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Şeyh Bedrettin Simavi 
ve Komünizm 

Yazan: Cemal Bardakçı 
..... 2 •el saıtamızda 

Kendi kendimize 

güven mes'elesi : 2, • 

Dert ve Devası 
lürk yaratma kudretinin ancak kaçamak 
&uretila yarattığı eserfer, şu kanaati 
~eriyor ki bu halk istihlak kooperatifinin 
en mükemmelini de yapar, vesika usu
IUno de intizam ve feragatle tatbik 

eder, şu şartla ki .•• 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
L '4ledilmiye mtıhtaç bir mu. ı na enerji israf etmesine ve verim. 
., aınata: Neden biz bartı işler- ! siz, bozuk çalı5masına sebep olur. 

COlr ntuvaffak oluyoı·uz bazııa. , Kimsede yaratma zevki bırakmaz. 
'-"- ol ,....uz., ' 2 - Hi.ıkumet her işi memur. 

ı.. --.; muy.,. . ·1 b" 
Jııı....~af!ak ohnuş bir kar işimizi ları vasıtası e ızzat yapmak id. 
~ Cöıden geçirelim: Mesela diasındadır. Halbuki fevkalade ih· 
~harp zamanındaki Kızılay ... tiya~lara karşı alınan fevkalade 
~. kimler vardı? Doktor Ad· tedbırler, ış hayatında yuğuruı. 
~. Sesim Ömer, Ak'ı/ Muhtar, muş, bu ııayatın girintisini, çıkın· 
~ 'lıluhtar. Htımit, Doktor Hik· t~ıAı y~kın~an tanır .. adamlara .ih· 
...._~esaire ... Bunların hepsi ken· ı tıy:lç gnsterır, Am_erıKan~n hııhnc 
,~ Kızılaya candan vakfetmiş ?~kınız : memlck~tı. az . bır zaman 
ııı..._~lri kendı kendinı yeüljtirmiş, ıçınde demokrasınm ımal~t ye. 
~ket sevgisiniA en temizini, ri ha'ine koymak ltızım gelince 
~ tnenfaate ait alakaların en bir tek devlet memurunun jevkala. 
~llltünu temsü eden adamlar... de te~kilfıta el sUrmcsinc müsaade 
~ kimse karışmıyor, hı.ikt'.1· etmedi. İdare kudereti amelt hayat 
lı..." .ı.tn bir itimat duyu:yor, ça. to imtıhandan geçmiş, karııı tok 
~rın da biribirlerinc itimadı adamlar; senede bir dolar maaıla 
~ "-12eM<ı tedariki ve tc§kilftt 'atani vazi!e diye i~ başıtta çaiı· 
~ini tamamHe CelAJ Muhtara rıl<Iı. Ad~l~rını :etmek ve çalıı· 
~~ar. o de yaman bir iş a. J :ft'.a usullerını tayın etmekte bun· 
l\ ·fakat harbin uyandırdığı pa.

1

1ar l< nıa~ile serbes~ bırakıl~ı. Bu 
i.... Jt.ıanmıı fırsatlarından kendi ~ay<.oe bır kaç ay iı;tnde fabrıkalar 
~ına iatifadc etme.miyc, bütün 1 fıddn yerden ft&kırdı. Her !ICY hii· 
111.~liyetin;. keskin göt·üıünü Kı. kOmct usullerifo y:ıp~lebil~· 
~~111. hayrı için kullanmıya ah. den f..:ıc ucuza mal ol~u. 
'<llMı Ve sözunü de tutmuŞ... İngılterede de bagun hat« nw. 
1ı..ltııhtelif zif le!' • · de işin kavemetinl temin e<k!n yaman ru. 
~a a· ,.va d e ıçıiln esi ara hu memurlM' değil, gönilUü p-.if ,. ..,orc a am seç m • · . . 
1ııı. "ebirn k i et kontrol. korunma teşkılatı temin ediyor. Ya 
i.~ ntif. melddr. ez \~rı.,maması ni halk kendi işini bizzat görüyor. uz ıası ,, , . 

1 
. . . ......... ... 

\,.~"' tam itimat uzerinc cereyan Bızdc bazı ış er ıçm ış .nayawn· 
~ "V.e .çalışma •.ısullerinin ve- dan adam seçmek laum &else bile 
\ 0ltnası sayesinde Kızılay ıe. iflft icaplanndan vak._.,,.. _._ 
t. harp da dan son muayyen ve su", bir talntft ~· ., . zamanın ve on • 
t...... lçtiınai hayatımızda bir altın• tere uyup uybmlrtaadkığı ara,tblıtrıdlı.7'~~ ve 
ol''Y!t,.a t 1 k-•~ hu asıl maksat ım sa uşunce ., ra mış ve mem e t:\A,.; • • • 

1 
........ 

h d k l lerc feda cdılıyor. icr n=n::nse 
-,.., ayrı o unmuş ur. b d " .. best h k t 
"'6- b" . . k ser est u~unen, ser are e ~ ır mısal: Bır çok oopc. .. . f 

.. k i . 1. ı ·hs 1 eden, mustakıl ruhlu, canlı, era. Söner en, zmır s ı "il • . . • 
li..~ı tatili, İzmirin istihsal, imal, gatlı .adam tipı bu mkebmllekt~tın lu. 

~·~et ha t d h .k 1 t mumı hayatında ma u ıp o a· ya ın a arı a ar yara . . . . 
'-".. "'li kü k • id mü mıyor. Bunlar kurulu &ıdıeı adeta .,... • ~ n mer ezı are · . .. b" 
'-:::'11~ri kimsenin mı.idahalcsi ol· rahatsız. edıyor, Boy lece. ırçok ya. 

~ .. ~il ortak! t f dan seçil· ratıcı dımağlardan vernn almak ar ara ın _ k .. 
1 'b.. 1 LCıtfi Ka mum un o muyor. 

• gy sayede Fevz · 3 M IA b" ta ft b" i t'h an d l 1. ı lı - ese ır ra a ır s ı . ayarın a a eş ı, an ayış • l"k k op t 'f' . .d ed 1 . 
ı .. : 1 • h' 1 a o era ı ını ı are en erı 
~ unsur ar ışe sa ıp o muş. r.. 
\ı..'_ llu bü .. k . tc 1 k t. seçmek ı .. zım gelse oranın alAkalı 
~ YU ış mem e e 111 u. amirleri, ortakların bunu yapacak 
ı."te lrlenfaatlerini temsil etmek !arına itimat etmiyorlar M.. . 
\::-' lrıüdü f t'l ·1 B . unaaıp 
"~ r sı a 1 e seçı en • · gördiikleri adamı bizzat seçiyor. 
~ ~ sah~ından çok evvcl ışJ. lar. Bu vaziyet üzerine ortakların 

~bir ~d tıpte, ~alışkan, anla· kontrol vazifesini bizzat görmel~ri 
\...~ a amdır. Yuzlerce ortağın <D mı Sa: 3 Si 7 de) §§ 
~ ini idare eden, bir çok mü. -;;;iiiiiiiiiiiiiieviiiiaiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'° 
~ ere sahip olan, harice mil. • 
~ l'~ kıymette mal ihraç eden 
~ ~1lıüm, pamuk kooperatifine 
~ .... k bir şahsi hls, bir nüfuz 
\~ıı· bir ahenksizlik, bir di. 
~ 11 lik karışmıyor, idare he. 
~e bütün ortaklar arasındaki 
\._ ~111;e iş bir lifi daima sağlam 
\' kalıyor. Bu sayede bütiln 
)ı. ltt· örnek diye göstereceğimiz 
~~ 1hsaı kooperatifi yalnız ve 
~ 'l'nrk elleıilc vficttt bul. 

~~köy enstitüleri var. Bun. 
~'il leketin son senelerde yap. 
~et hayırlı hamlelerden biridir. 
~'l tıdecek kadar çabuk ve bol 
~>et "ermi5tlr. Çünkü iş mer. 
~tıa ... ~e vı.silik belAsından, usul 
("'° ... llldan hariç bırakılmııs, un. 

Amerikadan gelen 
haberlere göre : 

Çörçil'in 
vaziyeti 
sarsıldı 

Rusyaya yardım 
için azami gayret 

sarf edilmedi 

• Rosos 

VOl"Oftlovsk 
• 

Haritamız Atmae • ~ llM' hinde lell lktırit'lMfl6eri .,. ı...n.z 
lettlaımeüerf ni geetıert,ıer 

•. 

HARP VAZIYE.TI 

MoskOvaya doğru 

Yazan: 

(Askeri muharririmizin yazısı_ 3 CÜ sayfada) 

Sovyetlere g·öre 
1 

Almanlara göre 

Alman taarru- Merkezde 500 
zu Moskovaya km.lik bir 
doğru ilerliyor gedik açıldı 
Cephede 200Alman 
tümeni harbediyor 

Tlmo0euo ordua 
çemllerde• 11yrıl· 

Brianskta çember 
daralıyor 

lovyıt lllkllmetı 
Stallngrada · 

m1a aırap7or tapamıı 
Moskova, ıo (A.A.) _ ıo teşrini· ı Berlin, 10 (A.A.) - Fiıhrerin 

evvel sabahı nefredilen Sovyet teb· umumi karargahı tarafından neş. 

!iği: ı redilen tebliğde şöyle denilmekte. 
Oiln gece kıt.a.ıarımız bUUln cephe dlr: 

boyunca çarpı,mıtlardır. Muharebe· Alman kıt.aları cephenin merkez 
ıer biltıassa Vluma ve Briaıuık mın · mıntakasında açılan 500 kilomet 
tal<alannda tiddetll olmuttur. relik ı;:ediktc derinliğine doğru i. 

Londra.. 10 (A.A.) - Bu~ öj'lt! lerlemi§lerdir. 
Viazma, Briansk ve Azak denizi 

üzeri neşredilen Sovyet tebliğinin yakınlarında muhasara edilmiş O· 

IJ!vesı Leninırad cephesinde teteb· Jan düşman kuvvetlerinin etrafın. 
btlsün Sovyetıerin elinde olduğunu dakı mengene biraz daha sıkışmış. 
göetennektedir. tır 

Moskova, 10 {A.A.) - Almanla· Mühiır. bir demiryolu merkezi \.."'lcltı ~aksada göre seçilmlıı ve 
~.~ne serbestçe kanatlarını 
\ı.''llak, mesuliyet taşımak ve 
~ btııc hazzını serbestçe duyabil· 
~Anı verilmiştir. 

aarptı karadan 
taarraza ıeçu
mesl ııteDlıor lıt~ te§kil eden tesadüfler 

'-~ e serbestçe serpilip inki. Ne"·york, 10 (A.A.) - Lon· 

rın Moskova yolunda kl.ln bir şehir olan Orel 3 T~rinievveldcnberl 
olan Viazma cephesinin muhtelit Almanla~ ti\ elinde bulunmaktadır. 

1 

bölgelerinde yeni ileri hareketlen Moon ve Ösel adalarında alınan 
yapmış olduklan bu sab~ . reamı esirlerin miktarı 12531 e baliğ ol 
Sovyet aJanlH tarafından bıldırilmlş· maktadır. 

~ tl bu gibi bir kısım güzel dradan Amerika aJanelanna bD· 
\. ~ :Ukabil, ayni memleketin dlrUlyor: 
~ ete •ter bir çok işlerde inanıl. tnıillz parlamento mahflllerin· 
~Q. l"eeede aciz gösteriyorlar. de hasıJ olan kanaate söre So\'• 

1 ...._' yetlerln uğradıklan muvaffakl· 
~lıı lırnumı hayatımızdaki esas yetslzlikler Çörçll hük6metbaln 
,, 1lirnatsız1ıktır. Bunun için nztyetlnl unınıaktadır. Ayal 
\..~ t, Yolsuzluğ:ı, hataya yilz· mahfillerde bu halin blllhare ln· 
~ilt lll~ni olmak için her işe glllz kabinesinde bazı detlşllrHk· 
~ etmek iddiasındadır. Bu. lerl intaç edeceği uave olunmak· 

\,~o> il de öyle merkezi kontrol. 
~ \l~llıstur ki, hiçbir teşebbüse 
~ ta 1rrnaz ve inkişaf ettirmez. 
\:.llt~ taftan hüktimctln işi ağır 
~ı.ı:e zamanında her işe ye. 
\.' İlllkAn olmadığı için bir 
\..~ı ifı blzztt yürütmek husu. 
~. bİI' 1Yi niyetini yerine getire. 
S...' taraftan da bir milletin 
~ °'• 6 ~n yüksek kıymet olan 
~lciurnr v& teıebbüsün ölü 

hareketler içinde boşu. 

tadır. 

Muhafazaklrlarda oldutu ka
dar liberallerde ,.e sosyaHııtlerde 
hilklm olan kanaate göre lngllte· 
re Rusyaya yardım babıılnde a· 
zami gayretini sarfetmemlştir. 
Bazı kimseler A\•rupaya seferi 

bir kuvvet gönderilmesini \'e 
garpta bir kara taarruzuna ırefU· 
metilnl ta, .. ıye etmekteCllrler. 

ur. Berlln, 10 (A.A.) - Alman or· 
Rusların mukavemeti, anudanedır. 

HattA çember içine a.lJnmı' olan 
Sovyet cUzütamları, dU.mana kar,ı 
büyük bir enerji ile mücadeleye de· 
vam ederek onu ağır zayiat& uğrat· 
maktadır. Çember içinde olan ba•· 
ka bir Sovyet cüzUtamı, mukabil bir 
taarruzda bulunarak d°'1nanın ma· 
klneli kuvvetlerini inhizama uğrat 
mı' ve 4 bin Almaru öldürm~ttir. 

Londra, 10 (A.A.) - Alman ta 
arruzu dün Moakova istlkametind6 
yirmi mfllik bir terakki kaydetmiş· 
Ur. Muhtelif raporlara göre, bu son 
hareketlerde Alman ordulanna Ma· 
car, Finlandiya, İtalyan ve Slovak 
orduları da refakat etmekte ve bu 
suretle adeden üstünlük temin edil· 
miş bulunmaktadır. 

«8ovyet Donanmuı~ itıiinlı Rua 
• (Deftlm la: • il: • da) + 

duları baskumandanlığının t~bli. 
il: 

Azak denizi, Briansk ve Viazma 
yak.n!arında çevrilmiı olan düş 
man kuvvetleri d\lnkü gün daha 
zlyadc sıkıştırılmıştır. 
Lenlngradın batısında düşmanın 

tanklarla yaptığı çıkış tctebbUs\l 
(Devamı Sa. S, Sü. 5 de) §§ 

Alman ticaret 
heyeti 

lstanbula geliyor 
Ankara, 10 (Hususil - Alman ti· 

caret heyeti reisı t:fc.ktot Claud!Uıı, 

ma.iyetile bırllkte Alınanyaya git· 
met üzere bu&iln şehrımizden ayrıl· 
DllfUr. . 

