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Kendi kendimize!~ 

güven meselesi 

~ızılayı yapan biziz 

Hitler'in 
günlük 

• 
emrı 

Türkiye ile Almanya arasında 
bir ticaret anlaşması imza edildi 

~r istihlak kooperatifi idare etmek, vesı
uaulleri ni tatbikata geçirmek hususla

~da neden kendimize güvenemiyoruz? 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
lıt lıılaydan bahsedeceiim. Fa. miz zaman oraya baktık, umit duy 
~ C.t korkmayın, Kızılay haf. duk. 
'ıı.._diye size hatır için yazıl. Biz bütün te~kilat kudretimizi, 
\;.,'~ kalıp sözler dinletecek bütiin enerjilerimizi, bütün fera. 

" Kış başlamadan 
düşmanı imha ede- 1 

cek son darbeyi 
indirmek şartları 

hazırlandı ,. 

"Askerler, bütün 
memleket nefe · 
sini kesmiş sizi 
bekliyor. Siz ; 
yalnız zaferi 
değil, s11lhu da 
getireceksiniz,, 

Yüz milyonluk anlaşma iki memleket 
arasında iktısadi münasebatı 1943 e 
kadar tanzim etmiş bulunmaktadır 

~ gat ve fedakarlığımızı Kızılayı ku 
~ rup işletmekle tiıkettik mi? Geri. 

' it rn bir kariin sorduğu iki ye başka l(lyler yapmak için hiç 
~~ılaya bakarak, cevap _a. mi kudret kalmadı? Yoksa bizim 
~ • Bu kari diyor ki: .ıs. hususi istidadımız yalnız Kızılaya 
~OOperatifi, sabit gelir sa. benzer işlere mi inhisar ediyor? 
S, • hele bir buhran zama· Hayır, hiç öyle değil ..• Birkaç 
Sı Yardım için en mükemmel hafta evvel İzmir Hinterlandı in. 
!\,~Fakat biz tatbik edeme. clr, üzüm ve pamuk müstahsilleri· 

)üz lile gördük ki böyle DeY· nin bir kooperatifini, ortaya koy. 
ürnüze gözümüze bulaştı., duğu eserlerle gördüm. Bu koope. 

• Vesika usulü mü' Ala t"f · ·· lia · ra ı aynı zamanda istihsale yarı. '1. ika memleketler bunu yan maddeleri müşterek surette 
tatbik ediyor. Fakat biz ted ·k · · · 

arı ıçın bır istihlAk koopera· 
Yız, eski umumi harpte de tifi hizmetini görüyor. Daha iyi İ· 
: 8lzde işin içine derhal bir 

h.~ dolabı, bir yaraolık gay dare edilen bir kooperatif nümune ..: ~ k si göstermesi için dünyanın her 
:"it Yor. Bunları yapabilece memleketine meydan okumaktan 
'&eılllek için ahlaki ıstıfaya çekinmem. Sonra köy enstitüleri. 

t... · Vardır• . 
ı.. ~ · mızi, Türk kuşunun mektep ve 
::.~ i kendimize karşı itimatsız kampını, İzmir Belediyesinin ida. 
;"'llllt lcarie ait istisnai bir hal de re ettiği müesseseleri, İstanbul Da. 
,. ~ınumf bir hastalıtımızdır. rülAcezenin bugünkü halini gör. 
~ Yoldaki bedbinlik ve iti- dilm. Bunların hepsi, kendi saha· 
~ Ut l:Sütün bütüne haksız mı? larında, birinci sınıf teekilAt kud. 
~ ~~ia etmek haksızlık olur retinin, vazife uiruna en temiz fe. 
~ ~~ırat etmek lazım ki go. ragat ve fedakArlıttn ayrı ayrı 
~' Oıltinde ilk bakışta cesareti mahsulleridir. 
'O; Yolda iena fena misaller Bu nevi istidat ve meziyetler 
~ bir memlekette ya umumi surette 
~ t acaba bw fena misaller, vardır, ya yoktur. Yalnız istisnai 
~illeUnin i~imai teıkilAt §ekilde tek tük mevcut bulunma. 

ltt Ve idare etmek hususun· sı içtimai ölçülere göre imkAnsız 
blliyetsizUJine bir delil di· bir şeydir. Nasıl maden arama ida 

llir mi? Bu milletin resi muayyen emarelere bü,ank: 
~ 1lıerıer1ne içtimai vazifeler •Memlekette tliln nevi maden vw 
~ Ye bunları hiç bir tesire dır.a diyorsa bir «meziyetleri ara· 
~'arak umumt menfaat en ma idaresi» kursak bu idare Türk 
~ llOnuna kadar yapacak a. milletindeki te3ki1At kudreti, vazı. 
~edakAr, dürüst, feragatli fe aşkı ve feragat hissi hakkında 
~ '6 kAfi miktarda olarak yok mutlaka müsbet kanaatlere vara. 
~ - Yle insanları ahlaki ıstıfa caktır. °' ilın'f surette serlerde mi ye. Öyledir de neden bu güzel me. 
~le mecbur kalacalız? ziyetlerimizin mahsulleri istisnai 
~ • Yalnıı tef}üs kondurmı. kalıyor, neden istlhlAk kooperatif. 
~~il ınemlekette az, çok uy. leri kurmak ve vesika usulünü j. 

~"-ra kavu1Ur kavufmaz en dare etmek için kendimize g!ivene. 
~ lleviden teıkilAt kudreti miyoruz? 
~ l~terebiliyor. Muhtelif Asıl derdin ne olduğunu ve bu. 
.1 "- in dar ıorüşleri, yanlış gi. na ne gfbi bir deva bulmak lbım 

....-:. .'-ulleri yüzünden, feragat. geldiğini yarınki makalede anlat. 
ıı. ~~r tiplerimiz miras yedice mata çahpcatız. 
~··" • Fakat maya o kadar te- Ahmet Emift YALMAN 

Berlin, 9 (A.A.) - Hitıer Rus 
cephesindeki aakerlerine a.şa.ğıda.l<i 

gündel,lk emri gönderml.ştir: 

Doğu cephesi askerleri, 
Milletimizin varlığı ve istikbali 

endiifeBile düşmanın son andaki teh· 
dit edici taarruzunu önlemek Uzere 
22 haziranda sizlere mUracaata ka· 
rar verdim. 

Kremlindekilerin fikri yalnız Al· 
manyayı değil ayni zamanda A vru
payı da imha etmek olduğunu bugU:ı 
biliyoruz. 

Arkadqlar, 
Bu arada iki ~y l'(SrmÜfllÜl'tladUr: 

(Devum la: • 88: • ela) + 

r " 
Başvekil 
Macar- Belçika 

elçilerini 
kabul etti 

Ankara, 9 (A.A.) - '8&9vekll 
Dr. Retlk Saydam Başvekalette 

saat 11,38 da Belçika orta ~lal 1 
M. Patermotıe 4e la VafDee'yt be· ı 

! rabertade be)'Delm0el Kıadllaç ko-
mlteei mlU'alllaul Dr • .Junod ol

datu Mide kabul etmAIJ&lr. 
Ankara. 1 (A.A.) - a.ı,vekll 

Dr. Reftk 8a7dlMll ı.uctta ııaat l 
11,IO da M~ orta elfllli M. leaR ! 
Vöreale'yt kalNI etnllftlr. 

Türk heyeti reisi bUylik elc:I 
Numan Menemendoğlu 

Sovyetlere göre 
Orel 

tahliye 
edildi 
·--

2 milyon Alman 
askeri Moskovaya 
doğru büyük bir 

taarruza geçti 

~- ı!._ ~anıdır kl böyle miraa 

~ ~~1-rı bile kaynaiı tükete. o d u n i c. ,· a 1 e v 1 e n d ,· 
~ •&ell bu memlekette va- T 

~.:: UJnuml menfaati kendine -----------------l!m-

Almanlar maaz. 
zam zayiat 

veriyorlar 

~~::::~~3:: Fiyatların artmasında amil 
~ ~ t insanların nisbeti dün-

/ ngi !izlere göle 
v.ıziyet 

vahinıleşti 

~ ~=-i~~.::~~~ olanlar mahkemeye veriliyor 
~ -..~entleketten her halde ih. 
'-'-n-ıı getirmedik. Kendimiz 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet is· 
tihbarat bi.ırosu tarafından dün gc 
cc yarısı neşrcdılen tebliğ: 

8 Te.rlnicvvel günu kıtalarımız 
biltUn cephede duşmanla muhare. 
be etmışlerdir. Bu muharebeler 
Viazma, Briansk, Mclitopol istika. 
metlerinde çok şiddetli olmuştur • 

,__lıınumt menfaat duygula. 
.... -..aı ve fedaklrlıkla öyle 
.._:'~• temelini öyle sat 
.. ~ ki en ezici sademelere 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, dün altı 
saat bu işle meşgul oldu 

hı..~ütareke zamanında bu 
-;:'!:'1cılar geldi. Bizi istik· 
--nrum edebilmek için var 
~t her iyi şeyi yıkmayı 
~ r. Fakat Kızılaya el su. s·. Neden? Bunu yapmak s; ı eksikti? İstanbul kahir 
~ i1&al altında değil miy. 

bııJ h ve hükOmet, avuçları 
~ Urunuyor muydu? Kendi 
~lı faa için Kızılayın sanki 

Panamada 
hükumet 
darbesi 

Dela Guardianın 

iktidar mevkiine 
geldiği söyleniyor 

~ • tU!~i mi vardı? Hayır, 
~ ~Ye fedakArlık ocağı ÖY· 
~ evt kale manzarası gös 
~hiç bir kılıç bir tara 
~h i, hiç bir kurşun mA 
ltc,ları delip geçemedi. Kı Nevyork, 9 (A.A,) - Panama 

1 altında bir 1stanbulun şehrinden alınan radyo haberlerı Pa· 
dimdik kaldı ve fstiklAl nama.da bır darbei hUkQmet vuku 

'::ne ait vazifelerini pürüz bulduğu zannını vermektedır. Bu ha· 
~ görebildi. be.rler ~ka bir kaynaktan teyit 
~ın bol parası vardı . Ba edilmemiş olmakla beraber Vqıns· 
~I> tlıneu de vakit vakit. kıs tondan gelen bir telgrafta M. Hull'un 
~ ~uların eline geçmişti bu hususta sorulan suallere Panıı.
llıtt~ ıtu, serbestti: Hiç bir mada hır IJeyler cereyan ettiğini bıl· 
• ~ des bilmiyen Sait Mol diği maamaflh yeni bir haber alın
~ dan istifade ederek Kı. madığı yolunda söylenmektedir. 

~ı. rlne çullanmak istedi Nevyork, 9 (A.A.) _ Bir radyo 
• i'l<lrn. adılar, bu ocağın mu 

a.~ ,.t .. _ haberine göre, Panam:ıda Dela Gu· 
~ .. ~ı. onların aç gözlerini 

etu, haris ellerini kırdı ardia iktidar mevkiine geçmilJUr ve 
)• L • 

lr.....'. "'Urtuluştan sonra da bu belediye reisi de dahil olduğu halde 
~lr.i vazifelerini hiç bir Panama şehrinin liderlerinden bır 
\ı dairesine müyesser olmı. çoğu hapse atılmı1Jtır. Reis Briyaa'ın 

r intizamla yaptı. Keneli hUk~et merkuinde bulunmadıtı 
iıı\izden ailphe ettiji. aöyleruyor. 

Amıdane muharebelerden sonra 

ölleden sonra İstanbul Vali ve Be ı kıtalarımız Orel'i tahliye etmişler. ! 
Fiyat murakabe komisyonu dün 

lcdiye reisi Doktor Lütfi Kırdarın 1 dir6 Tcşrinlcvvclde hava muhare. 
riyaseti altında 6 saatten fazla SÜ· belerinde 19 düşman tayyaresi dil 
ren uzun bir içtima aktederek 0 • 

&ürUlmü3tür. 12 tayarc kaybettik. 
dun meselesini yeniden tetkik et. 7 Teşrinievvclde Moskova yakın· 
miştir. larında 10 Alman tayyaresi düşü. 

Baştan sona kadar mücadele ve rülmüştür. 
münakaşalarla geçen komisyon iç. Moskova, 9 (A.A.) - Zeyil ola· 
timaında Ticaret VekAleti namına rak ne31'edilen bir tebliğ, Lenin. 
söz söylemek sallhiyetile komls. grad cephesinde Sovyet bombardı· 
Yona ı. -+frak eden fiyat murakabe 

11• man tayyarelerinin düşmanın 10 
umum müdürü Sayda gerek bele. tank, 30 kamyon, 3 top ve birçok 
diyenin, gerek murakabe bürasu. Devamı Sa: 3 Sü: 5 del % 
nun raporlarının mahiyetini izah 
ederek narhın 560 kuruşa indiril. 
ırıesinde isabet olduğunu soylemiş 
ve evvelki narhın tesbit. edilmesin. 
de rolleri olanların mahkemeye 
verilmesini istemiştir. Bay Sayda· 
ya, Belediye iktısat miıdürü Bay 
Saffet şiddetle itiraz etmiş ve O· 

dun fiyatlarının tesbit edilen bu 
fiyata kurtaramıyacııiını söylemiş. 
tir. 

