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Mihverin sulh 
tasavvurları 

Brenner mülakatından son
ka, Mihver membalarından 
ıt a SlUhuna ait bir takım 

haberler sızmağa başladı. 
BUnu ibelki 'daha baska te
Şebbüsler de takip ~ecek, 
fakat lngiliz işçileri hiç 
0raıı tdeği ı ... 

Yazan: Ahmei: Emin YALMAN 

renner mülakatından son

'kli · ~ zihinlere gelen sual şu 
rhı~-~Mihvcr şimdi nereye saldı
-~?> 

Bugünlerde mühim hadiselerin cereyanı beklenen Suriyenin merkezi Şamın umumi göriiniifü 

u 8.a~dırış haberleri yerine bir-

l 
~~nbıre ortaya bir sulh sözü 
ba tr. Garibi şu ki bu söz bam
ll: ka bir şekilde olarak, Bren
e er lllülakatmda:n dört, beş gün 

Musulu -ı Suriyede :-----D-ö_G_o_I __ 
İngilizler aldı 

Bağdat' da 
örfi idare var 

Harekahn 
başlaması 

gün meselesi 

\'\'el Ankara ve İstanbuldaki 
~ebi nıuhabirler arasında do
bi §~ı. Hem de nasıl? Guya 
le zırn araya girmemizi istiyen
rer. o~rnuş, hatta sulh müzake
ls 81 ıcin en münasip yer diye 
ttı~nbul düşiinülüyormuş. Asıl • Almanların bir 
ea~Zakere Dolmabahçede ola- f ngilizlerin bir f k k 
i . rnrş. Komisyon içtimaları ır aya ya ın 
i~~? Yıldızdaki dairelerden de taarruzuna karşı askeri varmış 
G ifade edilecekmiş; miş miş... S uriye m üda'aa 
it aıeteciler hayallerini bir defa J 

4 

b~llannıağa başlarlarsa ne diye . edilecekmiş lngiliz tayyareleri 

Filistine geldi 
Hayfa'da 

Karargah kurdu 
Sur.ye işinde 

Dö Gol lngilterenin 
Vişi de Almanyanın 
yardımına güveniyor 

kırdnoktada dursunlar? Sonuna 9 t 'dd ti 
a~ ar, böyle en küçük teferru- Kahire, 4 (A.A.) - Musulun eyru U ŞI e e Suriyenin yakın bir zamanda 

kadar yürür, giderler· Britanya kıtaları tarafından i~gal bombaladılar mücadele sahnesi olacağı anlaşr 
@o F'akat Brenner mülakatından ~dildiği resmen lbildirilmcktedir. lıyor. Bir gün, Suriyeye Alman· 
...., nra çıkan sulh sözü, ecnebi Bağdatta <İngilizlerin Surlyeye karşı asken yanın asker çıkaracağı ha'bcr ve· 
<qUhab· l • • • ti · h " 2 !haziranda zuhur eden ciddi harektı.tta bulunmalan gUn geçtikçe r.iliyor, ertesi gün Berlin ıbunu 
'-- ır ennm nvaye erıne ıç karışık:lı1-~ar u""zer.ın· e 'rak hu .. k ,.-· dah ad İ Ul!llzennyor. Şimdilik mesele, "'' ı u a ziy e tev'8zzuh ediyor. Har.e- tckz.ip ediyor. Sonra buranın n· 
~a.rebe eden iki taraf arasın- meti dün örfi idare ilan etm~ ve kA.tın b~aması bir gün meselesi ol- gtlizler tarafından işgal olunacağı 
~ bir (Devamı: a. 15, SU.' ıe * (De\amı: Sa. 15, ü. 4 ~) l+I (Doumı: Sa. 6, SU. 1 de) /// 

~ sulh müzakeresine giri- ==========='=========================== \t esi gıöi bir şekil almaktan 
~ laktır. Mihver tarafı sadece 
ırı:~ kename gelin güvey ol- • 
~a karar veııniştir. Yeni ni
ktio~ bir taraflı olar.ak Avrupa 
t:'"<lS!nda kurulacak, işgal al
~~aki memleketlerde bulunan 
~~ hükumetler sulh muah<:· 
~etine ~mza basacaklar, neti
~ e orte.ya Sevr: Triyn.non, 
<len Jermcn, Nöyyi tipi muahe

Deneme arifesinde 
• 

lstanbu ~un bir kısım halkı fena imtihan geçirdi 
Memlekette herkese kafi yiyecek vardır. Yanlış 
düşünenlere ve fena niyetlilere uymamak lazımdır 

l:ı lerden daha çok zayıf bir ta- Bugünlerde blr gUn bir denemo 
la. ltı tnuahedeler çıkacak. iBun- yapıtacatr ve İstanbul halkının lm
,,'r kiı.ğıt üzerinde doğacak, az tihana çekileceği gazettıerde yazıldı. 
ôjtnan sonra kağıt üzerinde Fakat iş denemeye kalmad'sn lstan-

E!cek. bul halkının bir kısmı imtihana gir-
ll diler ve imtihanı fena geçirdiler. 

'1-k U Yanın ve yalancı sulhun Zaten denemelerden maksat da, 
sıı1 asından acaba hakiki bir halkın halindeki kusurları ve hatA-

h de doğabnir mi ? lar.ı görmek ve vatandaşları ikaz 
\r Bunun için ortalık henüz kı- ederek bu kusurları tashih etmektir. 
~tna gelmiş gı'bi görünmüyor. 
l' ll'ıanya Avrupa krtasına iyice 
h a~hnıştır, şurada burada ma
\ aıu Zaferler de kazanıyor, fa. 
:_}ngiltereye pes dedirtmek 
rı~_l\Clnından bir sene evvelsin
"'=ll daha ıuzaktır. 
. lngüjz işçi ıpartisinin kongre
titıde SÖylendiği gibi, Almanlar 
~?Jş bir avansla işe girişmiş
ti! ll'. Fakat gün geçtikçe İn
~Jet-e ve Amerika cephesi me
\; e kazanıyor. tngı1terede mu-

'1enıet emeli ve mücadele ar
~ı Sa. 5, BU. s c1ıo) X/X 

Mısır kabinesi 
~ istifa etti 
'f eni kabineyi eski 
başvekil kuracak 

Deneme l!kırdısı olur olmaz, cbel· 
ki o gUn yiyecek tedarik edilemez, 
ihtiyatlı bulunayım> diye bir kısım 

vatandaşlar fınn ve bakkal dUkkAn
larına başvurmuşlardır. Blı' günlük 
ihtiyat yiyecek tedarik etseler yine 
iyi. hazır elleri vannışken lUzumsuz 
yere erzak almağa kll'lkışmış.lardır . 

Bu mı\nasız gaflet vo tellı.ştan 

dolayı halkımızı fazla derecede ten
kit etmek istemeyiz. 

İS\içre halkı dUnyanm en disiplin· 
1i halkı olduğu halde llk deııemclerde 
orada. da buna benzer nctlceıler ver
miş, fa.kat hUkQmetin ve gazetelerin 

(Dcvnmr sa. ~. Sü. 1 de) */ */ 

1 General Marshal 
başkumandan 

Vazifesinin nerede 
olduğu saklı tutuluyor 

~ Ka'hit-e, 4 (A.A.) - Reuter-: Londra, 4 (A.A. ) - Resmi 
ltı~r .~abinesinde ta<:lilat ya~ıl· gazete, G eneral Sir ] amca M ar
ı.,,~ Uzercd.ir. Nazırlar Başvekıl~ shal Corn.waU'ın başkumandan· 
;ı.qalarını verm.i kr ve Başvekil Irk vazifesine tayin edildiğini b.il· 
>ı .. 1( ditmektedir. Tayin l '..4 W&andan 
~; . t(ll Faıuka .istifasını takdim muteberdir. Vazifes.in in nerede 
~tştk. okluğu ıhakkında bir sarahat yok· 

11 ()irenildiğıne ıgöre yeni kahi· tur. 14 nisan kendisinin Ortaşark 
I.;. ~ l'atın ayıtl Ba,.wekilin riyase· işleri mütehassısı 51fatile diğer 
lld d murahhaslarla :birlikte Türkiye 

ı · c teşkil olunacak Ye Saa i ve C 
v'ftl ene! Kurmayile Ankarad a yap· 
~ Partileri yine hükumete iş· tığı -göriŞneleııden Mısıra avdeti 
V "~ten imtina eylıyeceklerdir. tarihine tesadüf etmektedir. 
'iti !Par.tisinin hala kabine dr Vazifesi yerinin gizli t utulma· 

t::a kalması kat'iyyen :bir ha· sı. generali J 928 den 1932 ye 
t; f ' 1Yasct meselesi değil fakat kadar sefaret ata emiliteri sıfati· 
~ h clafuJj · aset meselesidir. 1 k Berlinde bulunduğu .için Al· 
lq a~a Vafd milli hükumet~! manlann generalin usul v e telak· 
~ ı kabulden ev" el umumı kileri tiakkıooa malılmat sahibi 
~C"lTlektedir. ohnalan düşüncesine atfedilmek· 

l,.> tcdir. General Marsh a ll'in, har· 

~ayzer Vilhelm bin muayyen /bazı inkişafları vu· 
bq . .. .. ku bulduğu takdir<le faaliyete ge· 

Sefer sahıden oldu çeeek bir makama. tayin edilmif 
D

0 
obnası ihtimal dahilind edir. 54 

1\ıı 0 rn, 4 (A.A.) - Stefani a· yaşında olan G enera l Maıwh&ll 
~tldan: orduda en çok lisana vakıf olan 

l ı.j~i Ka) zer, bu sabah saat askerdır ve sekiz lisana v:ik•f bu· 
da vefat etnuştir. lunmaktadır. 

Valimiz diyor ki : 
" Ekmek işinde telaş yersizdir,, 

Bu ay içinde tıabcrsiZ prusi! korunma tecrübesi yapılması mevzuu 
bahsolduğundan halkın ihtimal fazlaca tedarikli bulunmak üzere mu
ayyen ihtiyaçlarından ı;ok ekmek almak istediği ve fınnlann yevmi 
ihtiyacı ~n bu talepleri tamamlle tatmin edemediği görUJmUştUr. 

Vali ve Belediye Reisi LQtfi Kırdar kendislle görllşen gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 

cPaı;lf korunma terrübesl gunü tedbirli bulunmak arı.u u Ue fazla 
ekmek ahnak ~tlyen lıalkın tatmlnJ ~ln üç günlük unun bUt lin fırır..

lara tenUnl lilıumlu giirdilk. lo;tanbulda ~e\mi çıkan ekmek miktarı 

aynldlr. Bu üç giınli.ik fa:ı:lıı lığın t~lbirll danana.rak faz.la ekmek a lmak 
lt.tiyen ,·atand~larmuzın Uıtly&!,'larını da .karı,ılrya<·ağı tııbliıUr. 

Bu Jtlharla ...,kiden olduğu gibi bir ekmek sıkıntl.'>ı ımevzuu bahb 
değildJr. )lamaflh haiH'rı.l:ı: yaııııacağı bildirilen pasif k oruruna tec
rübeıQ i çin halkın ~lındklen fazla tel~ göı.temıeslne mahal yoktur . 

