Bl Peten arasmdo 
vulmbulan mUIO.kr.ttan bc~i esaslan 
ma!Qm olan bu Frans1z - Alman 
ınOnascbeUerlndo hiç bir değl,il<llk ol 
marn ıştır. 

işg_a~ se 1>ep- Tahribe uğrıyan bent- Manifaturacılar 
l er ın 1 anlattı · · · heyeti Ankaradan 

,'\ladrlt, 2 (A.A.) - ispanya barı_ 1 er tam 1 r e d ı I m ekte d 1 r d"" d"" 
clye nazırı Sunner, (Haz) gazetestne on u 
verdiği bir mülakatta Tanca en ter. 
nasyonal mıntakaamm ispanya tara· 
fından işgali sebeplerini anlatmıştır. 

Hariciye nazın diyor ki: 
"- Tnncanın enternasyonal bir ha· 

le konulmaaı sun! bir vaziyet yarat. 
mıştı. 

Enternasyonal hırs ve tamağmm i. 
tadesi olan bu vaziyete nihayet ver
mek... i§te İspanyayı al!kadar eden 
yeg!ne cihet bu idi. 

Hariciye nazırı, harbin ba§mda 
Tancada. hasıl olan mUşkUl vaziyet
ten bahsederek sözlerine şöyle devam 
etmiş Ur: 

Bu vaziyet ttalyanm harbe girmesi 
üzerine vahim bir mahiyet almıştır. 

Bu çok tehlikeli ve vahim anda Is. 
panyanm derhal harekete geçmesi L 
cabedlyordu. Tancanın haziranda iş

gali bundan ileri gelmiştir. Tanca I· 
daresinln kat1 olarak İspanyaya geç_ 
mesl ise ben hariciye nezaretine gel. 
meden evvel kararlaşmıştı. Fakat bl· 
rtsı Avnıpanm bugUnkU hakikatleri· 
ni görmediği için olacak, Tancanın 

müdataasma 1spanyol kuvvetlerln1n 
yanında başka kuvvetlerin de iştir!k 
ettirilmesini mUnasip gördU. İşte bu 
izah edilmez ve cüretkıı.r emel izhar 
olunduğu anda derhal Tancada tspa.n.. 
yol parası resuıl para ll!n olundu, 
vali tayin edildi, enternasyonal idare 
kaldırıldı. 

İspanyollar hük<lmetln böyle hare. 
ket etm.lf olmasının sebeplerini ve 
doğruluğunu takdir ederler. tspanya.
nm Tancadaki hareketi tabii bir ge
nJ§leme vasrmı haizdir. Yani tabU 
haklara istinat etmektedir. Bu hare. 
ket1 ba§ka her hangi bir devlet yap. 
saydı, hpanyanm tabii baklanm ihlAl 
etmiş ve İspanyaya karşı tecavüzde 
bulunmuı olurdu. 

--'=o\:=---

Uç buçuk sene zarfında 

Japonlar 
1.600.000 

asker kaybettiler 
ÇUnking, 2 (A.A.) - Çin harbiye 

nazırı general Hoyingşing aakerl vL 
ziyetin tetkikine tahsis ettiği bir ma. 
kalede diyor ki: 

Üç buçuk senelik harbin neticesin· 
de Japonlar ölU ve yaralı olarak ı 
milyon 600.000 asker kaybetmışlerdir. 

.Askerlik çağında ve vUcudU askerli
ğe elverl§li olan Japon erkeklerinin 
yüule 83 ü Çlnde hizmet görmek Uze
re silAh altma almmıştır. 

Japon ordu.su son zamanlarda te. 
vakkufa mecbur kalmış gibi göztlkU· 
yor. Ve hatta öyleye benziyor ki, Ja· 
ponlarm cenubt garbldeki ricatini dl. 
ter rica.tıer de takip edecektir. 

Bu arazide bir çok Çerkez, bir 
çok Abaza ve Lezgi kabileleri otu
rurlardı, çoğu biri.birlerine düş
mandılar. Müslüman dini buralara 
girmemi5ti. Kuduş dedikleri bir a
ğaca tapıyorlardı. Bu ağaca, So
hum ile Soğucuk ara<;mdaki Goye 
dağında, bir çok ağaçların biribi
rine bi.ti.şmesinden basıl oluyordu. 

Her hangi ıbir işe niyet edenler: 
- Eğer muvaffak olursam .. di

ye Kuduş'a ttifek, zniı gibi kendi
leri için pek kıymetli olan eşyalar 
ada.rlardı. Kuduş'a adanan ve üze
rine asılan eşyalara kimse el do
kundurmaz, orada kalrrdı. 
Kuduş'un bir de Tgalik denen 

vekilleri vardı ki, bunlar her evin 
önünde bulunu"rdu. En beğenilen 
güzel bir ağncm t c.pesi iple bağ
lanır, ot serilir ve ona tapılırdı. 
Tarlaya tohum atıldı~ va.kit ev 
halkı Tgalik'in önünde toplanır: 

- Mahsul biziın ve misafirleri
mi1ln yiyeceğidir. Geçen sene az 
oldu. Bu sene kerem etde çok ol
sun rica e deriz .. de r ve kalpn.kla
rmı çıkanp y üzlerini gün doğusu 
tarafına çevirirlerdi. 

Tgnlik istı'nen şeyleri venneye 
görsün .. 

- Bizim sözümüzü tutmadın .. 
Bize iyilik yapmak İRtemtyorsun ... 
diye Tgalik'j kesip yakar ve kcndi
leıine yeni bir T galik seçerlerdi. 

!<~erruh Ali pa!ıa e vvelA bu Tgn· 
lik meselC'Sini ha ile tmek istedi. 
Bunun ic:in çok miicadel« ~tti. Gtin 
!e rce knbile re'sler ini b ir ara.ya 
toplayıp onlara nasihatl e"!" etti. 

Buna, 2 (A.A.) - Kemalıtaşa ve 
Karacabeyde sular tedrici bir BUrette 
azaimağa başlamıştır. 

Bu defakl seylApta alman tedbirler 
sayesinde insanca zayiat olmamıştır. 
Hayvan zayiatı da peku olmU§tur. 
Mahsur köylünün her türlU yiyecek 
ve lstlrahaUerl temin edilmiştir. Su
larm tahribatına uğrayan Uluabat ve 
Kemalpaşa şoseslnln bozulan kı81Inla
n ve menfezler alman tedbirlerle ye. 
nlden ulah edilmekte vesaitin kolay_ 
!ıkla geçmesine çalışılmaktadır. 

Halen seylA.p mmtakasmda bulunan 
su işleri ba.§ mühendisi Şuayibin al· 
dığ:ı tedbirlerle tahribe uğrayan bent· 
lerin tamir işi De uğra§llmakta ve a. 
çılan gedikler kapatılmaktadır. Bu 
senekl 811 baskını sarahatan ispat et. 
mlştlr }<i, nafia vek!letince Karaca· 
bey ve Kemalpaşa, SU8Urluk Uzerlnde 
yaptırılmakta olan kanallar ve sedler 
işi en bUyük imar hareketlerinden bi
ri olmuştur. Bu kanal ve sedler in.. 
şaall tekemmfil ettikten sonra bugUn 
için Afet ıekllnl alan sular bu teyizll 
ovalan ıslah edecek en koruyucu nL 
metlerden biri olacaktır. 

t:ımlr, 2 (A.A.) - Havaların mU· 
salt gitmesi Uzerine seyll.p mmtaka.-
smdakl suların çekil.meal devam et. 
mektcdlr. Suların çekilmesi gayet sU. 
ratıl olduğundan kısa. blr zamanda 

normal vaziyetin avdeti 
gibidir. 

muhakkak 

.Menemen münhat yerinde bulunan 
sular çekilmekle beraber Bergama şe· 

sesinin 36 mcı kilometresindeki sula-
rm irtifaı motörlU vesaitin seyrUse. 
terine mani olacak n1sbettedir. Kene. 
menle emlralem demiryolu şoeesi Uze· 
rindekl sular tamam1yle çekllmişUr, 

Bergama fOSeslnln 39 uncu kilometre 
sinde suların alıp götUrdüğU şose 60 
metr~dlr. Menemenin su seddinin yıkı· 

lan kısmı civarına getirilen kayık va
ııtası ile bir mUddet lçin haber alma. 
mıyan çavuş, Musabey ve kesik köy
leri arasında muvasala temin olun· 
muştur. Ancak Gediz nebrlnJn tekrar 
eski mecrasına doğnı akmakta oldu. 
ğundan .Menemenin Ova köylerinden 
bazılarlyle henüz irtibat temin edile. 
memiştir. Bilhassa Maltepe, Sulbey ve 
TuzçuUu köyü tamamen sularla malı· 
sur vaziyette olduğundan dört gU.n· 

dcnberi hlç bir haber alma.manuştır. 

Tuzla şosesinin eakl Gediz mecran. 
na isabet eden 75 metrelik kıammı 

sular götürdüğü için bu kwm Uzerin. 
deki köylerle ve bilhassa Kaklıç kö· 
yü ne muvasalayı bir kayık temin ey· 
lemektedir. Torbalıda Arapçı lle Su. 
başı ara.smdakt büyUk köprUnUn bir 
ayağı inhiraf ettiğinden icabeden te<L 
birler almmıştır. 

Dünkü mebus · seçiminde 
parti namzetl8ri kazandı 

Ankara, ! ( .A.A.) - Cum- j dürii Celil Sait Siren, çmıkm 
huriyet Halk partisi genel sek- ' mebusluğuna Samsun valisi 
reterliğinden tebliğ edilmiştir: Avni Doğan, Diyarl>akır mebus 
Boş olan Af yon mebusluğuna. luğuna Ccrrahpaşa hastanesi 

umumt murakabe heyeti a?.8- emrazı akliye ve asaıbiye müte. 
smda.n Siya.sal Bilgiler okulu, hassısı Dr. Ahmed Şükrü E
iktısat profesörU Şevket Ra,şit met, ve Kars mebusluğuna da 
Hatipoğlu. Antalya mebusluğu· Son Telgraf guetesi sahiıbi 
na Sümer Bank sabık umum Etem İzzet Benice, 2-1.941 per 
müdürü Nurullah Esad Sümer, şembe günü yapılan intihapta 
Bolu mebusluğuna. Maliye Ve. parti nam?.edi olarak eeçilmişler 
kaleti nakit işleri umum mil.. dir. 

incir rekoltesi bu 
sene az oldu 

tzmır, ı (A.A.) - Bu seneki incir 1 min edilmektedir. Eğe bölgesinde şlm 
rckoletsi 25.000, hurda incir de 12.000 diye kadar bu dere<:e az rekolte gö· 
tondur. İncir malısulUnUn yüzde kır. rUlmemtşUr. Geçen .seneden 14 bin 
kını tarim satış kooperatıncri birliği ton kadar stok kalmL,tı. Şimdiye ka
almıştır. UzUm piyasası da hararetli- , dar UzUmlerden ik1 partide 20 bin ton 
dlr. Bu seneki rekolte 25 bin ton tah üzUm aatılIIU§tı:r. 

r , 

l__c:~~ke~.an~~;~~~~J 
Büyük Tarihi Aık ve Macera Romanı 

- Paşa doğru ll!IÖylUyor, dedi 
Ben bu yaşıma kadar Tgalik'ten ne 
istedimse çıkmadı. Balıçemd.e ağaç 
kalmadı. Eğer doğru olsa idi bir 
sene olsun dileğim yerine gelirdi ... 

GARİP BİR EFSANE 
Bir gUn Ali paşanın '.katibi Ha

şiın efendi garip lbir hikaye dinle
di. İhtiyar bir Çerkez anlatıyor

du : 
· - Sen bizim Duhhak Mari'yi 

bilmezsin değil mi? Anlıa.taymı da 
dinle.. Elbruz dağı civarına. giden 
bir köylümüz bliyük bir m.ağara.nm 
içine dü.~müış.. Epey ilerlemiş. Gez 
miş, dolaşmış .. Gözli karanlığa a.
hşmca boynu ve ayakları zincirle 
bağlı garip bir ada mgörmüş. Köy
lümüz korku ile kaçmak isterken 
bu bağh adam: 

- Birader, korkma, dem~. Be
nim sana bir fenalığım dokunma:r.. 
Ben burada kurtulacağını zamanı 
bekliyorum. Eğer kurtulursam, 
sana umduğundan çok iyilikler ya
pacağmı .. Haydi kalk, bana en ev· 
ve l çiçek açan \•e en ~on mcyva 
\•eren ağaçtan bir sınk getir dC', 
ııu köşede aıı·lı duran kıhcrmı in · 
d lreyim .. 

Haşim efendi merakla: 
- Bunu Bizin köylti mü anlattı. 

diye sordu. 
İhtiyar Çerkez: 
- Tabii bizim köylü .. d edi. Hem 

bu köylünün bahası yüz ıııene ya
ı;am~ı. Kendi'li mağaradan gel
dikten sonra hastalanmadan bir 
gece içinde öldü. 
Haşim efen.dl Ali paşaya bu hi

kayeyi e.nlattığI va.kit, paşa ile 
Mehmet, Ha.sandan gelen bir mek
tubu okuyup bitinnişlerdl . 

Hasaıı <'ok kısa. bir mektup gön· 
dcmıişti. Esir ~akçılarmm Çer
kezistanm h er tarafına. yayılmış 
olduklarını bildiriyor, 1m:larm bir 
çok yerlerde saklandrğmı söylü· 
yordu. 
•'Bu yerlerin hepsini öğrenemedim. 
Yalnız en büyük yeri öğrendim. 
Dahhak Mari mağarasında salclı
yorlamu1'. Burasmm ne tarafta. ol
duğunu öğrenince bildireceğim.,. 
diyordu. 

Ali paşa, kA.tibine döndü: 

Manifatura.War, Ticaret Vekil&
tine, manifatura siparişleri hakkın· 
da izahat vermişlerdir. Her vakit 
25 milyon liralık manifatura sto
ku mevcutken halen bu miktar 500 
bin liralığa düşmüştür. Maamafih, 
sıkmtı:ya mahal olmadığı da bildi
rilmü;tir. Memleketimize İtalya ile 
ile İngiltereden manifatura eşya& 
getirilmesi mümkün görlllmekt&
d.ir. Vekıllet, birlikler k!tibi umu
miliğine manifatura meseleSi hak· 
kında sualler 90rm.uştur. Umumt 
katiplik manifatura tevziat ve 
stokları hakkında rapor bazırlı:yar 
rak. gönderecektir. 

İstimlak faslına 100 bin 
lira nakledildi 

Yol ve meydan inşaatı Jstim!Akf L 
çin bütçede isUmlA.k tahsl.satmm bl~ 
tlği görUlmUş, başka f&8111ardan mU. 
nakale yapılmak ırureUyle iatlmlA.k 
taalrna 100 bin lira tahaisat ili.ve ._ 
dilmeırine karar verllml~Ur. 

"Talebelerin Şeref Al
bümü,, hazırlanıyor 

.Maarlt VekA.letı tara!mdan her yıl 
yapılmakta olan "okul talebeleri oe. 
ret albUmü., ne girm€k Uzere her o· 
kul idaresi taratmdan seçilecek olan 
talebenin aynlmaama ba41anmı§tır. 

Şeref albUmUne girecek talebeler, ev· 
veli. okul idareleri taratmdan okul 
,eref tahta.ııma yazılacaklardır. 

Bu tahtaya yazılmak içln derslerde 
fevkalade muvattaktyet göstermek, 
aynJ zamanda l.babı muaşeret kaide. 
!erine aykın hareket etmemek lAznn. 
dır. Yeni albUm Nlaanda Vek!let ta
ratmdan hazı:rlanacaktır. 

Ankara - lzmir arasında 
yataklı vagon servisi 

arttınldı 
Aıık&ra, 2 (A.A.) - Devlet deın!J"o 

yollan umum mUdUrlUfUndeıı blldiril. 

ıniftir. 
Ankara • İzmir anuımda h&ttada 

üç gün mütek&bllen l§llyen yataklı 

ve yemekli vagon .ervlıll gördüğü rağ 
bete karşı yolculara bir kolaylık oı. 
mak Uzere 3.1.940 tarihinden itibareıı 
yeni bir &eter UA.v~lle haftada dört 
gUne çıkarılacaktır. 

