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1 Çocuğunuzu Mektebe GönderJrJcen lir de 

focuk· Ansiklopedi~ 
Alınız, ÇOnkD b11 And klopedl ' ' 
on• mektep kft•bı k•d•r ve 
belki ond•n daha zly•de llzımdır, 

ILKTEŞRIN 
1 9 4 1 5 I< U R U Ş 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Ffyab 8 liradı r. T AN mlieseseılnde ve klbDcı18'dJO b ulunur. l 

• ALMAN TiCARETi 
Menemencioğlu Itilifın 
Esaslarını izah Etti 

11 Almanlar 
Moskovayı 
Alamaz!,, 

Rus Sözcüsü Resmi 
Alman Taarruzlarının 

H erg ün Biraz Daha 

iT AL YADA - 1 MübadelelerFüliOlacağılçinlthalvelhraç Yavaşladığını Söyledi 

KITLIK lmkCinları da Gözönünde Tutulmuştur 
Ankara, 15 (TAN Muhtıb:rin -

BAŞLAM ŞTIR 
den) -Hariciye Vektilcti umumi 1 kiı.tıbi Numan Menemt!ncioglu, 
Almanya ile aktedilen ticari nn -
!aşmalar hakkında şu izah~tı v1::r 

'Cephe arkasında ba~lıyan nclık ve 
1atlık bir memleketin maneviyatını l 
sarsan en bilyük fımıldir. Onun .
çındir ki, Hitler bu defa her şey
ö.en evvel ordunun ve memleketin 
gıda Ihtlyaçlarmı temine ehemmi
yet vermiştir ve Sovyet harbini 
göze alışının bir sebebi de budur. 
"ltolynnın mahrumiyete dü~esi, bu 
Uibarla mihver için yeni bir zaaf 
teşkil edecektir. 

~1. Zekeı·iya SERTEL 

nıiştir: 
"Ticaret anlaşmalarının Millet 

Meclisince kabul ve ~asdik cdıl • 1 
dikten SOJlra neşredılınE>sı usul -

1 

dendir. Bi.ınunla berııb~r Almı:ın 
anlaşmasının umumi hakları üze
rinde ve bilhassa mera'· l·ıfler. kı 
sımları hakkmda mallımat vcıe -
bilirim. 

Akdettiğimiz vesikalar iınzn ta 
r ihi olan 9 ilkteşrin güıı-.ı mer'ı· 
yete gırmiştir. Hükumet 3970 sa
yılı .ıı c.nunun v::?rdiği saliıhiyeie 

Tfı hıırbin başladığı günden . müsteniden iil)Za edilen anlaşma 
beri mihverin çürük tarafı ları derhal mer'ıyet mevkııne ko-

ltalyadır. Şimali Afrikada İtalyan vacaK bir hii.ıı:ünı kabul ctmişt'r S O\ ')l't H alk komiser muavirn 
orduları hezimete uğrayınca Al - Ve böylece umumi ısmi gene scy- 1\lare~aı Koulik 
manlnr Afrika harbine karışm:ya rini takip etmek ve mer·iyct Bii-
mecbur o1lnuşlardır. Akdenizde Har iciye U mumi K at ibi Nuınnn yük Mıllet Meclisinin tasdilrn1 • 
İtalyan deniz ve hava kuvvetleri Mcneınen~ ioğlu <Sonu: sa: 2; su: 1) 

İngiliz donanmasının faaliyetini ============================== 
körletemeyınce Alman tayyarele
rı Sicilya adasina yerleşmek ıstı
rannda kaldı, Balkanlarda !tal -
yan orduları küçük Yunanistanın 
bile hakkından gelemediği için, 
Alman kuvvetleri onların yardı
mına koşmak mecburiyetini duy
du. 

İtalyanın 
İç Vaziyeti 
Huzursuz 

Bitaraflık 
Kanununda 
Değişiklik 

Şımdi üçüncü kış harbine girer 
k n de İtalyadan mıhverin kuv -
" tıni sarsan hoşnutsuzluk sesıe- Almanların lsrarı ile Ticaret Gemilerinin 
n yuksclmıye baş'Iamış bulunu - ~ 

~ 0fiu1ya ötedenberi gıda maddesi 1 O Valinin Azledildiği T eslihi İşi Kat'i 
'~n:a~ış~:a~e f;z!:frıaç~~~~~ı~~:; Söyleniyor Karara Bağlamyor 
ba ladıktan sonra yollar kapn:ıdı Ankara, 15 (Radyo gazet"~il -- Vaşington, ı:> (A.A .) - .MC • 
"e Italya dahildeki stoklariyle Bugtin gelen bir habere ~ör<.>, 1- messiller mec:;·;inin har ic!vc en· 
Almanyanır. vardımına güvenmi- talyada sık sık tren kazaları ol - c~ :ı~t:.ni bitaraflık kanunun.un, A
ye mecbur kaldı. İlk harp sene- maktadır. Son 24 saat .ut'fı:ıda mı.::r:r r.n t icaret gemileri"•.ı -.ıl~h'\ 
sınde İtalyanın mahrumiyetini iıı; tren kazası olmuştur tngi! iz bndırılmasmı r,ıeneden alı.km :ll
duyduğu ilk maddeler kömür ve Iere göre bütün bunlar, lt:ıly::ıda :.ın ilgasını t< &'< ip etmi~tir. Bu 
petrol oldu. İtalya bütün kömiı- dalılli vaziyetin iyi olmadığ:nı hususta haz.l'l:ınan kanun l:iyı • 
runu dışardan, bilhassa İngilte - göst•·ren delillerdir. Yine L(Jndra hası mebusan meclisinde r.ıu~ta
reden getirtirdi. lngiltereden kö- ya göre,Almanların ısrariyle 1 o celiyet kararl ii~ görüjtilecekt1r. 
mur alamayınca Almanya yardı- Italyan valisi azledilmiştir. l\rüzakereler yarın bütün gün \E' 
mina yetişti. Fakat alabildiği kö- Moskovadan gelen bir habere cuma günü b!r saat devam e·lc -
mür ltalyanın ihtiyacını temine göre, Almanya İtalyanın şimalini ccktir . 
kafi gelmiyordu. Daha harbin ilk ilh:ık etmiye karar vermiştir. Ay Amerikada grevler 
senesinde kalöriferler söndü, so - nı habere göre, bu karann doğ-
balar kapatıldı ve halk bütün kışı ruluğunu teyit eden emareler c.le Nevyork, 15 (A.A.) - Nt!v-
so~ta geçirdi. 1 d york-Sun gazetesi Amerikadnld 

· lik h t tt ı ~ur. ar ır: grevlerm günün en muhim me -
sene arp en sonra a - 1 - Son zamanlarda ltalyıı -

Ya mevcut stoklarını da yiyı"p bı' selesi halıne geldigini ve milli - daki Alman garnizonlarının mlk tirdiği ve bu sene mahsul de iyi nı'itl<- fa.a progr unının bu suretle 
olmadığı için şimdi yalniz kömür tarı arttırılmıştır· mütemadiyen tevakkufa uşradı 
ve petrol değil, diğer gıda mad- 2 - Afrikada yeni b ir harbe ğmı, yüzlerce milyon dolarlık si
deleri bakımından da büyük bir hazırlık bahanesiyle Sardonya parişin gecikmekte olduğunu ya-
mahrumiyet içine düştü.. ve Sjcilyadaki Alman kuvvetle - zıyor. 

İtalyada halka 939-940 ı.pnda rinin miktarı çoğaltılmııtır. Filhakika, halihazırda Birleşik 
105, 940-41 yılında 100 ve bu yıl 3 - Bulgaristanda ve diğer yer Amerikada dört grev dikkat nıı -

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet 
hükumeti sozcusiı Lozovski, dün 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş · 
tur: 
"Almanların Moskovayı h çbir 

zaman alamıyacaklarmı biliyo -
ruz. Alman ileri hareketleri her 
gün biraz da'ıa yavuşlamaktariır. 
Her geçen gün düşmana pahalı · 
ya mal olmaktadır. 

Alınanlar hava üstünlüğün:i 
kazanmamışlardır. Sovyet tay~a· 
releri büyük bır rol oynuyorlar 
Dikkate değer bir hadise pazar · 
te~i alı'~mı nPşredılen Sovyet 
tebliginde bildırildıği gibı yalnız 
bir günde 122 Alman tayyaresi . 
nin imha edilmiş olmasıdır. 

(Son u, Sa: 2; SU: 7) 

Hava Akınları 
Neticesinde 

lngilterede 22 Ay 
Zarfmda 18698 Kişi 

Öldü ve 20451 Kiıi 
de Yaralandı 

Londra, 15 (A.A.) - Milli em
niyet nazın, harbin başladığın • 
danberl geçen haziran ayına ka· 
dar İngiltere üzerine yapılan dü~ 
rnan hava akınlan neticesinde 
18698 kişinin ölmüş ve 20451 ki
şinin hastahanelerde tedavi al -
tına alınmığ olduğunu bildirmiş
tir. 

lnglliı hava akınlan 
yalnız 40 gün kömür yakmak mu lerde asayişi temin bahanesi.Ylc zan çekmektedir. 
1aadeıi verilmiştir . bir kısım İtalyan kuvvetleri, l tal Hükiımet makamlan, bu grev- Lo~dr~, .ı~ (A.A.) - Hava Nc-

italyada nüfus başina verilen yadan uzaklaştmlınıştır. lerin müessif gecikmelere sebep zare~ı. bıldırıyor: Bombardım~ 
ekmek nisbeti, Avrupada yalnız 4 - ltalyad:l Gestapo teşkilatı olduğunu inkar etmemekte fa- 'lıervısme mensup tayyareler dun 
Polonyada verilen mikt~r ile mü g~nişletilmiştir. Ayni zamanda kat hadiselerin hükiımetin Jahi- gece gayri müsait bir havada ce
kayese edilebilir: Günde adam Alman askerlerine hakaret eden- li siyasetine mt'.ıhalif olan tarafın nubi Almanyada bazı hedeflere 
başına verilen ekmek miktan Al leri kurşuna dizilmek hakkı İti&! dan izam edildiğini ve bütün Bır taa~z etmişlerd~r. ~u har~ld.t -
manyada 321 gram Danımarka- yanlardan alınarak Gestapoya ve leşik Amerikada grevcilerin kay ta do~ tayy~r~mız donmemıştır. 
da 346 gram F~da 275 gram rilıniştir. da değmez bir n isbette olarak 30 S~il. servısme ~ensup tayya -
Holandada 285 gram, Bohemy~ Bü~ün b'!- ~berleri • ihtiyat bin kişiyi geçmemiş bulunduğu- relerımız gece ~~vrıyeleri esnasın 
ve Moravyada 271 gram, Belçika kaydıyle tellkkı etmek lazımdır. na işaret eylemek tedir. - 1 da Norveç sahıli açığında orta to-
da 224 gram, İtalya ve Polonya- -!...J (Sonu; aa: 2; ao: 1) 

da 200 gramdır. 
İtalyanların belli başlı gıdala

nnı teşkil eden maddeler, mısır 
unu ,, ekmek, makarna, pirinç ve 
zeytınyağıdır. Bu gıda maddeleri 
harbin başlangıcındanberi vesika 
ya tabidir ve bu yıl evvelki se
nelerde verilen miktar yarıya in
dirilnıiştir. 

İki s~!1edenberi İtalyada zeytin 
mahsulu fena olduğu için bu yıl 
lt .. lyanlar bu hususta da sıkınt:
ya düşmüşlerdir. 

!J rp dolayıs;yle balık da 
bulunmamaktadır. 

Bu kıtlığın derecesini anlamak 
için son zamanlarda İtalyan gaze
te lerınin açıktan açığa şi~ayete 
bnşladıklarını hatırlamak !tifi -
dir. 

Hatta bir İtalyan gazetesi ge· 
çen gun Libyada bulunan İbl -
yar. ve Alman kuvvetlerine gıda 
) 1?'. •,nrmek mecburiyetinde kal
dı : ıçm İtalyanın büyük' fedakir 
Iıkl .. yapt·p,ını söylemekteq çe
k nmemıştir Libyadakl bı!!k;&Ç 

1u. bın kışılik ordusunu besleme · 

(Sonu; la: f 80: 7) 

4 

taııva kıtalan tarafuı4an m ildafaa edllmekte olan Tohruk ta hava 4lafii toplaıüa • iri 

l\foc~·r Naibi Amiral llorti Ş:ırk '-'cylıc~inde Alman umumi karargahını ziyaret 

SOVYET TEBLiG , 
Çifte İmha

1

f8·····;;·~N·b~tls-k·~~I Rus Kıtaa 
M h b • = ır u u : H T f u are esı i i er ara t 

ALMAN TEBliGi 

ı 

Sona Eriyor !Alma~ Nazırı, Rus Karşı Koyuy 
i Harbı Kazandmış, . -

Külli Kuvvetler Başka ~ F~kat ~ah.a H~nüz i Merkezde Almanla 
Harekat için Serbest i Bıtmemıştır, Dıyor i 10 Bin Tayyare 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman 
Kalmıs Vaziyettedir propaganda ~azın Goebbels, nas Kullandığı Söyleni 

" yonal sosyalıst partısı müm'3ssil 

Abnan Esir Sayısı üç 
Milyonu Geçiyor 

leri önünde söyledigi bir nutukt:t 
Cenupta Mariu bilhassa demiştir ki: 

Tahliye 
"Artık hiçbir abluka bizi aç bı

rak ımaz. Ham maddeler saha;:an
da duşmanlarımıza olan iıstunlu-
ğtlmüz bugun her zamandan zi- Moskova, 15 (A.A.) - So Berlın, 15 (AA.) - Alman O"

du!arı başkumandanlığının husu 
sı tebliği: 

Briansk ve Viazma çifte mey -
dun muharebesinin sonu yaklaş
maktadır. 

Bugün Brianskın şimalinde 
ki cephede .;eınber altına alınmls 
t:ulunan düşman kuvvetleri d; 
Alman kuvve~!eri tarafından m:lg 
lüp edilmiştir. Alman kuvvetl~
ı i düşmana kanlı zayiat verdır- j 
nıiştir. 

Briansk'ın ceııubundaki orm3'l 
lık bölgelerin mağlup edilmi~ \ e 
orada çemb~- futına alınmış dit~ 
man ordularıl'ln bakiyelerındt·~ \ 
tt>mizlenmesi devam eylemekt·!· r' 
dır. 

yade belirmiştir. Duşman kendi• gece yansı teblişi : 
zaranna olarak yavaş yavaş an - 14 ilkteşrm gtlnu kuvvet 

(Sonu; sa. 2; su. 6> mız bütün cephe boyunca d 

Dr. Goebbels 

mania çarpışmışlardır. Muh 
beler bilhassa Vıazma, ık 
ve Kalinin istikametlerin~ 
şıddetli olmuJtur. Şiddetli 
rebelerden sonra kıtal,. ... ,,.. .. t.'I 
riupol'u tahliye etmişlerdir 
Bir günlük Alman z 

13,000 uluyor 
Moskova, 15 (A.A.) -

gece yansı. tebliğinin zeyli: 
Salı günü cephenin batı 

metınde yapılan muharebe 
ticesinde 13 binden eksik 
mak üzere Alman asker ve 
yı ölmüş veya yaral.anı~ltlı~ 
talarımız ilerlemekte ol~ 
mana anudane mukavem9' ;. 
mekte devam ediyor. 

