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Sekiz ay ık kölnür isUhsalimiz : 
2.200.000 ton 

'>'!F'· •• 

Zonguldaktaki 22.000 işçiden 14.250 si 
bugün modern paviyonlarda yahp 

kalkıyor, kursaklarına sıcak yeme!< giriyor 

istihsal, işçi başına günde 50 kiJo artmış 

~ ~ kend::.z:~ kl~ç~m:e~ln~ il~d: ~l=•k ~• ~m~eı!: ~ir iş birl~i temin 
\ •~ent İktısat Vekili Sırtı alıyor. Modern işçi evleri, baraka- ediyor. İlerisi için de Karabükten 
~:;:~!etinin işleri hakkında ları yaptırıyor, sıcak yemek veri· direk yerine demir si.ıtun temini 
~ ~ :rnalümat toplamıştır. yor, temizlik ve sağlık işlerile düşünülüyor. 
~'tıı..tthakkında hiçbir gazeteye meşgul oluyor, madenlerde mo. Umumi manzara: 
\ lh a bulunmamıctır. Bari gf. dern tesisat vücude getiriyor. Bir 
~ " Zonguldakta çalışan 22,000 işçi· 

s;C~lllUlAkatı ben yapayım.» müddet sonra Etibank da bu usul· 1 l · b. t nin 14,250 si bugün yeni pav yon· • 1llce Sırrı Day, beni her va. erı ır ka daha genişleterek işe i 1 t 
r kar !arda yatmaktadır. 3,300 ü ş e · aı..t nezaketi ile kabul ettı. ışıyor. Ecnebi şirketler de ister 
.~ "" · melerden devir alınan eski bara-

~;ı~~"t Üllkata gelince ne kadar ıstemez örneğe az, çok uyuyorlar. 
"il, n__ F k t h kalarda, 3850 si kendi evlerinde , ........ ,ıse para etmedi. c:.u fi. a a avzanın bir elden idare 

... c 1;1 dil i veya civar köylerdedir. 600 kişi ' 'Si_ il' ediyordu: e ememes mahzurlar doğuru. 
~ ·~ henüz ö~renmek devrin· yor. demir yolu işletmelerile açık de-
~lllı. ö • niz amelesidir. 'Memur adedi de 
-, iretecek hiçbir şeyim Üçüncü tablo: ısoo dür. 

\~tqlet 31 mayıs 940 tarihli ve 3867 ta. Pavlyonlarda her işçiye karyola 
ııı.._ - sandalyesinin arkasında ve rahat yatak var. Sıcak su gece .-.ınlek rihli kanun, ilkkfınun 940 tarihin· 

et haritası duruyordu. gündu"z temin edllmic, jc:ri istedil'ii '9ekAl de tatbika konuluyor. Biltlin hav. .,, ~ • 
ı... ete bağlı müessese- zaman duş yapabilir. Pavlyonlar '"'°tt dilm za Etibanka tabi ıı:Ereğli maden 
~e işti. Bütün yurdu kömürleri işletmesh idaresinin kısın ısınıyor. Yapılan ağır iş göz· 

man, hayırlı bir ağ... İ önu··nde tutularak gu··nde 3500 ka. ı.... elinde birleşiyor. stimllı.k edilen 
•-.g verdim, &eciyesinin lori temı·n eden sıcak gıda 4500 h ocakların kıymetlerinin tesblti ve 
~t akkındaki kanaatim bedellerinin ödenmesi içio komis. kaloriye çıkarılmış. İ§çiye çalışma 

"- daha kuvvetlendi. BU· 1 f aı· t · T elbiscsı·nı· idare verıyor. "il Urt yon ar a ıye e gcçıyor. ek elden 
~ ısadJ teşekküller hak- idare, derhal hayırlı neticeler gös. Buna rağmen 14,000 kadar işçi 
oln!aç gün içinde nıahimat terlyor. Rakip gruplar arasında hAHl köy ile ocak arasında miina· 'it· k ve malUınat verecek tasavvuru bile miimkiln olmıyan vebe yapıyor. Yalnız münavebe 

ı~ Jclmek kolay değil... bir ahenkli çalııma sayesinde her eskiden haftada bir olurken, şonra 
..._ türiu tUrlil ncıksanlar ... .rLı h "'-ya ı'--""~ ..t.-'lt bı-~"'"··· •IG\lli milşkule, havzanın ve mem ekettn ...... - ..... Y> .-~.. Aa" _,, 

it k ihtiyaçları yerine umumi menfaati bakımından ~er- Fakat takip edilen yol, irıünavebe
l)i llz.ım olduğu bir sırada... hal çare aranıyor ve bulunuyor. nfn 4ittikçe kaldınlarak devamlı 

lllıı d lznına, dedim, ben şimdi Mesela direk meselesi... Eskiden surette çalışacak meslek amelesi· 
\-oltöneyfm? Romanyadan gelen direklerin mcm nin çoğalmasıdır. 
'1'~ bos dönmek llzım gel· leket içinde tedariki işi ele alını· Hele sıcak ve iyi yemeğin çok 
l~ı illt almak istediğiniz yor, orman umum müdürlüğü bu (Devamı Sa. 3, su. 2 de) X 
1 5eçln. Husust kalem; 

~tı dairelerden JAzım olan 
1itı ) topıasın. Gazetelerle iş 

la~Prnak, müsbet tenkidle
~~ ifade etmek, bu vasıta 
kk-.-~nvır etmek en büyük 
• 'll!lıo.r ııdan biridir. 
~ işini seçtim. Blr saat 

~e eliğim mall\mat toplan· 
~diklerfmi size bir kaç 
~ llde anlatayım: 
~ tablo: • 
~ ~ nıar havzamızda blr kaç 
~bl &lrket, bir kaç da kü· 
~r YeU, mahdud vasıtalı 
. ~ Satht usullerle iş görü· 
~~ arfçten gelen mühendls
dlltu e"'ler yap~lar, rahatla. 

ı::;:aşıer. Fakat lşçlyi ta. 
t la.r aı etmişler. Ocaklarda 
~ raı ltöYilnden kalkıp beş, 

• _Oıt;,d1'1Yor, sefalet içinde şu. 
~lılııt a Yatıyor, gördüğü ağır 
h~~I'. -r:ursağına sıcak yemek 
"'l<te mamııe pis, bakımsız 

"e it •Urünilyor. Hasta olursa, 
~~laya uğrarsa kendi bile. 

b~··· Bu şartlar içinde bir 
~i ır haftadan !azla çalış
donolahamm m etmiyor, kö
~ııı Yor. Madenlerdeki ça. 
~e ın Verimi ister istemez. 

~~eı~dud oluyor, Usta mcs-
1~ •- Vücude ıelemiyor. 
~ "'blo: 

llrı,) havzaya geliyor. f ş. 

A'lıerika iş 
q~~::ı.Yatından 

'ki bir macera 

Yunanistana yardım 
Hükumetimizin teşebbüsü 

ile Kızday ve 
Kızılhaç elele verdiler 

iki muhasım taraf ablukasının 
kaldırı~ması da temin edf di 

Kızılayın Yu.nanistana yardım 
etmiye karar verdiğini ve bu 
kararın tatbikatına ait hazırlık· 
larla meşgul olundufunu evvel· 
ce yazmıştık. Haber aldığımıza 
ıöre, Kızılayın yapacatı bu y.ar· 
dımdan başka merkezi Cenevre· 
de olan beynelmilel Kızılha.ç 

cemiyetinin Yunanlstana büyük 
mikyasta yardım faaliyeti ta· 
karrür etmiştir. Bu faaliyete ait 
hazırlıklarda miıteşebbis rolünü 
hükumetimiz ifa etmiş, ve ıe· 

rek ingilterenin ve ı-erek Al· 
manya ve İtalyanın muvafakat. 
lerini alarak her iki taraf ablo· 

kasının bu maksatla refedllme· 
sini temin etmiştir. 
Yardım için lanm relen para 

Amerikadaki hususi yardım ce
miyetlerile Amerikan Kııılhaç 
cemiyeti tarafından temin edile
cek, linm gelen gıda maddele· 
rlnin memleketimizin ihracına 
nıüsaade ettifi maddeler meya. 
nında olanları memleketimiz. 
den mübayaa olunacaktır. ... 

Türklyeden ahaau be' bin ton 
erzak ve eczayı Yunanıstana A-
dana vapurunun götUrecefl ve 
diğer tabllA11ı havl Londra. tel· 
grafı üçüncü ı.ayfarnııdadır. 

Bursa ilk mektep mual~imleri. 
nin dertlerine deva lazım 

527 öğretmenin hususi idareden 
alacakları 220000 lirayı bu:muş 

Dün matbaamıza Bursa ilk mek· 
tep muallimlerinden bir kaçı müra 
caat etti. Bize derd döktüler: Bur. 
sa vilayeti hususi idaresi mekt~ 
yerine yolu tercih edecek surette 
hareket ediyormuş. Yol yapmak 
mükemmel bir şey. . • Fakat mek· 
teplerin asgari ihtiyaçları olsun 
kar§Ilandıktan ve muallirnlerin 
kanuni hakları temin edildikten 
sonra... Halbuki 1940 bütçesinde 

Bursadaki bütün mektep binaları. 
nın tamiri için konulan para bin 
liradan ibaretmiş. Muallimlere 
gelince kanunun bir hak diye ka. 
bul ettiği mesken bedelleri öden. 
medikten başka barem mucibince 
sırası gelip terfi eden muallimle
rin terfi farkları da ödenmiyor. 
muş. Bursa vi!Ayetinde bulunan 
527 ilk mektep mualliminden her 

(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

,.J:[._. : · Roıısevelt'in nutku 

rcrtı Mihvere en cid

. -- - _ di ve en kuvv~tli 
~~ ihf~r olacak 

ı Kongre toplan· 
tıy aça ğırılacak 

Davete sebep : 

Donanmanın gemileri 
himayesi ve bitaraflık 

kanununun iigası 
~ Vaşington, 11 CA.A.) - Annesi 

Gemileri himaye için kongrenin dM•etlnl kap ettiren Amerikan donaruna!lında bir faaliyet 
nin cenaze töreninde bulunduktan 
sonra çar§Bmba akşamı Vaşlngtona 
donen B. Rooscvelt, istasyonda B. 
Cordell Hull tarafından karşılan
mış ve derhal son günlerdeki harp 
hAdiselerinin Amerika Birleşik 
devletlerinde doğurduğu endişele

re makes olan faaliyetine ba§la
mıştır. 

Torino 
Dev tayyareler 

tarafından 

bombalandı 

Vişi üstJ.nde bir in 
giliz tayyaresi uçtu 

Londra, 11 (A.A.) - Çarşam· 
ba • Perşembe ~ecesi şimali İtalya 
üzerine İngiliz tayyareleri tarafın. 
dan yapılan hava akını bu mınta. 
kaya şimdiye kadar yapılan akın· 
!arın en şiddeUisf olmu~tur. 

İngiliz dev tayyareleri Jlk defa 
olarak 6 bin metre irtifadan uça. 
rak Alpleıi geçmek suretile gidiş 
ve..ı;ı:ll~ 2 bin kıloınetrcllk bir uçuı 
yapmııllrdır. 

Bu akına iştirak eden pilotlar. 
dan biri ıöyle söylemiştir: 

Tayyarem Torlr;ıo şehri üz.erine 
gelen Qçüncü tayyare idi. Şehirde 
3 yangın çıkmı~ı. istasyonu iki 
kere bombardıman ettiK ve döner. 
ken taarruzun iyi bir şekilde de
vam ettiğini gördük. Bomb.'.llar 
çok miktarda atılmakta idi. 

Başka bir pilot .§Unları söyle
miştir: 

Üç veya dört bomba bir fabrika . 
nın üstüne düşerek yangın çıkardı. 
Bir bombardıman tayyaresi 600 
metreye kadar inerek bombnlarile 
Torino şehrinde beş bfiyük yangın 
çıkardı. Şehirde esasen daha kü· 
çilk mikyasta bir kaç yangın daha 
vardı. 

Amsterdam, 11 (A.A.) - Tori. 
noya yapılan hava akını hakkında 
Reuter ajansının bildirdiğine gö. 
re bu ısehre taarruz eden İngiliz 
tayyarelerinden dördü dönmemir 
tir. 

Vichy, 11 (A.A.) - Bir İngiliz 
tayyaresi, dün gece Vichy mınta . 
kası üzerinde uçmu~tur. Dafi ba. 
taryalar tayyareye ateş açmışlar. 

dır. 

Rusya 
-----· 

BuJgaristana bir 
no~a Y3rdi 

MOflkova, 11 (A.A.) - Ofi: Mos
kova radyosunun lbildlrdlğine göre 
Sovyetıer BlrUğinin Hariciye Koml· 
seri Molotof Bulgarlııtanın Moskova 
elçlsı stanıyene!'e Sovyet hükQmeti· 
nln bir notasını tevdi etmiftir. Bu 
notada. sovyeUer Birll#inln Odeaaya. 
Kırıma ve Ka.fk&Syaya karşı yapılan 
harekı\.t için Bulgaristanın bir Al· 
man • ttaıyan askeri üssü vazifesini 
görmesine mUsarnaha edenılyeceğinl 

'bildirmektedir. 

Bulgar tekzibi 
Türkiyeye karşı 

askeri hazırlık yok 
Sofya. 11 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Reuter ajansı, Dr. Clodius'ün Tllr· 

klyeyi zıyareti hakkında mutalbla
rı muhtevi olarak 10 eylQl tarih ve 
Ankara mahrecile neşrettiği bir ha· 
herde, Bulgarlstanın Türkiyeye kar· 
ot aakert hazırlıklar yaptığını bildir· 
mlştir. 

Bulgar ajansı, bu haberi kat'ı su
rette tekzibe sal4lılyettardır. 

HARP VAZİYETİ 

Mukabil taarruz 
Bir h::bere g)re Ruslar llınen gölü 
civarında da nnıkabil taarruza g~çıniş
lerdir, n1erkezdeki ~ov jet taarruz 
cephesi maaalı bir vüsat kazanmak
tadır . 

f Yazan: ihsan Bo_-AN'j 
(Askeri muhar .. irin yazısı 3 üncü sayfada) 

Almanlara göre 
intikam pek 
müth:ş olacak 

Volga Al:ııanlarımn 
Siberyaya nakli 
hiddet uyandırdı 

(Radyo Gazetesi) - 400 bin Al· 
manın Volga sahillerinden kaldırıl· 

masr Alman gazetelerini galeyana 
getirmiştir. 

Sovyetlere göre 
12000 A~man 

imha edildi 

lngilizlere göie Le
ningrad da A:man 
zayiatı : 400,000 
Moskova, 11 (A.A.) - Resmi 

Sovyet ajansı Velkicluki mmtakasın· 
da cereyan eden anudane muharebe
lerde on iki bin Almıın askerlle 340 

Bu putelerden biri, Stalin'in Al· hücum arabası ,.e zırhlı otomoblllrı 

mantara indiremediği bir darbeyi imha edilmiş oldı.ığunu bildirmekte· 
(Devamı !!!la. 3, Sii 8 ela) (Devamı Sa. S, Sü. 5 de) §§ 

B. Roosevelt, harbiye ve bahriye 
nazırlarını kendisi ile görUşmeğe 
davet etmiştir. Bu goriışmclerl 

müteakip B. Roosevelt, bugün 
kongre lidcrlcrilc bir konferans 
aktedecektir. 