Bu munz&m sefer A.nkaradan cu• 
ma günleri, ve lzmirden cumartesi 
günleri yapılacaktır. 

Müreltede ıarap 
rekoltesi 

l\lUtttu-, 2 (A.A.) - 19{0 yılı p... 
rap Kampanyumda elde edilen rekol
te 1.600.000 kilodur. 1939 rekoltesi 
ise 2.2.270.000 idi. Bu sene rekoltesin· 
deki noksanlık praplık UzUmlerln 
hastalıktan müteeasir olU§undandır. 

meydana. koyacaklar .. O vakit, bü
tün Çerke'Ller, yıllarca man&81Z 

şeylere inandıkla.rr için uruıecek -
ler, bize de teşekkür edecekler .• 

Mehmet: 
- Sade teşekkür etmiy~ler, 

dedi. Candan sevecekler.. Çerkez
ler birini sevdiler mi onun için 
canla.rmr seve eeve feda ederler. 

Arkadaşlık iıçin ölürler. Yeter 
ki o arkadaş vey& kimse Çerkez
leri sevsin, onlara bir fenalık yaP
masm. Çerkezler sizi severlerse, 
her şeyi tathlıkla yapt:Irnmız. 

- Ben de öyle yapmak istiyo
rum Mehmet.. Buraya ayak bastı· 
ğmı gündenberi tuttuğum yol bu
dur. Şimdiye kadar bir çok adam
lamnız ka.yboldu.. Ne olduklarını 
bilmiyoruz, fakat buna karşılık biz 
bir tek Çerkeze fenalık yapmadık .. 

Mehmet: 
- Merak etmeyin, dedi. Ada.m

lannn:a hiç bir şey olmamnttır .. 
- Ne, yoksa adamlarmıızm ne

rede olduklarını mı billyonrunm.? 
- Hayır .. Bir şey bildiğim yok. 

Fakat Çeı-kezler aldıktan esire 
eziyet etmezler. Onlara c;ıok iyi ba
karlar. Eğer yemeklC'ri yoksa aç 
kalır, onlara yedirirler.. Fakat 
kim olursa olııun bir adam ellerine 
geçti mi çalmadan ygpama7.lar .. 

Ali paşa: 
- Bunu ben de biliyorum ama, 

p~k inanannyonnn dedi. 1192 ta· 
rihinde ( 1) Canikli Hacı Ali paşa 
Kmm seraııııkeri nasbolun.muştu. 

(Devamı var) 

-------------------~~ ' 
Tarihten: 

Fıkralar 
"Çizmeden yukarı çıkına. •• ;: 

kaç asırdır söylenlynr bilir 1 niıı? Tam yirmi llç ~~ . 
s&n mllAttan evvel 4 Uncll _.. 
bilytlk :tskenderin aaraymd.a '}~ 
yan ve İskenderin gU2Jel bir ı--; 
nf de yapmış olan Apelle adlJ 
reseam ııöylenıişti. Apel, de~ 
bilyük bir r0888.DU idi Eserıeı4 
tenkit edilmeslııden .zevk a1ıtl 
Bunun için de resimle'r.i.ni se~ 
de teşhir eder • .Kendısi bir ta!tl 
gizlenerek söylenenleri clinlerd 

Gene bir gUn 8el'gisinf gezi)' 
!ardı. Bir kunduracı bir tabloı" 
da.ki kahramannı çizmelerini t' 
kıt etti. 

Apel, ikinci günü, çizmeyi ~ 
duracmm .aylediği gibi tuhib' 
mişti. Fakat kunduracı ser/. 
ziyaretinde tablonun başka tar' 
larmı da tenkit edince Apel dt 
yanamadı. Gizlendiği yerden bd 
nı uzattı: 

- Çizmelerden yuk.arr çıkıYI' 
diye seslendi. 

• * . 
"Bugünktt işi yarma bıra.k:ıııJ 

bizim atalar sözüm.üzdiir. Avru~ 
lılar, aynı manada gelen bir dil 
br meseli §Öyle kullanırlar: ·~ 
işlere yarın bakarız." 

Bu sözll, milattan 120 sene e( 
vel ya.şı:yan Arlıiya.e ııöyl~ 
Arhiyas, gayet zalim bir ada.ıııl 
Onu bir ziyafet sofrasında öJdUt 
meğe karar vermişlerdi ve Arhi~ 
l'!Ofrada otururken eline bir nı~ 
tup verdiler. Mektupta a.leybindf 
ki ittifak kendisine haber veıif 
yordu. O aldırmadı ve sadeci 
''Ciddi işlere yarm bakarız,, del 
Fakat biraz sonra tifıerinıe hüd 
etmiş, ~ldürınüşlerdl 

• • • 
AMeland bir efsane tltan't ~ 

dev inni adıdır. Jüpiter aleyhind' 
isyan etmiştir. Fakat A vrupalıll' 
bu adı bir darbı mesel hallnd' 
kullanırlar. Bir eser, bu darbı nı" 
selin manasmı şöyle anlatıyor: 
'"?.lüessis bir şeyi bozup değişt.irel' 
ve bilhassa umuru siya&yede bit 
cereyanı tabiiyi tahvil etmeğe ul• 
raşan kimseler hakkında kullant • 
lrr.,, 

Jüpiter, Ansela.nd'ı Sicilya~" 
kaçarken tut.mut, yıldırnnla "fW"U1' 
Etna yanardağnım altma gömmUf' 
til. ADBela.nd nefe1 aldıkça vollı:atl' 
dan atetler çı'ka.r, bir ta.raftan c:U· 
ğer tarafa doğruldukça Slcllya.Y1 
tit:retirmit. 

Roma im.para.toru .Antoninu9 
Phıs öldilğtl vakit bil.tün Rom& ağ· 
lamqtı. Antooinus derdi ki: ''BİS' 
dllifmanı mahvetmektense bir va· 
tandaşmım hayatmr muhafaza et· 
meyi tercih ederim.,. A. N. 

ilkokul öğretmenlerinirl 
kıdem zamları 

1938 ders yılında kıdem zammı ıö· 

rUp de bUtçe darlığı dolayısiyle pm. 
diye kadar bu zamları alamıyan 30(' 
ilk okul öğretıneninın fa.zl& ücreti~ 
rlnin verilecefln1 yazmıştık. Bu uc· 
reUerin ödenmesine dünden itlba.ren 
başlanmıştır. 

Bundan maada Dtl yılmd& zam rör 
mesl lcabeden 200 öğretmenin adları 
Maari! vekilliği tara.fmdan tud1k e· 
dllerek dUn .Maarlt mUdürlUIUne bU.. 
dirilmiştir. 

ihtiyari duraklar 
bugünlerde kaldınlıyor 
Tramvayların stlratiJı.l temin etmek 

üzere lhtlyarl durak yerlerinin azal· 
tılacağını evvelce yaz.m"tık. Bu hu. 
susta verilen karar tatbikine ha%lrla. 
nacak program daırutnde bu ayın on 
beşine doğru ba§lanacaktır. 

Dün çıkan bir a.bah ga.zeteeinlıı 

yazdığı, Beyazıt • Sirkeci arasındaki 

lhUyarl U<: durağm kaldır.ldığı habe 
ri doğnı değildir. 

EVLEN*~· ELER 
KıymeW Adllyecllerlmizden Tunceli 

mUddelumuml muavini Bay M'.uatat• 
Kıray ile İnhisarlar tdareelnin Paşa 
bahçe fabrikası Amirlerinden Bay Rı· 

za Akcinln kızı Bayan lametin nU<Ah 
lan, dUn öğleden aonra C.ğaloğlun
daki n1kAh memurluğu a.lonunda iki 
taratm akraba ve doetlarmdan mUt,.
şekkll kalabalık blr gnıpun huzurla· 
riyle aktedilnıiftir. 
~nç evlileri tebrik eder, aaadetıer 

dileriz. 

••• 
Pek kıymetli avukatlanmızd&n 

"Ha.san Hayri Tan" m oğlu Tarık 
Tanla, kurmay albaylarmdan •'Sa· 
lihattin Kip" in km "'Aydoğ
mu.ş" un nikAhları, dUn altıncı be-

~~45' Tgolik'in gülünç bir şey olduğunu 
söyledi. Ali paşa iyi konuşuyor, 

Nrk ~öklerif!i ~l~z bir 1 k Pnd is ini dinliyenlere emniyet tf'I · 
3'ınır Mılıne getırmek ~-ı1ı 1itıtr. kin ediyordu. 

Köylli dışa"rıdan bulduğu bir sı
rğı getirntiş. Adam kıhcı imfü· 
mek için epey çalışmut, muvaffnk 
olamayınca : 

- Ha.şi mefendi, dedi. Allah bi· 
ze yardım ediyor. Çerkezlere Tga
lik'in gtilUnç bir Adet olduğunu 
inandırdık .. Yakında bu zincire bağ 
it adamm da iç yüzünll öğrenece· 
ğiz. dedi. O zincir bir kişiyi de
b"İl, bütün Çerkezleri be.ğlı:yor. 

(l) Ali pa.şanm Çera4eztst.an ~ ... - lediye daireeinde luyıhnılbr. lkl 
llUğlne ta)infoden tiç sene en-el tar&!m do&tları aalona gtlzlde bir 
Çünktl Ali pal)&. 1195 clhrt yı1mda kala.balık toplam..ıştJ. 

bant, derilerini Hava Kurumuna Çerkezler, yavaş yavaş Tgalfk· 
veriniz. ten vazgeçtiler. Hattl bir gtin biri : 

daha kurtulaeahm zamlU'I gelme
miş.~ diyerek susmuş. 

Mehmetli gösterdi. Onun omu· 
zunu okşadı: 

Mehmetle Hasan, işi pek ca.buk 

Çerkezlstana vali uabedllmlt, 1 Her iki &ileyi tebrik eder ve 
1199 yılına kadar bu ftlllfede kal- genç çifte meaut ve uzun bir 5nıUr 
mııtı. dlleria. 
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.Politika: Bayram çarşaınba ' o rıp d1,1ad11ıçe: 

ı. ...... , .. ~,~.~~ ••• , -B;~ ı aziıet Bulgar bitarafhğı 
ve. Hariciye 

Nazırının nutku 
Uariclye JH'7W'CÜ bUtçcsinin m~"f 

zak.ere1ıi tm'W'mdn. Bnlgnr po.rJ.a
nwt~uııda Jıarlclye nazın Popof, 
Bu~aıistanm plh '6 bltarafuk 
7olandall ·~·rıkDıyncağını söyle
mlşür. Harıııiye nnzın nutkuna 

u aoıı:t.yt clıı il:\vo ediyor: 
"Bu alya-.ctlıuizde nncak ı.cndi 

km ,·etleriınho güu•nınekİR.) iz." 

Bul~ar harlci:ro nnıınnın ullı 
\e bitaraflık ·iyasetino Bulgar 
mfllcthıla menfaatleri nnınma mil
letın kun·etine da.ynnnral< tlt'\ ıun 
etmek i ·t.eınesı dünynda olur- bl· 
ten v~ yenileri b:l hyan fa('hı.lsrın 
kar-.mnıd.a. milli ~mının bl r k<'ro 
daha t.c:>7..ahürli denebilir. )Dl ıa 
m&nda bu nutuk ela Bftlk:ı.nlnrda 
-en sulh baya..c;ını biraı daha 
herraı.ıa,tırmnya hlnrıct <'Uij;-lnıl~ 
üphe ~oktur.· 

Nutuklar, \1'.İtlcr, lıattiı nuınlıe
rleler hayatın en üst, <'n se~~al o· 
lan sa.fhalarmı ifade edN. Harı> w 

ulhu lılarc .-den derin s<'hcııler 
\ardır ki onlan tnnnn:ık ~ok ılefn 
bir nuıskcnin nrlrusnıdııkl :ı ilzii 
kesfctrnek kadar cJı<>mmi) etfülir. 

Rul~nrlstan le; inldsaflnrı h·ıkı
ntmdan olduğu Jmdar lınriri nıüna
tiehetlf'r bakırnmılan lla sullm ruııh 
ta~tır. 

Bulı.;n.ri tanın iç 1,11\\ ctll'rl ~ani 
halk tabakalannın Jıakil i men1ua
U t-Oprajh l<>lt>yip hayatını lu111ı.n· 
maktadır. Bıı ı.<>h<'J>tendir ki Jlul. 
ı::ari-.tanda umn seneler lıiikiim 
'-Ül't'n komitedlik her "'<':. e ra~
men Rııl~arl~tanın tnhii \e milli 
karal..ieri hnlinl alnınnu~tır. 19 
llll<'U a.,ır \ e onn fakiı> cıh'n nsrm 
bo§lanııda , e .,imdi ılı• bunlnnn 
de\anır olarak lwmit:ccilik zlhnJyo· 
ti bü~iik de' lctler he alıma ~ apı· 
lan tahri'lderin lfade-.inc1en bııı;.ka 
bir e~· dcğlldJr. Bulgnrl-.tıındıı 
"lıJeaiizm" l hlirtik de\ let l<>r zıı· 
man z.aın:ın kc~di Jı~aıılarına fa
kat Bulgar rntanılf'n'erliğl eklin· 
dP 1-.tf mar .. tmi~lerdlr. Avrupıı
nm ti>İ~":l"'İ tarihi Bul;:.aristnnda. ko
mif Pl<'rin nruıJ Jabancı clmJctıer 
tanı.frndan beslendll:rini ~ö f:('rmO
~~ her uunan hıızınlır. 

sar. i~i kalııli kiiçiil< milletlc.ri 
zaman :r.aman \\•rup:ı büyiık de\• 
!etlerinin lılriblri ule\lıl:-c ht>r \'l\ 

ıta. ile tahrik ettıii;i~l lıl'JI hillrlz. 
• oI' iki asnn cliln'ıı mücı:ıdclcln· 
rinde hunun kocaman fasıllan \nr· 
drr. 

Peynir tacirleri toplantıya çağırıldı 

Buzhanedeki peynirleri hükU
met çıkartıp satacak 

Mmtaka tıcarct mUdUrlllğU, peynir 
tacirlerlnı yarın btr toplımtıyıı da· 
vet etmiştir, 

Ba?.ı tacırlerin, plynsa)'8 mnl c;;ı· 

karmndıkJun halbuki, buzhanelerde 
mUhlm ınıktnrda stoklar bulunduğu 

ıınlaşılmıştır. Tacirler, bu stokların 
müstahsillere ait olduğUnu iddia et. 
mclttc iseler de malların buzhaneye 

Asker ailelerine 
yar dun 

Mehmetçiklere kışlık 
hediyelerin toplanması

na yakında son 
verilecek 

tacırlcr ne.mma. teslim edildiği tesblt 
ecııımıaur. 

Mıııtaka Tıcaret mUdUrU, yarınki 

toplantısında peynirtacirleri, bu şc. 

kilde harekette devam ettikleri tak· 
dirde tevziatı bizzat hUk{ımetin 

id:ıre edeceğini bildJrecek ve nazarı 
dikkatlerini celbedecektlr. 

Maslak yolundaki 
kaza 

Şoför Mahmut direksi
yonun kırılması yüzün

kazanın olduğunu 
söylüyor 

Askere giden erlerin, ailelerine ya. Bir rnUddet evvel .Maslak yolunda 
pılmnsma karar \erilen nakdi yardım ı feci bir otomobil kazası olmuş, bir 
işlnıı devam edilmektedir. otomobil bUtUn stırntıyle yol kcna. 

Şımdi ·e kadar aslter ailelerine ve. nndaki bir nğnca bindirerek parça· 
rflnıek 117.C're tahakkuk ettirilen pal'a, lannlll;I ve içindeki yolculardan Jlrnyir 
867,584 liradır. Bu miktarın bir tiu· aduıdn blıisi olnıUştU. 

çuk milyona baliğ olacağı tn.hmin e Yapılan tahkikat neticesinde oto· 
dılmektedı.r. Bu paranııı SO bin lirası mobili chllyetı olmıyıın ıııanol adında 
tahsil edllml§Ur. birisinin mı.rho11 bir halde sUrdUğU an. 