Ticaret Vekilinin beyanatı: 

Türk -Alman anlasması ticarette 
inkişaflar husule getirecek 

Odun meselesinin kökünden halli icap ederse 
Belediyeye, odun getirtmek için yardım yapılacak 

Anadoludan gelen tüccarların eli boş dönmemesi 
için birliklerde bir müracaat bürosu açılıyor 

\ 

Bir müddettenbeıi şehnmizdc bır 

ıunan Tıcarct Vekili Mümtaz Ökmen 
dün birhklcrde ithalat \'e ihracatı· 

mızı alakadar eden işler Uzerınde 

meşgul olmuş, ınanıfaturn, demır \·e 
deri tUccarlarile yapılan toplantılaı a 

riyaset etmiştir. 

Vekil dün kendisı!e konuşan bir 
arkadaşımıza son yapılan Türk • 
Alman tıcarct anla!:ması etrafında 

malt:ımat vererek dcmı,tıı· ki: 
«- Yeni Türk • Alman tıcaret 

mukavelesi iki memleketin ticari 
rnllnasebatında mühim inkişaflar hıı· 
ııule getirecektir. 

Muka\·elenin bir hususıycti de ser
best piyasaya alışveıiş içın gen., 
bir miktar ayrılmasıdır . 

Piyasaya bu suretle gen1şçe mU· 
badele imklnı temin edilmiş olacak· Ticaret \"eklli .l\lümtaz Ökmeıı dün gazetecilere beyanat ,.erirSea 

tır.> \-
Bundan sonra İstanbuldaki tetkik· 

leri etrafında ızahat veren Mümtazı Oç meçhul adam 
Ökmen qağıdaki ızahatı vermLttır: ı 
«- İstanbulda Vekalete ~b s· 

mUesaeselerin mesailerini yakından ır 
tetkik ettim. Buradaki mUeaaeaele· 
rln mesaisi hakkında daha yakın bir genç kadını oto

mobille kaçırdılar 
ifbırliğl temin etmek için kararlar 
aldık. late ve Fiyat MUrakabe lefilki· 
lltı takviyeye muhtaçtır. 

(Deva1111 Sa: 4 SG: % de)/-/ 

S Of Ya Elçimiz Kadın gözlerini açtığı zaman kendini 
~evlci Berker ___ E_dı_·rn_e_k_apı mezarlıJında buldu 

V 
1 

Evvelkı gijn eflne .şımdıye kadar 

••ı d • H f pek nadir tcsadUf edılen bır hAdıse o m e l USMev " 1 olmuş, 30 yaşında genç bır kaôı:. ı 
.1 · Harbıycd , caddeden geçerken b.r 

Dün çıkan CUmhuriyet. ve Vaktt 
gazetelerı bize çok acı bir haber Vel'· 

diler: 

Sofya elçimiz Şevki Berker vefat 
etm14! 

Dün yaptığımız ta.hkikat netice· 

&inde bu baberut asılsız olduğu an· 

ıa,ıımıftır. 

ŞeYld Berkerln şehrimizde bulu· 
nan umumi vekili Daimle görilşen 

bır muharririmize Bay Daim dem!'· 
Ur ki: 

«- Ben de sizin gibi btı haberi 
cumhurıyet gazetesinde okudum. 

1 
Çok mütee&sir oldum. Derhal Sofyıı.· 
ya telefon ettim. Telefonda bana ce· 
vap veren bizzat Şevki Berker old:.ı. 

Konu,mamız acaip bir hava içeri· 
ilinde cereyan etti. ÇUnkU telefonda 
konuşanın Şevki Berker olduğuna 

inanamıyordum. HattA kendisine: 
«- Sız ölmediniz mi?> demek 

hafitllğtni bile gösterdiın. 
Benim inanmadığımı gorünce b:r 

müddet sonra kendısi telefon etti.> 

Gerede 
Berline dönüyor 

Ankara. 10 (Telefonla) - Bun 
dan bir hafta kadar en·eı mem· 
lekete dönmüt olan Be.rlln büyti1' 

el~lmlz Hmre'' Gerede bu ~m· 
ki ek11p1'81e ltıtanbula hareket 
etmiştir. Elti Bükrt'lf yollle nzl· 
ft>sl bBftna dö~kttr. 

HA:\IDULLAH SUPHl BUKREŞE 
DÖNDÜ 

Edirne, Jt (HIMU!IO - Bir 
müddettenbttf memleketimizde 
bulunan Bükrel} büyük elçln1lz 
Hamdullah Suphl Tannö\·er ailesi 
le birlikte F..dlrı\e~·e gelıni~1er 'fi 
Bükre,e hareket etın.L.<ı.ierdfr. U· 
mumı Möfettl!J \'ekili Sabri öney 
el4;lyl Kapıkuleye kadar uğurla· 
n1111br. 

otomobıle atılarak kaçınlmışbr. 

Perşembe akşamı, No\.olni biraha· 
nesi sahibinın kızı ve ithalat tticcaı · 
!arından Mışel'in karısı Janet adında. 
bir genç kadın Sümer 6ınemas 

6,30 matinesınc gltmış \·e saat sekız 
1 buçukta sınemadan çıkmıştır. JanPt 
1 A.dctl veçhile Kurtuıu,takı evıne yU 
1 rüyerek gıtmeğc knrar vermış ve 
Taksimden geçerek Harbıyeye doğru 

ılerlemeğe başlamıştır. Jştc bu sıra· 
da bir taksi de Janetı takıp ebnege 

1 
baf]amıştır. 

Genç kadın Ptı:i tne düşen taksıde.'l 
b1haber yUrUy{lfüne devam etmı..ş ,.e 
hattA mırıldanarak şarkı söyleme-ğe 
bile başlamıştı 

Bu dekor içerisinde şen ve mem· 
nun evine g ltmcktç olan Janet bir 
ara kcndısıni ta~lp eden taksiden 
şüphelenmiş fakat taksılerin bu naz 

1 

devrinde bir taksinin kcudıstnl takip 
edeblleceğını aklına dahı getirme 

1 

mi,tir. 
Bu arada kadın yürUn:fi4 ve takM 

'-ımm _________ _., i (Devamı Sa. 3, Su. 3 de) = 

Türk- Alman ticaret 
anlaşması imzalanırken 

BMmlmlz, evvelki cün Ankarad a. TUrklye ile Almanya &ras.ında a" dedllen yüz milyon liralık tlc&ret 
anıa,m..ınıa lmSUI meru.lmlal stia terlyor. Ortada kAfıtları im&a eclee ler AlınHyanın Ankara bö)'tik elçlsf 
Voa Papen'İıe ~ doktor KJocUyüa't Ur. 
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• !TETKiKLER \r Soruyorlar J $ E H i R H A B E R L E R .i .,_11
" 

Şeyh Bedrettin Simavi 
ve Komünizm 

Odun fiyatlannı 
tesbitte amil 

olanlar kimlerdir? 
Fiyat murakabe komisyonu 

odun meselesinde aldatıldığı· 
nın farkına vararak kendisini 
aldatanları mahkemeye verme 
ğe karar verdi. 

Piyasada hazırlık 
Türk - Alman Ticaret anlaşması 
piyasada memnuniyetle karşılandı 

Odun 
meselesi 

Koyunun bulun
madığı yerde··· 

çor:ıP -"Varidat,, adlı kitaptan meraklı parçalar 
F; yatı arttıranıar dün 
ak,am müddeiumu· 
miliğe teslim edildi 

Semavcne kadı· 

sı oğlu (Bcdrettın 

Mahmud) un, ken
dısine tsnad olunan 
ıştlrakçillk, komU· 
ntsUlk gıbi· akide· 

Yazan 
Cemal Bardakçı! 

yanı) denilen yan· 
sını çıkaran haıtl· 

kl ııeb<ıplcr bunla:-· 
dır. Komünistlik, 
lftirakçlltk fikirle. 
rl değil • 

terle yakındım, uzaktan hiç bir aJA· 
ka ve münasebeti yoktur. Bu i:snad· 
Iar tamamılc y lan ve uydurma.dır. 
Osmanlı devrine ait tarihlerin çoğu
nu gözden geçırdlm. Kazuker Kan.· 
çelcblzadcnln eseri de dahil olmak 
Uzere bunlardan hiç biri, ı;ıeyhln bu 
kabil !ıkır ve kanaatleri oldu~u::n 

~~tennıyor. Aksine olarak hepsi de 
onun ilmindetı, fuzlından, kemalın
den tıı.kdlrlc. hayranlıkla bahsedıyo ·. 
Esa8 n Bedretllnin kitaplannda, tı:ı· 
suslle dlnl, tasavvufi dUşUnce ve 'ka
nnatlcr:tnı ihUva eyllyen ve şarkt.s. 
sarpta şöhreti bulunan (Varidat) ı ~ı· 

da bu mezheplere temas eder t.ek k~· 
Ume bulama:uınız. Bir de ~cyhin dl· 
nl, felııe!l, taııavwn !ıklr \ 'e kanaat· 
lerlnl köylUlerin, dağlıların anlam.ı· 
tarı, hazmetmeleri lmkfınııızdır. Bu· 
~ bıle bunlan anlamak her ok•ı· 

mu~ adamın karı değildir. Şu halde 
BörklUce Muııtn!anın idaresi a1tınd$ 
isyan bayrağını açmış olan Ayd.n 
havallııl halkı BedreUlnın bu fıkır ve 
alddelerl uğnına ayalçlanmış olamaz. 
Sonra, TUrkUn i~tlrakç!llk, komil· 
ntaUlk fiklrlerınl kabul edcbileceği.r.l, 
iddia etmek değil, tuawur eylemek 
dahi TUrktl hiç tanımamak, bilme
mek demektir. Böyle iddialar ancaıt 
sahiplerinin kara cahilliklerinin, ap· 
tallıklarının delıh olabilır. TUrkün 
tf!et ve lbmct mcııcleleri hakkında :ri 
w.ıırı ve münakaşa k bul etmez ti· 
U~llğl yalnız blzım dc~ıı. blltUn ci· 
hanın malfunu olau bir hakikattir. 
Sonra Anadoluda bir ltanş toprağa 
tcmcllUlt iddiaları yUzUnden ne ka\.· 
galar çılstı(;ını idareciler, ndllycc[lcr 
ı;ok iyi bilir. Bunun içindir ki bu di· 
yarda malı, mUlkU, kadını orta mıılı 
yapmak ısUycceldcrln dün de, bu 
slln de. yarın da y('.r1 yoktur. 

Bir de lııtıklallerıni kaybctnılş o
lan (Aydın), <Saruhan), (Mcntc.f.ı) ı 

oğullarının ve taraftarlarının bu lh· 
tilAlde mllhtm roller oynamış olacak· ı 
larını da kabul P.tmek 14zımdır. Börk 
lüce Mustafa ve ytrtnının parolaları ı 
Ck<lnu lbadullahi ibvanen) yani {Al· 
lahın kulları, kardeş olunuz) cümle· ı 
si idi. Bununla, halkı şu veya bu ~eh· 
zade uğruna blrblrlerlnı boğazlanuı'k· 
tan \•azgeçlrmek lstlyorlar(]ı Bu 1 

Odun fiyatlarının yüksek 
tesbit edilmesinde amil olan. 
lar belki bugun Adliyeye ve· 
rllmiş bulunmaktadırlar. Bun. 
ların arasmda yanlış raP'lr tan 
ıim etnıi SüreyLVa ile 8 adet 
muhtekir toptancı odun tücca. 
n vardır. 

Buraeını gazetelerde çıkan 

lıavadi!>lcrdcn oğrenmi~ bulu· 
nuyoruı. Fakat komisyonun a· 
sıl kararı bu cleğlldlr. Komi:; . 
yon verdiği kararda yanlış ka 

rar a imasında limll olanları mah 
kemoye vermeyi Jrnrarlaşhr· 

nnştır. Dunu bize bir okuyucu 
muz yazı or ve soruyor. 

Odun fiyntıarının yüksek tes· 
1 bit edilmesinde [ı.mll olanların 

mahkemeye verileceklerini yaz· 
ınıgtık. Fiyat murakabe bürosu 
dUn nıahkcmeye vcrilecclderl t~s: 
bı t ederek evrakı müddeiunıumılı 
ğc sondermıştir. 

Müddciumumili'e verılcnler a. 
rasında 8 toptancı odun lılccarı ile 
bclcdıye iktıest mUdlirlüğü mura. 
kıplarından Süreyya vardır. 

sözden mal, mllll~. kadın ortaklığı 

Dundan başka odun fıyal~erının 
)'ukselmesinde amil olmu§ kım var 
sa teshil edilecek bunlnr da mah· manası çıkarılabilir mi? 

Çelebi Mehmcdin kumandanı (Bil· 
yazıt P&lja) bu ısyanı kan ve ateş 
içinde boğdu. Haccaca rahmet oktı 

tan zulümler yaptı. Bu harekctıeriııı 
mazur ıöııtermck ve kumandası al· 
lındald Türkleri ırkdaşla.rı Uzerıne 

ııevkedebilmek lı;ln tUrlll yalanlar 
uydurdu. Adamları ara&nda slldU. 
kanı bozuk olanlardan :ıeçtiğı kim· 
selerc çok şeni iftiralar, lsnadle.r 

Komisyonun bu fiyatı tcsblt 
etmesinde amil olanlar yalnız 
tortancı oduncularla Belr.diye 
iktıı;at mudurlütii murakıple

rindcn Süren· mıdır! Fiyat. 
ların yuksck tesbit cclllmesın· 
de amil olan başkaları yok mu 
dur! Varsa bunlar nr.dcn Adli· 
yeye verilmiyorlar? 

Tiraret Vcklll Mftmtaz ôk men tüccarlarla konu,uyor 

Almanya ile Ankarada ımz;a cdı· 

len 100 milyon l.rahk ticaret tı.ııln•;

ması piyasada l>UyUk blr menınunı· 
yelle luı.rşılanmı~r. 

Şehrımlzdekl ithalAt ve ihı acat<ı 

tUccarlar yeni anlaşma mevzuları et· 
rafında Almanya ıle iş görmek Uzo· 
re temaslara geçmiş bulunmaktadır-
lar. 

huıl olduğundan, lthallitın uıun !or 
malılelcrc ihtıyaç göstermeden 'kıs 

hır zamanda ba~lıyacağı anlıı"ılmnı-t 
ladır 

Yeni anlaşmada plya.sa. alışverl~ 

.rrı ıçın mUhtm bir nıebliığ ayrılmaııı 

U\ccnrlarımız arasındn çok btiyllK 
bir mcmnunıyct uyandımuştır. 