Amerika Birleşik devletleri ha;. 
kı, reisin bu akşam söyliyeceğı 
nutku, büyiik bir sabırsızlıkla 

beklemektedir. Umumi kanaate 
göre, nutuk, pek muhtemel olarak, 
Mihvere karşı harbin bidayetin
denberi yapılan ihtarların en cid· 
dl ve en kuvvetlisini teşkil edecek. 
tir. 

B. Rooseveıt, söyllyeceği nutkun 
metnini, Vnşingtona dönercken 
trende ikmal ctll]-iştlr. 

B. Roosevcltin bu nutka ~rdfği 
çok bUyilk ehemmiyeti göstermek 
ıçln IU cihetı tebarüz ettırmek ka. 
tJdlr. ki, nutkun bidayette tesbit 
edilen uzunluğu aşağı yukarı ikı 
n\islinc çıkmıştır. B. Roosevclt, 
nutkunu Nevyork saatile 21 de 
· Türk snatile sabah 6 da . okuya. 
cak ve nutuk evvelce kararlaştırıl. 
dığı vcçhile 1 ~ dakika değil, fakat 
takriben 25 dakika sürecektir. 

Salfihiyettar mahfille~e göre, 
nutukta Atlantik meydan muhare. 
besi de bahis mevzuu olacak ve 
Amerikan gemilerinin uğradığı 
hfıdiseler mUnakaşa edilecektir. 

Bütün gazeteler, vaziyetin ciddi 
mahiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Nevyork Times'in Vaşington mu. 
hablrine göre, B. Roosevclt, çar. 
şamba akşamı mUhim devlet me
murlarını yanına çağırmış ve A· 
merikan gemilerinin himayesi bah
sinde ıuzumlu olabilecek tedbirle
ri almak üzere donanmaya emir 

(Devamı Sa. 3. Su. 4 de) 

Kumaş meselesi 
Halkın menfaatine olarak yaptığımız neşriyat 

piyasada çok müsait karşı:andı 

Bu hususta toptancı, perakendeci tüccarlarla f abri
katörlerin fikirlerini 2nci sa!!f amızda bulacaksınız 

IRAN 
Teslimata 

başladı 
(Radyo Gazetesi) İran hükll· 

meti İngiliz ve Sovyet metalibatı· 
na uy&un bir §ekilde teslimata ba~ 
lamıştır. Teslim edilenler arasında 
isyan zamanında Irak kuvvetleri· ! 
nin ıenel kurmay başkanlığını ya. , 
pan Emin Zeki de bulunmaktadır. 
Fllistln müftlsi teslim edilmek Ü· 

z~e aranmış ise de bulunamamı§· I 
tır. 

Atman siyasi mahfilleri İranın 
işıallne temas etmekte ve bu i§ga. 
lin oradaki Almanları tard için de. 
ğil, petrol kuyulannı elde etmek Kendiniz ,.e çoluk çocuğtınuz lçlnlatıkball emin bir de,·let memartye. 
için yapıldığını söylemektedirler. tini nıl ten'tb eden;lnlı, yoksa serbeat bir merılekte ,.eya ticaret ve 

JI.. ztraattc; hmıu i teşebbüs \'6 gayrete ihtiyaç gl>!ıteren, haz ,.e ılllr lh
tımallerl hudub;uz bulunan, fakat l8tlkbal1 meçhul olan blr faaliyete 

Londra, 11 (A.A.) - Manches· atılmağı nıı? 
ter Guardian gazetesi Raşid Ali ile 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdaki kupon üzerine losaca ya.uca& 
arkadaıları ve mClftinin teslim ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinWc birlikte gazetemize 
edilmesi için İran hükümetine mü· göndereceksiniz. racaat edilip edilmediğini soruyor • .._ ________________________ _. 
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Amerika iş 

heıecanlı 
hayatından 

bir macera 
;:~·:·şfE~-ti-· i · R· .~ H:.A:·a -E·~R~~L :E :··-R i'"""'11'!' 

_, .~- ---------

Mavi vazo Kumaş meselesi 
r YAZAN: \ 
1 Peter B. Kine 1 

37metre 
kuyuya 
Düşen çocuk Toptancılar fabrikatörlerin güzde 44 den 
ç~::~:1~1~~ey~!·t~:~en:~ ::=fazla, fabrikatörler ise yalnız güzde 20 

._. ______ _ 
feci bir kuza olınuştur. 

HAdisc şöyle cereyan etıniştir: 

Cappı lt.k buyuk oı mantar işle- ı saat on kı, gidip bir lokma yemek 
te.D. ve kerest n dunyanın her ta yiyeceğ'.m. Birde emrınize hazırım. 
ratında bızza ata büyük bır ~ir- Derhal işe başlayacağun. Yarım gün 
ketin reisi \'e başl ca. hisstdarı ıdi. ltik maaşımı kaybetmeğe taraftar 
Artık lhtiyarlamı . lerin teferrua- değilim. 

Şehremininde oturan sarıç Hak
kı.nın 8 ya.şındakı kızı Elı! dün map 
halle arkadaşı ;n yaşındaki Ahmetp 

Cappi le. Oelfçeşnıedek bosta 1Jardan biri

kar ettiklerini iddia ediyorlar, taşralı 
tüccarlar ise fabrikatörlerden mal 

tını muavın er Skınner ve Peasll'ye Delikanlı odadan çıkarken, 
bırakmıştı. Fı.kat sık ı;ık şirket mcr arkMından acıyarak haktı. 

keı:ıne gelt. işlerin kendıııce doğnı kendine dedi ki: 
Kendı 1 ne gitmı ler jir tk, çocuk ortalıkta alamadıklarını söylüyorlar 

kımsenın bulunmamasından istıfade 
gördüfü pı·enstph·re gOre idare edıl- • Bt?n Skinner'l bilirim. Kendı 

mesıne nezaret ederdi. Hele ışe göre al'zusuna rağmen şırkete alınan a
adam &eçmek başlıca n1crakı idi. damlardan hoşlanmaz. Burasını Bil 

eder~k incir kopa m k üzere bir ağap B I 
ca çıkml'}lar ... aynı dala oıurmu~- u mese e hakkında Karamürsel ve Kula şirketleri müdür-

Şirketm Arjantin şubesine şef dıp Pek için cehenneme çevirecektir. De· 
ye gönderılen Hendersen'; bır tüt'lü likanh buna rağmen firkette kalablp 
gözü tulrnamı.şt . Bu adaoı, emir al- llrse aferin derim. 

ıardır Dal lk çocuğu çeken1ed.lğin- J • d ·· t k 1 b" k ld k 
den kırılmış ve Elif agacın altında erın en muş ere yazı mış lr me tup a 1 

Sonra muavinine döndü: 
- Skinner, bUirsin ki senln. işler 

ne karışmak iStemem. Fakat bu Ç()4 

cuğun yüzünde namus ve zekA oku-
nuyor. Kendisine niçin bir fırsat ver-

tmda talışrrkcn fena bir memur oı

madığı haldi) şef diye yabancı bir 
muhite gidince kendini 1-;kiye, ku
mara, kadına veı-mi.ş, kasH.dan para 
çalmış. fırketın ışlerint altüst etmiş
ti. İhtiyar Cappi Rıks bunun böyle mı yelim. 
olaoağ~nı t hmin etmiş, fakat mua-

- .İyi ama, kadromuz doludur. 
vınlerinin ısrarı karş.ısmda ses çı

ka.rnıamıştı. 

Şimdr Arjantındek. işleri düzeltmek 

Yeni adama ihtiyacımız yok. 

-- Ben yeni bir adam almanı za-

bulunan 37 metre derinliğindeki 1ki gü.ndenberi halka ucuz kumaş 
boı:ıta.n l<.uyusur.a düşınUştür. Ahmet temini tçln kuma~ fabrikalarına sap 
düşmekten \e korkudan n1ütevellit tıl} şubeleri açarak toptan ve peı-~
btr şekilde bağlrmağa başlayınca etp kende satı~ yapmak müsaadesi ve
ra:ftan yettşm şlerse de bır fayda rilince de, ucuz kumaş satın almap 
hasıl olmamıştır. nın Jmkinı hasıl olmadığını, çilnkü 

Vl"rilen haber Uzerlne vak·a n1ap fabrikatörler evvelce toptancıların 
ha.llıne gelen itfaiyenın merdiveni elde ettikleri kirı kendilerine ınaı 
bostan kuyusunun derlnhğine ınc- ettikleı·i gibi bir de, açıktan para 
memışLr. alarak mal sattıklarını, toptıınc lara, 

Dlln. btitUn gün araştırm.alara de· ı yarı toptancılnrı;t ve peraken. decılcı e 
vam olunmu.ış ve geç vnk t çocuğun mal vermediklerini yazmıştık.Bu neş 
cesedı bulu.:1a.bilmiştu; Adlıye dok-, rıyatımız pıyasada büyük bıı· alı.\kJ. 

toru ccsec:hn defnine ruhsat ,·ermı.ş-' görmü...";lttlr. Bu nıe.~H.•le hakkınd•l bup 
tir. gün de piy~ada tetkiklerde bulunp 

Uzere oraya ıytce imtihandan ges- ten iStemiyorun1. Bil Pek'in kend sı 
mtş bır adam göndermek ıazımdı. de bunu Lstemiyor. Hanıya bizim blı 
Bunu bızzat seçmeğı gönlü i~tiyorp türlü satamadığımız yarım nıtlyo!1 
du. Fakat böyle bll' adamı nerede ' kadem mikAbı miktarında çanı tah-
bulmatı., taları ve bir miktar da ıhlanıur vllr· Eyüplü Hali din yeni duk. Bu arHda Manifatura J;o Ku-

Muavinlerintn teklı! ethkJerl An- dır. Bunların satışına bu delikanlıyı maı;ıtılar Birliği ı·eis vekili Salıh Kep 

d d k d memur et. Gerek bunları ve gerek bı'r marı·fetı'" çec ile, bize müracaat cdeıı tül·car-renoa a ında i memur, ken i:'Sine 
Arjantin merkezini dolduracak kabi- diğer mallarımızı az zamanda kolay.. Eyüplü Halit haptsanedc 'bile ra- tarla konu~tuk. 
llyette ,gOrUnnıüyordu. !ıkla. satarsa. böyle ad nlö. daınıa bap hat durmamış, orada du. ~u.ğini SaJlb K~ecl diyor ki: 

Tam Ca.ppi bunları dU~UnUrkeıı şınuzın üstünde yeı· \"ardır, çUnkü bi, göstermiştir. c- .Fabrikalar Ankal'ad..ı. ~ı·alarııı-
b ad k d · .. kt rinci sınıf adamlarla kadro aru:ında genç ir amın en isıni gorme e Bundan b r kaç gün e\·veı Eyüplü da biı- anla.ı;ma yaptıktan v~ halka 

ısre.r ettiğini ha.her verdiler; allka olamaz. Böylelerini ele geçtn- Tevkt1hanede daha yeni tevki! edil-
Pekl, gelsin, dıye emir verdi. ce almalı, kendilerine dört elle sarıl- n1Jş olan Osm.ın ıdında bırLıuı Onü-

lçeri gıren adamın keskin mavi malı ... ne ç.ıkmı~tır. Halit adnma 

ucuz fiyatla kumaş teminı ''aadUc 
şubeleı·ıni açtıktan sonra, kumaş sa
tışlarında yalnız biz toptancıları dep 

betini, t>yJe iddia olunduğu g:bi yÜZ
de yirmi değil bi!Akis yUzde kırk 

dörtten çok !-azla oldutunu gOı·dti'll.. 

Eli.z.ıg tücc.arJaruıdan .ı\Ji l'ılnuız "e 
Hü:heyin Mutlunun dU<;<tin<:eleri 

EIA.zığ' tüccarlarından olup evvclk1 
gün memleketlerine avdet eden Alı 

Yılmaz ve HüsE'yın ?tlutıu matbaa-
mıza. mUrac.·aatıa Kula fabrılc.aaına 

yaptıkları mUracaatlarda :\loline \'.! 

boyaına, d;vlil kuma.tlardan oircr 
top ıstemt!CIJer, kendıleı ine vet'ilmt.•P 
diğini, fakat, kendi yenla.rında dı

ger ıntirAcaat!;ılara ist~iklerinln vr
ril<.l.ğıni \'c ezcümle nıuhtelit larihp 
!erde hazırcılardan MıgırdlÇ Tersak
yan, AYCı Hü.aeyın, Anluvan Kurp 
banyan ticaı·e-thanelerıne ayni ku· 
maşl9'rdan toplaı la göndeı-ildıgıni 

i.flltıklerinı söylemiı:;lerd·ı· 

Bu nıeı;ele hakkında KuJa l\leuMJP 
cat -,ırketi müdlrlle Karatnill'9PI 

'.\tanifatura ve Kuma..lj('ılar Blrligl 
rt>I.., Vf:'k.Jli Salih Keçeci 

Men~U{'&t ,ırketl nıüdlrlnJn 

kO.r nısbetile sat ş yapmağa her an rek olarak gönderdikleri 
rnh,tc

ınektubu 

gözleri, emniyet uyandıran bir yüzü 
vardı. Hürmetle eğ"ıld: v~ kendi ken
dini tanıttı: 

içın amadeYiz. nt>~redlyoru7.. 
Skinner'in yilzU gti.ldU: - Ben sergardıyanıın, senden ışüp·. gil, perakendeci esnafı da muamf"lC Birliğimiz şu ınıretle muhtel olan 

B t d .,. k A , \!atan gaz.etesi !\fcb'ul !\tildürlti,...üne 1 

- Adım Pck'tir Bil Pek ... 
Yabancının halı ihtiyar iş ad.amıp 

run hoşuna gitti: 
- Söyle bak.alını, delikanlı, dedi, 

benden iStediğın nedir? 
- 1'1 istiyorun1. İyi satıcıyım. Sa

tlla.bılecek ne verseniz salmanın yo
lunu bulurum. Hı!$ bir mUfkUlden 
yılmam. 

- İyi ama, ben tşten çekilmiş bir 
.hUyarım. Bura.ya mektupları alma
ga ve biraz dedikodu yapmata gell
yorum. )f.uavınlerımııı başvurmalıyp 

dın. 

- Vurdun1. Her ıkisi de adama ihp 
tıyaı;ları olmadığını .eöylediler. Hal
buki ben Uzerıme aldığım her vazip 
!ey benden evvelklden daha. iyi 
yapacak bir adamını. Yapamayaca
ğımı anlarsam firketin bana yol 
vermek zahmetJne glrmetıine rney4 
dan bırakmam. Kendim çekilirim. 

