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Ticaret Vekili, tetkikleri
nin ·neticesini anlatıyor 

Vekil, spekülasyona karşı aldığı kararların tatbikatına ait 
hazırllklan yapmak üzere bu akşam Ankaraya gitti 

Bazı ithal maddele~inin 
·indi ilecek .. " .. gumrugu e• 

Rus donanması 
Karadenizde manevrada 

Bükreş, 23 (Husuıi) 
Rumen gazetelerinin 

.\iman D.N.B. ajans~
dan alarak verdikleri 
bir habere göre, Rus do-

Alman 
Göringi 

ordusu 
istiyor! 

~anması Karadenizde Londra, 24 (Hususi) - Deyli Herald gazetesinin yudığma 
göre, Almanyada G<>ringin, İngiltere ile sulh yapmak arzusunu 

t'tıanevraya çıkmıştır ve beslemekte olduğu kanaati va.rdlr ve Hitıer kendisini halef ilan 
bu manevralarda bil- ettiği için devletin başına geçeceği günü beklemektedir. Göring 
hassa tahtelbahirlere umumiytle mutedil olarak tanınmıştır ve harbin feci neticesini 
k evvelden gören ordu rüesası da bunun için kendisine kıymet ver-
arşı mücadele tecrübe- m~lctedir. Hatta G<>ringin bazı generaller ve sanayi erbabı ile ara 
~apılmaktadır. sıra toplantılar yaptığı haber verilmektedir. 

ibik maçlaronın ikinci devıresn başladı - -
Galatasaray Feneri 3 -1 yendi 

)VeklD dlyorkı: 
"Bir kısım malların 

mevcudu gizlenmiş ol
maıma rağmen, stokla
rımız normal zamanla
ra nazaran endite vere
cek derecede tenakuz 

etmiş değildir.,, 
Bir haftadanberi tebrimiz· 

de ithalat, ihracat ve ihtikar 
mevzulan üzerinde mühim 
tetkikler yapan ticaret vekili 
Nazmi Topçuoilu bu akıam 
Ankaraya dönmüıtür. 

Nazmi Topçuoilu Anka· 
r~ya hareketinden evvel tet
kikleri etrafında bir muhar • 
ririmize ıu beyanatta bulun-
muştur: · 

"- Bir hafl:ıd:ınberi htımbulda 
meşgul oldu~um işler hakkında 

gnzetclcr, hcrgün parca parça ma. 
itimat vererek efk!lrı umumiyeyi 
rnuntaznman lı:ıberdnr ettiler. Gü
nün ha~sooı mevzulnn aruına giren 
lm işler etrafında gösterdikleri a
Jilk:ıdıın ve yaptıkları hizmetten 
doln)·ı ~:ızelelerimizc te~elı:.kür e
derim. 

Gayritabii fiyat yükııeltme n 
spekülAsyon hareketlerine kar~ı 

(Denmı 2 lnd sayfada) 

:Amerika Relsfcamlnmı Ruzvelt 

HARP 
ilkbahara kadar dur-
durulmaz sa bütün 
Avrupa kıtasını alt
üst edecektir 
Ne,-york, 24 (A.A.) - Nevyork Timesin ha.her verdiğine göre, 

Taylorun tayini Vaşingtonda, Ruzveltin sulh lehlııde yeni bir teşebbüs 
yapacağına delil sayılmaktadır. 

Bu gazete, Vaşingtondaki diplomatlardan pek çQğlmun, ilkbahara 
kadar ha .. bi durdurmak im.kAnı bulunmazsa, harp afetinin bUtlln Av-

rupa kıta.smı altUst edeceği mUtale asında bulunduklarını kaydedi:vor. 
Muharip memleketler, bir sulh konferansı aktetmek hususunda 

sııntlmi arru besliyorlarsa. B. Taylorun tayinini sevinçle k~ılamnlan 
iktiza edeceği de ilave olunmaktadır. 

F ilhakika, Ruıı:velt ile Tnylor arasmdııki mesai birliği ve bu fld 
büyük eefin gayreti, muharipleri, harbe nihayet vermek fikrine yat. 
lıı.ştıracak mahiyeti ha.iz olmak bakrmmdan diğer ~eflerin bepslnln faa
liyetinden çok daha !azla müessirdir. 

Polonya an 
olan tüccar a 

klı 
ımız 

Ticaret Vekaleti, ihracatçıların 
vekalete müracaatini bildiriyor 

Ankara, 21 (A.A..) - Ticaret vekaletinden : 
l'l:>lonyaya mal eevketmlş ohıp da. son vaziyet. 

ler dola:yıeiyle alacaıklı&rı h1111k Polonya klirkıg 

mÜeG!ICf!Mince Türkiye Cumhııriyet Merkez Bıın

kasma havale edilmem.il olan ihracatçıl~m 

ve bu memleketten sclr suNtlerle ticaıi n ~ f 
te alacaklı olanların mUsblt ves1kalarlle m pe 
1!5-1-19t0 tllrihtne k'a4ar Tiıoa.ret Vtık.UetiM ... 
ra~t1ıı.tl3.rı tcb1i~ olunur. 

I 



Galatasaray Feneri 3·1 yendi 
t stanbulspor: 
Hilal: 

8 
o 

Taksim atadmda cUniin ikinci 
resmt mllsabakam hakem hzet 
Muhiddin Apak'm idaresinde Hllil 
- lstanbulspor takınılan arasmdn 
oynandı. lstanbulsporlular bu ma
çı lıiıkhn bir oyundan sonra. 8-0 
gibi mühim bJr farkla kazandılar. 

Galatasaray: 3 
F enerbahçe: 1 

Sıra günUn en milhim milsaba
ka.sı olan Fener - Galatasaray kar
eıJ:ışmasına geldiği zamnn sahayı 
on bine yakm bir kalabalık kiltle
ıi doldurmuıtu. Hakem Adnan A
lanın idaresinde oyııana.n bu maça 
takımlar qağıdald kadrolarla çık
mışlardı: 

Galatasaray: Omıan - Faruk, 
Adnan • Musa. En,·er. CeJ.aJ - Sa
libaddln, F~fak, Salim, Roduri, 
St'mftm. 

Fenerbahçe: Clbad • ı·azıı. Le
bib • Hebmet Betat, Bayati. Esat
Mollh, B. Omer. Yaf&J', Rebli, Bas· 
ri. 

Oyuna rQ.sgln arkalarmn alan 
Fenerbah~er bqladılar. Bu nkm 
Galatuaray haf hattında kesildi. 
Derbal mukabil akma pçen Gala
tuarayWar Fener kalelhıe indiler, 
Budur1 Salimden &lcbiJ puı 3 met
.reda Ohadm eline attı ve bu ıe
Jrilde l'ener kalesi mUhlm bir teh
llb atlattı. 

Oymnm befinci d•kiJreamıdıa 
aıra l'enerin haflf bir U.Ubılllk 
t.ı. ettlll g5rülllyor. Bu arada 
G&Jataaray kalesi de mlllüm bir
a; tehlike atlattı. Bu tıattlDHlk 
21 iDii daldkaya kadar devam et
ti. Bu dıJrlbda Galataaray aıey. 
ldne olan bir korneri Olman stıo
Jtwe 1nntarabUdL Blru eonra o
)'llll G&Jatuaray hlklmlyetbıe gi· 
ıw libl oldu. 27 bıcl Aılrflrada 
yapılan bir Galatasaray atmmda 
Budurl l'eııer mlldaftleı1 tarafm
du hatab bir eeklld• durduruldu. 
Bu ha~ yllstbıden Fener aleyh.ine 
verilen f~ WhHdla ~ 
bir eUUe saf nviyeden Fener af· 
!arma tü'ti. De~.._ 
rald kısmı mllaavl bir §ekllde Jr:aı
!5ılrklı akınlarla geçtJ ve blrlnd 
devre 1-0 Galıtaa.ray lelıtııe neti
celendi, 

IKL."lct DEVRE: 

Bu devreye Galat.asarayhlar da
ha canlı bir şekilde bqladılar. 3 
Uncu da.kDrada Galatasaray lehine 
olan korneri Sıı1'Jıaddin avta attı. 
5 incl dakikada soldan lnklşaf eden 
bir Galatuaray akınında ortalanan 
topa yetişen Salim gUzel bir etme 
Galatn.saraym ikinci goIUnO attı. 
Galatasaray baskısını arttırmır 
JDl§tı. 8 inci daJrihda }ine bir Ga
Iata.sray hilcummıda sağdan SalA.
haddlnln ortaladığı topa yetişen 
Serafim Galatasaraym ilçüncll go
llhril atmağa da munttak Okla. 
Bu ıolden sonra Galataearayhlar 
biraz gevşer gibi oldular ve Fe
nerliler derhal bariz bir Ustünlük 
kurdular. Bu Ustiln1ftk de~ 
sonuna kadar dev:ım etti. '1 inci 
dakikada Faruk kale önündeki bir 
lra'f11Iklı eanumda kendi kalesine 
bir gol attı ve Fenerbahçe bu su
rcUe bir gol kazan~ oldu. 43 iln
cn dakikada. Fener lehine ol:!n bir 
penaltryt Eaat katcc.InJn eline ata
rak bir gol frrsatı knçmlı. Oyunun 
bundan IODra.ki .ikl dakfka.m karv 
lıklı akınlarla geçti ve :ma~ da bu 
9Uretle 3-ı Galatasaray lehine ne
ticelendi. 