Mılll mudafaa ve h•ikumet ıhtly.ıç 
larındeıı sayıı olc.ıal\ ayrılan bu m~ · 

hlm yekun mcmlı l<et il<tısudıyatı 

Uzeı ınde büyuk bır tesir yaı>acak \ f 
son gUl1krde biraz sıkıntı hııı:ıcdcn 

piyasamız rahat bir nefes alacaktır. 

kemeye verilecektir. . 
Öğrcndi~imizc &öre k~mııyonun 

aldısı bir kararla odun ış\~dc. yol· 
ımz:lu;a ve mesullere daır ma!ü· 
matı olan herkes mahkemeye ıh· 
oarlarda bulunabllecck ... c bu ıe· 
klldc komisyonu aldatanlar daha 
ı;abuk meydana çıkarılncaktır. 

Dört kontrolö:ı-e 
iş+.en e\ çektirildi 

Selçuklular dcvletının eon yıllann· 
da Anadolu koı kunç bir ana~I için· 
de yllı:Uyordu. Memleketin yanma
dılt, yıkılmadık, harap olmadık bir 
yeri kalmıımı'ilJ. Jilç bir şeyden ha· 
bert olmayan, fakat ct.plerinde btraı: 
paraları, a~Uarınd& sı:ırJarJ, koyun· 
hırı. ahırlarınd:ı attarı, kısra.klıı.rı 
bulunan Jdmıclerc hatır \"c hayallc
rındrn bile geçirmedikleri cllrUmler, 
cınayctlcı· ıımad olunarak h~"yleci 
muııadere olunuyordu. (Mllneccim
ba..'1) tarihinin anlattığına göre ha.k 
vah~ hayvunl:ır gibi dağlara, or· 
ma.nlara. ma~aralua ı:ıığınmak, ~· 
lenrxıek ısurcıtilc canlarını kurtarab1· 
Uyo%'4u. Scılçuklulıı.r devleti yıkıldık· 
tan .ııonra onun enkazı Ur.erinde ku• 
rulmu' olen kUı;Uk bcyllldcr arasın· 
da da boğUfmalar eksik olmadı. Nl· 
hayet Timur lsllliuıı da bütUn bu 
Celfıl<ctlrrin, zulUmlerin, har3bUertr. 
UstUne tUy dikti. Du fuıl da bittık· 
ten sonra Yıldırımın oğulları ara.ı;ın• 
da post kavgaları ~ladl. BtltUn bu 
Gava~larda. ölenler de, lSldUrenler de 
TürktU. Ayni ırktan, ıı.yni kandan 
ıdı. N!ha)•et bıc;ak kı>mlğe dayandı. 
Halk illallah dedi. Canından bezdi. 
Nuıl ol~a. olUyor. öldUrWUyordu. 
MJıldncc olmektense kahramanc~ 

dÖVUftrek o1mck yolunu tuttu. Su 
ı;uretic hareketle zalimlerden lntl· 
kam almak ve kurtulmak ümidi de 
vardı. lşte tarihimizde (Bedretün il· 

HERGüN BiR FIKRA 
'3ektaşinin bayramı 

tldncl Sultan Hamit d6\·rla4e 
ıer ramazan ayının oa b~Jncl 

gUnU, padlşıh Toııkapı ı;ara~ ıııa 

gelir 'e yat .. ıdan sonra :ı'ıldız •&
rayına dönudl. Bu g.ldlf \'fi ıeıı,e 

'>n~ alı) ı denilirdi. O ı:tto, pe.· 
.U~ahın ı:e~ccrğl )nllara kum dö· 
kUIUr, halk yol kenarl&naa dizi· 
Ur, zamanın bafl)-derl, zapttıelerl 
)Ol boyu ıeüulr \-'e h~rı, ''U" 

kuu muhtemel herhaql bir far· 
ruıdan ,Oya korumak lgln dldl· 
aıJrlerdl. O delirJerde aıeaea orap 
nmek &up aayılır, ~r da MJ' 
rem& kadar hapeedll.mek .uretDe 
c•laııcımJırdı. tgte o nm•AIİ· 
!ardan btrtnJn on befbı4e, ba1k 
;ereeek ala -ı ıönnelc içtıı cadde
lere dlzUdlklerl, hafi)o , . ., uptl• 
J cJcrln do halk ara11nda ıezlndlk· 
!eri bir eırada Abdurrahman Ba
ba adında bir Bektaşi Bqlkta, 
J,aın clerlndcu birinde demlenir· 
ken tutulur 'C hemen Bqlkta~ 
l\luhafızı Uasaıı P-.,aoua 7anuıa 
ııokulur. ra,a gaubla •orar: 

- 'Olen boyJc ;-Unde rakı !~Ulr 
mi'! .. 

Kurnaz Bekw-;l, pudl;-ahm öm· 
rüno duadan eonra: 

- Aman pa9am, didarı blima
'lı.nu &örmek biz kullar için bü
rll.k bir ba:rramdır. Döylc gönde 
lçllmaı mi hlpf .. 

Der 'o .muhatabı01n ıaıabıDJ 
tealWüo auuu tenWı edeı, 

duzdürdll. Fetvalar aldı. Ve bütün 
bunları memlekete yaydı. Onblnlcr· 
cc temiz, muum Tu.ktln alınlarına 

kara lekeler ııiirdtl. DUtmanlannı, 

l~lertne yaramıyanları, menfaatleri· 
ne alet olmıyanları bu ~ekllde kara· 
lamak kanı bozuklann ezen ve ebe· 
dl Adetleridir. Şu fetvaya bakınız: 

(Sema\1ler laifealnden bir taife 
şarap lçllp birbirinin hatunlarına 

tcazeUerlle tasarruf etaeler şer'an 

mezburelerc ne lt'ızım olur; beyan 
buyurulup mesab oluna. Elcevap 

Yunanistana 
yardım 

Kurtuluş vapuru bu 
hafta içinde 

hareket ediyor 
kalli JAzımdır. tmza: Hocn Ali} Kızılay tarafından Yunanistana 

Bilıriz ki fetva 6öylenene göre ve· gönderilecek 50 ton gıda mıı.ddeslnın 
rmr. Herkes herhangi bir mesele bUtUn hazırlıkları ikmal edılmlştır. 
hakkında istcdıği. arzu ettiği ç:ekll· SirkP.Ci rıhtımında. demirli bulu
de fetvalar ııJabilir. .tşte komün~t· nan Kurtuluş vepuru bu gıda rna.d
llk, l~tırakçlllk tddlalarmı doğUran delerının ilk partlıslni bu ha1 la içeri· 
bu biçim fetvalar, tczvlner, iftira.· Gindc Pire'yc ı;ôtilrccekUr. 
!ardır. , Kurtuluş vapuru bir ay müddetle 

Buraya (Varidat) tan bazı paı·ça.· : tstanbulla Pire arasında. sefer ~·ap.a.· 
ıar nakletmeltten kendimi alamadım: cak \'O Kızılay ta.rafından, Yunanıs· 

(Bil ki 6.hiret umuru cahlllerin tan için ayrılan sıda maddelerini kış 
zamettilclerl gibi deıtldlr .... Kllap· başlamadaln CV\'keltıYunanlsl&na na~-

lctmı" bu unaca r. larda. yazılmıı, olan ve dillerde dola• \ ~ 
şan (ceMct), hurı, k~J<. nıoy\·a,. .. 
nchfT, azap, ateş \'o benı:erlcrl zAh!rl 
manalanna münhasır dc:Udlr. Bun· 
lann diğer manaları dahi ardır ki 
onları \"eltler, safiler bilir ... 

c.. Bu beden için beka olmadllı 

gibi fena bulduktan sonra. eczaıı için 
tekrar toplanmak yoktur. \takıA 

Kur'anda ölilyü dıriltmek me:-clesl 
vardır. l"akat. oradaki oJU}il dirilt· 
mekt.tn ma.ksat uzvt eczuının, fcr.a 
buldul~tan ııonra tekrar toplanması 

\'c ayılilc cwelki h&lınc konulması 
değildir. Avamın zamettiğl '1bl ecııa
dın k~rı de mümkün olamaz. Me· 
ter bir zaman gele kı anda ınsan 
ncv'lnden bir fahıs kalmaya. Ve •on· 
ra babuız. a.na1ız olarak topraktan 
insan meydana ıele, andan sonra yi· 
ne tenuWe bqhya ... 

E"Pey,amber zamanında bazı kim· 

Cümhuriyet 
bayramı 

Şehrimizde büyük 
merasim yapılacak 
Cümhuriyet bayramımızın §eh

rimizde de buyük merasimle kut. 
)anması için hazırlıklar yapılmak· 
tadır. 

29 Tcşrinicvvcldc büyuk bir &c
çit re·mi yapılacak ve geceleri de 
Icrıer alayları tertip edilecektir. 
Şimdiden şehrin muhtelif yerlcrln 
de kunılacak toklar için tcrtıbat 
alınmaktadır. 

seler ve onlardan sonra gelenler <dec· ============== 
cal), (kıyamet), CDAbbetül'u) ve 
Hırc J;ibi tcy1erın zuhurunu bekle
dıler. Vo bu huaıuala kıt&pla.r yaz4ı· 
tar. Buılan da o şeylerin hicretin 
üç yUz nneslnde, bıZıl&l'.ı fMehdl) 
z;am&nında ve Mehdinin de ~·edi yUz; 
ne :ıcklz ~ ara&mda wkua ıe.ıece· 
g-ını tayın etUlcr. Halbuki uki~ncl 
asrın yarısına doğru yaklaşmış ol· 
dutumuJ halde anlarm tehayytll et· 
mlş olduğu şeylerden llfc birisi zuhur 
etmediği gibi bundan sonra daba nı· 
ce bin seneler dahi seçecek ve yine 

o şeylerden hiç birisi zuhur flylemi· 
yecek ''c kcza.lik anların zamettik• 
teri şcldlde (h~rl eeııad) dahl ula 
vukua gclmiyccckUr.> Cl) 

(1) \'aktlle §clhUllsla.m (Arif 
Hıkmet Bey) lııtanbulda nerede (Va· 
ridıı.t) nüshası bulmu~sa. nlmı, ve 
yakmıştır. Hıılbukı ŞeyhWlr;llm rar.
meUl (Musa Klz:ım E!endi) de bu 
kitabı dilimlıe çevirmi9Ur, !akal ba.
sılmamışt:ır. Yazma nUshaııı Fatihte 
Millet kUtilphanesindedlr. 

Bundan bir mtiddet evvel h;tıınbu· 

la gelip lill'carlarla temaıslarda. bu· 
Junan Alma.o fırmalarının mtimessıl· 
Jerllc, daha. o zamandan mUtabaka.t 

Nadir Nadi 
Melzieg davası 

Ünivers:t3 etılivu
kufu seçti 

ş iı.•..mtzdekl alAkadar tUccarlı:-. 

Ticaret Veldl!nin lıtanbuldıı. bulun 
maliından istifade ederek kendlııllc 

birliklerde bu hususta tema:ılarda 

bulunmUflar ve Uı.Zlm gelen direktif· 
leri alırıı~lardır. 

Ankara.da. imzalanan Tilrk • Al· 
man ticaret muahede:oılnde mUle!er• 
tik lthalAt için ayrılan kısma. kendi 
Uıtıyaclarını sokmak için bazı tür 

. . carlar İstanbul Mıntaka Ticaret mtl· 
Edebiyat faku,.ı;c:i. profceokrle~ı~· dilrlhğUne mliracaalta bulunrnu~ıar· 

den Herbert ıv e zıeg, çı ar ı,..ı ı d 
.rAtatfirk Bibltyoınfyaımı adlı ki· I ı~unların arasında fot.oğra!çıla.r ve 
tabı hakkında yanlan bir yazıdan f t "" r l ith 1 _.. le d 

1 N d1r N dl 1 h. b. o oe.ra evazırnı a ""en r c 
do ayı e a a ey ıne ır vardır. 
hakaret davası açmıştı, 

Tllrk - Alman Ucarel anlatması 
Bu mahkemeye dun do Asli;ye lhraca.t piyasamıza da tesir etmell• 

Birinci cezada devam olunmu;, ve 
bqlamı,tır. 

ünivrsitedcn ehli vuku( <ıyrılarak 

:f'ıyat murakabe kontrolôrü ola· 
rak yP.t.ifİP muhtelif vi16yctlere 
sonderilen bazı kontrolorlerln yol 
suz hareketlerde bulundukları ha· 
ber alındıtından bunlar hakkında 
tahkika n bıflanm•f bunlardan • 
unc vazifeden el çcktirllmııtlr, 

Kay&eri fiyat murakabe kontro· 
lôrü rüıvet alırken yakalandıi;ın· 
dan 4 sene hapse mahkClm cdllnılıı 
tir. 

-O.--

Komisyon aıaJan i:ıtifa 
etmlyorlarmlş 

Fiyıı.t murakabe komisyon~ a~a 
lırı aruındı j5tifa edeceklerı söy 
lenen Bay Hılmi Nıill matbaamı: 
ıa 1elefon ederek böyle bir nlyctı 
olmdıjını aöylemiJ, kendisinin de 
arkldaıı Sabri Tiıtenin de vazlie· 
ılnc devam etmekte oduiunu aöy 
lemlıtlr. 

istenen 11imler okurunu§tur. Bll· 
uıril n islmlerd n 18t'na Hakkı 

Baltacıoğlu, Halide Edip ve Sıd

dık Sami secllmi~ür. Bu ohli vu. 
ku! yazıyı tetkik edecek, ve ha 
karct olup olmadı~ı hakkında mah 
kemeye rapor verecektir. 

~~ 
-o-

Hazin yıldnöümü 
Buıün iarihçi merhum Ahmel 

.Be!ik Alt1nıyın öllimünün dördün 
dl yıldönümUdür. Bu münasebetle 
kendisini 1>evenlerle akrabaları 
b~Un BüyUkndadakl kabrini ziya. 
ret ed<:1:eklerdir. 

Ahmet Refık imparatorluğun 
son ve halkın ilk tarihçisidir. Bu 
klymetli edibin unutulmamasını 
temenni ederiz . 

Tahran Büyük Elçisi 

Suat Davazın . . 
cenaze merası :nı 

Tahranda. vefat: eden Tahran bU· 
yf1k elçimiz Suat O.avazın cenaze."!! 
bu akşam Toros eksprestle şehrimize 
muvasalat edecektir. :Merhumun ce
naz .. ..sl yannki pazar çllnU Sirkeci 
nhtımına n&Jd~llerek buı·adan ıııı.· 
bah ııaat 11 dtı merulmle kaldırıla· 
cak, Beyazıt camllnde namazı kılm
dılrt&n sonra Edi~kapı Şehitliğin· 

deki aile kabrine de.fnedllecekllr. 