(Sonu; 8a: 2; 

Bu muazzım yarma ve çevıı m" 
r.ıuharebesiıl:? ıştirak etmiş oı&tt 
Alman kıtal.mnın kulli kuvveti 
başka harekata oevam için şim -
c.• ·den serbest kalmış bulunu;ıor-
J~r. =======-~-,----==,........,~===~:-==========~=-==-==::ıln 

(Sonu: Sa: 2: SD: 1) 

Sulh Akdi T d •• için Y apllan e avısı Lazım 

İskandiller 
Berlinde 

Tekzip 
Katiyetle 
Ediliyor 

Berne, 15 (A.A.) - Ofi : h•r!ç
re gazeteleri, Alman yanın bi · 
sulh akdi maksadiyle iskandiller 
yapmış olduğuna müteallik ha -
ber lerin Berlin tarafından tek,.jp 
edilmesinden tekrar bahsetmiye 
başlamışlardır. Basler Nachrıch
len gazetesinin Berlin muhabıri 
yazıyor: 

"Geçen hafta sonunda Alman -
yanın Rusyaya mütareke tekili 
etmiş olduğu Berlinde tekzip e
dilmiştir. Şimdi de .\lman~·an·n 
Hr sulh akdi maksadiyle i"1tan -
dıller yapmış olduğuna iaır in -
giliz menbaından verilmiş olan 
haberler d~ kat'l bir ıfadc ile 
tekzip olunmaktadır.,, 
Diğer taraftan Joumal de Gc -

neve'in Berlin muhabid, şöyle dı 
yor : 

"Mütemadiyen Almanya tara
fında:ı mütareke teklifin•~ bulu
nulmuş olmasından bahsedilme • 
•i Hariciye Nezareti mahCille·ın
de Londra hükUmetinin i~irdt- bu 
lunduğu nazik vaziyetin bir nı -
pnesi addedUmektedir.,, 

Başağrısı. sancı, bulantı, titreme, aksırık, öksürük. 
hazımsızlık gibı aliunellen olmadığı için bazı 

lan biz "huy,, der, geçeriz. Halbuki tıp onlan patalojik bir 
yar; tedavi lüzumunu ileri siırer. Meseli öfke gibi ... ikide 
dete kapılanlar, havadan nem kaparak ıiıiçten yere kuplere 
ler veya babası tutanlar hastadırlar; şimdiki meşhur ismiYlıl 
siyon,, lannı muhakkak surette olçtürmelidirler. Bir d 
yahut yükseklikle karşılapalan pek mümkündür. Aynca 
barsakların iyi işlemesinden meydana gelen bir zehirleDDMll 
cesi de olabilir. Vaktiyle aşkın müshil ile tedavisıni tavs.i 
bir hekımi hatırlıyarak diyebilirim ki, bu meselede ayni 
faydalı bir rol oynaması ihtimali de varda. 

Öfke baldan tatlıdır ... amma butatlılık, sanırım, alkol, ti 
ve morfindeki gibi zehirlenme sonu, muhakemenin Jtay.,.., 
sınden ıleri gelır. Doğrusu "Ofk,. ıle kalkan zarar ıle o~ 
züdür. Öfkeden ziyan görmiyene acaba rastla ~qf• 
hastalık gibi etrafındakiler için bir üzüntü ve m 
"Ay, şimdi kızacak, bir şey yapacak, bir şey kıracü;, 
rekler çarpar, durur. Fena şey! Ofke öldürücüdür de •.. Bu 
olenlere ve öldürenlere bile tesadüf olunur! 

Umumi hayata yakından karışmıı. halk ile mün 
eserlerı - resmi daire, gazete, kütüphane veya sahnede 
daima gözönüııde bulunan öfkeli bir adamın tedavisini 
bırakması büyük bir suçtur. Zira hem kendisi çok azap 
bağlı bulunduğu daireye, yol.tan )ert: söz getirir, hem de 
suzcasına vakalara, pirenin deve olmasına sebebiyet venr 
barla o gibılerin tedavisi umumi menfaat bakımından 
lı olur. Hususiyle bir muharririn, bir aktörün, bir sahne 
rünün öfkelısı, manzaraya bazan bir mesele, bir dert, bir 
J;nı bile verebilir. Bu meslektekıler tenkitler kaqısmda 
mayı, nihayet birkaç zeki sözle işin içinden çıkmayı b 
Şayet ben, otuz şu kadar senedir, bin çeşit acı. katı, çok 
kaba tenkitlere karşı omuz silkmek ve alaya vurmak 
nıasaydun şimdiye kadar, çoktan ya kelldime kıyınlf, 
kasının kanına girmif olurdum! 



'O {TfRAF 
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.ır çölde imişim. Ve bir ker- damda yatırmam doğru muydu? Pek 
a aft.bilmediğim istikametr. ilerle - hakir olarak bunlan düşünüyor ve ken 

~m. Güneş pek yakıct. Başıma di kendime diyorum: 

Yeni Bir İhtikCir 
Sistemi 

--o-

Sahte Faturalarla 
Mallar Saklanıyor _ udi.ime beyaz bir hr.z sarmışırn. "Her hangi bir genç kız için k~n-

.arabi değil mi? Çok neşeliyim ve dimi mesuliyet altına sokuyorum. Bir Anadoluya mal gönderen toptancr-
1şaat1um. Kendi kendime şarkılar !'OY gece odamda yattr .. Kafi değil mi? Bu hır, faturalarının bir suretini fiyat 
konuve sesımı sahralann ufuklarına gece de başka birisinin evinde yatsın. rrürakabe bürosuna vermekte idileı-. 

116.4 göndermek için bütün sesiıı1\e Ben ona bakmağa mecbur muyunı1,. Son günlerde büroya verilen fatura
~ksil1yorum. Yanımda hiç kimsenin Bu düşünce He ona bakt1m. O da lnrın fazlalığı nazarı di.kkati celbet-

l •tmnması ve korkunç bir çölde bana bakıyordu. Samimi bir tebes- ffi·$tİr. Bu faturaların baz1larmın sah 
le a on deve ile yalnız olmam beni sümle: te olduğu anlaşılm1ş ve malarm sev-
ksiltkorkutnıuyor. Fakat bir aralıK, - Niçin düşündünüz? Dedi. kcdilip edilmediği Anadolu mer-
inü a hurma ağaçları ve yeşillikl'!l" - ?... d:ezlerinden sorulmuştur. Gelen ı;;"vap 
iğü orum. Sanki bir kum fırtınası- - Yoksa ilzerinize yüklediğim kül- ta Anadoluya gönderildiği, fatura ile 
uv kk~ceğin.i h:;ıber almıt gibi ürkü- fetleri mi düşünüyordunuz? bıciirien maların oraya gönderilmiye-

a titıiyorum Uzakta gördüğüm İstemiyerek: rek saklandığı veya yiiksek fiyatla 
teklilEtık beni korkutuyor, Amma ne htnnbulda satıldtg"ı anlıışrlmıııtır. İşin 
k] • b'l · v k - Hayır! dedim, böyle bir fikir as-arı ,unu ı ınıyorum. e ervan- ehemmiyetini gören mürakabe bürosu 
k t d.. k ıd·-· · t'k t la hatırımdan genıe:ı:. ecYe onere • gı: ıgım ıs ı anıl': e tetkikatı genişleterek yüz binlerce li-
. ı b ı H tt~ b " · Bu sözümle kendime büyük bir me-.lar1a'e aşıyorum, n .. u gerı ı·r.dan fazla muhtelif malların yiiksek 

i ,. k d t ı k suliyet yüklemiş bulunuyordum. Ne lard•" "nı.ı _? a ar . ırma ıyor ı, fiyatla elden çrkarıldrğı net.icesine 
. ne bındıgım deveyı koşturuyo - yapmalıydım? Bu sözünün üz~r~ne, v~rmıştır Bu muhtekirlerden ve ta-

~klıf Bu lirada bir rüzgar esnıeğe kolundan tutup da: "Artık yetışır... • 1 · 1 t" 1 d b"r" S 
;aatı.or Ve D'ittikçe fazlalaQıyor. Bu gece de başka bir erkek seni e- l n mnıış ela a~ duccd~~.arfınt :m ·ıı ıb'lad~ 
"r b baktı~ım zaman bir kum rlıı.1- vın e yatırsın,, emem t a o z ·ıd··· h ld S al k ttir' 

' .. • ~ .

1 

. d d uh f lma 
1 

suna ma gon er ıgı a ura ı c ı ı-
~ ' .. . d ? n ıgı a e amsuna m sev e -

r. .fm'.a~.ıanarak uzerıme. dogru ruy 1 mecliği sabit olduğundan yakalan -
sta gını gobruylorum. Ko~~aga ve Öyleyse bir iki gün vaziyeti müm- mı~tır. 

mağa aşıyorum °"raz sonra kü' ld • k d ·a k /IJ ı·k~ ·ı b l • sak 'ki . · .. .. n o ugu a ar ı are etme . son- il l ·uı· ı ı ar arı 
um tanecı erıııın yuzume çarp- ra bir hal çaresi aramak lazımdı 

tıln ı hıssediyor ve korku ile uyanı- Saate baktım iş vakti pek y~klaş-
er m, mıştı. Ayağa kalkarak: 
ka j ?.. - Beni mazur göreceğinizi umu-

Bu ruyamr naıııl buldunuz? yorum. Zira iş vakti geldi. Size ge-
. ;,,,np vermemi beklemeden devaın lince ... Akşama kadar bu odada ka-

1 Tabii siz de herkes gibi bu rii
da b.ıç bir fevkal5.delik bulmndrnıı. 
Hayır dedim - Böyle bir sey 

·n }k istemiyorum. Ancak rüyn ta
~e ri hakkında bi~im çok zayıf, h~-

a hemen hiç yoktur. Bundan dola'll 
r kir beyan etmeğe kendimi sa!a

görmüyorum. 

re 

- dedi - Güzel bir müdafaa. 
•uu deği.ştirmek arzusuyle de-

!Rahatsız olacağınızı tahmin et
yatağımda, güzel rüyalar gör -
beni pek sevindirdi. Sonra, pek 
k'.'lkıp, odayı süpürmeniz beni 

assis etti. Teşekkilr ederim. 
.. er zamanki tatlı tebessümiyle gül-

•rk&.ı Si7 . .in bana yaptığınız iyiliğe mu
>alı 1 benim size karşı gösterdiğim a
.n oirı\iphesiz ki zayıftır. Teşekkür 
ıhakkı lazım gelen, siz değil, beniın., 
~ktuplı ki, bu teşekkürümü size her 

( bir yardunda buluranakla ifa 
n. 
ap vermedim Ve bir müddet gec 

~zgiih sonra balk~na çıkarak, man
mde tizerindeki çaydanlığın kapağını 
tez~ 

kka 'o - dedim - Su da ısrnmış, 
15 Srpdan maksadını, iş saatimin g~i
L bile ve hemen kahvealtı etmem;:;:; 
ve k~ekti. 
eş ad\Vealtımızı yaparken, hep dü
lUm !lor ve bu kız hakkında türli.l 
·inde •fikirler, kaçamak yollar bulu-

mez1deta büyük bir buhran içindey
Jarm ı gibi eriyordum. 
brikalar :me gitt!kten ıt0nra bu genç 

olacaktı? Onu hep yanımda mı 
racaktım? Tanıdıklarım bu va

·a K· ne diyeceklerdi? Genç kızı o-

!t:e ka 
veya 

·ik y 
bira 
eb'a~· 

palı kalmak mecbur.1yctindesiniz, 
Dedim. Sevinçle güldil: 

- Emin olun hiç sıkılmıyacağım. 
Siz bana yiyecek ve içeceklerin ne
rede bulunduğunu gösterirseniz, size 
güzel yemekler yaparım. 

Hay hay! 
- Öğleyin gelecek misiniz? 
- Hayır. 
Gözlerinde 

yor, sevi. 
duramıyordu ... 

vinç ışıkları parıldı

adeta olduğu yerde 

. 
Ayrıhrken beni üçüncü kata inen 

merdivene kadar uğurladı. Ve: 
- Güle, güle! Dedi. Akşama sizi 

dört gözle bekliyorum; erken gelirsi
niz değil mi? 

- Tabii, tabii. .. 
Ona baktrm. Her zamanki şirin te

bessümü yüzünü bir peri kızı kadar 
güzel gösteriyordu .. 

(Arkası vu) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.33 MOzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 Mudk (Pl.) 
8.IS Evin nati 

o 
12.30 Proı:um 
12.33 Fuıl 
l 2.45 Haberler 
13 00 Fasıl 
13.30 Müzik (Pi.) 

o 
18. 00 Program 
18.0l Caz orkestrası 

18.30 lnccsaz 
ı 9.00 Konuşına 
l 9.15 CaT. orkost:ıı.sı 
19,30 Haberler 
19.45 Setbe•t 
ı 9.SS Müzik (Pi.) 
20. 1 S Ro ılyo ııazcte&i 
20.45 Snrkılar 
21. DO Zir.at takvimi 
'21.10 Semailer 
21.30 Konuşma 
21.45 Ra lyo Mke,rr,. 
22.30 HQberler 
22.0 Dans ırıüziği 

[•d::ürkige -Alman a 
:iz k1 
na k 
~cekti 

493 ]< 
icaret Anlaşm Sl 

gün 
(Baştarc>fr 1 incide) yon liradır. Ve listelerin ihtiva ctti-

~tıbaren vukua galmek uze- ği maddeler şunlardır: 

(
• aşmaların tatbikine başlaıı Harp mal:r.emesi, demir ve çelik ma 
IYEt'. Size, imza edilen. llı\U;;c!.Ve k:neler, nakil ve cer vasıtaları. bokır 

n bir şemasını yapayım, ev mamulleri, tıbbi ecza, kağıt ve s"llü-

~ 1 
loz. pancar tohumu. 

·.8.kiın iki prensibi soyliyc • Türk listesi ise ;ışağıdaki mallarT 
ıhtiva etmektedir. Maden cevherleri 

_ Serm Mübadelenin fiiU olması, ve madenler, zeytinyağı, tiftik v sa-

A . '1'ıirk ve Alman mallarının ge- ir, keçi kılları, pamuk; yağlı taneler 
Jand. k 1 k 'k" ri h ı ıymet ere, ıer<! 1 ı mem küsbe, palamut, ve somak, palamut 

• e r 1
1 haiz oldukları ıktisad.i kıv· hiilasası, afyon; deri j keten. kendir 

nlere 28nütemadi bir teadiil ve teva- ve döküntüleri pamuk ve iplik dôkün
~~!!iii;;;;;;slnde mübadele r.dilmesi .. Bu tüsü, fasulye, bakla, nohut, darı; ke-

111 nokta bütıin mukavelenin nll. pek; paçavra; ııiit tozu. 
~ e.nsiplcri addolunabilir. Göruyorsunuz ki, ithal edeceğimiz 

!!.' ng usulünde filvaki mübadr- Alman mnllorının bizim için olan ik
"ne sôylediğim veçhile fiilid;r tısadi kıymeti arasında bugünkü icap 
biıtün devre mübactelelt-rmin lara uygun bir teadlll ve müvazene 

Fiyat müraknbe bürosuna ihtikar 
ihbarları artmıştır. Beyoğlu milraka
be biirosu zahire, et ve kumaş üzerin 
de araştırmalarına devam etmektedir. 
Yapılan ihbarhırın bir çoğu ihtiklt
h ata.kalı göründüğünden tahkikat 
g't.Pfşletilmiştir. Bu ihbarlar araııında 
Et:yoğlunda İmren ve Zaharyadis ma 
ğazalarınm yüzde elliden fazlaya mal 
sattıkları iddia edilmektedir. 

[(ulldura ihtikarı 
Karaköyde Amerikan kundura ma

ğ.ızası, 960 kuruşluk kadın iskarpin:i
ni 12 liraya ııattığından adliyeye ve
rilmiştir. Mağaza sahibi hakkındn 
tclıkikata başlanmıştır. 