Anadoluhlsar: 4 
Galataspor: O 

Bu llladd& gllııün ilk re.smf mü
nbaka.smr ikinci kümer.!..-1 Anado-
luhfsar - Gılla.taspnr t!\kmılan 
Y'&pntl§Jar ve msz.rhlnr bu maçı 
4-0 kaanm?Şlardrr. 

Şeref ıtadı 
Vefa: 2 
Beykoz: l 
Şeref ıtad'll.ı.a o·-r. nan Vf\fn -

BeykM ın: maçı, gtinün Gnlıı.tasa
rny • Fenerden sonra rn mühim 
knrıııl&\!tn:ısmt tt-,:kll c 1i ·ord ı. Hn
kem Tarık'ın fd r inde tıık:mlnr 
nahaya c;rkhklan ::ımar. il. ta..-a
fın d& en Jmvv<' il ktı~rol'lrt:ır mn. 
hafa::a cıttJklt:ırl .. .; t\'i . Oyun 
bRJ]ar b lıunaz v ra m rk ~ mu-
1 acbnl Sı lhJ lnl h'r "krıla H ı o 
lı:nlednf\ ı;fr~ı \ (' h --!r.r! n .. ··~ '1 

talmnmm ilk gol nb yanh 
~yko~·Jl r buna ancak 20 f":ri 
~ 1'3mra'ft1t1 attı"1 bir ~,,ı
Te mnb.be e rttl!l"r "'" l"tfr.f' ,,. 1-1 
1'ml.bere ıt?du. 

DeYN ton!llrma d.-ğru Ve!a!ılar 
raklrı!ııtinl aclama'tıllı r.'kLl\tmnağa 
.. l'a4ılar. Ve Hakkı i.Amcl eolll de 

de yaptı. Devre böylece 2-1 Vefa
nın lehine neUcelendL 

lklnci devrede oyun Vefanm bl
kimiyeU altında &'ec;ti, fakat iki ta· 
raf da gol yapamadılar ve ilk de-/. 
redeki 2-1 lik netJce değipnedi. 

'.l'nkmılar: 

Vefa: Sala· Vlbld, Garo ·At.
duş, Lutfi, ŞtUm - Nedb. Mtıhf.e. 
ı;cm. Snlhl, Hakkı, llüscyln. 

Beykoz: Safa - Bahadır. Halid -
Kemal, Nazır. Mehmet • Torbaa, 
SadcdcUn, Şebab, Klmran, Ki.zma. 
Galata gençler: 3 
Karagümrük: 3 

Şeref atadmda oynaaaa ildnc1 
kllme maçında Galatagenolerle Ka· 
ragilmrtlk 3·3 berabere kalmL51ar. 
dır. 

Beylerbeyi: 8 
Ortaköy: 1 

Şeref atadmda yapılan ilk i
kinci gün maçada Beylerbeyi ile 
Ortaköy kaqdaıtı. 

Ve neticede Beylerbeyi 8-1 
gali gcldi. 

fener stadı 
Kas::mpaıa: 3 
Sül9ymaniye: 2 

Lik maçlarmm fktnci devre
sine Kadikl)y sahas.nda Kaaım
paşa. ile SWeymaniye arasında
ki maçla ballandı. 

Birinci devre Kasımpapblar 
1. SWeymaniyeliler de 8 gol 
attılar .. 

İkinci devre de iae Kumıpa.. 
phlar 2 gol atarak maçı 3·2 
kuandılar .. 

Betiktaı: 3 
Topkapı: O 

lkincl maç Beeiktael& Topka • 
pi arumda idi. 

Bu maça ~ıeeıktq ıu kadro 
ile çıktı: 

il. AU - Taci, l'MVk - BU-
..... .,.., OWlt - HGyati, 

Rıdvam Sabri, ŞMe/, ErrtJ/. 
Birinci devre kaçan goller a· 

raamda O.O bitti. ikinci devreye 
iae Beşiktqlıl•r yenme umlle 
bqladılar. Eıtref ve Hayatinfn 
yapbklan 3 golle maçı 3-0 ka 
mndılar. 

BAKIRKÖY SAH.ASJNDA: 

Arnavutköy: 7 
Ltiklal: 1 
İstanbul bölgesi kupa maçla· 

rmm dördttncü haftası yapıldı. 
:tık kartılqma F4ftf Mutlunun 
idaresinde lstlkl&.l • Amawtköy 
anamda oynandı. 

Rllııg&rı arblarm& alan Ar
nawtköylUler ilk devreyi ~l 

galip bitirdiler. !kiDıcl devrede 
ArnawtköylWer iki gol daha 
yaparak oyundan 7-1 galip ~k 
tılar. 

Feriköy: 7 
Doğuspor: 6 

İkinci oyun Necdet Gerıeııiıı 
idaresinde Doğuspor · Şişli Feri
köy arasında oynandı. Oyuna 
rilzgirla ba.§layan FeriköylU.. 
ler birinci devreyi 5-2 bitirdiler. 
İkinci devrede ise Doğuaporlulc 
rm dört golüne mukabil Feri
köyliller iki gol atarak maçtan 
1-6 galip çıktılar. 

Hususi maçlar 
G. Saray • F enerbahçe 
(B) takımlan 0-0 bera

bere ka!dılar 
Bu sabah Tak.slm stadmda Fe

nerbahçe - Galatasaray B. takım
lan karşılafllUI ve bu ma.c; O-O be
raberlikle rictlcelr.nm~Ur. 

Yarınki maç 
PEP.A-KURTULUŞ 
KARŞILAŞIYOR. 

Noel yortuları mttnıuıebeUle 

ynrm ~ehrimizdeki ekalliyet 
klüplcrinden Pera ile KurtulUi 
yarın Taksim stadında hususi 
bir kar~ılasmn yap:ı.caltlardır. 

Beyoğlu halkevi voley-
bol turnuvası 

B=r a:; danbeT'i devam edilmek· 
tc olar Beyoglu Halkcvi voley
bol turnuvasrnrn b~ıgün yaprlm 
karsrfa~ma1arı'lda $U teJ...-rı.ilr ne
ticeler elde edilnıi~t:r: 

Çelikkol Kasırgayı 15-!) 
{15 - 8) . mühendis Senjozefi 
(15 - 7) (15 - 9). Galatasa.-

, 

I 

lngiltere, şark sahille
• 

rıne mayn 
Londra, 3' (A.A.} - DiiD akşam neereclilen bir resmi teb

liğde, şimal denizinde zcf er eclen gemileri daha iyt korumak ve 
AlmanJa.rm lııgiliz sahilleri açığına mayn dökmelerine mukabele 
teşkil etmek üzere, Amirallik dairesinin, İngiltere ve lsl:oçya 
şark aahllleri açığında, mayn tarlaları vücuda getirmeğe ka.rar 
verdiği bildirilmektedir. Blfkaca Ula yapılmaksızın Uç mmtaka-

döküyor ! 
ya mayn dökWecektir. Ve ticaret vapurları, bu mmta.kalara ıtr 
dikleri takdirde ber tnrlQ hasar ve tehlikeden kendileri mesut O' 

lacaklardır. Tebliğde, Almanyanın eima.l denızinde Brita.nya sa· 

hilleri açığına ve kara suları haricine ihbarsız olarak, mıknatıs· 
lı maynlar döktUğU hatırlatılmaktadır. ' 

(~~~~! .. ~111~1~~.ı,~~!~~-~.!1,.b .. 'Rus esirleri 
aldıitım kararların tatbikine ait 
hazırlıkları yupınak üzere arkada~. 
larıındao beııamı bir iki do için 
burada bırakarak Ankarayı dönli· 
yorum. Bu rnQnaacbetlo Yardı~ıru 

neticelerf, cf'klnumnmi>-.,. loplu 
bir surette tekrar nrzetmell fıJdı
lı görüyorum. 

PAMUKLU l\IE:-.;sucAT: 
tııt· spekOIASl"On harekellerlnl, 

pamuklu üzerinde gördlllı:, Ancak 
bir taranan yerli fııbrikalaruı de
vam eden lstihııılleri, diğer taraf. 
tan gümrüklerde bulunan Alman, 
ltalyan ve Japon menşei! maJlar 
normal talebin cok üstünde bir 
miktar teşkil ettilU için fiyat yük· 
seltmeğc hlchir m•kul aebeb yok
tu. 