Geç<on ay, -4000 aileye yardım edil. !aşılmış ve hem şofOr Mahmut hem 
mlş 50 hin lira dağıtılmıştır, Bu ay, ne :Hanol tedblrsikllk ve dikkatsizlik. 
bu ıııllttara 20 bin Um ilAveslyle iO 1 le ölüme sebebiyet suçundan tevkif 
bin lira ödenmiştir. olunarak ikinci ağırceza mahkemesi· 
Diğer taraftan askerlere verilecek ne vcrilm~lC'rdir. 

hediyl"lerln de toplannınsmn bu ayın DUn bu muhakemeye ba§lanrnrı,ı ve 
on beşine kadar devam cdileccktlr. e<>för Mahmut demiştir ki: 
Son fkl gtJ.n içinde 20000 parç:ı e~yn "- Onünıdeld otobll.s geçtıkten 

toplanarak Kızılaya teslim edilmiştir. sonra birdenbire karşıma bir su ara· 
Lise. orta ve ilk okullardan hediye c. ba.sı çıktı. Direksiyonu şiddetle sola 
dilen eşyanm mıktan 70.000 parça· ! kıvırdım. Fakat kırıldı vo idareyi el. 
dır. Ayrıca üniversitede 80.00 Oparc;;a 1 den kaçırınca otomobıl yol kenann. 
cııya vermiştir. dakl bir agaca bindirdi. Sonraaını bil· 

Müzedeki eserler 
hakkında dergi 

lJaari! Vekilliği mUzelerimizdc bulu. 
nan eserler etrafında dergi tanzim 
etıtı.eğe !karar vermlştitı. 

Bu deı:gl btıtlln müzelerde bulunan 
cacrlerln fotoğratıannı ve tıır!ht KIY~ 

metini gösteren yazılarla muhtevi o· 

miyoru.m.,, 
Diğer suçlu .Manol da, kCDdislnin 

çok sartıoş olduğunu, !akat otomoblll 
kullarunadığmt dyicc bllrllğlnl söyle-
miştlr. 

!'leticed muhakeme şahitleri din. 
lem Uz re tıillk oıunmu§tur. 

Valinin dünkü teftişi 
lııcaktır. Şehrin muhtelit semtıerlnde inşa 

Her eser hakkınd:ı dergide, eserin ve trunir cdılmekte olan yollıırm in· 
nerede bulunduğU. kime alt olduğu ''e patı kısa bir zamanda ikmal edile. 
bugünkü va:tlyeti ve bulunduğu mu. 1 cektır. 
ze de yazılacaktır. Vali ve belediye reisi LQtıl Kırdar 

Hakiki hü\.iycti llo Ilnlı.;ar mille.
ti nlhrndur. llnldki milli lın"lar 
mcu"uuhahsoldu~"lı zaınnıı onu nı:ı-
kul artlar içinde ınütalı-a etmesi Belediyenin yeni yıl 
nl de bilir. Rolı.,•urfı;tnn için bnglin b • 

dün .sabah KAğlthaneye giderek bu. 
radıı yeni inşaata bnşlnnan, Şişli • 
KAğıUıane köyU arasındaki §OSO gU· 
zergftlımda tetkikler yapmıştır. Bele. 
diye reisi yolun blr an cvYcl t.runam. 
!anması için, nUı.kadarlıırn emirler 
\ermiştir. Buııı.da ayrıca tA.mlre muç 
taç olan yollar da tamlr cdilcc ktlr. 

k\i teknik artl:ır içinde· Milil lııtr· ütçesı 
lıl )npmak milli hir cıııt•l ol:ıınn7• Yeni belediye bUtçesl hazıılanmııı 
('iinkiı bir mlIIP-ti b 'hracak, ıııah- daimi l'ncUmene verllmı.ştir. DUtçe şe· 
'f'dt"<'('k bir nınrerndan b:ıslm bir hlr mecllsinln Şubat devresinde mu. 
r.f';r olamaz. Jllç bir c;;(·~ olmasa zaker& edllccckUr. Bu S('OCkl bUtc;;cdc 
raklr Bulı;:nr halkı modern hir har- mUblm bir dcğl§ltle olmıunııtır. 
hin sadece mn.c;rafları ne asırlnrca Altı nyda belediye tarafından yapı. 
lllUl'fntiıı olur. Bıı!J.,"'nrİ,,fan konı,u· lan tnhsilMın mlkUırı 6 073 546 lira· 
larının miınast>hetleri h kımnulnn dır. Geçen yıl 5 939,438 lira idL Bu 
da bir harp iyns<'tine tafnrtar o- hesaba. nnznrnn bu yıl tahsllf\t 134,12 
lama1. Kuuısuhırı 1:0111.111,\ ndır, lira fazladır. 
\ nı:;o-.la\ ~-atlır, Yunnnbtandır, 1\ir· 

-15-

Altın Fiyatı 
Altın fiyatlerlnuckl istikrar d<'vnm 

ctmektedır. Dnn de bir altınm fiyatı 
23 Hm idi. 

7 ikincikfı.nun 1941 tarihine ınU· 
sadif s:ılı gUnU zilhiccenin dokuzu 
oldu.,,'1ındaıı aı·lfe, çaı\amba günti 
d~ !.ıa) ı am old.uğu iliin olunur. 

Bayram Namazı 
S. D. 

8 6 
Bnglin bUtiln milletler savaş 

sahasında büyUk tesirleri gorlıl
mektc olan hava km.-vcıtll'rini dur 
maksı:zın artımıaktn ve sı:ır\'etleri· 
nin mühim h:r kısmını bu hususa 
sarfü feda etm<:'ktcdirler. 

Hamiyetli ve çok , fa7jJetJi olan 
milletimiz ise bu hava kuwetinin 
lUzum \'C ehemmiyetini pek gilz<'l 
takdi'r' ederek bu uğıırda. ıar:kı 
\'Cghile çalışmakta \'C kemdi hU
yüklilğü ile mütena.cıip bir hava 
kuvvetine malik olr ön azmil gEn>· 
ret etmektedir 

Bu husucıt Türk hava kurumu
nun pek fc) izli vo kıymc>t li Jıız· 
metlen görülm<'kte olduğu ma· 
IUmdur. 

Bırı ıenaleyh bu gayeye bir hiz-
0:!.'t olmak için -I?iyanPt rı\'f!V'
tinden evvelce venlmis ohn iet
va mucibince- kurbaıı :i\ ı a· 
mmda k~ilecek kurban dı>ril~rilı• 
barsaklannın Tiirk hava kurumu 
emrine verilmesi muhterem nhn· 
limize arzolunur. 

Brezilyadan dün 
bin çuval kahve 

geldi 
Bir rnllddct evvel Brczılyaya. sipa· 

riş edilen 10 bin çuvallık kah\•c pa.r
Usl. yakında mc.mleketlmlzc gelecek_ 
tir. Kah1.'clerln bedeli olan su bin ls. 
terclln tamamen ödenmlşUr. Bu parti, 
memleketin bir buçuk, iki aylık ibtl· 
yacını karşılıyacaktır. 

Bundan başka, birçok ycnı ltahve 
siparişleri do ,·cıilmck tızeredlr. 

- iyi 1d 7:arın olduğunu cı;. 
vcl.de~ı 1ıal>cr verdin. Yoksa az 
7cal,~n: "Yamnda taşulıljın lm 
deve gibi kadm da 1.-im 'I Diye 
soracakttnı. , ld;\ c-dir. füılkan ele\ lc-tl<'ti n rasın

cla sulhu !wrıımak lcin zaruri bir 
takım cbepl<>r rnrdır. Fnlmt hun· 
lann harp etml'l<'rl lcln lılr mN· - Ne oluyor allah aşltına. di
horiyet yoldur. Bıılknnlnr huılıliza· yordu. Kıyamet mi kopuyor? 
tmdtı hir l.:iilıliir. Onun JHırc:ıl:ın • (Yerde yatan memuru görc
ma ı, onnn mnhnrf'be mryılanlıırı rek) kim bu haltı yedi? 

GAZ MASKELi HAYDUT 
h::ılini alınası Unlkıınlann l.c•ıull 
h~nhınıı 7..ar:ırdır. Rııl;:arf,.fanın "1\a.plmı .. ilcrliyerek: 
iç ha~ nh hakkmıln sii~ lecllğinı Ben, diye cevap verdi. 
"'e:, lcri dlf;;P.r nalkan dc\'lc>tlrrl Robinson brytklarını dişleye • 
h:ı.kkıntln a"ai:°ı pılrnn foknırıla rek: T • 

hi~ mahzur :roktur - Neyse, bır kere olmuş. de-
Tetki'k etflğimlz. bu nıUnnsC'bd 1 di.. • •• 

ktiçuk flalkım !;<'rçf'wsiııe münhn- '.Kapl:ın .. hala, kabalığında. 
~ıhdır. Fakat bu~Unkü sl~a i ınü - ısrar cdıyordu: .. . 
na"Cht-tlcri :ı nlnız kü~ül' Ualk:ın - İstersen otekı dünyaya 
rıo, IP.tl<'rinln ıliim nılaıı 1N-rit <'ılil· göndereyim'! 
mio; nıüna..;ehetl<'ri ,c>lı:linıle ta· - Neden? 
sn nura imk:ın . ~oktur. - Çiinkü beni gördü. 

Balkanlar hu~iin mııhariı•h•rl<> Robinson: 
hituar S°' yet Ru~~·anm niifuz w Beni görmedi ya? dedi .. 
t~irlnin karşılw hğı hir sahadır. Simdi bunları burada bırakın. 
Bıılı:-arlst.anm Jıatti harekr.tini bu derhal kaçalım. 
za,1y<'ı!en tetkik. t·fuı~l~'.lir. Yalnız Rohinson öne diiştii. Merdi-
Rulı:an!ötanm ileğtl butuıı U:ıllmn· l · .. n.ı.'le çıkıvord B' 
Iılann • t 1 .. .. ven erı sur L .J u. lZ. 

\ll7J\"C i ııı eo;:ı-.a ~orc mu- ·ı t k' lt'k K 
talt>a olun~bilir. Eıra ı e q~~. ~ .ıp e ı . kac; 

kapı geçtıgımızı ve sonra aç 
Alman\a Bıllknıılıınn siııınlinılc merdiven çıkıp ındığimizi bil. 

daha mü~ .. ir bir kuwettlr. Ro- miyonım. Ancak şunu iyi bili. 
manya nüfo1U altma ı..rim1ı...tir. \'u yorum ki, muhtelif evlerden 
~o .. ıa,·ya ili' )fac:ıri hın bir dost~ geçtik. Nihayet, gayet iyi dö-
luk ımktı im1nlamak ~ııretlle U:ıl· ld'k '' · 
kanlıtnn ... imalinde bir kun·et olan şenmiş ~ir e\'e gc ı . lıne mer 
y 1 divenlerden indik. Kapalı bir 

aı:o-. B\ ya ilr. mlhH~r amsnıda 'a-
rtalr bir nrctt" 'Y<'niılen miin:ıse· kapının önünde durduk. Bu ka. 

bet tE'61 etmı tir· pınm ardında bir uğultu işiti-
Ba]k 1 • lı)•ordu. an ann c·<'nabuntla denlılt>r 

tn::illr. Jmnl'tl.•rfııln elindt'dir. Yu· Robinson kapıyı nçtı. 
nanfstana yapılnn tec:n üz dola\'l Burnuma, a~ır bir balık ko-
sll bütün Yumın dcni7. ii"l<'ri tn- kusu geldi. Az sonra, kendimi -
gtlff!ttyf' lntflmJ etmMir. so, ,·et zi, taze balık pi!;iren bir lokan
J?usyayn geline•" o, Balkanl;rm tanın içerisinde bulduk. 

( ncıramı 4 füıciidc) Birc;ok kimseler, mermer ma • 
SADRI ERTEM saların başına çokmUş, habre 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
/ngilizceden Çeviren: H. MÜNlR-

alıştırmakla meşgu.ldli. Başını 
çevirip bize bakan bile yok. 

Hatta Robinson, selıim ver. 
diği, dükkan saihibi bile !bizim
le. alakadar olmamıştı. Dükka
nın içinden geçip çrkt1k. 

Bir caddeye gelmi3tik. Önü. 
müzden bir otobüs geçti. Yaya 
kaldırımının kenarında ıbir tak
si otomobili duruyordu. Şoför: 
bir kese kağıdının içinden san
dovıç çıkararak y i y o r d u. 
yahut böyle bir bahane .bularak 
orada durmuştu. 

Çünkü Robinsonu görür gör. 
mez kese kiığıdmr ibir ta.rafa 
koydu. Robinson taksinin kapı
sını açtı. Şoföre ne dediğini 
pek anlıyamadnn. Hiç E>iiphe 
vok ki :bir adres verdi. 
w Şoför, \·erilen adresi biliyor. 
rlu. Hep birlikte otomobile dol
duk ve süratle uzaklaştık. 

Yolda giderken perdeleri in. 
dirmek gibi polis romanlarında 
görülen tedbirlere lüzum götiil. 
memişti. Pakat geçtiğimiz so
kaklara bakılacak olursa. bövle 
bir tedbir gercckten lazımdır ... 

Otomob'lde bir saat kadar 
~ittik. Fakat hareketimi7.den 
kısa bir müddet sonra.. ben git
tiğimiz yeri tamamen şaşırmıs. 
tım. Şehirden c;ıkm1ştık. 

Otomobilin ku\'Vetli gürültü. 
sü, alelade bir takside bulun
madığımızı gijstcriyordu. Taksi 
kıyafeti altında, en aşağr kırk 
beygir kuwetinde bir arabayla 
gidirorduk. 

Nihayet birdenbire durcluk. 
Şoför, kornasınr üç defa çaldı. 
Bir avlunun büyük kapısı açıl
dı. Biz içeri girdikten sonra, 
tekrar kapandı. Böylece bir 
müddet daha gittikten sonra. 
kocaman bir binanın önünde 
durduk. 

Binanın pencereleri karan. 
lıktı. !Kap'Isından uşak kryn. 
fctli biri çıktı. Bızi kal'şıladı. 

Robinson ona birşcyler söyle
di. Hep !birlikte içeri girdik. 

Gayet gfu;el döşenmiş Ye z 
çok bir doktonın bekleme dai • 
resini andıran bir odaya alm. 
mıştık. 

Masalardan ibirinin üzerinde 
bir tepsi ve tepsinin içinde bir 
sürahi ile bardaklar görünüyor. 
du. 

Robinson bu sürahiyi· işaret -
le: 

- Viski içmek isteyen var 
mı? dedi. 

B0 n derhnl tnlip cıktım: 
Hararetten bayılıyorum. A

man bana bir bardak! 

•• .., . 
Ol"n gı 

BaJıa adında bir çocıık, bıtlduğu bır çantayı, ka~tınııa. 
{Ja lü-zıını görmeden, polise teslim etmiş. 

içinde pahalı pı1'1antal<ır ve pliitin _çcrçeı.•clcr varml§. 
Zabıta sulwılarmda gb::ıınııi"c çarpmıyan bıı 1ı6dı.,cı;ı. 

M<ıarif l'ckıli Jlcr an Ali l'iiccl, 'kendi aı layı§11m1 mılıralmı
ckuı gcçiriııcc, 1•.asıl yüksek bir iç tcmi .. liği 1.rır§ıstııcla bulı•n
cluğwmıı::ıı aııladık. 

na~it dii.şimü.şliiler, bel1.i: 
- Bııwla 'İZ<ı111 r•" '· ?IC t•nr? llııkiuğım L iç etmem k, 

en tabii bir frızi'rt { ııı , /Jır uı.:•ı l>otl"lulıtr. 
T>itıru•kler. 
Frrl.at 1Jtı d ı.~iiıııi.~ıhı I ayat t 1 • l''Jclcr 

1.ac1ar bo~ rı' l1•ıj1um hep l>iliri:;. Fc•~ı/rt, aııcal~ çok <legcrl 
ı·ııh ba7ır leı-iıuic a~a ı nadir bir 'fl~Ckti?. Oıııı qord.ıkç , d 
dc>rın ı.o'drımol; 1ıc lwyrcınlığımı:ı 8i>'Jlcmck < c bir oo:;'f 
olur. lliç dcytl«ıL ornckfo"'ı'irıi çoğaltma], 'İ{İıı. 