Maksat bir ama rivayet 
muhtelif 

R mnaıanda karnını doyur. bu !akir can bir daha ıelmu, ce. 
makla me§&ul bir bektaıl· vabını vermit. + 

~ e sormu§lar: 
- Niyetli dccil mi.iin erenler? 

.. 

- Niyetli ot. 
nıasına niyetli 
ylm amma gel 
cclclim niyeti 

kuvveden fiile 
çıkaramı y o . 
rum, cevabını 

vcrmt~ 

Baska bir bektaşiyc: 
- Oruç tutmuyorsun. halbuki 

her gece ~ahur yiyorsun. Bu nasıl 

iştir? Diye sormu11lar. 
- Canım erenler, farzı yerine 

gellremiyorsak sünneti de mt hıra 
kalım? Demiş. 

* Niçin oruç tutmadığı ımaline ma 
ruz kalan bir bekta~!: 

- Zoyı!ım da onun iı;in. Müba· 
rck Ramazan her !'ene gelir amma 

- Erenler, bayramı mı 5evenin, 
orucu mu? 

- Orucu. 
- Niçin? 
- l\Iül-,.arek tatlı tatlı yenir de 

onun için. 

* Bir hcktaıiye: 
- Niçin oruç tutmuyorsun? De 

miıler. 
- Senelerdenberi tetkik ederim. 

bu rnübarejin 049reainden f.utuldu 
lttnu henüz kcş{cdcıncdim, demtş. 

* Reye konulsa 
acaba şu beş 
fıkradan 

haniiSi birinci. 
Uği kazanır? 

Ben kendi hesa
bıma bu hazır 

LL-~~~~ cevap beş bek· 
ta~den herhan. 

gl birinin fJkrasını ot~kinc tercih 
edemiyorum, TİRY AKt 

r------------------------------------------------------------------.., ~iniz, i~te aylığınıza mahsuben bir çek.. EDEBİ ROMAN TEFRİKA No. 99 - Üç cUmleden ibaret. Sana yazdım. 
GUzcl elbiseler ısmarlaymız öarcnmek için daha on be~ ıün var. Bu. 

Bayan Turpinln sevinci~den 'özleri gün oiledçn :;onra ten:iler gelecek. Elbi· 
dolmuttu: sen için olçü alacaklar. 

- Bu yaıtan sonra silse mi düşecejim Odrey ııcayjp kıltldara ıinnekten kor· 
nhk... • karalc merakla sordu: 

Dlye ıoylendl, Odrey ıöze karıp.rak: - Bu ne tarz bjr kıyafettir? 
- Siz henüz kırk ıokiz Y•fıodaııruz - Sana çok yıkıpcaktır. Hiç bir ıul· 

ve çok ta ıtrlnılnlz, dedi. Neden •üslen· tan Hnln kadar gOı:c1 olmamııtır. Son· 
mlyecek mltılniz? Yann: Prancls «e Croleaet Çeviren: Renan A. E. YALMAN ra o giın yapıl.ııcık itleri de konuımak 

Kadın, ırı rua kendi kendine duıilnli· Merasim Udaiıor Arayuun taht ıalonun· dinliyor ve: 16rım... Mwıaade et tc Rahmaıu çaiıra· 
yordu: •Odrey evlendikten ıonra ben ne da yapılacaktl. Odrey, ojleden sonra~·a - Tahta mı çıkacak? Ne i:üzcl §CY, :>'lm. Bütün ta!sU4tı o bir tarafa kaydetti. 
ol:ıcajım? Acaba beni Kaleye ıeri mi mahsus gayet sade bir elbise yaptırmıştı. diyordu. Bzıyao Turpln. o gün slr;in de baıı vaıf. 
Sönderecek1er? Tekrardan yalnız kal· Selime gülerek dedi ki: - Evet, Odı;:ey tahta çıkacak. Bunun !e1erinfı ''ar. 
mak, tek baaına :vaıamak ne kadar güç _ Elbisemi açık kuf§uni renkte ısmar· için merıı!iml evvel! kendi aramızda ta. - Yokııa nedimelere de mahsus bir kı· 
olur! Hayatta Odrcydcn ba~ka ıscvecek ladım Selim ... Her ne kadar talAkımın lim etmeliyiz, yafet ml var? 
kimim var? hl ı - Bu mutJaka lAzım mı, Selim? va. Ba""n Tu""in h ...... korkuvor, hem de sebebi, ç ev enmemiş gibi olmam ise de ,,.. .,. ...... • 

Böyle §eyler dü§{inerck hayatı kendine yine beyaz selin elbisesi giyemem. desil purda ı;ördCijUm iki zevcen de böyle liCY· böyle bir ıey olmasını istiyordu. Selim 
zindan ediyordu, Odrey'deo ayrılmıyaca. mi? ıcr ytıptJlar mıydı? kadının haline &ülere1': 
Cını kendfıine nedim olacajım duyunca - U;ıyır .• Onlar sultan degillerdi. Yal· _ Hayır, dedi, korkmayınız böyle bir 
Hvlncinden çıldırdı. Selim hayretle yUzUne bakarak: nız merhum zevcem Zübeyde, yani İb· 

Övünmlye, caka yapmıya zaten pek - Sev&ilim, dedi, Ne beyu, ne de rahimin anne!i tahta resmen çıkmt§lı. şey yok, 
merakı vardı. Hemen kartvizitler ısmar. baıka renkte Adeta bir elblae aiymek dl. Kadı ne GorU§tüm. Dinini deii!itl.rlp l\lils· Odr~y sevgilim, sana gazeteleri ı:etir. 
ladı ve Ozerlerlne: ye bir mesele yok. Meraafmdc Avrupai lüınan olmıyacaihn hakkında kendisilo an dlm, hcp&i •enden bahflcdiyorlar. 

Dııl Bayan A. Tuıpin bir elbise slycmcz:sln. Sultanlara mahsus laştıoı. Yalnız dini meselelere karışını· Odrey hayrtele Selime baktı. Aııkının 
Fransız Akademisi Muhabir Azası, bir kıyafet vardır. Gerek nikah, gerekse ~·acat:ına dair ycmincdcccksin. içine o kndar bilrünmüıı oturuyordu ki, 

tJdalgor Sultanının nedimesi tahta çıkma merasimi esnasında onu siy. _ .Bunları hangi lisanda söyliycccğim? harici lılemde olan biten ııcylerden hiç 
Adrn: Udalıor sarayı mlyc mecburrun. _ Üç lisanda: Malakacı:ı, çincc, ve hin. haberi yoktu, Selim sözilne devamla de. 

Di)'e yazdırdı. Odrey ürkmüftü: dustanicc.,. dl ki: 
- KaledoJd eş dost bu kartlarımı gö· ·- Tahta çıkmak mcrasJml mi dedin? Odrey fena halde telAşa dilştil: - Nikth günü kadının huıuruna ıe· 

runcc bagetlerinden hasta olacaklar. Al- c!ıye sordu. - Bu mUtht~ bir şey •. Ben nasıl ya. llnciyc kader seni s;öremiyeceıtm. Rcs. 
lıh büyü.ktür, Diyordu. Selim ilk defa olnrak ,böyle blr ocydcn pnrım? Bu lisanların hi~ birisini bilmi men o ında seninle tamımı§ olacıjıı, 

Nildb lilledea evvel on birde olacaktı. bah!ıtmlıtı. Bayan Turpin hanan ha1fan yorum, _ ..______ <Arkan var> 

K adınltırımızın ipek 
1 

rı 
ıdulı" ıukıntıslle bizar 0 ~t• 

b hUS 
nı, ar~ırn gazctelcr(le u 41,1c1 
sördüğllm yuı.rlardarı, 118' 3 r .. 

· la"ı!ı)O den anlıyorum. Ol le an , g1uoJ ı 
l(lek ~ora(l auıllhkça cldO b ı,I 

ıı nıerl Jan H'l a ele gcçlrllcb c ırıııli' 
mubııfnzıı etmek, hunlann r 

cdt)'O. 
wınetlnl urttırmak icap peJı '° 

nır lııglllz mcemu111ınd• ~r "''' 
ra(I bah inde nıUhılıa,.sı~ bl ,1,,ı-
t&,·ı.I~ l'lcrl gbl.lmıo ill~ti. pu ııııı 
~ el~rl, Jıf.'ıncıı, ba~ anJarıınıııD 
!<atine ıH:todi~ oruııı: """' 

1 - A.3·11kta bU)ük '"'" ıtıır• 
ıııek ~orııp olliıno nıaJÜ'OJd ... 
t;por lrnnduralarilo kıllı ıre~,otııl' 
pamuk çor•ıl glyınomelldlr. ~ 
çoraıı kundurayı geııl"lctlr ' 11 

, cd~r· 
kundura Jııck çorabı ınah' ı-1": 

_: _ tprk ı:oraıl alırken ç~ 
ı;ağlıımlığma \'e yukarı tar rJt""' 
Jnınctll kısmın geııı,uğtno p 61 
mh·tıt vcrmellcllr. l~I ı;oiiul11-_ .. ı. 

~ trllll""'. 
ı;orar muayene edWrkeD 1 ti 
ra ı:ok dikkat etmeli. 'fo~ 

ıaaçırııt• ufak bir tırmık iplik e?'ııır 
8 - tpek çorap aya:a ı ~ 

ken hiç. bir ıeyle me,suı o!JJldlf• il 
bllha6sa konu~ınanuık ı&ııJll Ol si' 
merlkalı kadınlar, ı:orarl•J'l _,-· 
yerlerken daha llcri gidere1' 
çuk eld" en kullanıyorlar~1,_.ı 

4 - <;orubın yukarı t aJı ti' 
kunetll lmımı yu,·arlaJ'Sr 1"' 
mar etmek, ~orabm öınrUıt1\.,ı!". 
yarıya. klbalhr. Bu kı~DU ~ 
madan kat kat etmel< 'o ~ 
daha kUV\ etlcnmı, yere jll' 
lılzırndır. (O.,,r 

6 - Ç-0rabı giymek üıero t1i'_ 
tarken eldeki ~11~Uklerl ps~ 
!;lkarmaluhr. trllk ııaçtıfı ~ 
t\mak cllbDe durdurınsl• ~ 
mamalı, bu efil\ frı('ğt erıtlt• ~ 
lı;lıı bayağı r.amk, ı:ekerll bit .,o ~ 
en b1 115uldUr. Tükürük d• 
gli~tıllir. ,.;ı' 

8 - ipek ı:orapları nta!ı ıd tf' 
terdir. fp!k çoraplar her allt'~ 
luk suya bıı.tıırılJnaJıı, bit elit· Ç"_ 
üstüste lkl rttn ı;fy1]nıem~ll ,;.-
rap, aııla ııırak ı;uy a ba"tır• 
~aı~ ~ 

BUl)orum, bayanlarınııı~.,. ~ 
tanlyelerl bırak, ipek ço~l' t.f. 
ber YU» diyecekler a.ın»ı ıı• ~ 
tan, koyunun butun.ıriaiiıl1 ,(;ti: 
keı:t3·e abdlll'taliman çelebi~ 

soıı~ 

Sorunuz~ 
Söyliyellll' 

Müsabaka me~ı~~ 
gönderebilir n11Y1~ 

l - Aoıbatlcm caddc~ı 16 ııol"~ 
Bayan MoYblbe şerefli ~;.,~ 
Gaıcrenlz;ln de,amlı bir 0

011 -~ 
bU)'W11· ;':imdiye kad11r bÜ1 to'' 
bakalımnıı.a oldo'u gibi ,ıı ~Uf' 
cuııına da l}Urak et Um· JJUııot ~ 
bnkalara, ullcler arıı:;ında el% 
kit 1teı:Jrllm~lno ı;rbcP JllS fi' 
iti barili', bütUn okuJ ucul•~,t :., 
rafınd:ın ınU5t~na bir ıu i fi'. 
rllmekte 'e devam cdi1111~ ~ 
ooilmcktodlr. BlldlrilllleşlD\.t (/ 
cttıtlm bu umwtJ1 arzuyu I• ,ıt f 
ce~lnJır, bllhHta bu u~tl,ı_~ 
cC'lcrlnde blılerıı boı; ' 

1 
~~il 

ı;lrtınek btlyccc:ını~c eııı ~e ı~ 
du~ itin ıılılero ınJoııet .Y:. 
küilerlınl ııunarkcn, oliU:ıtl·~ 
nız tarafından guudcrU111 ~"' 
len ınU:ıabaka mc\'ı:ularııııJI ,J 
edilip cdllmiJ cceğlnl oireııP' 
terim. cecli>' 

Cevap - Gb terılen tc\ usııı' 
iltifatın mUtcşckkiriyiZ· Jıf d• 
huausunda okurlarımııııı ıt&ll 
şUncelerini oğrcnmeği, 1111 tıtf!I 
betinde arıularını yerin° ':, ııt1' 
;~~ifo bilir ''C mcuul~ 

ıu 9ilfl1133Uf4rl 
Kuskus pi:a"~ııı,, 

Ku,kusun na~ıl pı~ıruecel ,-
rao oJrunxrna r.evap: 1',t ,. 

Be, kt-p~e y"ağh et eV) 1,,ı "' ,.ırmı tane arpac.ık ~~ 
tıp barlı ate~te 1,1cc ııa. ı• -~" 
Solanlar ııı,ınce, ba~ı•n"'.,,ııı'( 
kabukları ç-ıkanlnw: !f6fl 111 ~· 
da nohutla tuıe 'c baııa~,ıı 
nıatı. So,ıınlıır dağılıl18 u'" ııl 
kel'Ç'C kuıkuıu ka' nıı~ •il ~ ""'': 
den ııalmaJı. Dlr k•9 defa ,ıı· ; 
karı9tmp karağını ıcapı>P' ~"" r 
ta ate,c alnıalı. suyuııun ,. •~1 
&ini anlamak fçin al'll•ırğt' '_. 
bakmalı. Kuııkul'tlar pi~Jl1C 1101 f(....ı 
tutunca attıl azaıtnıalı ~1J ,,rı· 
crreyt kllllU a1c~~ ıııınalı· tt' ,.,.. 
kr.(IÇ'e tertıyağını ort& att1 .. 1111"--ı 

tı•· I". madan eritip ku~ı'u~ 0ıı _; 
Hemen karağını kapatır rl'.,.ı/ 
dakika kadar 01ıcee "' \'to ' 

Sonra, atıp k9n~tırtJ1:ııfrJ~., ..1 
kapağını kapatmalı. • 0 te Dl'"' 
rUlnclye lraılor kUUü ııtcf 

mab. 
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~rp vaziyeti 

'Jskova ya doğru 
Yakın tari hten b ir y aprak 

Gözlerine 
insanların 

• 
ınanmıgan 

[S9N -' ı..(ABERLER I [ŞıvAsl ıcMAı 
Askere al ın an esnaf fan Kat'i _saf!ıaların 

Yazan: 
1lııan BORAN 

~~ristanda ekmek 
'Ya tabi tutu ldu 
~ CA,A,) - Buıünden 
"""'Yada büyük Bulgar §C 

lııt •lcnıek sarfiyatı vetika 
' lllacaktır. 
~an küçiik çocuklara 

' lram, yedi Y•&ian yu. 
tQo COcukJarla büyuklere 

lranı, ekmek verilecek 

~-:O- ilk bamlede Mi· 
ı ~rfn bqıu ~eçen 

-.Smu 11Jd11 

Ey RONNEY'in 

' ~irdiji nefiı bir kah 
kaha tufanı: 

~P.ft KEY 
ONN EY 

~ŞIK 
Blıı sevindirecek 

'1lldtıre<:eJdlr. 