Bu nı:lyet kal'fısınd• nldığımıı 
kararlar OtJnlar olmuştur: 

Sümerbank fabrfhlarınıız.. leabil 
edilen fiyat esası üzerinden uıml 
randınıanları ile cahıacaklari harp 
ıen melki ti1•t• nazaran yhde 1 
ile yibde 10 arasındaki fil:tl z:ırnmı 
suretlle elde edilen )'eni riyallar, 
önümüzdeki pamuk rekoltesi prt· 
!arının teayyünOnc bdıır ayni ka_ 
lacaktır. Bundan fnzla ilıliy:ıcımıı, 
ihraç edcceijlıniz pınıuklanmıı 
ka"'ılılı olarak mubtellf memleket 
lerdeu 1ienHn olunacak 'hı pl19.
mevcudu dalına talelıin fevkinde 
tutulacaktır. Bu :ırııd:ı ehemmiyet· 
U tedblrlerimlıden biri de knput 
beı:i üzerine mevzu gümrük resmi· 
nio tenıiJI olacaktır. 

DERi: 
Kösele 'Ye umumi1etle maoıul de. 

rl beri•detl fl11t tcretfillert, bil
hassa hariçten ham derinin pUril· 
memesi Te tmılltta liıım olan kim-
1"' maddelll'fn fıtdaDIH Ye1& ft. 
yaUanaıa ytlbelmlt olmauna •t
folanoyordtı. Buna ıöre aldılımıı 
tedbirler şunlardır: 

Ham deri ithıliai terain 1Wak.-

ray EyUp ha!ke.ıni (!5 - O) 
(15 - 10). mUben& Dılriitta
fabyı (1'7 - 16) (15 - 9) 
ye:amiftlr. 

Askeri liaeler hentbol 
ikinciliii 

Bu sabah Şeref ıte&d:Sa ..
kert UteJer hendbol fDDPiyona • 
anın ildndainf tayin etmelıc üse
re Deniı: JiaaiJe Maltepe talam
lan karplaflmtludır. Deniı: li -
sesi 6-5 ka~rak Mkert Jiae
ter hendbol !kincisi ohnuıtur. 

Bu sabah yapılan kır 
koıulan 

İstanbul atlctism ajaniıiııun 
huırladığı eeri krcıüarın ilki i -
le mclıtepler ataı ltro.ıa.rm iılria 
ciıi bu sabah 300 atletin iJtira· 
kile yapıldı. ı 

Ajanlığuı k<>!USU: lki kataco
ri üzerinde yapılan yarıılardaıı 
3000 metreye Bepktaf Galatua 
ray, Kasımpqa, Kurtulut. Şi§ti. 
Arnavutköy, Topkapt, Kale, BQ 
yükada, Deniz Jisui ve kmnm 
mavi klüpJerinden '4S atlet rirdi. 

Neticede VdkicJl'lir 12.23.4 
ile birincl. Sen-n tlrfnei, Kfi:.mn 
Bçüncü oldu. 

6000 metre: Birinci ke.tagori 
atletlerinin iftirak ettiği 6000 
metrelik yan!ta bhidclHği 20.37 
<ialdkada Rrza , ftineitiği Hüse
yin, ücüncülUğü Artan aldı. 
Mektepler arası kotuıu 
DarU~afaka. Galatasaray, 

Haydarpaşa. İstanbul, Pertev· 
niyal, Sanat. Kabataştan 20 ~r. 
Vefı!, Erk~k muallim. Boğ&zic;i. 
Şi§li Terakki, Harbiye. Işık Ti· 
caret mekteplerinden 10 ar atle· 
tin girdiği mektep?er anas kros 
k~mı dA h&yll Jıeyeoanlr gec;
mi~ AJımet 9, 23,3 le blrind, Ha 
btb ikinci, Abdull2'h UçUnett ol-
muştur. ı 

lngiliz liralık akreditif imkAnı ve-
rilmiştir. Diğer kimyevi mucldeler 
içın '1lmılımıı olmıyac.ktır; çün Finleı·i endişeye kü bu defa B(lmrükten çıkacak olan 
Alman menfeli mallar araı.ında bu 
maddeler mevcut oldutu ııbı, lo· 
gillere. Franıa, lniç~ lle)çlka ve • 
Holandıdan celbedilecek olanlar 
ıçln Jbımplen akreditif emre a· 
madedir. 

düşürdü! 
Finler tarahn~an iade edilmek 

istenilen Rus esirleri memleketlerine 
dönmeğe razı olmamışlar 

Bu husmta diler bir noktaya da 
ha iJaret edeceğim: Mamul deriler 
ilariııdelU ıümrilk resimleri seniş 
bir nlıbet dahilinde tenıil cdilece. 
li lfbl deri s:ınayil ile kundura sa· 
nayf i ftıerfndekl muamele •ef"Risl 
de yeniden tetkik olunncııkhr. 

KAHVE: 
Bugün elimizda 4000 çuval k::ıb· 

'"emiz nrdır; lkfnclkAnunua birin· 
el bartaıında yirmi hin, şubaıtın oo 
beşine kadar da ayrıca otuı bin ~
val gelecektir. Bu mlkt:ır mcmlcke
liıı dokuz aylık ihtiyacını karşılar. 
Bu kadar pnit bir atok esasen ape
killtsyona hakin '"•mtl~cek dere
cede fazladır. 

Esasen alakadarlar, bu va~yeti 
ölreninee, spekWAsyon durnıut ve 
bUIOn kahveye tllo.u 110 kuruta 
dahi talip kalmamıştır. 

CAY: 
Yenl llhaltt için lcabeden akre. 

dlUf. itbalAtOalann emrine llD•cle 
kılınmış!ır. Yakın ıamnnıfo fh·nlla· 
rın tamamen nornıaııe,ecelji tabii· 
dlr. 
DEMİR: 
Memlekette ıneTCUdu aalmıt bu· 

lunan demirin süralle ve ihUyaç 
oiabetinda celbi icin demircilerin 
istedikleri bütün kolaylıklar temin 
edllmi,Ur. Uir tarartan yakın za. 
manda ithal edilecek df!rulrler için 
akreditifler açılmış bulunuyor; 
diğer laraftaa KarabClk fabrikamı

zın piyasada lüı:um ıörülen hadde· 
lenmi' demiri nıarllan ftibnren is
tihsale bqlaması, demli" fiyatları. 
oın da )'akında normalleşrneainl te
min edecektir. Piyasadaki endişe
ler, ,ımdfden zan olma, Te flJ'llt
lar leneı:ıüle meyletıniştlr. 

ÇUVAL: 
lbUyacımın karşıl179cak bdlır 

7enl mal celbi fçiu akreditifler ._ 
çılmıt. siparlşla- yapılmıştır. Diler 
taraftan çunl n bnulc411in ıtım
rtlk resimlerinde cok «enlş nlsbet
te tenıflit yapılarak fl>·ıUarıa la· 
dirilmesi yoluna 11idllecekllr. Mu. 
va1duıt bbul uııuli.lnO de knldıraca
tır. 

BUGUNKU V AZtYETlN 
SEBEPLERİ: 

Bu&iin memleketimizin ithaJ4t 
bakımmdan bir ednntı gesJrmit 
olduğu meydandadır: ancak ba 
hal, ithalttmuıı hrplayaeak te -
diye vuıtalanmmiı oJmaınaıun. 
dan dejiJ, itbal&t ticaretimizin 
eylüldenberi t*assüJ eden yeni 
"t'Uiyete kolaylıkla intibak ede
memesinden doğmuştur. 

Takas limitedin bugiln elinde 
fasilterdde 500 bin, "İnterchan· 
Clllble" memlehtlerden itballt 
için 400 bin •e difer memleket
lerde de takn"'ben l 00 bin ıter· 
Jinı. ki bir milyon stcrlinee ya
kın bir mevcudu vardır. Son 
tatlA mevkiine ıiren karameme 
ile hububat ve canlı hayvan ih
nıcatı lel'batW. ihracatımua ,. 
ni biT ıenif!eme .,.,., •• , ftrece-

lind• bundan eoma tediye 
rnllfkiUAtuun b6ab6tBn pyri 
varit olacalı 8flUrdır. Bu ara • 
da maden ihnlcabmut hiç ..... 
n itibara ümyorum. 

Ameribdan ftktile ithalltta 
baJ1IDIDUf olan ve balen altı bu
çuk milJOU dolar dame ihtı,a
cı balmwı itballtçılanmınn ma
nıa bulunc!ap mUtJrOllt. aWra· 
darlara __. ftl'IDedat JtalledUe 
cek bir ..,. fnkrllp etmlt bu
lunmaktadır. 