Komisyon gece saat sekiz buçu
ğa kadar süren bu münakaplı iç· 
timada lp39, 1940 ve 1941 senele
rindeki muhtelif odun fiyatlarile 
kesim, nakliye vesair ücretler a. 
rasındaki farkları tetkik etmiş 
ve bu farkların 10 . 15 kuru$ gibi 
çok cüz'i oldutu ıörülmDştür. 

Bu farklar bu kadar cüz'i oldu. 
iu halde çeki bqına düten 1ahiı 
kinn nereden ileri ıeldili me.ele 

Dewmt Sa: ı il: ı del xı 

Tlmoçenko'aaa 
glnllk emri : 

Geri Ç3kilen her 
er ve subay 

öldürülecektir 
Ankara (Radyo Gazel.hl) _ 
Ma~ Tlmoçı-nko günlük bir 
emir n~rf!tmı,ur. Bu emirde Rus 
topraklannın her karJ,ının mü
dafaa edlle<-eğlnl, her erin geri 
çekilmemesini , .e bulumluğu yer
de ölllnclye kadar müdafaa et· 
rnetdnl blldlrmlştlr. Her gı-rı çe
ktlen u ,.e subay ôldüriilecektlr. 

Anlaşmaya göre Almanya bize 
sınai mamulat, 

harp levazımı ve d~mir varecek 

Biz Almanyaya zahire, tütün, pamuk 
ve madenler ihraç edec ğiz 

Ankara, 9 (A.A.) - Son haftalar İki memleket arasındaki ticari nıü· 
zarfında Ankarada cerey- etmlt o- btulelelerin tanı.imine dair olan bu 
lan Türk • Alman iktı&adl müzaJce. uzun \adell anlaı:ma ile lktı,.adi mü· 
releri bazı anla~ann imzalanma· naııebe&ler Si mart 1948 tarihine kıı· 
ıına müncer olmuştur. dar tandm edUmlş bulunmaktadır. 

Bu hmustakl anlaşmalar bugtin Bu müddet için htr iki taraftan tak· 
Alınımya namına büyük elçi B. Von rlben 100.000.000 ar liralık ihracat 
Papen ,.e Alman heyeti reisi elçi B. ~bit edllnılştlr. Ru had dahilinde 
Clodlm \ e Türkiye namına da Ha- Almanya tarafından Tlirklyc~e bu 

rl<'lye Vekili B. Şükrü Saraçoğlo, memleketi bllha!!N alakadar t'.den 
Tlirk heyeti reisi bUyök elçi B. Nu· ııınai mamulflt 'c betah~l demir ı-a· 
nıan Menement'loğlu ve Tk'.aret \ 'e· na.yit , .e harp lt:,·azımı da dahil ol· 
kaletl Müıteı}arı B. Halit Naznıi mak üzere demiri lıtieyen sana~1 ma
Keşmlr tarafından lmzalamnı,tır. (Denmı Sa: 8 SU: 4 de) X 

Alman heyeti reisi 
Dr. Klo<ll~ fü; 

Almanlara göre 
Briansk'ta 

3 Rus ordusu 
çevrildi 

Timoçenko so rı 
ordulannı da 
kaybetmiş 

bulunmaktadır 

Almaalar Moıllo
vama ıoo ldlem. 
yalnaıaa vardılar 

1 ngilf zle;;-göre 
vaziyet 

vahimleşti 
Berlln, 9 (A.A.) - Alman ordu· 

lan başkumandanlığının tebliği : 

Diln hususl bir tebliğle de bildi· 
rilmiş olduğu tize.re bir Alman zırhlı 
ordmm İtalyan, Macar ve Slovak teş 
killerile takviye edilmiş olarak Dnl· 
eprepetrovsk'un IJ&!'k kesiminden ha· 
reket etmiş ve Azak deniRne inerek 
Mclltopol yakınlarında ma.ğlQ.p edi· 
len 9 uncu So\-yet ordusunun ricatı· 
nı kesmiştir. 

Ayni zamanda Alman leııkilleri 

doğuya doğru ileri yürUyUşlerlne de· 
vam etmişlerdir. Her taraftan ııımsı· 
kı sarılan altı, yedi tümen yakınd~ 

(Devamı Sa. a, Sü. 5 de) §§ 

Türk - Alman 
beyannamesinin 

akisleri 
ltalgan ve Bulgar 
gazeteleri beyanna
meden samimi bir 
lisanla bahsediyor 

1 

Ankara (Radyo Gazetesı) 

TUrk • Alman beyanamesi bUtUn 
mihver gazetelerinde hararetli mev· 
zu olmaktadır. Berlin gazeteleri be
yannamenin bUtUn dedikodulara ni
hayet vermeğe matuf olduğunu, yal· 
ruz IJayiaları yalanlamakta değO sa
mimiyeti ifade ettiğini yazmakta· 
dırlar. 

İtalyan ve Bulgar gazeteleri d" 
bu beyannameyi samimi 1111' 11.aan· 
la k&rfllamaktadırl&r. 

,_ Ulus'un başmakalesi : 

Almanya ile imzaladığımız 
ikt ıs adi anı aşma ıar 

Ankara, 9 (Telefonla) - Fa· ı manAlar verilmek .. istenmi~tlr. 
lih Rıfkı Atay yarın çıkacaıt Halbuki, bugiınki\ şartlar içinde 
Ulus'da <ıTürklye ile Almanya ticari mi\badclc meselelerini 
arasında, ticari mübadelelerin halletmek, ancak o ayarda ihti. 
tanzimine daır» anlaşmaların sas şahsiyetlerine lüzwn goster. 
imzası milnasebetile yazdığı baş diği gibi, bir hayli yekün tutan 
makalesinde iki memleket ara- ! ve bir hayli maddeye şumullc
sındaki ticari münasebetlerin nen böyle bir meseleyi en ku. 
bir tarihçesini yaptıktan sonra çük ayrıntılarına kadar goriiı· 
diyor ki: mek, bilhassa her turlu tatbı. 

«Bu küçük tarihçe gösteriyor kat gfiçlüklerlnc karşı, evvelden 
ki. harp sonrasının her türlu fk. önleyen tedbirleri düşünmek ~e 
tısadl, buhran şartlarına uyarak 1 bulmak zaman, sabır ve dikkat 
inkipflı bir seyir takJp eden ti. istediğine 8ilphe yoktur. Bunun. 
caret münasebetlerimiz, son har. la beraber bütün görüSJneler, 
bin zorluk, hattA imkAnsızlıkla. imza olunan vesikaların sayısı. 
rı içinde bile devam çareleri a. na ve konuşul~n meselelerin, e
ram11. eksik ve aksak da olsa, hemmiyct ve şümulüoe TıJğmcn, 
bulmuştur. Bu iki memleket. ik· bir ayda ~mamlannm:hr. Gc. 
tisadiyatının biriblrinc olan ta. rek M. Klodiyüs ve arkadaşları 
bil ve sıkı temas mahiyetini be. geı-ek NuQlan Mcnemencioğlu 

lirten bir !feydlr. ve arkadaşları tam ve esaslı bir 
Bu iş için murahhas olan M. neticeye varmak için, kendileri. 

Klodiüs"ün Ankaraya gelmiş ol. ne, mes'ul hükumetlerin itima· 
masına ve Ankarada hayli uzun dını çoktanberi temin eden, tec. 
müddet kalmasına, türlü türlü (Devanıı Sa. S, Sii. '7 de) = 

Görünür kaza ihtimali 

Zeyrek Orta mektebi binası 
esaslı bir muayeneden geçmeli 
inanır mısınız? Resmini gördüğünüz 

binada 500 gaoru okuyor! 

Zepek orta okula 

Bazı mekteplerimiz dolmuı tram 
vaylara benziyor. Dışarda olan: 

- Çocutum diploma alsın da 
varsın içerde izdiham olsun! dıye 
tepiniyor. 

Çocuğu içcrde olan feryat edi. 
yor: 

- Bu izdiham ne? Çocuğumuz 
burada nasıl tahsil gorür? 
Okuyucularımızdan Nusret öz. 

türk, Zeyrek orta mektebınde işın 
izdihamla kalmadığını, mektep bi 
nasının tehlikede olduğunu, bu ah. 
şap binaya doldurulan beş yuz ço. 
cuğu taşıyamıyacağını ~ azıYQr ve 
görüniır kaza ihtimaline lptidadan 
dikkati cclbedlyor. 

Fotoğrafcımızı ve muharririmizi 
mektebe gônderdlk. Vazivet cid. 
den tehlikeli gorünüyor. Çifte ml'r 
divenin bir tarafı desteklerle tut. 
turubnuştur. Diğer tarafı büsbfi. 
tün çökmfye meyyal oldutu için 

<Devamı 8a: f 8tl: 1 •> = 



• ~-----\'ATAN~--~--------------- ------------ ---- 10. 10 • 9U ----
İsmail beg Künbedinin 
önünde tarihe bir bakış 

raları da bilginiz 
gün .. ıle aydınla-

1921 yıl ında 11-
hanllorden Keyha· 
to kuvveW btr or· 
du Jle Erzinca.· 

-· Yazan~ tınnnız. Ayni za 

na ı;eım ı~. >onr.ı Cemal Bardakçı ;:.ı~::. ~:n~~; . 

bUttin nUfus ve çim olursunuz. :-ı.r •• 
tahakkümünü Anadoluya >·aymıştı, hakka!< ki, ıHanı da sıoin şö!ı 
(Şemsettin Candar) adlı bir zatı retinlıi duymu0tur. Sizı görnıo 
da Kastamonu ve havalisi kuman. arzusundadır. Şarka sitmcniıi d 1., 
llanlıgına tayin edip göndermişti. ru buluyorum. Çünku orada T, 
-,ıe Osmanlı tarihcilcrinin yanlış mur neslinden (Şahruh) hfıkimd ı 
olarak 4fondiyar o~ulları tıükiı· Bunların Osmanlılara düşman 
metı dedikleri (Candar oğulları) duklarını bilirsiniz. Hem Şahr 
dc,:Jcllni kuran bu zattır. zalim, katil, cebbar bir hUkümd 

Bu hükUmct 171 sene yaşadık· dır. Size takvaya, fetvaya uyn11) ~ 
tan sonra 1462 de Fatih tarafın. cak tekliflerde bulunması itıtimalı 
dan tarihe mal edilmiştir. Sti!Ale. vnrdır. Eğer Osmanlı padişahı çe 
nln son hukümdarı olan İsmail Be. lebi Mehmet Han ~idôetli. gönlü 
yin kendisi için yaptırdıgı, fakat i. katı bir kimse olmıyayd. '.len oııa 
çJnc yatamodıa:ı künbetin kapısın· biı· t-.ıçi tbndercrek aranızı buJı:-. , 

Soruyorlar : 
Yine, köpekler 

.... ISüyUk Çamhcarun Umra.
nJ.)~ ,.e Naınazgah semtlerinde 
kuduz vak'alun {'oğaldı. Son haf
ta l~lnde on kişi köpeklerin taar
ruruna uğradı. Bllha!~a geceleri 
... okaklardan geçmek ~yle dur
"Un, bir t\·c!rn difer 6\"C &itmek 

ı ukünları bJTc ualdı. VAkl müra· 
ın t Uzer ine t .. kUdur ka3 nıa· 

ı nlıın bu köpeklerin öldiirülme 
lı"'rl emrini verdi. Kı..,ıklı oalıl)·e 

ı.hirlüğü. de a)·ni en1rl tekrar 
.. Fakat, kuduz köpekler hllli 
.Jurda dolao:-makta ,.~ ra•tgel
lerini dalaınnktadlrlar ... » 
;. ınu hir oku:\ u<'unıul yazıyor 
.. oruyor: .. • ~ 
• Bu Ko~klerln ıtıarı hakkın· 
. ('rfh?u ~mlrt('rJn tatbik edil-
.1r..,i sebebi nedir araba f, 

Karabiil<te 
da, mahiyeti son zamanıarda anıa ya, sizi ı,arııtırmıya ça.ı~·r-1ım. , •• Bir naftalın fabri kası 
şılmlş bir sanat eseri bulunduğunu kat o tize zaten fcn.ı gözle bak· 
haber verdiler , Gittim. söı·düm .. noktadır. l.izi o l··.;ıcJa . ı J;aloırınJk. ' 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 
1 

·oün Ticaret Vekili riyasetinde 
iki mühim toplantı yapıldı 

Evvelki ~ün şchri":'i.ze ~.elmiş 1 i~Jcr görüşülmüş ve ikinci reis Ah 
bulunan Tıcarct Vekılı Mumtaı met Kara Vekile et meselesi üte. 
ökmen dün öğleden evvel İ sten· rinde etraflı malümat vermiştir. 
bul mıntaka ticaret müdü.rlü_ğüne Bundan başka Vekil fiyat mura-
gclerek ofisler umum mıidi.trleri k b . .. .. 

a c komısyonunun dunku fevka · ve muavinlerllc görüşmüş, petrol, 
benzin, mazot ve makine yagı it· l<idc toplantısına riyaset etmekte 
hali için !Azım gelen tedbirlerin a. olan İstanbul Vali ve Bclcdıye re 
lınması hususunda icap eden clirek isi ile telefonla konuşmuş ve ken· 
tiflcri vermi§tir, disine et ve odun i~lcri hakkında 

Vekil öğleden sonra ticaret o- lAzım gelen direktifleri vermiştir. 
dasJna gelmiş ve ticaret odası re· Ticaret Vekili buaün Vck.81cti 
isi l\fithat Nemli ile ikinci reis Atı aliıkadar eden müesseselerde tet 
met Kara ıle uzun müddet görü~· kiklerde bulunacak öileclcıı sonra 
müştür. da birlikler kAllbi umumiliğine gi . 