Cappi bir dUğmeye bastı. Muavini 
Sk:nner deMal görUndU. lihtiynr reis 
dedi ki: 

- Arjantın merkezi ıçin teklif et-
tiğin Andrenos'u imtihan ve tecrübe 
geçırmeden oraya göndermeni kabul 
edıyorunı. Yalnız kendisine söyle: !ş 
muvakkattir. Becerirse kalır, becep 
remezse derhal geri ı::ağırılır. Bir 
taraftan ela bu delikanlıya kendini 
gösternıek için bir hrsat verilmesini 
i.st.ıyorum. Kendisini: «Adama ihti
yaç yok.> diye reddetmi.,aln. Benim 
hatırım için bir defa tecrübe et, bır 
takım iyi ıddıaları var. Bunların hak 
1ı olup olmad.ıjını isbat ıı:ın kendi.si~ 

ne fırsat verelim. 
Skinner soğuk l;Oğuk: 

- u şar a ıyecel!ıım yo . rı- helendlm, üstünü arnya.cak·m, de-
1 
sahasından ıskarta edip her iki şekil hukuk ve ml"nfaatlerimizı müdafaa b 

zah çam tahtalarını satmağ'a en iyi miş ve Osm '!'11 Korkutarak üzerini 1 satışı kendilerine inhisıtr ettirn1ek ve hükUmctinllzin mnavenctinı rica Sayın gazelt"nitin lO/ 9194.1 tarihlı 
satıcıla.ruruz muvaffak olamadı. Bu nr-ımışt r. Eytiphı Halit Osınanın garaıbetini gOOteı-mif1erdır. Bunlar, ve temin içın yııkında Ankaraya bır ve 376 "9&yılı nüshasının 2 ne. i sayfa-ı 
delikanlı böyle biı· iş becerir13e Ull.L .• tizerınde: bulduğu Uç lirasını çalmı~- gerçi satış r;ı:ubelerinde perakende hey<"t gOndere<:ektu ~nnda (Kumaş meseleeı) serlevhası 
Fakat ya bccel'emezı:ıe... tır mal sattıklarını ve bll mallardan ya- TiJtcardau .'\rlt Jlikınf't J:;kı;ıloğlu altında nef}redllen yazı hakıkate ta-

- Beceremeı.se kapldı.,.arı ederiz. Osmanır. ştk&yeti üzerine Halit ptlan anlaı,:ıma mucibince yüzde yir- ne di.~·or".' mamile uygun olmadıgından &1;1ağı-
.BcceTirSe Arjantine göndereceğim·z altıncı u liy~ ceza mahkemeeine ve- ml kir aldıklarını söyliyebilirlerse ~eşri)atımızı okuya.nlttrdan Sul-, daki iza.tıatımızı.l ayni sUtund~ neş· 
ad.ıru l•ın· · ı:ı• 1• dis'· ·i dU d b dd' hh t d · b' tanhamamı cadd ı·nde Roza haııı al- rını bu huııustakl hakkımıza ıstinH· n )" ~ ve ma,.,.uu nen ı. .. !le rı mış ve n duruşma.<ıına başlan- e u ı ıanın sı a erecesını ız 

veririz. Fakat delikanlının işini boz- mışt~r. Duruşma eısnasında Hıılit su- pek de tayin edecek vaziyette değip tında 5 numarada kuınaş tüccarı A· den rıca ederız. 
mak için o arızalı çamlara haddL1- çunu Jnkfı.r etmiştir hz. Bu hu.qusta bizim söyliyeceklPrl- rif HJkınet Ekşıoğlu mat.ban. mıza 1 YUn mensucat fa.brikalaı.·ı manıu~ 
den fazla fiyat koytnaga kalkışırsan Halidi:ı davası öteki davalarla bır- miz bir ;ddia defi!, gerek Anadolu müracaatla. !Atını kendl satış mataza.larında yaı-
~eni derhal kovarım. Bır adama ha-[ ıeştirtJmu;ıtır. müştl"rilt>rimizden ve gerekse Yt"i'h c lslarrbuldaki kunıa.ş fabrıkala- nız (Fiyat MUrakabc kon1L&yonunun 
yatta kendini gösterınek fırsatını ve taşralı pf'r<ıkendeclll"rden işittiği- rı larUllcn taiınıinrn be..ij ay evvetıp' perakende satış için teMlit cttiğı) 
verirken tam fırsat vermeli. H ıcr k mJr. r va.ye •(·kHndeki h1'1berlefl nn• ne ta pty ızd.akl lopUuıc1l11.rc1. yUııde yirmt kA.rla. JnUstehliko 81\t• 

kapılmak caiz değildir. C t e P j e f e .kilden 1barcl kalacaktır. Şunu ilA.ve az; çok p i pal'a veya kredi ile mal maktadırlar .. F'abııka satıf mağuzct-
girİŞ şartları ed<'bihrim kı, bu fazla kAr iddialan veriyorlaıdt. Fakat, o tarihten lti· !arından mubayaa eden müstehlik a· 

pek de yersiz değJld-r. Neşr1 -atınız· haren muameleyi ke&tiler. Buna. dı- radakı toptancı kıirı olan yüzde onu 
Tren, tramvay ilave daki yüzde kırk dört ka.r, umumiyet yeccğııniz yok. Yalnız bu fabrikalar kazanmaktadıl'. Binaenaleyh ::;atı' 
seferleri yapılacak 1 Yüksek M ühenais itıbarııe pek d•ğilse de çok det•ıar, biw tort•n mai vermemekle b<ra· magaza•ından •atııau pel'ak•nde ylln 

Benzin sarfiyatını tahdit kal'arı~ 

nın tatıblkına dünden itibaren ba~· 

lanmıştır. OtobU.Slcr hazırlanan tarı

feye göre seferlerini yapmakt dır· 
lar. 

Otobüalerin tahdidinden sonra 

tramvay, vapur ve tren ıd1:11·elcı-i o

tobUslerin işlemediği. ~aatlerde se-

OkU/U 
İsbnb'"'ida GümÜjSuyundadır. 

Telefon numarası 24725 dir. l\lem. 
leketin muhtaç olduğu yol, yapı, 

elektro teknik mLihendü:; yetiştirjr, 
Tahsil mLiddcti altı yıldır. Yatılı, 

yatısız talebe alınır. Yatılı girmek 
i tiyenler fazla olursa matematik, 

ferler HA.ve etmek Uzeı·e yenı bit· la- kimya, fizik ve Türkçeden müsa. 
suretle baka imtihanı yapıhr. Girme şart. 

ları~ 1 TürkJve vatandaıo;ı oı. 
rife ha.zırlamaktadırlar. Bu 

gerek otomobillerin ve gerek otobUsp mak. 2 Hü:snühal sahibi olmak. 
terin azlığ'ı dolayısile halkın nakli tep 3 Bulaşık hasLalığı olmamak. 
min e<lilmiş: olacaktır. (İsteklilerin sıhhi durumlarını bil 

Otomobll parkı diren birer rapor getirmeleri veya 
1.atanbul Beledlyeııi Galata.da bir okul tabibi tarafından muayene e. 

otomobil paı·kı yapmag·a. karaı· veı- dilmelrri şarttır.). 4 - Lise tah· 
miştır. Bunun için de Galata Yolcu silini ikmal et~niş olmak. 5 Ve. 

li göstermek. salonunun karşısında bulunan bır de-
Parasız yatılı olarak alınan taponun bulunduğu saha muvafık go-

lebe o yıl sınıf geçmedigi takdirde 
rWmW,,tllr. Belediye bura!llının alın· 

görWmili} ve işifilmi~tir. ber, fa.brıkaları f'SkiSi gibı, hatta da.- menııooat yüzde kırk dOrt ka.rıa sa-
'ha fazla ı;aııı;ı;ıyor ve ı~t.hsal yapı- tılmamaktadrr. Tti<:car elinden geçti 
yoı. Bene" asıl tctkıke !Ayık olan j ğı takdirde bu kılr nisbeti yüzde kırk 
nokta. bu istıh alAtın klnılcre, ne dOrde çıkmaktadır. Esasen satış ma
~ekılde \e ne !iyatıal'a verıln1iş ol·· ğazaları mliııtehlike toptancı kArını 
masıdır. Benim bildığim bu fabrikap kazandırmak mal<sadile açılmış olp 
\ar, Sfltl~ mağAzruarından maada makla mağazalarımızdan doğrudan 

ba,ka kanallardan istıfade ve elle- doğruya nıubayaa eden nlüstehlikler 
1 1ndekı ta?.la. in1aıat. bu suretle pi- bu farkı kaz:anmaktadırlar. Satışma 
yasayu vt.·rmektedlri<"r. ğazalarımızdan n1ubayaa ede-n pera-

l•'ahrikalar, açtıkları satı~ ma.ğa.- kendeci ve hazırcı tüccar ancak yUz
e~hı.r.nda bu nıtiracaatıarı ı;ıöylece de on kıi.rla mal mubayaa. etn1ckte· 
ı~kfH ~tmektedirler: dirler. 

Kulu fabrikası satıf şube . .;ıııden Binaenaleyh yazdıgınız gibı yUzde 
e~b.selik boya.n1a ve Moline kumll!j kırk dört m«:vzuubahls değildir. Res
i.sted .m. Perakt"nde ... attıklal'ını ve mt taahhütlerimizle .s&.ll<f mağ!lZa

bana 111al veremiyeceklerinı sQyledl- ların1ızın sarfiyatından artan ku
:er. maşlar faıbrikada. tüccara satılmaKP 

Ayni kumaşları SRtın almak için tadır. Heıtıangi bir dUkk&ncıya lbil
rrıUracaat l"ltiğin1 diğer bir mağaza hassa akraıbaya} inhl$&r kRt'iyyen 
dan yine ayni t.·evabı aldım ve bina- mevzuubahis değildir. Fabı-ikalarıp 

&nalt>yıh mal alınağu. nıuvaftak ola- mızın yazınızda. bahsi geçen aatıcıp 

tnadım. Bunlar, nıuva!ııkat ettiğirn larla hiçbiı· tarzda iftiraki yoktur. 
parasız yatı1ı hakkını kaybeder. 

Peki, nasıl emrederseniz, dedi. ması için J.lünaka1at Vekaletine m:i- k k Talebenin tc ni şubelerinden her 

Bugünkü pıya.sadakı yünlü kumaş 
k<\r nisbeUeri normtl] değildir. Çün
kü, vak.tile yüzde 14 kA.rla mal .s tan 
faJbrikalardan aldığımız kuma~ların 

emsallerini, vaktile biz fabrika fi

yatlarına. yüzde Uç ve dt>rt azanıi 

kı\rla mal devrettiğimiz çok vakıdir 
ve bunu defterlerim.izle her an isbat 
edebiliriz. Sonra, bugünkü vaziyette 
piyasadan ıskarta edilen biz toptan· 
cılar, evvelce, Anadolu mil.şteriler:p 

mizi memnun etmek için yU.zde ı.iç 

ve sekizle kaba. ve ince malial'dan 
toptan keserek parça halınde satış 

yaptığımızı da yine re..!:lml ve musad
d.a.k defterlerlmizle her an ısbat ede
biliriz. Bunları, pahalılıkla amıl ol
duğumuzu ileri süren bazı fabrlka
törlere milskit bir cevap olarak, söyp 
IUyoruz. Kendimizi mUdafaa için de
ğil. Çünkü vaziyetimiz müdafaayı 

muc;p bir şekilde de~ildh·. Kasdımız, 
allkadarlardaki şek ve şUpheyi ıza

ledir. 

takdirde perakende fıyatıa mal ala
bileceğimi söylediler. Iı"akat, mağazı. 

... 1trınlerinde teı;rhir olunan kumaşla
rın maJiy<'t \'e mahiyetlerini bUd·
ğim içın buna muvafakate cesaret 
edemt"dım. Yazılt flya tlarda kA.r ni!-

Karamürsel Merun.ı.ca.t şirketi 

mildllrU Yeni mt>mw· derhal eöze kanş:tı: racaat etmiıttir. Vali ve ~Iediye Re- hangi bir şUbcde tahsil edebilmesi 
_ Bana kendinll vöstermek fırsap isi doktor LQtCi Kırdar dun yflnında · ı·n "•t rnk k t I • ıç m ~ c •• ı.smı amam aması 

tı verdiğinize te;ıekktir ederim. Son alA.kadar daire mUdUrleri bulundugu yahut ayni der cede tahsil görmüş 
kararı söztime değil, işime göre ver- halde bu aahada tetkiklerde bulun-' oldugunu imtılıanlD ispat eyleme. 
menizı ben kendim l terim. Şimdi muftur. 1 si ltızımdır. Okul parasızdır. 

HERGüN BiR FlkRA 

Doyum duası 

Valinin karısı kocası ile kar~ılaşınca he
men taarruza geçti: 

- İn,&ilterenin ha;\·siyet kırıtıyor. He. 
men harekete geçmek lilzım . 

Vali hayretle kadına bakıyor ve bahse 
nasıl girlşecegini düşünüyordu. Kadın sb· 
züne devam etti: 

l:DEBt RO~tA..'1: 

Nitekim hugUn fabrikalar biz<> 
mal verdikleri takdirde, halen de 
yaptığımız veçhilc, Fiyat .Mürakabe 
komisyonunun muayyen olan yüzde 

TEFRiKA No. 70 haber vermediniz? 

Ali Kerlmotlu 
Kula Mensucat ~irketi 

mlldUrU 
:Salt Çolak 

- Söylemiş olsaydım da ehemmiyet 
vermezdiniz ki .. Hem size şunu haber ve
receğim: Burada o1duğumuzdanber.i siyasi 
vaziyeti zaten hiç kavramadı.nız, kavra
mıya kabiliyetıniz yoktur. 

- Benim ile bu tarzda konuşmanıza 
hayret ediyorum. Bu saati unutabiln1ek 
için çok zaman lizım olacak. 

G(J~IDllE 
610~ 

Latince 
~ ünkü nfu.h:.ımıı.d• ~ 
lb:V nıuhablrlmiıden 

aldığmuz !)•).)le bil haber ,ardı 
«İnglltett)f'; ı-;marJıt.nan ~1 

ralarınıu:dan ~on l•artl ıılafl 
ralık dokuz mil) on tıra da gcli fiti 
Yrni kı\ğıt HraJarunız Jıenıerı 
e~kilerlnin ft.)Ilitllr. l'alnız Ut~ 
dekJ yazılar ıatıncedir. BO ~ 
ay sonunn k.ıd:tr tcda\.lilf" çı 

caktır.ıt 

Bir oku) uı:wuuı. hu {lattntf 
hınealne ı;aret ,.,_. ıtıra:ı edlYot• 
yın okuyocumuzu bir deiectYr f_ 
dar hakh bulmakla 1ıerob'r .i', 
hatırlatmak lbtrrlL< ki bunsıı. ' 'v, 
dll('n ~ki banknotlar ü'.'ıti,ltld~ \ 
rap) harflr:rlnc mukabil ( \t 
harflt"r kullanddığ'ıdır. 

Okuyucumuz kabul etJı~ 
(ti.ırk(.'<") df"ğl~ınemi~tır. El~' 
J~ bugtin de odur. Değt,.en ~ 
.eklidir. Türk('f:': l&rı ·a eell! 
Arap harfleri yerine ı.&tlO 
rj alınmı~tJr. Bu bir haJük.ıitti'' 
Alman~ar. yaı:ılarınd!lı J}i.J rd". 

harf ';f>kll kulla.rurlar. uunl•~ 
ri GoOk, diğeri LA.tlo Jı:l ~ 
Bunlardan herhRngl birini• k 

ma.,ı aJınancanın aln1an<'ai 0 

halel vern1ez. I 
Rw;, Bulgar, ı:·ugo:;lat' "' 

Slav milletlerinin vaz.ıların:d9 
dıkları harfh·r &i;ll hactıetfd' 
kat Rutı, Bulgar, Yugmııl•'· 
p az ~ok ben.ıerlik ol a blltı ' 
rJnden a)·rı dillerdir. 

