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Atlantik harbinın 
yeni safhası 

Y•nn: Husamettin Ü/sel 
ü~ncü sayfamızda okuyunuz 

~---------------------' 
Benlik 

yurt 
iddiası ve 
hizmeti 

Mehmet Ali Kağıtçı, imtihan mevkiindedir. Yurt ve meslek 
&evgisini şahsi hislerden üstün tuttuğunu ispat etmek ve 

iyi bir örnek olmak kendi elindedir. 

Almanya ile 
Rusya arasında 
mütareke mi? 

Moskova radyosu bu 
haberi tekzip ederek 

diyor ki: 

Almanyaya hububat 
ihraç etmeyeceğiZ 

\ 

__________ ,.__..;;,_~---- --~~~~--------------

Yazan: Ahınet Emin YALMAN 
"' atbaada, masa başında,-

RDIJ&da, Petea· 
ıer, Darıu•ıar 

JOktlll' 

Numan Menemencioğlu, dün Ankarada 
Türk - Alman ticaret anlaşması 

etrafında mühim beyanatta bulundu 

..._ _ biraz fazla kaldım mı, rr:~~;i~~RiiiE~~~iii~~~=~~il ~ bir odada havasız kalmış .., 
-.=. ~ir his duyarım. Dolaşmak, 
~rla temas etmek, canlı me· 
t...~le karşılaşmak, yeni ufuk. 
~Irıek lhtiyacı derhal belirir. 

ihtiyacın tesirile iki, Uç ıün 
.\nkaraya fırladım. Zahme-

bota ıitmedi. Gördilkleriml ve 
rlmi düşündüklerime kat. 

~ ltıretile epeyce taze yazı mev. 
1ı...- ectlndfm. Bunları sıraslle kul. 
~lım · 
~~t d

0

aha evvel ödenecek bir 
~~ var. Onu ödeyeyim ve ilk 
it 1.~ altında yaptıiım bir bati- 1 

:mır edeyim ! 
GJI' • 

' .. kaç gün evvel İzmit kağıt ı 
"1 )iının eski müdürü Mehmet 1 

'lt4tıtçı hakklnda bir :y11zı yaz· 
· Bu yazı, memlekette olgun 1 

~rübeli mütehassıslardan son 
~ kadar istifade prensibini ı 
'ılı; la için yazılmıştı, Mehmet I 
~ aıt meseleden de anc:ık 
~lı.oİU canlandırmak maksadile 
~ ~nnıuftu. Mehmet Ali Kil· 
~1 onırUmde iki de!a gördüm. 
~lg ikinci defasında birdenbire 
'lt edemedim. Sırf kendisine 
~hai bir iddia ve ihtırasa ga· 
lla in başmakale sütununun tah· 
~ilınış olması düsUncesi her 

'r hatıra ıetirilmemelidir. 
~nız ıurası var ki kAtıt sana. 

"'-"'lllll kendine ideal · yapan, bu 
~ senelerce amelelik eden, 
lııı..."-"-t için öm

0

rünün on seki?: 
~ ~ıran bir ihıısas adamı· 
' !arata uğraması memleket he-
\ l\t Çok acı bir ,eydi. Bunu ha· 
'ııı'hnca teessür duydum, mc.se· 

ıı... iki taraflı olabileceğini dü
i..'?edim 
s~l'adaki temaslanm bana 
\ hatırlattı ki fşin iki tarafı 
~ l.tti<tafaa ettil!im prensibi ve 
~ lıc,aul"düğilm tenkitleri tamami· 
~ iören bazı zevat bana ayrı 
, "1 iıahatı verdlıet': 

\ ı... l.tehmet Ali Kijıtçı kıymetli 
it.. 111lıaas adamwht', fakat fena bir 
'~ir. Bir adamın teknik bil· 
\ ~ lörgu sahibi olması mulla· 
~bir idareci olmasını icap et· 
~ '°ena idareci olduiu betti 
~ de •mesleğine bailılık g0s· 

.k._ bu nturda amelelik bile et. 
~-"!tek hatAlarına karfı surek· S ette müsamaha &östermeğe 

"-...~ l'oktur. Sadece idare yükü 
~en alınır, böylece M tek· 

lhtıaasmdan daha ~ verim 
ına imkln temin edilir. 
t Ali Kijıtçı hakkında bu 

li.rn bir iyi niyetle tatbik 
' lr. Kendisine fen müpvi· 
~tn~ kAğıt ve sellüloz sana· 
~bir mevki teklif edilmekle 
~~ evvelce müdur olduğu bir 
~~ bu sıfatla kalıruayt 

'((iyif -----> 
Moeko,·aya. yapılan Alman t&arruzDe mukabil BuıJ mtldafaumı ve ~k 
cephefJlncle dlin a.k1f8111kl tebliğlere g öre harp vaziyetini ıöeteren harita 

HARP VAZiYETİ 

Rus ordularını 
kurtarmak için 

Rus ordular•nın artık Volga ve Ural 
dağlarile Kafkas istikametlerinde çe
kilmeleri zamanı gelmiştir. Ancak bu 
sayede Rus ordu lar1 gelecek baharda 
harbe devam edebilirler. 

Yazan: ihsan BORAN 

Ankara (Radyo Gazetesi) -
Amerlkadan bildirildiğine gô· 
re, Rusya ile Almanya :ırasın· 
da bir mütareke ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Mütareke 
aktedilse bile Fransanın suku· 
tundan sonra olduğu gibi İn
giltere gene mucadeleye de· 
vam edecektir. 

Bu ikı devlet arasında bir 
mütareke imzalanması müm· 
k(indür. fakat muhtemel değil
dir. Mütarekenin aktedilmesi 
için rejimin değişmesi ve ida· 
recilerin iş başından çekilmesi 
lAzımdır. Halbuki Rusyayı ida
re edenlerin iş basından çekil· 
me~e niyetleri yoktur. Hatta 
Moskova radyosu Fransayı mi· ı 
sal göstererek: 11Rusyada Pe· 
tcn'ler, Darlan'lar yokture şek· 
linde cevap vermiştir. 

\ J 

Sovyetlere göre 
Mariopol 

tahliye edildi 

Almanlar 
Moskovaya 
yaklaşfllar 

B. Numan Meaemenclotl• 

Almanlara göre 
Meydan 

muharebesinin 
sonu yaklaşb 

~iman ~~y~atı Ruslar Odesayı 
2 mılyon kışıyı buldu 

MQSkova, 15 (A.A.) - Sovyet tahliye ediyorlar 
ıece yarısı tebliii: 

14 ilkte§rin günü kuvvetlerimiz 
bütün cephe boyunca düşmanla 

çarpışmışlardır. Muharebeler bil· 
hassa ViaZJ'Jla, Briansk ve Kelinin 
istıkamctlerinde çok ~iddetli ol
mu§tur. Şiddetli m11harebelerden 

Göbele, artık hiçbir 
ab'.uka bizi aç 

btrakamaz, diyor 
sonra kıtalarımız Mariopol'u tah· Berlın, 15 (A.A.) - Alman u-
liye etmişlerdir. muml karargflhının tebliği: 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet Şimdiye kadar şark cephesinde 
gece yarısı tebliginin zeyli: alınmış olan esirler yekununun 3 

Salı güni.ı cephE'nin batı istika. milyonu bol bol geçmekte olducu 
metinde yapılan muharebeler ne· beyan edilmektedir. 
tlccsinde 13 bincfen eksik olmamak Tr.bli~, Viazma ve Briansk'daki 
üzere Alman asker ve subııyı öl· imha muharebelerinin muvaffa· 
müı veya yaralanmııştır, Kıtaları· kıyctll neticesini teyid etmekle, 
mız ilerlemek!e olan diişmana anu. buralarda be.ş yüz bin esir alın
dane mukavemet etmekte devam mış olduğunu ilave etmektedir. 
<'diyor. Berlin, 15 (A.A.) - Alman or· 

Stokholm, 15 ( A,A,) - Stefani: duları baıkumandanhğının husu· 
Dagenes K) hetP.r'in bir İngiliz si tebliği: 

kaynağından haber aldığına göre, Briansk ve Viazma çifte mey· 
Timoçenkoya Rusya !(:erlerinden dan muharebesinin sonu yaklaş· 
takviye kıtaları verilmiştir. Bu maktadır. Bugiın Briansk'ın §lit Cazip bulmaz diye maqı da 

~ ra arttırılmııtır. Fakat Meh
• ~li Kiiıtçıda m~lek bağlılı· 
~ halde umulduiu derecede 
~ltlalı ki müdilr sıfatı kendi· 
~.~ alınınca yeni vazifesine in· 
':"!> '<lernemiş ve ayrılmak mec· 

ı - Kallnln latlkamettnde fiddet· 
li muharebe; ba mm·kl Mnııkovaaıo 
180 kilometre batı tiJn&lindedlr. 

ou takdir ederek MoskO\"anın feda kuvvetler iki kolordudan müte- malindeki cephede çember altına 
edilmesini göı;e alnııtlar ,.e tlnıdl· şekki! olup Moskovanın on mil alınmış bulunan duışman kuvvet· 
den tahliye tedbirlerine glri~mltler- ı;imali şarkisinde mevzi almışlar· leri de Alman kuvvetleri tarafın· 

~~inde kalmıştır,» 
~ilahat yüzde yilz hakikate 
~ l'llu, yoksa allıkalıların da 
\ «;. ltaııılarak yaptıkları halAlar 

'b bunlan örtmek için iş mu. 
,~az sfüdenmls bir şekilde 

z - Merkezde Mosko\·a oto yolu
nu takip eden Alman ktJv\·etleTI Ma
şaisk .,ehrlnl il}&"al etmlıttir. Bu .,e
hlr l\lo!lko'·anın 100 kilometre ka
dar yarundadır. 

3 _ Tula ve Kalura lst lkametle

rtnde IJlddetll muharebeler; 
4 _ \"!azma ,.e Brlan&k'da alınan 

eelrlerln miktarı 600 bini buldu. ,. tirilmiştir, bunu bilmlyo· 
~ ıı. il.kat bu dava, gazete siitun- 5 _ Kadınlar 'e çocuklar Moı· 
~q •ltsecterek bir dE'fa umumun kondan çıkanlıyor; Lenlnln naat• 
~~1duğuna göre, Mehmet Ali Ural dağlarında bir yere naklP.dll· 
"'"' ~.Ti vatant bakımdan bir ml,tlr. 
\..~ÜŞüyor. O da benlik iddia· 6 _ Cenupta Marlapol fehrlni 
~ti hizmetinden yüksek gör. Ru•lar tabliye ettiler. Alman taar• 
~/11 fıllen ispat t>t.mcktlr. ruzu Roetof ıııtlkanıetJnde devanı 

\...~e ıtehmet Ali KAğıtçı. kA. ediyor. 
1.~ı lellüloz ıııanayiinin ilerile· it Bunlardan tıkanlıu-ak neticeler 
"-..~~l.t endlne bir ideal yapmı~-
~'ltı esını mildür veya fen mü. 

bt 31.fauıe görmesinin kendisi 
it.~ farkı olmamaın ]Azım ge· 

~ ~~l idare yük ve külfetinin 
t'4lı \> n. alınmasına memnun ol· 
\ ~ ~ e ıdealinin gerçekleşmesi 
~I lldan bir iş beraberliği için· 
~ıya devam etmesi bekle-

~:eltetimizde bir çok şeyleri 
\,' Ulı: ölçilsile ölçmek Adet 
~ 1 itin attan inip eşele bin
~ :-nıara atır geliyor. Hal· 
,, " ihtısas adamının mevki (..::.::sf hislerini yenerek 

h. ı. 81. 1 de) ~ 

tonlardır: 
ı _ Moskovaya Kallnin ı.tlkame· 

tinde de Alman taarruzu baflanut 
ve tnkı,.ı etmllJtlr. Tlmoçeoko or
dularının lfbnal t>enahı Vor09ilof or
dula.nnclan a.ynlmıştır. Bu c-eoab da 
bir kuıtatm• tehllkeıılne maruı;dur. 

RjeV'ln dül}meıılni vartd rönntlftölL 
Artık Ruslar bu !Jdırl de terke mec 
bur bulunuyorlar. 

2 - Maşai•k Moeko,·anın 100 ki· 
lometre sarblnde oldutuna röre ar
tık bizzat Moüova f81u'bdn mllda
faası bahis me,-z:uuclur; Yeni bir 
meJdaa mallarellMUe AlmıaaJar ba 
mee&feJt de ... blllrler. l&aalar bu· 

dlr. Fakat Almanların <"enahla.rdlln dır. dan maglüp edilmi§tir. 
ziyade merkezde ilerlemeleri Rasia· Londra, l5 (A.A.) _ B. B. C: Bu muazzam yarma ve çevirme 
rın - Sflyyar ordularını kurtarmak • Moskova'dan alınan son haber· muharebesine i~tirak etmiş olan 
bakımından - lehlert~lr. Taarruz ıere ı;ore, Moskova harbi §ehrln Alman kıtalarının külli kuvveti 

(Devamı Sa. 3, Su. 1 de § § i ~arbinde blıyuk bir şiddetle dc· ı (Dflnmı !ola. 8, Sü 2 de) -

- . <Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) §X§ ----------· 

Kıt "91•mad.u evvel BU8 barbtai tcmJr.Jemek latlyen Ah•nl•, umd'*larlle brfı1a9madılar. Şimdi, bitin 
cepbelerde A.lmaa orduau, rmlmcle cördtllbliz ı™. çelDar, batak ve ~ möcadele etmek 

mecburiyetinde ka1J::ut1u. 

ithal edeceğimiz mallarla ihraç ede
ceğimiz mallar arasında bugünkü 
icaplara uygun bir teadül ve muvazene 
olacak, mübadele fili olarak yapllacak 

Türk - Alman ticaret anlqnusıı Ve böylece kanuni merasımi yine ta· 
hakkında Numan Menemencloğlu U· bil seyrini takip ebnek ve kat'l mer· 
Jus gazetesine şu beyanatta buluıı· !yet BUyUk Millet Meclisinin taadı· 

muftur: kinden itıbaren vukua gelmek Uze.re 
_ Ticaret anlaşmaları Büyük anlaşmaları tatbika başlamıştır. 

Millet Meclisince kabul ve tasdik Tıcaret vekilimiz, lııtanbulda doğ
edildikten sonra neşredilmek usul- rudan doğruya piyasaya verilen mıl· 
dendir. Bununla beraber Alman an• badele ımkinlarından bahsetmitler· 
laşrnuının umumt hatları üzerinde dir. 
ve bilhaıısa merak edilen kıSJmları - Bunun mekaniznlMmı izah ba· 
hakkında maalmemnU11iye mal<lmat yurur musunuz? 
verebllirlm. - O halde ııize imza edilen muk:ı· 

- Anl&fma ne ••akit mer'iyete gi· veleleıin bir şemasını yapayım. :e:v-
recektir? veli hl!.kim iki prenstrı ıöyllyeceğırıı. 