Öğrendiii!mize göre bu toplan. derck orada yapılacak toplantıya 
tıda ticaret odasını alakadar eden riyaset edecektir. 

Künbet kapısının kilit taşına asıJ. 1 niYetindedir. Sizin b•ı•e1;ı benim Karabükte kurulması kararlaş. Dünkü infilak ı n sebeb ı' anla 3ı ldı 
mıo: oymalı bir taş parçası ... Fa- yanımda ttıJunduıtunuz·1 duyacak 3" 

kat otuz:, kırk adım geriden ba· )Jur .~a !· ;iı: ı <'rc bineccü .... ~ ve bu tırılan naftalin fabrikası için bü· 

Kuru.uyor 

kılınca. kocaman kavuğu, kaşları, niyetini gerçekleştirmek iç in üze. tün hazırlıklar ikmal edildiğinden Ve ·ı ı· ı k 't · ı 
fabrikanın ihalesi yapılmıştır. Fab ş ı ımo ıı ar arpı g ~zı 1 e ı:ozlori, ensiz ve uzunca .. kallle rimize yürüyeceğine şüphe edile· ı ti' 

mükemmel bir baş görülüyor. Bu mez. Bizim böyle bir tehlike ile rikanın bu sene faaliyete geçeceği 

~t mes' eiesi 

Mezbahada tevziatı 
f iat kontro ll arı 

yapacak 
FiyıLt Mür•kabc komisyonu et mo-

selCBlııi ka.t.'l surette ha.He k&ra.r ver .. 
diğınden iki gündür nem kasa.pla.rı. 

hem toptancı celcplerl hem ele meı· 

bahada.ki keaimlerl kontrol& başla· 

mıştır. 

liar,.Un Mezbahaya gönderilen Fi· 
yat MUrakabe kontrolörünün kon· 
trolu altında. yapılan tevziat şehir· 
de htç bir aurelte et buhranının ol· 
madığını göstermektedir. 

Bugün Mezbahada kesilecek olan 
2000 lcoyun mekteplerin, rt'.linıl Vı3 

hususi mUe..'it:ieıselerin lhtiyaçları da. 

nazarı ıtibara alınarak tevzl cdıle· 

cektir. 

Fırnıların tdtlflıı• devam edUlyor 

Şehrın muhtetıf seıııtl•rlndekl fı· 

rın l arın tr!tişine tsa5Jı blr tiurette 

denın cdılmektedır. Beledıye T•ftif 

heyeti bu kontrollard& noksan G:ör 

aUklerl cknıeklerle plıkln oım~yan başın lemail Beye ait oldui:u sanı. karııılaşmamızı istemezsiniz sanı . ve memleket ihtiyacının mühim sarartı ' ı rken gaz bı'rd ; ı•ı b ı're patlamış 
lıyor. Sanatkilr, efendisini sonraki rım Her halde bir an evvel Kı . bir kısmını karşıhyacağı tahmin -

·ı ı · olunmaktadır. el(mekleri derhal n1u11adere etmekte ne5ı l~r~ tanıtmak i$temlş, fakat rıma geçmeniz çok iyi olacaktır." Evvelki &kf&m Sebze Htlinde vu~ 17 ortak hakkında da tedbir~iz;ilk 
kclleıını taassubun eline kantır. Bedrettın, İbrahim Beyin kendi- ku bulan fn!iHlkın, esnafın bir hile· ı•e dı.kka'· ı · k ve bu fırınlar hakl<ında •fır cezaıo,r r M •• k b K • ...,,z ı suçundan takibata 
m•mak i;in ayni zamanda hem a .. sini nezaketle ülkesinden çıkar- ura a e om ıs · sinden huıule geldıği anl3.1"lmı1\ ba.şlanmı~tır. 1 verıım.kledir. 
çık. hem saklı güıel bir eser mey. j mak istediğiı anladı ve Kırıma yOnU azaları arasında htm Adliyece, hem de Beledıyece tah Oiıter taraftan Belediye de limo.ı ----
dana getirmiş. Hakikatte yüzlcr- ı gitmek Uzerc Kastamonudan ay. klkata ba.şlanmıttır. ı arı bu f•kllde gayrisıhlll olarak •&· 
cc sene kimse işin farkında olma-, rıldı. Bu maceranın sonunu biliyo. İstifalar K9'if sonund& anla.şıldıfına. ıöre rarttıkları için haklarındı ceza k•· 
mış. Bu uerj hava tesirlerinden ruz. Yalnız münasebet düşmüşken , secektlr. Fiyat '!Urak"be kom '·y· nuna Tf · Ril.ltem, LOtfi ve daha H · 16 or-ve bir kazaya uğramaktan koru.

1 

bu büyük ve fazıl Türkün. komQ· " • ~ 0 

mak lizımdır. nistlik, iştirakçilik fikirlerini caret Odasından seçılmiş bulunan a· ta.:a alt olan dükk!nda, toptan ola· Öğrendif1n1ize gOre bu infilak: ne• 
fımall Bey kUnbedlnin ve I yaydığına dair ötedcnbcri llerl sil. ..ıarctan Bay Hılmi Naili ile tUccar- rak limon ıatılmaktadır. Ancak bu tic••inde lillde 20.000 lır•hk zarar 

yanındaki c:amtinin k~bbclcrinin rülen iddiaların hiç bir asıl ve e. dan Sabri Tütenin istifa ettiğ i söy· 17 ortak işin kolayını bulmufl&r ve meydana i;'elnüştır. 
bir kısmının kurşunları açılmış 1 i. sası bulunmadığını tekrarlamalı lenmekt.edir yemycı:ııt olarak ıetirttıklerl limon· Dtin kendisi le göı üşen bır a.rkada· 
mamın anlalhğına göre, Evkaf U· onun ve Aydın ihlilAlinde öldilrill- ları. dUkklna koyduktan sonra. 9ımıza keşfi ı·apan mühendislerden 
mum müdürlüğü bir mimar gön· müş olan on binlerce masum ırk· Eminö:: ünde büyük bir teneke karpitin Uzerlne su döke· blr<Si demi,tır kio 
dererek ke fini yaptırmış. Fakat daşımızm ruhlarına karşı milli. vlc ı b d rek bundan intişar eden ıazlerle lı· f •- JnCllAk çok şiddetli olmuştur. 
hen Uz tahsisat havalesi verilmedi dani bir borç !:aydım. Bu hususta . r e po yan o 1 monları bir gecede S&rartmara b~· 1 EğPr liıilin tavanı ?" da.k i penctreler 
jindcn tamire baslanamamış. Bu ki kanaatlerimi ayrı bir yazıda a. l DUn, akfan1 üzeri Emlnönündt>, lamı~lardır. Evvelki &iin de getirt· olnuısRydı hug ü'"' ltı\ lın yerir:de yel· 
kış açık bırakılırsa kubbelerin ha. çığa vurmıya ~alışacağım. ' polıs merkeılnin arka tarafında GUI- tlklerı killllyetll mıktardı. lımonu l.r esecekll. Bu pe,.cerelerdir ki in· 
rap ola~ağı ve trı •lirlcri için yeni- Cemal Bardıkc:-ı benkyan hanında. bir yangın çıkmış mağazaya yığn1ışlar ve bir tenenc fitak netlce~1nde ca.mlerı X1rılrnış ve 
d~n keşıf ya~ıl?'asına ve daha bü. 1 ve tüccar ~fehmet Ziyaya aıt depoda.· karpite su dOkerck kapıları sını ~ıkı hava ta~yıkını hlilfıfleterek l-IAlin yı 

Uir kadın diri dlrl )·anma k 

u,er~ iken ku r t.arlldı 

Kadıkbyünde, Mod& caddeıiinde 

238 numaralı cvcl e oturan 70 ya.şm· 

da. Yud:ı kıta Ester cv\·e\ld ;-ün mut· 

fakla çamnşır yıkarken, otağa süı·· 

tilnen etekleri tutuşn1uş ve ihtlyar 
kadın diri dıri ya.ııına:a. ba.şlamıftır. 

Nıhayet konı.ıkom'u feryadına yetiş· 

mtşltr ve Esteri muhakkak. bir ;;. 
lümdon kurtarmıı11aı<lır. 

Ancak muhLeli! yerlerınden yan&· 
rak tehlıkeli surette yaralanan k,, 
dın baygın bir ha.ide Nılmune hasla· 
n('sine kaldırılnııstır. yuk ~asraf ıhtıyarına lüzum ha~tıl ı 1 1 ki yapağı , pamuk ve börülceler tu· kapadıkts.n sonra çıkıp gi tnıi~lcrdir. kti nıaıını : ı önüne geçnı l~lerdir. > 

olacaı;ı muhakk•k·:· S p ~ R j tufmuştur. lnfı\Ak hemen bir kaç dakl~ son· .,,,,...,...,,.. _ _ _____ .,....., ______ .,..,...,._.,.._!!!il_,.., 
. Ism~lJ Bc):d~n soz ederken ga. "'-"' Yangın neticesinde yJrnll bin lira. ra vuku bulmuş ve o ıca.dar -Şiddetli ~~ ~ 

rıp bır tedaı ıle (Scmavcne) ka-
1 

kadar zarar te•blt edllmitUr. Yapı· olmuştur ki meıkOr dUkkAn tama· r~~~J ,0 1 ~ 
dı.ı oglu me;hur <Bedr_el.tln M_ah- Spor işlerimiz ve lan tnhklkatta depodaki yüz balya men yıkıldıktan ba~l<a cıvarındaki ~~u~ ~~ 
~~d)~. ~atı~ladım .. ~u buyuk Turk _ • 1 tı!tik, 34 balya pamuk ve otuz c;u- ı dUkk.1n1ar da kısml'n h:ı sara ıığr.ı. ---
-.1.ım \e mut~fekkırı, Osmanlı pa. bilenlerle bılml- ı ~ai börülconiı 1 ortalı elduıtu anleo mışıardır. Ha.va tazylkı yüzilndeı N d ? 
cli,<ah ı Çelebı Mehmet tarafından f I t Halın bUtün camları k ı t ı l n~; t.r. e ersin ey tavşan ,. 
Jınis~ • ürgtln edilmişti. Orada ki- yen er arasın· şı mış ır. ' . . · I Müddeiumumi muavını dilkk4n snhip 
ter y· zmakl 1 ·k A dı 1 Depo ki!.tıbı Bogo•la, akşam Uzerı 

• • a __ m~şıu ı en. Y n , dakı' çark depoı·a 31 çuval pamuk ta•ıya iki !erini sorguya. ç•kmiş , bunlar: 
taraflarında hukun1et aJeyhıne kay / 1 ~ n E b · ı ı· 

1 
b .. 

1 

Dıv;ınyolundan yukarı çıkıyor· Ol meh cotayı sanma ki dtvr~daıı 

h"m&I z• ıı a l tı na alı nm ·ı Ya ğcr u ycsı ımon arı oy ece na;miillar bqlamıştı . Şeyhin 111ürit Beden Tcrbi~·o.;;t Umunl ~Itidürlti· .. . . 1
• ır . n ~ı- ' 

, nın at lan bır sı~ ad kt .. t h bırakırs•k, ancak ı ayda sararırlar 
~erinden ~o~kl~ce l\.Iustafa da bu 1 .tü J.lerkez; l.st.işare heyelinın :ıoo _ ~ 1 . e•r a.n çı 1 ~ 1 8 .. 

dunı. Küc;Uk bir kız du\"arın kenarı· öC"renUt 
na bir sl'hpa, sehpanın Uıtüne de b~r BirnlhrU bivetatıtı devr &nda.n ötrf· 

ısyan atetını korüklüyordu. Şeyh, verditi bir kararla. lstanbu!da bır mın cdılmektedlr. llalbuki karpit gazi bir gecf'de hep-o 
tarafa g-öt göz bir kutu, bir tara!a nUr 

ihtililin kendisi tarafından tertip ı heyet lisans, sicil ve ıtadlnr ta.lımat.- --o.-. Bi.ni sapı-ıarı yapmaktadır.> d<'mişlcr- da bır taxşan oturtmuş. GOzlerin içı c'I'akıUerın bııınzinliatnl bu.lm•lc 

•dildiğinc dair yanlış bir kanaat n;ı.meai üıerindeki tctkıklcrinc de 1 tnhi >rlar Veklllnlıı tetkllılcri dır. ııa;:--;;--=~ btiklüm btiklUm pek mü~ktil. Ha.kıkatcn hep benzin· 
lcAtıtcıklarla do.. ıtz mi bunlar ey tavt•n 7• 

hu•ul ve Anadoluda bulunmaMnın vam etmekte ve ayın on be,ınd•ki l Şehrimize i•lmi' bulunan lnhısar· ı============== 
büyük bir Jırailenin çıkmasına se- ! heyet toplantısına yetittirilmcai için l lar \'ekili Raif Karadeniz dtin İnhi- Bir \{a .. abın düklc:lnı 10 gün 
~r oJabileceji ihtimalini iÖZÖ· ı çalıtılmakla.dır. sarlar Uoıum MUdUrlüfünde Vekil· kapatıla<·ak 

o~inc a.ıa~ak 1'..~:<>ıra, or~dan ~icaza Heyetın içinde bu işten hiç ani&· le.tı alakadar eden 1 ~ler iizer indc tet Beyaııtta. kasaplık yapan HUsey1•ı 
gıtm ını padışahtan rıca ettı. Bu n11yan bazı kimseler bulunmakla be· kıklerde bulunmuştur. dC'. hiç bir stbep yokken bütün etle· 