Gıinde 1Jin §C"!J ka11boldııii11 lırıl<lc. lııılııı mı mıı..aı~ lJl~ ~,a 
şcııa;r. Thle rlii~ıirıUcn. ııııııtu?tııı, im ukılan, cğcı /,•ymctlr ı.ç • 

l>ıılum w::. 
Ve xolwk lıır ·ı.ulır; 110 topral: keıuli l.c-ıulınc 

el.ıs( nı !/ •• m r. Şıı Jıal<le 1w ııl>oknıfo bıılıtıwn 
l•orı:ımr. /ark. oı tada dıırurl~en, f a .. ilcti "harcı cilcm,, birşr 
snnti1a/;, luıyatı görmc111.cl. ten ba~J·a ıı1<111ay1t geleme::. 

IlarlAn ktıhraowıılnrı gi1ıi, mw111s t>c rıhlı'ikııı, sC<"ly ıııı 
dr ı.~tlırnuımılrırı uar<iır. lfir. kimsP.)'o: 

- Kahrnman ol! 
Diyemcı·i::. Fakat l>ir l:.alırnmrrno m~füıdıkça. m ımrf 

srıyyı ·ı:c gıırıırla eciiliri::. 
Ralııı, işte buıılardan biridir. Mektep mulıitinc mensup 

bir yavru ol<luğu. için, lı<irli.ı.ıc, .Maarif 1rel;iliııi lıeucoanlandır. 
mıs ve ÇO<'ıuiıın kt ndiııiy7P, nilcsinr. 1ıc Jı.ocafarrna tebrikler 
göndermiştir 

Bahu, biitiin yaşıtlrırnw ih"'lıck olsıtıı. D·ılıa l>1iyuklerin d.e 
mırlan alacak ıbı·etlcri 1 1ardır. /Jııgiiıı l:eı11li ;ıc/sirıi, tcccssıı.s 
vo mP.rnlwıı. tama' 1ıe hır.mu yeneıı çocııkta11, yarın hay~t~ 
yükseltecek bir adam Ç11car. Bıt tiirlü insanlar, nıulıitlcnnı 
11ıkaya yılroyn fışl:ıran 1..aynaklara 1)(m::crlcr. 

Onu doğıırnn anaya, bilyidcn aileye; yetiştiren mektebe 
ne mııtlıı! 

HAK'l\I SOHA GEZGİN 

GONDEN GONE 

5 kuruş nesine yetn-ıez 
·ET. Beş kuruş nesine l .~·etmez?.. Gördüğü iş 

nedir ki? .. Rapıdan içeri gir. 
diniz mi; - elektrikler yanı
yorsa -, biletinlze bakıp ye
rinize işaret etmekten, - ka. 
ranhksa - önünlize bir ışık 
tutmaktan ibaret değil mi? 

Esasen ibu, sinema <liroksi. 
) onlarının vnzif lcri cümlesin
den olmak lazımdır. 

İşi çatallaştıran. bu arada 
satılan mecnııınmsı birkaç i
Jan yaprağıdır. 

Size yol göstcr"n kıza, bir 
mukabelede bulunmak üzere 
haydi beş kuruş verdiğinizi 
kabul edelim. Bu parayı alma. 
dan e\'vel, elinize bir ilan sı. 
kıştırmışsn. - ki hu , mukad
derdir - beş kuruş daha isti
yor. Niçin? .. Çünkü o iliın yap. 
rağının fiyntı "on kuruş., tur. 

Bu ne demek? 
İlanı bir kere gözden geçir. 

diğimiz 7..aman görüyoruz ki, 
her sahifesi bir sütii ticari re
simler, çerçevelerle doldurul
muş ve gösterilen filmin mev. 
zuuna dair birkaç satırcık ya. 

Viskiye olan ihtiyacım. ya.!. 
f'lZ hararetten ileri gelmiyordu. 
Bu odaya girerkE'n, rnstla•l••ını 
bir adam vardı. Adanı, bereket 
\'ersin benim tarafıma bakma • 
mıştı. Fakat ben onu tanımış
tım. Meşhur düşmanımız Bar -
neydi bu! • • • 

Otuı·duk. Odanın içinde ger. 
gin, heyecanlı bir hava hüküm 
sürüyordu. Ve bu, benim hiç de 
hoşuma gitmiyordu. Ad"tn, diş 
çıkartmak üzere bt-kliyenler ~L 
biydik. 

Derken, uşak kıyafetlı adam 
içeri geldi. Robinronu çağırdı. 

Rohinson, be12 dakika sonnı., 
tekrar odaya girdi. Fakat knpı
mn öniinden de pek ayrılma- 1 
mıştı. Orada duruyordu. ' 

1\albim fena halde çarpıyor. 
du. :1,ıt.imi~en birini çağmmağa 
geldıgı halınden belliYdi. Bere. 
ket versin. ne beni, ne de Stan
leyi çağırdı. 

"Kaplan,, ile Lcvil' ışaret et
ti. Onlar Robinsonun ardından 
dışarı çıktılar. 

Şimdi odada valnm:hk. 
Ben Rtanlcyc dönerek yavaş • 

ça: 
- Eğer Reis dedikleri adam. 

bi7.i görecek olursa, halimiz ha. 
raptır, dedim. 

Stanley, hala nikbindi: 
- Merak etme, dedi. 
- Fakat biz, buralara kadar 

gelmekle büyük bir tedbirsizlik 
yapmış olmuyor muyuz? Bizim, 
kim olduğumuzu anlarsa, biz de 
onun kim olduğunu öğrenirsek, 
bizi bırakır mı Mnıyorsun? 

(DC\':\DU \ar) 

zısı vardır ... Mabadı, perdcd n 
devam edilmek şartiyle .. 

Biz imdi divoruz ki. be 
kuruş, bir de. kUdik ve zaruri 
hizmet ilave edilen bu mcc
muamsı ilim yapraklarının 
nesine vetmez? 

On kuruşa, bu mc..'lllekette, 
halkın kültür \e zevkine h'z. 
met eden ciddi mecmualnr sıı. 
tılıy-0r. Keza. aynı miktar 
birkaç kutuı:ı dahn ılıivesiyle 
bir kilo ekmek alınabilmekte-
dir. TJlKMET MÜNiR 

3.1.1941 
8.03 Ajnn 
8.18 Uaflf 

ııroıı;nım 

8.4ö l°<'rneı, 
listftll 

12.SS ~arkılnr 
12.50 Ajan 
ıs.o;; sıı:r. eserlı•rı 
JS.20 iKlln'.iık 

progrnm 

18.0S ltndyo 
kuıırtl'tl 

ıs.so lian ık 
ııroı;rıuıı 

ıo.oo.nı ıı h~cıı 
ID.SO Ajan!! 
19.45 ~arkılnr 
20.15 IUıdyo 

J:'ll7.Ct..."i 

%0.4,\ TPm~ıı 
!? ı.so Konu m:ı 
22.SO \jııo 

4.1.1~41 
8.03 J3n• 
8.J8 llnfit 

ıırogrnm 

8..lo Yf\mt!k 1 .. ı. 
ıs.ss Türkçe J'I 
ıs.tıo AJ:ıns 
14.05 Tllrkı;e l'l. 
14.20 Bnııdo 
Jf).00 oıwrcllerdefı 

parçııl:ır 
15,SO l{on~r 
18 03 ( DZ. 

J8:4o 11alk 
Türkülı>n 

J 0.00 Konu mn 
19.15 7.e~ bel. 

hal'aları 

ın.so AJ:ırı" 
J 9.45 1 ı1 he ctt 
211.15 Hııd)O Ozt. 
20. 5 TnkıJnllC'r 

1
2 1.1:1 J\oııu nı:ı 
21.SO Orlre tra 
%2.80 Ajan 
22.50 < 112:band 

:il.: Cuma Cumarte. 

> 3 il. KAn. 4 11. Kan. 
::ac:: 
<[ Zlllıh·cr: 5 7.!lhlree: 6 .... Nısrm: 57 Kn"nn: 58 

\ ııı.ıuer \ lllıU ti t.rnııı \ 118ll u EzaııJ 

OUnC1Jln 8.%6 
dokut1n 

2.35 8.26 !JU 

()~it' ıs.ıı; 7.21 ıs.ıs i.26 

ikindi 16.88 1:1.47 15.89 0.47 

Akpm 17.51 12.ou li.52 12.00 

\ 'a t ı 19.2 1.88 10.20 LS 

tm k 0.40 ız.48 6. o ]%.47 

1 Halkevlerın e 

Temsil 

Eminonii halke\ inden: 

4-1-941 cumartesi sk§aını 
saat 20 de aza.larımızdan Orh 
Kutbay (Milli Birlik) mcvzuunda 
bir konferans veı ece\k ve temsil 
§U bemiz (Hiss!'l ın i:l) rıiycsinı 
temsil edeccktır. 

Giriş kartlarmm buromuzd n ıı..
lmması rica olunur. 

n 
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8. Al · 1•tihaalabartbnnakiçin Vunan-italyan Devletin pifasada- Madrittek! lapanroı 
ır man gazetesı Stal"nin . eıçı.ı . . 

Ruzvelte emirnamesi harbı 8}~11!!'~-) S~muel Hor .hır 
hucum adi.yor ·. Gen-al Kabelef na~~:ı:tırh:duI!ta:~ Rö;:; Bo ~ekkül devlet Mm)AYesl Ue zıyafette dedı k: 

..... muha.biri J:>ildiriyor: icabında pJyasadan mal mübayaa. 

AmerJka b11 bkl Jecli ~: rJ~~a ~h:~daer;1tJ!fe~k~~~ ~~y&S::::nı:! ..,~cıı.m!..9::i~ lngiltere ile 

'

aruar ...... d. ••••• eti ıelerl teakip dün nisbi f&kat tiddetli lod oflsbala riayete meebu.r old-.. 
y.... muharebeleri ha.zrrl van bir ğu u nJlerle müst.ahslllerl konı· ·ıspanya 

lled.llerJae bir balda . mak l:tl arzQ edlJep, eekllıl• ve,... 
sük1inet mü~ahed~ edilmıştir. ni~likte "'~-ın-•-rdu. Mtt. 

A ı.ıııa••• b818Dd&rm8lltrlZ Havalar da değişmiştir. Don- ,, .... _ ____,v arasındakı• m11Şa11 ~z J durucu poyraz yerine yağmu. t.:ı.hsill korun:ıa ı,ı ancak mahdat 

eri emı .. !ıl06kova, t (AA..) - t>.N.B. ı.,. nı --.t·ren sıcak lodos esmeğe blı sahada buğday mablolli bM· ' yece. r b .. ııı]amr ... .rr. Ancak bulutlar, kmda t.atbik ohuıablliyol'do. ı•htı·ıa" flar jaıısmın husus1 mubabl.rt blldiı1y0'1': ....., q... Artık aoıa defa oıllli koııuuna 
BerUıa. 1 (A,A.J _ D.N.a. olldirt· Gazeteler, stalin ve Hoıotov ~ çok alçak olduğu için hava faa- lauıununda yapılan tad11*' ı:otll· a.,;ta•a Jr ld I 

1a.:: " ue bir em.ınıam• neŞTe<lcyor1ar. liyetıerine imkan yoktur. t.alı!11l'ter1 korumak bab&ode bitki). va· ~ D 8 ırı • 
Alııerika devlet reisi Rımr•ltiıı nut.- au eınlnlaıne Ukran~da Kol.kes Her iki tarafın menzil teşkL nıetl katı d~~e kuvvet ve ... makla Cidden b"'JAk 

kunu nıevı:uubııha eden "DıpdOQl&tik köy1W«U'inUl ~lan, zıra.t mail l!tt, hafta sonunda vukuu bek - ıahiyet ile techlı ~ti?. Bun· U U 
Korrupondı.mz., ıa.zetes1 diyor ld: suıa.tıum arttırllma.sı ve bayvaıı yettu lenen bu mmtakadaki kat'i dan sonra dc,·ıet aernıa~ ue tef- bir if barıllDJftJr 

Rl1%Volt, 10Yledi$1 nutukı. açık~ Uı11meel.nln lnkto&fı tçtn ~nt bazı nf.. muharebeyi hazırlamakla mcş. kfl eilileoek htilmıi ••"'siyetler ıt-
göelA.nnlıtır k1 Amertka.da buBünkU zamlar ko)'m&ktedır. guldür. halat ,.e ihracat lşlcrl~pa.bllecek, 
§artlar tçinde b.edetlertne mll§kW!t. Emirnamede eski n!ıamnamema Gerek Yunanlılar, gerek !tal- tcııbmda stoklw vücude gett~l-
sız ~emlyeoektır. Ruıvelt bu hedef· pek nazaı1 oldutu ve 'f'ILZfyet.1 kart• yanlar gece karanlığından İ$tl • loooktfr. Diler taraftan malttellf 
leri tısaıııan taan.b de et.mekt.edir: lıyamaclıfl, ietihaatln artmaama ma. fade ederek top mevzilerinl de- memleketlerden yapılan istikraz 

1 - BtltWı vaaıtaı.arla ln&'ilterey• ıı1 oldufu, işin kalitesini nazan itiba. ğİRtirmiş olduklanndan dünkü lann ödenme şartlarında nakit 
yardJm •tmek. ~ huawıta kanunl&r ra aımadt:ı ve ly1 ve kôt1l i~ aynı harek!t hemen hemen topçu yerine mal t$&llJ kabul edllmJı:ı ,.6 
nazarı itibara •Uıwı,.caktir. Ta.ıı.I JUııdellk verd1ğ! tatau edUmekted.lr. düellosuna inhisar etmiştir. t. l-.tikra:ı mukawlelerl hep bu <'$&· 

bu 31bt tehlikeli y&rdJm.Ja.ra ma.ıı1 oı.. Yeaı ııtz&mname Ue mecbtu1 tstih> talyanlar Karni ia vavlAsma a. ea lstlnat oll.hatınldan btnat b\l. 
ınak !çın kabuJ edllm.ı§ olan lwıunl• 11&1 ınlktarmm Ustlllıdeld t.stlhsaller• ğır toplar yerleştirmişlerdir. kftı:net de keudl lhtiyııçl&n tçl.'l 
rm Uzerinden qllaeakbr. köylUler bir barem mucibince l§tıralr Fakat bu toplann ateşi o ka- pf~n adan mal müha~-aa etmek IU· 

J - Bütün mını encıtıatnyt harp ettirllıııekted.lr. dar tesirli olmamaktad1r. Yu- zuma.no bls"edeeckttr. 
malıemesJ yapacak bir ,ekle koymalı • • • nanhlar da Marka dağlarına De>mf'k oluyor ki maJlıı.rmı satış 
nhi IUlh aınaıu:na ait lııtlllt:ta bu· l\fo!llkova. 1 (A.A.) _ General birçok bataryalar getirmişler. için plya.c;aya tıkam<'ak olan Türk 
hmmap fmkin vennJyecek btr r» K•ıet. PMit mUd&faa tetkllatma dir. mU!'ltahıııltlert hundan sonra. lhm
gtrmek. dahil bulunan 13 nıllyon ld~-e hl- Atlna, ! ( .\.ı\,) - fyf mallımat tıatçJ alı~ılar ka~L"lmda yahıız ka-

Ruzvelt pekAll biliyor k1 ıxıUJetı Jca,.. t&bcı netrettiii bir beyıınn8Jnede alan mahf!llerdı>n 6~renildJğine IAMk de~lerdlr; bazı fstlkrazlann 

Madrlt, 1 (A.A.J - Yeni sene do
layıaiyle Madritteld tngUlz vı Amert. 
kal.ıl&rm ~ - Amerıkan klUbllll
de hıgıltere ve A.merıka büytlk e'çf· 
lerl §eretlDe yapWUa.n kabul rcBmuı· 
de aöz ataı:ı Amerika bUyUk elçisi B. 
Vadcl bilb&saa. demiştir ki: 

Her ik.t m!llet bugün twn&ın;yle aıır. 
le§aıif bulunuyor. ÇUnıı.U bun~ll ev. 
vel belki b.iç bir zaman mUşterek ide· 
alin mUda.taaamda bu kadar aıkı tı· 

bırllği yapnw.n:uJ)ardu'. 