- Akdettiğimiz vesikalar imza ta. l - Mübadelenin fili olma61, 
rihi olan 9 ilkteşrin günü mer'iyete 2 - Türk ve Alman mallarının ge 
ginnlştir. HükClmet 3970 sayılı ve rek nakdi kıymetlere, gerek her !.kı 

U/1/ 9tl tarihli kanunun verdiği ss.- memleket için haiz olduktan iktısadl 
llhiyete müsteniden imza edilen an· kıymeUere mütemadi teadül ve te· 
laşmaları derhal mer'iyet mevkii ıe vazün dairdlinde mübadele edilmMi. 
koyacak bir hUkmU kabul etmiştir. (De\'UDl Sa. S, Sil. 5 de) §§ 

Oç milyonluk bir mukavele 

1600 avukat toptan 
sigorta edildi 

Tnrklyenin 22 barosuna dahıl 16001 
avukat ha.kkında Baro kanunwmn i· 
cap etUrditt mecburi sigorta hak
kında tatbikata geçilm~tlr. 

Ankara, İlltanbul, İzmir, Adana, 
Bunıa, Manlaa barolarının birer mü· 
mesaili Ankarad& Adliye Veklleti 
hukuk itleri mUdUrtınün reisliği altın· 
da toplanmıflar, muhtelif aıgorta şır. 

ketlerinin tekliflerini tetkik ebnltler, 
Anadolu sigorta firketinin tekllfıni 
en uysun bularak ihaleyi bu şirkete 
yapmqa karar vermitlerdir. 

Sigorta edilecek mıktarlar avu· 
kaUarın falul arzu ve kudretine gö
re 500 lira ile 6000 lira arasındadır. 

AMERIKADA 

Ticaret Gemilerr 
silahlandırıhyor 

Hariciye Encümeni 
bitarafhk kanununun 
ilgasım tasvip etti 

En dikkate ltyık tara.f fUdur ki •-ı Vaşington, 15 (A.A.) _ MUmesaıı. 
vukatıarın bUyUk bir kısmı elliyi ter mccllalnin hariciye encUmeni bi· 
ff'Çkin olduğu halde ferden hiçbir taraflık kanununun, Amerikan tica· 
muayen~en geıçmeden sigortaya eh· r,et gemilerinin sılAhlandırılınası~ı 

liyetll addedilecektir. Yani ayağı ÇU· meneden ahkAmının llguını tasvip et 
kurda olan bir avukat bile 1600 ki· mlştir. 
fllik bir grupa alt ihtimal hesapların· Vaflgton, 15 (A A~} - Mebuslar 
dan ist'ıfade ederek hiç muayene edil· meclisi ı&lllkadar encümeni, ticaret 
meden sigorta olacaktır. Yalnız 5'.S gemllerJnln silahla.ndınlmasını yaııak 
yaşından yukarı olanlar için slgor· eden kanunun ilgası hakkındaki ka· 
ta miktan bın lira olarak tahdit ed.1. nun 1!)1hıuıını rnUstacellyetıe mUz'.l· 

(Dffamı Sa: 3 Sil 7 de) §§ kereye karar vermiştir. .M. Knokı. 
bahriyenin, kanun lAyıhası kabUI c 

(Devamı 8a. S. Stt. 7 de) X 

IRANDA 

Ordu, Şahın 
emrinden 
alındı 

.. 

Bütün siyasi mah
kumlar affedildi . 
Bombay, 15 (A. A.) - Reu· 

ter: Yeni İran sahı ordu ve 
jandarma başkumandanlıjın
dan kaldırılmıştır. Tahran rad· 
yosu, eski şahın saltanattan 
feragati ve irandan çıkısı hase
bile halihazır vaziyeti içinde 
bu tedbirin alınmasının lüzum
lu oldulunu bildirmektedir. 
İran ıahının bu vazifeleri uh
desinde bulunduracağına dair 
olan 1924 tarihli anayasanın 

bu baptaki maddeleri IAtvedil
miıtir. Şahın emirnamesi ile 
biltQn siyasi mahpuslar tahliye 
edilmişler ve yüzde otuzdan 
yüzde yüze varan bir nisbet 
dahilinde bütün İran sivil me· 
murlarının maaşlarına zamlar 
yapılmıftır. 

Mühim mal 
kaçakçılığı 

Komisyona verilen 
faturalann sahte 
olduğn anlaşıldı 

İstanbul fiyat murakabe te§ki~ 
IAtı, Avrupa ile genıs mikyasta 
ticari mı.inascbatla bulunan bazı 
Umınmıı ilhalfltçı firmaların ih
tlkAr maksadile tevessül ettikleri 
yolsuz bir hareket hakkında e· 
hcmmiyetle tahkıkata başlamıştır. 

Dün bu hususta alAkadarlardan 
aldıtımız malfünata gcire, muhte· 
kirler, İstanbul piyasasını akla 
gelmedik bir hile ile soymak te
oebbüsünde bulunmuşlarsa da, fi· 
yat mürakabc bürosunun amamız 
takipleri neticesinde yakayı ele 
vermi~lerdir. 

Öğrendiğımize gore, hfldise şu 
şekilde cereyan etmiştir: 

Avrupadan mal getiren ithalAt
ı,;ı tüccarl3r fiyat mürakabe ko· 
misyonuna maliyet fiyatını ve 
yüzde kir hadlerini tesbit ettir· 
dikten sonra, Anadolunun muhte· 
lif mıntakalarına, mallarımızı gön. 
deriyoruz diye komisyona milra • 

(Den.mı Sa. 3 Si,. 1 ü) X§ 
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.-S-ERBEST KORSO' 111 S 
.. , ~~~--~----·-... 12 r oruyorlar: "' 

ik im ihanı Bir Milli Piyango 
bayiinin yolsuz 

en genç er hareketi 

Hesap mualliminin bir 
sözünün yaptığı t sir 

Hepsi de tabiat kuvvetlerini kendi 
pazularile bükmeğe taraftar 

Ankaradan bir (çocuk babası) 
1mzasile' aldı •unız mektup: 

Suc hos bir hikllyc anlatayım: 
Geçen akııam e\'C scldı&;ım zaman 
Gazi lisesine giden oğlumun başı 
cascavlak makınc ile tıraıslı oldu
iunu gördum. Çocuk süse, tuva· 
Jete pek dll$k0ndilr. Birdenbire 
kendı rıznsile saçını tıras etmesi· 
nin sebebini sordum. Şöyle an
lattı: 

Oğluma sordum: Ya sen ne ola· 
caksın? Tcrcddı.it etmeden cevap 
verdi: 

- Maden milhendisı .•• Anadolu 
dağlannda, kö&e ve kıyılarında 

keşfedilmemiş nice maden var. 
Ben okuyup yetişinciyc kadar 1 
herhalde keşfedllmeml&leri kalır. 1 

Onları bulup çıkarmayı iş edine· 
ccgim. 

İşte yeni nesil böyle... Bazan 
kendi kendime soruyorum. Acaba 
söze batan bir iki fcrıa misale ba
karak bu gençler hakkında yanlış 
hükümler vermi) or mıyız? Genç
lc:rln hesabına geçirdiğimiz nok· 
sanlardan bir kısmı da mektep 
ve muallimlere ait noksanlardan 
ileri gclrniyor mu? •• 

Ankara. 13 cylUl 
Bir çocuk babası 

«.... Milli Plyangonun geçen 
eylül keşldeslndo blletlme isabet 
eden amortiyi almak lluro NI· 
zlp bayU ınstafa Bayrağa Uç 
dl•fa uğradım ve muhtcılf b:ıha· • 
nelerle baı:tan a\'Uldum, Ziraat 
Bnnka ına mlirncaatla b:ıyiln a· 
mortiyl \ermediğini bilrdlrdlın. 

Vermek mocburlyetlndedlr, do

dller. Tekrar gittim. Bıı) ı bu 
defa da amorti yerine yeni bllet 
''ermek i!ltedl-.. > 

Bunu Nldp Sıhhat memuru 
Hayılor Ouın yaı:ıyor ,.e oru· 
yor: 

- Ba)iin bu hareketi \'O bu 
gtbllerln bllet atışında kullanıl· 

maları doğru mudur acaba f. 

Odun stoku 
tesbit ediliyor 

Beyanname mild· 
deli bir haf ta da
ha temdit edildi 

- Bizim Mazhar adında bir rı· 
yaziye hocamız var. Tok sözlü bir 
adamdır. Çok s veriz. Bugün sı· 

nıfta bize dedi ki: «Bu sizdeki süs 
ve tuvalet ne oluyor sanki? Bu 
kadar tuvalet ancak karı kısmına 
yaraşır. Siz karı mısınız? Dünya
da süslenmekten başka cmclınlz, 

arzunuz yok mu? Bu saçlarınızı 

her sabah sağa, sola taramak için 
hiç olmazsa beş dakika vakit kay· 
bcdiyorsanız bu beş, on dakikayı 8 · I İstanbulda mevcut odun stoku· 

ır amele un çuval arrmn nu anlamak maksadllc fiyat mü
okuyup öğrenmeğc verseniz ye· 
ktln tutar, daha çabuk adam olur- alf/nda kaldı raknbe komisyonu odun depola· 
sunuz.ıı Sırkccl rıhtımına bağlı Olgen va· rından mevcuUarını bildirir birer 

Dersten çıkınca bır çogumuz punına dUn un yllklcnirkon, sapa':'a beyanname is~ti. Beyanname· 
.:karı kısmındanıı olmndığımw öğ. bağlanan b1rkaç çuval kurt'ulmu~ \O lcri verme müddeti dün nk:ıam 
rctmcnc ispat ctmiye knrar verdik. SWeymıın adında bir amclcnln Usttl· sona crdici halde bazı oduncular 
Ben kendim doğruca bir berbere ne düşmliştUr. An1cle başından ve vaktin az olmasından dolayı bc
gldip ba~mı er bosı halınc koy- muh~llC yerlerinden ağır surette ya.· yannamcleri komisyona yctl§tlre· 
dum. Arkada11:larımdan kaçının ralanmış. baygın bir halde Beyoğlu ~işlerdir. Komisyon bu tüccar-
benlm gibi yaptığını bilmiyorum, hastahanesine kaldmlmıştır. ların vaziyetini nazarı itibara ala· 
yann göreceğim.» rak beyanname mi.lddetlnl bir 
Çocuğumdaki erlik ve erkeklik Ek k b .1 k ,..1 • • hafta daha temdld etmiştir. 

damarının bu sinema ve süs dev· me ıçağı e arueşını Bir hafta sonra yine komisyon· 
rinde bu kadar hassas olması ho· yaraladı da toplanacak beyannameler tet. 
şumn gitti, altmış küsur mevcutlu Beykozda, Çubukluoğlu sokağında. kik edilecek ve bu suretle İstan· 
sınıfta kaç kişinin ayni tesire tAbi 11 numarada oturan Mehmet YUze:. bulda mevcut odunun istanbulun 
olduğunn merak ettim. Ertesi ak· beraber oturduğu karde~l Cemil ne kı;ilık ihtiyacını karsılnyıp karşı· 
şaın oğlum merakımı halletti. Me· dUn geçimsizlik yUzllndm kavgaya Iıyamıyacağı anlaşılacaktır. 
ger altmış küsur çocuktan kırk tutuşm~tur. 
küsuru muallimlerinin erkeklik Kavga. pek şiddetlı olmuş ve .~il Polis teşkJ18tınr Müddei· 

Un tevziatmdaki yolsuzluK ı Dün iki bin 
koyun geldi 

Vali ve Belediye Reisinin emrile B .. k 1 ugun asap ar-
yolsuzl u k tahkikat.na başlandı da istenildiği ka

Haftalardanberi un tevz1atındakij DUn l/lkAyetlerle, bu yol&uzluk· 
yolsuzluk etrafında yaptığımız noş· \arda o.lA.knlı görUlenler karşılaşlrıl· 

rlyat Uzerlne Vali ve Bcledtyo Reısl mıştır. 

Doktor LQtfl Kırdar, İktısıı.t mUdUr· B5rekçllcre yapılan un tevziatında 
lUğUne verdlfl kat'ı blr emirle b'.1 bilhassa tevzi memurları mUhim rol 
mesele:ıln esaslı .. lr BUrette tetklkınl oynamakta. bu yolsuzluk bu suret:l' 
bildirmiştir. yapılmaktadır. Tahkikatın bcled:yc 

Belediye lktısat mUdUrUlğU, dUn iktısat müdUrlUğUnce ne cephcd .1 

öğleden sonra bu yolsuzluk etrncnıda. yapıldığı henUz kan surette bilin· 
tahkikata başlamı~. a!Akad&rlan da· memekle beraber ıhbarı yapaniu
vet ederek kendilerinden izahat alınış mfuıbet deliller ortaya koymaktadır· 
t.ır. Nefrlygtımızda bahis mevzuu o· Jar. Bu un tevziindekt yoısuzluğu 1 

lan yolsuzluklann vartd olduğu '1nı· bütün ~ıklığı ile meydana. ı;ıkacağı 
diden anlaşılmaktadır. muhakkıı.k addedilebilir. 

Muhtekir tuhafiyeciler 
imren ve Zaharyadis mağazalara 3,5 

lirahk gömleği 16 liraya satmışlar 
Son günlerde şehrin bi.lyük ma· ı olarak, hakkında takibata b~lan· 

fazalarından bir kaçı ihtikAr su- mıştır. 
çundan müddeiumumill~c veril· Bundan başka Beyoğlunda im· 
mişlerdi. ren tuhafiye mağazası yüzde elli 

Dün ö:Cendljimize göre, Tünel· kfırdan fazlaya satış yaptığından 
de gömlekçilik yapmakta olan yakalanmı~tır. İmren mağazıısı sa. 
Zahariadls m~azası, 3,5 liralık hibi mağazasının lüks mağaza ol· 
maliyeti olan ıömleklcrl 16 lira duğumı iddi::ı etmiş ve bu fiyat 
gibi fahiı fiyatla satmaktan suçlu üzerinden satış yapabileceğini söy. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

Bır mllddcttenbeı'i şchı1mlzde bu· 
tunan GUmrlik ve İnhisarlar Vcklli 
Raif Karadeniz. dUn gümrükler baş· 
mlldUrlUgilnde m~gul olduktan son· 
ra bera~rlnde gümrükler ba.şmUdUrU 
Medbl olduğu halde gUmrllk ve güm· 
rilk muhafaza teşkilAtında tetkikler-
de bulunarak alAkadarlardan ızahnt 

almı~tır. 

Fiyat murakabe teşkilatı 
genişletilecek 

lemtştir. 

Yapılan tetkikatta kendisinin 
lüks mağazalar listesine dahil ol· 
madığı görüldüğünden bugün ad· 
!iyeye vcrllccektir. 

D!ln bunlardan başka bir çok 
ihtikAr hAdisesi tesblt olunmuştur. 
Bunl~rdan en mühlm.ınl karyola 
somyalnnnda y:ıpılan ihtikArdır. 

EV\"Cloc 25 kuruşa kadar satılan 
somyalar bugün 200 kurufa kadar 
çıkmıştır. 

DUn yapılan araştırmada Kapa. 
Iıcarşıda iki tüccar yakalanmıştır. 

Diğer ihtikilr ihbarları ipekli 
kumaş, aspirin, çivi ve gıda mad· 
deleri üzerinedir. 

dar et bulunacak 
Son gUnlerde şehrimize çok mik. 

tarda koyun gelmeğc baslamıstır. 
Hayvan istihsal eden mıntakalar· 
da havaların soğuması ve otun pa
halılışması tüccarları ellerindeki 
mevcudu İstanbula yollamıya mec 
bur etmektedir. 