---..:ı lu. G~len ge<;enle· ı,te cevabı: 
~ Ek•iiln yok zerrece bır bıbed •I 

mahbupın111 

Ah kim hercaylein mihri cıha.nar• 

r~n aklına cıııip de 

niyet çekmek is· 

terlerse kızcağız ı;ıbı 
~il~iıne mu\.·afakat olunmayınca rabe.r bir kaç k~inin klüplerin der-
I1nıkten kaçarak Kastamonu hü· dinden anl&nlası futbolumuzu ôldtir · 1·errbatan .. :.lrayır11n hulundugu 
kumd~rı İbrahim B~y.in himayesi. mek için deji.t Y8.fatmak dti,üncesi· c.,aha a(ıhyoT 
ne sıaı~dı :. _Bc~rcttının .Kastam~ nl tafımala.rı öyle ~nn&diyoruz kı. Sultanahn1ctte Y<'rebatan Siılrayt· 

rın kilosuna beşer kuruş zammet 
nıi~, böylt'Ce satış yapari(en yakela· 
nari.k ayni nıahktmc tara!ından 2.l 
lita para cezasına. \'C 10 gün de dUk· 

kutuyu to.v.,anın «Amtrika, deniılerin ıe-rbest.16i ug 
burnuna ya.kl&f- ' runa. bttaraihk. ka.nu11w1u kaldıra 

tırıyor, tavşan da a&:ı:ilc bir k<Jğ1t cak mı dersin ey la.vfan ?;. 

n~ya gırdıtıı gun İbrahım Beyın ortaya bundan evvelki ıibl futbolun ıun bulunduğu sahanın aı;ılmaf\ına 
bır oı:Iu ~ünyaya gelmişti~ Cocuğu idan1 sehpasınd&. ipini çekecek bir devam ediln1ektedıt. Bizans dl"vrin~ 
al.1p §Cyhın yanına götürdtiler. Ye. talimatnameden ziyade bu i~i ölUn1 den kalnıa bu tarihi eserin etrafı 
nı do~muş çocuklaru.ı ai1zlarını. dem kurtarabilecek bır !jPkil verile- tıınziın edilecrk ve Raray tamamilc 

•dol yakalayıp bırakıyor. Buyur cevabını: kanının kapatılma!lına mnhkQm ... 
mi~tlr. İçirndfln c b('~ kuru, verip ben ti~ YA.rı a~kınla cehennf'm odu yandır· 

be, tane c;ekeyım. hem bir şeylrr nl· n1az be.1: 
Teşncyin1 kim yedl derya suyu ka.n 

herkes tarafından scvılen, savılan kt• .,, ce ır meyd:ına çıkarılacaktır. 
okumuş kinl'elcre açtırmak adeti . 

3 1T1uhteklr dah:ı. tc\·kit oJuıu.lu 
yel edeyin1 bakayın1 ne çıkacak'! 

d iye ya.na,tın1, çeyreği toka eltim. 
dırmaz berıı 

MIA vardır. Bedrettin , ;ocuğun aı:. HıLber aldığımıza gore, Beden Ter 
zınJ açtı ve ona İsmail adını koy. biyesi Umwn MüdilrJUftinUn bui:.· re her l<1lip için bir senr. bekliyec('..k· 
du. 1şte f"Ö7.Ü geçen fcmail Bey dan evvel klüp ve böJre deflftircr\· terdir. Yani Uç kltip d~giştiren bir 
hu çocuktur. lerin Uç sene gtbl u~n bır müddet sporcu 

1 
dOrdüncü bir klUbe intlsab 

KömtircU Jdrtslc ~fustafa, Ağva· 

dan kayıkla getlrtt.klt>ri könıüri<'ri 

5,5 kuru, y!'rincıı 6 J;.ur ı.; . l o r 
satarken, Hasköyde kömürcü Melı-

• Gar.Ptf'l('r cayır cayır yazıyor, fa 
kat şu odun n1e-elcıi hilla. halledile 
nıiyor, buna ııe dert;in ey ta.vıtan? 

TUrklye için sıt 

da.n ıSoldan çık&· 

Tavşanın ağzilo uz.attığı kAğıd ı rılan şByialara ne 

dersin ey tav· 
n1et de kOmUrü:ı ki osunu Lı , .ı 'h" ..ı. açt1n1 okudunı. lbnılıim Rey şc}·hc hürmette ku. beklem .. ı ve adeta o ıporcuyu ölü- etmek lıtrd•ği takdirde Uç •ene bek · 

:;ur etmiyor. Fpkat Osmanlı Pa~ me mahko'm etmfl6i huıuaundaki ver !emeğe mecbur kalacaktır. 
difahından da çok korkuyoİ-du. diği o ganp karar bir dereceye ka· İşte bu i~i bilenlerle bilmiyenler a· 
Bir gün şeyhf yanına ~a~ırdı, Ona dar ohıun normal bir ,şekle sokul· ruındaki !ark bu kararla da mey
~u tavsiyelerde bulundu: muştur. Ve bu .şeok1e göre bu tali- dana çıkn1aktadır. Yalnız şurada 

yerine 7 kuru~a sııtnrken yakalan· Bunca ftryadını lfittin dcmediı 

nuşlar. mahkemede yapılan sorgul;:L· d&dıedeyi'.11 

rı sonundil da te\·kif olunmuşlardır. ı Sen ki dadetıniye~in ben kime fer· 
Bundan başka BUyükdcrede ecza-· yad edeyim 

şan? .. 

Bakınız ne dcdl: 
Ehli hak zerre havadi31e mUkeddnr 

- Burıı:da kalmaktansa farka ve malnamenin .meriyet mevkiine gir- bizi sevindiren nokt& bu heyettekı 
ya Kırıma gitmeniz muvafık olur dikten sonra klUp ve bölge deği~t:· bilen kimselerin bilmiyen ve f&h'"::i 
En iyh>i Kırıma geçmPnlzdir o: renler birer aene, ondan sonra her dU'1ilnceler1e menfi hareket edenlere 

5porcu değiştirdiği klUp adedine gö· galebe çalmuıd1r. Kemal ONAN 

cı Asaf da. iıpirtoyıı f:tıla fiyaLa cBinsen bir türlü, binmı:ı:en bil olmL: 

HERGüN BiR FlkRA 

Behey gafil ! 
Kıbnıı adaııı, kırnıız. yüzlii ve 

tıWJ MıÇh olmHmtfıa ktnaye oJ&... 
rak Avrupa mlr<errtıılmnin • .., 
SelJJn adtııı verdllderi il<ln<j SuJ· 
taıı Selim zamaıııııcl& fotfı..ıllml,tı. 
Bu adanın Osmanlı mülküne Uhalt 
tefebbllsflntı de, Kıbn• taraplanıwı 
lezzet ve ııefalıetlnl mtibaloplı bir 
..,.. motJ>etmek 5Uttt!le, ,araba 
pelıı d11flı1hı olan padffalıın ıı.atın
ııa, bir yalındl nedim ıetınnış. 
nlhaJ'et birçok feaakArlıklarla bu 
pbano anu da yerine ıetlrllnıl,ti. 
Kıbnsm tetlıhıl mtiteakrp gelen 
ramazan ayının bir fllnbode, o za· 
manın N)""lhlar mdan bi r bektatı 

~aba~ıwn, behçeıııinde apaçık şarap 

lçllflnl, nıe,hur Kılıç Ali P..,anm 
ylfltler!nden biri r;llr Ur ve: 

- BJre zındık herif. l\t üharek 
g ı.i:ııdc bu necaset l~lllr mı, utan· 
maz nuı,ın'! .. 

Dtye Uıertne yürür Ye yüıüne tü· 
kürtı r . Brkta~ı de köpürür. 

- Hall'J'.ıne behey gafU. Xe«a· 
""tet ~andığın şarabın utruna mü· 
barelı ııadi1•h Kıbnsta blnlen:e 
TUrk kauı akıtır, etekler dolw.u 
altın lıahM:atır mıydı lılçf. 

Ce,...blle cahil :rıtıtt tlrkilttir. 

göreceğim. Bakalun ne yapıyor? 
Mabel çok sevinmişti. Robert gittikten 

sonra hemen Odrey'e telefon etti ve de. 
d l ki: 

- Artık beni her halele kabul eder$İ· 
niz değil mi• Ziyaretimin artık kimseye 
bir zararı olamaz. 

Odrey kendisini hemen beklediğini 
söyled i. 

Robert leyıe>ine şöyle diyordu: 
- Ne lyl yaptınız, tcyuc:Jaım .. Hareke· 

tın ! zi herkuler takdir ediyor. Pişman ol
duilunuıa ve göoterdilinlz iyi kalpllliğe 
alem hafran .. . 

Patrlcla cevap veremedi, yalnız acı acı 

gUldtl. O sırada odada bir kaç misafir 
vardı. Onlar gittikten ve Roberlle yalnız 
kaldıktan sonra dedi ki: 

- Eğer bana bir daha böyle şeyler 
söylersen iz sizi kovarım, Robert ... BUtUn 
bu uydurmalara ne ben, ne de siz inan
mıyoruz. Alem de i nanmıyor. 

Hiç le öyle dclll teyzeciğim. Benim 
gibi. Vilford' lar da binbaşının erkek ol· 
madığını bll1yorlatdı. HattA karı.ına dal . 
ma ac ıyorduk. 

Haydi oradan budala '. 
Kadın, Rober t 'e bu sözlerle çatarken. 

kız kardeşi geldi. Ona der t dökm!ye baş 
tadı· 

- Ah, Muriel. Bu b~ıma ıeıenlor ne· 
dir ? Sel!ın bu kadını •ade alın al<la iktifa 

satmı~. dUn ayni mahkemede Y,.pı · tilrlü... Bu tram,·aylarla. halimiz nl 
lan sorgusu sonunda. tevkif olunnıu...ı- cc olacak ey tav,,an? ,. 

Kı1tl k&ll de cihanın kuru gavgadan 
dır 

TİRYAK! tur. Al cevabı: 

EDEBİ ROMAN 

Yaıan: Francls de Cro1-t 

else ne ise ... Bir de Udaiıor sultanı il~ıı 
edecekmiş. Yüreğime inecek. Vereceııim 
ziyafeti düşi.lnüyorum. Odrey, kocamın 
sağında ve benim tam karşunda oturacak. 
Yemeğe oturmadan evvel de kapıda bek· 
Jiyeceğim, o kadını Rahajang'ın bütün 
kibar davetlilerine sultan diye takdim e
deceğim. 
Kadın elinden gcl~e Odrcy'i öldürmek 

ve bütün bunlardan kurtulmak istiyor· 
du. Kalbini kemiren bu üzüntülerden kim 
selerc bahsedemiyor, ancak kız kardeşi 

Muricl ile dertleşcbiliyordu. 
O akşam kendimi tutamıyacağtm, 

diye korkuyorum. Ya o kadına tokat fi. 
li.n atar5am! 

Herbert, Rahajang'dan gitmezden ev. 
Yel vedaa gelmişti. Şerefine bir ziyafet 
vereceklerini ümit ediyordu. Fakat ne 
vali, ne de Lady Brandmor böyle bi r şey 
yapmağı hatıra getirmediler. 

Odrey'i halırlatan her şey Patricia'yı 

ıiııirlendiriyordu. Bu •cbeptcn dolayı 
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Herbert bile zıddına ildiyordu. Nazik 
görünmek için kendini çok zorladı. Vali 
daha \abli hareket ederek dedi ki 

- Ara sıra bize mektup yazınız. Siıi 
daima hatırlıyacalız. Güle güle gidiniz, 
yarbay Carter ... 

İ;indcn de şöyle söylüyordu: 
Çok şükür kurtulduk .. 

Akşam yem•ğl için gönderilecek da· 
,·rtiyclcr hazırlanmı~tt. Sultanla Odreyin 
(•vleruneleri ~kleniyordu. 

Vilford'lar ile Robert'ten başka dü· 
ğüne hususi İngiliz ahbap davet edilme· 
nıişti, 

Vali ile karısı, resmi ve askeri memur
lar, generaller ve askeri müşavir Sir 
Eric Tcmple resmen daYetli idiler, Lord 
Brandmor bir bahane bularak düğline 

gitmemcl!i düşünüyordu, oFabrika• hiı· 
disesi hAlA canını yokıyordu, Fakat İngiJ. 
tere kral ve krali;esinden Selime tebrik 
tf·larafı aclinc:c vali davete gitmiyc za· 
ruret duydu. 

Patrida lrnasmo biddıetle: 

- Ben! de beraber ıotlJ'rmi:re kaJ1af. 
mayum, dedi. İıııl<ln ı ;pok Cidemcm. 