~LEK 'ıe 

anfesınde 

bir lıikô.gesi vergi alrnmıyacak Yazan: M. H. ZAL 
11)39 ağustoııunda <'<'rmanlıkla, 

SJa\lık e&eli dlişıııanlıklanna faııı· 

la \·ererek blr nevi mütareke lmz.a
ladılar. İki tarafın da ı;lmıl bir be· 
ı;Mbı ,·ardı. Almanlar şöyle dıiıı-ü· 

nllyordu: «Hele bir carpta işle.rı 

tmnlıllyellm \e o \"a:kte kadar tc" 
oophe halinde ı.'l(i\ ü,eUnı, ileri ine 
Allah kerlnı •.• ı> 

Bütün bir dünya tayyarenin uçtuğunu görmüş, 
fakat buna ancak beş senede inanabilmişti 

Arazi taksitleri 20 seneye çıkarıldı 
Ankara, 10 (Husust muhabirimiz· 

den telefonla) - Maliye Vek{ı.leU, 

askere alınmış olanların dUkkA.nlan· 
nı kapadıkları takdirde bu dükkA.r.· 
lardan eskiden olduğU gibi vergi a· 
tınmamasını ve mlikeile!iyetlerinm 
avdeUerine kadar tehirini allkada.r 

muhtelü tarihlerde 10 sene veya d&· 
ha az vade ile alınmıf ola.n araziye 
ait takıiUer ahvalin mU:sa.adeslzllği 

\'e borçlulardan ckscrtsinln sılih al· 

tına almmuı dolıı.yıaile muntazam 

bir Eurette ödenmedlftnl fören htl· 
~ u~ünkü dünya lldeta tayya. 
Uiiiiil1 re etrafında dönüyor. Tay. 
yare mesafeleri yok ediyor, sıfıra 
indiriyor. tayyare havaları nşıyor, 
insanların ba§ına ölilm yağdırıyor, 
Her tarafta tayyare görilyoruz, her 
aun tayyare lllkırdısı işitiyoruz. 

ı--::- Yazan::::--ı 
\~_: C. Ke~I 

karde§lcrin tayyaresinin Avrupa 
urdulan tarafından merakla tetkik 
edlldljini ve esrarını çalmıya ça· 
Iıştıklarını haber veriyorlardı, 

kflmet, bu anormal vaziyeti nazarı dairelere bildirmiştir. 

80\yetlMln ht»abı tu idi: cGorp 
memleketlerlıılu harbe hazır olmı&· 
dıtı belli." Onlarla blrle,tp Almun· 
) ayı tt'pcleyenıem. Kendim de ha· 
ı:ır dej'Ulm. Almanya ıarpta me~
gul olunıa bk 'akit kazanı rızt. ha· 
ıırhk yaparız, arul mesele-lerlnl 
kendJ lehlınlı.e defl,tirirlı. Sonra· 
&ını da eonra düştlnürü:ı.» 

raımızın patentesini kendi ordu. 
nıuzn hediye etmiye taraftanz. • 

Kendi gözlerine ve kulaklarına 
inanmıyanlar, Avrupadan gönde· 
rilen bu raporlar üzerine hareke· 
tc ıeldiler. uSaattc 40 mil gitmek, 
bir saat havada kalmak, pilottan 
baeka bir rAsıt ta§unak ve 125 mil 
mesafeyo kAti benzin alacak bir 
deposu bulunmak §artile» kırk bin 
dolara ilk tayareyi satmalarını 
iki kardeşe teklif ettiler .. 1908 ey. 
JCılünde tecrübeler yapıldı, iyi ne. 
ticeler verdi, 

Arazi tak111tleri 20 seneye ~ıkankh itibar& alarak 10 ısmc va.deli borçları 
HUkQn1etten borçlanma suretlle 20 seneye çıkarmıttır. 

Acaba bu arada ilk tayynrenin 
hikAyesini bilen ve hntırhyan var 
mı? Cidden meraklı bir hikôyedir, 
çünkü insanların ne kadar aptal 
nlablleceklerinc canlı bir misal te§· 
kil eder. Hem öyle bcs. on ki§inın 
aptallılı değil, gazetelerile, hott4 
fen adamlarile, siyaset adamlarile, 
Harbiye Nezarctilc, Genel kurma. 
yı ile bütün bir memleket, milyon. 
larca insan ... 

1903 senesi UkkAnununun 17 in. 
el günü, tarihin en milhlm hAdise 
lcrindcn biri oldu. Bisiklet tamir. 
cilili ne geçinen Wright (Rayt o. 
kunur) adında mektep gormcmi§, 
kt.ndi kendini ycti§tirmis iki kar. 
de§, havadan atır bir moklnc ile 
yerden havalandılar, havalarda uç. 
tular. 

Bu adamlar kaçık diye nasıl tı. 
marhanelerc atılmadı, abuk sabuk 
iddialarda bulunarak ve manasız 
tecrübelerde bulunarak halkı ra. 
hatsız ettiklerinden dolayı nasıl 
polis tarafından tevkif edilmedi? 
Bu ha.YTet edilecek bir şeydir. Çün. 
kil bütün bir memleket bu iki kar. 
deoin tımarhanelik deli olduğunda 
ittifak ediyordu. Havadan a~ır bir 
şeyin havada durabileceğini iddia 
etmek, insanların aklı ile, mantıljı 
ile istihza dcmekU. Boylc bir ap. 
tallığa inanarak siilünç olmağı kim 
kabul ederdi? Daha garibi kendi 
ıöılerile görenler de inanmadılar, 
tam be§ sene müddf'lle baktılar, 
fakat ıöremedifor. Zamanın en bü. 
yiık alimlerinden Nevcomb hava. 
dan ağır bir cismin havada dura. 
mıyacaaını ve hiç bir insanın bu· 
nu hiç bir zaman rnuml,ün kılamı. 
yaca.gmı dcnnenıı o kadar kati 
deliller e lsbai e ış l ar ı U· 

nun karıısında afız açan adam. 
balıra bağıra cehaletini ilAn ctmiıs 
olurdu. 

İki bisiklet tamirci!ı:i kardeş, fen 
nin imk{msız saydılh bu işi yapa. 
rak havadan ağıı· ilk layyarelcrile 
havalara uçtukları zaman bunu bir 
göz bağcılık diye karşılamıyan 
kimse yoktu. Bu hfır:senin ta. 
rihin en mühim vakalarından bi· 
rini teşkil ettigini bir tek insan 
bile sezmedi. Dayton şehrinde çı. 
kan J ournal gazetcsınin 17 ve ı 8 
ilkklınun 1903 tarihli niıshalarında 
o şehir civarında yapılan tarihi U· 

çuşa dair bir tek kelıme yoktur. 

Harbiye Nezaretindeki tecrübeli 
adamlar, bu mektubu alınca saç. 
ma sapanla ieııaı edildiklerinden 
dolayı kızdılar ve ıençlere §U kııa 
basmakalıp mektubu ıönderdller: 
Nczaretimlzin uçu§ tccrUbclcrinc 

sarfedilecek tah!ilatı yoktur.ıı Ual 
buki iki karde~ ne paradan, ne de 
uçuş tecrübesinden bahsetmemiş. 
!erdi. 

Bir müddet sonra ikinci bir mü· 
racaata cevap olarak dediler ki: 

t!Ufkl istikamette uçup epeyce 
zaman havada kalacak ve içinde 
bir veya iki kl§i taiıyacak bir ma· 
kine yal'ılmadıkça bu mevzu bizi 
alakadar etmeı.11 İki kardeş 1903 
scnesindenberi böyle bir makine. 
nin mevcut oldutımu yana yakıla 
anlattılar. Aldıran olmadı, 

Bunun üzerine iki kardeş Fran· 
sa hükumetlle olan müzakereleri 
kızıştırdı. Tesadüfen oradan ge· 
çcn ayan azasından biri bunu ha· 
bcr alınca çocuklara çıkııtı: crNe· 
den tayyarenizi kendi hükumeti. 
nize teklif etmediniz?» 

Çocuklar ettiklerini, fakat ıarip 
cevaplar aldıklarını söylediler. A· 
yan azası bunun üzerine Harbiye 
Nezaretinin teçhizat dairesinin dik 
katini uyandırmak istedi, fakat 
bunlar: trKendi vazifelerini pekllt 
bildiklt!ri» yolunda cevap verdiler. 

Aradan seneler 'eı;ti, HllA. bü· 
Hin bir memleket, aırın en büyük 
icadına k•rfı ıöılerine inanma· 
makta inat ediyordu. 1907 de bir 
gazete nasılaa uçuflar hakkındı bir 
!ıkra yazdı. Yine natılea ayandan 
biri bu gazeteyi keserek o ıaman. 
ki Cümhurreisi Ruzvelte bir mek· 
tupla sonderdi. Ru~elt: eTahkik 
edll~-. iıare~ mektul)" Harql· 
ye Naaın Tatta :rolı.dı. Taft da 
kendi kalemile: cTahklk edilıin• 
diye yazarak teçhizat d•lreılne ha. 
vale etti. 'Deçhizat dairesi ırelıi, 

«böyle hokkabazlıklara kapılmıya. 
cak kadar kurnaz olduklarını ve 
ciddi işlerinin böyle &açmalara va. 
kit ayırmıya müsaade etmediğinin 
nazıra temin ettiler. 

Fakat günün birinde hariçteki 
bütün Amerika askeri ataıelerin· 
den raporlar gelmiye ba&ladı. Rayt 

Fakat halk hfıla gözlerine inan· 
mıyordu. 1908 mayısında Nevyork 
gazetelerine :muhabirlik eden Sal· 
ley adındı bir gazeteci, tayyarenin 
uç-tuğunu tcsadufen i:öriincc bu 
havadis hakkında tafsilM isteyip is· 
tcmedlklerini gazetelerden telgraf 
hı sordu. Her taraftan red cevabı 
aldı. Yalnız Nevyork Herald gaze. 
tesi, havadan asır bir makine ile 
havada uçtuklarını iddia eden iki 
sahteklrın foyasını meydana çı. 
karmak üzere en iyi muhabirini 
Daytona yolladı. Bunu haber alan 
dijer ,azctcler de muhabirler gön
derdiler. Muhabirler bir orman i· 
çlnde giılenerek UÇU§ları uzaktan 
dürbünle takip ettiler. 

Nihayet ıünün birinde Nevyork 
Heraldın ilk sayfasında, ilk uçuş. 
tan tam beş sene sonra, büyük 
puntulu har!lerle şu ~taze» hava. 
dis çıktı: «Artık şüpheye yer kal· 
mamı5tır. Havadan ağır blı- maki. 
n~ ile ııçııluyor. Rayt kardı:şler 

ıaatlerce havada kalmı~tır.» 
Bunun üzerine Va§ingtonda U· 

mıımt bir uçu§ tertip edildi. İki 
karde§ 1908 eylülünde havadan a· 
jır bir tayyare ile havalandıkları 
zaman binlerce kl§i bir mucize gör 
müş gjbi, bir ağızdan bir hayret 
nidası çıkardılar. 

RtYt karde§l~r uçı.ıştan sonra 
yere inince lıayret ısırası kendile· 
rine geldi. Beş senedir kör Jcalan 
insanların gozıı nihayet açılmıştı. 
Gördükleri mucizenin tesiri al
tında heyecandan ağhyan bir çok 
yabancı kimse kendilerini kucak. 
!adı . 

Bir saniye içinde büyük ve meş 
hur adam olmu~lardı, Fakat icat. 
ları )i\zünden kaç yüz bin ki§inin 
can vereceğini tahmin etmekten o 
saniyede çok uıaktılar. 

Uç meçhul adam 
iki karde§in dostları, uçuşu gor. <Batı 1 incide) = rın 9lmdılık yakalanmasın& imkQn 
düklC'.ri zaman şu lliıkmü verdiler: de arkasından ayrılmamıştır. hauı olmamıştır. Fakat hır kaç gün 
ııRüzgfırın çok müsait gitmesinden Tam, yolun en tenha. bir yerine lçe.risınde ele geçinlmeleri muhtemel 
dolayı nasılsa bir dcfayn mahsus ıcldtkleri zaman tak.sinin tçtndekll<'r gorUlmektedtr. 
olarak cereyan etmiş bir hadise.. Janete otomobile binmtıılnı ve ber&· Diln akşam kadının ağzından hl· 
Bir daha tekrar edflcmcı. l) her rezmete gitmeyi teklif ctmı.,1er· d!seyi dinlemek üzere bir arkadaşı 

Çan-KayŞe
kin Çin mille-

• • 
tıne mesaJı 

''Mukavemetimiz za
ferin temelini attı .. 
Tchounr·Klnr. 10 (A.A.) - Çin 

cUmhurlyetinln otuzuncu yıldönUınU 
mıinaaebetll• Tchlanı·K&i·Chek Çin 
milletine bir mesa.j ıöndersrek l\ari..i 
kazanmak için ml!letin fevkalade bir 
hamle yapmasını iıtemı, ve !fUnlan 
ııöylemt9t.ir: 
c- Bet senelik mukavemet zafe· 

rin temelini atmış ve bize bUtUn 
dUnyada lehimize olar&lc heı·ıün 21• 
yadelcşen bir şöhret temin etmitUr. 
Dotıt devletlerin da.v&mıa iftira.ki 
muayyen bir tekil almıştır. 

tngtıterc ve Blrte,,tk Amerıkanın 

Çindeki imtiyazlı haklarını terkel· 
mek nlyetınde bulunduklannı bildi· 
ren İngiliz - .Amerikan beyannamesi 
gayrlmUııavi m\lahedeler unrnn ar
tık bitmiş olduğunun bir delilidir. 
Şimdiye kadar elde ettif!mi:ıs muva!· 
!a.klyetleri hiç bir l}ey ıötıeleye· 
mcz;.~ 

Japonga 
ne yapacak? 
Rusyadaki vaziyet 
üzerine Japonyanın 

ne yapacağı 
merak:a bekleniyor 
Vaıinıton, 10 (A.A.) - uUnited 

Press• Rusyadaki aakerl vaziyet 
karıımnda Japonyanın hattı hare. 
ketlne biltün mahfillerde büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Japon~·adan ise bu hu•uıta hiç bir 
feY ıızmımaktadır. 