Çüııkü, teeriibe niha~·et birkaç. saat devam edip biteceğine göre 
Juı..yatın nonnal ıs~yrl bozulmıyaıcaktır.:ı> 

A vrupanın bir numa ralı aiyuet kuklası 

ı 

i 

ff ububatın tanzim satıslar1 
Bu huSusta yeni iki kararname 

·dün meriyete girdi 
Ankara, 4 (Telefonla) 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ıştr 
gal mevzuları arasında bulunan 
buğday, çavdar, al'pa ve yulaf 
mlibayaaları ile fiyat ve ~artları
na ait kararname ile buğday ve 
çavdarın tanzim ve satışlarına ait 
kararnameler hükumetçe jlııa 
edilmiş Ve bunların yerine Ofisin 
i~al mevzuları arasına ııonra· 
dan ,ithal edilen mısır ve mahlutu 
da iştira etmek üzere lbu 'hubu· 
batın tanzim Gatışlarını tesbit 
eden iki kararname :bugünden 
itibaren meriyete girmiştir. 

Bu -kararnameye göre bir li
man veya istasyondan 3 kilomet· 
reden fazla uzak olan mubayaa 
yerlerin.in ve ekip mahallerinin 

B. Hopkina 

Atlas 
Kararsızl.ğı 

10 Haziranda 
halledilecek 

Amerika gemileri 
lng:l!z gemileri 
yerine geçecek 

Amerika sefiri 
Peten tarafından 

kabul edildi. 

oetvellerin<le ~österilen satın al
ma Jiyatlarından Toprak Mah
sulleri Ofisince nakliye ücretleri 
düşülecektir. Bu nakliye ücretleri 
Ofisce tesbit edilecek ve 3 ay 
için muteber olacaktır. 

Yeni kararnameye göre, Top· 
rak Mahsulleri Ofisi buğday ala· 
bileceği yerler ve lbuğdaylan n· 
laeağı fiyatlar şudur: 

Seyhan, İçel, Antalya, Hatay, 
Gaziantep, Urfa, Mardin vila· 
yetlerinden 7 kuruş 75 santim, 
bu yedi vilayet !haricinde kalan 
diğer vilayetlerden de 8 kuruş 
50 ısantim. 

Ofis, bilumum vilayetlerden 
çav.da'!' alabibnek salahiyetini 
haizdir. Ofis tarafından çavdarın 

Brennerde 
Türkiye ile 

münasebetler 

görüşü lmüş 

Yeni b:r taarruzda 
ltalya işbirliği 

mühim olacakmış 
Berlln , 4.- (A.A.) - Bir busın.i 

muhabir bildiriyor: 
Jlltlcr - l\lussollnl mUlılkntı 

Bcrllnde keri !1.azlyet inkişafı· 

nın icabcttlrdlğl mbli h!uJlse ola
rak t eli\kkl cdUmcktedlr. Bu rnU
lAkat beklenlyordu. ÇUnkU iki 

dlk tatörlln her mili katı anısın
daki mutad la dalar g ip &"Cç

mlştl. 

l\liintuısıran 51ratcjik olan bu 
kontryma hal<kında faraziyelerde 
hulanm k mU kUldUr. Fakat Bnl· 
kan t ,kllAtına alt bazı m le
le r in \ e TürkJye Uo milna.cıebet· 
le r i n bllha.'iS& menu te~ etmiş 
olmaları aşlk!ır gibi gözüküyor. 

Glrld'ln işgaJinl takip ede<-ek 
olan taarrm da İtalyan işbirliği 

gerek SU\·ey~ mmtakasmcla ge
rek Suriye vaziyetinde blllıa a 
m ühlm olaca.khr. He rhalde bu 
mblıikatın , :kati \e nihai tnarru
L& geçllmedt>.ıı ev,el yapılan son 

beher kilosuna unütcsavlyen 6 
kuruş verilecektir. Ayrıca, Ofisin 
arpa satın alabileceği yerler ve 
alım fiyatları da şunlardır: 

Seyhan, İçel, Antalya, Hatay 
vilayetlerinde beyaz arpanın k.i· 
losu 5 kuruş 7 5 ısantim, siyah ve 
çakır arpanın kilosu da 5 kuruş 
50 santim. 

ıBu vilayetlerin haricinde ka· 
lan diğer vilayetlerden de beyaz 
arpa 6 kuruş 25 santim, siyah ve 
çakır arpa d 6 kuruşa alınacak· 
tır. Ofis.in yulaf etın almak üze· 
re bütün vilayetlerde ulahiyeti 
vardır. Bu yulaflara mütesaviyen 
6 kuruş 5Q santim fiyat verile· 
cektir. Satın alınacak mahlutlar 

( l>fwanıı: Sa. 6, li. 6 to) = 

B. Winant 

Vinant 
Amerikanın 

gecikmemesini 
istiyor 

Bir rivayete göre : 
Hess'in yaptığı 

sulh şartlarım 

Londra, 4 (A.A.) - Times gazc- milli.kat olduğwı.a ,Upbe ~oktur. 

tes1nin Vaşlngtondaki muhabiri bil· •-----------..:: 
diriyor: 

Bir rivayete göre : 
l n g i lter~den bir 

ültimatom götürmüş 
Ne'vyork, 4 (AA.) - Ncv

york Herald Tribune ıgazetesi 
§unları yaz.ıyor: 

Birlcylk Amerikanın bazı mahfil· 
!erinde zannedildlğine göre, halen 

(Devamı sa. 15, Sil 7 de) •ı• 

" Kıta suthü ,, 
ltalyan gazetelerine 

göra Brenner'de 
bu görüşülmüş 

İtalyan hududu, 4 ( A.A.) 
Bi'enner1de görütüJen meseleler 
hakkında salahiyettar mahfillerin 
muhafaza ettikleri ketumivete 
rağmen mülakatın esaslı hatları 
belirmektedir. Bu hususta Cı.>rri· 
ere della Serra gazetesinin Lir 
makaleıi manidardır. 

Bu gazete bilhaaaa diyor ki: 
Her ıey cösteriyor ki bu mü· 

likat, iki devlet tefi arasında 
vuku bulmuı mülakatlann en 
ehemmiyetlisi olrnuflur. Bu mü· 
likat, mutat askeri göriiımelerin 
çerçevesini geÇlnektedir. Kıt'a 
ıulhunu ilin etmek suretile aıke· 

ri hadiselerde bir inkitaf kaydet· 
mek mevzuubahistir. 

(Devamı ı:,a. 15, Sil. 7 de) *= 

(De\•amr: S&. 15, Si. 15 te) -

Robert Kolej'de 
Dün diploma tevzi edildi 

Robert Kolejde d iploma t evzii merasiminden bir İntıba 

Dün Rohert Kolejde kurulu· Buna 6ebep şudur: Buhran sene· 
ıundanberi yetmiş sekizinci defa !erinde mektebe yeniden pek 82 

olarak diploma tevzi edildi ve talebe girmişti. Bu sene çıkanlar 
merasim yapıld ı. buhran senesinde giren talebedir. 

Bu sene çıkan talebe azdır. (Denlmı Sa. 5, SU. 6 da) [**] 

Harp • • 
vazıyetı 

Atlantik. denizinde şimal yolunun emniyeti 
Birleıik Amerika hava mey· 

danlan tesİ$ etmek maksadile 
Groenland aduma askeri kur 
vetler gönderdi. Atlantikte ıimal 
yolu İzlanda ve Groenland ada· 
Jannd_aki Üslerden eeçınektedir. 
Abnanya Norveç ve fftlma eahiJ· 

Yazan : 
itsan BO AN 
(Emekli K um1ay SUbayı) 

lerini elde ettıKten sorva Şimal 
denizinden kurtuhnuş, A tlas d e· 

nizile teması elde etmi§ti. İngiliz
ler §İmal yolu üzerinde Almar 
deniz faaliyetine mi.ni olmak 
için İskoçya, İzlanda ve Groen-
land' da hava ve deniz üsleri bu· 
lundunnak m ecburiyetinde kal· 

(Başı "1 incide) 
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Nasıl Geçti Kumaş muhtekiri ltkın hakkındaki takibat devam ediyor • 

Hangi Sulh 

Almanların Vesferland dedikleri T · h ~ ı · k · · ı · 
biradanın plajında geçen günler erzı anenın yer 1 umaşı ıngı iZ 

- Brenner göriiJme5iııd•~ 
sonra İtalyan gazeteleri A ~~ 
pada bir «kıt'a sulhunun» 1>ab15 

mevzuu olduğunu yazıyor!•': 
Ben bundan hır şey anlayııl11"~ 
dım. «Kıt'a» da muharip Y~ 
ki sulh yapılsın. Hani bir aoı 
vardır: «Muharip yokluğundşıı 
muharebe bitti» derler, oııuıı 
gibi bir ıey ••. Asıl muharip ol~ 
lngilte.-e «kıt'a» harici saY'_l~ 
ğma, muharebeye hergiin bır _ 
daha yaklaşan Amerika da bOf 

) azan: Bebla Tevfik BAŞOKÇU 
~~---~---~-~ 

Telif Te tercüme hakkı ıamamile mahfuzclur 

-50-

Bu düşüncelerimde hata ettiğimi 

blrlcaç gün ::ıonı·a anladım. Biraz 
boşboğaz olan Halil Bey ( T) Beyin 
hakkımdaki duygu.latını şöyle anlat· 
tı: 

- tT} Be.y !izi Almanların içinde 
kaybedilmiş farzediyor. O sizi bir 
Türk saymıyor artık ... 

- ~için? Dedim. Almanlarla iş 

yapmakla TUrklUğilmUn ne al!kası 

var? Ben seviniyorum ki bir Türk 
kadından Almanlar rlca ederek or
tak olmayı rica ediyorlar. Bu Türk
lüğü küçültmez, fakat yükseltir. 

- Sizin fikrinizce belki haklısınız, 
fakat (Tl Bey bir Tllrkil eeneb!lerin 
içinde yalnız görmekten ho,I.amnı

yor. 
- Eğer hareketimde bir fenalık 

va.ıısa (T) Bey biı· eski dost sıfatile 
benimle açıkça konuşup bana iyi yo
lun nere olduğunu göstermeeı J!zım· 
dr. Fakat böyle arkamdan tenkit et· 
mekle değil... Kendilerine de lQtfen 
benim teeııe1lflerimi sc;,lera!ıılz, Bey
efendi, olmaz mı? 

Bir senedenberl tım.clığım in<ı1ın· 

la.mı bana gösterdiği saygı ve sevgi 
yerine bana en yakın gelen bir va

i tandıuıımdan ifllttiğim bu SÖZierin 
ı acı mA.nA.sı altında gtlnlerce mt!.tees
f sir ve Jnahzmı ya.,amışt1m. 
1 Bugün bu hatıraları yazarken Ata 
! türkün büyük ve ebedi varlığı karşı
; sınd& tekrar minnetle eğ!Uyorıtm. O 
bize yeni yollar göStermeseydl kim 
bilir daha ne kadar zaman Türk 
gençliğinin enerji ve çaltşmak kabi
liyeti; Osmanlı devrinden kalm~ 

köhne d~nceler aJtında ezilir ve 
yok edHmli. 

* Ağuetos ayında bir gün Şimal De· 
nizinde Almanların «Vesterland~ de
dikleri bir adanın plAjına bakan 
cKurha.usJ. adındaki otelin geniş ta
rasında «Kurhaus> un sahibi Madam 
M\iller ile k.ıu v.e damaiiı arasmda 
çay içiyordum. 

Bel"lindeki bütün bir senein yorgun 
luğunu dinlendirmek ve çok özlediğim 
denizi görmek için birkaç gün bura
ya gehnlştim. Fakat burada hissetti. 
ğim yalnızlık bana tahammül edil· 
mez im- ıı...ece<1e acı geldi. 