- Pek a.Ia. O iÜll =ıneo basta olu· 
nuz. Sultanla zevcesine ıelemediğinjzden 
dolayı tee<Sü1 ettliiinizi ve kendilerine 
hürmctlerinizi gönderdiğinizi söylerim. 

- Bunu yalnız sult.ana söylersiniz. 
- Heyır Patricla, Sultana ve zevcesine 

>öy!iyeceğim . Ben buna artık ah~tım. Siz 
neden tahammül edemiyor!iunuz-;t 
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Selbn artık hu ak~am inci evinde ye· 

mek yiyordu. Udaigor sarayında döşeme 
eller, boyacılor, ameleler , müstak"-1 ııul 
tanın dairelerin! hazırlamak la meııuldü · 

!er. 
Sabahları Odrey, Bayan Turpin ile be· 

raber Rahaiang mağazalarını dola11yor, 
e~ya ve kumaş satın alıyorlardı. Bir ta· 
raftan da yeni ıelin elbiseleri haıırlam. 
:rordu. Selim ni§anlıs ına her ıün y~ni bir 
elmas hediye ediyordu. Bayan Tur pin rü
ı·ada yaşadığını sanıyordu. Arada bir şu 
sözleri söylüyordu: 

- Ah, şu yirmi beşindeki ziyafet bir 
gelse, çatsa! . . Brandmorların hal ve tav. 
rını pek merak ed iyorum. 

Selim de tıülerck cevap veriyordu: 
Göreceksiniz. H iç merak etmeyiniz. 

Rahman gibi siz de sultanla beraber da· 
vetlisiniz, çünkü siz Odrey'Jn nedimesi. 

<Arkası varı 

T b•A an a ıı cerey d• ı1r-
reı lr al<,am gaıete,ıo rdwı' 
1.9> le bir ba~Jık '° 1 rııf ~ı·'. «l'tfaodıra sahipleri ~üt •ır 
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Amerika. Bahri~·c !'iaıın: ıt1' 
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ll•ttbirıe dahildir> denıl~· f:~lt ...... 
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pek muaııaın old1.14unu ,. tefi ıA 
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• 1 tııfal· 
ınadığ"ını kabW etmek 1 

'l'Ü:llEN 70'11>~ ~tc4' 
Çlnde üç, Rutfyada yedir t• ' 

durt, b<rlde altı tumrrı il1\ ı•~ 
imha. e<llllyor. Anlaıı1tyor ~ot~· 
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~rp vaziyeti 

~ngi Rus şe-
1rleri düşecek 

Yazan: 

~an BORAN ,--
U.L Ctphealnln merkez 'e ce
-,elerinde 10 &11ndenberl Ud 
'1-arruzu eeroyan etmekte· 
k ... ~eki Alman ordular &TU· 
"~ \'on Bock), EeJcv • 

• Oreı hattında bulunan 
Ttrn~nko ordularına ta· 

etlyor. Londra matbuatında 
t&a\lrlerc ıöre, Ahnanlar 

..:; elde etm k lı;ln bu cerı· 
tayyare, 5000 taılk n :! 

~et ayırmı~lardır. 
'bölıeslndckl Alman ordu· 
, lr~ da (Marqal \'on Bundt· 
-rıık • Harkof • Meııtopol 

"lftüdafaaya calı~n l\lare• 
llJ ordulanna ) Uklenmlt· 

~arımız hatırlarlar kJ böy 
--a&n taarruzundan bahfitıttl 
~'da, Orel ismini dlllmtu 
~ıf, Almanlann ikf Rua 
lraanıa taarruLU tercih ede· 
' bu malcıatla Orcl • Don 

lıaYlıaldan l11tıt<•met4erlnde 
ı.teyecıcklcdııJ bir ka" de
ttık. Marcf&l Ttmoı;enko, 

lllleııahınıg buJundutun• kuv· 
a ~bııaı \erdiğimiz Orel ı:ehri· 

tlncıte,rtn ou sunu tuk~ 
terı ~lıtJr. Alınan UerJ 
~ •rtık Yu.kan Detina nehri· 

111iladırlar. Orel şehri, Moa· 
~ lfarkor drunlryolu üzerinde 

O\anın aoo kilometre cenu· 
llıtUııın bir mu,-asala nokta· 
beıınebllir ki Orcl şehrinin 

)larepı nntoçerıko ""' 
lrdtı.Jarı arlUiında Alman 

Uk alA.meU belinneğe 

bölgeısinde de )la~ 
8 uncu ordwıtJe Melltopol 
~ nl kaybetmı, ve bu teh· 

.,.~-~ tcrkederek cenup ~
··"'l'lapoJ'a geri alnı19tır. 

11tttce.ı olarak, Aıak dcnhl 
~Ut boyunca doğuya dotru 
~t .\Jınan af ccııahr, mlihbıı 

oı 'e saıııı3i merkezi olan 
~line bir parta daha yak· 

"-ı l'J?ıyor. 
-. ltıı ordulannın ne merkez 

"' Clefıup ~~helerlnM, Al· 
~~dla etttklerl büytlk yar-
""""llz 'itru t bulmBm1 'trr. 
ıı.tde Alman mu,'8ffaktyet-

llı liirtUeıı nctJcc, muazzam 
"lıarebelerJoe dönecek derin 
- de~u ı;ökertmelerdcn loo· 
~i\k yarmalar için ,tındl· 
~ 'erilemez. 
~ Orerı alan Almaa k11,·,·et
' banıı lı;tlkamettc taarruı: 
' li'Jkrlrnlze ıörc o böl&"cdc 
~~Ur: Alman zırhlı 'e mo· 

~Uuer1 Marc.,aı :rımasenko 
llo 1 ordularını J-.rınak mak· 
~hrı., dojru taarruz edi)or, 

'ttr hlotörlü birlikleri takip 
kcn vetler Tola H> Kurak 

lt llıertne ~Urllmekttıdlrler. 
°'ko,·a cenubunda ı;Uı\h :fab 
bıe,hur bir tehlrdlr. Kanık 

~bn&ıinde mühim bir de
ktasıdır. Demek isteriz kJ 

~ ll'ıerkez \C cenup ordula11 
~da bulunma ı llızım gf'Jeıı 

"''11ert, Alman zırhlı bir• 
bıı taarruzunu önlf'Jip 
lları;a Tula 'e Kur k ~ 
tli kulatındadır. Ve ka· 

' bu şehirlerin dllfmClll, 
•hndı tank muharebeleri· 

0lan \'lazma !}ehrlnln du'!'-
~ «&ha tehlikelidir. Zira, 
~., t dUıenıe, Maretal l'imo· 

l.ttıdyenı orduları ııruında 
\ llq41ınan yarması mu\ affak 

1 ltus orduııunun da artık 
lt '11batı kalmaz. Budyenl 

\.:" ılır, Tfmoçenko orduJarlle 
ı~ , cenuptan ihata edilir ,.e 
... , Ga l\u .. ıar ıçtn büyük fa· 

'le ba,ıar. 
\ı;ııupta Melltopol'a \aran 
~n l\ıı 'e motörlü birlikleri 

l_~t ti lı;tlkamette taarruz 
ı."'toı ltatıra derhal lbrkof 

bo lııtıkametlerı ıellyor. 
tıtı'Cealııe Mklm olmadan, 

dotru<'a Ro!oıtof Uzertne 
~ CltretkArane bir hareket 
'~ it biz de olsak oyle yapa· 
~~dYenı <•rdulurının cenup 
~'"'le etındc çekilme.ine mıi· 

~e llerlclc Kafkat; yolunu 
tlbe kıınındun Rostof, Har· 

tte duha caılıl bir he· 

'tttıı ~raber cenuıltakl AJ. 
'unu ı._ • ' n asıl kuV\'etlerlle 

~ltı tkof bölge1>lnfle taarru· 
~:e lhtımal \Crl~oruı. Bu 
t~keı, merkezdeki Alman 

t ~na blivUk bir J'ard m • \1 J 

~~ ll'lanıarın llarkor üze• 
~ ~dilcteri çok 'artddlr; 
\ltı ar bu lstlkunıette bir 

~t 
Otel clde edememeleri, 

' Ularının o bölgede iyi 
tltıkJcrlnl göstt!rlyor. 

1 DEN iZCiLiK BAAISU:Rıj 

Japon deniz kuvveti· 
[SON 'MABERLER) !SiYASİ iCMAi 

Ruzvelt kon- Knoks diyor ki : Finlandiyanın 

•• 
nın manzarası. 

greye bir me• ''Amerika, Aln1anya· 
saj gönderdi nın bitirilecek işler 

listesine dahildir,, 

Japonya, bu alet 
emellerine 

sayesinde 
varabilir mi? 

istila 
Mesajda Hitlerin 

işini kolay laştırına
ğa nihayet veril· 
ınesini istiyor Dolan eün~ di· 

yarının yüz sene 
evvel ıarp medo
ıııyctile temasa bq 
layan zeki, fakat 
hırçın ve çıııın ço· 
cuğu, verimsiz a· 
dalarında, iptıda1 

bir hayat geçırı

yordu. Monr;ol bas· 
kınlarından sonra 
Ruslar blrdUzıye 

büyüyorlardı. Bu
nun kar~ısında ken 
dini 4clz bir ''azi· 
yctte ıtörilyordu. 

Adalarda yaşa.· 

yan iptida! bir mil· 

Jet 5ıfatile o zama· 
na kadar yalmz 

,--------YAZAN:------.._"\ 
Hiisamettin ÜLSEL 1 

CF.SKİ BAHRİYE MÜSTEŞARI> 

Japon)·a Uzak· 
şarkta Rus donan· Vaş!nıton, G (A.A.) - Ruıvc!t. 
masmı imha ettiK- korı1treye gönderditı mesajda Amc· 
ten ve rakipsiz kal rikan ticaret ;-emllerlnln slllhJandı· 
dı~ı bu ~ularda kuv rılmaıınP. imkA.n verilmek Uıere bi· 
vetli bir donanmı tar&!lık kanununun süratle tadllı.ıl 
"'ücude ı>etirdikte:ı tavsiye etmekte \'e Blrl~ık Amcrt· 
sonra tnglltereni:ı 1 ka.mn Hltler'in ı,ını kolaylattırmat'\ 
yardımına muhtaç 1 nihayet vermesi zamonının geldıgoinı 
kalmamak ve ken· söylcımtkledir. 

f ei~=:1l~~~~:: 1 K u d ü-s--k-cıo~n-f e-ran Si 
doS-ru harekete s-eç 
tl . 

Japonya bu ht. · 
defe ,·armak için 

rakip ;ordUCU A· 
mcriltayı. Amcri· 

kan donanmuıııı 

neticalend 

denizcilık ve ba- mağlüp etmek ve 
lıkçılıkla yaşamak Amcrıkanın elinde 

Türkiyeya ihtiyacı 

o:an maddeler 
gönderilecek 

Şıka,o, 9 (A.A.) - Bahriye na. 
z:ırı Albay Knoks dün Şikagoda 
toplanan mılll cmnıyet kongresln· 
de bir nutuk soyllycrck yakın şark 
la Britanya adalarına karşı ·~uıfı 
te~couusunUn bır i..umc.I dc..t:. t:>ır 
katıyt:ı oldu{:uou ··c çci .~ N t.ı&: ıın 

hıı'OlU hücum . :ıawır o .... v1 maı 
ı..un.ı ı.e~cbbus \deccCını. Amcrıka 
ru:ı da Alman ıanın 11 Bıurılccek ı~· 
lcr listes111 ne dohıl bulundutunu 
iôylcm ı~tır. 

.Eundan sonra Albay Knoks mil· 
di!aa l~~ilcrı arasında kaza \"uku· 
unun onlıne seçllmcst içln yapılan 
;ayrctlerin orıtırılmasını ıstcmış 

, .c §OYle dcm. ııtir: 

J:ı tlsası ı.>Jan bir işçınin ölmesi 
"'cya )arahıııması Hıtlcr ve Mus· 
solıniyc k<ır~ı mücadele eden mem· 
lckctlcrc yardım içın yaptığımız: 

sayrcllcrc .::arar verir. Nazilerin 
mağlı'.ı lJ iycti veya muz:affcrıycti, 'c 
niş öl>!.idc, Hltlcrın duşmanlarına 
göndcrHc~·l·k malzemenin teslimin· ı 

de göstcrllc; r.ck çabukluga bağlı· 

dır. 