Bir lmrm manann mevcudu 
gizlenmi§ olmasına rağmen, stok 
lanmrz normal zamanları na.ı:a
ran cndi§e verecek derecede te-

Londra. 24 (Hususi) - Hel· ı Fin ordusunun iaşesi milkem • 
sin.kiden bildirildiğine göre, Fin mel olmakla beraber Rualara bil 
ler Ruslardan aldıklan on bin • kadrodan l:'.i yecek t.absis etmek 
terce elirl besllyecek yiyecek, is- Fin ıskerl!'rinin aleyhine olr 
ktn edecek yer bulmak hususun caktır. Bunun için Finler Ru,. 
da milşkülita uğramaktadırlar. lann silahlarını alıp iadeyi dil· 

Arnavutluk 
kraliçesi 

Fransız askerlerine 
hediye verdi 

.Paris, 24 (Hususi> - Pariate 
bulunan sabık Arnavutluk kra· 
h Zogo ve kraliçe Geraldin 
Versayda.kl yeni evlerine taşın· 
mışlardır. 

Diğer ta.raftan. kraliçe Geral· 
dlna Versaydaki bir askeri has· 
tanEyi ziyaret etmiş ve yaralı 
Fransız askerlerine §eker ve 
cıgara hediye etml§tir. 

nakuı etmfş değildir. Bundan 
sonra da piyasanın ihtiyacı bu
lunan bilumum eşylhm ithali -
bnda en geniş kolayJrklar ıa.te
rilmek ve bugünkü imklnianmız
la normalin biraz fevkinde mal 
getirtilmek suretile memleket i· 
çincle hiçbir malın yoksuzluk 
te-bJiJmeıaine mıanıs kalmadığı ve 
k:ahmyacağı isbat olunacakttr. 

ALINAN VE ALINACAK 
TEDBiRLER: 

Aldığı.mu ve bundan aoııra a
lacağrmı% tedbirleri ıu ıekitde 
hillba edebilirim: 

ttbal&tın ihtiyac gösterdiği dCS
viz, ithalitçılarm emrine amade 
bulwıdur.ulacak ve ihtiyaç &örül· 
dükçe peıin tediye makamında 
olan akreditif kolaybkJır g6e • 
terilecektir. 

Bunun mukabilinde ithalitı
mı.ı:, devlet mürakabesi altında 
alibdartarın vücuda getireceli 
tqekküller vasıtaaiyle yapılaca· 
ğından perakentle fiyatların aza
milerini tesbit etmek imkinı el· 
de edilmiş bulunacaktır. Çünkil 
bu suretle ithalıit ile perakende 
arasına girecek apekillitörleria 
plenmeaine meydan verilmemlt 
o1acaktar. 
Yakın bir zamanda kaput bezi. 

kasele ve mamul deri, çu.al 
cümrük resimleri tenzil edile-

• ce1rtir. 
Bir taraftan talebi karplaya· 

eak arz temin olunmak .e plya 
a aorlatlannr gidermek sUıl 
kdblrler al"Dlrbn, •ter .....,. 
um çok yakin samanda çaJracelr 
tallhiyet kanunundan lıCllU'a c1a • 
ha fi4ietlenmek Gaere Jmnetli 
bir fiyat mOrabbal ve denmb 
bir kontrol her Amlll plynada 
kendiaini giSaterecektlr. 

Tuttutumm yolda neticeden 
emin olarak yilrirllaı. mabadı · 
llDI Ye hecfefJerlmbf çok fJI Jatv. 
~ olduklannı bbul etdlim 
ldmJlt tadrlerlmbbı " pen
badedlerln h&8wetle it blrHli 
yapmağı arzu ve şiddetli tedbir
lere lüzum göstermiyecek "Şekil -
de hareket edeceklerl1"J:ıen ,nphe 
etmek istemiyorum.,, 

şilnmüıler, fakat Sovyet asker• 
leri tekrar Rusyaya d6nmek late 
meınitlerdir. 

Rutlann Finlerden esir atma· 
dığı.na göre, bu Rus esirlerinin 
mUbadeleıi de mümkün otarma· 
maktadır. 

SOVYET TEBLICI 
du. 

Moakov., J4 (A.A.) - Lr. 
ningrad askeri mıntakaaı efUMf' 
harbiyesi tebliği: 

23 kanunucvvelde mühim hiç · 
bir hadise ol.ır.amııtır. Muhtelif 
muıtakalarda, bazı tayyare hart' 
klb yapfldığr haber verilivor. 
Hava barekltı esnasında l 6 düt· 
man tayyaresi t!UşilrüJmU1tilr. 

Lehistanda 
Yahudilerin gece aokA· 

ğa çıkması yuak ! 

Londra, (Husu&!) - KrakoVİ 
den bildirilcllğine göre, Lehi• 
tandaki yalıudiler Almular t.a 
rafmda.n yeni bazı kayıtlar aıtı· 
D& allllllllitir. arada ,Leh1t 
tandaki bUtilıı yahudfler, 1t1' 
kaldarda tartedllmelert ieiJI. 
koll&rınuan blr ba.ııd bl.~
lan emri veril.mi§ ve akpm ... 
at beşten sabah saat 8 e tabl' 
sokağa çıkmalan menedtımlfdt• 

Diğer taraftan, Lublin eehtitl 
deki bütün Lehlileriıl boşaltıllP 
burasının bir ya.hudi -tehri ııaıt· 
ne getirilmesine karar verllnıif' 
tir. 

Belçikada yeni 
bir tedbir 

Tarassut kolu teıkil 
edildi 

Briiksal, 24 (AA) - 8'J9· 
b, 67 kilometre asu.nlufun~ 
Nhili taranut ve müdafaa l.,-• 
mevcat me· ~ddit bl~ 
bltka blr denb taraMut •* 
tetkf1 etmlftlr. 

- kol. 20 kadar ~.!! lana; labih maynlerl mm•.,-
malnua mitralytsz ve hafif toı> 
!arla mUcehhez ldavuz getnl1C • 
rfnden mUtqettildir. 

ilk tahtelbahin va,,an 
mühendis ö)dü 

Canyea, 24 C A.A.) - f11c ~~ 
nb:altı gemtsint yan:n d~ .. 
mlthendisi Bendcnf 7 5 •• ~ .,e· 
olduğu halde, ldUn Canvdte 
fat etmi§tir. 
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re·~nm,,rn1:aı 
Alr11anyadan harp 
genıisi isteıı1işler! 

ı \Bir AlaıRn denızdsımn 1Ul4 ele Emdcn kruvKzöı Unde geı:en iilıtl~ri) 

. Ht?muth l<'on Much~. MUUer. - Eftt kumandanım. 
d .. n ayrıldı. Yi.-re aynı tok n l:uv - Dikkatli hareket ttmenl ri• 

ft!Hmrtı 1 Rus ric'atı bozgun 
~·.,••a•= halinde ••• 

~ 

f Almanya 
I Grat s,ea ml· 
ı reltebat nın ser
,,~ bası bıra'ulma 

vctli a 'ımlarla uzaklaştı. Merdi- ca ederim. Se.ııa elli dört cafı 

vcnl~ri dimdik. dudaklarında ra . teslim e'diyorum. Elll dtirt can 
hal: ve memnun bir teb~ssümle isterim. 
indi. Milthe buna ~ya,p wttnecli. 

• C.nabunelll bmet ln6n0 dlln 

~,.~nk;:1!:!k~~1:~l::1~:rekr1~:~~ 350 Sov ıet tayyaresi, birçok Fin 

Mtilaiim MUche. Merdiven al. 
tında bekliycn etnlt neferine ses. 
lendi~ 

- Boru tıcf~rine aôylt: .ısı -
l!h başına t" 

~ llClaakerelerl Uıklp ttmltlerlllr. şehrı"nı bombardıman attı 
U ıuı &er. halltt•lerlnln daha •erim· 

Ni'!!~r tekrarladı: 

- Bt>tu ncfetiıı-e: "Sil!h ba,i .. 
~at" ettır1ni Aöyllytt~ğhn. 

it tt eQmullQ •urette (ilhfmalarını Beüf1lkf, !.+ ( A.A.) _ Şıd· 

ll ııaıa l~ln kurulan komllelW di· detll kar fırtınaları, Fin1flndt 
'kun.r ftnnlfler, ber aıııır IMIL 
111 "' mtmur&ann balkevlttUe dlı· yanın Glmal steplerinden karma 
~ •alu " dnımh olar.k llallendl· kuıtık bir halde rical etmekle 
~ll'Qelett buauM&nda alınacak ted· olan Sovyet kıtaatının hezimeti 
~rlere alt ı .. retıerd• buhanınQlar. ni bUsbUtUn v h;mleıtirmckte. 

r. dır. Fırtınalar, her tUrlU vesı l 
• YeJIPllund• )'Qk1ekkaldınm· ve iaşe maddelerlnd n mcıhrum 
~ı TôıoııJa Alman klQbQnd• ... olan bu kıta tın ıark hu · ,u t!\· 
~ta tarafından araıtırm• yıpılmıı. rıkiyle kendllerlne lbmı me 