Yukarıdaki ha"·ad J afeOi 
liralarımır: ht"nlf>R hemen 
a."·nldir. l:'alnız üzerlerln.delrl 
tlırkt:edlr» ,eklinde yazıl~!"' 
oku)·ueuınuı: bundan n~ 

,F. ... ki llr11lardak.l )BZıhır .. 
cleı;ıı ınl ! 

Oku~·u<·uıuu.ıwı )r.bane 11" 
bilec.:f>ği nokla• «l'alru:r: uırrl 

. '. ki yazılar h.ı.tin<·Ctlir:ıt ) t•rııl 

uzerl<"rlndPki ;\azılar LAtlP 
ll"dir» ~·kUdir. 

~" .'\lahdut bir L nan Jç.inclt 
gazete-) l ha.zırlamak "·e bÜ: 
ruatilf: uğra,mak n1ır("b ,_, 

bulunanların hu urak ol!I)::,., 
z1n1 rahat bir zaınanda ) 
drren karUnıl:tin lm;uı....ıPI 11 

olınu~ı kadar ınaı.ur gurUI 

KÖll-

Sorunuz .:::f/ 

~öyliyeli 
Pamukçuk hastıi 

Karanıünclde gumrtik. e' 
luğundan mıitekalt c dl 
l·üz soruyor: t~ç Ya,111 tf1 
runumun atzında hasıl 0 

nıukı,uğu bir türlü gi~'",ı' 
ruz. Bu h3stahk nedeıı 
na .. ıl tedavi olunur 
Cevap Pamukr;11k 
en zi)- ad 1) i bakıtını) ~ 
ağır hastalıklardan kut 

1
, 

fıyetc uğrıyan çocuklar 
emziklerle sut ve le:,,d 
ra Arız ol ur Agız ıçı 

üstünde vo boğazda 11• 
kirli ve beyazımttra}; 
temiz ve yumuşak gazi 
le yavaşça silerek sıYıf 
boraks ile karıştırıınııŞ,ı 
ıle, kaldırı1an zarlarırı 
kırmıııhkları ve aıı:z:ıil 
rafını tenı Lzlemck ve 
mikrop öldürücü ilACI~ 
gara ettirmek faydal• ~ 
doktora muracaat ctnı~ 
ıtibarile her halde da 
lıdır. 

., 
Fasulya pila~1• 

~ 
Aıız tadı ile yenile<•~ ~ Sultan lllecidln esvapçıtarın

dan Mehmet Bey çok cimri ve 
nekes ayni zamanda da obur de· 
nilecek kadar botazına düşkün 
bir adatıınıL~· Bekar olduğu için 
tek ba~ına koca bir konakta o
turur, maiyetinde birkaç uşak, 
ah(ı ve "aire rlbl badenı~ bulun 
dıırumıuş. Fakat, bunların bo
ğulan ne pek fazla alakadar ol 
maımuş. önüne konulan yemek· 
Ierl ekseriyetle siler süpürür, &· 

dam.Jarına yiyecek bir şey bırak 

mazmV!· Bir rü'n, yine yemek 
yerken, sofrasında hizmet eden 
Bekta~i lakil'lerinden Beylerbey 

li Dervi' .:\Iuhlisin bo!'jalan sa
banları kaldırdığı sıracla iç. 
terine birer kıl.ğıt attığını görür. 

Merak eder, Sahanlara atılanla
rın ne olduğunu sorar. 

- Evet, kırılıyor. Bu vaziyet devam el· 
tikçe uvallı binbac:ının namusu da mah 
voluyor. 

- Ümit eder.im ki, kendisine karşı bu 
yolda bir lisan kullanmadınız. 

Yazan: Francis de CroİAet 

y'1rdu. Nefes nefese .etmişti, fakat ses çı· 
karmıyordu. 

Çeviren: Rez:un A. t:. YALMAN 

Kadın aizı açık dinliyordu: 
- Şımdi anla.mağa başladınız mı? 
Selim ile Jyi geçinmiye mecburuz. Teh-

- Bu anda sizin hislerinize zerre ka· 
dar aldırmam, iş binbaşı Carter'i yola ge. 
tirmelrtedir. Yapmış olduğunuz fenalığı 
tamir etmek !Azım. 

ki yapmak i<:in fasul1'~ 
halde bir rere tatlı ou v• 
su i~inde bırakılması ti 

1 Bu •uretle hazırlanaıt 1 1f 
ortaları çatıamağa ı:ıst .ı 

~\,ıv· 
ya kadar haşladıktan 

Devri~ n,tulis fÜlerek: 

- se olacak a Beyim.. Aı; 

kalnı.ımak it;-ın aşağıda artıkla. 
rınızı bekıtyen bendelerlnize do 
yum duası?! .. 

Der ve efendi.sini mahcup e. 

der. 

- Tabii söyledim, o da artık tahammü· 
lü kalmadıCını bana tekrar tekrar söyle
di. 

Vali yerinden fırlıyarak dedi ki: 
- Sizin hiç bir işinize karışmam, Bunu 

sizin de itiraf etmeniz l3.zın1. Fakat bu de· 
fa tahammül edemiyeceğim, çünkü müna. 
sebetsizlikler haddi aıtı. 

- Ne dediniz, ne? 
~ Kadın yerinden kalkmış, hücuma ha 

zırlanıyordu. Vali sözüne devam etti. 
- Otuz senedenberi kırdığınız potları 

tamir etmiye çalışıyorum. Hem de ses çı
karmadan, sizin hatırınızı kırmadan .• 

- Bunu ne cüretle söylüyor.cıunuz? 

Sizi bu mcvkie getiren ben değll miyim? 
- Hayır. Hiç te de!; il. .. Fakat siz buna 

inanıyordunuz. Ben de aksinı söylemıye 
lüzum görmedim. Şimdi beni dinleyiniz 
Bunun için de evvelA yerinize oturunuz. 

Vail otuz senedenberi sabretmişti. Fa
kat artık bu defa coşmuştu. Kadın kocası. 
nın muameleftine haddinden fazla kdpürü-

- Bt rezaleti yapmadan evvel §Öyle 
hir !=oruıo;turmanız 18.zım değil miydi? 

- Rezalet mi? Rezaleti ben mi yaptım? 
Bu da artık pek fazla .. 

• Evet .. Rezaleti siz yaptınız, 
Zavallı kadın az kalsın ölecekti, bunu 

bıliyor musunuz? 
Biliyorum. Öl ·eydi sanki ~e olacak. 

Ne mi olacaktı? O zaman bizim lası 
tJrağı toplayıp Roi1ajang'tan gitmemiz ıa. 
zım olacaktı. Taman1ile mahvolacaktık. 

Bereket ki, yaptıklarınız henüz: Londra. 
ya kadar aksetmedi. Buradan giden bütün 
ıııektupları sansüre tAbi tuttuk. Bunu bi· 
l ıyor muydunuz'? 

- Ben bir şey anlamıyorum, doğrusu .• 
Sanki neden bu kadar korkuyorsunuz? 

Neı~en mi? Boşanırsa ve bu kadın 
te:<rar evlenirse o zaman siz l\'Iisi. Carter'i 
değil, Udaigot sultanını kovmuş oluyor
sunuz. 

Jikel! bir komşudur. 
- O küçücük hlikumetin ne ehemmıye. 

ti var? 
- Susunuz budalaca konuşuyorsunuz. 

Hiç alışmadığı bu sözlere muhatap olun 
ca kadın bayılacak hale geldi. Kocası hiç 
bir zaınan kendisile bu şekilde konuşma· 
mıştı . Bu nasıl mümkün oluyordu? Vali 
ısrar etti: 

Evet çok budalaca .. Selim yarın öbür 
gün bize karşı bir dinı cereyan açabilir. 
İ!'lfım 81eminin en mühim unsurlarından 
biridir. En büyük düşmanımız olan Japon
larla sıkı münasebetleri var. Hariciye Ne· 
zareti, Selim ile benden birimizi feda et
mek ıazım gelirse bir an bile tereddüt et· 
mez. Beni derhal atar. Şimdi işin dehşe

tini anladınız mı? 
- Bana öyle bir tarzda öyle şeyler söy. 

itiyorsunuz ki, anlamamağa imkAn var mı ? 

Fakat bu vaziyeti bana niçin daha evvel 

- Kendisine söylediklerimden ~onra 
başka bir kanaati ileri sürmek güç olur. 

- Güç. mUç Uınımam . Hemen kendisı 
ne telefon edip bu akşam yemeğe davet 
ediniz. Hazır misafirimiz de yok. Yoksa 
var mı? 

- Hayır, yok. 
Mükemmel.. Fakat siz hiç konuşmı. 

ya.eaksınız. Yalnız benim söylediklerimi 
tasdik edeceksiniz. Yapılacak tek şey: 
Vakit kazanmaktır. 

Bir kaç aY sonra mesele elbette ehem. 
miyetini kaybedecektir . 
Kadın öfkeden titriyordu. Tam odadan 

çıkacağı sfrada koca>1 sordu; 
Bir şey daha öğrenmek istiyorum. 

Binbaşı karısını hAlô seviyor mu? 
- Daha neler? Carter bir centilmen

dir, hiç sever mi? 
- Anlaşıldı, bu kadın adam olmaz. 
Bu son sözleri vali kendi kendine mırıl-

danmıştı. (Arkaoı .,,., ) 

llkli kevılre almalı v• 
bol miktarda •tcak su 

1 
süzülmeğe bırakmalı· JJl 
reye arzu edıld.ıti k:ıd~r 
gan, körpe havuç ne 'b~J 
tates ve taze kerevizi u ıl' 
doiramah. Buna birk•ç 

mısak ve bir ~·emek Jtll 
mates sa1<"ası k.ıtma1'· 
bil' kep~e zeytinyağı 11' 

ttP 
kavurup fasulyeleri 
atmalı. F:ısulyelera ._,, 

kadar ılık ını ile tuııılld 
yeınek kası~ dolu u W:ı 
koyup hafif ate e aı111• 1J"' 
ğt yiız tuttuğu ırad• ~1, 
danoz doğrııyıp be.< d• ııt 
ra indirmeli . .Ağız t11d1 

leC'ek bir pil[ıki oıur. 
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~rp vaziyeti 

Mukabil 
taarruz 

""--Yazan:--
l ~n BAN\ 
~~liQ 
~ on reı.ını l<:bliğlerlne gô-
ııı n - So\yct cephet;iııde \1l• 

..._ hllJasa ı ~udur: 
1't ~lınaı c pbcslnde: Ladoga 
'it kında ılerle) en Fin kun et-
~ llehri mecra ınm • ı.ndoga 
'-ı.1 ~itibaren - )tırıı>ındıın fazS aı etmişler ,c Murmansk 
~Utıu k ml«lcrdir. Bu nehir 
'ltuısılll'ın ~l~I) c 'e kıyııı;ı
~ \toıet go termclerl lazım

\ bııı bu nehrin cenup alılliııi 
'ı 0td llndurn1ak 5tl)~lndo \'oro· 
"-, llaıınuıı şimal )anı 'e geri 
~ lıatıarı emin kalacaktır. 

' ~ berzaıundaki ı~in kıtaları 
lldu &cçmlşlcrdlr. Cepheyi 
~ 'e Lenlngradın ınU tah· 

'llt 'tUcrıuc )aıuı mak l~ln Ilı· 
\e • 

-~ atır ağır llerlemeğc !:a.~ 
• l akat bu llcii hareketin 

~ıl ınuh rebe hattı önün· 
1 \'Ok ınuhtemeldlr. Lc

lnlidataıı ı ba!!ka türlli ızalı . 
~d etrafındaki ' zl)Ct 

Phetıldir, Şllli.ı;elburg'uo 
lıitıfham ı"aretl h!iliı. ı;l· 

\".~. Aimıuıla~, bu bölgede 
t Ilı' lıahra mcvzllerile blıııa· 
~''llt lltlaraa edilen millılm bir 
"41., 'tııu ele ı;cçlrdlkleriDl ld· •Otla 

lııı ... -rsa da, bunun yerini 'c 
.:-"'ttnl.vorlar. Biz; Lcnlngrod 
~ blllcillme istidadı guı:ıteren 

llllıerlnln bfılA tamanıllo 
'tına, böyle bir tehlike 
\' 'lrv\ 0roşUof orduı;unun bir 
ttle mukabil taarruzda 

t. .. :- lhtınıal 'eriyoruz. 
~,~l'ıld gibi mühim bir as

~ıı.ı bölgenin yalnız; kale 
r e tnüdafaıı cdlloceglnl 'e 

0
1'\tusunun kale hudutları 
~ıı şark bölge&lnlle bu 

'lt:Ya leYfrcl kalacağını ta· 
~k büyük bir hatadır. 

ıa_ 0tılt1su Lenlngradı milda· 
ıı_ı:'llıı ınüstahkem me,-z.ller' 
'llın.ı)'llcaktır •. Fakat bun

'aa>a lstlrak etmlyecek 
"•ita • • 

~rılmamıılıdır. Bllaklııı 
it raya tcsebbüs eden 
,~ctler.ıne truı kU\\etle 

t tke.n a ıl bü)iık kı mile 
~ .ıo ~lar yapacaktır. Biz
'~e~u budur. 
~~ C<'phC5lnde: Merkez

~ o ordu unun mukabil 
'\'anı etmektedir. Bu ta· 
'-tl(.ı lllade moleMk'ln ı-e· 
lııc1ıı 1ht'1ekı "&hada 'o Gomel 

ti ~t 
1 
lrııcışaf etmektedir. Yel· 

b. a eden Ru kunetlerl bu 
t1ıı,,_ 

Ilı .... gl'!:meğe mu,"nffak 
t t. l!:ğ 

1ı114 er Rus taarruzu lu· 

11 retınJ ka~·bebnezse Al-
~ ltıoll'nsk'tcn çekllnıelerl 

3''tırtıllı&ıııunııedlr. tkl gün e\
. ttt1'-da ı;u bllhrları ;ı.az

Ct l.'r ltuslar Sellgcr ucnu
ııııb h u garbi)e do''TU bir 

tt~lardı. gilıılenlenberl 
- ~it rt bu cephe taarruzla
t-,~: daha 1)1 oetıce alal.>i-'lt lo ko, a l!ttikamctlıı-
'-~ '~~n cenuba km"\ et kay 
, ~llr •arruılıın yaıımakt.a 
~llit koruyorlar, bunu bura

~1~1ınkdn ,oktur.,> Lon
'~a !Soıı bir habere göre 
~Jıcıa "ıı kt Ru lar İlmen &ö· 

lıq1 ıı cta taarruza g~mı,ıer
rıı bldm dUşUndUğiimUı. 

4~ Ilı~ 0"k'ln ı;-lmnli ŞBrkJ. 
1 bil taarruza geçmiş· 

!', \ 
"lı anJ mf"rkezdc önce 

ıo11 l ayılan Ru!! taarruz 
'-ııaı lınaıe IA'nlngrada 
ll1ı ı._ 1 bır \U 'at kazaomak

"""ılnr 
'ıot )eı !;l'nlş C('phetlc ya-
. 'il\ •ııa baınıe ine artık dıı

ıl(.0 hılıı ar eden mukabil 

~illa :tt. Bu artık se\·kul
) ifıı it lr lllUkabll taarruz
~ u lar da mukabiJ hü-

\ lc 4leı•rııukabu taarruz» ta
' a ktılJanmağıı başlııdı

lıa llıUctarııası 1910 takdire 
llıt1c tel<ettır. Ancak kıy-

Fahim Bey ve Biz ı:ıl SON. llU\lBU~lE::t ~ 
lzmirde Atatürk Müzesi 

~:icnuif, 

''Abdülhak Şinasi Hisar,, ın romanı 

j Yazan: i br ablm AIAetti n GÖVSA } Dün açı lan müzedeki eşya arasında Ebedi! 