Dün lstanbula yeniden 2000 den 
fazla koyun gelmiş, bunlar m~z· 
bahada kesilerek riyal murakabe 
kontrolorlerlnın nezareti altında 
kasaplara dağıtılmı~tır. 

Bugtin İstanbulda bütUn kasap· 
larda istenildiği kadar et buluna· 
bilecektir. 

Bundan başka bugün toplana· 
cak olan komisyon istihsal mınta
kalarından geJ.en raporları tetkik 
edecek ve et meselesi üzerinde 
meşgul olacaktır. 

]6 kuruşluk radyo !amba
smı 100 kuruşa satmış 
Fillps radyo şlrkeU şubelerınde 

16 kuruşa satılması l!zımgelen rad· 
yo kadran lflmbalarının ıoo kun.ı'a 
satıldığı ihbar edllmış ve bu husus· 
ta bir cl\rmUm~lıut tertip edilerek 
şırketin mUmesslli adllycyo verılnı:t · 

tir. 
BWldan başka I<araköyde Ameri· 

kan kundura matazası sahibi ile 15 
tane kuap, makarnacı ve peynirci 
lhtlkilr auı;undan dolayı mUddelumu· 
mlllğc te.sllnı cdılmiştır. 

---o--

İdhalat eşyası geldi 
Soıı ı;Unlerde Basra yolu ile muh· 

telif ıdhalôt eşyası gelmiştir. Gelen 
mallar arasınd:ı çok mikt.Arda nıa· 
kine ycdel< aksamı , eczayı tıbbiye ve 
klınyevlye ile manifatura eŞyası var

dır. 
Gelen malların fiyatlarını tesbit 

'için ltllcce.rlar ımilrtıkabe •komlsyo· 
nuna mUracaat etmişlerdir. 

"Teşkil,, ıni~. 1 
·~teşekkül ,, ınu · 

.an cfofll\1' 
Bazı ajans telgrafların.... ttf' 

1 dl)ll 
Uon> kelime inlo ct{:şki ı> p,lı' 
cUmc edildiğini görU) orun~Jaıısl-' 
dUn Ankara radyo undıı aıo"' 
okunurken bu kelimenin tere 

t~S.4~ 
llı\ YA AKINLARIND:\ , 

ctr.1Jkll:ıt dl)c g~tı. ııeıııııı 
<eFomıatiorı» un 'l'lırkçlll'1 • }>' 

bildiğime gore «teşekkülı> d~tl>" 
jlln tercümelerinde 61k 61 .. ne ıııı 
dığunız gibi «beş ta)")'Brel idi' 
tefkll», «dört gcmlllJt bir ~tliJ' 
mlina8ız bir şeydir. dleş tar;:., ıe 
bir teşekJrllh>, «dört geıuilllt 
1zekktu:o demek J!zınıdır. 

ZA1'1ATJ 4 
ıııtıtert> 

Harbin ~ındaııberi 1 ıoıl9 Ö' 

.}apılan hava akınlan neUcd 1.,ıı· 
len ~o yaralananlar hakkında .ıı 
tere mDll enınt)et nezaret~. 
dircllil rakamlar tugmere oıtt*' 
mn niltusuna nl!ıbet ccınecel' ,.., 
bu yüzden ölenlerin on bııııte ,ııtıı• 
)&ralaııantanu ise on binde" 
cu anlaşılır. tlP' 
Bwıdan an1aşılıyor ld ~;1Jltl'r1 

Janna kartı iyi müdafaa t1f' 
alıa.mış bir memlekette J.JJ6IWI yuJ 
atı, maddi tahribat dere~ 
aek deği1dir. 

OENlZALTI ıslMLER1 (;UJI·~ 0 

Ban;-on'dan \"erilen bir t~ ~.,,, 
Blrmanyanın eski dalıllJ.YO ıol ~ 
lsmlnln U-Ba·Pe, Rangou .Cb -~ 
l~llC rclslnln adının da 'C-~ 
oJduğuou üğrenlyol11Lo Blrfll~ 
insanlar acaba hep bÖYle • 
blmlerl gibi adlar ıw. ta~.rt-1' 

l'ElN 1 OEB&.tTTA.B11' 

Tayyare ile CebcııttarıkB ~ 
Gloucl'.ater dllktl, harbin b•'1" ,cJırl 
rf kayanın lı:lndo aı:ılan ~ eııl 11rc' 
trftlş edecekmiş. Hu haber, 51dlpı 
en·eı ytno bu ııUtunlardıı ~ ~ 
._bir gUn şehirler luırınc.a ~~ ,ı· 
llne a;erclek \C insanlar top1 ~· 
tında yaşıyacak» tartıncfald ' 
mm ilk teyldlrlr. ~I 

damarlarını t.ahrık etmesi uzerine kardeş birbirlerini hayli döğdilkt'!n "f "k 
hemen bcrbcıe koşmu~lnr \e cka· sonra Cc:mıl ekmek b:çağını kapıır:ık umumi I konfro/ edecek 
rı kısmından» olmadıklarım böy- ağaboytsıni kolundan ağır surette ya- DUn ~abah mllddc1umwn1Ukte bU· 
lece fılen hocalarına ispat etmiş· ralrunıştır. Yaralı • •umune hıuıtah"· tiln mUddcıumuml muavinlerinin itti· 
Icr. nesine kaldırıtnu.ş, uçlu yaka! • rakile bir topl;ınt\ yıı.pılmıf, birç-0k 

Bir anilddettenbcrl .şohrlınlule bu· ============"~ 
hın arak P'iya t mUr&kabo t:~kilA. lı m!!l!l!!!~~~!!!!l!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!Blll'!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!'!!"!'!!'!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!"-~!!!!!!l!I!! ~ - ~.fiı...w:ı_ Sorunuz~ etrafında tetktltatta. bulunlLn Fiat 
MUrakabe Umum MUdUrü B. Mah· 
mut Seyda dQn ak'8mkl cksprcsıe ~~-5öyligeliıfl 

Bu burcllc C.i keklik imUhanı mıştır. acm m leler Uzerlndc göt1l~U1mU~ 
geçiren sınıf hakkında diğer dik· tür. 
kate lôyık bir nokta anlatayım: Bir amele elini makineye Toplantıda bazı mUhlm kararlar da 
Sınıfın fen ve edebiyat kısımlan· \'erilmiş. bilhassa mUddclumum!Uğln 

Ankara.ya. dönmUştUr. 
Bay Beyda, lstanbuldaJd Fiat MU· 

takabe kom~·onunun takV!yey muh 
Eğlence komprimesi Kanaryaların erke~ 

ve dişileri nasıl 
nn ayrılması lfızım gelmiş. Bizim k li pfı rdı s:ı.lAhiyct ve vczalCI cllmlcslnden bu-
zamanımızd olsa talebenin çoğu Hasköydc oturan Rcecp adında bir lunan polıs tcşkllı\tının kontroıu iş:· 

taç olduğuna kanaat: getirdiğinden Otobuste önümdeki sıraya otur· I rek İnglltereye ~ıkıelarının tabi· 
Ankarada bu hususta. t.ema.Blarda bu- muı1, konusuyorlardı: lAtı; Meddah mı istiyorsun: Her 
hınuak ve murakabe teşkllAtının ~lr - Demek sahura kadar oturu. biri başka bir ~ive ile konuşan 

mUlkiyeyc veya hukuk ve cdebf.. amele, dUn Şark değirmeninde çalt· nin tatbtkı kararlaştırılmı!Jbr. 
yat. fakültelerine devam etmek şırken elini bir makine kn.yışuıa kap. Ayrıca Fıat MUrnknbc komlsyonu
uzere cdebiynt kısmına ayrılırdı., tırm.ış, parmakları kopmuftur. Ya nun takip edeceği lhtlkAr vak'al&rın· 
Ne dersinız? Bizim o~lan dahil ralı amele Balat hn.ııtahancslne kn:. da da mtiddeiumumllığtn direktifi re 

an evvel takviye.si için ll%1mgelcn yorsun? 'Mars!lynlt, Bretanyalı, şimalli, ce. 
tedbirler alınacaktır. - Evet, nuplu Franıızlar. Saat onda kısa 

o-- - Peki ama tiyatro ve sinema· dalgalarda Londrayı açıyorum ve 

oldugu hald~ talebenin hemen dırılmışlır. hareket etmtsı mUnaelp görUlmUıs· 

Jıcpsi fen kısmına talip çıkmaı: mı? tur. 

Klasik Türk musikisi lar eski rama· , karagöz baı;lıyor: Londra havadis 
zanlarda oldusu verirken yabancı bir ses mUdaha· 

konserleri le ediyor: ırAtma!ıı, r Kim söyledi 
Edebiyat kısmı bo kalamıyaca· 

gı ıçiıı mudUr ve muallimlerin 
cdcbi)at. )Oliyle varılacak meslek· 
lcrin faydal rını ve fen kısmının 
zorluklarını ılcrı surmelcrı lfızım 
gclnılş. 

Merak cdıp oghtmun agzını ara
dım. &kı nesil tarafından bu ka
dar tenkide u~rayan gençler ne
den zor yolu tcrclh ediyorlar? 
Çocui?un anlattıgına göre arkadaş 
ıarının herbfrı birer idealist imiş. 
l'nblatin kuvvetlerıni kendi pazu· 
larilc bukup bu memleketi yük
scltmiye tarnftarmııılar, mücade
lelerinin maddi eserlerini derhal 
sôzlcrilc görerek yaratma hazzını 
duymıya taraftnrmıaıar. 

HERGüN BiR FIKRA 

Alenen oruç yiyen 
bektaşi 

Veli lAkabllo anılan ikinci Sul· 
tan Beyazıt clen1~ meşrepli bir a· 
damdı. HUkftmet işlerinden ,.e a
damlarındım kaçınır, hocnlor \"e 

lj8yhlerlc dllşiip kalkınağa bayılır
dı. Bu ebeplo de\ 1 t ve millet iş· 
teri umanc ricalinin ellerine kal
mış, Beyın:rt da a\• eğlcnoclcrllo 

sünnet dUğUnlerlno dalınıfh. Bu 
halden cür'et alan devlet adamları 
heıl :w' k 'o ırefabeto koyulmuş. 
kazaskcrltr bUe l~ldcn blrc.r ya
man bekri olmuştu. RUp et ,.e 11" 
tlkapla varlıkları sömilrülcıı halk 
araaında bo nut11u:ıluk ~ğalmıf 

'c her tarafta wnumt bir nefret 
uyanmıftı. Jııo bu dcno tesadüf 
eden bir ramazan glinılnde, nızlr· 
lerden Gedil Ahmet Puşa, Fatih 
camllnln me:ınrlığındıı. bir Bekta.,ı 
dedesinin l<'mck yediğini gtirlır. 

Ve: 
_: Dlre habis hanı uruı;. i\llis

lümanlık knlktı mı ortadan 
Diye U:ı:erlrı ;} llriir. Bet + ı h\'· 

men uratı asar \C Cery dı 11a .. ar: 
- l'ıl on iki ay !:<'ktiğim )ok

!juı.Juktah do •rııMJ n<' onıç tut • 
<-ak mecal, no de mir 1 • 1 nlığl 

tıatırlıyacak hal kaldı her.ık. &· 
1:88kerlcrle vezirler gibi \'Brlıklı

lnnı Mr ııcıı bu 'il ~ 
Ah·nct Paşu, ıs ktqlnln ce\a

bına kı& kı i\U r H~ Jısnen geri 
döner, 

Askerlik i anları 

Reyoğlo Yerli askerUk şub~lnden: 

Romanyadan 1000 banda; 
geliyor 

A :ığıda sınıf, rlltbc ve ismi yazılı Elektrik ,.o trıımvay idaresi, tram· 
Yd. sub yların dcrh:ı.l şubemize mU·ı \•aylara bandaJ tedariki için azamı 
raca.aUarr. (15708) ga)Tct sari'etmoktcdir. Tromva.ylann 

Piyade teğmen Sa.fa (31917), Pıytı· seferden kalmak tehlikesinin önlene· 
de teğmen Bahattin (32855), Piyade bilmesi için Roınanyadıın ı&marlan:ın 
teğmen Mehmet Vekfllellln (13917). 1000 bandajın rncmlckeUmize idhall 
Levazım teğmen EşrC'! (32200. Le- kaU bir safhaya glrmlştlr. Bu sıpar!ş 
vazım teğ'men Ali ZUhtU (48648), edilen bandajların tescllUmU için b:ı· 
Ho.ve. teğmen Ali Mahir oğlu Harıı:ı (;Unlerdo bir heyet Romanyaya ı;ido-
(332·446). ccklir. 

neşartnş nskullk şubesinden: 

Şubemizde .kayıttı 329 doğumlu Şoförler zam talebinde 
435S. kayıt. numaralı yedek muhab~-1 bulundular 
re teğmeni Servet o~lu Halil Servet . . 
pek acele olarak şubemize müracaat •. ' Taksı sahıplorı vo şoforlcr tstaı:· 
Etmedlf:i takdirde 1076 sayılı knnıı- bul boledıyesinc tekrar mUracaatt.e 
nun madde! rnahrrusuna göre ha.kkm· bqlunarak ytluk cllln.ln üzerine zam 

d 1 1 
"" U"·· ol talebınde bulunmutlardır. Fakat bu 

a muame c yapı acabı .... unu!". 1 1 " talep reddcd lm 9 ... r. 
c .. ı..-udAr askerlik şubesinden: 
Şubece avakibl meçhul kalmış ola.-ı 

328 - 841 s!cll numaralı yedek plya.· 
de yüzbaşı Ahmet Zahıt oğlu Necib .:ı 
lstanbulda ise derhal taşrada ise 24 
saat zarfmd:ı. nerede bulunduğu·ıu 

fUbemlzc blldlrmc!ll lllzumu illin rı· 

lunur. 

Yufkaya da narh kontJcak 
Son günlerde yuCkıı fiyatlarının da 

arttırılmakta olduğunu gören lstaıı· 
bul vll!yetı yufknya da narh tayin 
edilmesini 1'"1nt :Mllrakııbe komtsyo. 
nuna bıldlrmlştlr. 

EDEBt ROMAN 

•·tanbu.l konı ..... -•uv••ı, kltısık gibi sahura ka. .&6 ..... ,..... - sana bunu!», cBuraSl doiru!ı>. Bir 
TUrk ınuıtkl konııc.rlcrinden fklnclai· dar sürmek §Oyle aralık Londranın spikeri: •Konuş· 
nl hazırlamağa b8,\llamıştır. lklncı dursun, gece ya. mamıza yabancı ve geveze blr 
teşrinin ~ inci gUnU akşamı yine rısından evvel dı.işman karıştıgının farkınckı mı-
Fransıı tiyatrosunda verilecek kon- bitiyor. Sonra sınız?ıı diyor ve havadislerine dc-
serde yine eski mus!kl ilstaUarını:ı karagöz, kukla, vam ediyor. 
eserlerinden müteaddit parçalar ta· meddah, canbazhane sıbi şey- ı Dedim ya, tıpkı karagözle ha· 
lınacaktır. ler de yok. Nasıl vakit geçiriyor. civat. Tokyodan fransızca havadis 

sun? veren bir spiker var başlı ba§ına 

Belediyede memur 
imtihan/art 

Belediyedeki mi1nhallero alınac&k 

tnemurların lmtihaıııno. dUn hafla l· 
tnı-7 ve 60 ortamektfıtı mezunu ımu. 
hanlara &frmlştlr. tmllhan bilgnn do 
devam edecek ve yarın lise mezunu 
olanların lmt\hanlanna ba,lanacnlt· 
tır. 