I ltlıalô.c birlikleri 
Ticaret Vekaleti, ithalat birlikleri

n;n teşkilatım genişletmeğe karar 
vermiştir. Birliklerde birer müracaat 
bıfrosu kurulması ve bir de fiyat tes
hit komitesi teşkili bu karann icap
l anndandır. Ancak, bu teşkilata ait 
hanrlıklar tam'.lmlanmadığı için henüz 
bliro ve komite teşkil edilmemiştir. 

~~~~-o--~~~-

Veı·gi Kaçakçılığı Yapan 

ı Meyhanler 
Bazı çalgılı meyhanelerin vergi ka

ç:1kc;ılığı yaptığı ve muayyen saatler 
cfon sonra da diikkanl<ırmı kapadık
ları halde içer.i.e müşteri bıraktıldarı 
görülmüştür. Bunlaran bnısı hakkın
da ceza zaptı tutulmuştu\'. 

İran 'ın Berlin Elçisi 
Edirne, ı6 (TAN) - Iranın Be-Hn oüyiik 

elçisi, ailc<iyle birlikte Bulıarlstandan bura
ya geldi ve lstanbula hareket ettL 

o 

Kiş Tarifeleri 
D!inrkn itibnren Anadolu ve Adalar hat -

tında l~liye' vapurlarda kr~ tarifesi tatbik olu 
nacaktır. Şirketi Hayriye vapurları da bu ayın 
yirm· ilıdCJl itibaren kış tarifesini tatbik ede· 
ccktlr. 

Hava Akınları 
Neticesinde 

(Baştarııfı 1 incide) 

najda düşmanın bir iaşe gemisi
ne ve Frise adaları açığında da 
baska bir vapura taarruz etmiş -
ler~ir. 

Sahil servisine mensup bir tay 
yare dünkü salı günü yapılan gün 
düz harekatından dönmemiştir. 
Bingazi ve Trablus üzerinde 

Kahire, 15 (A.A.) - Orta şark İn
r:ıiliz hava kuvvetleri umumi karar
gahının tebliği: 13-14 Birinciteşrin 

gecesi, İngill7. hava kuvvetlerine men 
sup ağır bomba tayyareleri Bingazi 
ve Trablusa hücum etmişlerdir. Bin
gazide, liman, başlıca hedef ittihaz 
edilmiş ve şimendifer atölyeleriyle 
\E.'lsiz istasyonları arasuıda büyük bir 
yangın çıkmı11tır. Trablusla, İspanyol 
dalga kıranına müteaddit bombalar 
isabet etmiştir. 

Limandaki üç büyük gemi de bom
lrılnnmıştır. Fakat taarruzun netice
leri görülememiştir. 

* Berlin, rn (A.A.) - Cebelitarık a-
cıklarında bir İngiliz destroyeri bir 
denizaltımız tarafından batırılmıştır. 

TAN 

Bankalar 1 üccara 
Akredetif Açıyor 
Atman Bankalarile Milli Bankalarımız Anlaştı 

Almanyaya yapılacak ithalS.t slpa
rısleri iç.in Bankalar tarafından tüc
carlarımıza akreditif açılmasına baş 
13.nılmıştır. Bu hususta Aman ban
kalariyle milli bankıalarımız arasın
da mütabakat hasıl olmuştur. Tüc
caTlarnnızın yeni anlaşmaya göre, 
sipariş verebilmeleri için eski an-

Maarif Vekili Dün 
Ankaraya Gitti 

Maarif Vekil.i, dün sabah Yıldız
dak: teknik okulunda tetkikler yap
mtŞ, muallimlerle tanışmış, talebeyi 
dinlemiş ve derslerde bulunmuştur. 
Vekilin tetkikleri esnasında teknik 
tedrisat müsteşarı Rüştii Uzel de 
hanr bulunmuştur. 

Vekil, dün akşamki trenle Anka
raya avdet etmiştir. Kendisi lstas
yonda maarif erk.iru, muallimler ve 
dostları tarafından uiu.rlanmıştır 

Rasathane Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Rasathane müdürü profesör Fatin 
htanbul rasahane•inde yapılması i
cap eden bazı ıslahat iı;;in t emaslar
da bulunmak Ül'ere dün akşamki tren 
le Ankaraya gitmiıstir. 

Şehir Tiyatrosunun 
Temsil Zamanları 

DUn bir sabah ıuetui Şehir TlyatTosu 
temsillerinin ırllndllz yaprlmaaı veya 19.ao da 
temsillere başlanmur fikrini llerl silrmUş se 
hep olarak da nakil Ya&rtalarının uhirn; bl~ 
dirmiştir. Belediye ve Şohlr 'tiyatroıunun ko 
nuşmıya aallhiyettar t•hslyttlerinin blld!rıli 
~\ne göre, Şehir Tiyatro.unun ıUndilc tem•il· 
ler verıncsi birçok e;llçl!lklen aebeblyet ·ıe 
recek ve hatta seyirci kalitesi ve miktarı an· 
lacaktır. Maamaflh, belediye Şehir Tl:vetrn•u 
temsilleri bittil!l uman yolcuları l •ııanbula 
nakletmek için oıobllı ve tramvay seferlerıni 
çoğaltmrya karar vermi,tlr. 

Bayram Hazırlıkları 
Yaklaşan Cümhuriyet Bayramı mü 

nasebetiyle bütün mekteplerde yapı
lacak merasim programmm hazır -
l:ınmasma başlanmııtır. Orta mek
teplerde tarih, coğrafya ve türkçe 
derslerinde, ilk okuUarda da hütilı:ı 
1erslerde talebeye Cümhuı:iyet ve in
lnlap mevzuları üzerinde kcnferans -
l:ır verilmesi kararlaştırılmıştır. Mek
teplerde ayni mevzular üzerinde mil
sJmerelcr de verilcek, toplantılaı· ya
prlacaktır. 

Yoksul Talebenin Himayesi 
İlk tdrisat baş öğretmenleri dün 

Eminönü Halkevinde bir toplantı yap 
rmşlar ve okullarda himaye edilecek 
tdebe miktarının tesbit! işi ile ilk 
okul talebesinin durumu ii%erinde ko
nuşmuşlardır. 

Sovyet Tebliği 

hşmanm A hesaplarının tasfiye edil
n•esi lazım gemektedir. Bu hesapla 
rın tasfiyesine başanmışlıı·. Eski iş

lerin ve konturatoların tevsiki ve 
ikmal eliltnemiş olanların tamamlan
ması için ikinciteşrinin on beş.ine ka
dar bir müddet kabul edilmiştir. 

Tramvayda Aşırllan 
Altın Saat 

Fatihten tramvaya binen Yakup 
Erı;öz, Beyazıtta tramvaydan inerken 
arabacı Osmana sürtünerek geçmiş, 
bu sırada kalın bir kordunla Osma
nın yeleğine bağlı olan altın saatı a
şırmıştır. 

Tramvayda bulunan birisinin ikazı 
üzerine harekete geçen Osman, Ya
kup Ersözü yakalamıştır. 

Açrkgöz yankesici dün asliye 6 
ıncı ce2a mahkemesinde auru,ması 
yııpılarak bir buçuk ay hapse mahkum 
edilmiıı ve tevkif edilmiştir. 

KARDE$1Nt YARALADI - Çu
bukluda Oltu sokağında 11 numara
lı evde oturan Mehmet kardeşi Cemil 
ile kavga etmiştir. 

Kavgada Cemil elindeki brçakla a-
ğabeysini ağırca yaralamı~tır. 

-----Q•-----
İnhisarlar Vekilinin 

Tetkikleri 
Inhisarlar Vekili Raif Karadeniz, dün cüm· 

rilk levazım amirliğinde me~gul olmuştur. 

-----<> 
Et Bollaştı 

Diln mezbahada iki bin koyul\ kesilmiştir. 
Tev~iat mürakabe memurlarının kontrolü al • 
tmdo yapılmıştıT. Şehirde et bol!aşmı,tır. Fa
la koyun celmekte olduğu da alll.kalılara bil
dirllmiıtir. 

Yapak Beyannameleri 
Anadoluda yapak için verilen beyanname 

lerln yekı1nu 12 milyon kiloyu bulmuş~u~. 
Şehrimizde verilen beyannamelerde ise 300 bin 
1<'lo yapak mevcudu b!ldlrllıniştlr. Bunlardan 
yüz bin kilosu SUmeTbank m&murları taraf•n· 
dan tesellüm edllmi~tlr. Tesellüm edilenh,nn 
derhal bedelleri ödenmektedir, 

r············· .. -·························, 
i SADAKAI FITIR 
e • 

BuitdaJO 
Arpa 
Urüm 

İstanbul Müftülüğünden: 
En iyi l)'i 

Kr. Kr. 
Soıı 
Kr. 

27 24 20 
40 38 37 

234 170 117 

ll'ıtra ve zekat itasiyle mükellef olan 
mtıhtenm ahalimize, milletimizin en ha· • 
yatt, ihtiyaçlarını karşılayan ve elde et- : 
tiii teborrüatı kendisiyle Kızılay ve Ço· : 
euk Esiceem~ Kurum1arı arasında pay .. : 
laş.an Türk Hava Kurumuna her veçhi· : ! le 7ardımda bulunmaları ll1•umu ehem· : 

S mlyetle atzolunur. i . . .................................................. 
Goebels'in Bir Nutku 

( Ba§'tarafı 1 in cide) f 8aştarafı 1 tnclde) 
14 ilkteşrin günü cephenin ha· lamıştır ki, Almanyaya ne asker 

tı kesiminde, Almanlar verdikl~- tikte, ne de iktısat da taarruz edi 
ri zayiata bakmaksızın müdafaı-l lebilir. Alman askeri'nin kahra · 
hatlarımızı zorlamak için müte - manlığı sayesinde Sovyetler b~r
addit taarruzlar yapmışlardır. B'..ıı liğinin elinde artık askeri s:ıha
lerce Alman askerinin cesetleriy- da bir rol oyruyabilecek kadar si
le tahrip edilen düşman savaş a- lahları kalmamıştır. Henüz mev -
rabaları, kamyonları, motosiklet- cut olan Sovyet taarruzlarrnın bır 
leri tank tuzakları içinde ve mü - müddet daha boş yere ümitsiz bır 
dafaa hatlarımızın kenarında bü roukavemet göstermeleri muhte· 
tün sahayı işgal etmektedir. meldir. Sovyetlel' Birliğine k<lr~ı 
Düşman cephenin bir kesiminde yapılan harp kazanılmış, fakat 

tıatlarımızda bir delik açmak için mu- daha bitmemiştir Bugün Alm.:ıi1 
h~reb.eye 28 tank'. 20~. ~.otosiklet ve 1 milleti şuna t::miıı bulunuyor k.i, 
bır pıyade alayı sürmuştur. Krtaları- doğudan gelen tehlike artık kat'i 
mız, bu hücuma tank muhribi, obüs ı k t d k;ı'dırılmıştır 
toplarının ve ağrr mitralyözlerin a- o . ara or a an ' .,, 
teşi ile mukabele etmiştir. Daha si- R adyolar arasında 
perlerimlze yaklaşmadan evvel düş- Londra, 15 (A.A.) - Reuter: Dün 
manm dokuz tankı tahrip edilmiştir. akşam İnı;ılliz radyosu, İngiltere or
Diğerleri üzerlerine el bombaları ve dusuna hitap eden neşriyııtııım prog
benzin şişeleri attlmak suretiyle im- ramını okurken Her Goebbels'in sesi 
ha olunmuştur. yeniden işitilmiş ve çocukça imalarla 

Bütün bu harekAt esnasında tay~ İnglliz Spikerinin sesini !{esmeye ça
yarelerimiz kara kuvvetlerimizi faali- Iışmıştır. Bir çeyrek sonra İngiliz 
yetle himaye etmiştir. Diğer taraftan neşriyatının kudreti arttırılmış ve ses 
avcı ve bombardıman tayyarelerimiz artık duyulmaz olmuştur. 

.,1 .il ve tasfiy~:oıinde ~ahakkuk e~ vardır. Fakat bu kadarla kalmıyor. 
"' Juk - Alman anlı<ışmaşmda isi" Umumi yekunlar birbirine müsavi ol-. J tar.,.r bugünkü şartl.u ın dah~ duğu gibi mukavelenin tatbiki müd

; bir usulü 'stil:r.am etriğine ka- detince hemen hemen her zaman hu
, tirmiş olduklarından malların ı;usi yekunl:ırda birbirinin ayni ola

ve mekan itibariyle her an fi· cak ve bilhassa bu listeye dahil muh 
ası kabul edilerek hesaplan telil Türk emtiası arasında hiç bl

- eye Alman mallarınm ithali risini fazla ihraç etmek imk:'ınını bı

düşmtınm takviye kıtalarına ve mü
himmat depolar1ruı muvaffakıyetle ta
arruz etmişlerdir, Avcı tayyarelerimiz, 

raber satın Rlmması Alınanya için de düşmanın zırhlı ve topçu kuvvetlerine 
o derl:'Ce mühımdir. lVfiibadelelerin yal müessir endahtlar yapmışlardır. 
nız rilçhanlı listeye inhisar etmesi ve Ç k •dd tl• h b ler 

'tlaha ziyade fenalaşmamıştır Rul"ların 
Kalinin istikametinde muharebeler ol 
duğun11 bildirdiklerine gör-: Alrr.:rn
l<ı.rın Riev'i almış ve doğuya doğru bir 
miktar ilerlemiş olmaları mümkündür. 

nbaralı kiyeden Türk mallarının ihraı;;ı rakmıyacak bir taksim ve tevzi u-
enede 4 iıtınat ettirmişlerdir. sulü takip edecektir, 
:aktır: . . . . h 1ı: • • 
000 Lhı. prensıpı ıza etm'! ıı;ı~ mu- İkinci şekle dahil mübadelelerin u-
OOO ın esas mekanizmasına gırttc- ınumi yekünu 41 milyon liradır Ba-
000 : uba~~lele_rimiz . e~~ll kıyme~- lık, tütün, kitre, kuru üzüın, ·incir 
100 ldln ıtıbarıy1e bırbırıne tekabul hurda fmdıl· -air kuru yeıni!=>l k . 

• r~1l ki "k" 1' # d hT d 'V '' ., ' er u:;; 
kl " ' ı ı 1 ıs,e 3 1 .ın ! . e yemi, meyan köki.i ve hülüsası u-

a paq muayyen kıymettekı .ı. urk k · ' Y 
·tığı tar · . k tt f k t -murta, şarap, kany:ı ·, sunger, bagır-
~ 11 jtmn yıne aynlı Aılyme e, idi a sak, anason; mızı; muhtelif macldeler; 

mu::.yyen o an man ma a - . . .. 
tar' · • $ 1 t . 1 b t halı, sıgola yağı, nebatı boyalar, Jule ar ı aşması sure ıy e ser es .. 

• d" •· b' ld taşı, çovcn, yaş meyvıılar, balmumu •••llimını ver ıgım ır usu c ce- . 
•cektlr. Birinci Ş'?kli tesbit ve mutabık lrnlınarak saır maddeler. 

er ihı·aç edileceıt memle _ Buna mukabil ıılacağımı7. Alman mal
ehemmiyeti birinci deı ece- Itırı yine iktısacli krymetlerinde hi
allara hasredilmiştir. Bura- zimkilerle bir teadül gösteren mallar 

F i atı kiyeye ithal edilecek Alman olacaktır. 
L Y K 1da devlet daireler! ve miies- Serbest mübadelede bunun nasıl 

' · 1 rüchnn hakkı tanınmıştır. temin edileceğini merak ederseniz söy 

5 10 bu müesseselerin iştira hakkı llyeyim ki bu 41 milyonun yarısı bi-
bulunmakta ve onlardan alı- zlm için birinci derecıxie ehemmiyeti 

0 07 ımlıır bu Jioste dahHindo: pi- haiz olan Alman mallarından yl'lni 
milessesa>trak1lmaktadır. Serbest tıca _ devlet dairelerinin ıiiçhan hakkmı 
5) çeki Jim ikinci şekilde ise devlet hl'liz oldugu listede münderiç ve harp 
odun vnin riıchan hakkı yoktur. On- malzemesi ile bakır mamulatı hariç 

tır ap ederse piyasa alıcıst g:bi diğer Alman mallarından terekküp e
a günü s;eki mübadeleden i~tifad~ e- decek, Burada birinci derecede zikre 
ilerin şer.erdir. Böylece anhyacağınız ı;ayan olanlrıı· demir. çıelik, makine 

'ı ıkineı şek!l piyasaya dogru- ve hurdavatçıhk cinslerine dahil o
:ıya mübadele hakkınr ver- lRn mallardır. Geri kalan yi.lzde 50 
Şimdi biraz evvel söyledi- Tiırkiyeye ithali memnu olmıyan a-

etler arasındaki teadül ve lelümum Alınan mallnrınd;ın miite
prensipine gelerek lıer iln u- şekki! olacaktır. Bizim için kuru ye
ınun nasıl tatbik edilec<·gini rnişler gibi mall;ır ihracı Ô;ıkımmdan 
:ı: çok ehemmiyetli Y!' me'<ern tifüin l«e 

bu malhırın ihraç edilememesi ihti- 1 o şı e ı mu are e 
mali iyi bir usulle önlenmiştir zanne- I Londra, 15 (A.A.) - B.B.C.: Mos
derim. Bu usnl de şudur: 1 kovadan alman son haberlere göre, 
Muk:ıvelenln bi.itün tatbiki esasla- ı Moskova harbi ~ehrin garbinde bü

rında yani Tiirkiye bakımından iki yük bir şiddetle devam etmektedir. 
ihracat mevsimine tekabi.il eden bir Rus tebliğinde ilk defa adı geçen Ka
buçuk senelik bir müddet zarfrnda linin Moskovanın 180 kilometre şima; 
her zııman bu serbest ticaret hacmi 1i garbislndedir. Almanlar Rus mev
rüçhanlı listedeki miibadele hacminin zilerinl yarmak için zayiata bakmadan 
yü;ı:de 75 inden aşağrya dliŞ!JlİYecektir. harbetmektedirler. 