· EnıDlJel mCldQrG. ıapalan anaı· vaddı almaları imkAnını orta· 
~l'lllının, eemlyetler kanununun •l· 
~hte vetdlll mutat mQrakıbe 11• dan kaldırmaktadır. Fin: ndiya 
d hınuıı kullanmakta ibaret ol hlar. Fınllndiya • Norveç budu 
.._nu e6)'lemlttlr. dundan çekilerek ıimlLl buı Ok· 
~ • lkı IOn enelkl tlddeUI fırtı· yanuıuna yUı kilometre mes:." ~ 
,
1

11111 •beb olduAu uuııra daır de klln Kojcnjervi kuabuını 
4qc11r makamlara reni mal~ınııt vaıııl olmut olan S:>vyet kıtaatı 

~~llltktedlr. Ketlcen ıdaaına dört nı takip etmektedirler. 
..... t ane .. redı Ayastarınoı burnu 
~lllltn mnkldt U tonluk bir )'ti· n ,_1 HA VA ARINIAIU 
'it l 6WY.11ki, t• ( A.A.) - Bırçok 
'fııc. ıı ı betmııtır. Llmanımııd111 be· Fln oehlr! l.ıe kart• tertip edl 
t •lınk llıl1119 hareket etlen 
e M.rmını ıdasının Mennercllt len hava akınlanna 350 Sovyet 

~lıllndt karayı dOttn Senerıtll. tayyareal iftlrak etmi§se df' 
d den isimli ltalyan bahkcı gemisi, Fln bava mUdafaa bataryal:ırı 
~lcaların tlddetlne dayaoamıya- nın isabetli at~lan bu tayyar · 

it Ptrçalanmııtar. leri pk yüksekten uçma:'!• mec. 
-_• MUleUer ceml19tlnln SoTJet bur etmesine, binaenaleyh ya 
~ 'Ulya • Ptnlandlya lhtlllfı bak- pılan bombardımanlar mUeulr 
rıdaJd Aaamble toplantıama olmamıftır. Bu bombardımanlnr 

l'llrJdye murahhuı olarak iftlrak neticesinde 16 1-1-t ~lmllş, 46 
~~-: Srnı mebuıu Necmettin kltl yu.J.lanmı§tır. ıFinl~dlya 
~ft.Haric4'• Vakilı&iaMn •va ku~e.tler ~vyet ~lli 
~~Ylr Nedim Veysel, buıtıa · kollan Ue malzeme depolarını 
il Semplon ekıpretlyle Cenev· bombardın1aD etmişler ve hava 
te~ ıeJmltlerdlr. muharebeleri esnasında 16 Sov 
it• Al•aıada open ıtah 19pan yet tayyaresi dUıı::UrmU"lerdir. 
'il hır Upıro.u artlaUerlnden S.· -ANLAIJILACAK tş DEGIL,. 
1ba, bu pee aaat 21,SO da Ankara Belaınki, ı• ( A.A.) - Hava! 

tdro.uada bir konstr nrecekllr. aja~a ~iriyorı 
~ ""' perpmbe ıeceal ıynl N•tle DUn, ezcllmle Viborgda. Ka· 
d ~ ikinci bir konser takip e· riıte ve Barosonda mUteaddlt 
toekur. . • 

l<ı • latanbul bel"Olu nukatlırı dOn hava tehllkeai ipretleri veril. 

1~1>llnmıtllt, idare heyell azalarını mlıttr. Hiçbir askeri ehemmiyet 
A.'!_bap etmlıterdlr. Cımın Nuri, anetmlyen ve içinde asker bu 
~ Sorsun, CelAl Sıtkı, Ahmet lunmıyan bu mıntakalarm tay· 
ll~t, idare mecllıl ıulıklarına: yare hUcumuna ma.rus tutul· 
lbo in A•nl, •• Vedaı Ardahan, maaı ar1n.şılacak lf defildlr. 

l'llıJptıklere MÇilmltlerdlr. Sovyet tayyarecllr ·. Flnllndl. 
~ Yıtbatı ıeee&lnde .. hıha kadar ya kıta.atına ve bat&ryalannı 
ııo blmaıı 19bl otel, bar" pzl~-~blerl belediyeye mllracut taarruz cesaretini g~termee·•r 
_ -.ıerdlr, Belcıdlf9 lnllllara mn- !erinden eremmiyetısiz kasaba· 
~e verecekti!'. Yalnız geçm se- lan bombardıman \'C mltralyôz 
~erde olduğu glbl bu sene halk- ateşine tutmaktadırlar. 
ıo._ ·:ınasa tutma parası" alınını- .AU1ANY U>.\.N ASiillRI 
~t.ır. A~TJca flat zammına da l'ı\R!>Dt lSTl~JİŞLER 
\ otanacakur. Londra, 24 - Sovyetlerin 
~l>olmabahçe, Be$1ktnş \'o Bebek Finlan:!iyada bu kış harekatı ta· 
ı:..... -lllda uzayan yol bllhaua Kuru- til edecekleri yolundaki §:ıyialar 
~eden aonra pek bozuk ve ~ teeyyüt eder gibi görilnmekte· 
'-' . Bu yolu genişletmek husu-
~ "da ötedenberl vaki olan dUştin- dir. 
' 1er tekrar ortaya çıkmıştır. Amsterdamdan gelen haberle 
~Uk ıenıtleme fçlıı nerelerde re eörc, Sovyetler Finlandiya 
~b blnalarm iat.iml1k edileceği hareketi için Ahr.anyadan askeri 

lt cdilmektedfr. , yardım istemiıler, Finlandiya sa 
~~ Dun 111.:şomd:m itibaren ekmek hilkrinin ab!oka~ını temin mak 
11~". llarınn on para ıammcdilmlş. 

el'' Öjrendiğimir.c göre. lngiliz
tl: muhtelif memleketlerden 
'1ıı .Jkia.rı ınallıın muvazaa Rek· 

Cil'~e Almanyaya gönderen ta. 
~ erı meydana çıkarmak için 
~ ~anm her tar:ıfında. büyük 
l'litat almıflardır. 

lııa ~tnarııstanda 27 müessesenin 
~~kilde muamele yapbkla.rı 
,_.
6 

bit edilmiş ve bunlara mal 
ııı:1ınemesi için Inl!ıltcre ile 
lti ~~elesi bulunan şehrinıiz::le
ltt. •rtnalara tebligat yapılmıg· 

~İngilizler, Almanyaya mu\·a
ltr SUretıle muhtelif memleket. 
ı_.~ lllallarmı sata1 mUe!!ese
~ lo yapmak istemiyorlar ve 

e~ ILl1Jı listelerini bUtUn mem· 
l'j .. etıerde!d İngiliz mUl'seesC'l"· 

·•e g" Onderiyorlar. 

sad'.yle Almanyadan harp gemisi 
ve Finlandiyadati Rus kuvvetle 
rini idare için Alman zabitleri 
talep c~mişlerdir. Almanya bu 
talebi kı:ıb:.ıl cdemiyccek vaziyet· 
te olduğunu bildirmiştir. 

Sovyctler, rouvaffo.k!yctgi:rJI· 
ğin sebeblcrl!ıi, ara5tınrkcn. 

Finlandiyadal:i mildafaa halla. 
rmm, bu memleketi Sovyet Rus· 
yaya karşı taarruz:la b~r bir si 
lah deposu olarak kullanmak is· 
tiyen uç yab ncı devlet tarafın. 
dan yapıldıi:'"lm iddia ediyorlar. 
Rus erkanı ha:· · esi, Manner
hein hattının Majino ve Zigfrit 
ten f a.rkı olmadığı kanaatinde· 
dir. Onlara göre, İngiltere ve 
Fransanm ayl:ırdanberi Zigfrit 
önlinde bir muvaffakiyet g6s. 
teremedikleri düşü UlUnıe. Rus 
ordusura hak verm<'k ıcap eder. 

JIARP \'AZh"ETl 
Röyter :ıJansı harp vaziyeti 

hakkında 1\1 mo.ltunau \l'M'fllU· 
tedlr: 
"Şim&l ve dolu ttm&l C!tphelt· 

rinde muzaffer Pm kıtub tara 
fından takip edilmekte olan 
auı kuvvetleri ricatlerin• de
vam etmekte&rler. 
No~ hududwıdua ,.ıu ha· 

berlert gare, Peteamo ltorldo· 
rwıclakl Sovyet Ol'ChllU da rln· 
'bdlyalılar t.&ratmdan pQıltQr. 
tUlmU'tU . Rullar ta.kip tıdll· 
mektedlr. 

Hoyen Jaen1 eephNlııde yol· 
ar Rualaı t&rafındu terltedll· 
mie twlula doludut. 

Ralla bölgeelode Sovyet kıta. 
ıtının ııa.y1atı m\lthlştir. Bir Fin 
webllğine göre Ruslar 30000 ölü 
·ıc yaralı bırakmışlardır.,. 