İyi malumat ılın mabfillerin 
kanaatine ıöre, Japonlar l\4<>1kova 
muharebesinin neticesi kat'l ola. 
rak anlaıılmıdıjı ve Sovyet mu. 
kavemeti devam eyled!ti müddet 
çe hiç bir harekette bulunmıyacak 
!ardır. • 

Öyle anlaııhyor ki, Japonya ha 
len Çinde me11uldür ve Ruı dra· 
mı aona ermeden yeni ıerıüıe§tle. 
re• atılm1yacaktır. 1904 ni~anındnn başlıyarak iki ı;c dı:: Janet bunu kabul etmcm\f ve mızı No\•otni'ye gonderdik. HAitı 

kardeş, lıer~esin ı;:örcbileccği bir 1 sert adımlarla yoluna devam etmıt· val<"anın heyecanı ıçer!slnde b..ılunan 
yerde uçu~larını her gün tekrar tır. renç kadın arkı.ıda~ımııın bütün 811• A 1man1 ara göre 
ettiler. Uçuş meydanının bir ta.· lııte bu eırada tenha caddede Uu allerlne, Jııçkırı\tlarla mukabele et· 
rafından tramvay, bir tara!ından 1 solgc ot.omobtlden ınmişler ve kadı· mlş ve ağzından tek kelime bile çı <Batı 1 iaeide) §i 
tren geçiyordu. Yakınında da bir na doğru tıerlemi9lerdir. B11nu mUte· karmamışur. puakilrtulmuıtür. 
şose vardı. Her gün yiızlcrcc, bin.' akıp caddtıyt tiz bir ISff kaplamıf ve Kızın babaııı, vaktıni bitab bir Berlin, 10 CA,A,) - Alkerl bir 
!erce insan uçuşu sozlcrile sorii· Uç gölge bir müddet ttıftl'kten lvn· halde bulunan zavallı kızını avun- menbadan D. N. B. ajanama bildi 
yorlardı, fakat bunun bir camba. ra taksinin kapıııı hızla kapınmıt ve rilı"yor.· 

durmakla geçirmekte ve Türk poli· 
zın gdz b.ağcılıcı gıbi bir §ey ol. otomobil süratle uzaJdatıp 1'ltml9tir ıine olan itımaaile, mütecavlzlerln 8 İlktetrin şıbahı bir Alman ön 
duğuna hükmediyorlardı. Asrın en Akşam, geç \"akit Janetın hlli Y~ında meydana çıkarılacağını il· cüaü Viazma mıntıkuında ıenif 
mühim hAdisesi hakkında gazete eve dönmediğini cören ev halkı en· mit ederek biraz teselli bulmakta- bir yola dojru ilerlemif ve Motko· 
sütunlarma bir tek kelime akset. dışeye dll'1?1il9ler ve tanıdıklara ha· va ... ·a "iden bu ba~lıca yolun dlier 

1 

d dır. " • 
miyordu. ber salmı,ıar ır. yollarla blrletti&i mühim bir nok· 

Havadan ağır bir tayyare ile u. Bu sırada ise Harbiyeden .an sUr· Janetın gözlerinden hAIA, 0 günkü tayı ele geçirmiıtir. Bu manevra 
çuşun imkAnsız bir şey olmadığını atle kalkıp kaçmış olan takat Edir· vak'anın deh~etl okunuyor. ile Sovyet te,ekküllerinin ricati 
bilmiyen _cahil adamlar, Daylon'da ı nekapı mczarlığınm karanlık bir kö· Tahkikat& Müddeiumumi muavin· kcsilmiıtir, 
çıkan DaıJy Nevs adlı gaz{!tcnin şesine dalmış \"e durmu,tur. Takti lel"lnden Kemal Öz!;oban el koymuş· Akşama dojru eelen takviye kı 
matbaasma muracaal ederek bu durcluktan :ıonra. içeride yeııtden hir tur. taları ıarpta bulunan Alman kuv 
Mdise hakkında neden malCımat milcadele b~lamı\I ve atzı bir men· Zabıta üç :nültecavizin yakalar.• vetlerile ııkı bir if birlili yaparak 

Bitarafhk kanununun 
ilgası 

Ruzvelt kon· 
greye bir me
saj gönderdi 
Vaflngton, 10 (A.A.) - Ruzvell 

bitaraflık kanununun Uıası hakkın· 
d& konıreye ıönderdill meujda: 

Amer!kada ilk bitaraflık kanunu· 
nun 1935 tc kabul edlldlC-inl ve 1939 
bltara!lık kanununun isa dUnyayıı 

tabakkUm ısın yapılan nazi teşebbü· 
11.intın haktkl ehemmiyetini Ameri· 
kanın k&\Tayamadıtı zamanlarda 
kabul edtlmt~ oldufunu ve bu harp 
yıllarında hiç bir vakit dUtUnceden 
bitaraf ve Hitıer kurbanlarının mu· 
kadderatına !Akayd kalınamıyacağı 

nı ve mUtecavlzleı 111 zafcrınden ne 
rlbt neticeler çıkacağını öğre:ıildiği 
ni ve bunun için Amerikan milleti 
nin faşist tehllkeıılne karşı !ili ısuret· 
te J:!1Ucıtdele eden milletlere yardım 
için ehemmiyetli !akat pahalıya maı 
olan tedbirleri aldıfını s1Sylemt9 ve 
kongre ve millet tııra!ından açıkça 

tayın edilen •iya.setın icrasında hU 
ktmet hiç bir ;ıeyi durdurma.may 
ve bunun iı;in bltara!lık kanunumın 

deftft;iı1lmet1l IAzırn geldttıntn mUd 
rik bulunulmaııını bildirerek demif 
tir ki 

«- Bitara!lık kanununda hareket 
serbesUmlzi felce uğratan muhtelif 
hWdlmler vardır. Bu hUkUmlenn. kal 
dınlJnwı veya değlftlrtlmeııı :A.merı· 

ilk fırutt. çah9tılar. ~O\)'etler 

hertörlli tahminlerden faı.Ja moka· 
\Wftet etti. Fakat it Almanlar için 
~aya plmezdJ. Bu kıftan en-el 
ara&! kHMmak Hre&ile det11, BQI 
ordalanaı bnlıa etmek nretUe Km 
harbinin eeulı k11mı., blUremea 
lene Udıtcl cllum Jaanlal ~ıktu 
~ıta ve aa ,eldlda ka7betmlt •· 
eaklardı. B1111ua ~ MmNla, IMT· 

ıılnJJe adet. yanp ~ktılar. Çabuk 
nettee almak S(.&a en atır bedelleri 
odemekten reklılmedller, tam 1o,ın 
arlfeelnde ••kert manura herhalde 
çok ldılerlne döıunü9ttlr. Son l&:ıl· 
yeti Loııdra ela ı·ablm JÖ"Dektedir. 
Bununla ~r ba \°ellallK'Ma kıt' 
tan enel Rus mlllıa\-...nhı kın· 
lacağı derecealne \ıaneafıaı •n· 
mak nıübaltıa otar. 

B. Hltler, orduya aı- 7e,·m1 ... 
rinde czafert Te 1allla ko=c-.k· 
tanıt balı etml~Ur. A~ el· 
dutu gibi, Bwı askeri k11\-ı.·ett ~ 

ktlnden aanı•ü "' ~- 19ö
şecek malzeme ile de ldalne fltUrl· 
lemlJecek hale l"'leoell oı.... Al· 
nıanya; lngiltcre \·e Amert~ 

hiç fÜphesJz bir aullt teıldtıalıde lııu

lunıu-ak \r, dl)ocekUr ki: •1'elll 
Ru"' topl'tlkhuında (ettl~f!lltekte, 

fhflya~lanmı erada tedartk fltmek· 
te, Ruıya,.. diledlthn l'IM pal'(.ala. 
yıp dünya Is-in a kert bir teltdlt -. 
kil ctml~ccek bir hale koynı.-ta 
:serbest bırakınız, ben de dllnya3 ı 
rahat bırakının.» 

HiUer'ia yMıml emirde lnll.._ıtı 
«ııuih» kellm~ln1n ns.,_., .-.ı.: 

bu ·oJablllr. 

kanın fimdlki bitaratbfını hiç bir !!!Z"SLLl'll!!'!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!l!llll!!!!l!!!!!!!!!ll!!!l'!!!!!!!l!I~ 

sureUe bozmayacaktır. Eğer Hıl· D f d 
ltr'in askeri plAnları za!erle ncticele· er Ve e Va S 1 
ninıe biz Amerikalılar kendi varlıfı· 
mızın müdafaası için Rusyada cere· (Bqı 1 incide) §§ 
yan eden muharebe kadar pahalıya \"e i~e itimat \•e aUlka ballamaları 
mal olacak lahrip'5Ar bır muharebe mümkün olmuyor. Halbuki hükö· 
yapmak zaruretinde kalacağız. met ancak bozuk bir Gidi§e müda. 

Hitler bize öyltı bir meydan oku hale etmek ilzcre uzaktan nlı:ım 
muştur ki Amerikalı sıfatile huna mcvkiindc kalsa ve herhangi jir 
mUlıamaha edemeyiz, etm!ycceğlz.> vatanda§ zUmreslnin re~lt olduğu. 

~ EL .~~EZ nu, kendi menfaatlerini dütünebf. 

Sovyetlere go
•• rA leceklerini, dO§Unmiye alışmaları 
~ lhım geldiğini kabul etse ve visi 

roliınden vazgcçııe bu memlekette 
<Batı ı incide) + inanılmaz derecede ıenlı bir ener· 

razeteeln!n yudıklanna göre Rus ji bereketi ve yaratma hıw pey. 
cephesindeki Alman lümcnlerlnın sa da olacak ve bu muhit vurıuncu 
yı:ıı iki yUzdUr. tjplerjn sinsi sinıf at oynatabilme. 
KıekaQ fekliııde belır•n Alman ta· ıinı de imkAn haricine çıkaracak. 

arruz hareketi yalnız Rus devlet tır. 

merkezine varmak için değil, ayni Ben öyle sanıyorum ki, hu umu. 
ıamanda bu mıntakada torıanan mi esaslar umumi hayatımızda yer 
Rue ordusunu çevirmek ve lh&ta et· bulacak olursa Türkiyede latihllk 
mt>k için yapılmaktadır. kooperatıCinin en iyisi de yapılıp 

Tfmoçe.nko, bir delinme hareketin· idare edilir, pahalılığın ihtikAra 
den kaçınabilmek için ordularına dayanan sebeplerine kar~ı tesirli 
yaptırmakta. olduğu ricatuc Alman mücadeleler de açılır, icabında vf'. 
pll!llannı auy& dU,Urmek mabadını sika usulleri de intizam ve fera-
latihdaf etmı, bulunmaktadır. gstle tatbik olunur. 

Aıak derıııi bolgelerinde muhare Bütün iş, varlıiını a cık kaça. 
beler blraı kım~ık bir manzara götl· mak suretinde belli eden o yaman 
termekte takat burada da Rus or- Türk yaratma kudretinin bir ta. 
dulan için bir çemberlenme tehlike:ı kım rnuilAk merkeziyet ve veıa
\"&rld ıörülmemektedir. 
şurası muhakkaktır ki Ruslar, ta yet zincirlerinden serbest bırakıl· 

rihln şimdiye kadar kaydedemediği masında ve umumi hayata, bütün 
muazzam askeri tahşida.tm karfJsın· mahzurları lptidadan glSze alınmak 
dadırlar. Şark ceptıeelndekt buhran surclile, itimat prensipinin sok~ıl· 
en yUkeek noktaeına gelmek ttıere· m.ısındadrr, 

dir. Ahmet Emin YALMAN 
v_erUmediğini sord.ular. Başmuhar. dille kapalı olan Janet can havllle Ruılan demir bir çember içine al· 

rır §U cevabı vardı· kendini bu serl!erilerin elinden kur. maaı ıı;tn şiddetli tedbirler almı9tır. mıılar ve bu suretle dU§lllanın ar· ~-·••••••••••••••••••••••••-
- Sutunlarımızda cambazlıktan tarmağa çabalamıştır. Bunların bugünlerde yakalanuu tık içinden çıkamıyacatı yeni bir • ' 

bahsedem~iz. Bt~ çocuklar hava. Niha et u ttkete kar•ı mücade. Adh7eye teellm edileceği tahmin 0 • cephe açmı~lırdır, 'l'!tiu llllJSİKiSi!fbf EN BÜYVK 3 ilMt 
dan ağır bır makıne ılc uçtukları. Y ç k d lunmaktadır. iBerlin, 10 <A.A'.} - Aııkerl btr M o N 1 R SADEDDiN MOZEYYEN nı iddia ediyorlarsa delı doktor. le ~çin takatı kal1:1ıyan '"" a:. kaynalttan bildiriliyor: 

)arının tedavisine muhtaçtırlar. 1ba)fkın bir haldle ~eirkei ~~~'ıı! 0 • :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~; Brlansk bölgesinde cereyan e· 
İki kardeı makinelerini ilittikçe erı ararmıt .0 ın :; kad • ., d!!n fiddetH muharebelerden 90!\· URE Dl 

iyileştiriyorlardı. rno~ ilkteşrinin. t.omobllln fOförQ bu ar ına MEL EK'te ra kuptılın kıtaat etrafındaki çen N O N KAYNAK S E N A R 
de yaptıkları uçu~a kırk kilomet. tecavUz ctmlılcrdlr. ber sıkıtınaktadır. Sovyet ukerl• 
reye yakın mesafeyi bir defada Mütecavizler bu çirkin harekeUe· rinin çolu çen1*'i yarıp ı~elc cıLB!'L.l •e ~NUN'daa IODra SiaelQelbk ilenıinl fehamet 
katetmlye muvaffak oldular, Fa. tinden son_ra da Jen. etin Ulerirı.do B V G ÜN lstemı·•lerse de a:ı;.ır zayiatla .. a.. 