Demek ki A imanlar kendileri için bi- Kırımda Almanların Preskof berzah1-
rinci derecede ehemmiyeti haiz olan 111 kesmek teşebbüslerine mani olun
Türlt mallarını ihr;:ıç etmek hakkına muştur. Odesaya kar&ı Rumenlerin 
ancak bizim için ihraç bakanından yapmrş oldukları bir taarruz kendile
cheınmiyetli olan bu malları yüzde ı ı·ine ağn· zaylat verdirilerek pilskilr-
75 derecesinde satın ahp Türkiyeden tülmüştü.r. Ruslar Letıingradm 160 ki
ilır:ıç etmekle malik olabileceklerdir. lometre şimalinde bulunan Novogradı 

Türk ihraç m~ıllarını bira:r. evvel si- top ateşine almışlardır. Leningratta 
ze saydnn. Hububat yoktur ve Tür- vaziyet gittikçe sajtııımlaşmııktadrr. 
kiye hububat ihraç edebilecek vazi- ı Almanlar cepheye mütema-
yette değildir. Ne 96 milyon liralık , , 
Alman mnlı ve ne de o kıymetteki dıyen kıtaat 8evkedıyor 
Türk mtıh bir ihraç sene!'i zarfında 
mübadele edilemez. Size söylediğim 
esas preıısipc göre mübadeleler fiiıt 
olacaktır. Ve binaenaleyh ithal ve ih
raç imkiınlarr mütekabil~n göz önün
de tutulmuştur. Bizim piyasamız iki 
mevsimi gözöniinde tutmaya mecbur
dur. Ve bu suretle de ihrnc piyasa
sınm sıkışmasına ve bir takım gayri 
tabii neticeler tevlit etmeıılne mahal 
yoktuı·. Buna es.asen de imkan bı
rakılmamıştır ... 
Menemencioğlu, yapılmL~ olan takas 

anla;;mularının ahkfımına halel gel
mediğini. onlarrıı da kendi c;erc;eveleri 
dahllind"" tatbik Ye tasfiye edilebile-

Londra, 14 ( A.A.) - Moııkovaya 
k~t'i darbeyi indirmek için en ~on ih
tiyatlarını kabil oldui u kadar toplıyan 
naziler Smolenske 200 - 250 bin ki
si daha getirmişlerdir. Bu askerler 
rransa ve diKer işglll altındaki ıır azi
den alınmış, Leninırat - Moskova ke~ 
simine nakledilmiştir. R iev ile Bri
ansk arasındaki kesimde tam iki hava 
ordusu yini 10 bin tayyare olduiu tah 
min edilmektedir. 

Salahiyetli lng'iliz mahfillerinde söy 
lendiğine göre Moskova meydan nıu
h;:.rebesinl yapan Sovyet kıtaları bir
ligi kaybetmemişlerdir. Bu kıtalar bü
yiik bir inatla harp ediyorlar. Alman 

Mozalsk istikametinde çok ş.iddetU 
muharebeler cereyan etmektedir. l'a
kat Almanlar ~ehre girmişe benzeıni
y;:,rlaı. 

Kaliniıı önünde 
Moskova, 15 (A.A.) - Reuter: Kı

zılordunuu organı olan "Kızıl ytldı:ı., 
ı;ıazetesi, KaUnin şehri önünde son 
derecede şiddetli muharebeler cere
yan ettiğini ve düşmanın ilerlemek i
çin korkunç darbeler indil"diğini yaz
maktadır. Almanlar tıınklar ve zırhlı 
otomobiller kullanmaktadırlar. Kızıl
ordu kuvvetlJ bir mukavemet gös
termekte ve bir çok tali kesimlerde 
Alman t::ıarruzlarım durdurmaya mu
vaffak olmaktadır. İndirilen paraşüt
çtiler imha edilmişlerdir. 

Bir kaç düşman müfrezesi Sovyet 
istihkamlarına girmeye muvaffak ol
muştur. 

Moskova, 15 (A.A.) - Moskova 
ndyosu, bazı Alman birliklerinin, Le
ningrat cephesindeki müstahkem mev 
zilcrini geri çekmeye mecbur olduk
larını haber vermektedir. 

L ondra, 15 (A. A.) - "United 
Press,, Almanların Harkof - Mosko
va dcmiryolu üzerinden de ilerledikleri 
bildirilmektedir. Buradaki kanaate gö
re, Alman ileri hareketinin muvaffak 
olması ihtimali artaraa Rusların seç
me kuvvetlertni [eda etmektense Mos
kovadan çekilmeleri basiretli bir ha
reket olacaktır. Asker\ mütt'hass~!ilar 
Rus kaYJplarım, esirler de dalı.il olma.k 
üzere iiç milyon, Alman ı·ayıpıarını 

Bahkçdar 
İşsiz Kahyor 

-o-

Balık Fiyatları da 
Yükselmiye Başladı 
Bir müddet evvel balıkçıların mo

torin ve mazot bulamadıklarını, bu 
yüzden balık mevsiminde balıksız kal 
dı~ımızı yazmıştık. 

Fakat balıkçılar bütün t~şeblıiisle
rine, Ticaret Vekaleti ve iaşe mü
dı.iriyeti nezdinde yaptığı t~maslardan 
hiç bir netice alamamıştır. Bu yüz
den 15 gündenberi her gün 750 ki
lo mazota muhtaı; olan balıkçılar 
bir kilo bile mazot alamadıkları için 
bütün motorize baıkçılar iki gün son 
rn tamamen ava ı;:ıkamıyacaklardır. 

Torik, palamut ve lüfer mev!limin 
de olmamıza rağmen geeçn sene bu 
v.:ıkit kilosu 40 kuruşa satılan ve pek 
bel bulunan lüfer bugün 140 kuruşa 
bile buunamamaktadrr Çifti S - 10 
kuruşa satıan palamut 50 - 100 ku
ruşa satılmakta; lakerdanın bu mev
simde kilosu 250 kuruşa kadar yük
st>lmektedir. 

:Fı)ldr halkın, hastaların muhta<; ol 
duğu bu gıda ayni z;ımanda har.id ti
caretimizde de büyük roller oyna -
maktadır Avrupaya balık sevkeclen 
bazı taci~ler de bu yüzden iş göre
memektedir. 

BELEDİYEDE : 

Nakil Vasıtalarının 

Yeni Tarifeleri 
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Bir Haksız 
Daha! 

Taarruz 

Yazan: Naci Sadullalı 
Ertuğrul Muhsin, Hamlet piyesi

nin görmediğim temsili hak
kında yazılan, okunıadıgım bir ten
kide okumadı ım cevap \'ermiş. 

Vfıkıa o, bu cevabı yazmakta, yer
den göge kadar haksızdır: Çünkü 
kemli eserine vurulan darbeyi kale
miyle karşılayan bir rejisör. kendi 
çocuğunun ırnsur. uzluğunu iddia e
den bir anaya benzer. Fakat çocuk
larındi:ın bir t<"kinin kusurlu olması, 
bize. bir çok sıhhatli, gürbi.iz ve ha
yrrh evl:itlar dogurmuş olan bir anayı, 
kısn·lıkla itham etmek hakkını ver
mez. 

Böyle bir itham vfiki olursa, onun 
katşısında cephe rılınak bir vazifedir. 
Ve böyle bir v:ızifeyi. Peyami Safa
nrn, o görmediğim, bilmediğim, oku
ınad1ğmı temsil, tenl{it ve cevap mü
nasebetiyle cloğnıdan doğruya Ertuğ
rul Muhsinin şahsma yaptığı ağır 
taarruz tahmil ediyor. 

Peyami Safanın o uzun yazısında, 
"$ehir Tiyııtrosuna piyes seçmek hak 
ve salahiyetinin, bir şahsa bırakılma
masını, ve bir heyete verilmesini,. 
isteyen cümleden başka, haktan, in
saftan, iz'andan, hatta mantıktan sadır 
olmuş bir tek kelime yoktur. Çünkü 
Peyami o yazısında tiyatro kelimesi a... 
nılır anılmaz hatmmıza gelen ilk va ... 
tandaş ismini, iki veya üç tane kusu-

Ay başından itibaren otobuslerin ı-u vardır, diye sahne tarihinden ka ... 
hareket saatlerinde değişiklikler ya- znnak istiyor. Peyamiye göre Ertuğ
prlacaktır. Saat 21 den sonra Ye- rul Muhsin, Tiyatrn sanatına hizmet 
nirnahalleye ve diğer semtlere oto- etnıPmekle kalınamrn, adına sahne 
uÜ" işletilmiyecek, buna mukabil, si- ı denilen büyük dershaneyi ebediyyet> 
nema ve t:yatroların kapandığı sa- tatil etmek için her sui kasti hazır ... 
atte otobüs seferleri çoğaltılacaktır. Irımış olan adamdır. Bir taarruz1 bu 

YENI TARiFE - Dünden itiba- katlar nankörce bir iftira derekesino 
rr.n tramvaylarda yeni kış tarifesi varınca, namuslu bir dimağın emrin-.. 
tatbik ed!lmeğe başlanmıştır. Yeni de çalısan her hançereden yükselın~ 
tffifelere göre; Bebek - Eminönii hat si farz olan kelime şudur: "-Hayır!.. 
tındaki arabalara ilave seferleri ya
pümış sinema ve tiyatroların kapan
ma satlerinde araba adetler: çoğal -
tılmıştır. 

BANDAJLAR - Tramvay umum 
nüdürlüğü Romanyadaki 800 banda
jı teslim almak ve şehrimize gönder
mek için bir me'l!lurunu Romanyaya 
göndermeğe karar vermiştir. Bu me 
nıur bugün şehrimizden hareket ede
cektir. 

ÜSKÜDAR TRAMV AYLARINDA 
Üski.idar ve Kadıköy tramvaylannda 
d~ tek bilet ve aktarma bilet usulü
nün ihdası için Dahiliye Vek3.letin
dım müsaade istenilmişti. Vekalet, 
bu tramvaylarda, İstanbul tramvayla 
rmda olduğu gibi, mıntakalar hesa
ba katılmadan ve ikinci mevkiler için 
tek bilet kullanılmasını ve u:r.un se
ferler icin de aktarma biletlerinin 
kabul edilmesini muvafık bulmuştur. 
M1.aa.mafih bu yeni kararlar, idare
nin belediyeye devrinden sonra tat-

1 
bik edilecektir. 

Alman Tebliği 
(Başta rafı 1 incide) 

Alman km vctieri şimdiye !crl
o.:ı.r 560 bin E'sfr ~Jmışlardır. 8R8 
tank ve 413"3 top ya tahrip f"dıl
mi;; veya iğtınam olunmuştu';". 
Doğu harl>\!l~n başındo.nberi a

lman Sovyet Fsirlerinin yeku·ıu 
aaha Şimdiden J milyonu ziyade
sıyle aşmıştıı 

Savaş t9.yyareleri 14 ü 15 e 
l'ağiıyan te}~;.ı gecesi Moskov:ı -
c..a mühim .:ıs.Keri birliklere tcıat 
ruz etmişlerd·r. Harp iktısadrni 
;~€ilcyen tesısıer~e birçok yaıı.gırı 
far çıkmıştır. 

Şiddetli lıava lıücumlorı 
Beriin, 15 (A.A.) - D. N. B. 

13 ilkteşrin günü şark cephesın 1n 
merkez kesiminde ehemmiyetli 
hava teşekkülleri Alman kuvvet 
leriyle işbirl!ği yapmışlardır. 
Dört tren, sekiz lokomotif tah1·ip 
edilmiş veya yakılmıştır. Diğ':!r 
on sekiz tren de hasara uğratıl -
mıştır. 

3000 den fazla kamyon tahrip 
olunmuş, bir çokları da işe yara -
maz hale getirilmiştir. Bir Sov -
yet mühimmat deposu yakılmış 
ve havaya uçmuştur. 

Odesa talıliye ediliyor 
Bükreş, 15 (A.A.) - Stcfani: Bük

reşe gelen haberlere göre, Sovyct kı
taları Odesanm tah liyeı-ine başlamış
lardır Bu kıtaların denizden muva
sala h.ususundaki lıenüı: bazı kolaylık
lara sahip oldukları ve Rumen kuv
vetlerinin ta:ı:yiki karşısmda Karncle
nizin bıışka liınaııhırına dogrn ,gitme
ye muvaffalt oldukları sôylcnmektc
dir. 

Bir fener zaptedildi 
Bertin 15 (A.A.) - "D. N. B.,, 

nin salahiyetli bir kaynaktan öğren
diğine göre, Alman deniı: muharebe 
kuvvetlerine mensup kıtal::ıı, Sovyet 
ter tarafından fevkalade tahkim ı-dil-
1"1İs olan Karadeniz sahilinin zorlukla 
varılabilen deltalarından birinin mün
ferit bir noktıısında kain bir deniz 
fenerini cüretkarane bir hareketle 
zaptetmişlerdi r. 

İran'da Bütün Siyasi 
Mahkumlar Tahliye Edildi 

Bombay, 15 (A.A.) - Ordu ve 
jandarma başkumandanhğı vazifesi, 
yeni $ahın uhdesinden almmıştır. Ana 
yasanın bu hususa dair olan mad
d~si Uiğvedilm.iştir. Şahın em:rn'lnıesi 
ile bütün siyasi mahpuslar tahliye e
dilmişler ve yüzde otuzdan yüzde yii
ze varan bir nisbet dahilinde biıtün 
İran sivil memurl:ırının ruıı.aslarıoa 

Evet, hayır Peyami Safa ... Sütunum 
müsaade etmediği için_ yarın yine 
üzerinde durmak üzere şimdilik bu .. 
rada keseceğim. Bu bahse, Peyam) 
Safaya hitaben şu cümleleri de ekle .. 
mek isterim: 

"- O muazzam hücumu yaparken 
unutma ki. senin "La Dam O Ka .. 
melya., piyesinde, figüranlığı bile be... 
ceremediğin sahnede yetişen iyili kö._ 
tülü ve canlı cansız bütün mahsullerin 
kökü. Ertuğrul Mııhsinin. alın teriyle 
sulanın~tır!., 

ITAKVİM ı-R~4ZAN 
I · PERŞEMBE 
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Almanlar Moskovavı 
Alamaz' 

(Baştarafı 1 incide~ 
Kadmıar, 'çocukları ve ihtıya:ı: 

lıırı Moskovadan bır güçlüğe ras· 
lı>madan tahliye edebilmekte oı .. 
maklrğımız münakale yolları.rrıı .. 
ınn kesilmediğine delildir.,, 

Amerikadan gönderilen 
malzeme 

Vaşington, 15 (A.A.) - Roosc-. 
velt, Rusyaya mühim mıJtarda 
malzeme göndeı-ilmiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

Ilkteşrin ayı için vadedilmiş °"' 
Jan bütün malzeme, ay nihuye • 
t.mden evvel gönderilecektir. Si .. 
yasi mahafil, Roosevelt'i.n gönde 
rılen malzemenin yerine varıp 
varmamış olduğunu tasrih etme .. 
mı~ olmasına işaret etmekted;- -
fer. 

Jngiliz işçi mebusları 
müzakere talep etmiyecek 

Londra 15 (A.A.) - Avam kama
rasında. muhalifler meyanında bulu ... 
nan işçi mebuslar amele part.isinin ba 
sabahki toplaııtısmdan sonra Sov
yetler Birliği hakkında derhal müza
kereler yapılmasında ısrar etrnemeğe 
karar "eı mişlerdir. 

Dün parlamentoda Churchill böyle 
bır mtizakerenin faydadan ,:ıyade za
rar getireceğini söylemiştir. Bu sabah 
ki toplantıda iktisadi harp nazırı Dal
torı, amele partisi mebusluını çok 
T:l ktarda malzemenin Sovyetler Bir
lıP,ine müteveccihen yola çıkarılmış 
olduğuna ikna etmeğe muvaffak ol
nıuştur. 

italyada Kıthk 

'aşlamıştır 
(Baştaraf, 1 incide) 

yi bile bir fedakarlık sayan ital
yanır bu kı,, ne büyi.ik bir sıkın· 
tı ile karşılaştrgını tahmin güç 
<..lcgıldir. 

Harp yalnn silahla yaµılrnaı:. 
-:ephe arkasında başlıyan açlik 
'Ve kıtlık bır memleketin rrıt'•wvı
.vatmı sarsan en büyük amıldır. 
~IJ4-18 harbı11de Almanl~r hıvhır 
Cl'phede m~glup olmamtşlaı:dı. 
Aimanyayı mağl(ıp eden acllk 
o!rnuştu. Onun ıçindir kı, 'Hıtıcr 
bu defa her !;ieyden evvel ordu -
ı.un ve memleketi ngıda iht:yac
;<trmı temın~ ehemmiyet venr.iş 
iir ve Sovyet harbıni göze al•şı -
mn bir sete:bi de budur. 

1t.alyanın kıtlığa ve m:ır.rumı
y:. te düşmPs ... bu iilbarl.ı mihver 
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Alman • Rus 
Etrafında 

Harbi 

(ıKTRSADt TETKiKLER) 

Türk - Alman Ticaret 

S POR: 

Müessesele'r deki 
Sporcular 

C arkta merkez cephesinde, Mos
~ kovanın zaptını ve Sovyet or

dularının kuvnyi kulliycsinin imha-
mı i tlhdaf ettiği anlaşılan taarruz

! r muhtelıf istıkametlerden inkişaf 
ederlerken. bu taarruzların mukadde
r tı hakkında propagandaların ve bır 
t ım siyasi faaUycUerin de şiddetle 
devam ettı i görulmektedir. 

ltilô.f ının Mahiy eti 
Yazan: ULUNA 

G«eıtlerde Beden Terbiyesi Umum ı fiyetinı benim eycn, ona se\ erek sa-
Müdilrluğu tarafından böl elere ta- rılıp butçelerinde tahsi t ayıran mil- Kaynana - selin seçımmllll 
mim edilen emrin muhtemel \"C na- , e se e ve fııbnk lar yanında "Biz dar eski bir me\'nldur. EY 