Sovyet tilosunun kuvvetine 
:a~"!!len, Finler yakm bir ıstık· 
xılde sahllleri tı::::ı cldcll bir teh· 

e göt!Ilemektedlrler. 
Hava c!h~tlne ge!lnce, Jtuela· 

ruı birçok tayyareleri mevcut 
ılmasına rağmen çok ehemmi. 
yetli askeri neticeler alabildik· 
·eri zannedilemez. Son Uç gil.n 
?.lrlmda Finllndiyalılar 36 Sov· 
yet tayyareal dUeUrmUelerdir • 

t.,,. N~ P1!9te ••lali' 
!eri Sovyet krtaat~m fhnalde 
!hemm!yetll ıurette rlcat ettik. 
.erini teyit eylemektedlrler. 

laveç gUetelert tınılndlyalı
tann Sallada elde ettikleri mu· 
vaffaldyeUn ebemmly.tlnl bil· 
hul& kaydetmNta ve bu m\l. 
vaffaki!·~tln Flnlbdiyayı l1dye 
X>lmek glbl korkUDQ bir tefeb
JUıU felce utrattıtmı bildir 
nektedlr. 

sını is;adi 
~ • A.,..., 14 ( .t.A.) ..._ 

IUo eh la Plt.ta attlarmm OBtO· 
ne ~ıkıuı Orat von 8pM tıtbhst· 
nm ltlt •ttnıı )'&llmUta vt du. 
man Mtrttmele devt\M ~truek· 
tedlr. 

Zırhlmın provumda bulunan 
mUhtnımat dtpOl\lnUn inf i!Akı 
bek'o!ldiğt ıçln Urugvay deniz 

makamları gemiye yaklaşılması· 
nı menetmlşlcrdir. 

Buenoa • Aire.s, f~ ( A.A.) -

Alman sc!'::.reti mü:;teşan, baş. 

vekil Cantlloya Oral von Spee' 
nln ·w ve mtıret~hıtınıtı 

:;erbest bırakılmasmı talep ve 
?>u talebin eababmı lah eden bir 
:ıota tevdi c~:nllÜJ'. Cantllo, nota 
yı tetkik edecek yakmda cevabı· 
:ıı verecektir. 

Bafvekllet dalres!nde ketum 
iavranılmakt., 'muma rafmen 

hUk1lmet makamatt. Alman nota· 
llDJD lldcletll '* proteatcnalM o 
madıfım, yalnıs Arjantlnln b· 
ranıametlne muhallf blt noktai 
nasan lah ft teerth etmekte 
~lduğunu bejU eylemektecllr

ıer. Bu makamat, htıkClmettn 
La Baye mukaveleleri ahklını· 

na tevfikan tttıhu etmlı olclu· 
fu tedbiri muhafaza ectecefl mu 
taleumdadır. 

SAAT: 13.40 

iki Norveç, bir lngiliz 
• 

battı gem ısı 
Oslo, ! ~, ( A.A.) - Kömür yüklü olarak lngiltereden tısveçc 

hare!tet etml3 olan Carl "HenRel ve Mals adındaki İsveç vapurla· 
rmm uğramıo olduklnn kaza neticestme mUrettebaUanndatı 38 
kişi telef olmU§tur. Malı mUrettebatmdan At kalmlf olan ye
di k1§f gece 'bir limanda karaya çıkarılınıeJardır. Bunlar KalAin 
bir mayna çarpmıı oldufunu. lmdadm& kotmuı ve kuuedeleri 
almı§ otan Cari Henkelln de keza bir m&yna çarptığını eöylemek· 
t.edlrler. Kllrettebat, tahlisiye san.~atlannı denile indirmeğe va. 
kit bulamamışlardır. Geminin enkazına yapıeıp kalnııl Olan bu 
yedi kıçlyi bir Norveç vapuru kurtarmııttt. 

LondrG. Si ( A.A.) - 1500 tonluk Longship ismindeki tngtll2 
vapuru lngilterenln garp sahillerinde kayalıklara ~ani bat· 
mıs;:tır. Vapurwı mUıcttebat.ı kurtarılmışta. 

Belçika balıkçı gemilerine top kondu 
Brtlksel, 24 ( A.A.) - Bel~lka balıkı;t gomi1mndan bir çoğu· 

na hafif toplar ve tayY&re dafi rrtitra.ly6zler konulmuıtur. Bu ta 
libat. serseri ma.yn1an tahrip etmeğe, bu geınilerlıı balıkçı kayık· 
!arına ref:ı1cat etmesine, ve kara sulannda BalCikanm hukukuna 
riayet edilmesine medar olacaktır. 

Nefer ayrıldı. Aradah Ud da • 
kika ıtçmemiıti. Tis ve kıM iki 
defa: 

- ''Silah bqmal" emri ttkrar. 
landı. Silihmı kapıp merdiven -
len en, .d~liklerden Eırlayanlar 

baı güvertede toplanıyorlardı. 
Makinede taretle\l'dt ttıffdl o. 

' ıaıı:ı~rda.'i baıka bi1til!l nefctlet, 
blr anl!a b'Oy sınııı olrnu1tat. ar -
ka arkaya dört sıra olarak top • 
Janmaılardı. Çavuı imitin kuman 
dası ayak seslerini durdurdu: 

- Hazırcıt .. 
Bir anda ku~i bin"bU1tıe 

çatpan tôpuklat ortaya ta1 ke • 
siln'liş hcykell::ti t!ilrlvctmi§tl. 

Şmitin kumanda11 tekraT du • 
yuldu: 

- lki ön aıra. on adım ileri •• 
Marıl •. 

Yerden keailen ailihlan ten 
adımlar kovaladı; onuncu adım. 
da birdenbire durdu. 

- Her ild ma 1.. Geriye d&ı 1. 
Bu çelik adımlar birer yayla 

harekete ıetirilmit cibi aoidan 
döndWer. 

Şmlt ç&'f\Jf rihıf emrini Yer
di. 

Neferlethı h~ilt ne eldufuft\ı, 
ne olacafttıu atrenmelt arsuliyle 
yanıyorlatdt. Yavq y&ftf konu· 
§ulan J!Jnrdtlar, ıunrtede tuhaf 
bir gilrültil yapıyordtL 
Millhmı V on Milche 18rDn

dU. Şmit çawıı.ın «uınanaaı 
yilkıeldlı 

- Hazır ol r aola.. bakı .. 
Mülizım Mücbe lki ııra ara· 

ıında yürtldU. Tam ortaya celdiği 
zaman: 

- Rahat... - kumandamr 
verdi. 

Milche: 
-Arkadaılar, dedi. kuman

:!annndtın, &nUnde bulunduğu· 
muz adadaki telsiz iıtaı)fOftunun 
Ye bblotann tahribi emrini al· 
dun. Bana yardım edecek elli ar 
itada .. ihtiyacım nr. tçlnizd~ 

benimle gelmelr btf yetılu birer 
adım iltriye ~ıkıırllar r 

Eu taleJ>lc bütll.1 neferler ev -
vela huır oldular, ıonta birer 
adım ileriye giderek rahat etti -
let. Sanki mülazım MUche. !r.ı 

arkadatlara: "birer adım ileti 
marı I,, ku:nanduıru •etm!tti. 

- Ter-kkltr ederim arlı:lldat· 
lar.~ Hepinizi beraber almak im
klnı obaydı memnun olurdum. 
Fakat :~iyi bot bırakmak c1aba 
çok tehlikeli olur. O halde bat· 
çavuş Şmit bana etti arlcadat 
seçsin .. 

B-.çaYUJ ba .ınir Oserlne elli 
arkadat 1eçd. Diğer taraftan 
li1ih daireainclon alman roY•l· 
verl:r bit an· içm:Ie datrtıldı. 