Ruzvelt'in bek
~ ._ en nutku 

Y ezan: M. H. ZAL 
~ ün ak.,.nı Amerika !>:ıatile 

l!:::::U dolruzda B. Ruz\ cJt'in ııılı· Cau~inl merak vericı, şaŞırtıa I satıhlara münhıısır kalmaz, dahi\• muhitlerin adamı<Irr. Kendisine na· 
vak'aların tevaluılnden alan ,.e de· fc1zla deı lnllklerc iner. sıl olup da nuıgelmcdiğımc şa.şıyo· 
ğeı 1 bu çeşit hfıdıs"ieri bularak iyi cFahw Bey ve Bız kanaatımce rum. Bclkı de gôrmüş, tanımış, fa-
tertlp etmekten ve tatlı anlatmak- bu mahivctte bir esel·dır. Ikn onu o- kat unutm.uşumdur. Ona ~u kad~: 
tan ibaret olan bir hlkAyc boş za- kuyup bıtlrdikten sonra ıhtıyarsız yakınlık hısscdışım de gostcrlr 1 

mantarı hoş geçim1eğc yaraynbıllr. tekrar okumnk arzusuna kapıldım Fahim Bey bazı çlzgllenni benzettl-
0 tUrlU romanlar arasında okuyup ve .kinci okuyuşumda bır!nclsi ka-j ğim. ka'hramanlaıdan da:hi daha çok 
bitirdikten sonra sizde hır haz veya dar. belkı ondan da fazla haz duy- tabii ve haklkldır. 
elem tortusu bırakacak ve bu tesır· dum. Değerli dostum Abdulhak Şinasi 

leı i bir müddet ya.şntabılecek olan-ı o. hlkAyelcrde macera arayıınl11-- Hisar, bu ilk hlkA.yesile edebiyatımı· 
ıar azdır. İçlerinde kahramanlarını rın kıtabı değildır. Bu· olum haberi- za hem nev'i şahsına nıUnhasır V•J 

Şef in "Sinan' ı n heykelini yapımı,, 
cümlesini ihtiva eden el yazıları da var 

İzmir, 11 l Telefonla) - AtatUr.ıc 
müzesi bugün güzıdc davetliler hıı· 

zurundıı açıldı. Belediye Relsi bir 
nutuk lrad etti, mUteakıben Vali de 
bır nutukla Belediyeyi bu eserinden 
dolayı tebrik elli ve kordelAyı kesti. 

Müzede Ebedi Şefin heykeltraş 

Kıipel tarafından yapılmış güzel bir 
büstü, AtatilrkUn yemek yedıkler! 

yllk b r ıntizıımlı:ı hazırlnıımıştı 
lzm1r Beledlyesı, bıJAhare mUtı.:

hnssıslara yemek salonunda mum 
heykeller yaptırarak AtatUrkUn b\I· 

rada aı1cada.şlarile birlıkte geçtrdik· ı 
lerl zamanı canlandn tacaktır. 

Mlizcdekl eşyıı arasında cSınanrı 

heykelini yapınız.- cUmleslnı ihtiva 
eden AtatUrkiln b ı el yo.zılı:ırılc tz. 
mil" hcmşeı ıllğıni kabulleri mUna.sc· 

betile dzmırln muhterem ve hami· 
yeti• ahalisine> muka.ddcmcsıle b Ş· 
layan mektubun klışelert de bulun
maktadır. 

hiın bir nutuk "0~ leme 1 be kleııı· 
lordu. nuru saııtlle gazetemizin lJa 

"ıldığı zamandan "oııra)ıı geldlgı 
lı;in nutuk haklundııı,ı malumatı on . 
l·ak uk>jlltıı gazeteleri 'erehllceeklir. 
Fakat ortııda dola.-:an hııberlerc b:ı 
kılır a nutuk ıniihlm olaı tık \ e şlııı. 
diye kadar Amerlkıı de\ lct relsln.ı 
ağzından du ulıııımıı':' drret ede ı.al ı 

sevdlklerlnız ve onların tahlil edile- ı . · nh 
le h"'"ladığı tçın netlceyı ılk sahı'Cia unutu mııma~a layık bır it raman 

bilen hUviyeUeı ile b r zamıırt meş- ~ . 
1 ki ki l~ .... -t dnh d" otı-reııır ve tecessuse kapılınazsınız., ka~andırdı, hcnı de pslkoloJık ve !el· gu o u arınız n """ en a na ır ., 

l F aknt müellifin ha.ta·a. ve mUşaJıede- sefi romanın gayet muvaffak bır o ur. . b 
!er nl takip ettikçe, t Fahim Beyin, orneğlnı verdı. Eserin UçUncU .r 

Fakat anlatan tahkiye sanatında malu·emlyctinc gırdikçe, lıclc Fahim. seciyesi de tlslubundakl sütudcllktlr. 
nekadar mahir olursa olsun bır hl- Bey vcsilesllc biz insanların içyUzle· zaten Albdillhak Şlna.sınln nesrim 
kAyeyi ikınci defa dınlemek zevkli ıine çevnlmiş ku~·etıı bir projektô· edebıyatımızın en temiz yazılarında:ı 
olmadığı çin son sayfasını çevtı·dık· ıün arkasından yürUdUkçe cserı eli· sayarım. 
ten sonra tekrar okuma arzusu ve- rnıden bııakamaz olursunuz. Roman Bu satırlarda dostluktan gelen ta· 
rebllecek roman bUsbUtuıı enderdir. sızı hayatın ve insıuıların dışından rafgirllğln veya mUbalAganın a.sla 
Ve zannediyorum ki bu vıı fı, mUm- uyade içiyle mew;ul olmaya sevke· tesırı yoktur. Eserin bana verdlğı 
taz eserlerin bir miyarı saymak yan
lış olmaz. Böyk\ kıtaplar ikinci, UçUn 
cü defalarda da ağır ağır, sıııdirn 

sindire okunı!bUlrleı ve onlııı-ın her 
okunuşunda yeni mezlyeUerı keşfe· 

dılir ve yeni tatları alınır. Zaten de· 
ğerll eserler mutlaka çok okunanlar 
dıığil, zovklenne varmak seviyesin
de bulunanlarca defalaı'in okunabl· 
lenlerdir. ÖzJU kıtaplnnn intlşarları 

ck'r. Fahım Bey saf. !hayalperest, intibaı biltlln sıı.mimlyetimlc söyleme 
hattA anormal Uıraflaı ı galip bır tip- yi ve kıta.bı Tüı·k okuyucuların;n 

tir. :vı:Uelllf. tuhaflığı, esatiri asla il· dıkkatlerlne arzetmeyi bir meslek 
tızam etmemiş olmakla. beraber kah· \'e memleket borcu addettim. HattA 
ramanının Donkt.<:ot'u, Tartaren'ı ha· 
tırlatan çizgileri çoktur. Kuvvetle 
ümit ediyorum ki hayatta nakfım o· 
lan l•'ahlm Bey b'r roman kahrama· 
nı sıfalile Türk edebiyatında mes'ut 
yıu,ıayacak. o. içinde bulunduğum 

gazetede bana. lütfen verilen yer da· 
ha fazlasına clvc.rışli olmadığı için 
kanaatimi isbata yaraşacak izahları 
ve mtsalleri nakleclemeyışimc Uzille· 
rek sütunumdan aynlıyol'um. 

İbrahim AJiıettin GÖV~A 

salon, Trablusgaıp hal'blndcn vefat· 
!arına kadar olan zamana ait Ata· 
türkün muhtelif fotoğrafilerı, tz. 
mirde kullandıkları sandal, kUtUptıa· 
ne, istirahat salonu ve teferruatı bü· 

Üzüm • • • ve ıncır pıyasası 
bırnir, 11 (Telefonla) - Uzum ve rudıklaı ı şaır Aıı İffet bugün 'etnt 

incir piyaliası haıaretlenmektedır. ctnıiıııtır. 

BugUn 28,51 kul'uştan 5199 çuval 
üzüm, 12,26 kuruştıın 6819 çuval in· 
cır satılmıştır. 

Şair Ali İffet Oktü 

İzmir, ıı (Telefonla.) - İzmır ve 
İetanbulda b.lhusa eski edebiyat 
tarzlle iftlgal edenlerin pek iyi ta.· 

Nadide bir balık 
1zmır, 11 (Telefonla) - lzmir ba

lıkçılan ltörfez dahilinde yakaladık· 
}an ve clnsıni tayın edemedikleri b•r 
bah~ı KUitUr Parktaki akuaı-yoma 

vermltlerdlr. Kanatları yeşildir. Uze
rindo şerıt halinde sarı, kıı mızı, sı

yah renkler bulunmaktadır. 

ÖLlcrl ha' 1 bulunaraktır. 
Zaten umumı 'nz.I~ et de glttıkı,, 

ııadk bir hal olmaktadır. Şlmılı~ t 

kadar bir Amerika 'aııurunun 1Cl a 
, uzc uğranın ı, bir kuı; lıaftad.ı bı 
kere te adlif edilir bir lıadi"c ldı 

oıı gunlerde bu hiidiı;eler birdenb. 
re ıklu~tı. Dtın ele .\nıertkııııın harp 

ısalııısı ı.&) madığı Kızllcleıılzdc 'c İı 
ıandanııı l'enubuııda; Amerikıı 'u· 
purlannın denizaltılar \C)ll tana· 
reler tarafından b:ıtınldığnıu dair 
yeni haberler \11rdır. Amerlkac\u za
ten bükUm iiren he) ecan, bunlar 
yüzünden gittikçe had bir şekil .ıl

maktadır. 

Diğer taraftan z\merikıılılar, keıı. 
dl \apurlarlle harıl malı.em i tıı .. ı· 
mağı o kadar geniş bir miktara •·ı
kamıışlardır ki ı\lınanln, !zU da\O 
hakkında atJkt-011 açığa bir karar 
'ere<·ck ıııc\ klc gt'lınlştlr: Acaba ,\_ 
mcrlkanın rcı.men lıarpfr bulunması 

'c Amerika \ aııurlarına hiç <"ekin· 

8 ayl ık kömür isfihsalimiz 
(Batjı ı lneide) X 

tesirleri gorülmıiştUr. İ§çinin ve. 
rimi gilnde elli kilo artmıştır. De. 
mek ki verilen yemeğin karşılığı 
:fazlasile nhnnıaktadır. BUtlin Siı· 

merbank ve İnhisar fabrikaları da 
yemek sis1emini takip ediyor ve 
iş verimi balhmından faydalarını 
göruyor. Hususi işletmeler de bu 
hakikati gönneğe alışsalar hiç aı. 
danmazlar. Yalnız burada bir ver. 
gi mıiG}<ülii var ki Maliye VekAleti 
bunu herhalde tashih etmeli ve 
fabrika ve müteahhitlerin işçiye 

parasız yf!mek vermelerini kolay. 
laştırnu:ıhdır. 

nin bir miktar arttıgını kabul bile 
etsek havzanın gere k işletıne usul
leri ve gerek işçi meselesinin bu 
kadar esaslı bir surette ele alın
ması bakımından bugün mevcut 
güzel manzara ile di.ınkil geri usul. 
leri mukayese etmek hiçbir insaf 
sahibınin hatırından geçemez. 
Türk işçisinin dün ecnebi idare
lerden gördüğii muamele, haya t ve 
saglığına sıfır kıymet verilen müs
temleke halkına yapılan m uamele. 
!erden farksızdı. Yatıp kalkması. 
nı, yiyccegini, ~ıhhati ni düşünen 

yoktu. Umumiyetle i tihsalde mem 
lcketin umumi menfaatine ait hiç 
bir endişenin üzerinde dunılmu· 

yor, en açık vurguncu ve soygun
cu sömürge usulleri takip edili· 
yordu. 

Yunanistana 
yardım 

Sovyetlere göre 
(~' 1 incide) ** 

dır. 

Mo.skova, ll lA.A..) - Bugünkü 
Sovyet tebliğinın ncşedUen ilave
sinde Odesa mıntakıısında cereyan 
eden bir muharebe esnasında bır 
Sovyet taburu Rumen kıtala.rından 
blrıntn yirmi muharebe arobe.ôını 
tahril' etmiş ve Rumen kuvvetleri'ıi 

Almanlara göre 
<Ba.ııı ı incide) 

Volga Alınanlarına mdlrdlğini, Doyçc 
Algcmn.yne gazetesı de alınacak in· 
tlkamın çolt müthiş olacağım lca:>
detmışlcrdır. 

ı nıl) erek hlıcunı edilmesi mi l>ıirlı· 

dır, )Ol,-.a \merlka resmen hurbe 
girer korku ile Amerikan ,·arıırla

rına ka~ı nılisaınaha gö terıııe~e 
de\ am e<lllmcsl nıl? .. 

İşdoin parasından yüzde bir kc· 
siliyor. ETPğli kömür işletmesi de 
ayni nisbettc paro katarak bir 
amele birligi yardım sandığı ku
ruluyor. Sandığın vazifesi, işçiye 
hastalık ve ihtiyarlıkta yardımdır. 
Birligin elinde bugün 7401000 lira 
parası vardır. Dörtte bir masrafı 
birlik tarafından verilmek üzere 
150 yataklı modern bir hastahane 
vücude getirilmiştir. Hastahanenin 
genişletilmesi ve ayrıca bir pre· 
vantoryom kurulması hakkında 
ta!lavvurlar vardır. 

Zonguldakta asgari amele iıcre· 
U 80 kuruştur. Fakat ücretler ih
lısas ve meharet nisbctindc yUk
scliyor. Burada barem falan yok
tur. Sfıyin mukabili aynen alınır. 

istihsal nisbetine göre primlerin 
llfıvesilc giindc altı liraya kadar 
yevmiye alan işçi vardır. 

Usta amele ve çavuş yetiştirmek 
için kurslar vardır ki işçiye amf"lt 
ve nazari malumat verir. Ayrıca 
dorl sene tnhsilli bir maden mek. 
tehi vardır. Gerek kursların ve 
gerek mektebin bir kat daha ge. 
nlşlemcsi için hazırlık vardır. Ma. 
c'ldf Vekaletinin yeni sanayi mek. 
tebi programından kömiır havza. 
sı da istifade edecek, bu progra
mın memleket.in sanayileşmesi ha· 
kımından çok faydası görülecektir. 

Bugün Türk milleti, mem leke· 
tin bu can damarını bizzat idare 
etmekle kalmıyor. Buralar a dev
let nii!uzile ve devlet pera~ile de· 
ğil, ecnebi idarelerden daha fü;tün 
ve daha ileri bir sistem ve ruh 
sokmak ~uretile tam miınasile ~a. 
hip ve hAkim olabilmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bursa ilk mek
tep muallimleri 

(Ba•ıı 1 lnd de) 
biri hususi idarede n iki ~üz lira ile 
beş yıiz lira arasında alacaklı bu· 
lunuyormuş. 