Üsküdar tramvaylarmda 
da tek bilet usulü 

Usktıdar - Kadıköy halk tram· 
vaylannda da tsta:ıbul trıımvaylıı.rm .. 
da tatbik edUıncltte olan ~k bllot: ı,· 
sulUnUn tatblkı için tetkiklere baş
lanmıştır. Bu usultln bugünlerde Üs· 
kUdar - Kadıköy trem\'&ylarında. 
tatbiki muhakkak ı;!Srtllmektedlr. 

- Düşundi.ığun şeye bak. Rad. Alem: Fransızcanın her ı,:ün öldü· 
yoda bunların hepsi fazlaslle var. rülilp cildürQlüp ertesi "gün tekrar 
Ankaradan başlıyorum : Biraz ala. nasıl dfrlldiltine pfmamak kabil 
turka, biraz havadis, biraz konuş. dc~il. On birde Nevyork dünya· 
ma... Dokuz buçuğu buluyonım. mn her tarafından birbirine zıd 
Hele tertemiz, sade, fakat zengin bUtUn havadisle· 
ve ahenkli lUrkçc konu~an ziraat· ri bir tanesini 
çi bır bayan v.ar, dinlemolıe doya· k~rmadan ve· 
mıyoruın. Dun gece bir çamlık sa· rJyor: İnsaıf ya· 
fası anlattı, ımrendim doğrusu ••• yai;muru lan 
Dokuz buçukla gelsin Londranın 
hür Fransızhm... Facıa mı isti- içinde bir bakı· 
yorsun: Atlantik muharebeleri ve kat damlası bul· 
tayyare akınları hiklıyelerl; ko· mak için kafa· 
medya mı istiyorsun: Vl~i ile, Pa· sını yorarken bu da bitiyor. 
rls radyosile alay eden şnrkılıır; Hele gece yarısından sonra bir 
mo.cera romanı mı istiyorsun: 16 kol çengi: Opera, operet, tenor, 
Ue 19 yaş arasında bcs Fransız soprano, orkestra, caz ••• 
çocuğunun veya gencinin ufacık Dedim ya, radyom hiçbir şeyi 

sandnllarla Fransadan kaçarak vr. I aratmıyor. 
Manşın lehllltoleri çinden gc~c· Tiryaki 

TEFRiKA No. 104 ranıyorum. 

Yemek odasına girdikleri zaman so[· 
ralara taksim olunacnklardı. Bu tertlba· 
tın ifade ettiği hakaret mAnası belli O· 

lunca nasıl sevinecekti. Odreyden ne 
parlak bir intikam almış olacaktı. 

parmaklıklı kapıyı, önünde durnn nısbet 
cilerl unutamamıştı. Hayır cemiyetinden 
kovulmasını Lady Brandmonın (dışarı 
çıkınız, misis Cartcr) demesini bir türlü 
hafızasından ı;ilememisti. Bir E lon dolu· 
su yılan bakı§lı kadının· ôntinden ıeçip 
de kendini tramvaya nasıl atmııtı! Mabc· 
lin takibi, Cin oteline kaçması, sonra hasta 
lanıp tltriye tltriye bnyılması.. Bütün 
bu feci sahneler gözlerinin önilnde can· 
}anıyordu. Halbuki ııimdi de bu vali ko· 
nağınn tekrar r.idlyordu. Ama nasıl bir 
gidiş?. 

\'azan: Francla <ie Crolsset Çeviren: Resran A. E. ı' ALMAN 

miı;lerdl. Yalnız Mabcl diz çökercesine 
Odre)"in önünde eftildi. Bu sırada vali· 
nln karısının ona olan bakışları ate:; sa· 
çıyordu. 

Yemeein hazır olduğunu haber ve.rdi· 
ler. Odrey valfnJn koluna girdi. Patrlcia 
Selimin kolunda kendilerini takip edl· 
yordu. Kadın, yemek salonuna varıp ta 
tekrar büyük muanın hazırlanı:nıı oldu· 
itunu görünce bayılacak gibi oldu. 

İki zabıt su1lanı V<' zevcesini kapıdan 
karşıladı. Bu zabitlerden birisi Yüzbaşı 
Trover Smlth idi. Odrey büyük kapıyı 
görünce sunu duşundu: 

- İşte kovulduğum yer ••• 
Fakat bu defa bu ktıp1 haşmetle ön· 

!erinde açıldı. İçeri girdiler. Salon pırıl 
pırıl tiniformalı zabitlerle dou idi. Vali 
ve karısı kendilerini karşılamak i.ızcre 
Hcrledilcr. Lady Brandmor, Odrcy'in 
so!rnda uğrıynCP.ğı hakareti düşünerek 
şlmdilik kendisine ııUl<'r yUz gostermek· 
tc ter ddut ctm"mıştl. 

DaveUiler bir hadıso bcklıyorlardı. 

Hepslniıı funıtlcri bo~ çıktı. Patricia 

gevşek bir seklide Odrey'in elini sıktık· 
tan sonra Sollme hltaben dedi ki: 

- Yeni Udalgor sultanını burada gor· 
mck şcrc!lni bana vermiıı oldu~unuı: için 
teşekkürler ederim. 

Odroy de valiye hitaben şu mukabele· 
de bulundu: 

- Ben de size Lady Brandmor'un bu 
samimi ve güzel kabulilnden dolayı çok 
memnun oldufumu söylemek isterim. 

Patricia bu sözlerdeki istihzayı hisset· 
ti ve öfkeden titredi. Vali bir patırdının 
önunU almnk maksadlle hemen sultana 
oradaki İngiliz kadınlarını tanıtmıya baş
ındı. Bunlardan ancak bir lı:aç tanesi ha· 
fifce c llnrck solAm verdi. İngiliı: ka· 
dınları, bır renkli sultanın zevcoslnin ö 
nünde c ilmcf;i anane)"e uygun görme-

Vali kendi kendlne söyleniyordu: 
- Ne iso isler yolunda gidiyor. Ye· 

mek salonuna girdikleri ve yemekten 
kalktıkları sıralarda da her şey böyle 
hlıdiscslz geçse razıyım. 

Sonra Patrlcia'ya yaklaşarak yavaşça 
fısıldadı: 

- Size bir kere daha şunu tenbıh ede· 
cc~im. Gerek yemekte, gerekse yemek· 
ten sonra sultana karşı hürmetslzllk gös· 
tcrlracnlz sonra kanJman1. 

Pntricia tatlı tatlı ce~-np verdı: 
- Bu guzlcrm lüzmnunu anlamı.)'orum, 

görmüyor musunuz:, no kadar naı.:ik dav· 

Selim hnyretle sordu: 
- Rahatsız mısını~? 

Patrlcla gözlerine inanamıyordu. O 
kadar zahmetlerle meydanı getirdfjl oah 
eserini kım mahvetmişti? Şimdi bliyiık 
masadaki şeref mevkline Odrey otura· 
cak ve ı:ofraya riyaset edecekti. 

Selime ister Memez CC\"BP verdi ve an· 
calc şunu diyebildi: 

- Bir şey yok.. Biraz başım dondü. 
Sofradaki yerine oturdu, Sofranın or

tasındnk l gümuş çicek vazoları Od.rey'! 
Görmesine çok şükür mani oluyordu. Yan 
dan Bayan Turpin gözUnc Hi~ti. Bir ya. 
rundo Vilford, bir yanında Robert vardı, 
Robcrt y~va~ı;a: (Arkuı yar>. 

anlaşılır? 4J 

1 Fındıklıda Mektep ıoıı-P.tt' 
21 uuınarada Bayan l\~1' 
Dofan ıorayor: Yavru _,ııJ 
lann erkek ''e aı,ı oıaPl•l'I 
tefrik edUlrf. ı:t 

_...., 0tı Cc,•a.p - En kat'i aı ...... ,ı~ 

i:ıtmcmelcridtr. Genç kıın~1"" c• 

yu\>ada tok oturmaları, 6 

malarr ile hafif hafif kUY~ 
lamaları ve bu esnada bOğ ,., 

dan hafif ve birbırinc benı:el11 1) 
ııı: ııcııler çıkarmaları crkel< 1''~ 

mııUerlnden sayılır. Bir d:, ~ .. 
ıi? kanaryaların tny çıkartı' ı 
tı~' ladıkları znman boyun, P,r 

sırtlarındaki lUylcrin 1' ~~lf ,ı 
renkte olması da ek&e( .• 'fş.Y-' 

kekllklerlne del!let eder. t 
ısrıı 

bu, tabll beyaz kanarY3 ,...: ' 
ans•· 

değildir. Sonra, senç k )Jlt-
rın uzunlukları, endıı.ınl~J<el' 
rınm büyük olmalan da 
l9arcll addcdilıl'. 

.. •• 
Aı:ık ınuJı.abere: ~6 t. 

Ortaköyde Dereboyı.ın°~. O 
rnarada HUsamettln ı;ıre · ,r 
dcrllen mUsabııkıı. cevaP

15
;. ıJ 

sında kuponlar çıkmarnıŞ 
fen gönderiniz. 

il!Ui\fi;t:Dl]d' 
Karaca eti .. ...,,. 

Karaca etinin nurJ pi~ 
nl soran okuruma ce"\"&P: f.11'. 

l'ahntıı çok ıeuetU oıur· .~r 
ca etinin lop tııranarınd9~~ 
iri frJ dofrayınıı. Bir t ıc 1'r 
lclfl miktarda taı:o kt1Y':1ı11ı••; 
crltlnlz. • Kılnrdaklarıru i,,l' 
ıonra karaca etini bu yal1' rıJ~ 
çe Jnurtınız. RenJderl rt t<f'f~ 
,ınce tızcrlno bir ~·e11'1el' ıı•rıl' 
has un, bir !:llY l<a!}ığı toı tıtl,I' 
11erplp karı1tırınız ,c ı;ı~ 0tı~1 , 
bırakınız. Tuzunu, bahıırııııır ıı', 
Dlr kap diş !ınrmısııld.8 11 ıt· 1 

1'11tıll _... 
kırmızı 11oğıını ı:cntlP ffP .. r 
kepte et suyu Ue bir t<:ıfl'~ ti~ 
nı kcı;kln U:r.lim sirkesi ,e) ıı'' 
11:'.h C edercl\ plşıncl> oıcrC ,.,J 

ı ııc • 11tc.1e alıııı:r.. lndlrccct n ~"j 
on hcş 3 lrınl tane ıırıısrıU W ıı' 
Uc kafi miktarda lııı~ıaıı~~~c ~ 
z:elye \'cya sıırı ıı:ıwtcs ~-~· 
rck ıcmm atc9e alınız. 11~ 
hamurla. &ı\":l) 111 blr saat 1,,ı' 
ııiı. lll.k ;-lbl yuoınşali ,e 
b1r ~·emek olurı 



, 
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~ r p vaziyeti 
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~Us ordularını 
Urtarmak için 

llllllllll DEN iZCi G OZ O 1 LE ıııımnı Almanyaya hububat ihraç 
etm iy ece ğ i z 

fsıY~=ıl ıcM~ 
a: 

'-- Yazan:~ 
~BOR~I 

At/antik harbinin 
geni sa/hası 

(8».& 1 iadde) ~ j malik oWJılecekl«dır. llıraç keyfi· 
Bu ık1 esaslı nokta tıuglia m~... yeti esasen T<lı kıyeye ıdhak met .. 

velenin nir:ım prensipleri a<idolu:ıa· vakkıf olduğuna ~öre bu umumJ seytı 
bilirler. 111atı edey1m ki k!ermc ~11- &bengi btltün mekanımıayı blroe:ı 
lttı;;do filvaki mübade+eter ytl\e söy· ~let~ek ve her ıkt tara! ıçın ~aml 
llyoce~ \'eçhlle flndir, fakat bUth randıman veren bir mübadele tıır:ıı 

btr devre mübadelelemıln sonun~ 'c ~kil edecek Ur. Şunu da ıla ve 00.e· 
tasfiyesinde tahakkuk eder. ftrk • )im ki satın alma ve ihraç etme key 
Alman anlaşmasıı\da ıse her iki t&· tiyeti bu ıkincı USlilde de bir veya tur 
raf bugUnkü ş:ırtların daha pratik kaç eınse daha fazla r~bet ı;öste?'· 
b.r usulll istilzam ettıtine kanaat mek ve yıne bu Türk l!.8tesinın c!e 
getirmiş olduklarından malların za- mulltdü clrıslerı üzeı ındc taksım ve 
mıuı \'~ mekAn itıbanlc her an n:ı tev3f tı6Uı mahfuz bulunmak nnla~· 
o:masıru kabul ederek hesif!lan Tli:-· manın hUkümlerı lktızasındandır, ve 
klyeye Alman mallarının tdhıdi ve bu de. lhra<:at bakımındtuı olu en· 
rürkiyeden TUrk mallarının ihracı dlfemlrJ tz:al(l edecek anıı.&ın takviye 
csnsına isUnat ettiıilm~lerdir. !kinol etmektedir. 

Amerika da 
son merha le 

Xeıen: M. H. Z>.l. 
ra_ !taraflık kanunu•ıın ilguı 

u;;;J hııkl\ıııdaki k.ırar ,\ınt•rıı..a 
J.:vngreıılnln ıncbu n nıı:clhııııdl•ıı 

bUyUk bir e.kı;cr1)1'tlc ı;cı;ınl!ftlr. 

Ayaa nıecll,.iude müzakerele.!' belld 
biraz daha uz.mı a;ürecoktlr. ı·akllt 

neticede o radarı da ·~ 111 dcre<:edl." 
ek crt)cllc ~neı.i bek1enebillr. 

(Başı l incide) §-§ 

r;ııa cenahlarda l~f et 
lıııorcnko ordulanrun M05· 

::blntıe mağlQp 'e fmha edil· 
ı lıanı VUcut bulurdu. 

' Amerikantn müdahalesi anında fztandadaki hava meydarna- ı 
rından kalkacak Amerikan tayyareleri Almanyayı müthiş 

"'<knupta l\larfapol tahll)e e
d n.o tot d:ıh ziyade tchH· 
~ ltlektedlr. • 
~en rntthfm wıl: Büttin Rus 
'1,llırı '}arka doğru rlcat etme· 
~ feldl mi, gelmedl mi T Biz 

\ tıııı n teldlğ'lno koııllz. Mak-
ord1llarım trnhadan kurtar· 
~n ltauınınak ve harbi ıc
~ra intikal ettirebilmektir. 

tabiye 1 oynak müdafaa 
,._,.alı bir arslanın ara &ıra 
f!.'rfye dörune!!I ~bl oynak 

~la<:akhr. ÇckUmonlo eea5ı 
\oı et Uz.erinde: Biri doğu~• 
d ıa tc Ural daltfanna, diğeri 
0tıı a yani Kafkaaa. 