Makln~u. denlıe lndirilreck aıe -
re hazırlanan sandallardan b!rl· 

Ameriknda ordu mevcudu artbnlmıyacak ne yerleştirildi. 
\·a$1n tto:ı, 2-1 (A. A.) - Amerika harbb'e nezarcU, ordu mevcu- Ayrılan ne!erler, ıtta ile san. 

donu arttırmaktan \'Azgt<;mEl~e ve mcsalı;ini halihazırda 811lb altmda dallara doldular. Bu kafile ile 
buJunrnaktıı ol~n d3rt }'\12 iltmtl! iki bin klş!nln tnlim ,.e terbiyesine · karaya çtkrnıtyaeak n:ferler ıi-
hMnrt.m ğe kıarar \'0tıni.1Ur. Ordu t:ıe\'cudunun tt~itUne bilahare ın-
ıunı sısrUldllJ'tll tüeırda tarar verilccekUr. Binnctlcc ıbndlld blltçecle lılhlarını çattıktan sonra u..
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ordu için Web edUmL; ola.o krediler. bir milyar yedi yns ınllyondan lan indirmeye memur edlldlltt. 
bir milytt )11ı Dılllo'OD& lndlrlloocktlr. Ahşlnn hareketler, alıfkm el· 

ler aandallan suya indireli. Mo-
Nu:n:ın Me:ıemendoğluna b:r C3m!le ta:ın kayığ4 Ven Milcbe ile bat-

rar\s, 24 (A. A.) - Blrk:ıg gllndenberl Parlıte bulun:ın TUrkJ- çavn§ Ş:nit, çavu~ Kurt binmi§ • 
ye H:ırlcl}c V(lkalctl Umunıt Katlbt. BUyUk Elçi Numan )ılcnemmıCI· tl. l\fölazınun sandalı indirilmek' 
oğlu rlynsctlrıdckl Tilrk heyeti, dün atıam r'llm operaırmda, d~•tet 1 iltere idi ki Von Mü?!cr görilri:lil. 
reisi tarafın1:ın bir cemile olmak U::e~ amrfne taıalls olunrın riyaseti· Kayığa yakla~tı: 
cumhur locnınndn, Sr:..ı':'ı!!on ,.~ Daliln temılillnde ham bnhınmnttıır. -. Gidiyor mtı!tin MOeh~? 

Yalnız, omuzlarım hafifçe Jtal• 
dırmakla iktifa etti. 

Müllcr ilift -etti• 
- Allah ınuvaffakqet •enin 

MUche. 
- Teıekkllr tderlm kuınan

danııti. .. 
KüçUk bir iprttle motar in .. 

diril:!L İplerdert kurtanl4ıktan 

sonra gerideki dött .anckl ~ 
töre bağlandı w "raya dojru 
hareket •dildi. 

••• 
Direksiyon adasmdakl telm 

iıtasyonuntıA denizt dotna bs• 
kan taraçası gilnefin keskin a• 
cağı altındı adeta yanıp kavruba· 
yordu. Öğle Üzerleri parke tat
larına ilısan ayağı basamayacak 
kadar sıcak oluyordu. Bu ura. 
çaya açılan geniı ve camau peo
ccrelcrin yananda yakalı bain 
açık aarııın bir adam oturuyor
du. Bu ıat !ngiltercden bir aene 
evvel ıelmit iıtasyomuı idarealal 
eline almıı bir telsi% mUMn.W 
leli. 

lataayonun tara~ ıerçl &e-. 
nbe bakıyordu. Fakat buradan 
denizi ıörmek imk&nııı ciblydL 
Biraz çukurdaki yüksek ağaçlar, 
önünü tamamen kaplıyordu. 

lstaıyonW! anteni binadan ... 
talı rukan aoo metre kadar r 
zakta daha yüksekçe bir yerde 
kurulmuttu. 

Mühendiı bu istasyon binasm
da ıekis arkadqlyle beraber ~ 

turuyordu. Her ihtimale kaf'll 
iataıyonu muhafaza etmek Uzen 
b1J tane de mlbelWı Uker ..,... 
dı. 

Vakıt 8fle zamanr}'dı. cnn.. 
fln bu lmgm anında hemen ha: 
kel uykudaydı. Ayakta bir mil· 
hendiı. bir telaiı memuru bir de 
bina haricinde bekçi vardı. Tel· 
ab memuru, müıtacel blrkat 
telgrafı çekmek Uzere maklM 
bapnda kalmıf, mWıendla de 
kitap okumak vt biru han a
labilmek Umidiyle taraçaya açı

lan bilfük pe~erelerin yanında 
otunnuıtu. Adına ÇartS diyor
lardL Hemen hemen &mrlinCla 
yanunıdan fulaainı telail latu -
yontan iginde ıeçirmiıtL Hıttl 
koca iıtaıyocıu tek batma idare 
edebilecek kabiliyette idi. 

lnaan sesini pek u ititen 1ııa 
binada blr tek ses bllrim vui· 
yette idi: Telsia cızırtılan 1 llm· 
di de öğlenin bu atır havası i
çinde makine batındald Tomun 
çıkardılı '1%lrtılar itltlllyordu. 

(Devamı ..,, 

Çinliler 
Bir Japon fırkaaım 

imha ettiler 
Çunking, !.! ( A.A.) - Halen 

Nannig civannda cereyan et. 
m.ekte olan muharebe bakkmds 
resmen blldirlldiğiue göre, bU· 
yilk bli' eöhreti ba.ls olan bqln 
el Ja.poıi fırkası bu muharebr.de 
imha. ~dilmiştir. Muharebelerin 
bllyllk bir kısmı Nanigln 12 .4ll 
~imalinde statejlk b~r şehir uıatt 
ve Çin ile Fransız Htndlc;irua! 
arasında.ki yol nıUnakl\lA.tını 
kontrQl eden Santungda cereyatt 
etmi§lir. Bu ~eblr ge~nlerdl 
Japonlar tarafmd&tt a.pte4ll
mlşti. 

Şiddetli mub~ler esnasm. 
da. Kuntungun geQidl Çlnll1"1' 
tarafmdan zabt, t~rk ve telrrar 
zaptedilmiştir. Şimdi Çinlllerfn 
elinde bulunmaktadı:r. 

Harekata b!r çok Japon tır. 
yarelerl işttrak etıtı!~tı:·. 



Onları böyle evlendirdim 
Nakleden L.L. 

Semih, bana, aşkını itiraf e- \ muyordu. !:Sana karşı hudutsuz 
derken gözleri hakiki bir sevgi· bir emniyeti vardır. 

nin alevile parlıyordu. y · ı·ı · h ·ık 
0 

k d .. 
1 

.,, d' enı ev ı erın ayatı, ı aY.. 
- a ar guz.e mı · • ıye larda iyi ve sakin gec_;iyordu. 

sordum. Utk, k . .. k k 
- Gür.el de söz mü? Melek 10 yavaş yavaş uçu av-

gibi! galar başgösterdi; bunlar da 
tedricen genişlıyordu. Bu k&T

- O Seni seviyor mu? galarda, dostum Semih tahrirde 
- Daha haberi yok. olduğu gibi sözde de zayıf oldu· 
- Ne zaman söyliyeceksin? 

ğundan hem kendisini ve hem 
- !şte, beni en çok düşündü. de eşini fena karakterize eden a. 

ren de bu. Ona karşı duyduğum 
ğır kelimeler kullanıyordu. Ay-

a9kı hakkile ifade edecek sözleri ten de, sözlerinde Semihten ger; 
bulamıyorum. Bundan başka, o kalmıyordu. 
anda şaşırıveririm ve dilim tu· 
tulur diye korkuyorum. 

- Böyle bir vaziyet karşısın· 
da başvurulan çare mektuptur. 
Ona mek"'tup yazıver. 

-Ben de bunu düşündüm. Fa· 
kat, bildiğin gibi, bunu becere. 
remiyorum. Kendisine yazaca· 
ğım dört sayfa yazının adi ve 
sulu şeylerle dolu olacağından 

ve böylece yegane ümidimin su
ya dil§eceğinden korkuyorum .. 
Bunun için, mektubu yazmayı 

senden rica edecektim. Malum 
ya sen mektepte tahrirde daima 
kuvvetliydin. Halbuki ben sını
fın yüzkara.sı ... Bu iyliği benden 
esirgemiyeceksin, değil mi? 

Filhakika, bunu Semihten e. 
sirgiycmezdim. Çünkü Semih 
benim arkı:ıda.şımdı; sonra da 
tahrirdeki istidadımın tanınma· 
sı... Bundan b~ka, yazacağım 

satırların kuvvetile bunların bir
le.smesini görmek ve tecrübe et· 
mek arzusunu duymaktaydım. 

Yazdığnn birinci mektubu Semih 
kendi eliyle kopya etti. Bütün 
bilgimi, maharetimi kullanarak 
yazdığını bu mektuplarla,diyebi 
lirim ki, me"ktup .. nevinde edebi 
bir şaheser meydana getir
miş oldum. Mektubu okurken 
Semih beni hayran hayran din· 
liyordu. Okumayı bitirince: 

- Bu mektubu, dedim, alıp ta 
sana aııık olmazsa, kalbinin be· 
ton armeden yapılmış olduğuna 
i:ıanmamız lazım gelecektir. 

Bittabi, kalbi böyle değildi. 

Ayten ce\'ap yazmakta gecikme. 
di. Semih: 

- Bundan ne netice çıkarır· 

sın ? • diye sordu. 
- Gayet basit, oyunu kazan· 

dık! Fakat saadet günümüz ge. 
linceye kadar bol mürekkep sar· 
fetmemiz lazım. 

- Sarfcdcceğiz. Hayatımın 
bu müşkül zamanında beni yal· 
nız bırakmıyacağınIZI ümit e
derim. 

- Hiç merak etme, Semih, 
seni hiç bırakır mıyım? Bilakis, 
güzel yazı yazmak sporu beni 
çok eğlendiriyor. 