Ertesi günü Berline döneceğimi 
MllAlam Müllere söylediğim vakit: 

- Hiç on günde buradan gidilir 
mi? G&li.b& yalnıZlıkta.n sıkılıyorsu

nuz, dedi. Buynı~ de. bugün çayınızı 
terasta bizim masamızda içinı kı
zrınl& damadmı da gelecek onlar da 
Berlinde otururlar. Damadmı banka 

1 chrektörlidür. 
Doğrusu Madam Miillerin muhiti 

t.na. o kadar cazip görünmedi. Çay 
i~erken herkes: yalnız Alman pa.ra
•ından balısediyordu. Zaten konuşu· 
lanlar1n yüzde doksanını anlamıyor
dunı. 'Ozerimdaki ağırlık da.ha artı· 
yordu. Çay masasına birçok tanıdık· 
lan daha gelip birkaç söz konuştuk· 
tan 80nra uzaklaşıyorla.rdt. Bir ara· 
lık gtlzel sarışın bir genç kızla bir 
genç adam daha masaya. geldiler. 
Çaylarını iStediler. Madam Müller 
yeni gelenleri bana tanıttı: 

- Matmazel Koh ve MQsyü Koh 
dedi. MllsyU Koh Berllnde büyUk bir 
banka direktörü imiş. Benim alma.n· 

ınark olacakmış: Yanı yUZ Tllrk li· 
rası ... 

Nihayet Uç senelik Jnüthiş bir mu
vazenes!zlikten sonra Ahnan hUkü· 
meti parasını yükseltmek çareeinl 
bulmuştu. Fakat Almanya Avrupa
nın en ueuz memleketi iken bir an
da. en pahalı memleketi halini al
mıştı. 

Artık yabancı milletlerin talebele· 
tine kadar otomobil aldıran ve ecne· 
bllere en ina.n:rtma.z bir lüks hayatı 
yaşa.tan dU!jkün para devri kapan
nuştı. Bu hS.dise, zavallı Halil Be· 
yin pek gururla bahsettiği yeni bir 
otomobllinl iki ay içinde satmasına 
sebep oldu, 

Banaşların evi güzeldi. Kmnaş1arı 
boldu. Ben bUtün kuvvetimle atelye· 
de yeni kışlık modeller yaptırıyor

dum. Bir taraftan da model icat et
tneğe uğraşıyordum. 

)ladam Kilnenln evini dolduran 
bütün Rus kafilesi birer birer bura
ya da hUcum ettiler. Ne yazık ki 
şimdi fiyatlar değişmişti. Artık ku· 
nıaş da kabul etmiyorduk. Kırk e!li 
dolardan aşağı elbise yoktu. 

Rusların birçofu fiyatların yUksek 
li!inden kaçtılar. Birkaç tane pek 
zenginleri kaldı. Bütiln bunlara ra.ğ· 
men işler çok iyl gidiyordu. Bana.şw 
lar bana tapınacak gibi iyi muamele 
ediy<Jrlardı. Ben de atelye fie evimi 
a.yırdığıma pek seviniyordum. 

Bir cumartesi gUn U saat dörde doğ 
ru eve geldiğim zaman odamda. Ma· 
dam Damgar ile Anniy! görmiyeylm 
mi? Bir sene sonra bu buluşmak 

cidden çok samimi oldu. Madam 
Damgar ik' gün için Berline gelmiş1 
F'ritza.nın evine telefon ederek yine 
Anniy! bulmuş. BlrUkte bana gel· 
111;.,terdi: 

- Bu akşam mutlak beraberiz di· 
yordu. BU defa kocam benimle gel· 
medi ama., Be.rl1nde oturan bir Nor· 
veçll arkadaşmıla kocası da bizimle 
beraber olacak. Size onları tanıtmak 
isterim. Norveçli arkadaşımı çok se
veceksiniz. FevkalA..de iyi bir ka.dtn· 
dır. Kocası biT Alman bahriye zabiti 
geçen harpte TUrklyede kumandan. 
lık etmı,, Türkleri çok seviyor. 

- Ne kadar, iyi dedim. Elbette si· 
zin doeUannız da siZln gH>i sevimli 
ve naziktirler. 

Madam Küne de araımzıla olduğu 
halde o gün akııama. kadar konuıı· 

tuk. Madam Damgar için bu defa 
hayatımda gizli bir nokta kalmamııı 
tı. Madam Künenln m!lba!lgalarla 
dolu hayranlrğına ba.lu!ırsa yer y11. 
zünde benden daha ça~kan ve daha 
dürüst bir kadın yoktu, herkesin böy 
le bir kadma. hürmet beslemesi bir 
şarttı ... 
A~m, Bertin operasının bir loca 

sında, Madam Damgar ve dostları 

MUsyü ve Madam Kagerah ile bera
ber cAyda> operasını dinliyorduk. 

Bu yeni ahbaplan ilk bakışta pek 
sevimlt bulmuştum. Ve bunlarla ara· 
ımzda iyi bir dostluk olacağını der· 
hal hissetm~tım. Ertesi akşam için 
Madam Kagerah beni Aota Dam
garla beraber evine yemeğe davet 
ettiği vakit sevinçle kabul ettim. 

(Arlraaı var) 

ca bilmediğimi görUnce Fransızca ============== 
konuıımaya başladılar. MUsyU Koh: 

- Bizim büyttk annemiz Fransız· 
dı. Biz de esasen Alsaslıyız, dedi. 

Matmazel Koh öte taraftan: 
- Vesterland çok •oğuk bir yer 

değil m!? Her gUn yağmur yağıyor, 
Ağustosta kürklerle gezilir mi? Dl· 
ye Şil<O.yet ediyordu. 

MUsyü Koh da tekrar: 
- Ce.nım, buradan sonra. İsviçre

ye gideceğiz, oradan da İtalyaya. sen 
de bir şeyden memnun olmazsın 

ki. .. 
Ertesi sabah Berline dönerken bu 

iki kardeşle trenin lokanta.rnda. tek· 
1 rar ke.r\llı~tnn. Benim masamda 

yemek yemek için mUseade istediler. 
Onlar Hamburgta tren değiııtırip Is
viçreye gideceklerdi. Beni de birlikte 
gelmiye teşvik ediyorlardı. Ben de 

1 
yeni işlere başlamak üzere bir an 
evvel Berlinde olmak istiyordum. 

' ctşpişern Ştrase) deki odalarıma 
1 sevinerek girdiğim zaman on gün· 
!Uk seyahat ve bütUn masraf ıçın 

yanıma aldığnn on dolardan ancak 
dokuz dolar sarfetmi~tlm. 

Fakat :r.ı;ı.cıam KUne ben! her va
kitki gtlrüA-uıü bir sevinçle karşılar 
karljllamaı bir haber verdi: Beriin· 
de filmdi artık para düşmesi durınuıı, 
eski kıymetsiz markların yerine ye
ni bir <Reii!Ohsmark> çıkmış. Bu ye
ni markın dört tanesi bir dol..,.mış 
o günden sonra da benim iki oda. 
mm kirasr yeni marklarla fiti yftz 

Altm fiyatları 
Dün Re§adiye altmı 2 6, l O, 

külçe altın 32 7 kuıuftan satıl· 
mıştır. 

Kahve tevziine başlanıyor 
Ankaradan alınan bir ha.bere 

göre, memleketimiıze getirilım İş 
olan 30 ıbin çuval kahveden l O 
bin çuvalının muhtelif vilayetleri· 
mize dağıtılrna"8ına lbaşlanmı§tır. 
Bu miktar kahven.in memleketi· 
m.izln iki aylık ihti;ya.cını karşılı· 
y~ağına .muhakkali nezarile J>a· 
kılmakta.dır. 

Lastik tevziatına başlandı 
Öğrendiğim.ize ıgıöre, son gün .. 

!erde getirtilen 17Q.0 adet otomo· 
bil la.etiğin.in de, v.ilayetleıin tes· 
bit edilen lbtiyaçları nisbetnde, 
tevzi.ine ha!}lanrtl!§lır. Bu lastikler 
valilerin nezaretle;ri altında haki· 
ki ihtiyaç sa!Upler.ine verilecektir. 

- - 0---
200 ton naftalin geldi 
Muhtelif Jnemlaketlerden naf· 

talin gelrnelote devam otmekte· 
dir. 

lil :mıanyadan gelen 
nafta.l.in halen satışa 
mı~r. 

200 toıı 
çık..,ılma· 

Bımdan b..şka 75 ton naftaÜn 
de Bulga<.İstandan ,ehr.i.rni-ze gel· 
rn.ek ö.ze<c ,..ıa ~.,tır, 

malı diye sürdüğü tesbit edildi 
Suçlu gakagı ele verince kurtulmak 

için nelere başvurmuş 
-~~~~~~~--~~~- -~~~~~~~~~~ 

LOtfi Kırdar 1 1 Sığınak inşası 
Ankaraya gitti 
Şehir p.'fınları üze
rinde görüşecek 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lutfj Kırdar Vekaletle temaslar· 
da bulunmak üzere dün akşam 
Ankaıaya gitmiştir. 

Vali ve Bele<liye Reisi mimar 
Prost'un !hazırladığı nazım pli.ne 
lan da beraber götüttnektedir. 
Aşni zamanda asker ailelari i9n 
yeni bulunan yardım Jormülünü 
de teklif e<lecekt.ir. Vali Ankara
da üç gün kalacaktır. 

iaşe müsteşarı 
Şefik Soyer 

Cenup viiuyetlerinde 
tetkik seyahatına çıktı 

Ankaradan alınan bir habere 
göre, iaşe Müsteşarı Bay Şefik 
Soyer cenup vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahati ya.pmak üzere 
T oros ekspresile Ankaradan ay· 
rılmı~tır. 

laşe Müsteşarının, bir hafta 
kadar ~ürecek olan .bu seyahat.in· 
de Petrol ve Ticaret Ofislerinin 
vazifelerini teftiş ve tanzim ede· 
ceği, cenup mıntakasındakj hu
bubat vaziıyetin.i de ayrıca tetkik 
eyıiyeceğl öğrenilmiştir. 

Müsteşara Petrol ve Ticaret 
Ofisleri Umum Müdürleri Bay 
Talha Sabuncu ve Bay Ahmet 
Cemil Conk refakat etmektedir. 
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«Zarif» terzihane sinin vitrini 

f~ryat Mürakabe bürosunun bir 1 dında bir muamele takipcisine 
kumaş ihtikarı işini tetkik ve tah- başvurmuştur. 
kik etmekte olduğunu dün yaz· Dün kendisilc görüşen b.ir mu· 
mıştık. Bu işe dair dün edindiği- harririmize bu muameleci ş.unları 
ım.iz maliımatı ıbugün neşrediyo- söylemiştir: 
ruz. «- . . . Yazdıklarınız doğru· 

Devam ediyor 
Şehrimizde 73 bin 
sığınak yapılmış 

Şehrimizde yapılan siper ve 
sığınakların alakadarlar .taıafm· 
dan yapılan kont;ollanna devam 
edil~ktedir. Öğrendiğimize gö· 
re, şehirde şimdiye kadar yapı
lan sığınakların adedi •On üç bine 
yakınlaşmıştır. KontroHarda elde 
edilen neticeler kaymakamlar ta· 
rafından muntazaman Vilayet Sc 
ferberlik ımlidürlüğüne >bildiri!· 
mektedir. 