Muall imler bize dediler ki: uİlk 
mektep muallimliği feragat ve fe. 
dakarlık mesleğidir. Bu söz her 
gun tekrar ediliyor, biz de kabul 
ediyoruz ve memleket kanunları· 

nın bLı:c temin ettiı!i imkanları ta· 
mamilc klıfi görerek vazifemizi 
seve seve yapmıya hazır bulunu
yoruz. Faknt civar vilfıyetlercien 

hepsi bu kanuni hakları yerine ge. 
tirdigi halde Bursa hususi idare· 
sınin, bize karşı gösterdiği ihmal 
karşısında teessıır duymamız ta. 
bil değil midir?» 

Odeı;a unlınde 

Zürilı, 11 (A.A.) - Odcsa önUııde 
cereyan eden muharebelerden bah· 
seden Arnbrosıano ısmlndek İtalyan 

Yardım eşyasım 
Adana vapuru 

götürecek bozguna. uğl"atnuı;tır. • gazetesi şöyle demektedir: 
Lcningrad muharebet-i Tarıhtc Odesa harp ml'~danı ka· 

Londra, 11 (A.A.) - BUtUn sa.- Londra, ll tA.A.) _ Oally Tclcg- dar knnlı bir meydan gorUlmemlştır. 
zeteler, ln~lb: iUıal&t şirketi tara- rııph gazetesinin Stok'h<>lm muhabı- Saha beygır le !eri. devrılmış kan.
tından Türkiyeden satın tılınmış o· rlnlıı itimada şayan blr ınem'badan yonlar. terkedllmı~ toplar, hnrekct-1 
lan 5 bın ton emtca.nın Yunanlstıına aldığı bir habere at!en vcrmı., oldu- siz duran tıınklaıl doludur. Mıtraı-' 
göndeıilmesinln tasvibı ıçln Büyük gu malflmala gorc Almanlar, L~- yoz seslen, bombaların infıl4kları 
Britanya ve Türk hllkClmoUerı ııra- ningrad harhinde bir ay ıçinde arasında y3ı ahların 1cıyadı ı.,ıuı. 
sında. yapılan anlaşmalar hakkındaki 400,000 kiı}i ka)t>etnıişlerdlr. mektedır. 
telgrafları neşrediyorlar. ı Almanların son günlerde daha Finleı· ilerliyor 

Erzak ve ceza maddcleıini lhU,·a fazla miktarda insan feda etmiş ol- Hclsinki, ıı (A.A.) - Fınlan-
eden emtca Yunanı ana: Adana adı-' dukları zannedilmektedir. 
nı taşıyan Türk vapunlc naklcdıle- Ruıı mukabil taarruzları 

cektir. Londra. 11 (A.A.) - Ç&f\lamba 
Tıme gazetesinin sıyasl muharrlri l altşamı neşredilen sovyet tcbJlğı, 

şunları yazıyor: sadece, bUtün cephe boyunca anuda-
BUyUk Bıttanya hUk(lmotı Yuna- ne muhru-ebelerln devam ettiğini ha

nıstıına erzak ve diğer mahsullerin ber vermekle beraber, Mareşal Tı· 

gönd<'riimesıni mUmkUn kılacak o- moçenko kuvvetleri, Smolensk'in şi

lan hususi şarUara muvafakat ede- :nali şat kisine altmış kilometre ka· 
bilmiş olmasından dolayı bUyUk bır dar mesafede bir noktadan aynı ~eh· 
mcmnunıyet duymaktadır. Yunanis- rin 270 kılometrc cenubu şarkısıne 

tanın en büyük kısmı İtıılyanlar ta- kadar lmtidat eden 320 kılometrelik 
rafından işgal edilmiş bulunuyor. bıı cephenin Uç noktasından tatnrtt· 
Almanya !le az çok iyi mUnaaebat za kıılkmışlardır. 
idame ettirmekte bulunan TUı kıyc Resmi Alman ıstıhbarat ajansı, 
bu erzakın Yunıınistnndn b!Uı.raflar dUıı akşam, Sınolensk'in şimali şar
vasıtasllc to\Z.ilno Almanyayı lkna.- klsindeRi Sovyet hUcumlanndan bah· 
ya muva!fnk olmuştur. Halbukı .ş- sctmıı;ısc de, bu harektı.ta dair olıırak. 
gal nltmdıı bulunan herhangi bir Ru kaynaklarından hiç bir haber al· 
memleket ıçln Almanların bôyle bir mnmıştır. Alman ajansı, tam mev· 
şartı kat't surette reddedecekleri cutlu taburlarla ve tanklar•n yardı· 
muhakkaktır. mlle yapıldığını söylediği bu hücJm· 

--------o--------
Rooseve t'in 

nutku 

larııı, muvnffaklyet kaznnaınadığını 

lddıa etmektedir. 
cKızıl Yıldız> isımli Kızılordu ga

zetesinin harp muhabiri, Yelııya·nın 
istırdadıle netıcelencn Rus nıukabli 
taarruzunun de\·aın ettiğini haber 
veriyor ve dıyor ki: Almanlar, c:S> 

<Başı 1 incide> nehrin n oteslnc pUskürlUlmli"Ierdir. 
Cepheden Tass aJaI\sınıı. gelen res-

dlya kıtaatının ılcrı harekatı mu· 
sait bir surette devam etmektedir. 
Kareli berzahında cskı hududa 
varılmı~tır. Fin kıtaatı, cepheyi 
kısaltmak ıçin ıleri hareketlerine 
devam etmektedırlcr. 

Ladoga gi:ılunun şarkında -şar. 
ki Karcli'de Finlandiyalılar, Lado· ı 
ga golünden itibaren Svir nehri 
mecrasının yarısından fazlasını ış· 

gal etmışlerdir. 
Leningradın vaziyctıne gelince 

bu şchırden gelen multecllerin ifa· ı 
delerine 'bakılırsa bu vaziyet git 
gide daha feci bir şekil almakta
dır. 

İyi bir membadan alınan haber
lere gorc Lenlngrad etrafında 

mevzi almış olan Alman kıtaatı, 

ap.fidaki noktalara vas1l oknu~
lardır: 

Şarktan bazı kıtaatın daha şim. 
diden geçmi:ı oldukları Neva neh. 
rinin şarkında ve Leningrada tak
riben otuz kilometre mesafede kll. 
in bır kasaba. 

Cenupta Gutchind demir yoJla. 
rının pek mühim olan iltisak nok
tası . 

Garpte Koporiede körfezi sahi
l ini muvazi olarak takip eden bir 
hat. 

mt bir telgrafta, Gomel'deki mukabil Biı· filoUll;İ. 1238 tayyare 
Sovyet hUcumuna dair tatsillt veril- daıürmüş 
meklc, mUharebe meydanında bin- Berlin, 11 (A.A.) - D. N. B 7 
ıerce Alman askeri olUsU bırakıldığı, eyliilde 1200 üncü dlırsınan tayya. 
Ruslar tarafından •i7 tank, 11 top ve resini dlistircn Trantloft avcı tay. 
96 kamyon ta'hrip edUdiği söylen· yarn lilotill!isı bu rakamı 1288 e 
mektedlr. ibliığ eylemiştir. 

.\merikan \ apurlıırıııa teea\ ııı. hıı 
dl!>elerlnin sıklaşma 1 şunu g~tcrl
~ or ki Alman~ unın ı.abn tükcııınel• 
ıız.ercdlr. \mcrll;;anın harbe rııı lı:t.

rakl gitgide arttığına gorc Alman
ya ı~ın pek de çeklnCCf'k '\C k:ı~ hı·

dllecek bir şey kalmamış gibidir. 

::,oıı haberlere gore Amerika ha l a 
ku' \etleriıılıı kunıaııdanı 1\lı&ıra 
gelmiştir. İngiliz ha\ ıı kun etlerinin 
lhtl~aı;larını tetkik edecektir. Ame
rlkıı; Ortaşarktald ha' a kun etleri 
ııln ~eılek 'e ı;alrı• lhtlyn!;lıırını ı;\ır
atlc ko.~ılanıak uzerc kendi nakli· 
~e t~n nırdcrlnl ı•ııııaıııerlka tun·a. 
~e ';'l;ketinln rmrinc 'erme i 'c Af

rlkaya bir ha' a hattı kurınağr da 

zaten kararlaştınnıştır. 
Hu,.,ya 11.:lıı Amerika tarnfmdaıı 

~apılan gcni'i ;)ardım dıı şunu go ... 

teri~ ur ki lnglltere \C Amerika, ,\t 
mıınya)a karı:ı diın;)anın hlr tara· 

fında kara muhareb~I )&pabilıuck 

lizere Ruıı ordu unwı muk:ncmctiıı· 

den soıı hadde kadar l tlfade etme

ğe karar \ermlşlerdJr. 

Bir tarııftaıı da Amerika Ue ;Ja

penla ana ında bir anlaşmaya \&· 

rıldıtına dair \obcrler geldiğine go

rf" ~k mlihlın hAdiselcrln arifesin· 

de ol<luğumuzıı )iphe edilemez. 

G. Dentz 

Mühim bir vazifeye 
getiriliyor 

v chy, 11 (A..A.) Ccneral 

Dentz m mühim b r v~ıfcyc tayın 

edileceği zannedılıyor. Generalin iş· 

gal etmek Uzorc bulunduğu vazıf 

Ya.kınşarkta iktisap ettıği tecrübe 

ile münasebett8i olacaktır. 

Japonyaya karşı da
ha şiddetl i tedbir 

Kömür lıavzası ecnebi ellerinden 
alındıktan sonra istihsal artmıştır. 
1940 lstihsnll 1039 dan yüzde yir
mi beş fazladır. 1940 senesinin ilk 
sekiz ayında 2,000.000, 1941 sene· 
sinin ayni muddetindc 2,200,000 
tonluk ham istihsal vardır ki se· 
nelik ham istihsal uç milyon tonu 
geçiyor demektir. 

Bize öyle geliyor ki Bursa ilk 
mektep muallimlerinin iddiası , çok 
haklı bir iddiadır. Bu rsa mühim 
bir turist merkezi olacaktır. İyi 
yola elbette ihtiyacı vardır .. I"akat 
bu ıhtiyacın, ilk mektep m uallim· 
leri gibi yeni Ttirk neslini yetiş· 
tirmek mcsuliyetini taşıyan b ir 
takım vazife sahiplerinin kanunt 
haklarile herhalde telif ed ilmesi 
hizımdır. 

vermek ve bitaraflık kanununun 
ilgasını talep eylemek üzere kon· 
grcyl pazartesi veya salı günu ıç. 

timoa davet etmek için nihai pro. 
jeleri müzakere etmiştir. Muhabi· 
dn illıveten bildirdiğine göre, bi· 
taraflık kanununun ilgası keyfiye. 
tinin nazarı dikkate alınan inki. 
şafları arasında bulunduğu hak
kındaki ilk kapalı telmıh iyi ha. 
ber alan mahfillerden gelmektedir. 

Londra, ıı (A.A..) _ General Tı· Bu filoti1lıinın şark cephesinde 
moçenko kuvvetler., ı:aptedıldlğl dlln düşürdüğü düşman tayyareleri ara. (Radyo Gazetesl) Milli Çın 
Ruslar tarafından il~n edilen Elnya- sında 500 bombardıman 'Y'Cl 350 ba,kumandanı Çan Kay Şek bUtU İhracat lmktınları kapanmış ol· 

makla beraber memlekette istih· 
, lak artmıştır. Bundan başka ha· 
riçten bize epeyce kok geliyordu. 
Şimdi gelmiyor, bu ihtiyacı da 
Ereğli ve Karabuk karşılıyor. 

D Un akşam Beyaz Sarayda ya. 

pılan toplantıya B. Hopkins de iş
tirak etmiş ve bir memur, bu top. 

lantıya i§tirak edenlerden görüv 

meler hakkında bUyük bir ketumi

y e t muhafaza etmeleri istendiği. 

ni soylemiştir. 

rd" avcı tayyaresi vaı'liır. Bu muvaf. dllnyad n Ja ...... nyaya karşı daha 
dan öteye ıeçmlşle il". fakiyettere mukalıH Trantlofl fi. -.~ 

Öğleden sonra çıkan gazetelerin. lotilllr.Jı yafnn; 8 tayyare kaybet. ş!ddetli ıktraadl ted.blı ler a masın 
Smolensk'in Ruslar tarafından istir- ml§tir. istemiştir. 

dadına datr olarak neşrettikleri şa- ll!!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!m!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!i!e!!!!!!!m!!!!!!lll!!!!!!I!!!!!!!!'! 
ylalar teeyyüt etmemişse de, Rusya-
nın lStüAsındanberl, Rus tebllginln 
şimdiye kadar Sovyet harekAtını 
göstermek için istimal edılen cmu-~ illi in netıC<"Slne intizar 

it~ r. YııJruz fU kadar 

' ~ İlıne.n golü eh a
~h-Ul(ablJ taarruzu, Le-

tt1ı. ...... il 

Bir taraftan da memlekette Lin
yit istihsali artıyor. Garp Linyit· 
lcri idaresi inkişaf halindedir. De· 
miryolları da Linyitin müşterisi· 

dır. 

Zonguldakta komur işleri bir 
elden idare edilmeğe başlandıktan 
sonra inkişaf eden umumi manza. 
ra budur. Çok gariptir ki hakikat 

övlc umuyoruz ki B ursa husu. 
si idaresi bu meseleyi esaslı bir 
surette tetkik edecek ve Maarif 
Veklıleti de B ursa ilk mektep m u. 
allimlerinin kanunl haklarının 
mahfuz kalmasına yakından alak a 
gostcrecektir. 

Tiyatro 'e sinemaların buyük 

bir ekseriyeti, bu akşam nutuk sa

atinde oyunları tatil edecekler ve 

müşterilerine nutku dinletecekler. 

dlr. 

kabil hücum~ ta.biri yerine ilk defa 
olarak cmuk&bfl taarruz> tabirini 
kullarunaaı dikkati callptlr. Akşama doğru 

çalışan nezaret 

in~ edilmiş ı;ığınaklıınla çalışmak

tadırlar. 

, -~nıı ruya ~alışan AJ. 
hı, ~ lan \e gerisi için 
lc önı rckcttlr; Almanların 

tttıııp l!l'l'ıelerı lazımdır. 
tıcllıt L~Phc.ıı;ınae: l\llUılm 

~~ .toktur. Odesa) ı mu
ta ~')et lutalan Rumen

.\ı.'e ~arıt ediyorlar. Ktef 
• ~ıı t na nehrine mUte

a&rruzu kırıln11ş1ır. 

~tic · 
~k 'Ye Vekili 

araya d .. d .. 
11 on u 

\> 9'bı- ( A..ıq - Bır kaç 
,:~llbtı_12 1:1zde bulunan Ha
~~ e1tıı Şllkrtı Saraçoğlu, 

illl'eale Anka.raya 

o 

bu şekild~ iken'. komur i~ti.hsaıı. Hayvani maddelerin 
nin azaldıgı, cskıdcn ccnebı ıclare· 
ıeri on yedi memurla çalışırken 1 
şimdi memur miktarının yiiz mis
li arttığı hakkında son glinlcrdc 
ortada 'bir propaganda dolaşmış· 
tır. Bizde bu ;ıcklldc propaganda. 
ıar karşısında tenkit frenlerini 

ihracat verg.isi 
Ankara. 11 (Telefonla) - GUm

rUk ve lnhlsarlar VekA!etı hayvan 
-ı: c hn)'\'~nt maddelerden gUmrUk ih· 
racat vergisinın yüzde yırmi llA. elli 

kullanmak itiyadı kurulrnamıştıı:. nlsbetlnde alınmasını kararlaşt.ır

Bir çoklarımız agız propagandası· 
na derhal kapılırız. 