hoş netıcelerl hakkmda epey oı.lcr neye mecbursa onu y parız .. deyıp hlbi ile kiracı, çtlmat bir P Y 
6oylendi. Bunlıınn çogu ha ılat me- eçcn. u t<'lik bu mecbuı lyl'.'tı bir tilr- ni ehemmiyette rol sahlb ollı 
6ele i üzerinde temerküz etm ş, ne- hı 15 ıh b r ı;ekilde goremıyen mü- kahr m na benzerler. B rblrl 
ticede bu iş lstı;şare heyetlnın yC'ıin- e eler , rdır ıyl geç nenlerı de vardır. Faket 
de mudahalesıyle halledılml t. Dun!, ı 1 b ~ahalle kuHlbunu geç- erfyeti b"rbırlerinden hoşııan1111& 

hyat terefhileri cbze çarpmaktan 
hdli kalmamaktadır. 

* * * 
yurk - Alman ticaret anlaşması 

Alman gazeteleri: "Almanlar he
ni.iz Mo kovayı alıımadıkları için şark 
cephe ınde kat'i harekattan bahsedi-
1 mıyece •'ni., iddia eden 1ngıliz mat
buatının neşriyatına karşı şu tarzda 
cevap vermektedirler: "Almanya, bir 
çok defalar, şu veya bu şehri almaya 

bir müddettenberı hızını kay
betmış olan ihracatımıza yeni bir fa
alıyet sahası açacaktır. Memleketimiz 
içın sipariş edilmiş bır çok maddeler 
iki aydanberi Bulgarıstan entreoola
rında beklemektedır. Gerç .. , bu. mal
ların ekserisi Alman istıla ı altındaki 
memleketlerden gtlrılmış olm, kla be
raber, yıne ıth lat piy s~ıarımızın mu 
bim ıhtiyaçl rına karşı\ k teşkıl ede
bilecek maddelerd r. Bu s"parısler, 
Çekya, Slovokya ve Ma::aristandan 
cundcrilen m Bardır. DogTudan doı:
ruya Almanyadan gelmiş olanlar pek 
azdır. Bunun sebebi, iki hükQmet a
rasında son yirmi mılyonluk anla~ma
dan sonra RaY1markın mlih:ıdele kıy
metinin ne n sbet iızerind rı kabul e
d;leceğine dııır kat'i bir karar verıl
memiş olmasıdır 

r· .. ·-·- Yazan: ~ 

1 Lutfi Arif KENBER i 
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Aynı emrin bir d ğer maddr 1, iç- mıyen m hiyetler·ne. arsal:ırda pan- Bunun ebebı pek m ntıkl ve 
terinde gençlık kutubu kurulmu mil- tal nla ve rpinle b raz top oyna- dır; çünkü arada bıtıp tükenmı,.n 
esseseler mensuplarının aza ı bulun- vıp bıraz da el kol llamnyı kaf para meselesi vardır. 

Fiyatı Yükselen Maddeler: 

la ehemmiyet vermediğini bildirmiş 
Ur. Sovyetler ordusuna vurulan dar
beler, düşman harp makinesini imha 
etmeyi istihdaf etmektedir vr 'U ne
tıce hemen hemen tahakkuk et ıiştir . ., 

Goebbels de bugün: Sovyetlere kar
Şl yapılan harbin kazanılmış olduğu
nu, fakat henOz bitmediğini, Sovyet
lerln bir milddet daha ümitsiz muka
vemet· ' f'OSterm~eri muhtemel oldu
gunu, fakat doğudan gelen tehlike
nin arbk kat'! olarak ortadan kalk
tıgına Alman milletinin emin olduğu
nu ve bundan sonra hiç bir ablokanm 
Almanyayı aç bırakamı;yacağını söy
miştir. 

Diğer taraftan Sovyet s~zcüsü 'Lo
zovsld, dun beyanatta bulunarak: Al
man ilerleyişinin yavaşladı:ğuıı. Al
manların hava hAklmlyetini ellerine 
alamadıklarını, Moskove müdafaasma 
i tırak etmek Qzere, ıarktan yeni kuv 
veUer gcldlğlnl, Almanların Moskova
yı asla işgal edemlyeceklerinl ve Mos
kova yolunun Almanlar için ölüm yo
lu olacağım kat't bir lisanla ifade 
etmiştir. 

Alman rna~uatmm kunandıit li
sana, Goebbels'in beyanatına ve Lo
zovskinin sözlerine istinaden Mosko
\ anın kolay kolay zaptedilemiyeceği 
netice ini çıkarmak mümkündür. 

Goebbels'ın bu beyanatı, başlıca en
di elere cevap vermek, ve Alman mil 
Jetini dört aydır devam eden çok kan
lı ve tehlikeli bir harbin bitmiı ol
duğuna ve Almanyanın lstilA ettiği 
zengin topraklar sayesinde artık aç
lık tehlikesine maruz kalmadıtma ik
na etmek maksadlyle 7aptıtı ileri 
surülmektedlr. 

Şark cephesinde. devam etmekte 
olan harektitm ne netice vereceği he
nüz kat'i olarak mnlôm değilken kı
zılordunun imha edilmiş olduğu hak
kmdaki neşriyatla, a)'nl zamanda, 
m hverin dost ve düşmanları ve bi
taraf bütün mllletler üzerinde tesir 
yapmak istendiği zannolurunaktadır. 

Almanya, bızi~ iı;in 1939 scncsln -
den itibııren mıktan her sene biraz 
dıha artan ihracat mall.:ırımıza iyi 
tir piyasa olmuştu. Hıç bir memleke
tin çekmek istemedıgi muhtelif toprnk 
ve hayvan mah ullerimizi b la tered
düt Almanya ıthal ede di. 
1937 - 1939 seneleri biitun piyasala
rımız hemen hemen Almanya için ça
lıımıı sayılabilir. Esasen, Alman pi
yasaları da, bizim ıth 1 t pıyasalarJ
mızın üzerinde fılli bir rol oynamak 
tan hiç bir 2nmıın geri kalmamış ve 
Alman mam015.t mevzuatını yurdu
muzda rakipsiz bir vazlyele sokmağa 
muvaffak olmuştur. 

Sanayi müessese!erim'zde, büyük 
ve kliçlık sanayi teşkılStımızda daima 
Alman fabrikalarının mamulatı yer 
tutmuıtur. Zaman olmu,tur ki, iki 
yedek parı;anın noksan gelmesinden 
koca bir makine işleyemenııştır. Cc:rek 
boyacılık gerek eczai kımyevi mad
deler bakımlarından Alman fabrika
larının Türkiye için hazırladığı mal
lann etini ayni fiyatla b~ka bır 
memleketten ıetirtmek imkanı elde 
tdılememiıtir, 

*** En İyi Müşterimiz: 
A lman sanayi.inin yuk .. k kapasi

·-···--·- .. 
ko"ltenjanların verllecet: pek tabıi -
dır. Pamuk, tütun, fındık, yaılı to
t:umlar, baklıyattan kuru fasulye, bak 
fa ve nohut; hububattan arpa; arpa; 
ku~ycmi, yun paç;ıvra, zeyunyağı, in
cir ve uzum yeni Alman tıcaret an
laşmasının başlıca esaslarını ıhtıva ey 
ledigi tahmın olunabil!ı: 

*** Krom Meselesi: 

Bu ihracat maddelerınc ılave edi-
lebilecek madenlcı den de krom 

birinci safta gelmektedır. Çunku bu
tiın Aman sanayii kromsuz iş gore
mez. Almanyada krom stoku bitmek 
U7.cre bulunuyor. Almanya, her ne 
pah sına olursa olsun krom tedarik 
etmek mecburiyetmded r. Krom Al
man sanayinde kullanılan en esaslı 
hanı maddedır Almanyanın bu mad
deyi başka memleketlerden ithal et-
mesine imkan yoktur. Kendi işgal sa
hası olan memleketlerde de kı om 
bulun:ımadıiı ıııbı, oralarda krom 
stoku da bulunamamıştır. Şu halde, 
memleketımızden krom tedarikinde 
za:Orct hissedilmiş ve yeni anlaşma
nın bir an evvel akdine çalışılmıştır. 
Anlaşmanın tatbikatta ne şekil ala
cağı henüz kat'iyetle blllneme:ı:. Ciln
kü, tediyenin şekil ve mahiyeti hak
kında bu ana kadar reımi bir baber 
selmemiştir. Olsa olsa, eski şeklin 
devamı istenilmiş olabilir. Büro, ya 
klering usulü ıle ve hesabı cari su
retiyle veya hususi t kas sistemiyle 
tatbik edilmesi ıhtimalinden lbarettır. 
Efer hususi takas tatbik edilirse ma
la mukabıl mal ıelmesi daha .ziyade 
kolaylaşmış olacaktır. Klerıng hesap 
l rmda daıma biraz gecıkme vukua 
gediği eski tccrubelerden snla3ılmı~
tır. Fiyat meselesine gelıııce: Bıı· 
Rayşmarkın 50 kuruştan kabul edildi
gı soylenmektedır. Eier bu ha\ilı:ıt 
ise mallarımızın da o nisbette kıymet 
lf'rı tcsbıt edilmiş olacaktır. Zaten 
butün dış piyasalarda kı:rmetlerl y\ik
selmlyen hiç bir mal kalmamıştır. :Ru 
yükseliı malların nedret kcsbctmesin
den ileri celmektedir. Bizım iç pıya
salanmızda bılliistisna her mal yuk
selmiştir. Gerçe, hukfımetin vazetti
gi fiyatlar nisbi bir tahdit )l.ıpmış 
clmakla beraber yine ai3 verış.lerde 

Mıhverin iki esaslı ve zorlu diış
m nı olan İngiltere ve Amerika üze
r nde yapılması 1 tenen tesir, bu iki 
memlekett Sovyetlere yardımdan vaz
geçırmek ve Almanya fle b1r anlaş
m ya razı etmektir. Boyle bir anlaş
ın da Almanyanı.n menfaati vardır. 
Çunkü Sovyetlerl mağlup etse dahi 
nıh t zaferi kazanabilmek için, fn
gıltereye ve Amerlkaye karşı yenl
d n çetin ve uzun sürecek bir mü
cadeleye girişmek mecburiyetinde ka 
lac ktır. 

tesi, memleketımizde sanayi
in inki,afına ornek telakki edılmesine 
sebep olmuıtur. Muhtelıf sınai ma
miılat, dem1rden başlıyarak iğneye 
kadar her nevi maddeler Almanya
dan ithal ed'ldigine gore, bu mem
leketle Türkiye ar sında ekonomi ra
bıtalarınm kuvvetli olmasını arzu 
etmem,.•: kab 1 de Ildır Kaldı ki, Al
manya, memleketımız n en kuvvetli 
bir müşterisıdir. Bu muşteri, begendi
~i malların değil, lcendıne l~znn olan 
lıer maddenin istekli olarak alıcısı
dır. Tift klerımize, derılerımize, kıl
lara, en hurda p rçalardan tutunuz da 
pacavrn ve kagıt parçalarına kadar 
her ıeyf almafa talip olan Almanya
dır. Hatta fındıklarımııa en sıkı za
nııınlarda Almanyadan b şka kuvvetli 
;;-lıcı bulunamamı,tır, ı938 senesinde Kadında da, erkekte de çocuk ye
ihracatın yüzde 12,8 i Almanyaya ya- t:ı;tirrnek arzusu pek tabii bir so;y
pılıyordu. Bu nlsbet her sene yiızde cır. Evlenip aile kurmaktan asıl mak-

Almnnlarm. dostlarını, müttefikleri- biı miktar tezayüt etmiş ve 1936 sat da çocuk yetiştirmektir .. Bir klç 
n ve işgali altında bulunan memleket senesinde yiızde elliyi bulmuştur. It- çocuk annesi olduktan sonra, türlU 
lerin halkını Sovyet harbini ka .. .an- halatımı:ıda de 1928 senesinde başla- turlü vasıtalara müracaat ederek ye
mış olduğuna ikna etmekte de men- yan yüzde 14,2 nlsbetl ted icen artmış n den hasıl olan çocuklannı karmla-
f ati olduğu öne stırülmekte, Jr - ve 1938 senesınde yuzde kırk yedıye nnda buyuttneden onlardan kurtulan 
yayı ve italyayı mıhverden ay ak hal'i olmuştur. İth !it ve ıhraca• a- r.nneler ve eıılerinln bu hareketine 
maksadıyle bir takım siyasi fa .. ..ıyet- raa;ındaki muuzeneye nazaran :gg2 eriz yuman b::ıbalar varsa da, hiç ço
ler n cereyan ettiği hatırlatılmaktadır. stneslnde 13 728 000 hra kıymet nde cuk iıtemıyen aıleler pek nadır ;91ti-

SovyeUere karşı Almanlarla beraber ihracata muk bil l!J,986,000 liralık ıt- lır .•. 
h rbeden Rumen, Macar ve Finlerin h ılit vukua gelmiş ve 19:'.:8 sene in- Fakat, istatistiklere ıore yiız aile 
a ır zayiat \ erdlklert gibi bir müddet de 92,208 000 liralık ıhr cata muka- iızerine onu, on ikisi çocuksuz kalır .. 
e vel 1ngıltere hükıimetlnin bır no- bil yetmiş milyon lır tık ithalat ya- Bu nisbet ıçerisine gıren aileler de 
t ını al n Fınl~nda hükümctlne A- pılmı,tır. çocuksuz kalmak, maalesef pek çok 
merika hükümeU de bir nota vererek Almanya memlekttımizde"l her ı:ıe- def,, devamlı bir ıhtılafa sebep olur .• 
Sovyetlere alt araziyi işgal maksa- yi almaktadır. Bılhasııa tutun ve hu- Kadınlık çocuk annesi olmakla ta -
d yle harbe devam ettiği için kendi- bubat baıta celir. Arpa, kuşyemi,, n 3ml ndıgı iç n çocuğu olmıyan ka 
6 ne yeni krediler verılmıyeceği ve bakliyatın kiffesi, uzum, incir, fındık,, dın kendisıni ade!a eksik sayar ... 
i şe maddelerinin artık &öl derilmiye- ceviz, badem: kestane; fıstıklar yu- Böyle, çocuk annesı. olamıyan kadın
ce i blldirilml tir. murta, zeytinyafı, tuzlu balık, 'y ğlı l rdnn bir çoğu dalma kendiler1ni 

Dığer taraftan Almanların pek ya- tohumlardan kiffesi, pamuk, kuçük k .. bahatli zannelerler. 
ı ındn ha laması muhtemel olan Lib- baı hayvan derileri, bars k tıft'k, yıin Halbuki yine istatistiklere cöre, 
ya harekfltı için de İspanyanın ve ve keı;I kılı, keten, kendir tohum ve ;,oi.ızde on, on iki nisbetinde. çocuk
Fran anm fiili y:ırdrtnlllrma ihtiyaç iplikleri, palamut ve hUliusı, hah ve sw. kalan aileler araımda d• - ı;ocuk
h · sedeceği ve bu iki devletin Alman- kılimler ile her nevi m denler ve b:1- sU2 kalmıya kah hat demek caiz 
ya kuvveUi olduğu nisbette ona yak- hassa krom, manganez madenleri. olursa - kabah t yuzde altmıı kadın-
ı şarak bu yardımı temın edecekleri Yeni ticaret anin masınd:ı k buı e- da. yüzde kırk da erkektedlr... De-
h tırlatılmaktadır. dilen esaslara ıore, yukarıda ısimleri nıek kı bu işte kabahat vdna, sadece 

M. Ant en ge!:en maddelerden her b rine geniş k dınl rda degildır. 

"E er gidip Lcgge'yi tıktrrırsan se-
ı oldurcceğıme yemin ederim. Legge 

nin babası oğlu•1Un Peterln kızına 
v rmıı mı istiyordu. Ctinkü Peterden 
boylellkle hem ınt kam alacak, hem 
para ıırzdrracaktı. Fakat bu işten bana 
ne Jeff b na şımdlye kadar iyi mu-
~ele etti. Pol 'eı n Legge'ye el at

t lnrı gOn, ben de gelir senin baıına 
b r tab nca kurŞUnu tıkarım!,, 

ohn: "Pcl,AlA' .. diye cev. p verdi. 
Ve kız, banko.:1u do t t raftan ôrten 

b d nmış ık çalıbkl rm bir yanın-
d n çıkıp 1ıittı. John da o z man ba -
k b r açı 1 c.., ru ilerledi. F kat 
ç tının ote tarafına geçince, Peter 
K ne'ın or da durmakta oldugunu 
ordu Kar nlıkta Peterın :vuzlı, i mi

z 7.1 r~ cçıl cek adar vazlh goriln
müyordu. 

Vl 

"Allo .Johnny' Bır yandan kaybet
t lnı, hemen va ıt k çırmadan ba~ka 
t ft n tcll'ıfıye mi kalkıştın? 

• Kız gUzel del'rll mı Peter? Bir hlz
nı t ıçın tuzum mdan daha gur.el',, 

Pete Kane; "Evet pek guzel!,, dıye 
ce\ p verdi. 

A ba Peter hl7.metçl ile cereyan e
den milnak sa VP. muhavereyı duy
•Ui muyd ı B ıko P t ı n durm ta 

UÇ dnn 6-

hemen imdi 

mi bekliyor-

r· 

~----~--------------"!!""-
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n<'y'n bir krz , rk l'laşr :~r nlmı tı. 
Kızd n onra ot'ır n ya hen bir adam 
\,rdı .. Bu b tıh rıilerden Craig idi. 
John mas d ı onun kom usuydu. 

John· 'Peter böyle konu tuğuı u 
duy , ll}Utl ka u ncmd n yerın d -

ine geçerdi.,. dt.'<I • 

{Arkası var) 

yeni Türk Alman ticaret anlaşma-
sının imzası cUnlinden itibaren 

Almanyanın alablleceğı her malın fi