Geçen 'kış esnasında çöken ve 
bozu·lan >Sığınak ve siperlerin. sür· 
atle tamir ettirilmeleri lüzumu sa
hiplerine tavsiye edilmektedır, 

Efganlılar 
Hoca istedi 

Dört muallimimiz 
gitmeyi kabul etti ve 

mukavele yapıldı 

İddia edilen ihtikar suçunu iş· dur. Bu işin takip ve intacı için 
(eyen, Beyoğlunda Haşet kitap· Yakob İtkin hana müracaatta 
hanu.j •karşısında «Zarif» terzi- bulundu. Teklifini bir ücret mu· 
hanesi sahibi Yakob İıkindir. Bu kabili ki.bul ettim. Verdiği fatu· 
terzihanenin. dün yazdığımız gi- raları Fiyat Mürakabe komisyo
b.i, yerli mamulatımızı ingiliz nuna götürdüm. Büro şefi bu fa· 
kumaşı okluğunu söylemek ve turaları tetkik ettikten sonra red
fiyatları da yüzde yüz ve hatta detti ve dükkandan musadere o· 
iki yüz nisbetinde tezyit etmek lunan ku:maşların orijinal fatura· 
suretile halkımızı aldattığını ve larını istedi. Yakob İtkinin iste· 
ihtikar yaptığını lhaber alan Fi- nilen /bu faturaları veremcdiğinj, 
yat Mürakabe ıbürosu memurla- işi tevil için bir takım dolaşık 
rından Bay Fazıl ve Necdet, bir sözler söylediğini görünce bu iş
müşteri sıfatile bu terzihaneye te ıbir •bit yeniği olduğunu anla· 
gitmiş, vitrinde teşhir edilen ve dım ve işi 'takipten sarfınazarla 
t••:zihane sahibi tarafından İngi- kendisini başımdan savdım .. » ~- Efgani.stan Maauf .Nezueti 
ıız. malı oldug" u söylenilen b ir ku· Mürakabe ıbürosu, çuhacı Ku· lli memleketimizden mua "m iste· 
maşı beğenerek •biı kostüm yap· yumcıyanadan metresi 1 O lira 25 miştir. [stan'bul Erkek \isesi .ta'bi· 
tırmak jç.in '(>azar lığa giri~mek, kuruşa alınan 2~ 70 metreük Al· jye muallimi Gani, fizik m1.1alüm1 
ölçü vermek suretlerlle suçu tes· man malı bir kostümlüğün ingi~ Hikmet. Galatasaray li.eesinden 
bit etmişl er-dir. l.iz malı djye ve 65 liraya .satılmış Mnhittin, Ankara Gazi lises.in<len 

Terzi Yakob lıkin, 6UÇ üstün· olduğunu da sipariş defterinin tet terıbiyeci Fuat Efganlııtana gitme· 
de yakayı ele verince, telaşlan· kik.inden anlamıştır. Tetkikat ve ği kabul etmişler ve .Efganistan 
mış, göreceği cezadan kurtulmak tah·lcikata devam edilmekte ve .Maarif Nezareti.le bir mukave.Ie 
çarelerini araştırmağa başlamış- suçlunun :bugün yarın Adliyeye ,.i'mza eylerrıişler.dir. Hareket gün· 
tır. Hemen tanıdığı Muzaffer a· verilmesi ıbeklenmektedir. \eri lllen·ÜZ •tı>yin edilmemiştir. 

Şair Ahmet Ha§im ihtifali Kızılay hasta bakıcılık kursu 

Şair Ah\net Haşimin ölüm yıldönümü rnünasebeUle dün Eyüp· 

teki mezarı ıbaşın.da ıbir merasim yapılmış ve mühim bir kalabalık 
kütlesi bulunarak şairin aziz hatırası anılmıştır. 

Kızılay tarafından dün ilk hastalbalucıTık kurau Haseki h .... tane· 
sinde açılmış ve derslere ba.şlanmı§tır. Gönüllü hasta.bakıcılar 

dört haftalık bir devreden soı>ra mezun olacaklarıdır, 

'"rtı ka «kıt'a» da olduğuna go . 
bu «kıt'a sulhu» nemene şef 
d• ? 
ır. 1 1 

- Okumadın mı, Yuııo•j. 
topraklarında ltalyanlarla B IJOl 
garlar birbirlerine girmifler· . 
ki onlar ara31nda bir suUı yııP' 
lacaktır. 

Katmerli ölüm 
Şöhretli veya tamnmı§ .. °!' 

mak da iyi şey değil, çiinl<ii . 
1 

d ik. d f ··•d·· ·· lar J!ı~ aını ı e a Ol' uruyor • d • 
benim hakkımda dCör ı<a ,' , 
öldii diye şayia çıkıyor ın~1~ Halbuki Kayzer'i öldiird?.

1
..-'. 

dirilttiler ve yine öldii~U l-" 
Eğer iki gÜa zarfında aj8ı>' jıı 
tekrar diriltmezlerse Ka~ e· 
kat'i surette öldiiğüne hiilıJll 
debiliriz. 

Yine Darlan ıu· 
Bir okuyucumd<ln şu pı.elı 

bu aldım: 
«Aziz~ !<ör ~adı, l ııt': 
«Hepmızın elı nur 0 ' eri 

Darlan hakkında icap ed.,..ı çcıf 
yazdınız. Fakat benim de ..,., 
hada biT tutam tuzum buJuıı. (el 

«Amiral Darlan' a de1111! 
ki.: ~~ 

«- Hem akıi .., mantıl< i 
mahrumsun. Hem de kalka'• 
yui nutuk irat edersin! .,ııı 

«Amiral Darlan şu ce• 
vermit: .,ıı· 

«- Akıl ve mantıktan .'.!:..ıl' 
rwn olduğum noktasında r"" 
mıyorsunuz. Fakat ~I• 
(siyasi) olduğunu söyi j)til•r 
!ıakkırnda cidden büyiik 
ta bulunuyorsunuz.» d.ıı 

Daimi okuyucuların1t 
lbrabim Çekinfn°1 

Siyaset dünyası ,.111!'!' 
Ma.çek'i nezaret altına . , jıı' 

!ar. Siy,..et düny- gariptll' fP'. 
sanı hazan nezaret bafırıJI ~ 
rirler, bazım da nezaret 
alırlar... ., • ol 

KÖR~ 

Elini makineye kaptırlfl'~ 
ıı• 

Falih Hocaüveyz nıoh"ıı,· 
sinde oturan 13 yaşlaxınd"k\~i" 
haettin Ülkii dün kaşap du j]ıl' 
nında çalışırk...n elini elek~,p· 
gahşi>n k;yma makinesin• ·ri ~·· 
tırmış ve parrmaklarından bı fle'fe 
silmiştir. Y a.rah çocuk ~ta 
kaldırılmıştır. ~ 
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Gidemezsiniz. Mis Maine dün sabah pen
ceremin dibinde bir sfilkasta nuı.ruz kaldı. 
Ya.raland1. Onu bura.ya aldım. Ken<Uni bil· 
mlyordu. Şlmdt bir dakika. durunuz. YEŞiL GOL 

gillllyor ve ellerlnl uğu('turuyordu. r' 
Nlho.yet tsl.lngton sokağına vsrdfl• ' 
- Ç.ek dW'Dlıyacağun. Bjraz bt'kle. s\ır· 
Diyerek Ra.son otomobilin kapı~•D1 ,pl' 

Dedi ve zlll çalarak Ulja.ğı ~ağırdı: 
- Bana hasta bakıcıyı tağrrıurı. 

Hasta bakıcı biraz sonra geldi. Bali hasta 
ha.kkında. ona blr şeyler sorduktan sonra 
savdı ve notere dönerek: 

- Gördünüz mU? Eğer hi\13. Jna.nnuyorsa.
nız doktor Balc-rov ile J&mM Slr'e sorunuz. 
ıınıı Maine dün bura.da ameliyat oldu. 

- AffederslnlZ. Yanılmış da olabillrim 
bana kıı.ma.ymız. Fa.kat benim bu fen& dlt

'ünceme biraz d& siz sebep oldunuz. Ne ise, 
Allaha ısmarladık. 

Noter !:ıkıp gittikten sonra. Raif kendi 
kendine kahp da ,·aziyetı düşününce gülünç 
mevkie dii.,tUğiinü hissetti. O kadar üzilldii 
,,..e slnirlendi ki evden kaçmak, Rodayı bir 
dalla görmemek bile hatırından g~ti. Kızı 
ve bu U.irkaç gi.inllilt faciayı herlıalde unut
mak 1iizımdı. Uautmak için tle e,·den "·e 
hatta. Lontlru.dan uıakJa...,malı ldi. 

Bir ı;aa.t sonra Brayton'a gid("I! bir trene 
blndJ. Bu şehlr bl~l,ll'C batırma gelnıl,

ti. Ruhi ıstırapları unutmak için hazan mu· 
bit değlşttrrnek ço.reslne baş vuraıılıır olur. 
Fakat Ra.\f' trende giı!c.rkt:n ttelı,etle farket
tl kl geoo kızı~ h~'\yaU gözJerln.den ı-ıtn1iyor
du. Altı gün sab'>htıın ak_. kadn.r tek 
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başına dolaştı. Aklı fikri hep Rodada ldL 
Km merak ediyor, türlü türlll endlljelerle 
zihni altüst oluyordu. Yirmi defa. tekrar 
Londra.ya. dtinmete karar verecek iken genç 
kızın Bolden'le bJr geçmişi olduğunu ~U
nerek vaz~lyordu. 

Yedinci gfuıü Noter Karmondel'den bir 
mektup geldi. Vasiyetnameyi tatbik mevki· 
ine koyabilmek için kendisine ihtiyaçları 
vardı. Çaresiz yola ~.ıktı, Londraya akşam 
üzeri vardı. Doğruca Bolden'in apartmanına. 
gitii. Kapıcı kend181ni tanıdığı l~ln içeri al· 
dr. 
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lSTENtLM1YEN Btıı Mtl'ŞTERl 
R&lf'm Lundraya döndüğü gündü. l\lil

fettlş Rason'llll batırma. blrdenbire bir şey 
geldJ. Ralf'ın evinde kaptığı mektubun üze
rinde Re.son bir adres okumuş.tu: 'l'aksl şö· 
förü WUUam'ın adresl ... 

Rason bu şöförü bir h&yll sıkıştırmış ona 
birçok sualler sormustu. Fakat hiç bir şey 
elde edenıemi,tL ŞöfÖr ne genç lo7.ı ne de 

Raif"< !aıumadığmı ve kendlB!ne böyle bir 
mektup gelmediğini söylUyor, bu Uade iiz&
rlnde lsrar ediyordu.. 

Raoon şöförün yalan söylediğine n'lllnıll, 

Fakat ispat edlleınlyen yalBD, dell!Blz bir 
hakikat kada.r !aldeslzdlr. 

Rason ümidini kesmedi. Bir kere deha 
~!örte konuşmak Uzeno )la.iden !Sokağın& git. 
ti. Otomobilin lka.pJ8rm açarak içine bindi: 

- i\Ierlıaba WWJ.am. na.sıls:rnn: 'l' 
Dedi. Şöför bu müo,teırıdelı hiç boşıanma

dı: 

- Nereye gideceğiz! Diye 5uratlı suratlı 
sordu. 

- Yahudi lakotı'un dükkanına. •• Hanl eş• 
ya mukablllnde rehin veren yahodi, ı-g. 
ton sokağında.. .• 

- Berı bu sokağın nereıde oldufunu bil· 
nıiyorwn. 