~ovyetlare göre 

~-----taarruzlar karşısında bırakabilir. J 
Rus harbinin 

kuvveunı kaybet- r'----.---· YAZAN:-------. 
;:~mun!1=ıa~~ 1 Husamettin ÜLSEL ,J 

devl13tin hava 
kontroliinden ha· 
riçtiı·. Bu se• 
bepledtr kt. bu Ud 

katl yine pek ya.· L"llı._ ___ ...;<;;E;:S:;.Ki.:B:A::B::;R:.iY=:.:E~M~O~S~T~E~Ş~A~RI~)------' 
kında garbe, İn· 

devlet mezldU' 
rruntakayı dike.· 

te de~cr bir durumda bulundur
malarını kendileri için bir mecbu· 
riyet şeklinde gönneldıedir. Ant 
bir vaziyet karşısında bu parça· 
nın işgalini beklemek icap eder. 

gilterc He Atlantik sahasına dön· 
meğe hazırlanıyor. Şarktaki ha· 
reketleri belki garp takip ed«ek. 
tir. Belki Kafkaslara kadar uza· 
y.ııcak olan Alman kuvvetleri ay
ni zamanda cenup ve cenubu liar
kJ ve garbiye do:ru akmayı daha 
kolay bulacaktır. Fakat kanaati· 
mizce asıl kuvvetli ihtimal liUdur: 
,Harbin bundan sonraki ağırlık 
merkezi İngiltereyi Amerikanın 

havuzlarına kadar uzayan seyir 
daireleri nazan dikkate alınacak 
olursa Amerikanın harbe mildaba· 
lesi anında Almanyanın daha 90k 
ve müthif hava taarruzlarına uğ_ 
ramasını beklemek icap eder. He· 
men bir misli kadar kuvvet ingl· 
llz hava filolarına iltihak edecek 
olursa, İngiltereyc harp ve gıda 
madde ve malzemelerini naklede· 
cck kafileler, hava taarruzlarına 
karşı Jyice emin bir hale gelir. 

prenslpi izah etmek için mukavele· Bau neşrtyat ı\lmanyaya ıdhal 

nın e.v.s mekanism&SJna g;recetım. edilecek rn&llar meyanında hı.ı· 
Müb&delelerimiz evvelA kıymetleri bubattan batısetmektecUr. T U r k 
yekön itibarile birbirine tekablil e· lhraç mallarını b!raı evvel slze ııay
den karşılıklı iki liste dahilln~e ve dun. Hububat yoktur ve Türki;'c 
saniyen muayyen kıymetteki Türk hububat ihraç edebilecek vazıybtte 

mallarının yine ayni kıymette fakat değildir. 

kısmen gayri muayyen olan Alman - 19'0 da imza edilmiş olan mu
mallarlle karşılqma:ıı suretilc ser kavelcdckt hükümler ne yolda tatbik 
best ticaret namını verdiğım bir u- edilecektir? 
ııulde cueyan edecektir. - 2:i Temmuz 19•0 muka\•clesi da 

Bitaraflık kanunuuuu ll&;ıt.ıil Aıııe. 

rl.kanın harbe glruı ı cJcnı~ t.h. .. 
ğlldlr. Harp için de konı;'fe11ia ka· 
hında ayrıca karar \erm 1 laı.ıııı· 
dır. rakai bu kanunun ilıraaı b r 
hnlde harp ) olundakl MID engeli or· 
tadan kaldırmı!i' olacaktır. 

U1.aktan Amerika ı,ıcrloe bakaıı 
blr eylrcf, Anıerlkanın nere) e '•· 
racıı~ l1ıtidııılııo bcJll ohJuguna ıo
re, neden bö;,·le uzun bo.}1u blrtakıııı 
mubalelerden geçmek urnretiııl 

da)·duğuna ,.e son karara far.la \U• 

kit 'c fııı;at kaybetmeden tıedeıı 

'-aramadı(ına hayret eder. 

(Başı 1 incide) §X§ 

,ttınektedir, Almanlar Rus 
:c~inı yarmak Jçin zayiata 

n harp etmektedirler. 
~ radyosu, Almanların 
~ 12 bin zayiat verdikle· 
lıt et.rnlştir. Kırımda Alman-

yardımından mahrum etmek hede. 
fi olacaktır, Almanya bunu temin 
edebilirse o zaman İngiltere ile 
yalnız kalarak cihan harbinin iki 
baş pehlivanı şeklinde zaferi 'ö· 
giis göğüse kazarunıya uğraşacak. 

Alman denizaltıları bu sahada 
daima öldürücü bir kuvvet karşı. 
sında olacaktır. Bundan evvelki 
bir yazımızda da z.ikrettiğimiz &i· 
bi, CebelUttarıkın garbinde Ame· 
rikan ve İngiliz tayyare kuvvet· 
!erinin kontrolünden uz.ak sahada 
i& gönnefi terdh etmeleri akla 
çok yakındtr. 

Alman hava filolarının dalına 
çalışmak ıztırarında kaldıkları 
seyir ve tchdid mınhrkaları İngi. 
liz ve Amerikan mü§terek hava 
ve deniz kuvvetlerinin en z.iyade 
faaliyet ibraz ettikleri saha dahi· 
Jindc olduğuna bakılırsa buralar· 
daki Alman deniz taarruzlarının 

muvaffakıyetle urun zaman daha 
devam edeceğini düşünmek ve 
kabul etmek mümkün olamaz. 
Alman faaliyeti zaman zaman 
hamleler şeklinde ihya edilebilir. 
Fakat devamlı ve zaferi temin 
edecek mevki ve vaziyeti alamaz. 

Birinci şeklı tublt eden listeler lh· ha ziyade devlet sıpariflerınin tasfi 
raç odilooek memleket !çin chemnu· yesine mUtea.ıllk husu&i bir anlaşma.· 
yeti birinci derecede olan mallara dır. Almanya tarafından in!aıı taah· 
huredilmlftlr. Burada Türkiyeye ~d- hilt edilen devlet siparişleri ve piyıı.· 

hal edilecek Alman mallarınde. dev· :ıaya verile plarnonlardan önUmUzde· 
Jet dafrelerı ve mUcsscsclcrlne rüçhan ki 15 sontqrln tarihine kadar sipariş 
hakkı tanınmıştır. Demek ki, bu mü· verilecek olan mallar 19t0 mukave
eeseselerln işUra hakkı ön sa.fta bu- lesi hükümleri daireıinde tnfaz ediie· 
Junrnakta ve onlardan kalacak kısım. cektır. O tarihten ıSOnra plUonlardl'ln 
lar bu liste dahilinde pıyasaya bıra· yeni ı;tparı, verllmlyecektir. Şunu dll 
kılmaktadır. Serbe!it ticaret de<!itim ılAve edeyim ki yapılm19 ola.n takas 
ikinci ~eklldc ise, devlet dairelerinıe anlAflllalarınm ahkamına halel C"el· 
rUçhan he.kkı Y-Oktur. Onlar da icap memtktedir. Onlar da kendi çerçe
cderse piyasa alıcısı ı;tbl bu şekildeki veleri dahilinde tatbik ve tas!iye e· 
nıilbadelediln istifade edebilecekler- dileeeklerdir. Tediye anlaşmasm111 

dir. yeni bir husuciyetı ancak tediye mu-

Me5de ba ittir: Amcrtlian milleti 
son harpten t1onra Auupaya kü,· 
mu, H blr daha Auupa ı,ıeriıı" 

ı.-ım~maruata kat'i olarak k.,ıır 

'ennlıtı. Büytik bir ek erl.)etln ka
natıtlnc da.yanan böyle bir hareket 
nokta .. md11n işe başlıynnık bir hıtnı
leıde Amerlkan mıllctlnl harp karıı· 
rına SC\'kedecek bir nufuz. \C kU\· 

''et tan'' ur kabul edenıe1.. TıJJl,ı 

tııarruz halinde bir urdunun llcrli
yerck muhtelif ıııer hatlarını bircı 

bJrer :zaptetmeııl gitıl, mıkadeleJ~ 

iştirak kıırarını Aıncr.ikıtlılara lok· 
ıua lokma hazmcttım1ekten lıa)ka 
ı:ıkar ~·oı 3 uktu. l!skOf berzahını kesmek te· 

l trıne mAni olunmuştur. 
~dırilerc • püskUrtülmuş· 

tır. 

Amerikayı İngiltcreye yardim· 
dan menetmek için Almanyanın 
elınde üç muhtelif kuvvet vardır: 
Tayyare filoları, denizaltı gemile. 
ri... Zaman mazan denizlere açı• 

~a, 15 (A.A..) - Moekova 
~ Alman birllklerlnl.-ı, 

lan korsan gemileri ••• 
Tayyare !ilolan için buaüa Al

manyanın İngiltere ve Amerika· 
ya en yakın üsleri, Norveç sahi· 
lindeki saha He Fransanın İ§ial al
tında bulunan klt!mı ve denizaltı 
gemileri için de istila limanlarıdır. 
Haritaya bakıldığı takdirde pek 
açık: olarak göıilleceii veçhlle 
Alman tayyare istasyonlarından 

uçacak olan he<' Abnen tayyare 
filosunun tehdid ve tarassud hu
dutları Franaa sahillerinden ~ 
millerce uzak bir mesafenin (Di· 
yametı:) olarak çizilecek btr daire 
sahasından ibarettir. Bu saha İn· 
r;ilterc, İrlanda ve İzhındayı tama· 
mile .sarmatrnı, Groenland adası. 
nan bir kısmına kadar varmakta
dır. Cenuptan Cebelütuırık bola· 
zını kuşatarak MacUra ve Asor 
adaların'a kadar korkustıAU ulaş• 

Nakliye gemilednden ibaret 
kafilelere kaqı en müesı;ir saha 
İnglltcrcnin garbindelı:i mıntaka. 
dır. Burada Alman hava ve deniz 
kuvvetleri daima blrUkte hareket 
.imklnlarına maliktir. Fakat bu 
saha İngil~renin garbinden (200) 
prbi tül dairesine kadar uzanan 
büyük bir mıntaka olmakla be.re· 
her buralarda inıiltere deniz kuv· 
vetlerinin ve İngiliz - Amel'ikan 
hava filolarının kontrolü ol· 
duiuna. ıöre bu deniz parçası tize· 
rinde faaliyetin azami muvaffekı· 
yet temin etmesinin güçlüğü ko. 
laylikla anl8§1hr. Atlantfk deni· 
zlnin İnıiltere He Amerika ara· 
sındaki bütün sahatıı İngiliz ve 
Amerika kuvvetledntn daimt kon· 
trolü altmdaclır. Afrikamn pr
bindekf deniz par~ası fsc bu jkf 

Atlantik harbinin, Almanyanın 
zaferi ile neticelenmekten çok 
uzak olduğunu haritaya bir göz: 
geı:dirıneklc görmek mümkt1ndür. 
Almanyanın İngiltereye karşı koy 
duğu mukabil ablokanm mUeuir 
olduğunu in'kfır etmek ne kadar 
doğru d«?Silse, bltnun tam bir za· 
fori temin edeceğini dtişünmck de 

tN~ , cepheslndekı müstahkem 
'"1.1 fert çekmeğe mecbur ol· 

' haber vermektedir. 
"sttı, Alınanlar l\f08km·8J1 
~ıYIMıaklardır. diJıoı' 
~"a, 15 (A.A.) - Sovyot hli· 
lôı.cusU N. Lo.zov&kt dün aı

' beyanatta bulunmuştur: 
irın Moskove.yı hiçbir za. 

~Yaoaklarıru biliyoruz. Al· 
hareketi h r gUn b!raz da· 

'fiarnaktadır. Her geçen glln 
" Pahalıya. mal olmaktadır. 
~r günde 122 Alman tar

~--~a. edilmiştir. 
't .. ~ çoeuklan "4l tlyarlan 
~n bir güçlllğe rastıamadıuı 
"lebJ.ıınekte olmaklı$!ımız nıll 
l'ollarunızm kesilmediğine de-

' \ı \>il, 15 (A.A.~ - Ktzılyıldıe.: 
l'~Yor: 

t~llııı~ Sovyot kıtalarun:ı 
.\!.._ - "eslkalardan anlaşıldığına -;an ordusu Kı:r:ılorduyıı. men 

'8lrler.ine karşı husus! bir 
Clbınce işkence V4? btıntarı 
ledir. 

lS (A.A.) Unltcd 

, ~ gelen telgratıu Alma.o 
~ilı.rı Ya.desinin ve tank kolla

e bombardıman tayyareleri 
lçu müfrezelerinin yardım!. 

'1\'a 
ttııı Ya yaldıı.şmış olduğu•ıu 
t elttediı. 
~1 Clhct UZ<'rindc de ısrar 

'ıı ir ki, Ruslar, yolları kul· 
ları.klarla doldurme.ğıı. ve bA 

tıııtr<te Alman ileri hareketini 
•._it 'ta ve hatta. durdurınağ.ı 

01?nu11lnrdır. 
teV're inde ve Bıyansk böl· 

~lllıarebe b!ltiln ş1ddeti:c 
l'ktecfır. 

l'a Sveı:da gazetesinin bı!· 
\ ~~e, Moskovanın batısmOn 

11 eUerl Alıruuılan bir köy. 
'ta gcrı ntmağa muvaffak 
"e 9 ~ ato 6 tank, 22 zırhlı kan.-

~ ?!lobi! ve iki tayyare tah· 
tdır. Almanlar ııı .ooo ölll 

l'. 