~ı.ere bUyU4 elçlıfi Samu.l Hcare 
de w : \ijt cevapta tWlla.rı .oyıe~ 
tir: 

İllp&Dyol doıUufunu lıazaıunak !çin yıtaız n t-vtmı otan.- bu yol& gtnııe diyor k!: göre İtalyanlar bir kL~mı merkezt tak!llltlc-rfnl öftemPk \'C yahut menı-
te mdtemaytl değildir. Bu, =utıttn •'EntQrnı.syanal vuiyet 9C>k ka- Arnavutluktan geçen yeni tir mUs leket mah•ullf)rbıln eatı, fiyatla.n M>D aylarda yapıla.ıı gayreUu muvat. 
~lllrinl tzaıe etmek .e beyle u nıpk bulunduğu bir anda 1941 ee. tahkem mi\,rla!a hattı yapmakla mali~ et fiyatından a.,a~ dlişllrmek ta.k olmupa bu, btıyük bir nisbet da· 
~eli btr yola lrQ.df a.rkaaıı:ıdu oeılııe siriYOMlZ. Bu vaı.i~t bize meşgul bulunuyorlar. Bu da gös- ı:rlbi hattık~tlerl b!'fllamak 1-ı;ln hlUnde Amerika elçlsile ~ 
aüı11k1emek için uert ıOrdtı&ü mtıta. Stallııhı. au söderlnJ bato-da tut. teıiYor ki lt/1.lyaı:üar llQ1l ürnits;z d, ,·ı.t da bir alk-ı gibi plyaııaya aıkı ltblrııtı aayeamd• temin edllmlt· 
Jea1ar toaııllr etmelrı.dlr. ma.khtımtzı Amirdir. Stalin demiş- hlt mUda!aa ıaruretintn hasıl ola- mlidahale edeıbJlffekth. \"e devlet tir. Anglo-SakBon ve İ.IJ.'anyol mil. 

Hakikate uygun delllleN ıtUlllk ol. tir ki: cağını anlamışlardır. Bu mevziler kun-eti piyasada fiyat konya~ leUert arumdaki lhUlA!l&n ortadan 
madıgmdan Ru.aftlt, taJu1t1ete " doa "}ıf emleketi seferi bir hazırlık de elden (lderee Yunanlılar Tepe- bir n!mn rolU yapabll~lrtlr. kaldırmakla cJdden bUyük bir iş ba. 
ru olm•~ bU<Jı.Ct ttWı&~ mu halinde bulundunnah:ytz." delen - Klisura ve Avlonyayt iş- Ba vazlyet göz öntin• getlriUnee tanhnlftu. ve eınlnlm ki gelecek ay-
racaat ectıyw. AllDaa,}'aıuD Amertbıo gal edeceklerdir. İtalyanlar Hlına- ellerinde atıhk mal olan mbtaJı. l&r içinde bu dOlltluk daha ziyade ınrr 
yı tehdit ettiği.ne lnu~ için.._ ranm şimalinden v• şarkında mu- slllerlmlzln neden dolayı teli§ ~ "9Ueneoekt1J'. llpanyollarla Aqlo-

ldalan degiftırtyor " i§te bu sureu. Bard·ıyaya hu·· cum kabil taarnmla bulunmuşlardır. Bu ln{\)erine mahal olmadıb anlqda-- Sa.ksonlana llihnlyet ... menfaatleri 
d.lr k1 ~ ıt~<U aı.U.ı.t.mı cı.tU ~ taam.ı~ lnrılmrş, dil§matı ağır za - bilir. O kadar ki balHlu ~ aynıdıl'. , 
tün Amerika mllleUeriDi harbe stlrtlk· yiata uğr&tılml!}tn-. Tepedelenln mii .. tah lllerio mallamu eatama.· Samuel Hoare, Amerika devlet re· 
ıeuıel\ tsttyor. FU.t. korku n t41&t hazırhg\J 1 9.imalinde Ylmanlı1ar yenJ btr ham· mak korklı u ,.erine ahc~ tm ıtuzveıUD .,n nutkunun harpten 
uyaı:ıdrrmağt istihdaf eden bu beya. le yapmışlar, tta1yanlan mevzile • muhtaç olduklan mallaJ'I ~ beri belld en mChJm hAdlM oldufU 
J?&t. ~yıµ aamıı;ı4ı k~ GI dijfüıle. rinden ııtmıııl&l'dır. Merkez mmta- da. bulamamak korku unun baf1-- mtıt&leaamda buhmmuotur. 
Ieriıll ~et~ yam ~ebl (BOIJ tarafı 1 ittcide) tuırım blJ' noktasında Yunanlılar ması lhtlmall bllo katıra gelh. 
~u.~ kuvv.W tll1V elde et. ~ ba.llmun ekseriyeti $t'h· bir baskm hareketile mühim bir •sm US 
~ de göı4tuıektedt~. rt ~tııılltir. 15 attndenberl dağ ele g~irmitlerdir. Ha.rb.ln en 

Umwni)'et ttJbarlle Ruzvetı. kendl· ttıbrin devıwıt turetto bombar-- kanlt ~11larmd1.n biri düu ı:ece 
ll4l1D öfll(lfl Qlan tqµ~en \IWla. ~ da l"9 ~~ 1'~ Klisua mmtakıunnda olmll§tur. 
sa doetlan tutunnp;ça ~ ttlııek bOyWı a)'iata ~ vel'mJf - Kıymetli mevziler Yunanlıların el-

UP. lerine geçznlştir. 
b&ba1nde pek ~ oeyter Olfenmif YUbeı1r ıili:HU Diı- tQbav b.t.na Atina, 1 (A.A.) - Yunan res-
Qldulu '~ ~ *ltrinı;\t.;a ~ ~ 
ı~r. tul'Jan aöyledi: mi afü,eUsU, askerl vaziyet hak· 
RuzY•.ıi ft&Jyan mnıetını, her~ ~ çeak blttUl\ huxtltk- kında aeafldakJ tafal!ltı ver:mlır 

larmuzı bit~en ~ ıeçe<ıe • tir: 
~t ~ ~tırcııtı ~~ G. Bu ~ı bekle~~ Bardla mü- Klmıra mmtakMmda yapllan 
Jıw.rfı mUte,.ıtk!Z bul~ davet te.ınadiyen bom.bardmı8J1 edilmek- mlihlm bir hareket eşnurnda, Yu· 
etaıek etlre~ (oaurtyor. tedtr. Bunu, her hücuma 1çtlnaıbı nan kıtaları, bir c:ok ttaıyıı,n mev· 

Amerika devlet R1slıı.iD. mflletiD pbil olmryan zayfatm &ıfuıe ~ zilerini, sUngü hü umu Ue a1.lll.I§· 
lndes!Dden çıkan kendi rııemlı:ket1 met ~ yapıyorus. Yıuıi bomba.r- lardır. Fena baV"aya rağmen iera 
lıul.Paluım vm&~ ,.. auU ~ l!ılaı. dnnı.nlarla dttşmaıa, Bard:fayı teş.- edilen bu hareket neticee.inde Yu
JND YvcbDu Ue Am~ • t4bUMU lime mecbur edeee~ Umlt edi- nanlılaı-, batJarmt milhim surette 
~ l:ı:U' ~te ~ !t\&11.WUD- )'Oruz, Uerletmişlercllr. 
dak1 tOfOb~ ~ amındu\tert a Mortoo yı.zmma ~le devam Elde e.dllen bu İtalyan mevzi· 
meydana çılQnı§ bul~ladtl>. Bv .-ektedir: Ieri, mildaft:ıa için iyi orgtU!lıe e-
,.ınm AlmanyadJ, defll talç4t ~tınya. 8id1 ~ Ue bçı hu.dut mev- dUmJş bulunuyordu. Mevzilerin ö
nın J:\f!r t&r&taıda bilinlYQf. RuntU mlerln.in zaptı e8ft8.8mda naad ~ar- nünde iki hat tel örgü ve tel ör
b&y1' bl.r slyueti Anıwik& ile da.ima pllt*Jarmı gı6rdtiiibn İngiliz as- &illerin ark"5mda mitralyöz yu· 
~ ll.l~botı.eri lJamt ttmM •~ kerlerinin kablllyetJ:ne v. .k&U hü· vaları, top mevzileri, derln sipe:r
sunda oıaıı AlmfJl mllletl:M karfl Clım için yaıWm.akta olaıı hazır • !er ve aralarında münakale siper-
t.•kiP ebnelt tstemekted.lr. lıklva balu.nk hücum emri veril- len bulunan aığmalclar vardır. 

Ruav.lt ~ nıatku, ~ OOıı dlği rUQ bu ~ ıııuvaffakı- Arnavutluk cepheşinin merk<"Z 
lan dl~nı~. "" WSIW. U. 4e yet.le ııetioelOQeceğtn htt bir l>ö!geeindctı bu mıntakadr:\ elde • 
tcaanUdtınU bir kere daha Ub ~. ~la hilkmediyarum. dilen ıanaim arasuıda 12 de top 
O Inglltere ld Çikardıtı harpte bunwt U~ hatta evvel baflıyan hıgiLtz mevcuttur. Ayrıca 15 mitral~·öz ile 
llO?l\ll\\l 1-ltr• ıa.al al&mc~ 4'.· taama duheri hava kuvvetleri· bir kaç havan topu da alrnm~tır. 
tıa '"'1diden gösterme,. Mllıml§tır.• uıizin geistcrdiği ]«ı.hramanl:lıtlar Yuuanhlar, ltalyanlarm şiddet -

Bulgar başvekili 
(Baf tarafı 1 incid-6) 

~dyo p1.eteşiuin biltürdiğine 
gö e Sofyadakl Alnlan şefffi,.~e. 
Be line gituıi_ştn-. 

Sofya, 2 i.A:J.w) - D.U.BJ1 ~ .. 
Q,qvekil Filof, yeni yıl m •.· 

sebetile dün bulgar milletine 
radyoda bir nutuk söylemi'.! ve 
demiştir ki: 

"-Geçen sene ıçinde bükO.raet 
memleketi harp dı§tndıı tutmaıa. 
muvaffak olmu§tur. Bundan ba§• 
!ta 1940 yılı Almnnyanın ve ltal· 
yanın büyük ~!leri ~Ye.ıi4lde 
6ulgariıtıma cenııbl dobrucanın 
avdetini ter.oin etmil'ltir. • ~kat 
nihayet, tanrı ancak az.imli .Jl"' 
na yardım eder. 

!~te bunun içindir ki Bulgar 
milleti, hüküınetin ve kralın ida 
resi altında sıınslkl toplaltmaıı 
ve. davaSJnın doğnıtuğuna wan 
ederek vazifesini yapmaya hazır 
burunma"dır.,, 

Amerlltaıı mllltti ciddi.il Wl duo< h\Sana hayret verecek derecede U mukavemetine ra~en bir çok 
oecı. tae:Qbeyıa UUJ.ilktb". A.merUca )'itltşeırtfr. yeni tepeler almak suretile , daha yapılm~tır. 
m.uıetın ~ biliyor kl. MOD10t • • • şimalde de darbeler vurmuşlardrr. .\.çık havadan llltifade e<:ten ttalyaıı 
ASdetl koııulma.dan eneJ 4f lw&lul. LcmdJoa, 9 (A.A.) _ MU:ıt:ı.lrU P'raıı- Burada hava çok daha fena idi. tayyarecUert, MoskopoUş, Görlce vo 
dukt.aJı llOlU'& d& sarp ,.rmı kllNei- .. Ajanm lılldirtyl)r: Fakat harekat buna ra~en yapıl· Pol;Tadeçt.ekl Yunan hatlarını §lddet. 
lıhl btlrrlyet ~ 1.IUkll.li ~inde dal· tnı1U. ma.tbUatmm ı:ı'Fffl'lı Bar- m~ ve llll.l.Vs.ffakıyctle neticelen- le bombardıman etm!ıterqir, nu §j,. 

t-.... ,,. ... e h1ç""· __ .,,. • L m~_.,M mali klSll'lda Yun~ılar Uç letikamet ma .,,... .. .,.re ... v ._ ... __ ~ diyanm lftlltu* etm~k Uuıoe ol<iufunu "il' .. ~'•· 

manya U• ~ı~ AıDenlı4 gösteriyor. Fı~t ısa!AhiyeW lıı.gUiz İtalyanlar, eanil mmtaşa.ımıda, te ilerlemektedirler. Birinci ileri ha. 
-"'·" ....... ~._ .. __ ·"--ı _, aalt -''ftil y h u ~ reketl. Qönceden b.'\ ıa\."l" .Maako .. ftu. .._.. .......... .....,......,. J ... ,_. 1taıe ,.,...,, mahllllerlnd.e bWlun böyle oldufwıu e..... unan a armş f'i'rme- ,, •· ........, 
do Ulll yalQ v&i<1l•rleı ll<i&W~ teyid ~ bir haber yoktur. Bu ğe teşebbüs ma.ksa.dile tanklar kul- ten geçerek Berata doğru gUmekt~ 
dol&ııdJnlcSılml sene ayıu katınt2e mahftllel'de fU dhete ip.ret ediliyor, !andığı zaman çok ağtr zayiat ver- d.lr. İkincJ ileri ytlrtlyU~. yukarı ~kum 
bUlr. AmerikaD ır;ılll•tJ yeni herh8.n,t ki, ltaıyulu bu nıevkU MJ:ıılerde,ıı. mi,Jerdir. İtalyanlar, tık bUcum • bl vadiat~den ge~ek ve Premu ve 
bir IJ11ll.sUmtıle kaqı toyuıa.k Jçtn bir bert tahkim etml§Ier ve mQdataumı lan tardedfülikten aonra, daha bir Kukush civannd& .Mokra daA"larmı 
kanun gıkardı. ~riPWar }IUJQD PJDl'lalaJtludır. Cephane ve yiyee k çok hücumlar yapm!!Jlaı', fakat hJç aoarall Elba.saua doğru hareket b.Un· 
:ıtuzvelUn kendJ ltnA.!!mt taf1'El lN doldurm~lar ve her ııe babaama o- blri&lnde muvaffak olamamışlar - dedir. 'Oı:Uııctl ileri barolıret lae Pogra• 
kanunl&n hUkU?t\IUI bırakmak ıçm ıu,. ollUD mukavemet •mrtııl almıo- drr. İtalyanlar, tankla'tmdan bir deç ve LlD llaeriıldt1\, cephqtı:ı LJıı 
hll' ~,. batwr<Jul\mu görmekt. ludn-. Btn-.n&l•ytı Bardt,.da çevril· kaçmı terketmi"lerdir. Yunanlı - Uz rfnden Elbua dotru l.nkif&f et. 
<Ur. mll oıaıı ltaıyanIArm yapacağı şey llU', bir miktar esir de almı~l&l'- melttedlr. 

teaıım olmağa mecbur lııalaeatı aııa dil", Bu ~çe, İWU'Ul&r, cepher.in Ltn 

B • J l t • ...... _. oturm·'"tır. HaJbukJ lngil'·'er Muıa ~. (AJ\.) - Röyter &j&n· lntmmda, ~ t:gyiklııl aaalt.ına.tr 
ır ta yan gaze uıne ~ .... ..... alc•ft"'l bl .... b henüz kalı,. t.aarnı.a etmeı:nlşlırdlr. ımıın Arnavutluk hu<lµdundakl muh&· ın .....,.. e 1' m._a U bU~uma ceçıulf 

göre: 

TUrkiyenın vaziyeti 
(Bil§ tarafı 1 inctde) 

TQrk • !ngtliı asltU'l itWUmm 
&ktindaıı ve bunu t&l\.ip e~eA lnsWI 
llt.ıkra&mdan aonra yan ru!l\1 UlUi 
suetest birdenbire Ttlrkiyenln 11 ~ 
üzerindeki haklarw l:ıatuladı. &>n.. 
ra!an da Ttlrk b&lmı lngtltercnin eıı 
tW doetı&rı araamc1& yer &ldl. lng11· 
t.eren1n bUtUD maııevral&rtyle, Mihvu 
devletleri aleyhindeki muttarid utlra. 
larma lftlra.k etU. BJr kaç tlatt&da.n· 
beri iM TUrk baımımm dili İtalya •~ 
l•)'hlııde çok §1ddeW btr mahiyet aldı. 