Rason güJerek: 
'- Merak etme.. Ben tarif edortnı. Kolay• 

ca bulunıun. 
Bütün yol csnaeıuda Raıson kendi keııdiı1e 

Dükki.nm kapısına gelen ~ırağa ı,aıet 
rek: ~ 

- Bir dakika.. Size bir şey so~,.,ı 
Dedi... Çırak otomobile yakllVJW• 

şöförll göstererek sordu: 
- Be. ada.mı tanıyor nıusunuz ! 
Çırak bir an b8o tereddüt ctnıed0"' bııt'. 
- Evet. Dedi. On gijın kader ovl>'el tı ,·t 

ye. geldi bir saatli bllezlği rehin bırııl' 
para aldı. t ı~I 

- Bunun d~ru oWuğıına. yemin ede 

·-~ - Tabii ederim. 
- Pek ara, teşekkiir ederim· 
Sonra şöföre düodrek: · 

- Polis müdürlüğüne .ı....ıı. ~ 
ta""'I 1 

Nasıl lıa.reket edeceğini yoldıı. ıol'' 
polis mödürlüğüne vardıklan zant&fl ,., ,.ef' 
•o.atinin ya.mu., olduğu pa.r&YJ wıuı""'ııc#' 
dl. o-.obllden indi ve kendlsile _ 1,ıol~ 
ynkan gehnesini söyledi. Doğruca [i.tP 0 tlf" 
yanma girdi. Şötıir bekleme od&"rnd~.oı•'' 
ruyordu. Beş dakika sonra adaW1 ~ 
çağusr&k dedi ki: . ;U <' 

- \Vfiliam, l~ yere kendini uıtiŞlC 
ziyet"..e bıraktın. 

- Fakat lıe:ı saati çıı!madnU Jd.. .-') 
(~ 



:r-6· AT • KTAN ------------------------------~-------~~~------------------~--· :t ----~---
Harp Vaziyeti 

YAZAN: 

llısan BOBA1' 1 Pazar günü F. bahçe - G. saray ' 
Amerikanın meshur Nelsonu 1 SIYASi IC'.VIAL 1 

Groenland'da 
tayyare karakoluı 

':f ezlın: M. H. ZAL 

(Ji:ınek11 Kurmay SUbay> 

-----------~~~--__,.-.-• 
~k deniıinde ıimel 

1 tekrar karşılaşıyor 
siparişlerini 

düşmanı 
Milyarlarca dolarlık hükumet 

çeviren kırtasiye 
le. •sine kadar Almaa •· 
lliiia) ~ bo, ölçiifT 5ız-, 

de görülen manara ...... : Al
manlarla İnailWer acleta ~
nna birbiri.erile ~ 
dir. Mes'uliyet almaiı bilir, aür· 
atle karar verir diye tamciJiı· 
maz İna'ilizler, bu harpte çok ilr 
tiyatlı olnnıtlardır. Belki de .... 
zırlaklan az olduju için lurnet
lerini timdilik tutumlu bir suret
te ku!Janmak ibtiyacuu 4..,..-ı 
yorlar. Herhalde öyle likillUİ"' 
yor ki daima itlerin malmlrlaı 
taraftan üzerinde dqruyorlar Ye 
faydah tarafı feda ediJoriv. 
Daier taraftan uaul ve kademeli 
mes'uliyet taraftan diye taDIClr 
ğımız Almanlar, mabzurlan hi
çe sayıyorlar, bir iğın yallpa 
taydalı tarafını göze kemrip ba· 
rekete geçiyot:"lar ve -.,.. 1 
n.kle kumar oynuyorl.r. l 

Y~n emniyeti: Bu müsabaka geçen hafta yapılan 
karşılaşmanın revanşı olacak Bir lokomotif makinistinin oğlu, yazın tarlada 

çalışarak, kışın garsonluk ederek tahsil görmüş 
bugün Amerikanın en mühim adamlarından biri ... 

r 
Bu Mft• ilat*Mn maçanı yapacak G*taaaray - f eq~e 

badan evvel ki. bir m.çta 

iki ezeli r•klP F enerbahıı;e • 
Galatasaray klijpleriml.z ieçen 
pazar ~nü milli küme maçlarını 
yeıprnıılar ve sarı kırmızılılar yet· 
mlş üç ıdak\ka on kişi olaırak oy· 
oayan Fcnerbabçc önünde Nha· 
dall 2 - 1 ga.ijp aynlıml§lardı. 

nildik. Faket yine Calat .. araylı· 
lar ~fu;lülde caliP gelebıldıler. 
Galata.ara.y • f'enerbahçe maçla· 
rından - ev.vel netice üzerinde ıbir 
fCY eöylemek doğru olmamakla 
.bcr.l>er ıtam ve 'hatti takviyeli 
bir tekilde çıkaracaiımız kadro 
jJe ezeli rakiplerinUzi yeneceai· 
mitj kuvvetle ümit eıd;yorum.> 

Diğer taraftan Galatasaray 
bafkaptanı ı...hlel,i Mehmet de 
§UQları eöylemi,tir: 

İniiliz tarihinin me,hur •bir A· 
miral Nelson'u vardır. Bu amiral 
Trafaigar'da pul4k bir zaterle 
lneiliz deniz bôkimiyetin.i tehli· 
keden kurtamu,ıır. Şinı.d; Ame· 
rikan.ın da ıbır Neleon'u peyda ol· 
muştur. Bu Nel.on ••ker deaiL· 
dir. gemilere kumanda el:nesın.i 
b.iımez:. Bütün marile~ bir buro· 
da oturup fabrikalara aipariı \er 
mcktir. Fakat buna raiınen A
merikan taıi:h.inde müiWın bir 
mevki şahibi olın~• nam:ı:ettir. 

MıJyarlır kıyınetMıde ..ıp•rif· 
)erin, takatlarına göre feıbrikala· 
ra takejmi ve her !!laddenin hya· 
tının tayini lazım .gelince B. ku~· 
velt böyle bir itin ~ uaulıerle 
altından kalkılamayacaiını ve 
yeni bır yol \bulmak l~tm ııe1di· 
ğinj diifünmil§tilr. lkJ.nc.i kararı 
da ıu olmUflur: cOevlet meka· 
n.izma.aında yetİ:§en bir adam 
böyle ıbir ~ ba,ararnaz. Hariçte 
bizzat l(lle•"ulıyet alarak böyle if· 
ler ya.pmağa ahım•§ bir adam 
bulmalı ... > 

Hakemin F enerlJ bir oyuncuyu 
sahadan çtkarması üzerine mai· 
lup olan F enerhahçeliler bu maçı 
bu yüzden kaybettiklerini baklı 
oJ•rK ileri sürmektedir. Eeaaen 
maçın 2 • 1 neticesi de lbu iddia· 
nın yer•İıı olmadıiını anla.tma.k· 
tadır. 

S.rı licivertliler, bu mailUbi· 
yetin acl8.lnı çıkarmak için ezeli 
rakiplerine ib.ir intikam maçı tek· 
lif etımİflcrdir. 

c- Bugün iyi vaziyetteyiz. Bu 
hafta lıfu:um ilıttı.mızı oda .daha 
ziyade kvıvvetlendircceğiz. IFc· 
ncr'bahçeyi, on ıki~ kaldıkları için 
yen~miz iddia ediliyor. Bu 
hafta yapacağımız: intikam ma· 
çında on bir İt.i,ilik Fener bahçe 
takımını da yenebileceğimizi eöz· 
le deiil, hİn_!lt &abada -gö&terece· 

Biraz arand~t&n aonra Amır 
rikanın bu vazife için en iyi ha· 
zırlınmıt .damı buluq.muıtur. 
eu adam Ro~buk adında bir mü· 
esşeseN,n 'Sipa.r.iş ımüdürüdur. 

Bütün sün fabrika baqsı ıibi tüten piposu aizında Amerikanın 
mllyarlannı tek batına aarfeden Donalcl Net.on 

Aradaki muvazeneAzliii an· 
cak Amerika doldurabilecektir. 
Amerika bugline kadar tirli 
türlü merhaleleri birer birer .,. 
maia mecbur kalarak adam r 
dun iıerle11Uftir. Serbe.t m&na
kataJarla idare edilen •• id 
büylik okyanusun mubafuua 
altında olduiuna hili -..... 
bir memleketi bir hamlede laar
be yakiattınnak imkimmlı. 
Halbuki muayyen merbalder a
ıılmıı oldujuna ıöre Aa.IEa
run ana hedefleri söaüne U.. 
tinnesi ve ani kararlw ....... 
artık beklenebilir. 

Groenland'm ifpJi •• tana
re karakol vuife.i için ~ 
hava üsleri kuruJmMıı llu iltlla• 
mette atılan kuvvetli bir admr 
d~ Amerika, bu bava iialerin
de; Okyanuau afllC9k kudntte 
bombardımaıı ta.n...&eri bu
lunduracaktır. Bunlar konan 
VMifeeine çlbn A.a.- Mıp 
ıemil.-ini ve cleniwllıı.n halr 
racak büyiildiikte bomWar ta• 
flyacaldardır. Kafiw.rin sittiii 
yollarda zikzak aurelile dolllta
rak eelimet mıaelııine bekçi .-. 
lacaldardw, 8. Rusvelt'in vadet
tiii aelimeti temin İçin bu ldfi 
ıelmeue .,.._ ~ Wu
lacaktır. 

~ 

Dün .kpırn ik>planan ıiki klilp 
idarecileri bu maçı oynamağa ka· 
rar vermi!krdir. Ve intikam mü· 
eaöakuı panr trünü Kadıköy 
F enerhaıhçe eıLMlınıda oynanacak· 
tır. 

Dün aktam ~~ vakit Fener
bahçe kaptanı Cihadı aradık, bl\ 
maç lh;lkkuıılaki fikrini eori:luk. 
Bize şunlal'ı wY!edi: 

c- Geçen :ha.ha maçın yet· 
mi§ dakikumı on kiti olarak oy· 
nadık. Ve bu yüdendir ki ye· 

Evvelki gece ıbior karmanyola· 
cılık vakuı olmut ve 1-Mea" Yal· 
mazla Belkas adında .iki ahbap, 
Akıa.rayda, Ahmediyede yangın 
yerin<:letı ıgcçmekte olan nkeri 
mütekaitlerıden ve .,tyango bayi· 
liii yapan Ali F udm öaiinü k.es· 
mişlerd.ir. Hasan Yıbnaz 'ff Bel
kis Ali f"uadın üzerinde bulunan 
para çantuını ve on tane piyan· 
go biletini zorla almıtludır. 

Karmanyolacı!ar dün AdliYeye 
teslim edilm:İ§lerdir. Sultanahmet 
ikinci adı ce!*:la eorgu}an y~
dıktan sonra mahkeme Huan 
Yılmazın tevkifine ve Be.ikisin 
aerheet bırakılmHına karar ver 
mi§tir. 

Artadaı katili · üç sene 
hapse mahkum oldu 

Bundan hir 1'1'ildclet evvel Şile· 
de Kum.baba • vkiinde Aıbmet 
Gül ile Tevbk adında .ik.i genç 
kavga etmişler ve Ahmet lbıçair 
nı çekerek T &vfikın bitine eap· 
lamıı 'Ye arkad&fln• öldürmiiftü. 

ğiı.> 

ıGörüli:Yor 'ki. her iki taraf da 
galip ıgıeleceiinden emin bulunu· 
yor. Heıftakle ·bu hafta yine he· 
yec:.anl~ bir maç seyredeceğiz de· 
melctir. 

Galatasaray • Fcnerbahçc bi

rinci takımlar maçından evvel ele 
.iki eıeli rakip .B ve senç takıınla
rile tekaütle.ri kar11ıla§Bcaklardır. 

Dün •b.irinc.i aiırcezada Ahme· 
din m~eınesi sona ermiştir. 

M.ıhkeme Aıhmedin euçunu sa· 
bit gördüjünden suçluyu 18 se· 
neye mahklım etmi~e de arada 
tahr.ik ve Y&f küçüklüiü olmaeı 
dolayıaile bu ceza üç aene hapM: 
ind.irilmif ve Ahın edin T evf.ikın 
baJbuına 5 00 lira tazminat ver 
meai karM' altına alınmıııtır. 