H.t.er'in emri çarelerini aramıştı. 
Hııricl tehlıke· bulunan zengin, KudUs, 9 (A./\.) - Reuter: ôC· <Batı l incide) + ' 
nln tazyikı altında nam maddelerle do ren\ldiğlne söre, Britanya ticaret ı - Bu dUşman en bUyUk korku· 
garpla temasa ı;lr· lu Filıp ın adaları· korporasyonunun KudUste yaptığl la.rımııı bıle qacaı, derecede fe\•kıı· 

dı lngilterenin de· nı eline geçirmek , konferans tam bir muvafCakiyetle llde sll6hlanmıştı. 
nızlcrdekl tecrübe şckıllenni aramağ:ıı. l neticelcnmitUr. TeUuk cdılen b~lı· 2 _ Eter bu barbar dUşman on· 
ve irfanından ıstı· koyuldu. Ve ken· ı ca mc.selclerdcn birı Türklyeye esaı;· biıılen:e tankını bi~den ewel hareke• 

Uuıkı;<arkta yeni bir nJz:am kurmaia çalı,an Japon aııkflri muhare· 1 1 fade etmek ı"in in- di memleltetlerin· lı madde ve mahsullerin fası asız u.ı· te •eUrebilmif ol.aydı bizim milleti· ... be c.'lnatıında öldüğU ıanıan \.'Ücudu nun yakılıp küllerinin m(lmlcketıae 
.,.iliz donanmasına den saydığı P'!lıpln 1 surette ıönderitm.si olmuştur. miz de bütün medeniyet Alemı ·le 0 götilrlileceğlne emindir. Resmimiz Çin harbinde ölen ı:mı Jarıonun kül· 
yüzlerce zabit gon. ~alannı, Holanda Kon!eran:ıta. Flli.5tlnin Türkiycyo mahvolacaktı. Bütün Avnıpa yıkıla· 

lcrtııln Japonyaya gctlrllmeeiııJ gösteriyor. Sandıklar beyaı renktedir. 
derdi, İngiltere· Hindıstanını, bUtUn ihtiyacı olan muhteliC mansullerlA caktı. Çünkü bu du,man ukerd•m 

Çünkü beyaz .Jarıonların matem rengidir. • ıoı t bit den getirttiği mu- dünyanın en zen- bUyUk bir kısmını vercbılcecQ n defli büyük bir kısmı ıtıbarıle cana· 
allımlcr sayesinde de kendi mem· ı luğundan azamı 1stlfadeyl temin edi· gln servet kaYnaklarını. petrol yu· edllml9tlr. \•ardan mürekkeptır. 
lcketinde haı p gcmllerlnl yap· yordu. valarını Jumdıne nıal etmek siyaseti· Aııkerler. 
ma.sını öğrendi. tngiltere:ıln mall yar Japonyanın zamanla büyüyen do· nl takibe hazırlaııdı. Fakat bu mak· 

1 
Bütün tarihin ~aydottiği en m"J• 

dımlan sayesinde kuvvetli bir do· nanması, dünya donanmıı.ları aral!ın· sadına ermf'J< için :1ngi!tcrcnin mU· A 1 m an ara göre aııam ukerı kuvvet ve kudrete kar-
nanma vUcudc getırmeğe muvaffak da bir kudret ifade edecek dereceye dahale etmcmesıni temin eyleme~ •ı savqa atıldınız. Bun& ragmen Uç 
oldu. vardı. Haltfı. bazı bakımdan harp ge· lflzım geliyordu. (lkfı l incide) §i aydan az bir müddet içinde siz ar· 

İngiltere. Japonyayı alet. diye l<ul· mileıinin vasıflan. diğer devlotlerirı lncilterenln menfaati, Amerika ile imhıı. edilecektir. Pütmanın ~ıı.yıt kad-.ıarımın kahramanlığı eayesh • 
la.narak Asyada. Rus Çarlığının t.eh· harp ıemilorinln vasıflarını a~tı. Bu· beraber yürümeyi 1cap ettirince Ja· bakl;ıtleri Roetof llıeıine çekitmote do bu düfmanın ıırhlı te..ykillerını 
dillerini karşılamak istiyordu. Lllzu· gtln Jarıon dona.nmuı tonaj itibarı· ponya doyamayan sözünü, anavata.n· çclı..,,..&ktadır. Mütcarrız kıtalanna birbiri ardından imha etmeğe. sası· 
munda da Rusların Avrupadakl taz. le de tnriltere ve Amerika donan· ıarı Almanya tarafından i~gal C<211· mensup teş)dlJer dliŞ!l1anı yakından sız harp csı rleri almafa, uiz top· 
yikına kar~ı J aponlan kullanmflk malarının tonajına pek yakındır. mlş olan memleketlere çevlrdı. ~ takip ederek Mariopol'a varmış bu· raklar ifraı etmete muvıı!Cak ol· 
fırsatını kaçırmamak azmındoydi. Japonyanın elinde 800 b!n tondan Eğer Japonya. şarkta H lnd,çtntde· J ıunmaktadır. duk. DU~manın geçte! ve muazzam 
İngiltere, Japon ordusundan da za- fazla ağır harp gemisi, 260 bin tonu kl bugünkü vaziyet.ile ikt..fa eder 

0 
Cephenin merkezinde derlnllğıne harp endUsl.ri51 içın lüzumlu olan 

manı geline~ 1$ti!a.4c ctmrk , a.yc!inl 8Ş3n ılQ'uvazör, 160 pin tondan fazla Uzakşarkta s iyah harp bulutların.n delme hareketleri diğer bir bllyll~ her n~vl maddelcııl ıstıhaal cltlğı top 
ihmal etmedi. Ne ic•p etmt,110 yapa· tayyare gemıai. '180 bin ton dcatro· toplanması bck)eneme;. Fakat Ho· I çevırmo meydan muharebeal ~tll. raklardır. Bir kaç hafta içinde dlit· 
rak aarkta kuweUI bir Japon hU- yer, 65 bin tona yakın denlıaltl ge· landa Hindlstanına el uzatmak iste· ıamıftır. Ar.kal•uıdaıı ehfmmıye manın esaslı Uç endtlııtrl b6lg'eııf eı-
k~ıneti kurulmasını ve ya,amasını mısi vardır. d!fl takdirde harr feliketınin bura· zırhlı kuvvetlerin taarru~na ufra· lt>rinizde olacaktır. ı 
temin etti. Bu tonajın taşıdıjtı top mlkta,·ı larda da harabeler yarata.catına yan Uç Sovyct o~dus~ Br~ansk k.esı. İk i milyon 400 binden fazla esir 

Glttfüçc kuV\•etlenen J aponya, tn ise (16 adet 16 pusluk. 70 adet 14 inanmak llmndır. (Tayland) ın :sta· mindc imha edılmc.crlnı bektıyor I aldı111z, 17,500 den fazla tank, 21.600 
gılteroyc ılk ~ükran borcunu Rusya· puı'iluk. 104 adet 8 pusluk. 81 a(let 6 tUko:su da buna dahildir. !ar. den fazla da top tahrıp ettlni~ veya 
ya karşı açmış olduğu muhuebcdtı pusluk) tur. . . Uza'kşarkın kri~antflmli çocugıı Via:ı;ma civarında çe>Tilmiş .olan aldınız. ı.t ,200 tayyare de duşürUt· 
ödedi. Fakat buna m uknbll sıttıkçc 

1 
Japon donanmasının sUratı, Amr· j _ . Sovyet le,al<ktilleri de buna llave milş veya. yerde tahrip cdllmlştır. 

artan nUfusunu bcsllyebilmek için 

1 

ri1'a donanmasının süratlnden dahıı Holanda Hındı:ıtanını sulhıın ellno ! edillrec Marotal T;moçenko, Sovy.-t Ptinya şımdıyc kadar böyle bir şey 
Kora ve Çinde yayılmak ımkA.nla.rmı fazla.dır. Japonyanın beş tane tayya· geçirmek çarelerini aramak için u(;· . cephesinin lıeyıti umumıycıinde tam g6rmemlştir. Alman ve mUtte!iJ< 
da elde etU. Artık J aponya. verim· re gemisi vardır. Japon tayyare t;.!· raşıp durnıııkladır. Bütün gayretJrri, verimle çarp~bllecek ııon orduluı· kuwctıcrln işgal etmiş bulunduktan 

1 
s.z adalannın 1*klr bır milleti oi· İ mllerintn toplan İngiliz tayyare gc· bütUn lehditlcrl buna matuftur. Fa· nı da feda otmlf bulunmaktadır. toprak 1033 Almanye.sının iki mlıli 
maktan kurtulmağı aklına. koydu, milerin toplarından daha. büyUktu'r. kat Alman idaresi altında bir (H">· ı Haftalardan~ri işte bu ordulann ve tnglll:ı: anavatanının dort misli· 

1 
yavaş yavaş :ıervct toplamak yolla· ı Japonlar, Amerika sahillerine ~flçUk I d v · I) l l d ,,.. . I b k devamlı taarruıları etrafında yapıı· dir. 

ğ b 1 d Do 1 - " 1 1 b k , ,. an a ış B o ma ıbı ıç n u ma • Elım "z:d ., . .. b rına gırmc e aş o ı . nanmaeını ı:ruva""'r er e as mıar yapma0 1 mı' olan yalan propaıanda bu ı•.ı· ı e muaz .. am yıyece", en. 
1 gitgıde bUyUtmc&-e de muvaffak ol· kendi pro:ramla.rına koymuş olduk· sadına siyasetle ulaşmak yolunu da retle ka.t't olarak yere vurulmuft.ur. zin ve cepnne stokları ''ardır. 

du. Rusyanm Avrupa ve U:ı:akşark ları cihetle yalnız bu maksada hi:ı: · bulamamaktadır. Lenlngrad'm batısında düfman·n Askerierlm, 
fılolarını imha etti. Yalnız başına 1 mcL etmek llzere (tonajı) yedi bin· Japonların scnelerdenberl bUyU!.· tanklarla yaptıtı yuma t9'ebbUslri 3,5 ay içinde nihayet bu dUşma 'I 
Uıakşark dtnlzlerinln kahramanı o· den aşağı olmak Uzere (:?0) sUratli meğc uğraştıkları ve mtlyonlar sar· dUşman için ağır zayiatla akin\ ka!· kış başlamadan ewel imha edecek 
tarak duruyor ve lııgtltcrenln dost· kruvazör lnfa etmişlerdir. fe<ıcrek meydana getirdikleri muaz· mıştır. son darbeyt indirmek şartları hazır· 

Odun • • 
ışı alevlendi 

' CBaŞI 1 incide) XI 1 lanm&fit muhtekir Oduncuların O· 

si mtinakaıa edilmiş ve ortada mu dun fiyatları tesbit edilirken rıe 
hakkak bir ihtikAr Mdiscsinln l\aclar büYtik bir rol oynadıklarını 
mevcut olduğuna kanaat getiril· sostermektcdir. Odun meselesinde 
ml§tir. komisyonun ii!al edildiği a~ikAr 

Haziran ayının haftasından Tem surette meydana c;ıkartlmı,tır. 
muz ayının sonlarına kadar süren Dünkü nüshamızda Kandıra mın 
40 gün içinde odun satııının ser· takasında tetkikler yapmak üz:ere 
best bırakılması ve fiyatların odun 6 kişilik bir heyet f;:idec~llni yaz. 
ların en yüksek bulunduğu bir de· mı§tık . Komisyon dünkü içtimada 
virde tcsbit edilmesi komisyon a. odun fiyatları hakkında kontrolör. 
z:nlarını bilhassa alakadar etrrıiş. !erin raporlarını kAfi görmüş ve 
tir bu heyeti Kandıraya göndermek. 

Öğrendiğimize söre Bay Sayda. ten vazgeçmiştir. Heyet azaları ko. 

d 'dd' tt'ıı.· 'b' d fi t misyona gelerek odun meııelcsi hak 
nın a ı ıa c l&l gı ı o un ya · . . .. 
l t · d b"t'· .. · ıı h' kında bildıklerınl soylemhler ve 
arına esır J! en u un Hmı er ıc; 1 . 

bir zaman 50 • 60 kuruşu geçmedi· nctic~de komıııyon son d_eCa tcsbit 
il halde odun fiyatları bu hadden ectllen 50 kuru~Iı.ık tenzılltlı nar. 
b' k isli fazlaya tıkarılmışt.ır 1 hın doğru oldugunu ve odunların 
ır19;~ ;eneıılnde ~şagı yukarı ikİ ı bu !!yat ~zerinden satılmasına ka. 
U 1940 da 280 ve 1041 de 380 rar vermıştlr. 

~tı~~ş kadar olarak tesblt edilen ı Bu~dan b~şka llk narhın yüksek 
odunun maliyet fiyatı ortada hiç tesb~tınc Amıl olanlarla. ilk raporu 
bir sebe yokken çok fahiş bir had 1a_nz~m eden b~lediye ıktısat m~· 
d ··npl · tir durlüğU ~urakıplerlndcn Bay su. 

e yu e mıı • . rr.yyanın mahkemeye verilmesi ka 
Orman relimterl ekııık he11p e· rar altına alınmıştır. 