b 1 b k 1 b alt bil ilk ıı e; ,. •e aıa..UJ'le J'nidea eane&IE nıaaaam n yeni hir Fllnı de kat bu bile 'aıeteyc yatılmıya JA. u unan ır 0 
ye, ır ın e ' NO&lUA SBEARER JOAN kürtülmUılerdir. telsrar hlattalar. lliı••lliıillİİİİİİİIİİll 

yık bir hnvadis değildi . Bıı hava. bir altın saatle para cantaıını alıp CRAWFORD ROZALİND Budıpe§te, ıo (AA.) - Stdani: 
dlııl ,etiren bir gazele muhbirine tak&ıytı blnmiıler n Edirnekarı me· ~OUSSELL ıibi üç büyük Budapeıti Ortc•ito ıaıeteııinin 
gazete batmuharriri (lsaçnıa ile uğ. ~arlığının karanl~klan içer!ıinde kay· yıldızın yarattığı eşsiz ve ne. aldılı haberlere ıare Volıa böl. 
ra§tığındanıı dolayı çıkıştı. bolup ııtmıııerdı.r. fis bir film: geııindc bulunan bıitün hülcl\met 

Nihayet Vaşin;tondn Fransız ı;e. Janct ancak hır mUddet .reçtıkten devairi Alman kıtaatı tarafından 
fareti bu haberi aldı Askeri ata§e sonra. kendine gelebilml,.e de ıect:· K A D 1 N L A R ltaıanılan son muvafakiyetler üze 
iki 'ence müracaat edl'rck fayya. nın karanlıS-ı ve mezarlığın d•htet rine Urallar ötesine nakledilmiş. 
re patentcsini Fransayn 5atmasını \•erici hali kadını büsbütün kendin· ARA s 1 N o A . 
teklü etti. Delikanlıların vatanpcr. den geçırmlt ve Janet yeniden ba· ı · lırBerlin 10 (A,A.) - ııDienst A· 
,·erllk tarafı kuvvetli idi. Ameri. yılmıştır. Nihayet bir müddet aonra us Deııtschlımd• gazetesi Sovyet 
ka Harbiye Nezaretine bir mek. kendine ıelen renç k&dln, Zdirneka· Herke•ln beleneceğf takdir. hükumetinin Stalinlrad'a cekildi. 
tup yazarak dediler ki: pı merkezine kadar sQç halle &1debll· terle ılkıtlıyıcatı ıaheser. li hakkındaki henUı teeyyüt ttmf. 

•Bir icadımız var. Harp zama. m!ştir. Bugün aaat 1 de tenzillıtlı ~ yen haberleri slyul mahfillerin •· 
nında keıif iılerine yarayabilir. .Janet mUtecaviı:ler hakkında hlı; matine 1 j lAka ile kaydettiklerini yazmakta 
Yabancılar bunu isliyor. Biz, ihtf. bır malUınat nremediğin~n bunla· ••••••• • •••••" dırt. 

Türkirede 1t•ıine kadar ıörii• ifidilea Türkçe 
FeYbllt•l en bretiamizl 

P'ihnlmn en 

KIZIM DUYMASIN 
TVaıtÇE SÖZLÜ • 4 BUÇA l.U.IU 

Bu muhteşem lçtirnat bilylik Fi im Gençliğe ithaf olunmuıtur. 

Ba~ Mümessılesl: BEDİA MESSABNİ · l\IAlıt KUiNt 
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HALK BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN: 

Aşağıda müfredatı ve .isimleri yauk kimyevi maddeler ufak 
ıJartılcr halinde ve açık arttırma ile hizalarında gösterilen tarih· 
!erde satılacaktır. Bu madde lerle doğrudan doğruya alakalı sanat 
5ahip ve müesseselerinin istanbulda Yeni Postahane civarında t:
ı anbul Halk Sandığı binasında müteşekkil komisyona muayyen gun 
ve saatte müracaatları ilan olunur. 
,\ rttırma g-ünu 

ve saati 

131101941 

Saat 14 

)1 

" 

» 

» 
il 

20 ıo 941 
Saat 14 

» 

D 

» 
,. 

Enfıye malzeme:ıl 

Demir ~nc:ere par
maklığl 

l\laddenin is•i 

Vulkaclt Merkap{e 

• D. 
• D . M. 

» F. 
1gspal c. 

Tanlı: an 
Adde Oxaliquc 

Bisulfite de soudc 
Nourinaıı: 

Miktarı 

13 kalem 
33 adet 

Gi.inll 

21/ 10/ 9H 
21/ l{)J9U 

ı - Enfıyc malzemesi listesi ve demir pencere 
bıncedlr. 

:\Illttarı k rLo 

Eksiltmenın 

şekli 

Pazarlık 

> 

2000 

1000 
1000 
1250 

330 

500 

1000 
2000 

100 

10 
9,30 

keşif \'fl resmi muci· 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve sa.-tlcrde Kabata.şta Levazın\ 
şubcsınde mflteşekkil alım komısyonunda yapılacaktır. 

3 _ Keşif ve resmi cb kuruş mukabilinde ve liste bedelsiz SÖZÜ 

İstanbul 'Ctçtincll İcra Memurla. 
ğundan: 939/ 1541 

Bir b~tan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen dört a . 
det yangın söndürme Aleti ft b ir 
miktar saçın birinci açık arttırma. 
sı 16/ 10/ 941 tarihine rastlıyan per 
§embe günü saat 9 da Galatada rıh 
tım caddesinde Mesrunyc han 6/7 
numaralı yazıhanede yapılacaktır. 

Arttırmada teklif edilen bedel mu· 
ham.men kıymetin yüzd<! yetmiş 

beşini bulmadtlı takdirde ikinci 
açık arttırması 20 / 101941 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü ayni sa. 
attc ve ayni yerde yapılarak en 
çok arttırana ihaleci icra kılınacak 
tır. İsteklilerin gösterilen gün ve 
saatte mahallinde bulunacak me. 
mur:ı müracaatları \'C dah:ı fnzln 
mahimnt nhnc.k !.;tiyenlerin 9391 
1541 numarah dosyı::s.rıı tctkık e· 
debilecek~ri ilarl olunur . (i33-1l 1 

• 1 
, 1 

En idareli 1 

LAMBA 
1 

;ı 

TlrldJ& Clmharlyetl 

Ziraat Bankası 
ltllnaiUf tldıi: 1888. - Serma7em: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajam adedi: 285. 
Z1nJ. "ft ticari her nevi banka muametelerl

Para b iriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

""' 

~ 
Ziraat• Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarttJf )dl, 

tarmda en az 50 lira.c;ı bulunanlara senede 4 defa çe 
lru.r'a ile aptıdaki plina göre ikramiye dağıtılacaktıf· f!JI 
, _.. ı. ... inim ._... ara ıoe adet ao Unıl* ~ , 

' • 511 .. ı.tff • lıt ,, " ,, . .... 
4 • Ut ,. ı:toe • 8) .. , 
ft » lfl it 4,fff » 16f D Z0 » ~ 

DiKKAT: Hesaplarındaki panılar blr sene içinde 50 ~ 
apiı dÜfllliyenlere ik ramiye çıktığı takdirde '*'. 20 

11 
;fıtL 

verilecektir. Kuralar senede 4 defa, ı 1 mart, 11 ba,ziraJl· 
11 BirincikAnunda cekilecektir. 

geçen şubeden ahnabllır. (8956) 

1 ~---------------------~ {3tanbul Fiyat Murakabe Komi ;yonundan J , 

' -====~~~~==== 

TORKiYE 
iŞBANKASI 

1941 İKRAMiYELERi Küçük tasarruf 1 

heaapları 1941 j 
ı _.. :l()80 Knkk = 1000. - ıa 
• • 1000 > = aooo.- ,. 
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" > llOO > = ~- > 

1 
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Devlet Denizyolları il an l arı 

G emici ve Kömürcü Alınacak 

> 

Gemilerimiz için gemici ve köın~rcü alınacaktır. Talip olanların 
birer dilekçe ile Umum Mıldurhigumüz Zat işlerı §ubesme muraca-
at etmeleri lilzumu ilfın ounur. <0086) 

119 No. lu ilan 
istanbulda bulunan bilwnum odun tt:clrlerinin ellerinde bu\u. 

nan odun stokları miktarını İstanbu:i Valiliği veya 'llahallin en ya. 
km kaymakamiıklarile 1stımhu! fiyat muraltabc bürosuna bir beyan 
name ile 15/ 101941 Çarşamba sabahına kadar bildirmeleri ilim e. 
lunur. ~901l4) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 

ı ·:: • .. ırnı MELIOS t40[SS[ V .TI =- ~:.::~ 

Bakırköy İcra Dairesinden: 

940/1203 
Muazzeze borçlu Karanfilin hacz 1 

edilerek paraya çevrilmesine ka.1 
rar verilen Anbarlı koyündc b ir l 

!l/ 10/ 941 tarihinde yapıan Fen ,;vt:emurluğu kısmı giriş imtihanın tarafı dağ yolu ve iki tarafı Amin· ı 
·da ka1.anan1arın kc:yıt numaraları okul kapısında bugünden itiba. 1 dos ve bir tarafı Mehmet Ali t.ar· 

1 

ren asılmış lıulunmaktadır. ı lasile mahdut bulunan 4672 met. 
İlgililerin neticeyi anlamak iızerc miiracaatları lüzumu bildiri· re muabbaı tarlaya yeminli ehlı 

1 vukuf tarafından 40 lira kıymet 
ı_i_r. _______ <_9_0_74_-l ___________________ ı \akdir edilmiş ve mezkur tar., 

RADYO TEKN.SYEN. ARANIYOR lanın 1 inci satışı 3 / 11 / 941 ' 1 İ Pn;rtcsi sııat 14 den 16 ya 1 

Radyo tamir~tı ile uğraşmış ve bu işte ihtisas sahibi olan teknis. 
yenler aranıyor. 'I\.irk PHİLİP S Lımitcd Şirketi Fen Şubesi Şef· 
hgine müracaat • 

•m•Calata Firenkyan Han Eski Yolcu Salonu karşısında ••• 

İSTASBUL BELEDiYESİ 
Tepcbaı:ında Dram kısmt 

Bu akşam sut 11.39 t1.a 

HAMLET 
(5 perde) 

ŞE HİR TİYATRO SU 
, tikUıl cad Komc-dl kısmı 

Bucün cünctüz ı;aat H 
de PAl\IUK ÇOCUK 

Ba akşam saat 20,38 da 
KİBARLIK Bt'DALASJ 

<5 Pf'rdc) 

kadaı· muzayedcyc devam olu. 
narak yuzdc yctmış beşini buldu· 
ğu takdirde ihah..>Si ıcra kıhnaca. 
ğı ve bulmadığı halde 2 inci art. 
tırması 14/ 11/ 941 cuma günu ~ 
at 14 den 16 ya kadar satışa de
vam olunarak cnçok beden verene 
kati satışı icra kılınacağı ve talip· 
tcrin yuzdc yedı bm;:uk pey ile 
940 1203 dosya No. ile mü racaatla 
rı ve tanzim kılınan şartnamede 
mahalli mahsusuna talik kılındı~ı 
ilan olunur. 

Klrtat lacı ası Tiearet Vekirnin beyanatı Hamlet'in tercümesi 
İstanbul Onıversitesı 1-~ebiyat Fa· 

kültesi İngiliz EdP.blyatı seminer 
mesaisinden Shnkcspcar ktlllıyatının 

11JL 

19 yaşında bir 
kız kürtaj 

neticesinde öldü 

<Başı 1 incide) /-/ 
Fıyal Murakabe tcşkı!Atının •C 

kontrolörlerının murakabe vazıfeslni 
mUsbct şckıldc yaptıkları sörtilnıek· 
tedır 

Dun de adliyeye, yine bir genç BugUn Fiyat Mürakabc bUrosu· 
kızın olümilc neticelenen bir kur nun başında bulunan zat ve arka· 
taj facıası intikal etmış bulun- daşları mesaılcrınde c.ddi olarak ça· 
maktadır. h!fmakta ve muvaffakıyet söstcrrn ·k 

Kurban giden kız, Yorgi kızı tcdtrlcr. 
l\Iarika adında henuz 19 yaşların· I Bu defakl temaslarımın mühım bır 
da Taksimde oturan oldu~ca g~- ı kısmını tthalAtçı bırlıklerı idare he
zel bir gene kızdır. Marıka bır yctıerile ve lthalfıtçı tüccarlarla yap
müddet evvel seviştığı bir genç- tığımız mUzakerclcr teşkil etU. 
ten gayri meşru olarak bir çocuk Biliyorsunuz ki hükumet ithalı\tı 
peydahlamı,;ı ve cocuk birkaç ay· temin ve teşvık için son zamanlarda 
lık olunca Taksimde muaycncha. tliccara bir çok kolaylıklar göst~r
ncsi bulunan bir Ermeni doktora mckteydl. Tüccarın ıstedlğl akrediLf 
müracaat ctmİ§tlr. Doktor muay. işınln kcndılerınl memnun edecek bır 
yen bir para mukabilinde genç kı tarzda ışlediğı gorU!müştiır 

ıneğı muvafık buldular. 
Bu kararın tatbikı ıçin icap cdı>n 

hazırlıklar yapılacaktır. Bu suretıe 
Anadoludan gelecek tUc:c:arların kıs· 
men olsun ıhtiyaçlarını :karşılamak 
mlimkün olacaktır. lthala~ı tüccar· 
ıarın kA.r yüzdelerinin tezyldıne ait 
d ıleklerı de tetkik edıldi. 

İtha!At tüccarları nın bugün karşı
laştığı müşküllerden cıro noksanlığı, 
sigorta ile karşılanatnıyan riskler 
dolayısile itha!Atçıyı teş\ik ıçın ktr 
ytizdelcnnln makul ve ha~lı ola.c.ık 
bır nlsbctte tezyldı takar rür etti. 

l numarasını t~şkil eden cDanıınar· ' ı--t--t--t-t-t--r-
ka Prensi Hamleb tercümesı. pro· 
fesör Halide Edip ve doçent VA.hlt 
Turan tarafından tcrlıp ve bır mu
kaddeme i?c noUar llA\'e edilnuş ola· 
rak kıtap halinde ba ılmıştır. 

KIA.sık dUnya edebiyatının bu şah· 

eserini okuyucularımıza. tavaiyc eder. 7 
ken kitap hakkındaki dUşilnccleı-i· J 
mizı ayrı bir yazıya bıraktığımızı 1, 
kaydeylenz. 

Toptan odun fiyatla rı 15 • 
kuruş i ndirildi 

F iyat murakabe komiı;yonuna 
müracaat eden perakendeci odun 
tucarları, indirilen naı·h yüzünden 
kendilerinin çok ziyan ettiklerini 
iddia etmişlerdir. 