Kolunu makineye kaptırmış 
f eriköydc Baruthane cadde· 

anele oturan ve Şifi.ide kllıdüc 
fabrib.ınd& çalıpn Mahmut dün 
fabrikada ~akineler çalııırkcn 
kolunu k.aptırmıı ve Mahmudun 
kolu Keailmiftir. Yaralı Şifli Ço· 
cuk hastanesine ikaJ.d!!ılmıtıtır. * Yedi.kulede, Hacımolla so· 
kağıru:la oturan tesviyeci Ciha.t 
Karayaz dün lnırahor caddesin· 
den tramvayla geç.erken .inema· 
nın önünde tramvay.dan atlamak 
:ietem.İ§8e de kafaşını elektrik <li· 
reğine çarparak ağırca yaralan· 
mıttJr. Yaralı Cerrahp&&f hasta· 
~ne k.aldırılmıttır. 

Rocbuk ımileaacseain.in iti aüeU 
halktan IJllO•ta :ite aipaılf aıarak 
bu aipari§leri Ooirudan doğruya 
fabr.ikalard4n veya ana 'ClepoJa· 
rından ıt;darik etmektir. "1 ayya· 
reden.ı takm~ evden, traktördcıı, 
otomobilden tutunuz da sü.e, mo 
bilyaya, oyunca.ja, 4'iyeceie, yr 
yeceğe ,kil.dar ıbu mii .. esenin nt· 
madığı e§ya yoktur. Memleketin 
muhtelif yerlefıinde depoları var 
dır. Bastırdıiı cilt cik ka.tologları 
her yerde hu:ır bulun.durur, bu 
kataloglara .ıöre Üpaı,Lfler alır ve 
scıvkiy&t yapar. 

Biçilmİf kaftan 
İfte .S. Ruzveit'in Amerika ve 

İngilterenin aiıparl, ve f:İyat te.bi· 
ti .diktatıörü ~·~ulu Ju.ı,
metin<le itleri tek i>apna idareye 
memur ettiği adam, bu ınüeaee.c· 
nin ·llipui§icrin.i senelerdenberi 
idare eden, her fabrikanın taka· 
tını, ber :maddenin maliyet fiya: 
tını yakından bilen bir ihtı•u a· 
daımıdır. Bugünkü vazıle.ıin.i on 
oenedenberi yapıyor. ·Bu on aene 
jçinde Roeıbuk tirkcti beeahına 
dört lbuçuk milyar dolar kıyme· 
ıtinde türlü türlü CfYa •r.it et· 
mit ve aatmıttır. Bu itibarla Ruz· 
vclt'in verd.iii vazife bu yaman 
adam için 'biç.ilmi, kaftandır. 

Neleon. mensup olduğu ıirket• 
ten senede yüz hin dolar m.aı a• 
lryordu, pek çok para arttımuıtı. 
Parada pulda .ıözü yoktu. B. 
Ru~~t. ke~ vatani vuifc· 
ye çagır)p ai.p.ar.iş ve fiyat .itlerini 
.i.dare etmek üzere nekadar mail§ 
istediğini sorduğu zaman Donaid 
Nelaon, diğer bir çok .Amerika· 
hlar clhi ti.! cevabı ve?'fl\iftir: 

- Senede bir dolardan fazla 
maaş kabul edemem. 
.. Mallım olduğu üzere Aımeriko 
hüklımeti meccani h~et ve te· 
berru llcabul etmez. F.tui eurette 
vatani vazife görenlere k.itaıba 
uysun .diye senede bir dolar ma· 
aş verilir. Senede bir dolar ma· 
a~la memiekete hlıırnet edebil· 

Yazan: 
M. B. ZAL 

mek öyle bir tcref sayılır k.i aza· 
sından •biri buna na.il olan aile, 
adeta aaalet dereceainc çtkmıt 
gibi lçtim•l me~i yük.elir. 

Ne!.on, kendl yumruiu ile 
hayatı fcth4den Amerikan .l§ dev· 
!erindendir. Babuı lbir lokomo· 
tif maki?M.ti imli.'" Günün birinde 
oiluna deııµ, ki: 

- Oilum. k.u.uıa .bakma, ea· 
na orta tahsilden fazla tahsil tc· 
min edocek kudretim yok. Baoı· 
nın çareJ.inc bak. 

Çocuk cevap vermi§: 
- O.dilme, tiiııb~. b-.ı aten 

·bunu düıündüm. Hem çalıfıp ha· 
yatımı ıkuanmak, hem de taluilc 
devam için kendime aüven.iyo· 
ruın. Kendi atuv;vetimle yüzebili· 
rım. 

Küçük Ncleon tatil zamanı 
tarla:larda çalışını,, mektep za· 
manı lokaotalarda ianıonluk et· 
mlf, ne ya.pmıf, ya.pmıt. Kollej 
tah.eillni 'bitiımi§, eonra kimy• 
mühendiai oJarak kendi kendini 
yeti§tirm.if. 

KabujuQdan Çlku ~ 
Günün birinde Roebuk firma· 

sının k&t.aloa daireainde kendiai
ne .bir vazife verilılnce deıfıal çiz· 
mıeıclen yukarı çtk11llfo dairenin 
müdürünü aramlf, bulmuı: 

- Bay müdür, demif, böyle 
katalog yu.ılınaz. 

- Ya 1Mı11l yazılır} 
- Siz allyifli y.azJar yazıyor 

llUDUZ, mallannsıs methiMena edi· 
yonsunuz. bir defalık pek çok 
qlÜfteri toplanınız, fa.kat de-vam· 
lı ln}ilfteri tatamUllnız. 

Mildiir kızmamıt. bu acemin.in 
dere vermeeine gülmem.it. çünkü 
Amerikada fikir ve bulut kıymet 
verilen bir metadır. N•eden gc• 
liue pi.in. ehemmiyetle tedcik 
edilir. Bunun için müdür aenç 

~ OltnaYtnca. .A.wapada bir ~ 
' 

1
111\e devan etmek iMedtla. Onun lçkı 

llıt~"2 geç kaldltnnı Mtledlrn. Kenctınıı 
TflldKA No. 66 darik edlleblldL 

'1 en. Yorgun hl18edtyord\Jm. 
"- r lıcarethane açsam? Btr terzihane te' '? Hayır .. Hayır ... Panunın bir kıs· 
~fakır kızlarm taıMHine heerebıem ! Bu 
llıtıı btr fıklrdt ama beni ancak mAnen tat
~~ebUırdL Halbuki ben meşgul olmak 

" duın. 
~ha ıw,ı beynimin içınde Nr Yt1dız 
~ 1; Bir hastahane ku~. oraemı biz. 
t~ 
~ e etmek .... 
~~fa buna karar verdikten IOIU"a zth
~.-:' btnbır. p1lıı buu1Mmı ... erteei run 
,~tnrun ı.o.tle usun umdıYa konu,. 
\t · :Sana yardım edecetini vadetti. Ken· 
\ıı 01111lkça t&nmmıt bir hukıtkçU otduğun-
~lltlrlerine it.inuııdun vardır. 
~Jenı ı,ru idi: Kut&monuda kUçUk bir 
~ lbaL~- ıle bir çocuk ktiniğı teaas etmek, 
\ ı:a-~ öote birini, Mıtti ela-
"'-..atnı t&hHı etmek ... 

~'tu ProJemın t&b&kkuku ioın, blr doktor 
~ e, bana en btıytlk yvdımı edecek o· 
~ 9UJ>heeız kt slldınlı Ferit Bey, Fakat 
~ e..eı de söytedittm ilbi. saınle kar· 
'ıııı lk ~mıyordmn, bunun ün ve be· 

' lçbı r•tt\'eeett netıcewden korJtuyor• 

\~'n Bey • .A.rkadqımın bMuı .. va.clet
\ı.. )'al'dıını ya.pb. Beni bir mtnıu- ını bir 
~' t&ruttırdı. Onlarla mtıakereleri· 

~ hazır bulundu. Yavaş yavat bu proje 
•llıanı ı ,. ntt'"•l'ltl ~tmete bıu,ıadı Hııye. 

\ aıan: Muazzez T !hıin SERKA~~D 
tıında bir maksat ve bir ıaye buldum. 

Bundan bir müddet evvel bir gece, çok 
ümitsiz bir saatimde. nane Hanını ben& 9U 
s!Szlerf söylemişti: cUnutmak ~ çalJfmak, 
boş durmamak, bir .,eyte meflUJ olmak 11-
zırndır.> Onun hakkı V&ml1'. Rehat y .. a
mak için kendimi mut1&ka bir ı,e vakfet
meklffim icap ediyordu. Bu lwıııiadığtm 

proje de yalnız beni defll, benim gibi birçok 
kımıeleri de ateş ve zevkle m~gul edecek 
kadar lnaanl idi. 

Kutamonuya l'flldfl'bn zaman artık ken· 
dhlal lt&ıbUttın bedbaht aa.ynuyordum. Btr· 
çok sUçlUkleri )'eJlJnif, hayatıma bir yol 
leCmlftun. Nuire Hoca beni uimklr n 
metin Dir kadın olarak c6rtlnce NVtndl. O· 
nun indinde hayatımdaki diğer vakalar te· 
ferruattan b~ka bır şey delildi. O asıl beni 
dUf(lnllyor, babamın ölilmUntln beni maddi 
bAkımdan mahrum etmedlttne ıevinlYordu. 
Eauen, muhtuar olsa d&, mektuplanmd• 
Jtendt.ine iatanbuldakl yatayışımdan bahaet. 
tilim için fazla konufa.Cak bir şeytmia kal· 
mamıftı. Hemen onunla bb11kte ışe ıiriftlk. 
Şehrin yüksek bir yerinde bir ana aalın al· 
dım. Bu arsa belediyeye attti. 'üzerinde bir 
hutahane kuracatnnı ıstrenınce, Allah razı 

olsun, vali YU'dun etti, pek ucuz fiyatla ,.,. 
nlf aıutyt bana devreWler. Nuire Banııu 
kendl8tnl ı.m nıA.n~sile ıaeterber etnıiftt. 
Hallc•vi t~. memleketin tanınmıf klmaelerile 
temas ediyor, hastahanedeki yatak aMdlnl 
arttırmağ& çal19Jyordu. 
1ımim etrafında fula stırWtU yapdmam& 

smı temin için bu gibi iflerde Nastre Jl&m
mı lSne aUrmetl tercih ebn~tbn. Esas itlba· 
rile programnnıı şudur: Şimdilik dotutıı •· 
vlnde bef bedava bet de ücretli .yatak ola
cak. Ucretıı yataklar, her sene benim para 
vermlyeceflml nazan dikkate aldığmuz için 
konmuftll1". İlk btiyilk masraflardan sonra 
dotum evinin kendi kendisini Y&'8-bnası l!· 
zımdır. Blllhara, klr oluna, bununla taldr 
hutalara mahsus yatak adedi arttınıaçak· 
tır. 

Çocuk 'kllnlfinde de esu fikir aynidir. Bu 
projenin hayır .. ver insanlar sayesinde c•· 
nlfhyeceğinl Umit ediyorum. 

1'1lhakika mütevazi bır tetebbUs ama be· 
nim bUtUn vaktimi alclı. Sabahtan gece yan 
sına l<adar hep bununla mqpl oldum. ba-
11 da olmaktayım. Vali, Halkevı, q doat el· 
!erinden gelen bUtUn yardrmlarr eetrseme
dlkleri için lffl ve malzeme kolaylJkl& te-

Btr yandan ııtııaıar ,.,..., ..,ala&' buır· 
l&nD'ken, diler taraftan da A.vrupaya ve h
tanbula lleUer sipar1f edildi. Bu l'&Jret ve 
hararetli faaliyet sayesinde hastahane mu
ayyen tarihten on bef ıUn enel bitU ve bir 
hafta evvel de açılma merammlnl yaptık. 