yatında bır tereffü baHöııtermiştir. 
Bu yukselmenin önune geçmek biııız 
güç olacaktır. Netice itibariyle de 
boyle hudutsıtz bir yukseliıten hal
kımız mutazarrır olacaktır. İhracat 
hyatları yuksekliiini artırdıkça bıl
haı;sa zeytınyaiı ve y,jyec~k madde
lerin iızerinde fahiş fiyatlar temer -
ku7. edecektir. z 

Bunu şimdiden önlemek için heı 
maddeye azami fi1at koymaiı ve 
bılhassa yiyecek maddelerini kalite 
kalite ayırarak her blrınin ayrı ayrı 
fıyatlandmlması halkımızı iaşe bakı
mından korumaga yardım edecektir. 
Ne de olsa toptan fıyatlu tedıfcen 
ve talep arttıkça yuksele~cktir. Al
manyadan ithal edılecek maddelerin 
ucuza mal olacağını hatıra ıetimıe
meliyi..z. Bılhaasa mamulatın her çe
ı:idi, sınai olsun veya olmasm hep
Eınin de yuzde en aşağı ellı nisbe
tınde pah::ıhya mal oacağı şiıpheıu 
2ddedlmelidır Bızlm en zıyade ihti
y;ıcımız olan" maddeler, demir sana
yıınin muhtelif mamiUltı, bidon, ye
dek parçalar, boyalar, tıbbi ve klm
yevi ecza ve asitler, çoraplık muhte-, 
lif iplikler, terzilikte kullanılan men
sucat, teneke, yük iplik ıııbi madde
lerdir. Diğer bir takım ihtiyalar var
dır ki, bunlen ııarilrt maddeler sıra
sına illveye lüzum cormuyonu ••• 
ilk Parti İhracat: 

y eni ticaret anlaımasınm tatbik 
mevkiine ctçmeıi için kanuni

yet kesbetmeai lizımdır Bu aralık 
muddet içinde piyasale~da ıimd.den 
h:ıreketler başlamıştır. Almanya1a ilk 
parti olarak tutiın, ıeytinyaft, 1>41-
muk, tiftik, fındık, arpa ve krom g6n 
denlcceii anlaıılmaktadır, Bu part:
lerin karşılıiı olarak da memleektl
mize iliç ve kimya maddeleri ile de
miryolları malzemesi, bidon, yedek 
ır.akine aksamı cönderileceii tahmin 
edilebilir. Her halde iki hükilmetln 
geniş hüsniıniyetl ve dostluia yakı
şık alan samimi hareketleriyle ithalit 
ve ıhracat piyasalarımızda iki :nem
ieketin de menfaatine yarayacak fa-
lıYet sahıJ.larr açıtmaSinı memnuni

yetle karştfamabyız. 

dukları spor kluplerlnl tem ıl edem - 7. nnPtmelcrı e. i ol un dıye hemen Zaten ilk görllşte iki tanıl 
yeceklerıni b ldirmekted r. Bu mev- m c alıp. ıhh tıa \e hele porla a- birinden ıuphe eder. Ev sahibi 
zu uzerınde de bıraz duruldu i e dl'.', ı 1 1 bulunmıv n f al vetlerıne ba- mümklln olduğı.. kadar a 1 m lu 
biraz değil, çok durmak ve t, h kıp· • Spor kuluplrr ne !uzum yok,, bağlar; b r çok pullu, damgal b 
cıhetine sür tle gıtmek ıtızımdır He- ,,eme- erken oldu u k d r ,,. z- ratl r h zırlar, muteber b r ıc.8i 
men söylemeliyız ki, bovle y nhş d r B lıyoruz ki, Beden terb ye te ki ter. Konturatm "mulAh t.. 
kararlar neticesınde sporum~za yazık Jnt; spor kulupler"nin on 'aziyetle- nı kendi menfntine muvafık 
olacaktır. rınde görulen uygun uzluklardnn hak bir sürti nhkAm ıle doldurur. 

Bugiln bizi te l'lll eden cihet, yeni 1ı ol rak memnun de ıldır. Ancak bu Al zı, elektrık, su ~uprüntü" -' 
lisans tnlimatnnme ni hazırı mayı bır uygunsuzluk! rı onll;ı: ccek ol a olsa larm en ehemmı~tsizlerinl 
heyetin fizerine almış olma ıdır. "Ko- nıhnyet aınatorlük talımatn me 1 o- nutmaz ve ~ve aıt buyuk, kil 
misyon,. a ha\•ale edılmi olmasına lnbılirdi. kadar tefernıat varsa hepsınl d 
rağmen bu işin dilzeltıleceğini ümit ve Mlı e e gençlik kulOplerlnln mec- kırılan camlar, boyası. sıyrılan 
temenni ediyoruz. Vmıt ediyoruz çün- burivet tahtında kurulduğunu düşü- lar, duvara çakılan .çıvfler, d 
kU, bu heyette, mahut k rarla yok n!lr ·ek bunlarm ıhtıyarl sporlarla sıvalar hepsi zikredılir. Ve bil 
edıleceği muhakkak olan kulüplerın, meşgul olm malarmı tabii gorrnemlz takayyllt -hepimizin başınd 
Nasuhi Baydar gıbl c ki bir idareci- Jfızımdır. Net ce itib r yle iht yari için blllyonız- kiracıya ken 
si, Burhan Felek gibi bu s hada d ded gımiz sporlaı-ın mUntesıpleri, mil 1Uphe edllditf zannını ver r. 
pişmiş \e bir çok spor idarelerinın e eler!nde y p mıyacaklan spor- Kıracı da öyledir. O da da 
başında bulunmuş bir emekd r, n h - ı rını, mu elleliyetle kurulm mış o- ııahibınln konturat~nun ~ıkkat 
yet Feridun Dirimtekin gıbl ikL e- ı n kuluplerde de yap ıno-acaklardır memiş b r maddesinden ıstffade 
nedir İstanbul bölgesi miıdurlı ola- ki bunun bl m iç n buyük kayıp ol- rak kirayı arttıracatını. kendi 
rak mercii bulunduğu kuluplenn -..;a- duğıı bedihidır. kata atacatını zanneder. M:enru•-ı 
zlyetlerlni mudrık bir idare ad mı 'ar Hu! · edecek olursak, spor kulilp- gözetmek için gözUnU dört açar 
dır. Temennı ediyoruz, çun u, bugün ter'n•n de er nde yeni gençlik kulüp- si de kanunun, nizamın en Jft 
gençlik kuhibti dedığimiz teşekkullcr teri kur ak da -n tek m bazıları ya- hükilmlerine dayandıktan b lde 
spor kuhiplerlmiz.ın yanında ytt almış kmd'ıı bu kıymeti h iz ol caklardır- yine bırblrlef'ine emniyet etm 
değil, onların havasını bile bulamıı- berıkılerin me\ cudıyetlne gör. dık- Zaten ilk defa karşı karsıya ,. 
mışlardır. Gençlik kulUpler!nde \87.lfe memelıviz. Bir d ın hefıfçe karar- lerl zaman hemen b rblrlerinfn 
almış muallimlere 11ıqrunuz.: Mükelle- m sına bakıp tedavi de#ıt. çektirme- relerini tetk k ederler. KlraCI 
flyet mevzuatı ne kadar sarahate ye kıılkm, kkadar tuhaf olan böyle bir saf, ahkça bir adamdır. Fak t, ev 
muhtaç, müesseselerin bu muğlak ah- kararın z r rlarmı yeni talimatname- hibl öyle düf{lnmez: • 
kam önünde duydukları mecburiyet ı ile i in ehillerinden miıteşekkll ko- - Saf görünüyor ama hın ottu 
ne kadar gayri kAfi. ölretmenlerin misyonun önllyeceglnden emin ol- olctulu belli. Aman faka b 
mesaisini ve ıevkini kırmak hususun- makla beraber, fena neUcelere sebep lım! 
da ne derece milessirdırl olatl' bu gıbl kararlara, verdikten son Kiracı da içinden: 

Bugün, mUbalaia etmeden oyliyc- ra de il, "Vermeden önce manı olmak - Atzı kalabalık. bir herife 
biliriz ki. neslin \e gençllğın her ba- e bııbını, bund n böyle Beden Terbi- zlyor, GUrllltüye getirip mu~ 
kımdan inkişafı için cidden çok fay- yesı merkez teşkı!Atmm temın edece- nl tonaaya düşürecek, aman 4 
dalı olan Beden Terbiyesi milkelle ilnl um t edıyoruz. FÜRUZAN TEKiL Der. Ondan sonra ikisi de 

rünen iki düşman devletin m 
leri ılbl nezaket perdesi alt1n4a 
birlennl göz hapsine alarak ber 
am~leler nden ve her aözlerinden 

TAKSI M SINEM ASI 
BU AKŞAM BÜYÜK MÜSAMERE i LE 

Mev&imın ilk (T!Jrkç• sözl ve Arapc• rkıh) ahc erlru ukdım ed17or. Jlemlelıetl 
mıaiıı illı def• tanıyacalı tt:I m im un'.ıklr Yıldızl•r. 

M11ırda Bcrneımllcl f6hrete m• ık 
Jhlı:a ve Teunnl Melike 1 

ıı 

Sunye Yddru QQael &tali 
B yülı Artaıt 

MAKİ KU İ Nİ 

ve büyük bir ıemıil hey'etının muhtetem delıorıu ıclnde oyn•dıtı muaııam film 
Türkçe ıöılU Arap c• ve Tilrkce ıarkılı ve ıulı 

KIZIM DUYMASIN 

na çıkarırlar. 
Her ey baıı kiracı ayhlt 

zaman: 
- Buyurun efendim. Bu ay 

,On ,eç kaldı. Kusura bakın 
Der Bunun hakiki manan: 

canttn° paralar ıldıyor. Aflll 
da vereblllrdlm a. Biraz l!ierı1 
tein yaptım. Şeytan azapta 11fff 
dır. 

Ev sahibi zahiren: 
- Ne ehemmiyeti v r efendim 

celes:i ne" Ev benim delil ~ 
Der Fakat bunun da altında 

nen i kir şudur: "Böyle 
hiç gelemem arkadaş. Venctlr, 
m 'yecek dıye kaç gundur bel«lll 
ltiyorum. Benim e\ltm ftıaf 
verernıyec:eksen kesene aGre • 

Son zamanda kiracılar kendi 
lerınde bir nwnara kazandılar: 
hipleri konturatı 7enilediklert 
kirayı arttıramayor1ar. 

Fakat -,eni yapılan binalar 
1eri nohut kadar oda ile bakla 
bir sofaya gerile gerile elli 
tiyorlar, müşteri de buluy 
fiyatı kabule mecbur olan 
kiralan 11rttırtlamayan evlerin 

Fakat erkekler bu istatiıtlkJeri b\1-
mediklerinden, kendi boylarına, poı
lanna bakarak bu kabahati kendi ü-
7e.rlerine almak istemezler.. Eıkl za
mapda keselerine cüvenen erkekler a
rasında, e•i çocuk doiurmuyor, diy9 
bahane ederek tekrar evlenenler b:-
J h ı • d ) d F k Colı d .... ltlr -vzua malllı olan .,,. hayatı halı:llıaFi ırMt.,...11 ve Mrlıeel alallaclar .... 
e ay ıce uyu ur u a at onların cek .. ....._ lı:uwvstll oı.. bu llba •imdiye lı:adar ıronilea $arlı fllm'-lala .. ,.,, .. ,. 
ık.inci eılerinden çoc~ları olup ol- .... Fl......,I ..,...lar, .. ,ı....-, ne lla4ar rulı:aevaz lııe tarı. muallılal lıanttmlmıt 

tini niye Mesinler? 

madıiı pek de bilinmezdi... ........ ı•••••Ja Simdı, çoculı: babaıı olamıyan er .' .. Tanıroı ... va Rumbalar da o ...... hotl- • r 
kekler, keseler.ine cuvenıeler bile, .ııı••••ı 
arzularını yerine cetiremediklerinden, W Ç E N B E R L I T A Ş Sinemasında 

Dunden itibaren gosterilmiye başlanan onlardan bir ı:oiu mikroskopla bi.r 
laboratuvara murac.at ederek, erkek
lik tohumlarının kendılerınde bulun
duğunu anlayınca artık kabahat de
dıkleri ebiklıii kendi li:ı:erlcrinden 
atmakta hiç tereddüt etmezler 

Halbuki bir erkekte tohumla~ın bu
lunduğu ıorulmekle o erkeiin mutla
ka çocuk babası olabileceiine huk -
medilemez .•. Bir çocufu hbıl eden ve 
ılkah denilen hldise zannedildiil ka
dar basit değildir... Bu hldiıenln 
şartları, şimdiki halde, tekmil bilin
mez. Bununla beraber, ötrenilmiı o
labllenlerl de pek önemlidir: Meseli 
ıki tarafın da kan cruplarının da te
sıreri vardır... Bunlar yalnız tohum 
muayenesiyle anlaşılamaz. 

Onun için, çocuk babaııı olmıyan 
bir erkek kendisıni oyle basit bir au
rette muayene ettirdikten sonra ka
bahati hemen eşine isnat etmemelidir, 

İSTANBUL BELEDlYESt 
ŞEHİR TİYATROSU 

Bu ak9am saat 20,30 da 

SON AYRILI ş 
Filminin ismi dünkü ilanlarda sehven (SON YARIŞ) şeklinde 

yazılmıştır. Tashih olunur. 

ikinci Film R 1 Y O Y 1 L D 1 Z 1 dır 

(zAFER. ORDusul 
G E L 1 Y O R ·-· ' 

Şark Sinemacılığının.. . Türk Musikisinin Şaheseri ... 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

MUNİR NUREDDİN. Sadeddin KAYNAK. Müzeyyen SENAR 

Yeni binalara da beı.db'e 
car takdir etee fena mı o1urf 

SUAT DAV 
Ailesinin 

Tahran Büyük Elçlsı Suad Dl 
cenarıe merasimine bizzat 
mek veya çelenk a&ndermek 
da bulunan dosUarımıza 
ıUkranlanmızm lblAlı husus 
terem gazetenizin tavalS\ 
ederız. Suad D -

ş 
Sinemasında Dram Kısmı: H A M L E T 

Akşam saat 20,30 da 
Komedi Kısmı: Kibarlık Budalası , Devam 

'~~--~~~"'===-===='--------~ f BU AKŞAM 1 :;!-t:~~::~!~-TE P EB AŞI 

~ Velı&letl m•ll ıetlıılı heyeti tua 
Bırinc tt rln %0 ncl ,..,..., •tntlllı s E s 

Sinemasının 
Sinemasında 

LOKS SALONU 
BU AKŞAM 

Açılıyor. 

GALA 
Müsameresi 

ve MUHTEŞEM... ÇA,RLIK. RUSY ASINI CANLANDIRAN bır film gösterecektir. 
)NİFORMALAR ... KADINLAR ... KAZAKLAR ... ZENGİNLİK .. MÜZİK ... ve BALALA YKAl.AJ 
e EMSALSİZ BİR ÇİFT AŞK: W İ L L Y F R İ T S C H M A R T E H A R E L 1 

E B E D İ A ş K <NIÇEYOJ 
Telefon. 4936~ T3İR AŞK MENKIBESİ. Bu ak§am için yerlerinizi gündüzden ayırtabilirsiniz. 

..._ ., Hamiş- 1STANBUL ve ŞİŞLİ için otobüs servisi temin edilmiştir. 

-DEVLET DENIZTOLLAIU Vll 
LARI MECMUASI - AJ'd• blr 
cılıu. llHıe.. •lt padule 1 l WI 
••Yll•n aeıredilmııtlr. -BE.DEN TEllBIYUl VE. 
mnlelı:l -ClllHam 14 lac• ..,.. 
çılımııtrr. -HE.llKE.SlN MECllUASI -
ıpordea llehMcler %91 acı ""* 
~ılım11t1r. 

T A 
A B C'N I 

rorkır 

ı~ Kr 1 .... , 

''° • t A) 
tOO • 1 A) ... . ' ... , 

4'dNI deltstlnnell IS 
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Bir Ana Kızını 
Arıyor 

Çerkeş Kazasından Mustafa eşi 
Mükerrem 1925 - 1926 senelerin
de, B. Hamdullah Suphi eliyle, 
Validcbağ Darüleytamma bıraktı
ğı kızı Hikmeti aramaktadır. 

Resimdeki küçük Hikmeti ve 
yanındaki Nadideyi tanıyanlarla 
halen bulunduğu yeri bilenlerin 

insan\yet namına aşağıdaki adre- 1 

se malümat vermeleri rica olu
nur. 

Mükerrem: Bahariye C,ddesi 
No. 31, Kadıköy. 

HAKKI EKREM 

~! W/J!. 
<ı:\ ..... 

~ 

Hm URKİY-E İŞ B.AN KAS i 
. ta;~rtüçük Tasarruf Hesaplan 1941 İkram.iye Plam 

i.ıteha'i' Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitesriıl 
nler(• tarihlerinde yapılır. 

af v 1941 ikramiyeleri 
sert det 2000 liralık- 2000,- Lira 

" 1000 " - 3000,- " 
• '15-0 " - 1500,- .. 
• 500 • - 2000,- " 

8 adet 
35 .. 
80 • 

300 • 

250 liralık -MoO~ 
100 " - 3500,- " 

50 .. - 4000,- • 
20 • - 6000,- • 1 

---------------------1...I Ticaret 
Umum 

Vekaleti iç Ticaret 
Müdürlüğünden 

1 

Jk'nt'.itesrin 1330 tarihli "Ecnebt Anonim ve serm:ıyesl eshama 
.m Şirketler Kanunu., hükümlerine tevfikan Türkiye:ie çalışması 

"1 vcrilmlş olan ecnebi şirketlerinden "İmperial Kemikal İndustri 
,.~~ Limited - İmperial Chemical İndustires (Levant) Limited 

1888 
~ı::-o(>~..,,firkiye Umumi Vekili bu defa miiracaatla, Şirket merkezin 

-
s .. 
-

e 
• - 1><:-b'7r ~ ~u 9 Haziran 1941 tarihli emir üzerine, Şirketin Türkiyedeki 

tı . ..$><:> •Teşrinievvel 1941 1arihinden itibaren tatil edileceğini v 
Tlcarlsır..:"-~t n bilcümle düyun, matlubat ve mevcudatının fmperial Ke

"ktirt' lrİdustr!s (Turkey) Limited - İmperila Chemical İndustries (Tui.,, 
~~~Lı 'ted . şirketine devir ve teslim olunacağını bildipniş ve bu 