Zonguldakla mcmuı· miktarı 

artmış mıdır, yapılan ise göre istıh. 
sal masrafı ne manzara arzedlyor? 
Bu noktalnrı araştırmak imkanını 
bulamadım. Fakat devlet milraka. 
be usullerine ıorc memur adedi· 

mıştır. 

112 ıııuhadr T ürk ' atand~hğına 
kabul llflildi 

Yabancı memleketlerden gelmiş 

olen yüz on iki T Urk, T Urk tabiiyeti
ne alınmıştır. Bu husustaki Vekiller 
Heyeti kararı Yüksek Tasdika lkti· 
ran ctmi~ir. 

Tahranda örfi idare 
ilan edildi 

(A A ) Tahran, 11 (A.A.) - Tahranda 
Nevyork, 11 · · -- Kongre· 1 örfi idare llltn edilmiştir. ran ordu-

nin demokrat ve cumhurıyetçl rü· 1 sunun en yüksel: makamını şgııl 
esası, B. Rooscvcltle bir mlizakerc. eden Ger.eral E,·ha.d Admadl, hükü· 
de bulunmak iızcrc Beyaz eve da- met merkez•nin askeri valiliğine ta-

vct cdilmışlcrdir. vin edilmiştir. 
Umumiyetle tahmin edildiğine • Şehinşah allesınln tsfahana gittiği 

gorc cumhurreisinin nutku müza. tekzip edllınelttedir. 
kere edilecektir. Bu müzakereye Slmla, 11 (A.A.) - İı anin yapı· 

lan mutabakat mucibince, Rusların 
cumhuriyet~·ilcrin de davet edilmiş İı'andııki belUbaşlı münakaltıt vası· 
olması, B. Rooseveltln nutkunda, tatarının idaresini. Maverayı trnn 
milli siyasete miltcallık mühim iş. demlryolıı da dıı:hll olmak üzere uh ı 
!erden bahsedcccgine delil telakki delerine aldıkları, haber \0eı llmektc-ı 
edilmektedir. .dır. 

tncDtere Harlclye Nezaretine 
bundan )1nnl beş sene en el senede 
88.000 e\'1"8k geJlrdi. Bugfuı bu ne
zaret senede 200.000 den fıula e,·. 
rak almakta - \ -C)'a göndermekte -
dir. 

Kraliçe \ 'lldor.)a zamanında İn
giltere Haricl;>e Nezareti memurla
n iç.in: «Sabahın lilla t on birinden 
öğleden sonra saat dörde kııdar eğ
lenlyorlar:ı> derlerdL Bugünse aşıl i~ 
öğleden onra saat dörtte başla

mal<tadır, tlinkü en mllhim mek
t uplar \'e raporlar Londraya akşa· 
nıa doğru gelmektedir. 

Gece. nezarette lambalar ~an

makta ~ nıooıtlrial' ~ swıeıte 

Uç bekar memur 'ardır ki daima 
nezarette ikamet ederler, yemekle· 
riaJ de orada yerler. Bunlar her· 
hangi bir zamanda bir şifreyi aç
mağa 'l'lfl naurı uynndınnap ha
zırdırlar. 

Daimi nıb te~rın büyük ma,.ııı.ı 
uı..ednde muhtelif renkte maroken. 
den kutular \ardır. Bunlara il'abı 

e' rak konulur. Kınıııı.ı kutuda 
(ı;ok ınlistnc·el). )CŞll kutuıla (al
çok mUstaccl ), iyalı kutuda (Jıu

"" 1 ehemml)etl olnın;ı.an) eHak 
durur. Eemsen bu onuncular mu ... 
teşnra kııdnr gelmez bile ... 

Nezarette çok nılılılm blr şalıı.i-
3 <•t de nazırııı hu usi k~tibidlr. Bu 

~ım bir gün ıl'Wiı gelhıce nazır 

\ -ey& sefir Oial'ttg'l -m-be'+ ...... 



T e fi eden San' at 
Oku u muallimleri 

Ankara, 11 (Telefonla) - Maa- 1 mektebi tesviye atölyesi rnualhrni 
rif Vekdleti Ticaret ve Sanat okul- Necmi, İstanbul mıntaka Snnat 
ları muallimlerinden bazılarını mektebi ağaç işleri muallimi Os· 
terfi ettirmiştir. Bu arada İstanbul man, İzmir Ticaret lisesi ana d~li 
Yüksek İktısat ve Ticaret okulu ve neşriyat muallimi Hüsnü, lz. 
lise kısmı fizik muallimi Ahmet, mir Ticaret lisesi ingilizce mual. 
Ankara bölge Sanat mektebi mü- llmi Mehmet, Samsun Ticaret lise· 
diırü Danyal, Bursa mıntakıı Sa. si daktilo ve stenografi muallimi 
nat mektebi fransızca muallimi Saffet. Samsun Tıcaret lisesi ana 
Asım, İstanbul Erkek terzi mek- dili muallimi LMü, Samsun Tica
tebi terzilik muallimi Bürhancd- ret lisesi tarih cogrnfya muallimi 
dm, İstanbul Yuksek İktısat ve j Adil, Samsun Ticaret lisesi biiro 
T icaret lise kısmı fransızca nıual- ve matematik muallimi Ali, Kula 
!imi Zeki, Ankara Ticaret lisesi orta Ticaret mektebi büro korner· 
cografya ve fransızca muallimi sini muallimi F ahri, Bursa Neca. 
Ali İzmir Ticaret lisesi büro Ko· tibcy kız enstitüsü ana dili mualli
me~sial munllımi Şükru, İstanbul mi Lütfiye, Manisa İsmet İnönü 
Yükseü İktısat ve Ticaret okulu kız enstitüsü ev idaresi muallimi 
lise kısmı büro Komersial mualli· Hikmet birer derece terfi etmiş· 
mi Nevzad, Sıvas mıntaka Sanat lerdir. 

Yurdumuzun elektrik kudret 
tasarrufu tesbit ediliyor 

Ankara, 11 (Telefonla) - Elek
trik işleri etild idaresi yurdumu· 
zun elektrik kudret tasarrufunu 
tesblt etmektedir. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikler yurdumuzda çok 
ucuz ve büyük masraflara girme
den elektrik istihsal cdllcbilcccği 
merkezindedir. Bu hususta bütün 

B. Çörçil'in 
nutku 

Nutkun Rusya ya yar
dımdan bahsecıen 
son kısm ı nı bugün 

dercediyoruz 
Irak'la olnn munnsebeUcrimizc 

iaır bana bir sual soruldu. Bu 
nQnascbetler hususidir, nasıl ki 
,\1ısırla olan münasebetlerimiz de 
'msusıdir, Fransanın da Suriye ile 
hususi a nlasmalar yapacağını zan. 
nedlyoruz. Suriyenin istikllıli si· 
ya etimizde ana hattır. 

B. Çurçll, Tobruk'.un sımsıkı 
muhafaza edildiğini, şiddetli taar. 
ruzlarla düşmanın tardcdileme· 
mi(iSe de durdurulduğunu ve bu 
arada alınan mühim takviye kıta· 

Iarıle Mısırın muvaffakıyetle mü
dafaa edileceğine kani bulunduğu. 
mı söylemiştir. 

Başvekil: cŞhndi çolt da.ha geniş 

bir sahaya geçiyorum> diyerek Rus
lann muhteşem mukavemetini ve 
HıUer'in Uç ay .içinde BUyUk Harbin 
hertıangi bir senesinde Alma.nyanın 

kaybettiğinden çok fazla Alman ka
nı kıı~1bettlğinl söylemlştir. 

Başvekil Rusyaya yardım bahsine 
geçerek Rusya.nın hUcuma maruz 
kaldığı nndan it~aren çok sert bir 
yardım için çareler araştırıldığını, 

fakat hallhazırd~ µkert projel.,r 
Uzcrindo uzun malumat vermenin zi
yanlı olacağını 'bildirmiştir. 

Yardım işinin tetkikinin Birleşik 

Amerlkada ve İngllterede durmadan 
devam ettiğini blldlren B. Çörçil 
'Moskova konferansına gidecek İng!
llz heyetine Lord Beaveı'brook'un ri
yaset edeceğini ve heyet azasının se
çildiğini söylemiş ve şöyle devam et
mlşUr: 

c - Bittabi heyetin konferans içın 
Mosko'lraya ne vakit hareket edece
ğini bildirmek şayanı arzu değildir. 

Fakat zaman kaybedilmlyecektir. 
Buna intizaren büyük ehemmiyette 
bir ;ok hususi kııraı·lar alınmıştır ve 
bUyUk miktarda malzeme yold:ıdır. 

Rusyanın ihtiyaçlarını karşılamak 

ıçln mühimmat bah ndc ciddi feda· 
ktırlıklara hazır bulunmalıyız. tma-
111. t işlcrllc alAkadar bulunanlıırın, 

yalnız Rusyııya yardım için değil fa· 
kat bizim le\·n.zımımızdıı. gorWecek 
açıkları kapatmak ıçin daha büyük 
ga)Tetler yapması icap edccel<tir. 

Rusyaya verilecek her şey, bizim 
kendimiz için imal ettiğimiz leva
zımdan ve yahut kısmen Amerika 
Blrleşık devletlerinden b ze göntle
rılmış lovazımdan vcrilecelttır.> 

memlekete ~amil elektrik tesisatı. 
nın vücudc getirilmesi ve elektri. 
ğin ne §ekilde istihsal edileceği 

hakkında projeler ve memleketi 
bir kaç elektrik merkez santralına 
ayıracak pUinlar hazırlanmakta. 

dır. 

iktısadi haberler 
Şelırlmlzdeki Ofl ruudiırleri 

toıılantıı;r 

İaşe Müsteşarı Şcflk Soycr dUn 
Mıntaka Ticaret müdUr!Uğündc, l'ılın 

taka Ticaret mUdilrU, Ticaret Ofisi 
mUdUril, Toprak Mahsulleri Ofisi 
müdürü ve Petrol Ofisi ml\dilrlcrinln 
yaptığı toplantıya riyaset etmlştir. 

laşc Müsteşan toplantıdan sonra 
dUn ak\13M Kadoş \"apunle lzmirc 
hauket etmiştir. 

Pe;\'-nir meselesi 
Fiyat MUrakabe komisyonu dUn

kU toplantısında peynircilerin peynir 
fiyaUarı hakkında yaptıklan !tlraz· 
lan tetkik etmiş ve peynircileri din· 
!emiştir. Komiayun bugün de topla
nacaktır. 

M ngal kömllrü m eselesl 
Mangal kömürü malıyet fiyatları 

hakkınd!ı. ma!lıalUndc t. lkikıı. t. yap
mak üzere Midye ve İtıJeadaya fk, 
murakabe memuru gondeıilmiştlr. 

UskUdar Fiyat Mtinıkobe bür~u 
Fiyat MUrakabc bürosu 'Osküdaı 

şubesi pazartesi gUnU faaliyete geçi
yor. O akşam 1smet Halim 'Osküdar 
Parti merkezinde bu hususta i:ılr 

konferans verecektir. Bu şubenin tc· 
lefon numaralan şunlardır: 60038 -
60213. 

Tadilat komisyonu 
azalarından 

kesilmiyen vergiler 
TadllAt komisyonu azaların:ı. veri· 

len UcreUerden bazı yerleı-de bugüne 
kadar muvazene, buhran, H:ıva ' Ku· 
rumu vergilerinin kesılmediğl gbrUI· 
muş ve kesilmesi için alflkadarlara 
Malıye VekAleUnce emir verilmiştir. 

Bugüne kadar bu vergileri kesme
yen mUhasebecllerden de kesilmeyen 
paralann tazmini cihetine gid ilecek· 
tir. 

detli tedbirlerin mecllsçe tasvip edi
leceğine emin bulunduğunu söyleyen 
B. Çörçll şöyle devam etmiştir: 

<- As.kert meziyetleri parlak bir 
surette tezahür eden Hint kuvveUeri 
bu hususta mUtezay.t bir rol oyna
yacaklar ve bunu yçarken harp fo
Ul.ketinl Hindistan halkının aile o· 
cakianndan binlerce mil ve belki de 
da.ha fazla uzakta tutacaklardır. 

Binaenaleyh İngiliz ve Hint kuv
vetleri ta.rafından yapılacak pek 
ehemmiyetli harck!ta intizar edilebi
lir. Muhtemel olarak da Hint ltuv· 
vetıeri veya dominyon kuvvcUeri bu 
harap ve inkişafsız kalmış muazzam 
mın\ııkada faaliyetleı·inl derece dere-
ce t<ıreceklerdir.> 
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(,_~_u_L ~. A_c_A_] 
Soldan '<ağa: l - Bırinl kandırıp 

parasını çekmek. 2 - Bır kap ; değ· ı 

nek; matem. 3 - Bir uzvumuz; sa· , 1 1 
hlp. 4 - İğfal. ~ - Zarf edatı; gar· 

1 
-1-

bi Afrikada milhlm bir Us; sanu_t .__.._....__ !'......, 

' . • 1n ıı 

6 - Her şeye uyan; özü. 7 - Esi• ·ı--ı.-oı.. ... --ı--ı--~-ı--ı..:-nl" 
bir mabut; haddini bilmez ; "iltıyet ' 
8 - Kumanda. 9 - Bır renk; b ı' • 1 j 
nota. 10 - BUyük da,·ut; esas; ne- , - ,-
bat sapı. 11 - MetrUk kltlıp eskı-

mek. 1 

( o 
BEYOGLU VAKIFL ı\ R Dl REKTÖRLÖGÜ ILANLAg) 

Semti l\Iahalleı.1 Sokağı No. su Cinsi 
Beyoğlu Şahkulu Erkanıharp 13 Dukklın 

1' • Galipdede 20 :ıt 
Taksim Şehitmuhtar Cumhuriyet meydanı 9 Kınstal hanında od~ 1 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 31/51942 günü sonuna kadar kiraya vcrllccektir. !haleleri 
941 günü saat 14 de yapılacağından isteklilerin Beyoğlu Vakıflar MUdlirluğil Akarat Kalemiıt!AJ 
caatları. 

MEMUR AR! NIYOll "\ 1 
Büyük bir müessesenin mu· 
hasebesl,nde çalışmak üzere 
İngilizce veya Fransızca bi· 
len bir bayan veya baya ihti-

( ,,.. 

lstanbul Levazım Amii rliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Yuknrıdan aşağıya : 1 _ Yara- "ı-..:---..-.J~. yaç vardır. Tekliflerin el ya. 
mazhk etmemek. 2 _ İptidai biı ı ı+ zısı ile Beyoğlu Posta kutu· 

11,000 adf't palaska koyı~ı alınacaktır. Kapalı zarfla ek!iltmcsl 
13 

cumartesi günu l!aat 11 de Erzuruındn askeri satın alma komi51onunda f' 
tır. Talınıin hedı·li 20,900 lirn ilk teminatı 1568 liradır. Nümune. ~~af ft 
mesi komi yonda görülür. Tllliplerin kanuni \c-iknlarilc ıcklif mcktuplıfl~ nakil "·a ıtaısı; elin içi; temel. 3 - " 1- 1 l 1 l su 25'1 adre:.ine gönderilmesi..} 1 

Sahip; asker. 4 - Gaflete dUşme. 1 ~~-------------'-
:i - Zarf edo.tı; kendinden habersiz Lfıden 4 - At alan 5 - Za (az) D ld 
yatar; bir renk. 6 - Yaş; yaprakla· Ane 6 - Asar; Leke 7 - Derk " O 0! . "" 1 

uatinden hır !!nal enel komisyona vermeleri. (976 • 

* rı güzel kokar kUçük bir ağaç. 7 - 8 - Elfı; Fıkra 9 - Kaln; İka o R r A N 1 D 1 s 
Eski Mısırlıların bir mabudu: kuv- 10 - İhata ; İplik 11 - Ka (ak) 
vet; ltı.hza. S - canı çekme. 9 - Ateşleme. 