Bilmem ht&nbul gueteleri~e gördUnUz 
mu? Hayır seven bir Hanınun Kaltamonu 
da bir dotum evi açbtJndan kıMca bahae
dilJyordu. Ben bilhaasa ismimin yuılmama· 
eınt vaUdtıa ric:a etti#im içtn o da PMt• 
muh&blı1ertne bu hwıu.ta talimat vtnaaı,tl. 
Açıqas bir gazeteci t;u tallinatın harlclııe 

ı:danak 18tetnLt fakat ~ maıamat aıa.
rak benJm yerime NaZire llM•m imdDi 
Yun\Jf. 

BOtOn bunlu Wen11&t. .. Geoen llatta OU
ft\a gtlnt1 acıım~ merubnlnl J&Ptııc. 1tDl il· 
le vektletnam.,S 16nden:Ullm sUn.. O gün 
çok me11•uttum. bu •ıdetıml yalım kendi-

me inhisar ebnek istemedim, bir dostun be
nlınle beraber olmasını arzu ettim. Dünya 
)'Uıtlnde yalnıs olmadıfıma inanmata mWt· 
taçtım. attabl •izi hf.tırladım Fent Bey .. 

Nôtert&ı r .. ını vew.tnameşinin at.. be

nim ...smı, benim hatıramı ulqtırdJlnu na· 
sıt anlamadnusT &ekiz ay evvel yanm kal• 
m19 olan btr ifl ikmal ~ mi size o kA'1df 
yolladıtımı zannet Unla? Ben tatanbuldaa 
oradaki apartmanll'ndo.n o kadar UMMard&
yım ki. .. 

(Ara.nr) 

mühendise ıük6netle sormu§: 
- Tavsiyen nedir? 
- Katalog yazmak siyasetini 

deiiıtirmek... Halk katalogumu· 
zu okuduiu zltman vereceğimim: 
maldan fazlasını değil, ckaiğını 
bekle.in. Malı eline alınca mem· 
nun olsun. 

- Haydi öyle J.c, kendi ıu· 
bene ait katal()6u ıbıJdığin gtbi 
hazırla. 

Roebuk müeeaeeeai, bir müd· 
det .onra bütün kataloglazını ay· 
nj örneğe aöre y~pmlf, halkın 
yüzde yüc .itimadını kazanmak 
prenaipine dayaıwnıı. Hayret ve· 
recek ıbir .inkl§&f ccç.innif. Sene· 
lik cir06U yüzlerce milyona çık· 

mıı. Amerika.da batlı .batına bir 
va.rlak olmut. 

Şirket, bu .iti idare eden akıllı, 
dürüst adama dört dle sarı1mış, 
hudut.uz Alahiyet vermit, o da 
akhıeliıni ve .,ecrübeaile senede 
yuım mi)yarhk aipari§İ tam bir 
billi ve ıtec.rübe ile ~ar.e etmeie 
koyulmuf, Amerikanın iwbhaal 
hayatına ait her müeeseııeyi ya· 
kın.dan tansmlf. maliyet heaabına 
ait formülleri. k.i.r hesaplamu .su 
&i>i öirenmif. 

Y alnıs altı memurla. •• 
İtte Vilaon'un milyarlara si· 

İncili:a ta~ mİldllrc:a 
~ut okluju için ba karakol 
vasih.ini 7llfNlllllY~ .. 
•iır )'iikti Amerika tanareleri
nin Üzerlerine aım-, fili harp 
aahalannda İnailizlerİe ifbirliji 
yapma;. doina iık mitrİID n 
teairli adımdır. 

Amerika için it, daima IHr ir 
tibmette Hk ad11n1 atmaktadır. 
Diier adun.larm aıkaea mutlaka 
.uratle ıeİl'r. AmerikaD111 Loa· 
dra aefirile B. Ruzvelt ar~ 
mühim görüpnelerden berbalcle 
bu yolda Mri neticeler çıbcak-
tır, 

parifi tek batına idareye memur ====:;;::;;m==--==---=== 
euiği adam, tbu ne-v.i ~ i' ada· 
mı örıwıjidir. Francala fmnları doktor 

Amerika g111ıcteleri kendisi • t • 
hakkında ıu ~Uınatı Yeriyor raporu 15 ıyormuı 
Jar: Francalanın tahdıt kararından 

Vllaon it 11'Öımeie aueamış bir aonra hane.ala çı.lı.: .muına mü· 
adamdır. Kendiaine nekadar iş eaade edilen fırınıa a bunların 
verı!.e altından kalikar. Neşesi biç §ube.leı:i francaia isteyenle;den 
bir uman !>ozuhnaz. Çok litife· t~sdrkli <loktor raporu istcrıutler 
ciıdir, Hergün Hatlerce hüroda, dir. 
rnaaa baımda ıkaiıclıiına aöre a· I Okuyucularımızın pzetenıize 
,ıkb.vada beden aareket,i namı- yaphkları müracaatlar üzerine bu 
na DC yaptıiı .orulunıca fU cevabı ~u.u.ta &l.ediy.e Jktıaat müdürü 
vermi§tir: «Haiu.da bir dofa golf '~ ko~uıtuk, bıze aynen ıunlan 
oynarım. Vüeuclümün mtiyacına .eoyledı : 
atöre yemek yedıjim için bu ba· «- Francala fırınlarının tu· 
na kafi ıeür. Beden hareketi me· dikli rapor istemeie hiç bir euret• 
eele.inde mUba~a.ya llf.İtt.İılderin· le bak~ı yo~tu~. ~~e .bir karar 
den dolayı va'kitsiz ölen ooatla.n· ve emır verılllllJ deııldır. 
mm cenazelerinde de arMıra --o-
biraz yüriiyüt y..,anm.> Kadıköy Altıyolağ11nm 

Neleon ~eciliğin aman istimlakleri bitti 
vermez. w dü~antdır. Aıda:nı 
ve tefkil't çoiaıdikça itlerin mu· 
ameleye b>iulcluitına ve az İ§ 
çıktıiına kaildir. Büroeunda be§ 
erkek, bir kadın memur varc:lu. 
Siparitler telefonla verilir. Nel· 

imar ve tanzimine 'karar veri· 
1en Kadıköy Ahıyolaizırun is· 
timlak.i. bitirilmiftır, Yakında bu. 
eahaıun inşuına batluıacaktır. 

eon y.alftlıZ febrika.yı eeçmek ve müdafaanın lhergünkü lbtiyacile 
fiyatı biçmek meeele.ile uirqır, alakuı olan maddeleri de o ala· 
beeaplar ai61'a.lı daire iie gölli.i- aktır, •İp&r.İf yek.unia.rı için tur 
lür. , dut yoktur, milyarı oda a,ebilir.» 

Ya Mp, Ja ~ 1 Nelıaon'un verdlti aip&rifler.in 
E..ki uaullere inananlar .bu gi· bir Juemı miktarledır, bir ir.aam 

dite kartı ieyan çakarmıılar ve aipariflcrde; cBir fabrika l)le.
hiç olmazea. yarım milyon dolar cut eahuın.a, teııPhlanna, itç.iaı 
d!Jt yijbek ajparifLerin bir heyet ne, elindeki 1-m madde mHCU 

tarafından tetıldk ve mürakabesi· duna aöre .Y.irmi dört eaatte Ü! 
ni iMıem.iflerdir. Neleon'un cevabı ekiple nekadar mal çıkuıJM Mp 
fU olmuttur: 11.İ eiparite ~ahilcilr> diye tartt 

- ftiniee celiMe, ya bep, ya edilmittir. 
b.iıç... fiyat, maliyetin .ınuayyen Wr 

lıtif a halckındak.i taY.İalar üze· formüle aöre heaaeı ve buna mu· 
r.iııe B. Ruzvelt telip dÜfmÜf, ayyen kar ila'Y'Oei suret.ile toptan 
Nelaon'u Beyaz Eve çajırarak ~ayin edilir. Bütün münasebetler 
jki. üç SMt ~riitmüttür. Netiee· namu. üzerinedir. Sjparjılcr tele
cie "'l.,eleon'un eliıMicn COGeft ıi- fonla verilir, aonra teyit olunur. 
parifler.in rNmt ueullerle y-aprlan Telefon siparişi ite oatlamak 
aiparitlere fiyat, kalite. sürat için kaftdir. Namue e.ası harici· 
bakıbunclan üetün olduiuna aklı ne çMc.an fabrika kara li.teye ko· 
ketmit ve fU kararı vermenjn nulur, .blr daha lipari§ almu. 
mee'uijyetini kendi üzerine alm11- itte Amaribcla az zamanda 
tm alandan aonra Nelaon'un bicinc:.i amal milli~ ... 
daireai y&lnız fevkaiide aipıarir eıncla yer alan Donakl ~ 
Jerle mctBUl olmayacaktır. Mill1 böyle ıbir Nel.on'dur. 
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• ÇOCUK DUNVASI • 

Çocuk flikô.geleri: 

Atlattığımız Tehlike ... 

ja.ponyanın nüfusu yıkla bir 
mılyon gıbj mülhit bir farkla ut.· 
maktadır. Bu, da.le.ikada dört kü· 
çük ja.pon dünyaya geliyor de· 
mekur ve 1fte bu .atırları oku· 
~ncaya kadar aört. Japon çocu· 
ıu duny~a gelmiltir bik ..• 

Kahvenin HaUs.· mi? 

Yoksa karaıık mı oldu9unu 
nasıl anlamalı 

Bir sün Nonof, biılikleti 

,.anmc1a. - tepeye ~ 
yonlu. Geçen bir yolca: 

- Niçin bisi'de&e lainmi
yonun?-

Dedi. Nooot, c..m. .. Bm· 
tem fena olmu-.:t ~ bi
.-ıeu atladı. Fabl bm te· 
pedm iınerkea bir bafka )'Ol· 
c:aı 

- BöJle dik bir tepeden 
bisikletle inilir mi? HayMmı 
böyle tehlikeye koymak br 
cWahk deiil mi?-. 

DİJ'• baiJrdı. Az IOlll'a bir 
batka yoku: 

- Benim böyle ıi:rei bir 
1Msildetin1 olaa, tozlaNRMlll 
diye mtunda lap1m. 

Dedi. Ba aefer de Nonot 
ba öğüde kapıldı. Bi.ildeti o· 
mudadı. Fakat o kadar aju
cb ki sendeleyip düp. Te
kaWderin telleri kınldı. 

Öğüt: Hske.in 10ZU1111 

dinleyen, 'berkeai h()fllUt et· 

... iste1en, k.İmM7İ -
tlUll edemez. 

Ba onla ilk ~U§ tecrübesi 
l 8 7 3 yılında Mongolfye k.arde,
ler tarafından yapılmıştır. 

Bu ıki kardq. kağıttan bir 
torbanın içer.i.ini sıca.k hava ile 
doldurup ak tecrübe)ti yaıpnur 
\aıxltr. 

-

Pengoenler. 
gayet tuhaf ve 
hoı lkuılardır. 

Bu kUfiar, :J"I 
martalaıı 1anla· 
rı nıd a laflrlar. 
Yumurta olma· 
d ıiı zaman yer 
ıe.r.i.ııe taş kır 
yarlarmıt. 

Slblrbadar 

Tlbet aihirbazlan uzun MÇı ee· 
verler. Onlarca, uzun aaçlı ol· 
mak kibarlık ve asalet ai&meti· 
dir. Bunun için aaçlannı ve aa.'kal· 
lannı ta tQPuklanna kadar uır.a· 
arlar. 

T avpn avına. av dtöpeği yeri· 
ne §İmçli de bu kıoyun yialü ltö· 
pekle mi gidiyoreun? •. 