Acaba bu hare~etln saiki hı;Uten 
ne ala.o tttita.lt d&var.nı Jiltmek ar 
ausu mudur, 7okaa daha ba§ka ka.. 
ranlık eebepler mı vardır? Tllrk1yenin 
bU nztyetı ltalyada dlltltaUI taldp 
oNDJD&ktadır. 

General Vavel ancak bUtUn terUbıı.tı biri btldirtyor: le"" de pnakürtUlmUlltrdir. Her ılti 
tdtm1tllten IOllr& katı taarruzda bu- Ohrt gölünUıı carı> ıl\hlUertndeld tvat da ajıl' nytat vemıltttr. Şkum· 
tunm&ga karar vermlftlr. ı,ımdiye muharebeler §iddetlni mllb&fua et.. bJ \•a.diııl.nde, YWUJ,llltlv, cı.ı topçuau 
Jıı:adar mUnhquan iptida! harelt&t ce· melctedlr . ile 1yt talbl ıörmU, eUsüta.ml&mı 14. 
reyan etmi§Ur. Bu harektt lyt nıti. Mütblı .1<>ğuk "' kar ftrtması dola• tırakl,yle, kuvveUı tMıklı:n t4llmlf l· 
~er vermlpe de Kaleyi eebreD zap· yıaile. Ye.nıııı.Jar, İtaly&ftlarnı ellı:ı talyan mevzil.n.tıe bUcurıı e\mlalen. 
tetmek t.ı;§cbbUaU maJUyettıU alma.. mubıı.tua et~lerl IAzı köytl Ilı bazı dlr. Bu ctlzUtıı.mlar hücumlarında., ~ 

tepeler Uzerlndeki ınevztlel'i benUz ı,. te mubarobeai uıullerlni tatbik etıntı· 
gaı ldım:ıemlflerd.lr. Fakat İtalyanlar terdir. Yunanlılanıı burada tta~·.uı~ 

Japon başvekilinin 
beyannamesi 

bu movsllorJn uzun müddet muha!ua ra ıu-an et.mit olan, Eltıe.ııanm dağlı 
edllamiyecefinl anl&mıJ bulundukla.. A..rnavutıarmdan btlAlı.ıue Y"<llm ıor. 
rmdan buralarda bulunan ml\lıenı.ol• melen mubtomeldir. 
rtn1 Elbaııana. dofrU çeıanege başla Şkwn'ol vadla1J:ıden Lln köytlı>e ka.-

Tokyo, ı CA.A.) - Japooye. ba~ve- JIUlludır. Bu arada YunanWar, atrr dar uzaııan Yunan hatıarmm önUn<Se· 
klll Prena Kouoye, yılbqı ın.Unase. topçu hlmıı.yulnde ilerlemekte devam kl İtalyan kuvveUert <1ört fırka tah· 
betiyle millete hitaben ne;retUğt be· etm~ktedir. L!n köyU, hakikat halde ın1n edUP\ekte<iir. Bu fıröalar, ~Uz 
y1.11nam~de diyor kl: ı:ı• ltaıyıınlarm ne de Yunanııııarın vı Yunan han &kınlarından çok ~ 
~u ıeııe eoternuyonal ~)"Otin elinde ııayı1abillr. Filhakika burllya sılm11 bulunınaktadtr. 

dalıa st)ıl~ gergtnle~ıMll ~tim~ll ;erek lt.alJ•an ger<:k Yuı:ıan ileri kol· DUn. Şkumbl ınıntakumde. lt.aJyan 
n.rdı?, ı.ıuıeun mU7~Ula.tmı kar;ııa. lan girml,.lerse de gene geri çokllmif.. ve müttefik t.ayyarcleri aramııı.. ceroo 
mak tızere !ed~kl\rlıkla.ra k&tlMqıa· 1 terdir. OUn havuım gUneoU olması yan eden bir ha.va mnhl\rebofıi ..... 
1ıya ve '""'''La btı' IOba• ı~ topçu ı~ı., ideal bir gün olmu§ VI aa.- j mıdtl UQ. lt&lya.n ~yareat d~ 
~ bahtan akfam.& kMar topçu dllollosu mtl§ttır. 

Bulgar bitarafhğı 
ve Hariciye 

Nazırının nutku 
• (&q tlJrafı 3 ij11cüde) 

··~ ~ u-.k kalma,.. uru daha harbin llk znmannıdaıı-. 
b6ri ts~<Ur, lft~ ba ~ ~in
de Bulpri tanm ıı...-p h&llol tua'\·· 
nn etmd~ lamndrr. O ~n ne o
la<"aktır? 

O :auna..n ol'-ÇQ.k ,.ey Bul~rlsta
nm muha.rlplenlen birini t.er~ .-t· 
m~ldir .• imdiye lradar olaıı ınU· 
rul.!llCbetlcrt ~m n bu ta.rafın 
m1hn.r o~iı muhal.; hr, !\Uh· 
\'erle htıra~ hn.rht\ ~.-en kU~ük 
BQl~arlı.tan ~in ''ıiyet ne urct .. 
le ınühıleo 00.ik'hilir! \'ıv:iyd o 
:r:aman M)~·IQÇQ rnUtatea edil<".blli"; 

8ulprtııtn mütt~ftkleri ile be
"'~' ya ~lip c lir, ~-abatı mağlup 
ohır. 

Galip 'f'lir1cne, üçlü paktın 
t:.ı.thikah balmnmdan kti<;U~ Bul~ 
ristan her ~~ ılen nvı l'ltiklaflı:ı· 
rl!!n sarfuıa.ı:ar eder. Bir 'llAyct 
c;ik olnr. ;\la.ifü1p olunNt <itlphe,jz. 
dir ki bu hal 918 nıa~liıbi:\"Ptindı>n 
çok dıtha feci urUcel<>r ılo~nır. 

BU:rllk hloldann mUr dele lncle on
larm hn.rekAtm-ı kl\TT':'nuık. h 1' 

~~Jen f'n el nul~I' topnkl!lnm 
:,irnaldt•n cenuptan hattkit 1Jslıa."J 
halin" ko\1lrak ı:ll'netmck olacak 
trr. nu •ebepler<len dolayıdfl' JJ 
Bolı:arhtan t1ulha mnh~trr. 

Büyük de-rlPtlerle oJan dlrılom&· 
1 milnasebetleri dlier Balkan 
de,·ıetlf'rindPn farklı ıla ol~ıı heP! 1 
bir noktada.. bir hıı4ii1'at nnkta m· 
da ittifak c•dcrlı>r: , ulh\1 konımakl 

Bular harir.ive naP.tn Poı><tf 
bu reallte~i ;rcrdenln arka11m1 ı:ö
renlerrlen bindir. Bu mıtku bu ltf. 
barl'l btıl.kan\aP "nlha namına ı:ü · 
Z<"l bir ~er tclıildd dmelh1t. 

C:.A n~t F'l"'t'll''f 

. Vekiller Heyeti 
toplanpı 

Aol•aııı. ı (.\.4\,) - tcra. V~kUlef\ 
Heyeti b~ S~kllette llli&t lff 
da Bqvekil Doktor Ren)'; Saydamm 
riYJ'aetinde muU\tl toplantıeun yap· 
ıuı~trr. 

''taviçre mücadeleye 
hazır bulunmalıdır,, 

t.oıı4'&. s (.\..A.) - Yeni wı. do. 
layı.siyle tııvlçre halkına radyo ile t!Jr 
beyanname neoreden tsvtçre ordusu 
Qafkumandanı Geııoral GuiAn, de_ 
ml§tir ki: 

lmçre balkı, lNgUn, U39 eylUl in· 
de n 19'0 ~da oJdutu ribl. beP 
h&ııgt lai.t rııemtekett 1Qbı mu~ 
1' lıUl1 tQUD.JnAlıdqo, 

I<.. orsan 
• • • gem ısının 

batırdığı orı 
vapur 

Bunlardan biri ım~'. 
korsan gemi ilelll , 

Oç saat çarpışmı{~ 
' ııngtoıı. ı (A.A.) - ıen.t zeı• ı1h 

da bqveklll J'raaer deml§t! ki: "'{ 
Bir ~mu k~ cemıat. ıı i)1 -

kAnunda .BUmark ac!&lanzıdan EJll"nır' 
rana 600 iag1Ua. Fra.Mu ve N~k 
tıkarml§tır •• Bunların ansın iO ~ w 

dm ve yedi çocuk vardır. ~l 
Kompta, Ran itana, BoUvud, Tri°"'?O 
Vt:ml, Trlaııter ve Trladic admdU' !'ley 
dl vapurun mürettebat l ya yoıcuır l 
rıdır. Dlger üç vapurun, Turaldn'1\ıf 
Noton, ~ Ringvud mUrcttelıat.In :iy 
kurtarılanlann M olduğu tamıunll'bol 
billnmiyorsa da bunların bll& ke>f'.9,.ki 
pmlslnde bul~ Zll.l!Mdillyc r. 

TUn.k1na v~urımun batmadan •"'ti. 
vel konıan gemisine Uç sut mu~ff' ' 
met ettiği eöylent,.or. 1.700 touhtk tıtf • 
lng- Uz vapuru olan Tura.kinadan afi 
cak 23 ili§! kurtulmu§tur. ıtıguıtl" • 
ne 16.000 tonluk, Kllmata 3.000 ton?UJ 
vtl Trlad1c 6..000 tonluk idl. a 

Yukarda zlıo-.cH>en ıo .. purun ,.
d:isl İngiliz olup bunlar, 'furaldDJt 
Rangitana, Hollvud, Trior.a, Trlutelo 
Komta ve P'riadlcd.lr. ftlngvud ve Vi.O 
Di Norvoçl!dlr. 1 

ingilterenin 
Amerikadan 3 

alacağı tayyareler 
'4M<lrıt. :: ( .4.) ...... llu son lı:in 

IW lngiltere 4merlkadM n &ı 1' 
bin 000 tayyşre alacaktır. Buata!'ID 
bllyük bil' kışmını boınbar<lmml ıay· 

yuelen t ~ı td~ktlr. ~ bom r. 
dıtnal' tayyarelerin~ ~lf. ~?\ [} tıır 
lt3"ltet. aııhalan olat>al<tır. 
~yU Meyl g~ te311\\tı ?'\ ' l arlı 

muha.'olrtnuı blldlrdl.ğtno cöre, ba nbJ 
ye mUıteıan l"attel'90D Amerl'- -;nUI 

Gene en 11,§ağı lT blft Uı.~re )'tlJ' 

cağını aöylemtftJr. llerqQl\. ) 'fi a 
1n;tlteıoenm ~ ~de mubtıç d 
§eYiı\ ~'a1'tl ve l>llh M h rC1 il • 
balvı çok fen!§ ~~rdll\\&l\ la)")'I\• 

reai oldu~u ~ylemi f''e bu ec.? • i• 
mal eıtll{lı()ek tun~lerlıı_ u:a':i l\13. 
rak geçen sene yapılanların iki D\tt•ll· 
ne be.Uğ olacMınr da nave e l m lıı : 

P&ttereoıı söılerine le d m 
etnılıtir: 
İlkklnunda TOO t yya re ~ pt.Jk 

Halbukl bu 3ell8 her ay l<lOO t ;Ll •re 
yapacağız. H <'.m llu !'el!ı.kam ç mu" 
tedll bir raklcamdır. Bu l•tıhııal\n -uı 

de ~,.tmı§ beşinin tn ttf' rt~ e gl\tıd 

l'llm&1i beklcnebillY'. AğuılNı e.vmd 11 

itibaren fat>rtkalımmız ayd ~>00 t"' 
yare yapmak Ozere aaıımı ?'and m n. 
la c:aıışaeaklardır. Oece.n ıene tay~ a 
re !abrikalarmda çalıpn me e m 'k 
tn 18~.000 klot idi. Bu rakkaınm bu 

sene 2so 000 e ~ıkaca ıtırheslr.diP 

lngiliz tayyare imalat 
umum müdiirü diyor ki: 

Yeni tip 
tayyareler 
Alman tayyare
lerinden Us· Un 

olacakbr 
~ndru, ı (.\.A.) - J l}SA r ~tr • 

nmcla~ 19t +\ğuııtol!\Jna k~(ja" t 
yare imalatı umum mtıdUrlOCU yan 
m~ olşn t.emon ~1 lll{tl~ tny:. aı-e 
tiplerinin mUkeıı\ıllelly tt hRk ında 

'kaU ltlrrıadmt beyan etml§Ur . 
Leınoua hava nez3Ntlnde buluııııu ... 
~ sıracla yıı.ptı&ı tıUytık hizl?\otler<S~n 
<tQla~ ŞQvaAye rtıt.tıcs1 verUID t\l'. 5 ı 
mUtlatebeU ~mon ~ııuı ~rlem ~· 

tir: 
A.tmaıılm.n no gitıl U~ltt ~ tL 

tiklerini kimt1e bllır.~~dtr. h 
k.4t biz ıuazidekl tecrtıbele~ t.e. 
tlll&den yeni tıcyyarc tlplorlı:nlıh\ Al. 
maulıı.ntıkinden dabJ ın~~ol ola· 
C4kla.rmı tımlt edlYQNI. T~ tab 
rikalaranızla resim v lqol(Uert M.. 
zn-lıya.n atötycle.rde çalı§aular n dl.. 
ğer bUtUtı alAka.dulılr ııon derece tıs.\< • 
dlrç §aY"n btr il bl!.§1\r!ltl la.rdlr, RIJ• 
va nezaretinde bı.ılundU{N.tlı ı~ 

t.ayyarecllc:rim~C) büttın ftrvt.ı .... ae 
ı;{luf&nların yapuklan lale.Met\ bl<:'bir 
zaman moıunun kalm&dıldannı gör. 
mUottım. Bunlar datmn dalla l\'r 
molo erl§n:ıoıt gaye i t tihaz etmıoırr 
dil'. Bu "beple tayyarecillğtm ~ • 
tillb&lJnl k&f§l ~k b r it 
~ 



lik maçları 
.. 'it ... ....a aJııeklmtn ı 
1 1 ._, taıtlılade yapdıtlk 

Kısa hab8rler: 
• ~ memleketlmi8e 

J'eld4eD mWıllD miktarda mancaı lcO
alrl pbnlftlr. 

iti [ui lHtfl 
Yazan: ıskender F. Sertelli 
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reı.r•üoe .a.dl: 

iM& ~ı •srı.-.... -Vefa B. 
telıwlan llaem lltNf J1Dt1a. ,_ 
lıllremlm .,... ftret. 

• KealeJretiallre 19Jlida U01 ldlo 
kilıt. bn4lr clokumuı, 80da, teımo. 
llfell, altıllllQUm tosu, 1ca1em, lcu
mu, kırbaç apı, tayam, m&Dtar, 
dokn•a euuı. aama _,., OJQllOak 

epa. dl..ı motoru alrAmı plmlftlr. 

Yıldırım 
Çok güzel ve genç bir kadm her eözUntız. biç olmama beni 

olan Bayan Süheyl& Uç eene e:v- biraz dtlfündüiilnilzll gölater· 
vel, dalıa yirmi bir yaşında dul mektedir. 

bs~~~ 
etml)sal 1ıa:ı ... ~ Jm. 
ela~ "~ara o. 

---~ •a.tıara. mUnakqalara 
verilmifti. 

Yuuf: 
Oh.. 10rguya çekilmekten 
dum. Şu kokana•ırm er. 
le kuca.k kucağa, cöiiia 

ortada d&mıelerl de 
hwanm bqmı d&ıdUrmtl 

değil. Fakat, ne de ola, 
meal eğlenceli oluyor. 
rdu. Mister Valker, Yu • 
hotJanc:lılr kadın guete. 