ıam donanma, bu maksatların teıni· Le•lnrrad bonıbala841t landı. Bir insanın yapabılcceğı bU· 
ni bakımından kör bir alet halinde· Beri in, 9 CA.A.) _ D. N. B, Se· ' tün haıırı_ıklar tamamla.nını~tır. Her 
dtr. Ja,ponyanın ııiyascti dalma kıra· llhlyettar bir menbedan 5lrenil«Ji. M.V ve dU~manı yere sermil< lçln 
madıtı eli öpmek yolunda olmu~tur. Çine göre dün gece yapılan bi~ ha te:;blt edilen pltnlar mucibince 111un· 
Zorla maksadına. Yaramayınca. U· va taarruzu eenaııında Alman tay. ta~am yapılmıştır. Bu senenin son 
zak~arkın bu kurnaz ve zeki ~ocutu· yareler! Lenlncrad üzerine yeniden kart meydan muha.rcbes\nin ba şla n· 
nun trısiltcre ve Amcrikaya ııykırı binlerce yangın bombalarile infi. gıcıdır. Bu dil,rnana \ 'C dolayıslle 
bir siyaset takip etmekten vaz:ge~ · l~'kh bombalar atmı~lardır. Birçok bUtUn bu harbın bUyük mcs'ulu olan 
meslni beklemek. akla, mantığa \'e yangınlar çıkarılmıştır. tııglltereye altından kaJkamıyacaSı 
Japon s iyasetinin busUne kadar be· Askeri ve sınat hedet'ler alır h•· darbe indirilecektir. Bu sureUe Al· 
llren gldi~lne uygun bir tıa.rekct :;ara utramıştır. mıınyayı \'t. bütün A'TUpayı Hunla· 
olur. Jlüsaınettin ÜLS!;L Ankara, (Radyo gazete!i) - is. nn ve sonra da Moıoı kabllclcrlnı:ı 

Eski Bahriye MUstcfarı vic;rc kaynakları Alman kıt41nı. JstUUı de\Tjndenberl asla ;-lhillme· 
run Moııkovaya 100 kllometre)"e ka dik bir tehllk«1en kurtıı.rac8'ı~ 
dar yakla:tıklarını bildiriyorlar. Gelecek müşkUI günlerde bUtU:-ı 

T k Al t
• memleket: nefesini kısmış bir halde ür • m an ıcarl s ti 

00 
sizinle beraberdir. ÇUnkU Allahı~ ovye ere gore lnayetlle memlekete yalnız zaferi 

1 . değıl sulhun en csa..s!ı şartını da ge· an aş mas J <Başı t indıte> 'r. tırecckslnlz. 
CJJı~ı l jqcide) : Xı' 

mullta ,·erllecekttr. Türkiye de Al· 
rnonyaya bu memlekete müte,·ec<'lh 
ihracatının dalma kısmı mühlnnntnl 
tefktı ctm~ olan me\ıtddı iptidaiye 
Ue Uhlrelcrl ,.e tercihan pamuk, tti· 
tl1n, ze31lnyağı ,.e modenler ,.Me«k· 
tir. 

mltralyöı:Jerlnin tattrip ve bir Al· :;;ra=iı==ı=m:ı::u=a::::ı=ıa=m==k=a=y=ıp=l=•r=l=a=öd=ü=y=o=r. 
man ~lülünUn fmha edildllinl 

bildirmektedir. :;yet Guerallerlahı M .. kon11 
Londra, 9 <A.A. > - İki milyon kur&araeaklan ümit ediliyor 

Alman askeri 15 bin tankın müza. Londra, 9 (A.A.) - İngiliz: ba. 
heretile Sovyet hükdmet merkezi· sını Rus cephuindeki vaıiyctin 
ne karJI yapılan :munıam taarruz vahlmUtini açıkça ortaya koymak 
da biltün ı11yretlerinl Hrfetmekte· tadır. 
dirler. Alman baıkumandanlıtnnn Sovyet ıencrallerinln Mo$kova· 

Ayni :ıamanda J.m"1anao kdfyo tatbikine k:arer verdi»i 'kıskaç ha· 
• yı kurtarmaja muVlffak olabilecek anlBfJllaıı ııe de Türkiye Ue Alman· reketi, Smolensk ıtmalinde Mare. 

!eri ümidi kaybolmuı dcjildir. 
ya araıınd& tl<"8rf mübadelelere daır §al Timoçenko ve Mareşal VoroJI· Londra. 9 (A.A.) _ ı..ondranın s~· 

dilmiş, kesme ücretleri arasında Süiistlmal olup olmadıfını ve 
mühim farklar tesblt edilmiş oı. hangi hususlarda komisyonun aı. 
ması, fire farkının ve odunları tar datıldığını mahkeme tcsblt ede· 

1 tan memur ücretinin yalnış hesap. cektlr. 

anlafmadan mlitneJllt bütün tedtyat lof ordularının irtibat noktasında llı.hiycttar mehatılinde şöyle deni!· 
Ue iki memleket arasındaki dlfer her Kalenin istikametinde ve Smolens mektedlr: 
tllrltı ınttnasebattan müte,·eıııt tedl· kin cenubunda da Mare~al Tlmo. 
yat çok genlt bir eııaa dahilinde tan· çenko ve Marecat Budieni orduta. ı ~~!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!~~~mlll!!~~ 

'" Biitün Şehir Halkı, •••••••ra 
R E 1 N 1 

Süper filmindeki musiki7I teranni edecek n damlarını dau 
edeceklerdir 

Bütön istanbul kadınları, 

1 R E N 
Süper filmini yaratıı.rı ANNA NEAGLE'Din rf7dlti 

Son moda tuvaletleri ılyeceklenlir. 

Rm; kuvvetlerini imha etmelctt-n 
" ıbaret olan maksndlarında. muvatra~ 

ılm cdllmlt bolanmaktadır. rının birleştiği noktada Orcl isti. 
Müıakerat her iki tarafs.-a 'l'llrkt· kametinde belirmektedir. 

ye Ue Almanya arasındaki an'ane,·ı Mn5kova, 9 (A.A.) - Müstakil 
minaeebatı tavsif eden tam dMtluk Fransız ajansı bildiriyor: 
havaııı içinde idare edilmtştlr. tkt Krasnaya Zvesta gazetesi Alman 
bUkfimet rMmlcketlerı arasındaki lk· I taarruzu hakkında diyor ki: 

oklukları takdirde Almanların Mo~· 

kovaya. "armaları ihtimali nicvcu·· 
tur. 
Almanların en tehlikeli ıleri hare· 

ketleri, Viazma bölgesinden ve Ord 
yakınında yapılan hareketlerdir. He: 
iki ileri hareket, büyük Rus kuvvet· 
!erinin çember ıc;fne alınmaları inı· 

kAnını arzetmektedır. 

canlı misali 
":(azan: M. H. ZAl. 

.fa lr kaç ;ün eHcl Londnı, 
l5iiiil'I ı~lnlcre bir ıbtarda buluıı· 

du. uedl ki: «~lmdlye kadar ıı ı:1o 

İ.) i .• (;~en ene l~u larııı cltnlıdcıı 

aldığı araı.i.) i kurtardııııı. t akut 

datıa ileri gldlfl asıl Rus arazl!ıltıc 

tcc-.ı.\ UG cdcn;l'nl1. l'ld du-:nıaa a · 
ynrıııı. () zam:uı mucıotua lıarbluı 
bırakmış. AJııııın~ ıı l&c~ııbı~ tcca· 
'Uz. harbine ,ın~ıul~ olur1:1unuı.» 

6u oıc lQUı:tbct CC\ifl \erım:'• 

de, ıııen!ı ce' ıııı 'erıııc·k uc t'lıılcr 

iı;lıı çok ~uçtür. ÇUnJrn bu u,:.tUıı 

ııcclydı insanlar, Ulklcriue kad~r 

demokrattır. lniillılcı l 111:\ erler. 
Hele .\ıııcrll\a ile t'lnl~ndl.} ıı ar~· 

sırıdıı ı.c' lla dencl'ek kıtılar hanı 

retıı bir <lostluk munaı>clıcli 'ar· 
dır. l'cnl ıılıaının, f lAJan<liya i11ti"· 

laline tam b&.} '' 1101:1terecek bir ı.b· 
tcnı -0lwıı)aca(;ını 'c Alnuı.ular ~ .. 
lılr ı.afer kaıururıta yan ınüıtt.l6ıl 

bir hale du~elderlnl de pekıılı. 

bWrler. 

Buna rağnıen 1rın1erı11 tıı~erc 

nıUııalt bir cevap '\'Crmelerl 'e Jaaqı· 
ten çcktıınelerı beklen~me~. Çüakü 
bir defa harbe Jrlrdlkten HDr& 11riıt

tdlklerinJ 31U"1 )·olda bırakacu a· 
damlar deglldlr. Sonıa 4a 111ü4afH 
harbini, dJünkU müteoavlılt!rla blı 
daha kendilerine taarruz edeıwlye• 
cek bir hale sebne•lne ~ı'Jna~» 

maouıııa alıyorlar. z.ı. ~ıaek 

isteseler de Almanlar kolay kot.~· 

yakalanru bırakmaı. Bqwıe k.a· 
dar t1nlerle olan aalwi ifbtı1iii 

Almanların çok lflac ,.,.mıttır. 
Jo"lnlerlu scçlrdlğl -'1ü)tWü m~· 

ceralar, kendi mem.lekttinln 13 lliii· 
ui lateyen tıer anJa3"1flı devlet ada· 
mı tçin ı;ok btJfadell blr titret deni 
t~kll ed~r. 

Ru5ya, ~lllncradın müdafaa»• 
ısın fazJa,·a araılyc ilatiyaç 4ıı) • 
ınuş, hu mak~tla 1920 ı.cne.indeo
IJcrl bir lmım Fin arultılDi kendi 
ldarc:ılnde tut hlj'u Jlbl l'"balaadl) a· 
ya ilk fır~tta ı;aJdırarık blr kmlll 
ıt.rNlıbıl daha. zorla kop8'ınıftır. 

Halbuki So,yet Rusya, Tl.ıdaodJ 
yaıun blrUk 'e i tlkJAllnl ('anclao 
tanı) ııı ıoaygı go.;tencydl buraı.ı 

keııdl 1 için her '\'aklUlk bir erNDı
~ ..ıt NhHı haline ,eUr, bu iaılka· 

11ıcıe alt endl~l kalmu4ı. 1Sö)1c 
bir mlisbet yola gidecek yer4e üstıl 
lıapalı bir emperyalJat ılyaeet ta· 
kip etmenin bcdellnl ~ok ıaman gc~ 
meden atır bir •urette ödeıru,ur. 

v errk coğrafi 'azJ~ eti 'e cerek 
tnglltere 'e Amerika Ue olan mü
nuebetleri bakımından kq4ı.tle 

doııt olabilecek bir memJeJ&etJ dit· 
n anları aratma k&tmı~ ve clQa 8'· 
Wiı araıi bugüa derbal 3·enı bir 
nuıaarebe meydanı olmuftur. 

t1ıüandiyaııın mbaliııde bli$Un 
d1ln3a hesabına ~11 den ,-.rtbr ki 
hllr milletlerin btlkllltııe <'.andan 

ayıı gôstemıek 'e kendt.Ue kar· 
fllıklı emniyet 'e dosthılıı Jnımıak; 

komşu memleketler ısın. kencll m~n 
ı. aUerl 'e emııl.)etlerl balu111ınclaıı 

&.: en kı\rlı 'c en emln yoldur. 

Ulus' un 
başmakalesi 

<Batı l incitle) = 
rubc ve yüksek ıhtisaş \'aııfl•· 

rı nı, bu vasıflardan eksık ol· 
mıyan aıim ve iyi niyet hassı· 

ları lle birlcıtırmı~Jcrdır. Ken· 
dilerine tcıckki.ır etmek borcu· 
muzdur. 

Dunku Turk • Alman mu~tc· 
rek tebh,ini takip eden bu im· 
za haberi, yalnız birbirine kar. 
~ı alAkasızlanması mümkün ol. 
ın ıyan , iki memleket iktisadiye. 
t ı arasındaki müna&ebctlerin, 
tobil ve itler bir hale soktuıı.ı 
için değil, ayni zamanda kartı· 
hklı dostluk ve emniyet pollti· 
kasının yeni bir inaeası oldutu 
için, tesiri de Ud katlı olmu~ 
tur. 

Anlaşma, serbest 'orü~eler 
ve iki ter•fı ancak yaklıDtınn 
ve bulu~uran reyle~melerle el· 
de edilmiıtlr. Türk • Alman tl· 
cari mo· aşcbetlcrini sevkedm 
bu ruh, ilhamını Türk • Alman 
:siyasi munascbctlerlne de şev. 
kcckn zihniyetten almaktadır, 

:ralnız alış vcrls dciil. ayni za. 
manda bir sulh vesikasıdır. lkl 
memleket efkarı incclijin far 
kındadırlar ve ona ut şayiala 
rın, dedikoduların. kötüye yor· 
maların maksadı ne olabilece
ğini de bilmektedirler. 

Mesut hAdlscyi kaydederken 
muahedeyi başarmakta gayret 
lcrf geçen ihtlııas sahiplerim; 
ve onlara yakın temaslatl!eo, ~·ar 
dırı: f'dcn Ti\rldye hül.:ômetı \'e 
Alman büyük <'lçillli şef ve sa-

Bu sah SUMER Sinemasında 
ak~llll 

tısadJ mlibadelelerln eşasını uzun bir l Almanlar muharebeye bütün ih· 
uman l~ln teısblt etmek ıurettıe lk· ' tlyatlarını atarak müteaddit ke· 
tıııadl sabada Türkiye Ue Almanya! ilmlerde sayı üstünlüjünü elde et. 
aruında daima me,·<'at bulunma, tiler. tıte sadece bunun içindir ki 
olan l'ıkı mllnaaebah en reni~ mlk• 1 Faşistler ordularımızın içine dala. 
ya!lta nazarı itibara almaja pyrd 1 bildiler. HidiHler ıötteriyor ki 
etmlflerdlr. Almanlar aldıkarı her kar,lf t~ 

Polta,•a'dan Harkof'a doğru yapıl· 

makta olan Alman ileri hareketi, 
daima anudane bir mukavemete mı;... 

ruz kalmaktadır. 
~ lA.hlvdtarlarını tebrik edo? im.• 
l • Falih Rıfkı ATAY 
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Kitaplarınızı 
aaır BOLAT 

BITAB BVlllDEN 
al~ BUWn klta.pları bul&bı.. 