Inzun gelen vesaiki vermi5tir. 
akadarların İstanbulda Galatada Sigorta h:ınmda, 6 ıncı katta t 
evvel 1941 tnrihinden itibaren faaliyete baş!ıyacak olan "İmperia 
1 İndustris (Turkey) L!mıted - İmperlnl Chemical lndustries 
y} L"mited- şirketine müracaatları ilfın olunur. 

1 

feragat, kahramanlık, 1 terle ve !,Üksek ses~erle emirler verl
cabet, dostluk vefakarlık g'.- yor, henuz zelmemış, ve vapuru ka
lardan mahru~du Buna mu- çırmış olan arkadaşlara intizaren ik

~!l!~detli bir zekası 'insiyaki bir ramlarda bulunuyordu. Nihayet ta
ji lr·ti, mariz bir ho

1

tkimlığı var- mam olduk, ~ekiz gen~ kı~ ve k~~ın, 
I!!!!!~~ bır şeye imam yoktu. Fakat altı erkek ıdık. ~?naga gıtmek uze-
nda kaı.ir şbhret ipt:ıasma musap ol- re kalktık. Fakat ust~t: 
nlara ~.n yukard:ı saydığım met.iyet- - Daha erken, dedı, ııandallarla ve 
?ağrtıla,:,a'kını ifade için şair olmuştu, Y'.1 ~rabal.:ırla .Boğaz boyunca bir ge
ırahk '\ç olmanın öte tarafına aşacak zıntı teklıf edı?'or~m. 
• 2 tımai kaidelere Iakaydisini Kadınlar sevındiler ve arabayı ter-
" l çekinmeyen Marki dö la cih ettiler. Kurthöz: 
" '\; ehil salip ile Filistine kadar - Bilseydim, dedi, benim Keb'imi 
~lannc. 'r•r J)laceraperestin sülalesine de getirtir~im. Fakat iki. kişiden faz
ıye çılaJ!ti ile iftihnr ederdi Bu se- la almaz kı, .. Hem talıkalarla daha 
4 de{8ebdelıe ve tantanay~ da i- orijinal olur .. 
~"'i1'an vesiyle ile ecdadından ııa- Fakat köyde iki arabadan fazla yok-

-. •• 1 .. n bahsederdi ' tu. Bunun üzerine yalnız kadınların 
" ' · araba ile gezmelerine karar verdik. 
.... ,.,. insanın dertli ve sıkıntılı Üstat: 

rrnı unutturacak ve küstah ol-
···~~amanlar sevimli bir meczuptur 

tZ asaletini isbat ve kendisinin 
te Hiyik olduğunu goster-

ekl • Boğaziçlnde bir yalısı oldu-
-~rdi. Hatta yalısında atları, 

14:S •e köleleri de varmış. 
ı, üstat, iddialarını blrer e
l olarak almakta ısarar e

e bağlı Iarına ziyafet çekm.iye karar 
ile (1 
Gere ız, d.~mişti, yalı tamir edill

' ı.sı şar ağa gelirsiniz. Sizi, Cuma 
41 Cu prüden kalkan 16 vapuriyle 

İstek! eklerim. Herkese haber ve
caatlar~ 1 

Jskelesi gazinosu, o giin, cid-
e ek bir manza arzedlyordu. 

alışmadığı bir kalaba
sahibini şaşırtmıştı. Kurt

anesinde imiş gibi 'hareket-

- Onları yalnız bırakamam. Ben de 
giderim, dedi ve haykırdı, ne güzeli .. 
Arabanın birini de ben ııürerim. 

Gittiler, Biz de, yavaş yavaş köyde 
dolaşmaya başladık. Bir aralık, cadde
de iki yük arabası ile karşılaştık. 
Bunlarda, üstleri kırmızı astarla kap
lı bir oda takılDl vardı. Nazan dik
atimizi çekti. Birdenbire aklıma bir 
sey geldi ve arabacıları durdurarak 
sordum: 

- Bu eşya Marki dö la Kurthöz'e 
mi gidiyor? 

- Evet. 
- Nereden geliyor? 
-. Üskütlarda bir koltukçu dükka-

mlJ'lan getiriyoruz. 
Kahkahaları bastık Demek üstat bi

zim için bir konak . döşetmeye karar 
vermişu ve Boğazda bir gezinti tek-
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6' __ .... Orta Okul Yardımcı Kitapları 

ALMANCA DERS KİTABI 
Yalnız başına çalışma usulleri ve temrinleri 

Yasan : T AHSIN ABDI GÖKŞINGÖL 
Satış Yeri: İNKILAP Kitabevi. 

I~ İstanbul Ankara Caddesi No. 155 .. __ , 

BAŞ, DİŞ. NEZLE. GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabi1ir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 
.- - ,....~ ·· - · ... - ·' 

istanbul Defterdarhğından 
Sıra 

No. 
--

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

Mükellefin adı 
Soyadı 

Teodora 
Mari 
Yorgi ve Yani 

Beotriyas 
Tanaş ve Ligor 
Yusuf Vecla.t 
Vasiliki 
Artin 

Sanatı 

Pansiyoncu 

" Kasap 

Köseleci 
İçkill lokanta 

Mukriz 
Bakkal 

Kahveci 

Yorgi ve Yani 
M. Nasih Yakolef 

Sucukçu 
Odalar 
muciri 

Fuat Sabit Ağacık Doktor 

Mahalle, sokak, 
hane No. su 

K.Hatun arslan C.17 
H. A. Mis so. 28.7. 
H. Ağadudu odalar 
21 
Ermeni kilisesi 14-16 
Kalyoncu C. 33 
Anııçeşme 13-1 
Kalyoncu kulluk 26. 
Balrkpazan kilise 
so. 10 
Dudu odalar so. 21, 
Şehit muhtar Zan-
bak ve kurabiye 
c. 23 - 1 
H. ağa Sakızağacı 
c. 19 - 4 

Hesap 
Matrah Kazanç Buh. Zam. Sene Na.su 

257, 00 30, 8~ 931 181 
260,39 31, 25 932 290 

2094,00 251,39 930 32 
750,00 26,60 933 13 

2000, 00 84, 00 929 81 
294, 10 35,29 35,29 931 472 

3500, 00 504,00 929 95 
18, 00 929 67 

750.00 90, 00 
3000,00 360,00 'Z.2. 00 929X.H. 29 

'167,99 92, 16 18,43 110, 59 939 175 

'181, 68 93,80 18, 76 112,56 939 73 

yeni 
mış 

Tarlabaşı Maliye şubesi mükelleflerinden adı ve ışı ve ticaretgA'h adresi yazılı şahıslar terki ticareUe 
adreslerini bildirmemiş ve tebli~e salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada bulunama
olduklarmdan hizalarından gösterilen yıla ait kazanç, buhran vergisi ve cezalarına havi ihbarnamelerin 

kendilerine tebliği mümkün olamam~tır. bizzat 

lunur 
Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliği yerine geçmek üzere il~n o

... 4 kap yemek ve ekmek 

Ta blidot: 45 Kuruş 
Bu ucuzluk, Beyoğlunda Asmalı 

escit, Löbon Pastahanesi 
karşı:ıındaki sokakta 

M 

-
(o 

Be 

" Bele diye HM 
Müdürlüğünden: 

IWde 138 No, 1,b kavun - karpuz 
sergi · sinin mu.tecl.rleri lsmail İşler ve 

Nasri,.Güney terld ticaret et
den ~:ıileyhimde alacağı o
stahslllerin bir ay zarfında 
at etmeleri, 

$e.rDd 
tiklerin 
lan mil 
milr~cp 

B 
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? 
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-
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-
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lstaıtbul Levarım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlônlan 

Kartal Malte}.J<!sındeki eski piyade 
atış okulu kilcrVı.e teslim edilmek ü
zere balyeli veya döküm halinde 100 
ton saman alınac.ıktır. Beher kilosu
na 4,5 kuruş taıımin edilmiştir. Katı 

teminatı 675 liradır. Pazarlıkla eksilt
mesi 17 /10/941 Cuma günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın ai
ma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin belli sa.ıtte komisyona gel-
meleri. (303 - 9178) -

Beher kilosuna 58 kuruş tahmin e
dilen 7000 kilo :tc:ıraman koyun eti 
alınacaktır. Panrlıkla eksiltmesi 17, 
10.941 Cuma gün'i saat 14,45 de Top
hanede Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda yaptlacaktır Kati te
minatı 609 liradu-. Şartnam'esi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona ı;-elmelcri. (9176) -Kartal Maltepeslndeki eski piyade 
atış okulu kilerıne teslim şartiyle 

10,000 kilo sığır eti alınacakır. Pazar
lıkla eksilmesi 18-10-941 Cumartesi 
günü saat 11,30 da Tophanede Lv. A
.mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin teklif edecekle
ri fıyat üzerinden % 15 kat'i teıni
natlariyle belli ,;;aatte komisyona gel-
mclerL (309 - 9178} -

(9148) 

, ,_., 1 L A N .. _.._ 
Yardım ve Bakım Hayır 

Cemiyetinin 
19 İlkt.eşrin 1941 tarihine te

sadüf eden Pazar günü saat 
10,30 da Galata Yemenici soka
ğında kain 25 numaralı idareha
nes.inde yapılacak umumi top
lantısına azalarının teşrif buyur
maları mın olunur. 