118Vdtktan IOIU'a, lllÜlilk 
e dönerek, Yusufun yanmda
koltufa otıırJmlttu. 
Aradan epeyce vakit geçmit-

de böyle uytma pçlrlıw, 
erteat gQn .. meydanma peatil 

eti ~ Aman. - bu it
lere dikkat et yavrum! Beni 
uykmua baiikma)'IDI 
YUBUf, erteld eabah 10D eper
me tam vaktinde nuıı yeti .. 
ceğini dUfünenk, Jaaneıı IOJll • 

Saat 13 Fenerbüçe - Altm
bll ..... s.mll Klrru9oy, ,.,. 
hakemleri ll'lkret, 1'4nf, 

Sut 11 B·- - Vefa, ıa.,. 
1rtm Tam O-eq1n, ,_ huem
ıerı 7.lya, Neeet, 

ferel st.dr: nup yattı. 
' • • • Saat 9,15 G, IU'a1 - Be,oilu· 
B1R ZABITA VAK'ASI llJOI" 9 ıu.1aıt.1aMem Kllht&r 

Yusuf llOD eperaizi de yap. GtlredJn, yan hekemlert MUeyyet, 
mıe. btttnn Amerikan oyulan Halit. 
ve hilelerini öğrenmifti. Saat 11, ltuabullpor - Topkap 

• Bir kac gOn enel Çuakkalede 
lıataa TaoeWD Alpryuma llt 1 tm· 
hık dalgıç motoru, d1lD )'tladllrtllmtlt· 
tir. 

• latanbul Ticaret odaal, oda mec· 
.. &aama.deld Puart.11 ..... 
lana,cakbr. Bu toplaııtıya, Ta1l Dok· 
tor Latfl Kırdarm ıtyuet etmeai 
muhtemeldir. 

• lbt acat ıı..anaıan. dllDda lUba.· 
ND, Ticaret VeklleU tarafmdaD.. .,. ... 
mep baflum•ıw, lki gün IOIU'a lıumı ile gil- ' hakem Mmatter Çlser. Tan ha-

feleCekti. kmalerl BaUt. Badik. • Yarın, mmt&ka Ticaret mtldtlrUl· 
Tercüman, o gtın menejerln Saat 13 Galata.ray - SWe;y- lflade umumi nakUyat flı'ketlert mu· 

yanından çıkarken, Yuaulun mub'e, batem lazi Tw, yan dtlrlerl bir toplantı yapuaklardır. 
kulağına eğildi: bMemlerl Zeki. Nihat. Bu toplaııtıd&, Bura yolu ile yapıla· 

- Kaç gUndilr qçı Bogoeun Saat 15 Be)rkos - BeYoiluapor cak nakliyatta ıtısuma olaD ftl'OG 
clllkklnma gitmek iatiyordun. hakem BaanU Savman, ;yq hakem IDN81Mi sörUftlleeektlr, 
Bugün öğle uaMJ.1 .. i orada yı·- lerl J'ul, Klbür, 

,,_"&"" • Be~ taraf1Ddan atm alman 
~illriz. Buglln vaktimiz var. Kanctbnrilk ..... ı Tvka. flrlsete att borç tabitlerbabı 
dır. Saat 11 latikW Dol l8klslnc:ia dün 'bel~ mubulbeml 
~~ bunu duyunca ıevin. hakem Şekip Akd~ ;.:":!: tararmd&D tediye edllmlfttr. Tediye 

mıı L kemleri Nejat, 1'Uent.' eclDen miktar ı.aoo.ooo Undlr. o.rt· 
Mister Valker o ,un airkte Saat 13 Dava-·· _ ., __ _.,__ blaD taa1t -- 1' dar 

yapılacak hazırlıklarla mqgul ri1:k hakem Ne~ Bıtl. -;'i:- .. ,. _____ __,, _____ · --
olacakb. Yine her gilnkll gibi, teı:ıteri Şetip BWent. 
tercümana: . Saat ıs Eyttp _ DemlNpOr ha. 

- BugUıı de pehlivanımızı 1 ıua BWent TIVUlı, yu ı..k..,. 
gezdir. Bot eaatinizde sirke de teri Şekip, Nejat. 
uğraya.bilirsiniz. Ben akpma .. ...... __ 
.kadar oradayım. ..._ ......,. ...._: 

DemittL Saat 11 Beylerbeyi - A. Bilar 
TercUmazıa akpm U.tU Yu- hakem Necdet O.en, J&D hakem· 

autu sam pttrecetini Bayiiye. Jerl Sellmf, Bahattin. 
rek, menejdln yanından ayrılır Saat 13 mw - R. BllU' hakem 
aynlmu. doiruca qçı Bogo. Sellmi AkaJ. ;yan hakemleri Ba-
IAID clt)lr)rApme ~rdi. Jaattia, Heodet. 

İlt1"h1J yanekleri Yuaufun Saat tG A&DOdha - Alemdar 
bumunda ~ hakem Babatön tnua._ ;yan ha· 

- .... .,...,_ bir 19- kemJerl Necdet, Sel&mi. 
mek yiyelim, Petro! 2 - tJb ecll1a aatıer b1f1a. 
~ dQJrMnm ldDI var- ma TUrUtu paatld,tr. Tabmlann 

dıllr. ve bakemleria blma psn Jaarelset 
Bmul JfeYJ'Ullnm olcluirta etmeleri tebllf ol111l111', 

k .... ft amele J'&tail ollll bir 
1e111tfJdi. CIDk bl•lıktr. .. 
C:-e:t:em ta:ıa °':.t Sinema ıı Tiratrolar 
ta yemek yiyenlere bile teeadDf 
edilirdi. -

Ogk .... ~..-..,.~ •• 
~ieiil•··aeıtMIJ'" ·b5t.r,,..ıe. 
rine ..._. ~ otmur
du. 
.... ._, ... 1121"9 .... 

memtpmti, 
YU8Uflm llrtmda mnpmhL 

11. ...,..... lralNI ftl'dl. 

$.elaö- Tiyatro•u .___...._•s--
-Akı••' ..... 

Aptal 
Tama: D11le;W 

• • • 
lllllalll OnHı ' f ....... •-1mıı111ıa. ........... 

Pqa Hazretleri 

Şubeye davet 
Yed - • lmll AA. 1. dm: 
Şubemldn 200 mwımda. kayıt. 

il piyade u.tetmen Raltlııl ot. 
Kulwbl 812 htanbul (17'82) td
bemtsln G/823 mumda byıth 111-
tllık&m Tjm. llahmut Bil& oi. 
Arif 821 t.tanbuJ (82288). 
Kayıtlan tetkik edilmek be· 

re acele ntlfqa cbdaıılarlle biri•· 
t.e...,..~ 

BORSA 
- Ankara Z.I~ -
.--ÇEK L ER - -

1 MerUa 
111 Dolar 
100 Frtı. 
ıoe Uret _......,. .... 
lOI 1"lıNill ... ~ 
lllllelp 
111~ 

lllLna 
1110-Snm 
111 ...... ........ 

---· 
•••• 
ı.atl 

-DDlrlrhm &IHIKWd klolk 
DleJl"enda IMıt an Jdtlnfn lllr9r. 
~ bir bfebeldd& JwwıJqm 

111...-

R~t Rmı Tiyatroau ı.11 ..., 
111 .... 

Ymuf: 
- o.illa krfp var, dedf, 

hele IUllJara bir bablım .. 
Kallhhta clolnı ,ctrldtller. 
Terellmuı: 
- Dolnı Wetmı..m, Yu-

.............. ı 
mnmcı&ll l P. Vedwll llO bveo .._. 

1.111 
ILllTI 
su. 

* 
a aum JlltKtN ile- lOI Y• . ........ 

.,.....,. BAi& 11--------
.. -· Altım ..... 

Esham ye TahYillt -

kaklığmdanberi yaz mevsimle • - Ne kadar am kanaat edi. 
rini Polenez köyünde geçirmeğe yorsunuz, mqallah? Ya haklu
&bşmJttı. Kocumı kaybetmek.. mzcia fena dUşUJriirlem T 
ten dolayı duyduğu acı kendlti. Bu ufak tefek mtınakaplar 
ni adeta çılgma çevinıüt ve bir ve konUIJDal&r t&ıuttıt)arı gilıı
eene hiç evinden çıkmamt.fh. denberi tevali etmele bqlamıe
Nihayet gençliği her şeye gale- b. Nihayet bir gün Faruk bun
be ederek tekrar yeniden haya- lardan cesaret alarak eordu: 
ta doinıuştu. - Demek nihayet hoeunma 

llk gittiği sene köyü çok 1a. gitmeğe bqladnn 1 
kin ve kendi karakterine 11vcr11n - Her zaman değilse hile, 
bulmq ve her 11e11e yu;eikl ancak tahımmül edilebilir bir 
ayını aynı pansiyonda geçirme. inaan olduğunuzu eöyleyebili
fe başlam11 ve ertesi 11ene için rlm. 
hep aynı odayı kira1am1fb. Ve buıı1an eöyll~ genç 

Bahçelere ve koruluğa batan kadın. ağzı açık kalan delikan. 
kilçtlk pansiyonda Stltıeyll bir lmm ya.nındın ur.aklqtı ve 
çok saatlerini hWyalara dala- ıDnde birkaç eaat kiteb oku
rak geçirir, derin derin lç çeke- mayı itlyad edindiği korului'a 
rek tath hatD'alarmı yadeder. dojru yürüdfl. B1r gUn J'anık, 
di. plliııe takıldı . .Atlından fUD.ları 

Sevgili kocuı bir tUlttl ülm pçlrlyordu: 
dan çıkmıyordu! Fakat bir ,un - Yakalayıvereyim! Yakala
gözlerini töyle Q&fıva, evbı dılmı zaman batJrırsa, kollan. 
önünden uzanq> giden dar yola ma alıp nefellis bıra.kmc&ya 1-.• 
eğip baktığı zaman çok gtı.. dar öperim, atıkfinet bulur. 
zel bir delikanlmm yOrll~a J'akat onJv ilerledikçe y&ftl 
gördtı. · yavq bulutlarla örtmen aema • 

Bu JteDc;, hukukun ııon mııfı- da birdenbire §imeekler çak. 
na L:ıdar gelmif, mezun olacağı mağa ve nüıayet bardaktaD bo
eene s&zltı imtltwılardan tıana,. llQ'OUID& yatmur yağmala 
le kalmıştı. Zengin bir ailenin baflıdı. 
oflu olduğu için, ailesi kendi • SWıeyli gayri ihtiyari, bir ., 
ıini bu ll81Z köye, derslerini hL Pcm altına IJİdlP yağmurdaıı 
zır~ı ve aynı zamanda u- korunmak istedi. Ağaca arka. 
zun tahsil hayatmm da vımwnn llDJ dayamJI, korkudan tirtir 
lu~u '1demıeel için g&ıd;;. titrerken bir iM ieitti. Baımı 
mi•lerdi. uzatıp arkaama baktı. AJnJ & • 

P'anık. at~fn ve biraz haşarı facm öte taratma mğmmıf olan 
bir çocuktu. Babası öldtıtten Farukla göz p geldi. 
IOlll'& bUYl:k bir mlrua kon1l1t - 8ia ha? 
r.entin oJacafmı da ~Jdf~ için - Evet, bendenis! 
mektebi bitirmekte fazla tetteaJ - ll'akat artık ful& pJmele 
ıriSetenniyordu. Hukuka ilk gir. hatJMmız,ı 
dlif eenedenberi altı yıl ~ - Hayır, yahm Bize )'Vdı-
mı,, tam yirmi altı yqma bu- ma geldim. 
mıR bulunuyurdu. - Gicliııis yanımdan, ı.temi • 

SQhe,ll CBl1lll da JUbn dol· yaram, a. 
ru be.ktJimı, hem de kendleine - BaJll", Ftml~ 
bakbfmı glSrdtL Derhal prl - Benim ,ıtmem1 m1 Jatlyor 
çeklldl. Pab.t aklim ahmea, llmlUS1 
kendtahıl bllytlk pamtymun - Ne mnna.._, siz de git· 

mn.-~ ~ ........ iillJ(iı'üıii =n ....- fidlDll• 
)'fyeoeırtı. - Bil 1llmuruD altJnda nere 

S- .,. Jdtkt.ci alıtalwlua J9 tidlllWrim ! Yoba benim 
di9da CJtann bdllt ft edNıt. mıJmklam olmımı, bestaJanma 
oolak toeat ~ • • )'aıhut da 6lınemi mi isliyoı 
mm .&ılertne dltlJw, hQf va- 8Wluz! SöyleyiDis, bunu mu is-
kft 119ÇirlJOl'lardr. ÜYOl'llUDUS? 

Stlleyll CBl1lll ba nlktelerlne - l'abt tam '* aydır beni 
bir tebe..,,ıe lıile mulrllJele 8"dlfinUi ~uz! 
~ N-.,.ı ,_,._ o- - l'aJuıt kencflm• mnme ata. 
turmaktan dolan llmlmfyetten eat derecede deill! Ve bövle 
istifade ederek Mr itin kendi diyerek delikanlı Stllıeyllnm bir 
line: • elini yakaladı. Fakat gUze1 ka • 

- Bay l'aruk, danJmaym .. dm eiddetle elini çekip konul -
ma. gok ahbm~ konquyonu. du ve yağmura a1dJrmıyarak 
nuz! dedi. · kopwğa baıladı. 
Gaıç: - Bu sözlerinizi bir Biraz aonra büyük bil' gUrOI. 

..,._ _. ıı ..., ~ • teı ..._. ı&'ll hakaret tellkld etmem icap et- tU, bomba gllrUltUatınil andıran 
ı - IUBUNÇUK an. - Enanm ı u- tifl halde, ben yine me teeek. bir gUrllltU iptti. Arkasına 

suf pelılinnı iki kiti clörilfl. Be;,oila Hallı Sinenuuı 
yor. 

Dedi. 
1 - cANt DOllTO& kir ederim. ÇUnlril sizin hma, baktı. Gaderi dehşetten faltafl 

-.::::~~=:======::_=:==============:==:=~==========================~yaln~m~l>a;na~~mtttevecc~~~ih~o~lan~ gSbiaçılarak,birazevv~altmda durduğu blyUk ağacın lki-r- ~ C M ~ B ,. böltlmn0t. yerde yattığmı 
ur iye umhuri,ef er ez ankası 28 112 1194.0 vaziyeti ~- aldma Faruk pldi. 

A K T 1 .... p A S 1 F GlJller1nde yqJar belirdi. Her. 
... ı •· ...,. laalde avallıcdr o afacm altm-

1• ooo ooo da ... ..,. 
Un .._,. 

~ ...... , Altla: 8aft Kl1cıpam TJ.lll.IM 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • , , , , • 

o.•ı....., •••birler ı 
TUrk ı.u... . . • • 

llldf&eld ............. ı 
Altm: Bati KUocnm ll.1181.129 
Altma tahvlli kabil •rbeR dö-
vtsıer • • • • • • • • 

~ ...... . 
karp1ıl1 • • • • • • • 
Kanunun 1 · 1 maddelertDe tftfl· 
kan HulDe tanfmd&D Yl1d 
tecnıat . . • • • • • • 

Tloaıt lleed&t. • • • • • ..... " ............. ' 
t>erulat. edlleD nnJa ukdln 

a { )'e8!a Jcartdlll .-. ve 
tahYD&t lUb&rt luJmetle • , 

"' ....................... , 
....... ı 

Alta ... dllwts berbM ...... • • 
TabvO&t ............. . 
HulaeJ'8 laa Yad anu . . • 
~ llllO Mo. k&DUD& ıtın 
açrJaa aıtm lwplddı ...... 