' 15 (A.A.) tJnited 
r, 
t aııkerı mahfifiennc gelen 

f:örc, Ru lar Moskovanın 
~'ltı duruyorlar. Fakat Al
~ inin b5lge5Jnde, stllndlr 

tıinde arazı kazanıyorlar· 
~ ~tltcıııu;sıslar, Rus Jcayıp

'1" de dahil olmak üzere 
te.'ıı .\lznan kavıplıınnı fıe Jki 

?lliıı cd yorlar. 
' ere g6re, bu defa yapılan 

' ıı.tıer, 10,000 tank kulla•ı-

l~tı.i Tahran 
l ~ltıı. .f . 
~q ız vazı esı 

Şttıa hareket 
~etti 

'tt Sund Davaz'dan inhi· 
l'~hran sefaretine Cemal 
lo,.rı_: tayin edilıni§ ve ye· 

a.-a yoliyle ycnı vari· 
na hareket etmiştir. 

o kadar yanlış olut". 
Almanya, ancak İngiliz adaları· 

na askeri bir taarruz. yapmakla 
ve bu adaları İ!jgal etmekle mak. 
sadt için JAzım olan adımları 
aimış olabilir. Bu hareket! başar· 
mak mümkün olup olamdığını 

münakaşa etmeyi bHe faydasız 
buluruz. Buna Alman deniz kuv· 
vetleri kınnandanlığı 'herkesten 
ziyade vakıftır kanaatindeyh:, 

Uusameıtin Ükel 
Eski bahriye mUtıtcşarı 

tırmaktadır. 
Bu cihetle Ccbelüttarık, Madi

ra, Asor adalanrıPan ba'ıyarak 
fngilterenln tam garbinde takri
ben (1000) mile kadar uzayan bir 
mesafe ile şimalde İzlanda tama• 

Benlik iddiası ve 
yurt hizmeti 

mile tıer zaman hem tayyare ve (8qı 1 incide) = 
hem de Alman denizaltı gemileri· bir idealist sıfatile ve tanı bir sev· 
nin taarruzu altındadır. Amerika iİ ile vazifesine devam etmesi at· 
sahillerinden bu taarruz dairesi- tan inip eşele binmek ve kendi 
ne gelecek olan her gemi ise yal· nefsini kilçültmek deöildir. Attan 
pız denizaltı ve korsan ı;cmilcri· inip ideal tayyaresine binmek ve 
nin tahrip ve tehdidi ile kar&ılana- feragatin ve vazife ve meslek scv
caktır. Groenland adasının bir gisinin yüksek ufuklanna uçmak 
kısmından ba5ka diğer kısımları demektir. 
t.amamtıe hava filolarının taarruz. Ben Mehmet Ali K~(:ıtçının ye. 
]arından masun bulunduğuna gö· rinde olsam ~ahsi hislerimi hiçe 
re fnglltereye en em.in ~alzcınc s:y~r, S~~er B.ank u.mum müdür· 
sevki yolu, en az tchlıke ıle Gro· I luğüne şoylc bır muracaallc b~
cnlond yolu olduguna şiıphc ka~- lunurdwn: «Her nasılsa ara~a bır 
maz Grocnland adasında tesıs anla~maziık oldu. On sckız se· 
cdil~iş olan hava ist.asyonları ta. n~ kend~mi. k~ğıt ve sellüloz sana· 
rassutlarını hemen hemen lrlnn· Yıınln bır ıhtısas adamı diye ha. 
da sahillerine kadar temdid ede· zı.rl~ıya çah3tıktan sonra mesle· 
bilecek bir vaziyette olduğu gibi Cı.mın haricinde kalmayı kendim 
buralardaki hava kuvvetlerJ bu· içın bir azap, memleket hesabına 
gun için Alman hava kuvvetleri- bir ku.':et is~afı sayıyorum. Fen 
nin baskınlarına da uğramaktan milşavırı_ ~ıfatılc de kendi mcsle· 
uz.aktır İzlanda üzerindeki tayya· ilm dahılınde _memlekete faydalı 
re istas}-onlarmda yerleşecek olan olm~yı şeref bılly~ru~ ve . hiçbir 
Amerika bava filolarının istilfı li· kilçuk ve d~r şa!'5ı hısse tabi ol· 
manlanna ve hattfı Ren ve (Rur) mıyarak vazıfcmı yapacağıma söz 

Almanlara göre 
veriyorum.> 

Mehmet Ali bunu yapmakla kü· 
çülilr mil? Hayır, kendi kendini 
manen yükseltir ve bir çokları 

(Baş tarafı 1 inci ~ahllede )-- için de iyi bir örnek olur. 
başka harckAta devam için §imdi· Esefle söylemek lazımdır ki u. 
den serbest kalmış bulunuyorlar. mumi hayatımııda «attan inip eşe· 

Alman kuvvetleri §İmdiye ka· ~e binmek!. cndi~esi bir çok defa· 
dar :;60 bin esir almışlnrdır. S88 lar yurda hizmet endişesini &:öl· 
tank ve 4133 top ya tahrip edil· gede bırakmaktadır. Ortaya her 
mfş veya ilıtinam olunmuştur, fırsatta canlı örnekler koyarak 

oııesanm tahliyesine ı.,tanmış bunu yenmeğe çalışmak lazımdır. 
BUkreş, 15 (A.A.) - St.efanl: .Memleketin her iş bilir dimağ ve 
BQkreşe selen haberlere göre, Sov· kola o kadar bü3'ilk bir ihtiyacı 

yet kıt'aları Odesanın tahUyemne ba.ş vardır ki phsf hhıler yüıünden 
lamış1ardU'. Bu kıt'alann denizden bir tek dimal:ı. bir tek çüt kolu 
muvasala hususundaki hcnllz bazı ko. bile hizmetten kaçırmıya kimse· 
laylıklara sahip oldukları ve Rom;ın nln hakkı olmamalıdır. 

Bazan yeniden .ser;ilmiycn me. 
buslanmıza ait fıkralar duyuyo· 
ruz, 'Mesela falan yerin parlfık 

bir belediye reisi imiş. fakat bu 
iyi icra adamı mecliste faydalı 
bir unsur olamamış, yeniden sc· 
llmemlş, bunun üzerine eski be· 

lc'!diye reisi yine icra sahnsında 
faydalı olmağa çalı§nlayı hatıra 
getirmiyor, ktiskiln bir halde bir 
kÖ!iCYC çekiliyor, umumi hayat 
için muattal kalıyor. Hattfı çok 
mütcşebb~ ve muvaffakıyetli bir 
çiftlik sahibinin tekrar mebus ol· 
mayınca çlftı1iiini ihmal ettiğini 
\"e çalı§ma ve yaratma zevkini 
kaybettiğini duydum. 

l\lehmct Ali KAğıtçı, dediğimiz 
yolda hareket ederse memleket 
muhitinde bu sibl zararlı şahsi 
hisleri yenmek ve yurd sevgisinin 
her şahsi endiı;cnln üstünde oldu. 
ğunu ispat etmek bakımından or· 
talıı;:n çok faydalı bir örnek koy· 
muş olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Büyük bir muvaffaklyetıe 

ŞAR K 
Sinomuında devam ediyor. 

kuvvetlerinin tazyikı karşıııında Ki\· ı 
radenlzin başka. limanlanna doğru Teknlğtn... San'atın, •!nemanın 
gltmc.ğe muvaffak oldukları s!Sylen· Alt••••••.. en parlak zaferi olan •••••••• 
mcktedir. 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman propa. TA:\IA\UES RE.SKU 
ganda nazırı Geobbeles, Nasyon!ll 
So.<ıyalist partisi mümessilleri önilnde 
söylodiği bir nutukt.n bilhassa demiş· 
tir ki: 

Artık hiç bir abluka bizi aç bıra· 
kamaz. Ham maddeler sahasında düf 
manlarımıza olan tıstünlilğUmllz bu
gün her zamandan ziyade belirmiş· 

Ur. Dllşmnn kendi zararına olarak 
yavaş yavaş anlamıştır ki, Almanya. 
ya ne askerlikte ne de iktısatta tn
arruz edilemez. 

Dr. SIKLOPS 
Günlerdenberi LALE sinemasına şerefler 

lstanbulu seferber .. halkı hayran etli ••• 

kazandırdı. 

Heyecan1na doyulmıyan bu şaheseri bir hafta 
daha göstereceğimizi müjdeleriz. 

Birlnci şekilde umumi yeklkn 55 vazenesinln ı;enişletllmiş olmasında 

milyon liradır \"e lisle!erin ihtiva ~t- mündemiçtir. İki memlekette döviz 
tiğt maddeler tunlardır. Harp mal hükümleri, mUraltabe hükümleri b&.· 

z:emesi, demir ve çclDder, makineler, ki kalmak ve herha.n~ bir surette 
nakil ve cer vasıtalan, bakır mamul· sermaye naklini tazammun etmek 
lerl, tıbbi ecza. kAfıt \'e ı;cllüloz, pan. şartlarile b{r taraftan diğer tarafa 
car tohumu, TUrk ll:ıteei ise aşağıda.· her tUrlU tediyat klirinc; yoluyla ya· 
ki malla.rı ihUv& etmektedir. Made., pılabilecektir. 

cevherh!ri ve maıcknler, Zf'ytıny-tı, 

tiftik vesair keçi kılları, pamuk Yat· 
lı da.neler, küebe palamut \'e somak 
raiamu.t huluası, atyon, deri, keten. 
kendir ve dökUntüleri, pamuk ve ipek 
dökUntWcri, fatıulye, bakla, nohut, 
dan, kepek, paç&vra, ııtit tozu. Görfl. 
yon;unuz: ki, tdlıal edecogimiz Alman 
mallarının bizim için olan iktı&adl kıy 
meUc ihraç cdccc~iz Türk malla· 
rının A1man)-a için oı.n iktlaacll kıy 
meU aruında l:ıU&ilııkü ıcapl&ra uy· 
s-un bir teadQl \'e muvazene vardır. 
Fakat bu kadaı·Ia .kalınmıyor. Umu 
:m1 ye.kQnlar birbirine mUsavi olduğ·J 
gı"bi mukavelenin tatbikı milddetinoe 
hemen hemen her zaman husu.si ye· 
kQnlarda birbirinin ayni olacak n 
bilhassa bu listeye dahil muhtelit 
Türk emtiası aruınd& hiç birisini 
:fazla ihraç etmek imktnıru bırak

mıyacak bir sistem tevzıi usulü ta 
kip edilecekUr. ikinci şekle dahil mti 
badclelerin umumi yekünu 41 milyon 
liradır. Tllrk llstesınln ihtiva ettlli 
mallar .şunlardır: Balık, tütün, kitre, 
kuru ilzUm, incir ve hurda fındık sair 
kuru yemişler, ku~cmi, meyankökU. 
ı.-c hult&sası, yumurta, şarap ve kan· 
yak, sünger, anason, barsak, mazı, 
muhtelit maddeler, halı, 6ig&layağı 

M osko v a radyosu-

nun bildirdiğine göre 

Al•aaıar, ıı .. ıı 
ıtaıyayı lffal 
edeceldermq 

Ankara (Jt&dyo &'BZet.Ni): 
Moslcova radyosuna ~öre Almazı· 

lar, ~malt italye.yı işc&l etmek Uze· 
re hazırlanmaktadırlar. Ruslar bunun 
için dört şekil &österiyorlar: 

1 -- Şlman İtalyadaki Alman u
kert garnizon mlktsnnın arttırılma· 
sı; 

2 - Afrika askeri harekAtına ha.
zırlannıak gayesile Sardunya ve Si· 
cilyada Alman kUV\"eUerinUı top
lanması. 

3 - ltalyada pol!Elik vazifesini ya· 
panların asaylfi tcsi6 maksadlle Bal· 
kanlara yollanması ve bunun yerine 
Alman Gestapo teşkl14tının Italyaya 
sctırlbnesl. 

4 - Alman ve İtalyan subayları
nın öldUrUlmesl maksadlle bunları 

öldürenlerin kurşuna dizilmek sahUı.

B. Rm.nlt bunu azami melıareı
le yapmı~tır. Amerikanın ft) üzünıi 
bllenler lçbl Jlu;ncltln nıuıyycn bir 
hedefe dotru atı.tı adım,Jar bir ya· 
,.a,hk hluı defö, -.ir ı>Urat ıwı 

"·erir. 
B. Runclt bu iti .)aparkea Amt· 

rlkahların dcmok.rasl terbl3·waıtu 
çok istifade ctmııttr. Amerlkadıı, 
günün ıne elesl olarak ımlnakaşa 
,. mUr.adele mevzuu olan mCMk 
bir defa ek erlyet tarafından kabul 
edildikten &oııra bütün mWet bll'lu 
kendine mal ctm~e ,·e ndk'aıldeyl 
başka bir tılper hattı üzerine sür
mt'fe alıtnııı&cr. Mf'f>eü mecburı aıı. 
kerHk enaı bir aralık fidcktH mü
cadele.lere yel 8tmı~tt. Bu ıtözU u;, 
nğLJna almağ'a cüret eden Ayaa aı..t· 
ının talltadan .)"&pılmış btr man

kem p&l'Uımerıto bfuıu hliwde A· 
ınerfkan anneleri cenıfyetı taratı~
dan asdmış, b<lua yakılınıttı. l'"a. 
knt kongre mecburi &!>kerlik kara
rı \"erdUdtn oıtra bir daha hJı;bir 
Amerikalı bu mcsclcl"i atııa alına· 
dı. 

Kira rn iare kanu11un•n n1'lzakr
rcsinden &onra •! nJ \ia&iyet hiı;ıl 
oldu. 
BıtaraOık kanunu da hlr dcla il · 

ga cdillnce harp kararı apaçık uruk 
ta görünecek, art.ık mieatlelel!'r 
Aflantik muhare~fne IOl'n kan;:· 
mak meselesi etrafında olacaktır. 

Xctlcenln ne ola<'ağı mfinkaşa)a 

muhtar; de~fldlr. Amtrlka bir den 
doludl~ln harekete ~eçml,tfr. Ma· 
ayyen bir noktada dUUJ' tf'reddllt 
etmesi ihtimali arhk kfllmamıttır. 

nebatı, boyalar, lületaşı, çöven, yq 3 mifgon/llJı 
mey.·cler, balmumu, postlar ve mu· ============== 

yetini Gestaponun alması. 

tnbık kalınacak maddeler. Buna mu· M I k k I "' bir mukaveıe 
kabil nlacağımı:ı: Alman malları yine a aça çı ıgı (Baıst l incide) §§ 
lktısa.dl kıymetlerinde blzimkilerl• ~ 
bir tcdatil gösteren mallar olacaktır. <Batı 1 incide) X§ mlştlr. Diğer yaş grupları 25 ila 35, 

caat etmekle \·e oralara mallarını 35 HA. (5, 45 UA 55 diye t.csblt edıl· Serbest mübadelede bunun naısıl te 
Gönderdiklerine dair komisyona m!ştlr. B"J l1ç grupun sigorta prlm!e· min cdile<:cğini merak ederseniz söy· b" d ,, 
ırer c ~atura sureti ibraz etmek· rı arasında pek tabll olarak kUçUıc Hycylm kı bu 41 milyonun yarısı b. t d ' 1 

zim için blrınci derecede chenunyet! e ır er, !arklar vardır. 
Faturada, Anadoluda bir ticaret Sigorta mukavelesi mucib!nce sı haiz olduğu Jl~e münderiç ve harp h 

ancyc satıldığı gösterilen külli. ı;orta bedeli yirmi sene hltamındı devlet dairelerinin rüçhan hakkını d 
yeti imiktar a mal, hakikatte İshın \'eya mukavelenin imusından ftiba haiz oldu:U liste m!lnderlç ve harp b ld d 

u a epolara yerleştirilmiş ve 1 ren :rirnıl eene içinde hcrhan..-ı b malzeme:ıi ile bakır malmulilı har~ 1 ltı • e a ndan gizli olarak yüksek fi- zaman 61Um vukuunda ödenecekUı 
diğer Alman mallarından tereklrllp ta t l k 1 
edecek. Burada. birinci derecede zile· ya sa ı ma ta o an, maldır. Me.lflliyet veya kaza olursa slgort 

Mürakabe memurlarının daimi müddetinin hitamına kadar aylık ta:r 
re şayan olanlar demir, çelik, mnklnf surette yaptıkları kontrollere kar· mlnat ödendikten başka müddetin h 
\'C hırdavntçılık cinsine alt olan ma!· ht ki k · · 

sı, mu e r, omısyona vcrdiğı tamında ayrıca tam bedel tedıye i 

lardır. Geri kalan yüzde elli Tfirk!yc?• ratura suretinin diğer bir nüsha- d.lecektlr. 
ye !dhali memnu olmıyan alelflmum .. l kt l" d 1 • 1 sını gos erme e ve e ın c uç ma Sigorta her avukat için mccbu,ı 
Alman mallarından müteşekkil ol.ı- ı adı11-ın ,. .. le nekt di 
caktır. 0 m b 

1 s'-U" 1 c r. dır. Sıresile iki taksit ödernlycn .. 
Halen yapılmakta olan tahkikat \'Ukat barodan ihraç edıleccktlr. 