İdare Heyeti ' _, 
İstanbul Asliye 12 ci Hukuk Mah

kemesinden: Müddei Hamiyet, vekili: 
Avukat Faruk Haznedar, müddeia
leyh: Tevfik, Samatya tren köprüsü, 
Etyemez camii karşısında bakkalın ü
zerindeki hanede polis mütekaidi (ba
len ikametgahı meçhul). 

Müddei Hamiyet tarafından mild
deialeyh Tevfik aleyhine açılan tela
kın tesçili davası için müddeialeyhin 
6-10-941 Pazartesi günü saat (13,30) 
da mahkememizde hazır bulunması 

lüzumu ilanen tebliğ edilmesi üzerine 
mumaileyhin o gün gelmemesi veya 
bir vekil göndemıtmıesine mebni hak
kında geçen celse mahkemeye gel
mediğin izden nüfusa tezkere yazılaca
ğmdan ve davacı telAka dair şahitleri
ni getireceğinden bahis ile gıyap ka
ran ittihaz olunmuş ve imU kılınan 
bu karara ait ihbarnamenin bir nüs
hası da mahkeme divanhanesine asıl
mış ve keyfiyetin on beş gün müddet
le ilam için tahkikatın 17-11-941 Pa- 1 
zartesi günü saat (14) e bırakılmış 

7 .1 
8 - ~·ı· cı..----jj 

Kartal, Maltepe veya Pendikte olduğu tebliğ yerine gec;mek üzere 1 
ilan olunur. 450,000 gilo ekmek pişirmesi pazar-

lıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi· 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!!!'!!'-.!!!!!!!!!!!!~!e"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!m 
9 
SOLD AN SAGA: ı - Bir kr1 ~eb~cHi -

e birli 2 - Beş lntadanberi 3 -
e ~ehri - Bir körreı 4 - Cok iyi

dan biri 5 - Amudi - Harflerin 

bkambild 
Bir Iıviçr 
Beı kıta 
yerleri de ği,irae: Yarıı olur ti - Hale -

- Ev bark - 8 - Atmaktan mazi 
r peyıramber 9 - Bir yu meyva'U. 

RtDAN AŞAGI: 1 - Bir kır ıeb • 
Bir renk 2 - Operuyon 3 - Bir 

Kibar 7 
fiil - Bi 

YUKA 
resi -
filosof 4 
meyva 

- Ilarflerln yerleri defi1irse: mı 
- Sersem 5 - Tersi: inmekten e· 

rnir -
7 - Te 

Yemek - Barsaklar 6 - Bir •iac 
rsi: Bir tarihi 1ebir - Tire 8 -
ô•termtk - Içilir g - Fransada bir 
Bir Türk dağı. 

Teni: G 
ıehir -
EVVEL 

ı - Geli 
Kt BULMACA - SOLDAN SAGA: 
bolu 2 - aellOmum 3 - Llle - U· 
Arızalı 5 - Buhar - Ar 6 - iz
- Yat - Kukla S - Emir - Bi· 

cuz 4 -
Kadana 7 
at 9 - Tahattur. 

Sahip 
UZM 

ve Neşriyat müdürü Emin 
AN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş, TAN matbaası 

18-10-941 Cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede Lv. Amirliği satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10,125 lira ilk teminatı 759 li
ra 37 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (306-9175) 

-
Kartal Maltepesinde eski piyade 

satış okuluna teslim şartiyle elli bin 
kilo tutuşturma odunu alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 18-10-941 Cu
martesi günü saat 10,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1000 lira kat'ı teminatı 150 liradır. 

İsteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (308-9177) 

Beher kilosuna 175 kuruş tahmin 
edilen 15 ton kadar sade yağı alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-10-941 
Pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Katı teminatı 
3937 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(31,0 - 8179) -
70 ton kok kömürü almacakır. Pa

zarlıkla eksilmesi 18-10-941 Cumar
tesi günü saat 10 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya 
pılacakhr. Tahmin bedeli 1701 lira 
kat'i teminatı 255 lira 15 kuruştur. 
isteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (307-9176) 

l
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lifi, daha takımların getmemit olma- üstat izahat vermeye başladı: 
sındandr. - Bu gördüğünüz takun "mepl"dir. 

Bir saat sonra, vapur iskelesinde Büyük babam Londradan getirtmiş, 
kadınlarla buluştuk. Kurthöz meydan- Şu piyano, Almanyada yapılan ilk pi
da yoktu. yanolardandır ve Bethoven bu piya-
Ayrıldıktan biraz sonra, kndmlara, noda ... 

gelip bizi bulacağını söylemiş ve git- Sözlerini yanda bırakarak koıtu, 
miş, Biz bunları görüşürken kan ter piyanoyu açmaya uğratan }alenin e-
İçinde döndü, dargm bir eda He: lini tutarak mani oldu, devanı etti: 

- Neredesiniz, sizi arıyordum, hay- - ... çalmış, fakat şimdi içi boı. ta-
di gidelim. mir ettirmek üzere çıkarttırdım. Sağ-

Yük arabalarından hiç bahsetmemiş- daki odaya buyurunuz, 
tik. Yola çıktık, Eski, harap fakat te- Dediğini yaptık. Araba ile gelenler
miz bir mJhalleden geçerek bir ko- den bir masa, ışık sol taraftan gel
nak önünde durduk. Burası cidden gü- mek üzere yerleştirilmişti. Üzerlerin
zeldi. Kurthöz bizi büyük bir bahçe-, de kağıtlar .. Bitmemiş yuılar .. Ke
den geçirerek konağın en alt katına narlarda divanlar ve duvarlarda tab
soktu: 1 lalar .. Erkekler, birbirimize bakıııtık. 

- Ben, diye izah etti, bu katı ken- 'Hayret edilecek şey, Bu kadar kısa 
dime tahsis ettim, çok hoşuma gidiyor. bir zamanda bu derece zevkle, bu ka
Bakınız. dar eşya nasıl tanzim edilebilirdi. Bu 

Hizmetçilere mahsus bir yerdi. Ça- merakımız uzun ıürmedi. İçimizden 
maşırhaneyi, kapamış, ortalarında ge- biri, kağıt sepetinde -bu teferrüat dahi 
niş bir taşlık olan iki odaya, yolda düşünülmüştü- buruşmuş bir kiğıt 
gördüğümüz kırmızı astarlı takımları buldu, bize, o farketmeden gösterdi. 
zevkli bir şekilde yerleştirmişti, Taş- Kağıtta, odaların ve taşlığın planları 
lığın ortasında muazzam bir sofra vardı, eşyaların nerelere konulaca(l 
vardı. Dip tarafta da bir kuyruklu ve gösterilmişti, Demek üstat, daha çok 
ceviz piyano. evvelden, her şeyi tasarlamış, tesbit 

Bir anda gördüğümüz bu manı:aranm etmiştl, 

teferrüatını tetkike vakit bulmadan, Diğer odayı da gezdik, Burası hem 

oturma, hem yatak odası ıeklinde ter
tiplenmişti. Fa.kat vakit reçiyordu, ai
ZDTIJZ sulanmaya, karnımız acıkmaya 
başlamıştı. Üstat farkına vardı ve iyi 
kabul etmesini bilen bir asilzade tav
n ile: 

- Sofraya buyurunuz, yerlerinizi 
göstereyim, 

Dedi. Bu ciheti de dUşUnmüştü. İçi
mizde, genç bir lord da vardı. Onu ya
nına oturttu. Bulundukları yer kapı
ya karşı idi, dışarda ön pl!nda bah
çe ve ağaçları, arkada tertemiz bir 
gökte, hilal şeklinde ay görünüyor
du. Bu yerin intihabında da itina ol
duğu ve Kurthöz'ün halinden takdir 
ve tebrik beklediği belli idi. Lord, 
İngilizlere mahsus "humou.r" ile. ayı 
ve manzarayı röstererek: 

- Çok güzeli 
Dedi ve ilave etti: 
- Herhalde bunu da siz hatırladı

nız, 

Merasim, arkadaşların fevkalade ho
şuna gitmekle beraber, bir an evvel 
meze ve içki dolu sofraya hucümlanna 
mani oluyordu. Gözler, bilhassa, or
tada duran muazzam kayık tabaktaki 
muazzam istakoza dikilmişti. İstako
zun etrafını, fethi ml.işkUl bir kale ~
miş gibi, taramalar, patlıcan ıalatala-

.ı. - Tahmın ~aııen oedeıı ( l:IOUO) ııra 11an oır a tt:l ıtı oeygır 16 
KVA. ltk Dizel .El?ktrojen grubunun 18.10,941 Cumart~,;i günü saat 11 de 
pazarlıkla eksiltmesi ya,ıılacaktır. 

2 - İlk tem 1atı 1350 lira olup şartnamesi her ;:ün komisyondan 
parasız olarak aı~nabilir 

3 - İsteklile:in belli gün ve saatte Kasrmpaşada bulunan komis-
yona •mfiracaatla~ı. (9164) 

~ 

1 Adet Olzel dinamo gurubu "65: 70 beygir kuvvetinde 220 voltluk" 
veya "50 beygir kuvvetinde 110 vo.ltluk": 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı gurup pazarlıkla almacaktır. Bu gu
rubu verebilecek isteklilerin acele komisyona müracııatla di~er vasıf ve 
şartları öğrenmeleri ve en geç tekliflerini 20 1. Teşı·in 941 Pazartesi ak
şamına kadar Kası.mpaşada bulunan komisyona vermeleri. (0165) 

oevrer Pemiryolları .ve. limanlari iştetrtffidafe:srnarHarr 
Muhammerıb edeli( 37ü0) lira olan 13 adet Muzayyikı hava perçin 

çeklci 3 adet muzayyiki hava kılavuz motörü ve bir adet Muzayyiki hava 
el zımpara motörü (27.10.1941) Pazartesi günü saat (15) on beşte Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
liyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (282) liralık muvakkat teminat ve ltanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günli saatine kadar komisyona 
müracaatları lAzımdır 

Bu işe ait şartn~eler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8924) 

_,.._.._ ................... ı .............. c~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu~ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası Sııbe ve 

Ajans adedi: 265 

1 
Zirai ve Ticari her- nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

.. tt"aat Bankasında kumbaralı n ihbarsr% tasarruf hesapla~ en 
az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plll
na göre ikramiye dağ1tılacaktırı 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 1 
4 • 500 .. 2,000 • 
4 • 250 .. l,000 .. 

40 .. 100 .. 4,000 • 

ıoo adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4.800 • 
20 • S,200 • 

DİKKAT: Hesa~larmdaki pacılar bir ıene içinde 50 liradan -.atı 
diiJmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 ~Y lôl, il Birincikanun, ıı ı~ıart vl.' 

11 -~ .. ;....,.,.. tar .. '"rin.J~ <"f'lcilecPktir. 

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

AMPUL • 
VERITAS MARKA 

1JO ve 220 Volt 5 Vattan lO:JO Vata Kwhrr 

ELEKTRİK AMPULLERİ 
ÇGk müsait ve tenzilatlı fiyatlarla satılmaktadır. 

Adres: Osman Taşçıoğlu, Karaköypalas 6 ncı kat No. 15 ' - , 
İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 

Mahkemesinden: Mümtaz Seçer tara
fından, karısı olup mukaddema Be
yoğlu Asmalnnesçit Jurnal sokak 9 
No. lu evin dördüncü katında otur
makta iken yeni adresinin beli.rsiz 
olduğu taayyün eden EMİNE SEÇER 
aleyhine mahkemenin 941/992 No. lu 
dosyası ile açılan boşanma davasına 

ait arzuhal sureti ile mahkeme günü
nü müş'ir davetiyenin ilanen't~ebliğine 
karar verilmesi üzerine mezkCtr arzu
hal ile davetiye, mahkeme divanha
nesine asılmış olduğundan; M. aleyh 
Eminenin mezkur dava arzuhaline 
karşı on gün zarfında cevap vermesi 

n, zeytinler, yumurtalar, pastırmalar 
sarmıştı. Hakikaten fethi mi.işkUl imiş. 
Çünkü içimizden en cesurunun ista
kozan beline uzandığı eli, oraya ya
pışık kaldı ve bir an sonra, bütün 
kuvvetini sarfederek tabaktan kaldı
np almak isteyince istakozta beraber 
koca kayı.k tabak da kalktı. Meier bu 
sahte bir istakoz imiş, tabağın kul
punu teşkil ediyormuş. 

Bu hadise ortadaki resm! havayı 
kahkahalarla yırttı. Bi%Zat listat: 

- Nasıl, dedi, hepiniz aldandınız 
değil mi? 

- Aman üsat, sakın öteki mezeler 
de böyle olmasın .. 

Lorda hitaben cevap verdi: 
- Hayır, onlar, karşıki ay kadar 

sahici! 
Bu aralık bulunduğumuz taşlığın yi

ne kırmızı bir astar perde ile baştan 
başa kapalı dip tarafından bir ses du
yuldu: 

- Marki .. Biraz gelir misinizi 
Kurthöz'ün kaşları çatıldı. Ayağa 

kalktı, bizden bir dakika müsaade is
teyerek ayrıldı. 
Beş dakika sonra döndü: 
- Çocuklar, dedi, size büyük anne

mi takdim f'decektim. Fakat ihtiyar 
kadın merdivenden inecek halde değil, 
sizleri de hiç olmazsa bir görmek isti 
yor. Eğer zahmet telakki etmezseniz. 
yukarda, üstümüzdeki katm balkonun
da oturuyor. Esasen orası cümle ka
ptsıdrr. Iki tarafından da merdiven 
var. bir merdivenden çıkar, elini öper, 
öteki merdivenden ineriz. Ne dersiniz? 

En basit nezaket kaidesi bu teklifi 
reddetmemize imkan bırakmıyordu. 

1 Askerlik İşleri 1 ---
ŞUBEYE DAVET 

Uaküdar Askerlik Şubeıinde'I: Şubece na· 
kibi meçhul kalmıı olan 328·84ı !İcİI nuına· 
rah yedek piyade yürbaşı Ahmet Zabit oflu 
Necibin Iaıanbulda ise derhal taırada ise ;4 
aaat zarfında nerede bulunduğunu §Ubeml•f 
bildirmesı lüzumu ilin olunur. 

ve tahkikat için tayin olunan 21-11-
941 saat 14 te mahkemede hazır bu~ 
lurunası veya bir vekil göndermes 
lüzumu ilfın olunur, 

Gayet tabii kabul ettik ve bir bar nu
marası halinde, merdivenlerden sır. 
ile ç1kmaya başladık. Konağın oıetha· 
Uni teşkil eden geniş sahanlıkta hari· 
kulide vakur, nurani bir kadın otur
muştu. Gayet kibar ve asil bir h:tl 
vardı. Üstat takdim ediyor, biz, elin 
öperek öteki merdivenden iniyorduk 
Sonra .•• 

• •. Sonra o gece sabaha kadar eğ
lendik, ve döndük. 

Bir hafta sonra şunlan öğrendik 
Kurthöz'ün konağım diye bizi daveı 
ettiği konakta, o, sadece en alt katır 
tiracısı imiş ve altı aydır kirayı öde
miyormuıı. Gördüğümüz eıyaların da 
nereden ve ne şekilde geldiğini bili
yordı-lt, O akşam, ev sahibi eve eş
ya girdiğini ve ziyafet verildiğini gö
rünce, kiray ıistemiş. Üstat son me
teliğine kadar sarfettiğinden biraz da
ha beklenilmesini, kendisinin nihayet 
bütün dünyaca takdir edildiğini, Oks
ford'a profesör tayin edildiğini, bir 
Lordun ve üniversite mümessillerinin 
kendisini bilhassa tebrike geldiklerini. 
böyle bir günde rezil edilmemesini ri
ca etmiş, hatta: 

- Esasen, demiş, berüm gibi bir 
şahsiyeti barmdırmanızdan dolayı ge
lip sizi tebrik etmek müsaadenizi ri
ca ediyorlar, ellerinizden öpecekler ve 
konağıın üzerine, buradn oturduğuma I 
dair bir levha da asacaklar, 

Ev sahibi. gÜn görmü~ ve bu gibi 
kadirşinaslık hare\.::eUerini yerinde 
bulan saf, temiz yürekli bir eski za
man hanımefendisi olduğundan der
hal kanmış, Büyük annem diye blıe 
tanıttığı kadın, mefer, o imiş 