~- . . ... . 
Kuht.Uf • • ı • • • • 

101. 719.497,90 
14.943.281,00 
2.398.271UN 119.081.054,84 

190.01!'i~ 190.015,30 

8.422.182,35 

-..--
32. 715..383..M 41.198.lta.40 

158. 74UU.-

19.922.885,- 138.825.888,-

280.988.4n. 715 280.988.•71, 75 

H.440. 738,93 
8.438.883,d M.819.800,aG 

8.'1'98,98 
7.808. T22.-

875 •• .-

109.s84.928.'1S US.077.448.73 
•JI00.000,-

lUIU.'2,111 
YeMll m..112.788.52 

AcD ft fe'ftıallde , • • • • 
HUIUlll • • • • • • • • 

Tdet1Ydeld 'nlıı:Hll9r • 
Deruhte edilen eYl'&kı llalcdı,,. 
Kaawıun 8 • ı inci maddelertDe 
tnflkan llaalne tarafJDclan Vaid 
tecll7at • • • • • • • • 
Denıbt. edilen •Yl'&lu aakdlye 
~ ...... . 
Kal'flbaı tamam• attm olarak 
llAnten tedaYWe .....men • • 

ftttc'-t -.alralıW •"'- t.da. 
~. . . . . . . . 
11.u:1ne,. ~pdaa aıtm brpbldı 
&YUia mukab01 3802 MoJı 1ranwa 
madlılDoe m..- t.ed&YOI• wa· 
8ldUen. • • • • 

llSVDUA.T ı 
'l'lıts Liram ı 

• • • 

Altm: 8aft KDopam llO.TOI 

alaO No. kuluna söre Bulııeye 
......... müalıOI tnıdl ola
Q&D altmlar. 
8Ul KUopua IUü.tlO 

Dhls'h4Hlatı: 
.\ltma talm1l bJııll d6Y1ller • • 
oq.r dGvlaler •• alacaklı KU-
rll:ls ~ •••••• 
lluhtellf. • • • • • • • 

• 

u. • .- tçt titriyerek oraya yaklqtı. 
6.188.666,15 Yere efildi ve hıçkırarak: 
6.000.000,- 12188 666115 - Fi.nık! Faruk! Diye inle-

158. 748.563,-

19.922.995,-

138.825.868,-

l 7.000.000 -

248.000.000 

. • ' eli. 
- Bundaymı! 
Diyerek delikanlı erkasmdu 

~ka.geldi. Genç kadın kOllllağa 
bqlaymca, o da blras an. ile 
ve görünmeden kendisini takip 
etmiftl. 

- Demek, beni öldü, idil oL 
du zannettiniz ha? Evet öyle 
olacaktı ama. size kaVUflll&)r i· 
çiıı itte dipdiri &rşmızdayım. 

Fakat fU kadınlar • ne garip 
mahlrudardır! SU:heyll böyle an 
mm hlaJerini ı-.Jli ettiğini an -
laymca kıpkmmzı kesildi ve: 

U.000.000,- 117 825 868 - Elmu ve inci gerdımlıfı. 
· · .- mı dijflJrdUm de onu aramaP 

80 KAK 796 68 plmfştim ! dedi, 
oU"S'1· ' Artık kendisinden embı olan 
830.875,34 Sl.376.672,02 Faruk, NVinç ve nete içhıc!e: 

- Benim bu kadar kl)metba 
oldufunu bilmiJ'ordum. 
Oım.bmı verdi ve mtl8tütlel 

78.124.167,9(' 78.124.167,90 kanamı bll)'Qk bir mubatiMıtle 

.kucakladı . 
Nak1«16rıı Jlecdı Bw&I 

Dünkü ihracatımız 
Dllnktl .lbnatm yekiDıu 3l50 1* 

JIN&r. Amerlkaya ma~ hlhıı, 
re1ıau Jneçe deri, ~ dan, Yam.. 

'r.Sl.112.768,52 nı.tan, Balprlstaa ft ~ 
da tut baht llDbqtır. 
Anbraya cicim manNmudlP 
• .,... ......... ••istir. 



z 
MDESSESE MDDiRiYETiNDEN: 

Slmer Bank 
taksuaatına 

meaıacat lallrllıaları mamalAtı, qalıdakl tabloda 
maıazalarmda ve ıatıı blrolarıada ıatııacalltır. 

mıatakalardalıl te,IEllAtımıza mlracaatıarı rica oıaaar. 

ylnll ve pamallla kaydolanıa 

Tlccarıarıa göre Mleııeıımlz 

oldukları 

mıntılra ....... 
SATIŞ MINT AKASI 

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 

Mağazamız Bürolarının 
isimleri 

SATIŞ MINT AKASI 

Kayseri, Sıvas, Kırşehir, Yozgat, 
Konya, Niğde 

M ağazamu; Bürolarının 
iaimleri 

Ankara, Çankırı, Çorum 

ISTA.ı.'"\;BUL Toptan Mağazası 

A~KARA MAGAZASI 

izMii{ Kfı\bXZSi 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı. 
Siird, Bitlis, Van, Hakkari 
Erzurum, Kars, Erzincan 

KA YSERI BUROSU 

EREGLI BUROSU 

İzmir, Manisa, Afyon, Antalya 
Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur 
İçel (Mersin), Seyhan, Gaziantep, 
Maraş, Hatay 

------- Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, 
Gümüşhane 

DiYARBAKIR .MAGAZASI 

ERZURUM MAGAZASI 

TRABZON MAGAZASI 

Sfü\1.SUN MAGAZASI 

NAZILLI BUROSU ------!ÇEL (MERSiN) MAGAZASI Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya 

xor: 1 _ Pek yakında faaliyete ıeçlDf'leri mukarrer olan: ı - Nazim S&tTş Büromuz mm.takası mü,t.erllerlnln hmlr mafıızamıza, ~ - Kaywri Te E rejtll BUromoz mmtaka.tJı mıı,t.erUerlnln Menin mapr.aoma, ı -
Diyarbakır map.r.amız mınt.akaaı mu, terllerlnln Mer•in mağa7.Arn1za, t - Samsun mağammız mmt.akaın müşt.erUerlnln hta.nbul toptan ma fammıza müracaat etmeleri • 

• 'OT: ~ _ J.>amuk ve yün dokuma Te trikotaj lpUifie Sunı ipek. ihtiyacı lçln dofnıdan doğruya l9tanbu.lda Blrlıı<'I Vakıf hanında bulunan mü~lz merkez.ine müracaat edlJ.meeL 

NOT: ı - 8Urner Bank TUnli\ Mensucat fabrikaları mamulltmm sa~ ba~lanılacak tarih aynca l1ln olunacaktır. 

• Sayın mlift.erllerimlz mafaza ve •Ut börol&nmr:za muameU.tta.n müteevlllt 111kAyetlc-rinJ mağa7.a 
• \'e Büro tcfllklerine Teya doğrudan doğraya mileMellCIIlh merkezine billcllrmolerl rica olunur. 1 

·-------------------------------------------------·------------'~ 

Adet Liralık Ura 

1 2000 - 2000.-
8 1000 - 8000.-
2 7&> - 1500.-
4 tiOO - 2000.-
A 2150 - 2000.-

315 100 - 8500.-
80 ~ - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yabrmakla 
yalnız para biriktirmİ§ olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

KC61dclcr: 4 Şubat, :? l'llal,, 
1 Ağulltos, S tklnclteıJrln 

tarlhlerlnde yapılır. 1 
Kumbaralı ve kumbaraan beııa~ 
larmda en az elll lra8ı bolonnnlal 

kur'aya dahil edlllrler. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
OUmOş yllz kuruşluklann yerine gUmllş blr llralıklar darp ve plyaaaya 

kA!I miktarda çıkarılmış olduğundan g11mUş yllz kuruşluklarm 81 lkt.nclkA· 
nUD 19U tarihinden sonra tedavUlden kaldınlması kararıaştınlmıııtır. 

GUmUş yllz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itlbaren arbk tedavtll 
ctmlyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan Ue CUmhurtyet Merkez Bankuı 
oubclerfnce knbul adUcbilecekUr. 

Elinde gtimUş yüz kuruşluk bulun11nlnnn bunıan Mal SandıklarUe Cum 
burlyet Merkez Bankaaı şubcıertno tebdil ettlrmeıert tlAn olunur. 

Yozgat Memleket Hastanesi Baş T abipli-. 
ğinden: 

Hutanemlıde iki kadın bir erkelc haata bakıcılık açıktır. Aylık Ucrct 
otuz llradrr. Evsaf ve §eralU haiz olanlar bOnııervia va hllsn!lh&l kAğrtlarmı 
fsUtıalanna Wıtırcrek yazı ııe baştabipliğe mUrac:ıatıerı UA.n olunur. (12U9) 

~ . .. - lF ............. • ... ---· - il'!. 

Devlet DemiryolfarfVe Limanları 
~-~Jşle'fQje •Umum ~idar_esi~ lan lan '" 

TUrklye, Yunanlstan ve Bulgar dem!.ryollan arumda merl Uc; tara1lı 

mllşterek qya t:artteslndckl Bulgar dem.lryollanna alt olup 115 tonluk va· 
gonlarla nakledilecek qya ücretlerine ı Şubat 1941 ckn itibaren yüzde bef 
zam yapılınııtır. (7). 

Deniz Levazım Satın~lma Komisyonu illnları 1 

18 kalem muhtelit cins malzeme 
26 kalem muhtelif cins malzeme 

5762 metre mubt.eli! kuturda bez 
hortum 

622 kilo Grafitti §erit 11almastra. 
muhtelif ebatta 

U.941 Cumart.esi ~u aaat 10,30 
4.1.941 n ,. " 11 de 
4,1.941 

" " .. 11,30 

4 .1.90 
" " 

,, 12 de 

thtiyacınıız olan yukarda yazılı dört kalem muhtelif malzemenin hiza· 
lannda gıssterilen gün ve saatlerde Kasnnpaşada bulunan Deniz Levazım 
Satm alma komlayonunda adi pazarlıkla ekailtme.ııi yapılacaktır. lsleldllertn 

belli gtın ve saatte mezıror komisyona mUracaatıan llln olunur. (11) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaıad~ nazaretli, 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazete~i tdarehanısiılf' müracaat. 

• 
htanbul 'OçUn<'ü kra mrnnıırluğun- 1 r 

dan: 
940/1459 

Bir bOrçtan dolayt mahcuz olup ve 
paraya çevrilmesine karar verilen ev 
eşyası 4.l.941 de aaat 9 dan itibaren 
Beyoğlu ara.bacı sokak • No.lı evde 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Verilen bedel kıymeti muhammene· 
nin yUzde yetmit beşini bulmadığı 

akdirdo ,fklncJ artırma 7.1.941 de sa
at 9 dan itibaren ayni :;erde yapıla· 
caktır. 40/H59 No. ile taliplerin mıı· 
hallinde hazır bulunacak memuruna 
mUracaatlan llA.n olunur. (34557) 

·~,------·--· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahk· 
iarı mütehass111 1 

Bcyoğln Iatlklll Caddeel No. ~o 1 
Bursa Pazan Uatü Oha.nyan 

Apıutman. Tel.: U2S3 . ................ .. 
t=-:=:==mwz:ızınna:mme 

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

il re Beyoğlu • Parmakkapa, imam 
ll•&kak No: 2. Tel: 41553 

l
"Muayene ,,. ber türlü gö:ı 
ameliyab hkare için .,.,..•1a.. 

•• 111-

1 

, 
VAK l T 

Gazetede çıkan bUtUn yll%J 98 
realmlerlıı bulculru mahtU.zdur 

ABONE TARJFESI 
Memleket Memleket 

içinde dııımda 
AJlı.k 9S 1615 Kr. 
S aylık 260 4.25 ,. 
8 aylık &'73 820 .. 
1 yıllık 000 1600 .. 
Tarileden Balkan Birliği lc;LD 

ayda otuz kuruş düşUIUr. Posta 
birliğine glrmiyen yerlere ayda 
yetmiş be~r kurut zammedilir. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
ve telgra! Ucretlnl abOne parası. 
oın posta veya baoka ile yollama 
Ucretınt idare kendi Uzerlne alır. 
Ttlrklyenln ber poıııta merkPılndf' 

\IAIUT'a abone yauJı.r. 
Adres değiştirme UcreU 23 KrJ. 

iLAN UURETLERJ 
Ticaret lllnlarmm aantim • aa· 

tın sondan itibaren JIA.n aayfala· 
rmda 40, tç sayfalarda ~ kuruş, 
dördUncU sayfada 1; ikinci ve 
UçUncUde 2; birincide 4; ba§lık 
yanı kesmece 3 liradır. 

BUyUk; c;ok devamlı kUeeu. 
renkli UA.n verenlere ayn ayn tn· 
dlrmeler yapılır. Reaml llA.nlarm 
ııantim satın 50 kuruştur. 

Ttcart MabJyett.e Olnııyan 
KUçilk OAnlar 

Bir dcta 30; iki detaeı 60, Uc; 
detası 65, dört defası 73 98 on 
defam 150 kurUftur. 

Ba,,~ Dif,- Nezle,· Grip, Bomatim8' 
Nevralji, Kınk'tilt ve Bütün Ağnlanıuzı Derhal Keaer 

lcıblndı eoact. 3 ka .. ıııııablllı. TAl'Lln.ERINDEN SAICININIZ. 
HF.R \'ElroF: fl'lLU KUTClT.ARI ISRARtA ISTF.\Nl1. 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

KARADENiZ POST ASI 
Z/1/941 Per~embc günkü Karadeniz yolu J>08t&u yapJlmam11tır. 15.1 

Pazar günü saat 16 da Karadeniz yolu poııtuma kalkae&k (Güneysu) 
puru gidi~ ve dönU!jtc ilbeten Perşembe postam i•keleterine de uğrayacak 

(31) 

llsıanbuı °Levazım Amirliğinden verilen L harıcı askerı kıtaatı ilAnları 
2j0,000 kilo .ıırğrr eti alınacaktır. Kapalı zartla ekslltmcsı 3/1/ 941 cu 

gtinü aaat 11 do Çanakkalede Askeı1 Satınalma Komisyonunda yapııacalltıfi 
Tahmin bedcU 87,500 lira, ilk teminatı M2:l liradır. Tal!plcrtn kanuni .,, 
kalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir ıaat evvel komlByona 'ff 

meler!. 0663 - 119~9) 

••• 
On bin çift er kundurası alınıtcaktır. Kapalı zartla eksiltmesi 17/ 

Cuma gUnU aaat 15 de Çorluda Aakeı1 Satın Alma komisyonunda yapıl• 
caktır. Taliplerin kanuni vesikalarlyle tekli! mektuplarmı ihale saaUnd 
bir aaat evvel komisyona vermeleri , tahmin bedeli 75,000 Ura, ilk ~ta 
5625 liradır. •(1719 _ 19) 

~ "" ~ 
Müteahhit ll&m ve hesabına bir hut.ahane fll§aatmın geri kalan ııo~ 

kısmı tamamlattmlacaktır. Pazarlıkla ihalesi ~/1/'141 Per§embe gUııU ss 
11 de Ankarad:ı M. M. V. Hava Satın Alma Komisyonunda yapılac&ktır 
Tahmin bedeli 413,08:? lira 6 kuru§, ilk teminatı 20,274 liradır. Kefil .
projeleri 2066 kuruşa koml.8yondan verilir. Eksiltmeye gireceklerin Ha 
in~aat şubesinden vesika almalan IAztmdır. (1721 - 21) 

• • • 
A§atıda yazılı mcvadın pazarlıkla ekeııtmcsi hizalarında y&ZJlı ıUJJ 

!erde Geliboluda Bolayir a.skeı1 .sabn alma. komtayonunda yapılacaktır. ~ 
liplerln belli vakitte komisyonda bulunmalan. Şartnameleri komliyOJS 
görUIUı-. 

C1NS1 

Sığır etı. 

Sade yağı. 
Yula!. 
Odun. 
Buğday. 

Afl>a. 

lUikt.arr 

i 5 Ton 
25 

900 
1500 

180 
900 

.. 
" .. 
.. 

"" 

Tutan Teminatı 

r.tra Lira 
26,2Ml 196S,71i 

74,250 4962,50 
29,2!)() 2193,75 
17,550 1316,25 
67,500 4625 

"" 
q. 

İhale ,.un .. 
Sa&U 

7/ 1/ GU H 
16 .. " l' 

16 " " 10 
16 ,, " 14.SO 
16" • 15 
ıs ., " 15,llD 

(1723 - 23) 

Beher kilosuna tahınln edilen fiyatı 160 kuruş olan 100 Ton ıun'i vase· 
lin pazarlıkla sıı.tm alınacaktır. Pazarlığı H / 1/ 9U Salı günU .saat H dedfr. 
KaU teminatı 17,500 lira olup evaa! ve ıartnameal 760 kul'\lf& komLsyoııdaıt 
almır. Taliplerin muayyen vakitte Ankarad& M. M. V. Satm alma konıf.I• 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Re/ık Ahmet Sevengıl ' yonunda bulUDmalan. (1715 - 12~7S) 