- Bunların dlğerlerilc ahenktar nctkesindc oldukça ~ümullü ol· Avukatların vauts olarak en az 
olarak mQbadelc mevzuu olması na· dulu anla!iılan bu hareketin uzun ik.şer bin liraya sıgorta olacakları 
sıl temin cdllml11tir? bir müddettcnbcrf tatbik edilmek· Uıhmfn cdllS{iğine göre yirmı iki ba.-o 

- Bu 5Uallntz çok yerindedir. te olduğu anlaşılmııtır. ıle Anadolu sigorta şirketi arıuıındakı 
Bizim için kunı yemişler bibi mallar Kimisyon bu ithalatçı tacirlerin mukavele bugüne kadar memleket . 
ihracı bakınundan çok ehemmiyetli Anadoluya sattıkları mallar hak- mızdc imza edilen en büyük hayat 

5
,. 

ve meselt tüt1ln ise bız:lm tçın e· kında vermiş oldukları geniş öl· ıortası mukavelesini teşkil edecek 
hemmlyetli olmakta beraber satın a· çüdcki ihaturaları burada tasni! et· tir. 
lınması Almanya için de o derece miş ve epsini ait oldukları mın· --------------
mühimdir. MUbadelelerın yalmz rUç· takalarda asıllarilc karşılaştırıl· A M E R J K A D A 
hanlı listeye lnhlsar etmesi ve bu ması itin, fiyat mürakabe bürola. 

rına göndermfctır. Fakat t".,rada· (Ba' tarafı 1 lncl &ahlfcde) X 
malların ihraç edilmemesi ihtımall lyı " ..,., dil ti 

ki bürolar yaptıkları tetkikat ne· dlllr c mcz carct gemılcrlne top bir usulle öolcnmlşttr zannc.-derim. Bu ti ıı. 
usul de şudur: Mukavelenin bütUn ticeslndc büyük bir yck(ln tutan ı !ar yerleş ı-n1ct>c ve topçu efradı ko/ 

bu faturaların hemen pek azının mağa hn::ır olduğunu \'c ı;cmilcr, E-1· 
tutblkı esnasında yani TUrklye bakı· '""'l k u 

aslını bulabllml" ve en n1ühim kı· 1 ı ..... anma zere lımanlara ne kııd:ır 
mından iki ihracat mevsimine tcka· " 

sımlarının sahte olduğunu tcsbit çabuk ı;elirtersc bu işin o kadar su 
bUl eden blr buçuk senelik bir mUd· ederek vaziyeti İstanbul milraka. ratle yapılacağını söylemiştir. 
det zarfında her z:amıın bu serbest be te§kilfıtınn bildirmiştir. M. Knoks, matbuata ~ beyanatla 
ticaret hncml rUchanlı Jlstcdekl mu- tstıınbul bürosu bunun üzerine bulunmuştur: 
badele hacminin yüzde ;~ inden aşa· esaslı bir tahkikata başlamış ve ı Gemileri slJAhlandırmağa kAfl mı,. 
ğıya dUşmiycccktır. Demek ki Alman ilk olarak Raci isminde büyük bır tarda top tem.n edeblleceğım!ze şıı-ı
lar kendileri için birinci derecede .,. kalay ithalfıtçısını tesbit ctmistir. dl kanaatımız mrdıı-. 
hcmmlyctl olan TUrk mallarını lh· Racinin Samsuna gönderdiğini id· Kanun lllylhasının tetkiki itin s·ı
raç etmek hakkında. ancak bizım içltı dia ettiği kalayları gösterir fatu· rdl mahsusada verilen müstaccllyeı 
ihraç bakımından ehcnımlyeUl olıın ralnr Samsunda bulunamamı§tır. ka1'arı mucibince, rnllzakcrat yarın 
bu malları yüzde 75 dı.recesinde sa Suçlu bugQn müddeiumumiliğe bUtUn gün ve cuma gilnU b!r sa ıt 
tın alıp TUrklycden ihraç ctme:de verilecektir. ı devam cdcccktır. 
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Polis hafiyesi Necdet Strçözen 

Tehdit mektupları 
Yazan : Sadun Galip SAVCI 

AK T IF 
Kua: 

Altın: Satı 1'iloez'U'I\ 72.60U28 
Banknot • • • • • • • • • • .. 
Uta.kak , , , , , , , , , , • 

(Dfulkil sayunıı.dan devam) dığımııı laf arasında söyledim. Kur 
Sırçozen :ıarf tomarını yazıhane· J naz herif bana canı sıkılır gibi gö Dahildeki Mabahirler: 

sinin çekmecestne yerleştirirken: riindü: . Oldu mu bu ya... Bana Türk Lir ..... . . ' . . . 
- Bu mektupları bana bırakı· müşterileri kaçırttınız, acaba şimdi 

nız. Siz e-Yinlz:ıe dilnünüz ve hi('bir hir kiracı bulabilecek miyim. Ma· Hariçteki Mubabirı.;: 
şeyden endişe ctıneyiniz. Ben m·i· amafih, hayat meselesi bu... Şa· 
nizi nezaret attına aldırırım. Hiç kaya gelmez ..• Hakkınız var ... Siz 
bir şeycik oimaz. İki üç gün içinde emniyette olun da bizim işin elbet 
de bu meselQ;i halledeceğimi Ü· bir çaresi bulunur» dedi. 
mit ediyorum. Bana itimat eder· - Kendisinden bir mektup al· 
siniz değil mi? dtm. Şöyle diyordu: «Ümidim ta· 

- Bay Naşktin refikası sizi o hakkuk etti, kiracım çıkacaktır. 
kadar medhetti ki itimat P.tmemek Ev arıyor, bir iki gUn sonra ~izinle 
elimden gelmez. kontrat yapabileceğimi zannede· 

Altm: Satı Kilogram 9.415,708 
Altına tahvili kabU aerbeet döTisMr 

Digv dövizler ve Borçlu klirlıı~ 

bakiyeleri • • • • • • • • • • 

Huine Tahvill.-i: 
Deruhte edi. evr&lu nu.wy. karfd.ltı 

Kanunun 6-8 inci maddelerUıe t.t'Cı· 
kan haJııi.D• ta.ratmdaıı ~ t.M,,.t 

Sırçö:aen, Cemal Kavr<ıırı teşyi rlm. Size tekraı· yazarım. ,. 
ederken: Ben bu mektup işini esasen bir Seneclet Ciadaaa: 

- Eğer ev sahtbimrle bugtinl~r· maksatla tertip etmiştim. Bana 
de görü~rseniz ne ona, ne de baş· gonderdi#i mektubu da, size gön 

Ticart 1e1tet1er • • • • • • • • 
ka bir kimseye bana müracaat et· derdiği tehdit mektuplan için kul- EDlll •e TU.orilit CDd .. : 
ti~lniıi kat' iyyen söylemeyiniz. landıeı ayni ya1.1 makinesile yaz 
Hattlı ev sahibinize kend~ine hak mak ga~ini göstermişti ... 
verdiğinizi, belki de bngünlerde baş· - Aman sonra ••• 

lDeruhte edilen nrakı aamlf· 
A. - (yen!ıı karfllıtı ..tam n tM• 

('ri.11.t (iUbu1 ~). • , 
ka bir semte taşmmak düşüncesin· - Mektubu aldığım giln y ine top 
de olduğunuzu fhLtıas ediniz .•. Me· sakallı Konyalı vazlyeUnde karşı· ı E - SerDMt ..aam n t&a1"1.JAt • • 
rak etmeyhd-ı .•• Birkaç gün son· 11na dikildim ve düşünmesine mey 
ra ziyaretinize getirim ... Güle gtı. dan bırakmadan taarruza ge:;tim. ı AY~~ _ 
le ... dedi ve Göztcpedekl adresini • Bana bak Sivriburunvan Efendi; 1 tHı ve döıırıs iMrine ...... , , 4 

• T~vU.At ~ea 
\'e ev sahib{nin ismiRi öğrenmeği Ben senin zannettiğin gibi Konyah ı HasJıı ,... • • • • , 
de ihmal etmedi. monyah değilim. Ben poliı; h:ıfi. l •Y• k:u vaıdeü Mu. • • • • 

ı. yesi Necdet Sırcözenim. Cemal ! Hazineye 2S50 No. lu Ka.ııuna ... 
Cemal KavraTın Sırçöz.ente mil Kavran evden cıkarmak !cin kur · açr.laıı alt.i!i k.arfdıtı .,..... • • • • 

102.124.21~7 
9.534.6«,-

494.023,62 

4.60.561,66 

-.-
49.467 .{52,08 

138.748.563,-

21.7U266.-

275.927.947,89 

(5.322.681,93 

8.311.443,46 

4.999,33 
5.772.641,78 -.-

167.MO.uOO,-

-
Ura 

112 .152.885 ,39 

460-361,66 

62.711.398,2.> 

ı 
1 ........ .., ~I 

275.927.941,39 

53.63U25,S9' 

173.277.641,ll 

PA9 IF 

S.-...,-e: .............. - ..................................... .. 15.000.000,-

Jhti,.at Ak98Iİ: 
Adi Te feTkallde 0 t 1 1 1 1 1 • 

HmUlll • • • , , , 1 , 1 , , 

T edaYiilcleki Banlmodar: 
Deruht. edilen .vrakı nakdiye. • • 

Kanwıua 1-8 inci maddelerin• tnft· 
kan b&zlne taratuıdan vl.ki tediyat 

Deruht. edilen evrakı nakdiye :.iti· 
Y•i • • • . • • • • • • • • 

K&rfWCı tamamen altın ol.arak 
i!Aveten tod&Vtiıe vazedilen . • . . 
Ree&kont mu.kaolli 111.voten ted&vW.. 
\' azedı.len • • • • • • • • • • 

Ha.zineye yapıı.n &ltuı k&rfllıklı a· 
\ '&NI mu.kabili 3902 ~o. lı ka.ııun m\l· 
..:uıuıc~ il&veten l.e<!•VUi• v~ .. 

Mevcluat: 

Türk Lİl'MI . . . . . . .. . . 
Alwı: .\i&fi KlAO&'J'Am 871,150 

i85i :No. la ı.u.... ıere ~>• 
açdaD avw •alraHf• ı.vıU ı.iwawı 
ıMı.a.ı.ı-ı 

s.rı lıJlorram 

Döviz Tuııh.hiidab: 
Altın& t&hvill :U.bü dörislw • 
Diğer dövi.ıler ve alauıw 

b&kı.yelwı • • ' • • • • 

. . . 

7.822.019,15 
6.000.000.-

\ 

158.7'8.563,-

21.76U68,-

136.984.297 .-

17.000.000,-ı 

... 000.000.-ı 

99.000.000,-

11.045.606. 77 

l.233.7S<:,03 

iS.124.167,\ll 

13.822.019,1;) 

502.98(.291,-

i2 2i9.388,SO 

7S.12U67,!t0 

Daha ~güzel 
görUnebileceğinizin 
K

0

a t' i O EL 1 ı.. I * 1 sus~ 
Pudracılıkta şayİnı TECflU"'. 
hayret son bır keşif.. y-.,.,ı 

~- Cildi güullestiun, i bi~ 
27.235.320,Sl 27.23~.320.tı·1 ona güzel bir cazibe "e 1:"\'t Ç· .il 

yat veren unsur • , don~ e~ı~ 
M&alıtelif : ••••••••••••••••••••••• .................. , ........ . 1:n .76~.718.~0 b.i.r cildi, rençlitin ~abıRl~jr'•ı.ı 

lakatının beşinci sabahı, Göztepe· duğun tehdit dolabım ınP.ydana çt· l 
deki evin bahçe kaprsı açıldı. Bah· kardun. Bak şu bana yazd:ğın nıek 11 

. 
çenln bir kenarında bahçıvanla bir tl:tp, şu tehdlt mektuplan h~ln kul- HM-.dub -~: ······-····--·····-···•·· t... • .............. . 
likte ç&reklerlc meşgul olan Cemal landı,ğın ayni makir.c He ~-a .. ılmıs. 1 : ........ - ........ _.. .... -... ....... • 

4.500.000,-
11.562.056.12 

~l==ı::=== 

ıuıler. Pudra yafmıır •• bil•~ 
hatta terleme' ye r1tmerı bıtt""' .ı 
kalır ve arblt parlıak butU~) rııl"1 ~ 
Bu cevher (Krema lcöpli~ ~e 1~ 
tında berıatı istihsal edilnı1~~ 
T okalon Pudr11ında bulu W .,, .............. . 

Kavrar, .içeri girenin Slrçözen ol· yürü karakola ••• ,. Val~b vık diye· · CİDDEN MÜHiM BİR Tf~~ 
_ Yüzünüdill bir ~~afuı; ~ 

kopü~ü sayesindo ııtıbı• dit'' i$o 
Toka 1 on Pudraıınl ve .~ 

1 T• 11- 1938 t.wibiad• itibar•; 
t.kooto haddi •;. 4 Albn üzerine Avant "• 3 

du~unu farkedincc işrni 1:4trakıp medi. Hepsini itiraf ve kQb" l etti. 
lrnrşılamağa koştu, ne düşmr bulune~skia•t ~n1Qcı' r . 

- Safa geldiniz, hayır haberler - Polııeıe teslim ettiniz eıteMıı.i, 

1 
inşaallah? değil mi ? 

- 831.210.912.~ -
83ı.:ı0.912,29 

- Bitti, mesele hal!e<Mkfi, - Hayn· etmedlm. 
- Sahi mi söylüyorsunuz? - Niçin? 1 

Sırçözen. bahçenin bir kenarın· - DUı;Undfün: Zabıt.ay:. ve~m 
dak; kamcriyeyi işaret ederek: ikamete ve;,"& ket'alcle bağlşı.-ıp s~r- ' ~ Re~lam Değil, Hakikat: 

1 rafınıa her hangi bır pudra)'! dr' 
En ı-üzel içtimai yardımlardan Ş y .. t "Krema kopüklü. P~rı 4ı; 

••11111,~ biri olan fitrcnizi verecek bir yer pudralanmı~ taraf dığerırı~aıiP ~ 

1 
aramayınız. Umumi emniyet ,.e g liul daha taze ve daha 1 </f'. 
is!iklal için 4;ahşan başıınızda riinmeıae T okalon pudrırııı 

- ~urada otur.alım, hem lıana best bırakacaklar. Adliyeye ,·erılec"k 
bir yorgunluk kahvesi lütfrder!i· ama bu s:-ad şa.6Rınlığı geçcceı:, 
niz, hem de size meseleyi anlatı. herşeyl lnltAr edcc~ı: , nvukıı.t tuta·, f 

rım. cak. ınklr tılt\kçe mcsf'1cnin i~bııtı 
Cemal Kıwrar beh~ıvana seslen· gilç~ecd< ve bctkl de ya!i&Vı lcu··- • I -~.ı--..ı--< 

d l: tarı.ce.Y.! · ''f 
- Haydi Şaben. Ayşeye söyle, - Peki bu :ıdı;.m cezasız mı kala- ı ~ --ı-ı--1--+--+--f--

okka 1ı iki katı ve yapsın, kameri· cak? t. 
yeye getirsin. - Yok, ben ona övle bir ceza ter· 

Kameriyeye oturdukları zaman Up ettlm ki tadı muhakkak damn.· I ~ :ı--~-+--'--' 
Cemal Kavrar. Suçozcn'i söylet· tında kalmı~tır. ı ~ __ _ 
mck için sabırsızlanıyO«k.ı. _ Ne yaptınız? İ 1 ı--.;....-4-..... 