Soldan sağa: 1 - Koyunların e:· 
ğerinc arız olan bir illet; arzu. 2 -
Mutat üzere; bayağı. 3 - Eklet; bir 
kadın ısmJ. 4 - Teselli bulamama. 
!5 _ Ecnebi bir para. 6 - Bir istif· 
ham; yol; bir nota. 7 - Evliyadan 
sadir olan hal. 8 - Dünya; basit. 
9 - Bır nevi kıllm. 10 - Rodosun 

Devlet DemiryoUarı ilanı~ 
ıarı ' f' :Huhammen bedel ve muvakkat teminat umumi tutar g41 

da yazılı iki liste muhteviyntı tıbbi ceza ve malzeme 3 11ıtcı9 
zartesi günü saat 15 de Malzeme d air c<:indc toplanacak rvıcr 

9 
cu Komisyon tarafından \'e kap::ılı zarf u ulLi ile miıbaY3 

caktır. . . . 0ııtt 
Ayrı ayrı birer eksiltme mevzuu olan hl'r ıkı lıstc ıll ti 

tının tamamı için teklif verilmesı mecburi olmavıp hc'.hll 
kalemin tamamı veya bir kısmı ıç .n dahi tcklıf verılebılı~ 

Bu işe girmek isteyenlerin nşagıdn liste ler i h' ıa~ırı a b 
muvakkat lcminatlarilc kanunun in\ in cttigi vesıkaları ,c 
iki kopyadan ibaret tekliflerini a yni gun snnt 14 de kadıır 
komisyon rcısliğine vermf'lerl laz ımdır. nd 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme datrc:;cb e~ 
Haydarpıı şada T<·~elliım ve Seovk scCliğindC'n tedarık cd ıı'°'.,~ 
Liste Malzemen in i'Smi Muhammen bedel l'I ill'I 

ten' No. Si 

1 
lI 

Tıbbi ceza 
)) malzeme 

lira 

!ll . 541 ,00 
24.907,00 

!20 No. lu ilim: l 
lstanbul vilayeti dahilındc odunun çekiı; i toptan azar1' 

ruşa perakende ısc 510 ku ruştan s:ı tılac:ıktır. 

Bu narha riayet ctm iyC'nlc r Milli korunma 
leri dahilinde cezalandırılacaklardır. 

[.GONON-ıll Askerlik 
BORSA S 1 Beyoğlu Yerlı Asıterlıi' 

11 TEŞRİNİEVVEL 9::-- den: f ,e fl,ıl 
ı Sterlin 5,22 .Aşağıda isımlerı sınıace e 

100 Dolar 132.20 yazılı Yd. subayların 

> Yen 

» Pcçeta 
100 İsviçre kronu 
~ .. ·i.o.:aı& 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - J:nurum 
Anad olu Demiryolu tahvili 

NUll1JT 

Türk Altım (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kal ın beşi birlik (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

-,-· 
12,89 
3075 

L. iL 

22 25 
22 00 
20 55 
20 30 
46 50 

25 00 
24 00 

127 00 
3 52 

TAKViM 

zc müracaatları. 

S. 5 MI. Mc. 1h5ll
11 _,ıJ ~ 

(l:i6, 554) ~t y 
S. 5 Ml. Me. Mehmet 
ls. Atğm. 'MUfıt 441Sl 

51 
~ 

S. 6 Hs. Me. Haht 32S ; )1 

S. 8 Hs. Me. HaşıJll 0 

18330 61 
S. 8 Hs. Me. Şenf ot· 

ll~ -~ 
s. ; Mtı.kinlst Hakkı 2l<tı'~ ~ 
Mu. Atğm. Ahmet se !<I el 
Ecz. Tğm. İsmail JJıal< 

met Remzı 37005 ğ /) 
Tbb. Yzb. Maıunot 0 

· 

~l~ 1 
P . Atğln. Hidayet ot· 

nan Baru~u (31759) sı 

za ameliyat yaparak çocuğunu dli· son zamanlarda \'e bilh:ıs a son 
şurtmuş, Marika sancılandığından haftalarda manifatura, madeni eşya 
Beyoglu hastahanesine yatırılmış gibi ıtha!At eşyamızın ttha!A.tında 
ve dün sabah dn ölmuştiır. mtihım bir ink işaf kaydedilmektedir. 

1tııa!A.~ı tacirlerimizin hUkQmet
ten dilediklel'I bu mevzular& muka 
bil k<!ndılerılc samimi \'e açık bır o}e

kllde vaziyeti mUtalAa ve müzakere 
ettiğimiz bu arkadaşlu ıhtiklrla 

mücadele mevzuunda hükf.ımete l'n 
geniş şekilde yardım edeceklerini ve 
bizzat mtirakıp \"aziyetlnc geçerek, 
herhangi bir tüccarın vurguncu bıo: 

rol oynamasına asla müsaade etmi· 
yec:eklerinl kat'l olarak temin ettiler. 
Hükf.ımetin lhtikArla mücadele 1.şln· 

de asıl bu sınıf vatanda.şiarın rolU 
mUhım olduğundan hamiyetlerinden 
asla şüphe etmedlğımiz bu arkadaş
lann bu mevzuda memlekete iyi hız
metıer edeceklerı kanaat indeyim. 

Komiı:yon oduncuların müraca. 
atlarını yerinde bulmuş ve bundan 
sonra yapacakları toptan mübayaa 
fiyatlarında 15 kuruşluk bir tenzi. 
Iat yapmıştır. 

karşısında bir limanımız. 11 - Tay· 
yare; sanat. 17 TEŞRİNİEVVEL 9U P. Tğm. Hasan ErY'l::ıo' ~ 

Vakaya nöbetçi müddeiumumi İthalatı daha zıyadl.' arttırmak için 
muavinlerinden Necati KOtükçü· t menşe memleketlerden lisans ve 
oğlu el koymuş, Ermeni doktor Navy-cert almak gıbı, mU.'!küllerin 
hakkında takibata girişmiştir. azalması için bazı hükQmetier nez
Gcnç kızın ccscdıni muayene eden dinde esasen teşebbüslerde bulun· 
Adliye doktoru Morga kaldırılma. muştuk. 
sına lüzum görınti!jtur. Bu mevzu Uzerlndo daha fazla ça-

--o-- lışmaya lüzum hıuııl olmuştur. 

Va purdan den ize düştü 

Üskiıdarda oturan LlitlC aaında 

Nakil vasıtası temininde hilkQmet 
mümkün olanı yapmaktadır. .Mcm· 
Jeketlmizln toprak mnhsullerlnı dı

birisi, evvelki giın Şirketi Hayri- şarı gotürmck ve dışarıdan ıth31 

yenin 60 numaralı vapurile Köp. maddelcrlmızi geUrmek ıçın daimi 
ruyc gelirken muvazenesini kay. seferler tnhs18 cltık. 

bedcrck denize düşmüş, boğulmak Birliklerde yaptığımız temaslar 

uzereyken kurtarılmı5tır. Kazazc. 
de fazla su yuttuğundan hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Atlet Hilmi Ö.dü 

netıccsınde Fıyat MUrnkabe komis· 
yonlarının ithalat eşyası için tesblt 
edeceği !iyatıaro. esas olmak üzere 
şimdiye kadar birlik ıdaı·e heyetlerin
ce lhzaı1 mahiyette ve maliyetin 
tesbltı için yapılan muamele bundan 
sonl'a Birlikler umumi katibinin ri
yaseti altında, birlıkler umumi kA· 
tip muavinlerinden teşekkUl edecek, 
fiyat t:esbiU komitesi tarafından 

lhr~ maddelerimizin harp lktısn· 

diyatındaki mUhlm mevkiler i itiba
rile müşterisi çoktur. Fakat memle· 
ketin ihtiyacını istikbal için daha 

geniş bir emniyet içinde tutmak dU· 
şUnccsi ı!cdlr ki ihraç maddelerimizi 
hem lisans hem de fiyat bakımların· 
dan sıkı bir murakabe altında bu-
ıundurmaktayız.> 

Vekil bundan sonra 80n gilnlerdc 
lstanbulu zlyndcsile allkadar eden 
odun ve et meselesi hakkında arka· 
daşımızın sorduğu suale cevaben d'!
miştir ki: 
c- Odun ve et fiyatlarının tesbiti 

işi tamamile 1stanbulu ala.kalandı· 
ran bir iştir ve doğrudan doğruya 
mnha!U Fiyat Milraka'oe komlsyonı.:· 

Eski Milli takım atletlerinden 
ve Fcncrbahçe atletizm kaptanı 

yliz metre koşucusu Hilmi uzun 
zamandanberi gcçil'mekte olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak daha 
pek genç yaşında cozlcrini hayata 
kapamıştır. 

yapılması kararla.ştırıldı. Bunun hem na aittir. 

Hilmi temiz ve çok kıymetli bir 
sporcu idi. O olumu ile memleket 
gençliğinde yeri doldurulmaz bir 
boşluk bıraktı. 

Hilmiye Allahtan rahmet diler
ken ailesine ve sporcu gençliğe 
tlıı:lyetlcrimlıi sunarız. 

sürat hem de tüccarn emniyet fay- Ticaret Vckllletl ancak bUtUn nıem 
dasında mutabakat hasıl oldu. lekete şamil fiyattan tesbit eder. 

lthaJAtçı tUccarlanmız, ithal et Müşahedeme göre odun hakkında 

tikleri malların yüzde muayyen bir yapılan şlkA.yetler üzerine komisyo
kısmını Anadoludnn gelip, buradan nun muvaffakıyetle aldığı karar ye· 
ekseriya eli boş dönen tüccarın ve a- rlndedir. 
lıoının ıhtıyacını knr t lnmak Uzere Odun meselesini kökünden hal için 
Blrlıkler kAtiblnın riyasetindeki mU· icap ederse, Belediyeye, doğrudan 

rncant bürosunun emrine tahsis et· doğruya mahallinden udun getirttfr· 

P erakendeciler bundan böyle O· 

dunu toptan 370 kuruştan alacak 
510 kuru~a satacaklardır. 

Konservat uvar muallimlerinin 
maaşlarına ıam yapılıyor 

Bu sene konservatuvar muallim 
lcrlnin maaslarına bir miktar da
ha zam yapılması takarrür etmiş. 
tir. Bilhassa konservatuvardak i 
klasik Türk musiki icra heyetinin 
kadrosunun genişletilmesi ve ha· 
len çalışmakta bulunanlara ıam 
düşünülmektedir. Diğer taraftan 
k lasik Türk musikisi için dersler 
açılması da kuvvetle muhtemel 
görü lmek tedir. İcra heyeti eski 
Türk musiklşlnaslarının eserleri 
üzerinde hazırladık l arı konserin 
de ikincisi 5 iklnclteşrnde yne 
Fransız tiyatrosunda verilecektir. 

nıek için !Azım gelen yardımlar ya
pılacaktır. 

Ankaraya döndükten sonra canlı 

hayvan naklinin tevsi ve tezyldlnln 
daha fazlalaştırılması için icap eden 
teşebbüslerde bulunacağım.> 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, bu
gün \e pazartef!i günU VekAletl alA· 
kadar eden işler Uzerinde birliklerde 
ve Ticaret müdUrlUğtinde meşgul c· 
lacak ve pazartesı gUnU akşamı 

Ankaraya. dönecektir. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir hay- CUMARTESİ 

van; istek. 2 - Bir uzvumuz. 3 - AY: 10 - GÜN: 284 - Hızır: 159 
Geceler; tesis etme. 4 - İhanet ed!p RUMİ: 1357 - EYLÜL: 28 

yakalatan; bir renk. 5 - Babanın HİCRİ: 1361 - RAMAZAN: 19 
başı; intibak eder; utanma. 6 - Bir \/AUT KV.u..I .&ZA.'lil 

P . Tğm. Ali Ergin tJılll 
P. Tğm. Nafiz oğ. '\/ eJlll1e' 
P . Tğm. Musa oğ. ?t{ cı 
Dz. Gv. Yzb. mısın' 

1043 

Hariciye nazırı; hilesiz; su. 7 - Bir 
musiki aleti: bir mlllct. 8 - Kilimin 
ucu; üstU minderli kerevet. 9 -
Sun'l su geçıdı; ticaret. 10 "l:n 
büyük babamız; kurum. 11 - Bır 
nota; Alemler. 

GÜNEŞ: 
ÖGLE : 

6,07 
12,01 

15.10 
17,36 

19,07 

; . ·erili' 
EminönU Yerlı ~6" ıl. 

12,29 den: vsıı ~ 
6124 Ecz. Tğm. M. Rı~adlt ı 

Diınl.--ü bulmat~nıa h&lli 

Soldan sağa: 1 - Çanakkale. 2 
Eden; lsar. 3 - Si; nadir. 4 - Bar; 
ka~er. 5 - E'oe kadın; eş. 6 - Ra· 
mazan; ulu. 7 - Eda; mezar. 8 -
Ren; amade. 9 - Ar; Ana. 10 -
Ark; Ala. ıı - Şe teş); araklama. 
Yukarıdan aşağıya: l - Çember· 

lltaş. 2 - Ad; aba; re. 3 - Nesre 
merak. 4 - Ani; kader. 5 - Ka-

İKİNDİ: 

AKŞAM: 

YATSI: 

İ:\.ISAK: 

7.30 Program 
7.33 Müzık 

zan: Ar. 6 - Kanada; elA. 7 - A· 7.45 Ajans 
şınma; ak. 8 - laden; ema. 9 _ 8-8.45 Müzik 
Esir; Uzanma. 10 - Ar; elada (ada· 13.30 P rogram 
le). 11 - Er; aşure; fa. 13.33 Müzik 

13.45 Ajans 

---DOKTOR ÇIPRUT 
Cdd17• ... ~ ..... __ 
.m ~ Yeril Ma8lıır l>a· 
....,. Jwaf&LldL PoMıa t..ıkatı 

ııl.-\tl•inde Mey meta8' ap-ırt::ıa:n ... __ Ta: .... __ ... 

H.00 Müzik 
14.30 Ankara at 

yarışları 

14.40-15.30 Müzi 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 

0,33 
Ecz. Tğm. AbdUl1' de' 
P Tğln. lbrahım ~eC tı~.J 

12,00 Hüvıyct cUzdanJarıle c'i'' ~ 
1,30 le şubeye gelmeleri nııı 

4,29 10,52 

19.lS Müzik 
19.30 Saat ayarı 

19.45 Serbest 10 

dakıka 

19.55 Müzik 

20.15 Radyo gaz. 
20.4!5 Müzik 

21.00 Zıraat tak. 
21.10 Mllzik 

21.4:J Konu~ma 
22.00 Müzik 

22.30 Saat ayarı 

22.45 Mllzik 
22.55·23 Program 