Mektuplar eidip gelmiye baş. 
lamıştı. Bu arada, Ayten, yaz
mevsimini geçirmek üzere kıra 
gittiği için mektuplar sıklaştı ve 
daha çok arzu edilir bir hal al
dı. I:aftada en az iki mektup ya· 
zryor ve gene iki mektup oku
yordum.Bütün mektuplar cilt ha 
linde toplaru.bilecek kadar çok 
ve.birçok güzel gözleri yaşarta
bilecek kadar içliydi. 

1k.ısinin de yakın arkadaşı ol~ 
duğum için karıkoca biribirinin 
aleyhine gizledikleri düşünce 

\'C sırları ayrı ayrı bana söyle
miye başladılar. Ayten: 

- Baza.n oturup düşünüycı. 

rum: Acaba o güzel, ince ruhlu • 
mektupları baıı.a yazan bu muy
du? 

Semihte de ayni 
küm sürüyordu: 

şüphe hü· 

- Bana o kadar güzel yazılar 
yazan bu kadının şimdi böyle 
konuşmasına hiç imkan var mı? 

Oynı şüphe beni de kuşkulan 
drrıyordu. Yeni evliler hakkında 
Feriha ile konuşunca bu şüphen. 
tamamen zail oldu. Feriha, Ay· 
tenin samimi arkadaşıydı. Ken
disile evde yalnız bulunduğumuz 
bir gün arkadaşlarımızın geçim 
sizliğinden bahSediyor, mütale
alarımızı ileri sürüyorduk. 

- Ben dedim, bu hikayeyi pch 
yakından tak-ip ettiğim için, Ay 
tenin Semihe kar§ı takındığı 

vaziyet çoktandır beni §Üphclc· 
re düşürdü. Semih onun yazdığı 
o güzel mektupları hatırladıkça 
bugünkü değişikliğini bayrt>tlr 
karşılıyorum. 

Feriha giildü: 
- Size bir sır söliyeyim am'! 

bir 3artla: ağzınızdan bir kclı 

mc bile çıkmıyacağma dair ba. 
na söz veriniz. 

- Bunun için hiç merak et· 
meyin .. 

- ~lcktupları Ayten yazını· 
yordu! 

- Ya! Peki, kim yazıyordu ? 

- Ben! .. O zavallı, Semihin 
ilk mektubunu alır almaz bana 
koştu. Yazacak söz bulamadığı 
için cevabı benim yazmamı rica 
etti. Ben, o mektubu o kadar be

ğenmiştim ki, ona yardım etme. 
ği memnuniyetle kabul ettim .• 

Gülmeğe b~ladım. Ayten: 

- Neden gülüyorsunuz? diye 
sordu. Tuhafınıza. mı gitti? 

- Yoo ! Hiç bile. Fakat. bili· 
yor musunuz, ben de ... • 

Sırrımı söyledim. 
ll'ç ay sonra, Semih, geçimsiz

lik yüzünden talak davası açtığı 
gün, Feriha benim zevcem ol· 
muştu. 

!Cür'etkar ingiliz 
denizaltısı 

Ursulo Mmtı lııgtllz d<'ntz:ıthsmm son gt\nler tı:tnclc 

mu\'nffakıyctkr olml ucu!:ırmıızın h:ıtırındallır. nu dcni:ı::ıJtı, Şim:ıl 

Denizinde Almanlıırm diıktilkleri mayn Jıat:tnıı gcçmcğc \ 'C Kül< ha

Ycn yakınma ol.ulnral' J\öln tipinde bir Alman kruvnzürünü forpille

m<';;e mu\'Bffnk olmuştu. l'ulrn.rdaki :rcsimJeri!c f-Orplllcncn Alman 

kruYazörü, 'Ursulo talıtclbnlılrl, hadise yerinin bnritnsı görülüyor. 

Altla Mlıla görıliiğlinüz ş:ıhıs, dcnlzaltıııııı Uı.inci kaptanı, snğdalti ku.. 

manda.ıııdır. 

Ceplıtyc giılen bir fngUtz 11skcrl trenin pannaldığmdıı. 
Skl1crle tc~lılz e<lilcn Fin :ısl<erlerlnılcn bir grup .•• SC\"gili ile \·c<lala5ıyor 

Numamn ağabeysi güldü ve: 
- Güzin Hanım, dedi. Biz za. 

manr akreple yelkovanın hareke -
ti \'eya takvimin kopan yap:ak -
larile ölçen insanlardan dcjiliz. 
Geçmiş zamanların bazı anları bi. 
zim için ebedidir. Iztırap dakika. 
!arımız ise bize gökyüzünün de . 
rinliklerinden uzak yıldızlardan 

daha uzak sayılır. 
Yemek çok neşeli geçti .. 
Yarın nikfıh kıyı1acak.. Çok sa. 

Sa"l Dakika'r.m his. ask. m'".ccra rom- --:1: 70 

Nakleden: tduz.af fer Ese;. 

Bir yolu dönerken bir aydan;,~. 

ri saçı sakalı ağarmı~. sırtı kan. 
burla~mış bekçiyi gördüler. 

de bir nikfıh .. Yalnız aile efradı di. 
ve çok yakın dostlar hazır bulu . 
nacak. Yusuf Kenan düğüne gcL 
medi. Güzin bileğindeki altın bi. 
!ezik ve bu bilezikle beraber gelen 
incilere bakıyor .. Sonra bunlarla 
beraber gelen mektu!:>:.ı dü5ünü -

- Hüseyin ağa! 
Numanm sesi bekçiyi titretti. 

Mes'ut çifte baktı ve: 
yor: 

- Serber dedi, bugünkü san • 
detimi sana borçluyum. 

Sonra Numana döndü: . 
- Eğer Serber olmasaydı sefll 

katiycn bulamıyacaktım. 
Bir dakika hulyaya daldı: 
- Siz kendinizi sevdirmek sa' 

natini ne güzel biliyorsunuz. ı.ı 
Delikanlı hafif hafif bir ş:ır 

mmldanmağa başladı: 

Bu dağı.ar ulu dağlar 
Eteği sulu dağlar 
JJeu derdimi söylersem 
Gök durur bulut ağ!ar. 

"' Sis içersindeki kucakla~r1111 • 

- Bu namussuz Semih, doğru· 
su mükemmel bir eş buldu .. diye 
düşünüyordum. Açıkgöz, nazik. 
se\•imli, iyi kalbli ve münevver 
bir kadın .. Onun gibi yazı yaza· 
bilen kadınlara pek seyrek tesa. 
düf edilir. 

U t; \. O (i L l: r 
~ı . ı:. ıu ·\I. . • .J 1 ıu •. u • h.ruı t 
~r;' ı !IAn•l\lı ıula ı: Kıuırra 
&KUC.:O. ı <t:•·brımlolodrl : Dlldlrmemlftlr. 

"Bu inciler çok eskidir Güzin .. 

- Aman efendim, dC'li, beni 
affediniz! 

Bana satan Hindlinin sözlerine i- Numan güzel beyaz elini Hi.i -
namlır"a Saba melikesi Belkis bu seyin Ağanın omuzuna koydu ve 
incilerle sü:-ılenirmi5 .. Ben buna i. ona tebessüm etti: 

hatırlayan Güzin, vücudü ürPet,; 
rerck Numana sarıldı .. Ve tn; 
bir tebessümle ş:ırkıya devarll c ' 
tj: Netice beş ay sonra elde edil· 

dı : Biribirinc meftun olan dos· 
tum Semih ile arkadaşı Ayten, 
kendi vaziyetlcrir.1.Ie bulunan 
herkesin yapacağı gibi hareket 
ettiler. Evlendiler. Gelinlik man 
tosu içinde Ayteni &m1bin ya· 
nıbagrnda görünce: 

- Zavallı Ayten _ diye söy
lendim, nereden bilsin kL. 

Yenıt evHlcrin yakın aile arka· 
daşt olmuştum. Semih, saadeti· 
ni bana bo~lu olduğunu unut· 

ırr.ı., Htıcunı cTUr•c.ı 
.ır:ıJ . .- ı JıCUçUll ruıı ... 
\A" \ ı Uc p&lavra•ı ı><>U. bat17u1 (T1lrkçO. 

"l')IP'.K ı Ml)DJD&rlr Stedın 
T "l '<l~l ı Malık Zoraki baydul <Tllrk.Ct). 
ı . u. r. : c;a ınan Tac ITUrkco 
'\Aı;.AKl \ : Caını:.a;ıtıan• ualltuı •• f,.•ıı.,r. 

mektoplllrr 
"'·~ "ı; \R ı..onııra ııatak.luuıeltrl 
\ u.nıı: : nııc:ırm•m:ttlr 

ı:,JK ı Par• ııııtlan 
A8RI . Namualcıkcaı u ıtapta..ı:ı lkorpl)·oı 

IRulD('&), 
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