Fakat o sükunetle· _ Kendlaini toplamata vakit bı· ı '" 
- Kahveler geltıın bvlc dr-di. rakmada.n,. bir şartla zabıtaya \'e:-.· " 

Anlatırken rahatsız edilmiyelim. Nihayet kahveleri getiren hiz· mlyeceğnm ileri 8.ilrdUm ve sıcağı .. - Soldan ııaga: 1 - Zamanın tak&.· 
cağına notere ı;ötUrerek doı't yüz malından · T si· b' ~ .. -

metçi çekildıktcn sonra Sm;ozen . . er . ır m_,..,n auy!J. 
söze ba !adı: seksen l!r& senelik hesa.bfle ko.şKU 2 - Bir nevi alafranga peynir • At~ 

Uç sene mliddelle kiraladığına da ır t tac k 3 K d • Habe ' 4 
Tehdit mektuplarını göndere· sizin lehinıze. bir kontrat ımzaht- u a . - u urma, r. -

ni buldum. tım. Bır memleket. S - Yedi yıldızdan 
- Kimmiş Ali-ah aşkına? milrekkep bir mecmua. 6 - tret; vi· 

Ev sahibiniz . .. - Pek büyük bir ceza değil. !ayet. 7 - Adımla ölçmek . 8 -
_ Ne söylüyorsunuz? Sırçozen glilerek cevap verdi: Soba ve mangal Aletlerinden bin: Yııl 
Diyen Cemal Kavrar öyle bir - Bu kaiiar olsa hakkınız var. 

varma. 9 - Bir böcek; Teral M1ı1&1tl 
tarafında mtinlcşir bir m~hebe taht 
adam. 10 - Matematikte kullanılan 
Yunanca hır sayı : Niğdenin 15 kilo

hayretle yerinden sıçradı ki elin· Fakat dsJuuıı var: Uç senelik kira 
deki kahve fincanı )'el'e düştü. tutarı bin dört yUz kırk lirayı ta· 

Sırçozcn devam etti: 
~ Tabn maksadı tehdidini ye· 

rhıc getirmek değil. Sadece sizi 
korkutarak evden çıkmıya mecbur 
etmek ve evi yuksek kira ile baş· 
kasına vermek. 

Cemal Kavrar.ın ayakları suya 
ermişti : 

- Vay canına ... Fakat siz bunu 
nasıl meydana çıkardınız? 

- İşi bana anlattığınız gwn ev 
sahibinizin aben siz.in yerlnitde ol· 
sam izimi kaybeder, hatta icap e· 
derse semti degiştıririm " tavsiye· 
sinde bulunmqs olma 1odan der· 
hal şüphelenmiştim. 

- Doğru •• • Benim hııç ak~lma 
gelmedi doğrusu •.• 

- Bu Güphenin yerinde olup ol· 
madığını tesbit etmek lazımdı. Zi· 
ycırctinizin ertesi sabah top sakallı 
bir Konyalı tacir kıyafetine gir· 
dim, Kırkayak apartmanında ev 
çatlatarak kendimi Konya tüccar. 
larından .. Haggı Gurdoğlu,, olarak 
takdim ettim. Konyada doktorla· 
rın tebdilihaV'll tavsiye ettiklerini, 
bunun için istanbula geldiğimi, ya 
zı burada gec;irc~gimi. bu maksat 
la bir yazlık aradıgımı , Goztepe. 
deki bahçeli köşkünü gördüğümü. 
içindekinin kontratının bitmek il· 
1CrC olduğunu oğrendiğimi, kendi· 
sınin adresini alarak bu hususta 
konusmak üzere geldiğimi söyle· 
dim: Hiddetle: tı Allahın belAsı bir 
kıracım var. Üç senedir bedava 
mesabesinde oturduğu yetmiyor. 
muş gibi bu sene de koordinasyon 
kararını onc sürerek çıkmam da 
çıkmam diyor. Bununla beraber, 
bir noktadan ümidim var, yarın 

kendisini ziyarete gideceğim. İn· 
şallah milsbet bir cevap alırım. E· 
(:er ümidim tahakkuk ederse sizi 
nerede bulayım?n Kendisine bir 
arkadaşımın evinin adresini ver. 
dim. •Burada misafirim, dedim, 
bana bir mektupcuk uçuruverin. 
yalmz pek gecikmezsc iyi olur.» 

- Ne gün oldu bu? 
- Cuma günü ... 
- Tamam, cumartesi bana gel· 

dl... Tavsiyeniz veçhile cıevden 
çıkmak niyetinde olduğumu, hat· 
Uı fstanbulda münasip bir ev ara-

mam ve peşin olarak aldığını d.. m<'lrc cenubu sarblsın<kı bit' katıabe. 
noter huzurunda kontrata ilfıvc ca.. 11 - Pıslık. 

- O zaman iş d ğişt.I ... Mfuıtahan· l'uka.rıdan aşağıya: l - Kalın ka· 

tır ktrata... !alı: Hazır. 2 - İstek : ~· 3 -
Sırçözen kalkmağa davranırKetı Uğurlu ; Zıya. 4 - Yağ sil.rıne; Şi· 

Cemal KaVt'ar sordu: kar. 5 - Nanenin &esli harfleri; A· 
- Peki. bu iş içın Ucrctlniz? kıllı . 6 - Neron'un seMrz harfleri; 
- Siz ne münasip ı;örUrsenız... Tersi: kardeş. 7 - Ağrılara lyi &'8· 

- O halde ... Bu ay başından ıt ;- len bir ilaç. S - Tersi: Gok; Teci-
baren tiç sene müddetle her sene lüo:.· men. 9 - Av; Budala. 10 _ Yay· 
fen selıp ol80 lira kirayı benden alı· ma; RUzgı\r. 11 - Tersi: lhtiyar~a· 
nız, bu sizin hakkınızdır... mak. 

:-Oadun O. ı:o;A \ 'CI Dunkiı bulmaunın haili 

G O
. N o· N "'oldan ağa: 1 - Karanltk; Sı. 

[ 

- 2-Ayan; Aside. 3-Mahzen; tn.a. 

_J 4 - Akmak: Alle. 5 - Eklen>ek. 
. _ 8ORSAS1 1 6 - Alt. 7 - At; Neca •. S - tbış; 

Sari. 9 - Kasaba; El. 10 - İbiş: 
15 TEŞRİNİEVVEL 9U Haıle. 11 - Za.; Behzat 

l Sterlin 5,20 
100 Dolar 132 

> Yen -.-
11 Peçeta 

100 İsviçre kr•nu 
......... ... ab .. ltl$ 

12,84 
30 ,77 

1933 Türk boıcu I 
1918 istikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Er~ani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Dcmlryolu tahvili 

NUllUT 

ı.. L 
22 50 
22 00 
20 55 
20 35 
49 25 

24 95 
24 00 

129 00 

l"ukardan aı:sğ13a: 1 - Kamara: 
lkiz. 2 - Ayak; LabadL 3 - Raıı
met: lsa. 4 - Anı.ak; A,ar. 5 _ 
Eklct: Be. 6 - Lan; Sa. 7 - ts: A· 
tına; He. 8 - Ki; Dilenci; tz. 10 _ 
Semek; E IA. 11 - Atalet. 

RADYO 
LrROGRAMı:J 

1.30 Prop-am 
7.33 Milzık 
7.45 Haberler 
8.00 MUzik 
8.30 Evin saatı. 

19.15 MOzlk 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest Türk Altını (Hamit) 

Turk Altını CHamitl 
Kalın be~i birlik CRcşat) 
24 ayar altın gramı : 48 12.30 Program 
-------------- 12.33 MUzık 

10 dakika 
20.15 Rad. gazete 
20.45 MUzik 
21.00 Zira tak. 

21.10 Müzik TAKViM 
16 TEŞRİNİEVVEL 941 

PERŞE:\IBE 

AY: 10 - GtiN: 289 - Hızır: 164 
RUMİ: 1357 - Blrinclteşrin: 3 
HİCRl: 1360 - RA:\IAZAN: 24 

V AKIT ZEVALİ EZANİ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,13 
12,00 
15,04 
17,28 
19 ,01 
4,34 

12,43 
6,31 
9,35 

12,00 
l,31 

ı 1,05 

12.45 Haberler 
13.00 MUzik 
13.30 MUzik 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.30 Müzik 
19.00 Konuşma 

21.30 Konu~a 
2U5 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 MUzik 

22.55 Kapanış 

--- DOKTOR--·~ ~ 
ORFANIDİS 

Cild ve Zührevi mütehassısı 
Beyoğlu Suterazlsl sokak No. ~ 
Nil apartman 2 el kat Tel (3731 

Yurdumuzun her köşesinde dürüstlü,ü, 
ucuzıucu ve bol çeşitlerile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
~eanedcn ve bir fiıd.r .nzmı:tim: ~ ~ 
dm mobOy& alın& malannr tavsiye ve 

muUaka aa.Jonlanmızı..: .-rmıılfl!'!ni r.klll. e· 
deriz. Bilhassa 1ngil s ~ - • · 
\'Wlturya ı;andalya.\ar ı mevcuttur. 1ırt.arıbul, 

~ 

1 
Turk Raya Kurumu var. fini:r: para iade olunacaktır• 

iHi BOYRQM BiR. n-noUP-' 
Rıza Pqa yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel. 2H07. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Beyoğlu itfaiye grupu blnasın.n tamiri !çın alınacak kum, çakıl. çl· 

mento, tuğla, kıreç, çinko .saire açık eksiltmeye konulmu,tur. Tahm.n 
bedeli 2000 lira ve ilk teminat 150 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat 
MUdUrlUğü kaleminde görülebilir. tha le 31.10.941 cuma gllnU saat H de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Tal iplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 941 yılına ait: Ticaret odası vesikalatile ıhale günü mu· 
ayyen saatte Dalml Encümende bulu nmalan. l9193) 

Kimyevi Maddeler 
Satışı 

Halk Bankası Türk Anonim 
Şlrlletllldaa 

A'6lıda mtifredat ve ısımleın yazılı kımyev1 ma.ddeler ufak partiler 
halinde ve pazarlıkla 20 Tefrinevvel 941 tarihinde aatılacaktır. Bu mad· 
delerle doğrudan doğruya all.kalı f.lln'at sahip ve mUesseaelerintn ?atan· 
bulda Yenıpostaha.ne civarında İstanbul Halk Sandığı binasında mttte· 
şekkil komuıyona mu•~'Yen gUn ve saatte müracaatları ıltn olunur. 

Arttarma pnü ve ıaatt Maddenin ismi Mtırtan 

20/ 10/ 9(1 saat 14 
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Vulkacıt Merkapto 
> D 
> D.M. 
> F 

tgepal c. 
Tanıga.n 

Acıde Oı:alique 

Bısulfite de Soude 
Nourlnax 

Devlet Demiryolları ilanları 

Kllo 
2000 
1000 
1000 
1250 
~o 

500 
1000 
2000 
ıoo 

Eskişehir deposuna bir sene zar flnda gelecek olan tahminen 30000 
ton kömUıiln tahmil ve tahliye i~ kapalı zarf usulllo eksiltmeye 

konmuftur. 
Müteahhit emrine cleklri.de mu tcha.rrlk bir vinç verilmek şartllı 

beher ton kömUriln tahmil llcretı 17.5, tahliye ücreti 16 kuruştur. 

Muvakkat teminat 731 llt'a 25 kuruştur. 
Eksiltme 3.11.941 tarihine mUsadif pazartesi sUnü saat 11 de Hay

darpaşada birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mu
ayyen e-Un ve saatte hazır bulunmalan ve zarflarını saat 10 ıı. kadar 

komisyona vermiş olnıaları llı.zımdır. 

Fazla ızahat ve şartname istiyenıer i~letmeye mUracaat etmelidir. 
(9166) 

Muhammen bedeli (75000) llt'a olan 11000 adedi tulum 1500 adedı ca· 
ket ve pantolondan ibaret takım olmak Uzere cem'an 12500 adet işçi el· 
blscsi 4.11..94.1 salı gUnU saat 15 te kapalı zarf usulıle Anka.rada ıda· 

re binasında satın alınacaktır. 
Bu işe r;irmek isUyenlerin (5000) liralık muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tek'.lflerlnl ayni gUn saat H e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (200) kurusa Ankara - Haydaroasa ve İzmir veznele· 
rinde satılmaktadır. (9150} 

Bi 

CUMHURt~T 
BAYRAMI 

MiLLİ PİYANGO 
CUMHURİYET BAYRAMI 

FevkalAde çekili;ı pllını 
İkramiye ikramiye İkramlJ• 

Ac!edi Mikdarı Tutan 
Lira Lira 

1 50.000 50.000 
1 
2 

20.000 20.000 
10.000 20.000 

6 5.000 
20 2.000 
40 1.000 
80 500 

400 100 
4.000 10 

80.000 2 

Bt.IS.50 Yekita -----

30.000 
40.000 
oi0.000 
40.000 
•o.ooo 
40.000 
ıso.ooo 

"80.000 

Tam bilet Yanm bilet 

ı~ .-iSTANBUL BELEDİYESİ 6 E B j & T j y A 't 1' O~ 

2 Lira 

Tepebqında Dram kısmı B İstikW cad. ıcoıne&~ ... ti 1 
B• aktam saat 21,H da Bu ak§&JD saat ,.....ı 

B A 111 L 1: T KİBARLIK sVJ> 
(5 Perde) _/ 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden : ııJ 
... d• ,. 

1 -:- Eksiltmeye .k?nulan iş: Erzincan vilAyet merI<eıı'}ıııı F 
okul ınpatıdır. Bu ışın keşif bedeli 60,000 altmı§ bin lir• 

0 

palı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. !PıJJ' 
. . 2 - İst~kliler bu işin keşif ve şartnamelerini 300 kurııS ı 

bılınde Erzıncan Nafıa Müdürlüğünden alabilirler a1t~ 
3 - Eksiltme 25 I Teşl".inievvel / 941 Cumart~i gürıil ~ ıo". 

de Erzincan Nafıa Mildürlüju binasında toplanacak eıcsntrne ı 
yonunca yapılacaktır. .;ı.F' 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 4250 lira 11'1"' e1' ,S 
teminat vermesi ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikası v_e ,ı~ 
~5 b.in liralık iş. yaptıtına dair <ıbuna benzer» vesika ue 1~çtıı 
uç gün evvel Erzıncan vilAyetine müracaatla bu işe glrnıelC ıl'· ~ 
mi§ oldukları vesikayı teklü mektuplarına raptetmcleri şartts'~I 

5 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazıtı şı>~ 
bir saat evvelipe . kadar Erzincan Nafıa Müdürlüğünde t~I' ~ 
edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verııcceıct if ~ 
ta ile gönderilecek mektupların muayyen saate kadar geltf11 f 
ması ve dış zarfların mühür mumu ile kapat~lmış bulurıııı~sf811 

tır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez . ~ 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Neşriyat )fil 
AHMET EM1 N YALMAN 