ıeceğiniz gibi Ankara neşriya

tının, .Jı. ·.TUpanın model veea r 
mecmualarının BabıA.llde ye· 
ı;ane satış yeridir. 
Gazetelere l!ao da kabul eder. 
Ankara caddes. 89 htanbul 

Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: 9'1/107 
İbrahim Kalkavan karısı Hafi. 

zenin Ahmet Remzi aleyhine açtı. 
gı izalei şuyuu davasının cari du. 
ruşmasında: l\1uddcialcyh Ahmet 
Remzinin Galatada Karamustafa 
sokağında Yeraltı camiinin kapı. 

sı ltisalindc Yndis;iır hanında ika· 
met etmekte ıken halen mczkür İ · I 
wametgahta bulurımaması hasebi. ı 
le şuyuun izalcsİlle 4 9 941 tari. 
hinde karar veribniş olduğundan 1 
hlilasaı hlikiım rnekamına kaim ol 
mak üzere tarihi ilôndan itibaren 
bir hafta zarfında temyiz etmedi· 
gıniz takdirde hükmı.in kesbi ka. 
Liyct cdece#i ilim olunur. 
~-~-~~~~~-~-~~ı 

İstanbul Asliye tiçüncü Tk.aret 

Mahkeme inden: 

Osman Nuri Kulnak vekıli tara. 

Ttlrldye Clmharlyetl 

Ziraat Bankası 
lturulUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Unsa 

Sube ve ajans adedi: 265. 
Zir.ti ve ticari her nevi banka muameleleri. 

i>ara biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.~rruf hesap. 
Jarında f"n a7. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşagıdaki plAna gör4' ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ,. 
40 • 

1,000 liralık 

500 il • 

250 .. 
108 » 

4,00& Ura 
2,000 • 
1,000 )) 
t,008 t} 

100 adet 50 ttrabk 6.000 Ura 

120 ., 

161 » 

... 
20 

,, ,,, .. ,. 
8,280 • 

fından Adıl Yurdakul ve Ankara DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
da Yuksel caddesinde 20 No. lu a. 1 apjı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 
partmanda 8 inci dairesinde mu- ı verılecektir. Kuralar senede 4 defa, ıı mart, ıı haziran. 11 eylıll. 
kım ve Başveklı.Jct Yüksek !\fora. 1 l 1 BirincikAnunda çekilecektir. 

kaba heyetinde hesap mutchassısı '••••••••••••••••••••••••••"' 
muavini Ulvi Yenal aleyhlerine a-ı 
çılan 941 / 78 No. lu alacak davası. 
nın tahkikatında müddeialeyhler. ı 
den Ulvı Ycnal'a gönderilen davc. 
tıycler bilatcbliğ iade edildiğinden 
davacı vekilinin talebile ilanen teb 
ligat yapılmasına ve bu husus için 
kendisine bir ay mühlet verilmesi. 
ne ve tahkikatın 13/ 11/ 941 Per· 
şernbe günü saat 14 de talikine ka. 
rar verildiğinden yazılı gün ve sa. 
atte mahkemeye gelmediğiniz ve. 
ya kanuni bir vekil göndermediği. 
niz takdirde gıyabınızda tahkika· 
ta devam olunacağı ve bu baptaki 
davetiyenin bir nüshası mahkeme 
divanhanesine asıldığı ilfın olunur. 
8/101941 

Nafıa Vekalet~nden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Nliıdc su işleri yedinci ı:ube müdürlUğU mıntakası dahi· 
Jındcki saz bataklığının kurutulması ve Sarımsaklı suyu ve teva. 
bilnin isllıh işleri muhammen ke~if bcdcli vahidi fiyat esası uzerln 
den 416.967 lira 24 kuruştur. 

2 - Eksiltme 6 11 941 tarihine ra ... lıyan Perşembe glinü saat 
15 de Ankarada su işleri reislıği binası içınde toplanan su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın. 
dırlık işleri genel şartnamesi, umumi su işleri foni şartnamesiile 
hususi ve fenni şartnameleri ve projelcrı 20 !ıra 85 kuruş ınukabi. 
linde su işleri rC'isliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçin ıstcklılcrin 20-128 lira 69 ku. 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile Nafıa Vekaletine mnracaat ederek bu işe mahsus olmak 

Dr. Hafız Cema: l üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

LOKMAN HEKİM 
Dahiliye Mit-...., 

Dinnyolu 1().4 
Muayene aaatleri: P8.%ar 

hariç ber$1:iin 2.5. Tel: 2'896 

Dahiliye Vekale -
tinde tayinler 

Ankara, 9 (Husust) - Dahiliye 

Vekaleti, Mahalli İdareler birinci 
daire reisi Ali Rızayı ayni umum 

müdUrlük şube müdi:rlüğüne, Hu· 
susi kalem müdürü Cellılı mahalli 

idnreler birinci daire reisliğine, 

mahalli idareler umum müdürü 

muavini Salmi hukuk müşavir mu 
avinllglnc, hukuk müşavir muavı. 
ni Zekiyi mülkiye müfcttl.şlif:ine, 

mahalli idareler şube müdürü Ke· 
nanı Avanos kaymakamlığına, Van 
mektupçusu Faik'i Çorum mektup. 

c;uiuğuna, Avanos kaymakamı Ali 
Rahmiyi Erzincan mektupçuluğu. 

na, Vekalet emrinde Hulusiyi Er. 

clş kaymakamlığına, Maliı.ziirt kay 
makamı Halili Kurdalan kayına· 

kamlığına, Erciş kaymakamı Şaki . 

ri Tizan kaymakamlı!;ma, Tizan 

kaymakamı Feyziyi Erclyaş kay· 
makamlığına. Vckfılet emrinde Nu. 

reddını Gündoğmuş kaymakamlıgı 

na, Karayazı kaymakamı Hüseyin 
Avniyi Malazgirt kaymakamlığına, 

Uttnos kaymakamı Feyziyi Eruh 

kaymakamlığına, Kars mektupçusu 
Said! Antep mektupçuluğuna, Gi.ıl 

nar Kaymakamı Ruhiyi Mesudiye 
kaymakamlığına, Aşrı mektupçusu 
Şefıki Niğde mektupçuluğuna, Ci· 
de kaymakamı Kemal! Gülnar kay 
makamlığına, Alaza kaymakamı 

Fehmiyı Ergani kaymakamlığına, 
Ergani kaymakamı Kemali Alaza 
kaymakamlığına, Ezine kaymaka· 
mı Cemali, Golkoy kayma}rnmlı· 

ğrna, Golköy kaymakamı Cemali 
Ezine kaymakamlığına, Kızılca 

kaymakamı Cemili Kadıkoy • kay. 
makamhğına, Kadıkoy kaymaka
mı Cenabı Edrcmıt Kaymakamlı· 

~ına, Zonguldak mektupçusu Hü· 
ıeyinl Kars mektupçuluğuna, İspir 
kaymakamı Seyfeddin! Kızılcaha· 
marn kaymakamlığına naklen ta. 
yın etmiştir. 

Oidl'li llliseylnin ba'iınılan g~enler 

Hüseyin adında birisi, hır m!iddct 
evvel, Cıdedc Ayşe adında bir kadını 
zorla kaçırarak kcndıııını bir kaç 
gün kapatmış, sonra takibattan kur
tulmak Uzerc Cıdeden kaçmıştır. 

Nıhayct buraya gelen Hüseyin, 
dün yakalanmış ve hemen Adliyeye 
ııevkolunarak sorgusu sonunda tev
kif olunmuştur. HUseyiıi vak'a ma
hallı olap Cıdeyc ı:nndcrllecckUr. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ~a. 
attcn bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilin· 
le vermeleri Uizımdır. 

Postada olan gecikmeler kn bul edılmez. (73:5:5 . 8880) 

174 kişi 
Vatandaşlığımıza 

kabul edildi 

telif tarihlerde yurdumuza ge
len 174 kişi Vekiller Heyeti ka· 
rarlle vatand:ışlığımıza alınmış· 

tır. 

L 

Kızılayda 
ihti as 

3 memur 14 sene 
hapse mahkum 

edıldi 

FE~'ERBAHÇt~ fJ:\ lt il ~rnı·ETi 
TOl'l,ANl\"OR 

Fenerbahçe kHıbU idare hryetıle 

sporcular arasındaki ıhtılAC ve idare 

sızllklt'X ytlzUnden doğan ıkıllğ•n hai· 

Ji hiç şilphe yok ki, spor efkarı umu· 

miyesını sevındırecek b r h:ldısed•r. 

BugUn için bu Mdise tamamen hal· 

lcdılnllş değilse de hal yoluna sı: .. 

mek Uzeredır. 

Haber aldığımıza gör<' F<'nrrbah· 

çe umumi h<-y<'tı bu ayııı yırmi altı

sında toplantıya davet edılecek, klUp 

sevgııııinl tn~ıynn sarı lacıvcrUıl"r 

bu lhtiltırı ortadan kaldıracak bır şc 

kıl bulacaklardır. 

Sahlbı ve Neşriyat Müdlirü 

AHHET EMİN ı·AL.\IA~ 

Ba.qıldığl yer: VATAN MATBAASI 

Görünmez 

kaza ihtimali 

- . . ... - ....... --------------------
HALK BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Asa.gıda müfredatı ve liimlerl yazılı kimyevi maddeler ufak 
partiler halinde ve açık artUrma ile hizalacında &österilen tarih· 
lerde satılacaktır. Bu maddelerle dojrudan · dotruya alı\kalı sanat 
sahip ve müesseselerinin İstanbulda Yeni Postahane civarında İs· 
tanbul Halk Sandığı binasında müte~ekkil komisyona muayyen gün 
ve saatte müracaatları ilAn olunur. 
Arttırma günü Maddenin ismi Miktarı kilo 

ve saati r 

13/ 10/ 941 
Saat 14 

J) D 

J) lt 

J) • 

20/ 10 941 
Saat 14 

J) ,. 

l> D 

» • 

Vulkacit Merkaptc 

» D. 
:ıı D. M, 

• F. 
tcspal c. 

Tanigan 

Acide Oxalicıue 

Bisulfite de soude 
Nourinax 

İstanbul Defterdarlığından: 

2000 
1000 
1000 
1250 

330 

500 
1000 
2000 

100 

Dosya Muhammen 
No: 
551001736 

Nevi bedeli Teminatı 
Fenerde eski Tahtaminare Y: Tevkiicafer 720 5-1 

Mah. Ulah kilisesi So. E: Y: 42 No. lı ev. 
12301/ 2748 Gümü~yu Ülker So. E: 2, 4, Y: 2 No. lı 600 45 

126, 25 M2 arsa. 
2 895 Kadıkoy Caferağa Mah. Yoğurtcupark 900 67,50 

So. E: 9 M: Y: 153 No. lı arsa. 
52301/2749 Gumüşsuyu Bolahenk So. E: ve Y: 8 ~o. 550 41 ,25 

Iı 76, 37 M2 arsa 1 
51133135 .ı Yenikapı Yalı mah. Kumsal So. E: 110 Y. 48 3,50 

20:J No. lı 24 M2 arsa 
51133/ 35 .ı Yenikapı Yalı Mah, Kumsal So. E: 108Y: 44 3,50 

205 No lt 22 M2 arsa 
Kuzgu~cuk Dcrefırını Üryanizade So. 33 1015 76.12 
35 No. ıı maa dllkkan kagir hanenin 14148 

2/ 4727 

hissesi. 
F. 117481 Fenerde Haraççı Karamehmet Mah. Ab· 432 32,50 

dülezel cad. 175 N o. lı ahşap dükkanın 3/ 5 
hiscsl. 

51156 127 Baltalimanında Yaşmakçı Şecaattin Mah. 2000 150 
Hisar cad: 10 .ar .miktarında 3 No h muhterlk 
sahil hane arsası 

52151/ 350 Beyazıtta Kökçiiler So. 7 No. h üstunde 
odası olan dükUnın 1/ 4 his.sesi. 

5510014565 Tarabyada Tarabya cadde<:indc 96 :-.lo. 1ı 
diikkiının 317 hisfesi 

F. 2 ll31 Üsküdarda Selfımiaii mlih. Bağlart?aşı 
So. 29 No. lı hane " 

52301'2712 Kariıköy Osmanağa Mah . Başçavuş So, 
l 1 No. 1ı ahcap deponım 213. hissesi. 

521511395 Bcyaııtta Kökcüler So. 5. No. 1ı iistun. 
de odası olan dükkanın 1/ 4 hjssesi. 

180 

595 

720 

2000 

. 
180 

13.50 

44.61 

54 

1:50 

13,50 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 15110'941 çarşamba &ünü sa. 
at 15 de Milli Emlak müdUrHiğünde toplanacak olan komisyonda 
acık arttırma ile ayrı ayrı satılacaktır. Fazla izahat için M111i Em· 
lak 4 üncü kalemine müracaat. (8564) 

Istanbul Belediyesi ilanları 
. 

I TORKiYE 
iŞBANKASt 
Küçük tasarruf 
heaapları 1941 
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