10,000 metre hava rengi kışlık elbiselık kumaş pazn~lık~3r 
alınacaktır. Tahmin bedeli 37,500 lira, kati teminatı 5625 lifli, 
lesi 1719/ 41 Çar amb:ı günü saat 11 de Ankarada 1\1, 1\1. \ . 
Eatııı alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplerin belli vakitt~ 
satın alma komısyonundn yapılacaktır. Şartnamesi konıı eri 
190 kuruşa alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gclmcl 

Kamer; Uç. 10 - Aptal; bayağı ; Yukarıdan A :ığtya: 1 - Kişiza 
tersı : Kışın sUsU. 11 - Temayüz et- delik 2 - Ay; Aysel; Ha (nh) 3 -
mek. Riya; Araka 4 - Atatilrk; Ata 

5 - Kaka; Fiat 6 - Ön; Lapçın 
EV\'ELK1 BiJL:\lACANIN BALLt 7 - Yılan; ts 8 - Naneler: (Ka) 
. Soldan Sağa : 1 - Karaköy; ı Pl (an). 9 - Yad; Aile 10 - lne 

Yıv 2 - İyi tanınan 3 - Şayak; çıka; Kim 11 - Lake. 

Devlet Demiryolları ilanları 
'Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 

gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere (2-10-941) 
Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar bına. 
sı dahillndeki komisyon tarafından kapalı znrf usulilc satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurubun hizasında yazılı mu
vakkat teminat \'e k anunun tayin ettiği vcsalkle tekliflerini havi 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvele kadar komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarnk dağıtılmak· 
tadır. 

1 - 4000 k ilo kaynamış ince bezir, muhammen bedeli (7000) 
lira, muvakkat teminatı (525) lira olup eksiltmesi saat (15) on beş. 
tedir. 

2 - 4000 kilo kaynamış Türk bcziri, muhammen bedeli (7880) 
lira, muvakkat teminatı (591) lira olup eksiltmesi saat (15,30) on beş 
otuzdadır. (8067) 

* Polatlı istasyon ve alimantnsyon binası in,.c;aatı kapalı zarf usu-
lile ve vahidi f iyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu" lnşantta dö. 
§eme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 11800000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid ~artnamc vesair evrakı D. D. Yolları 

Ankara veznesinden «40011 kuru5 mukabilinde alnbilirler. 
3 - Eksiltme 1·10.941 tarihinde çarşamba günü saat q l6ıı da 

Ankarada D. D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez b ir inci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireb ilmek için isteklilerin teklü mektupları 
ile birlikte a1i3ğıda yazılı teminat ve vesaiki nyni gün saat 15• e ka· 
d ar kom isyon reisli ine :v rmelcrl lfı:z.ımdır. 

a) 0:'5250• liralık muvakkat teminnt 
b) 2490 saylıı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu ışe mahsus 

olmak üzere m ünakalat vekıiletinden alınmıış ehliyet vesikası, ehli· 
yet vesikası idn ihale tarihinden en az sekiz ı;:Un evvel bır istida ile 
münakalfıt vekaletine müracaat olunması. a6474a a7092n 

Leyli 

Erkek Yeni Nehari 

Kız 

ilk - Orta - Lise - Taksimde Sıra erviler 86 
Mudür: Sabık Ş~li Terakki Direktörü M. Ali Ha§tllet Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebesinin 

sıhhat ve lnzıbatiyle ya kından alfıkadar olmaktır. 
Telefon: 411 59 

Ttlrldye Cll h rlyetı 

Ziraat B 1 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve a jans adedi: 265. 
lirası 

Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri. 
P ara bir iktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Clld ve ZUhrevt mütehassısı 
Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
~il apartnnan 2 el kat Tel 43734 

r- Kitap:arı::uzı -
ARiF BOLAT 

Kl1' A9 iVİifli EN 
alınız. Büti.ın kitapları bulabi· 
leceğiniz gibi Ankara nesriya· 
tının, Avrupamn model vesair 
mecmualarının Babıfılide ye· 
gl'ıne satış yeridir. 
Gazetelere ilan da kabul eder. 
Ankara caddesi 89 - İstanbul 

'-- J 
Futbol Hakem Komitesi Baş. 

kanlığından : 

Bolgemize mensup futbol ha
kemleriyle hakem namzedler!nin 
14 Eylıil pazar günil saat 14 de 
Ievazımlariyle birlikte Fencrbah
çe stadında bulunmaları rica olu. 
nur. 

VAT AN GAZETESi 
iLA N F iYATLAR ! 

Başlık 
1 nci sayfa 
2 nci > 
3 üncü > 
4 i.incü > 

Abone Ücreti 
TUrldye dııltillnıle: 

Senelik 6 aylık 3 aylık 

1400 '750 4.00 
Harlı: 'memleketlere: 

Senelik 6 aylık 8 aylık 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

Aylık 

150 K. 

Aylık 

2700 1410 800 Kş. yoktur 
Goı.eteye gönderilen e\'rıık' dette· 

dibin edilme ·ın iade olunmaz. 

. * 
Beher kilosu 42 kuruştan 100,000 kilo sığır eti kapalı 1 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 29 9 / 941 Pazartesi g!inil sa•~ 
Çanakkalede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. ııl 
bedeli 42,000 lira, ilk temınatı 3150 liradır. Taliplerin kaJ1U 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden blr saat evve kOıı'I 
vermeleri. (1052 

.... ti 
2500 liralık karpuz alınacakt.ır. Pazarlıkla eksiltmesi l{s ~ 

ele Ordu çeşmesi eski komunatlık bahçesinde askeri satın 8 iJI 
misyonunda 1519 941 günü saat 14 de yapılacaktır. Taıtp~et .A< 
vakitte komisyona gelmeleri . (10.fö-"" 

* 6000 kilo ayva reçeli ve ayrı ayrı olmak üzere 50,000 ıd10 
üzüm pazarlıkla satın alınacnktır. İhalesi 13/ 9 / 941 Cumnrt~ 
saat 11 ele Hadımköyde e.skeri satın alına komisyonunda 'J8ır,! 
tır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (104V 

* Beher kilosuna 135 kurus fiat tahmin edilen 26,000 ldl~ 
mış keçi kılı p:ızarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 17/ 9/ 941 Çöl 
günü saat 10 da Diyarbakırdn askeri satın alma komisyonun 
lacaktır. Kati teminatı 5265 liradır. Üç bin kilodan aşağı 0 ,.J! 
şartile ayrı ayrı taliplere de ihale edilebılir. (105~ 

Beher kilosu 24 kuruş 54 ~timden 78 ton bulgur ~ 
satm alınacaktır. İhalesi 1619 941 Sıılı giınU saat 14 de Er r" 
askeri satın nlma komi~onuncla yapılacaktır. Tutan 19,110 LI 
teminatı 2867 llradır. Taliplerin bellı saatte komisyona gcırne.ı 

(1054 

* Beher çiftine teklif edilen 920 kuru~ pahalı gorfilen 20,orJ 
lık er fotini pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 15/ 9/ 941 
gUnü 5'lat 16 dn Bursada Tophanede aı:kerl satın nlma koml5> 
yapılacaktır. Teminatı 1500 liradır. Taliplerin belli vakitte ,..P 
yona gelmeleri. (1042 

* ~ 
2500 adet battaniye pazarlıkla satın alınacaktır. BehetiO 

min bedeli 10 Ura 50 kuruştur. İholesi 15 9 941 Pazartesi gt1f. 
1 ı de Ankarncia M. M. V. satın alma k omisyonunda yapıl~!'J 
Taliplerin 2625 lira katı temınatlarile belli vakitte komısY"' ... 
mcleri. (1040 

Ist:ı-ıbul Fiya: l\' ürakab e 
İstanbul Fiyat murakebe bürosuna bağlı Üsküdar mars 

rosu ıs.9.941 tarihinde Üsküdar kaymakamlığı binasında açılll 
İhtikfır şikayeti yapacak olan Üsküdar ve Kadıköy havnllsi ~ 
bu mi.iracaatlerlni 60638 ve 60213 telefon numaralarına '18 61". 

iltın olunur. 
İstanbul İhtikfır müracaatları telefon numaraları 23332.,,., 

1- - ----- - --- ------------
TAKV/11'1 Yatı Mekteplerine 

12 EYLÜL Ç.ocııl.: 'crecek•eniz: Yatak, Yorgan lC Çar aflarilo Yatak 
CUMA niye, Havlu , .ti Bornozlnrını ucuzca mağaz:ımıLdan alır ınız, İstanbul ~ 

AY: !l - GÜN: 255 - Hızır: 130 marn !'adde i. No. ı. Tel: 20625 
RUMİ: 1357 - AGusTos: 30 8 p s· h. ... , HASAN 
HtoRt: 1360 - ŞABAN: 20 •-•u•r•s•a-•a•z•aarı•: -•ıpm:ıal.'!ımı :m:o1&9•umm-1m1 ... _d"": 

1 VA.KlT ZE\'ALl EZANİ 

GÜNEŞ: 6,36 ll,09 
ÖGLE: 13,ll 15.44 
1KlNDt 16,44 9,19 
AKŞAM 19,26 12,00 
YATSI: 21,05 1,33 
İMSAK: 4,54 9,27 

GONON
ıc BORSAsı_I 

11 EYL ÜL 91,1 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 
> P~eta 
> lsveç Kronu 

Esham ve · •. .shv1\at 

1933 Türk borcu I 
1918 lstikı-a.zı dahili 
1033 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Deml:-yolu tahvıli 

5 ,24 
132,.20 

- .-
12,9375 
31,0050 

L. J{. 

21 20 
22 00 
20 25 
20 10 
46 5U 

Başvekil, lngllteredc !stihsal!tın 

arttığını, Amerikanın da üzerine al
dığı vazifeyi lkmal etmek üzere çok 
büyük yeni tesısat yapmô.sı ve ya
hut mevcut tes ııtı tadil etmesi lA
zun geldiğini, esasen Amerıkanın bu
nu tamamllo lta~ul ettiğini soylem ş
tır. 

B. Çörçll bugün şimalde Spitzberg 
den garp çölUnde Tobruğıı kadar bir 1 
hlltıl teşkil etmekte olan müttefik 1 
cephede vaziyetin geçen senelere na
zaran çok saltı.h bulduğunu hikı\ye 

ederek sözlerine şöyle nihayet ver
miştir: 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ''e ihbarsız tasarnıf hesap. 
larında c.n az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plfına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

( adet 1,000 llralık 4,000 lira 100 adet 50 lirnlık 5,000 Ura 

4 ,, 500 » 2,000 )) 120 )) 40 )) 4,800 J) 

4 » 2;;0 ,, 1.000 ıı 

fO ıı 100 » 4,000 » 160 )) 20 8,200 il 

~'UKUT 

TUı-k altııu (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik 
Kalın beşi blrl!k (Reşat) 

!?-l ayar altın gramı 

25 80 
2-1 40 

116 00 
121 :,() 

3 53 

Başvekil Rusynya yardım ıçin, kı· 
şın buzlarla kapanması kabil Arka'l· 
jel, Japonların kaşlarını çattıran U
zakşark Vladıvostok ve Iran olarak 
üç yol olduğuna işaret etmiş, Iranda 
Beşintıc Kol faallyct.nl anlatar k şöy 
le devam etmiştır: 

c- Bu kol Tahran hUkQmcUne 
hll.klm olacak ve yalnız pek bUyUk 
bir ehemmiyeti haiz bulunan petrol 
kuyularını tahrip veya zaptctmekle 
kalmayacak fal.at Rusyaya ulaşabi
leceğimiz en emin ve en kısa yolu 
kapatacaktı ki bu benim son derc-ce 
ehemmiyet atfettiğim valcladır > 

lrİın yolllc yardım gayesine var
mak üzere ıranda alınan az çok şıd-

c- İstikbalde mukadderat ne tür
IU tecelli ederse etsin bu mu\•affakl
yetler bizi tarihte hUm1etle andır::ı

caktır. Bu suretle vazife uğrunda ta· 
klblne karar verdiğimiz mUUıiş yol 
Uzerinde buraya kadar 'g'elmlş bulu
nuyoruz. Her tür!U vakitsiz sevinçle
re kapılmak gtbl bir hareketı lngtliz 
itiyaUarı haklı olarak reddeder. ö
vtlnmek veya parlak tahminlerde bu
lunmak vakti değildir. Fakat fU var 
ki bır sene evvel vazlyctımiz kendl
mız müstesna herkesin gözüne he
men hemen ümitsiz gözUkUyordu. 
Bugün hayret içinde bulunan bütün 
dilnyaya dlycblllrlz ki mukadderatı
mıza ve ruhi kuvvetlerimiz-O het· za
man hAkim bulunmaktayız.> 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı di.ışmiyenlere ikramiye çıktığı takdiı de t'.(ı 20 fazlnsile 
verilecek tir. K uralar senede 4 defa, 1 ı mart, 11 haziran. 11 cylul, 

11 Birinclknnunda çekilecektir. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Bürosundan: 
Fıyat listelerinin tevzii 18-9-941 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu 

listelerin vıtrinlerde halkın görebileceği yerlere taliki mecburi ol. 
duğundan ~kadarların İstanbul Ticaret Odası ve Ata Atabek ha. 
nına nakleden İstanbul F iyat murakabe bürosu ve esnaf cemiyetle. 
r inden temini ilan olunur. 118098. 

Basıldığ ı yer: VATAN MATBAASI, Shibi ve Neşriyat Müdürü 
AHMET EM İN l.' ALMAN 

RADYO 
CrROGRAMı:J 
/.30 Program 10 Konuşma 
7.3S Müzik 19.15 Müzik 
7.45 Ajans ho. ı 9 .30 Saat ayan 
S Mllz,k 19.45 Müzik 
8.3o· 8411 FMn s. 20.15 Radyo gaze-
12.30 porgram 20.4:i MUzllt 

2.33 Müzik 21 Ziraat tak. 
.2.411 Ajans h. 21.10 Temsil 
S Müzik 22 Müzik 
.a.soıu Müzik 

22.30 Saat ayan 18 P rogram 
18.03 Müzik ~2.45 Müzik 

18.40 Müzik 2.5.5/28 Kapanıı;ı 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
~ELER:' Şılb6&. 1 Ka.111. 

l At•to.. 1 ~&efria 
tariblıMiıııdıı ~p.m. 

1 
1941 IKRAMIYi~~ 

1 adet 2000 liralık == ~.I 
3 > 1000 > - SUV"" .1 

2 > 700 > = 1~ .1 

f > t500 > = -ıft/J' .1 

8 > zo > ~ ~,I 
86 > 100 > :::: ~.I 

: : : : ~~.I 