- Ne ya.payım, iba.ktım ki zor 
la bir teY avlanamıyor. Biraz da 
yumup.it davranay1111 dedim. 

Badala Kim? 
Çocuk - Sokak ortasında 

Çocuk şiirleri: 

ATATÜRK 
Oç ,..,una selmi,tim, 
o.ı aibi yük ... i)lim, 

Dediler ki vatam, 
Bibnaim iastaran&. 

Her Türkün .&iidiir ol 
uıu- söziidiir ol 

Kimdir' dedim. .,. ..,. ? 
Declilıer ki Atatürk. •• 

Adapaun: z. V. Altiirk 

-:r -4. --· 

" 
_.,. ___ _ 

a.......;m sör· 
diiiüni:a ha A
merilr.ala ta· 
mam 70 MD• 

•JDİ --- ile 
lnıt ohnpr. 

''Aptal Uşak,, 
Yazan: Mahmut Attl:A A \'KUT 

Basünldi procrull 1>' 
7.30 Program ve saat ayat' ~ 

Hatif Program (Pi..), 7."6 ., 
haberleri, 8 Hatif progranıJ!l 
mı (Pi.), 8.30/8.~ Evin _.al. ıJ" 

12.30 Program, ııaa.t ayarı.~ 
Battf şarkılar, 1U6 Ajanl 11-ıf 
teri. 1a Karı~ program cPl-> ~ 
N~ semai ve au aemaıleri• 1 <fi-' 

ı\:::~::~~ d:: ı:: 
toprak mahsUllerl borsdf. ;..,. 
Radyo caz orkestrası. 19 I(oP ; 

8oldaa ..P: l - Blr dans; Blr ~e saati), 19.15 ııacU°..-" 
gıda maddesi. 2 - Erkek evlt.t; Bir orkestrası pr~mm de~.ııılıl 
nota. 8 - HafU bir tatlL 4 - Ziy- 19.30 Saat ayan ve Ajaıd ~ 
net; Vllt.yet. S - Matı~ etmek. ri, 19.46 Mllzik yurttan sesıer~ 
8 - Bir uzvumm:; Neler; Botm• Radyo gazetesi., 20.~ uatıf ;'.. 
veya bofulma. 7 - Ka.mtf, Sötflt (P!.), 21 Kon~ memleıc-' "il' 
dalı veya sazdan örme kap; Btr tuı, 21.10 Solo 9&1"kılar, Jl,_ ~ 
renk. a - Btıro. 9 - Çok iyi; Fena,.. :nufDl& (Sanatk&rlanmıs ~ 
ltk, Karadeniz~· 18- Zari ed&- yor). 21.40 Radyo senfoni~ 
t.ı: Dar. 11 - Ana ve babada.il 1lllln- a, 22.30 8aa.t ayan, Ajaıll ~J}. 
takil: Btr renk; Nesil. ıert.. n.• Dans müziği (Pi>·~ 

Yllkandaa ..-trYa: l - Bir ııeb- 21.30 Yarmki program ve ._,,.,,~ 
ze; Bayatı. 2 - Lagvedilmiş unvan- ~ 
\ardan; İnce kalburlar. 3 - Blr lM7- ~ 
gamber. 4 - Bir neVI deri; Bir llida; 4 - Arabk. S - Ay; Efe, t - ;I!'., 
Bir DOta. 5 - Bir cınıı yum~ ve Bala. T - .Alcan. 8 - K&D: 'il 
beyaz tq. 8 - Blr hastalık; ZDdn 9 - Adak; Aya. 10 - ~ 
lteskinlifi. T - Parçalanln2'. 8 - Yak. 11 - te; Limonata. J 
Kıble yerL 9 - Uaktan ıdyalı p Y*=nh• ~ 1 - ~ 
rllnen feY· 10 - lCritek; Çek tri- laCL 1- '114&; Yaka~ 1111. 3- ~ 
11 - Bir kuf: 1Czllmlf. Canaa. ' - JDmlrPıı: Del. ı - ~ 

8&bll-Ak:~7- ~ 
D~ BtJIMACANIN 11.U.U 1 KO '9k) 1 - ~ Aa· t .,.- -" 
loldıla ata: 1 - Beyelb; MI. ı Ha... • - T sı; #- sS 

2 - A ..... kıDl 1 - 8Mllt; S.-. 1ü9- ~ 
a ascs.:aa.zı sa am:a:aa.ısac :sa !iU s. 

~ eo..... Ta~·-~....._~ 
...... ...,....,... .. m2....-. 

~ MMl M ... - - L A L E ,,,,,_.,,, 
2- KOLEJL!LEff -Otel Emperiyal 

1 ('l'tlrkeıe} 1- JllİL\JID6 - &AY RJIYt)'SU Dtail PO~ .,,,, 
1 lltlı.ANO aotı.-.WA'D L;UlS __.. 
, ....... tM'1bt:ıiB lirr.:.Mıl fl98l'i .,._ CUk. .... l'!Wa. ..... ~ 

'

' 1J-lnfıl ......S!H3 bfr -.-"'4""4!1 Nl(e :W.,.all. 
.... 19&11 .... 1119 ...................... ~ 
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B. Millet meclisi 
Bir çok layihaların birinci 
müzakeresini yaparak tasvip etti 

~1nka.ra, .4 (~.A.) - Büyük kındaki kanun layihalarının bir~· 
ı~, tt Meclai bugün Refet Canı· c.i müzaker~lerini yaparak tasvıp ort baıkanlığında toplanarak eylemi.,'ltir. 
0..-y u, .b•'hriye '\ e jandarma. su· Büyük Millet Meclisinin bu 
"'" ve rnemurları hakkındaki ka günkü toplantısında birinci mü 
il.it ıan altıncı maddesindeki .'?"~· ı zakerelerini yapmış oldu~u . ka 
~e altına alınmak> tabmnırı nun layJhaları arasında Turkıye 
~· ne ait ma:ı!batayı kabul ey· Romanya arasındaki 4 ve 1 ~ a~ 
ltt~ "Ve Almanyaya ihraç edi- bat 941 tarihinde teati edılmı~ 
f\ı, . Tiiıt rqallarma mukabil olan notaların tasdikına ait ka 
rtıltİ~ hesaplarındaki Al:n~n nun layiha$İle iskan kanununu. 
lllt il batında yapılacak değ~ık· 39 uncu maddesinin ve puaport 
4, ~T~rluye - Almanya arasın· kanununun onuncu maddeırinin 
~lleıaa• n tnü.hadelelere mütedair ~adiline ait kanun layihaları dı 
"oı.ı 1 •nl-.ma iç.in teati olunan 
~. •da, Türkiye - halya ticaret bulunmakta idi. 
did'~Yrieefain muahedesinin tem- Meclis gelecek toplantısını pa· 
~ alt notanın tudiki hak· zar tesi günü yapacaktır. 

= === 
Deneme arifesinde 

--.. <8-t• 1 lntide) */ */ 
reı~ tbertne herkesin aklı ba,ına 
l'ttte k lhtıyaçJan mUfterek bir su
' dtlşunrnek istidadı, herkesin 
Ctıebe n çareaıne bakması cereyanına 

le etmı,ur. 
~ ~ltıleketlmir.de çok ,UkUr yiye
~ :~k sıkıntısı yoktur. Bunun 
~ llkamet bugtlne kadar hiçbir 
'~a. için vesika gibi usuller 
IGq, ata ihtiyaç görmemiştir. Tel!' 
'evıne ltlzumundan fazla yiyecek 
'tarı adamlar, blr taraftan ~
llıı ~ normal tevzi slateınlnl JUzum
"ter ere bozmuf ve tsrata yol açmı,, 
\ ıı.'1 t4ratta.n da böeekleı·c, kurtla-
~ afet çekmlf olur. 
~ •n aene Uç ayda satılan mlk
S:ker bu eene iki haftada sa
~ r. Demek ki bir çok tell.şçılar, 
~ir kaç aylık erzak doldur
~ · Yann buna ihtiyaç ol
~ a bu erzakı kısmen israf ede
,. ~ulan kısmını da atacak-
~ . 

mekten ictlnap etmeli ve sinir mu· 
kavemetlnin ancak her sıkıntıyı 

mUşterek blr tesanUtle taşımak su
retlle temin edllebllcceğtnl dU,ıınme
lldirler. Bir memleketin yiyecek tev
zii, muayyen bir nısbet Uzel'ine dö
nUp gıttlginc göre blrlnln ihtiyat di
ye ve tamamile lUzumsuz yere on 
gUnlUk ekmek ve erzak alması ve 
bunları çUrUtmesı, diğer vatandaşla

rın thtlyaçlarını zahmetsizce tedarik 
edememelerine yol açar. Kimsenin 
bunu yepmağa hakkı yoktur. Fena 
dUşUncelller arasında lUzumsuz te
IA.f!arın fena niyetliler tarafından 
telkin edllmesi de he1111.ba katılacak 

bir şeydir. 
Bu cihetle halkrmmn bu glbl de· 

nemelerl tam blr temkinle ve ciddi
yetle geçlrmelerlnl, yanl1' dUşUnenler 
sınıfına girmemelerini ve akıllarını 

kullanmalarını tavsiye ederiz. Her 
aklı başında vatandaş kendi muhi
tindeki yanlış dUşUncelileri ikaz et· 
melidir. 

Ereğli kömürlerinden 
ahnan resim indirildi 

~ ~ dü,unup bu yolda teb\f}ara 
lıt cı:ı rtllUnçtUr. Hele ortada hlç 
"ıı ilen lebep yok iken sırf bir gtln
' eıne sözü üzerine lhtlyaçtan 
~kntek ve erzak almafa kal
~ • kötU bir imtihandır. Boğaz-
'ıııı ~I\ fazla lhtlyatklrhk ihtlya- A~kara, 4 (Telefonla) 
~ 'Yan adamlara memleketin ı~ Ereili .kömür havz .. ıncjJaki ocak· 
~lrına gitmeleri tavsiye edll- fardan istihaal olunan kömürler 
' latanbulda kalmağı tercih den So 3 olarak alınan nisbi re· 
~ b()yıe fena imtihanlar geçir: sim 50 1 e indirilmiştir. 

BEYOOLU BEŞINct NOTZBLIGl NE 

&.ı Q~l Ml.Mltafa Kemal Paşa cadd~lnln tanzimi için 3710 No. lu 
lı~~Y• isUmllk kanununa. tev!ikan istlmllke tAbi tutulan 1stanbulda 
tı '1'nında Kaaap Demirhun mahallesinin eski ve yeni Azaplar soka
lto,~ k'dutronun 1080 inci adasında 5 parsel eskl t yeni 10 - 12 kapı 

lıt arsaya 2030 Ura kıymet taj<dlr edilmiştir. 
lllt 'l'apuda.n alınan kayıttan sahipleri oldukları anlaşılan Fatma MU
Sı tı:nıne, Münire, Hüseyin, lbrahlm, Mehmet Şevki, Fatma, 
ltı Qe'ye rnezkftr kanunun 11 net maddesine tevfikan keyflyetin teb· 
'için ~977 yevmiye No. su tahtında tevdi edilen ihbarnamedekl tebliğ 
ııı..,;-Utunuzun me,nıhatına istinaden mezk<ır şahısların ikametgAh ''e 
~lnln tayln edilemem!' ve bu suretle tebliğ edilememif bulunduğu 
sle la.de edllmlf olmasına binaen illn tarihinden itibaren kanuni 
~ tı &artında takrire gelmeditl veya mahkemeye mUracaat etmeditl 
~e lstımllk kanununun 18 nci maddesi hUkUmlerinln tatbik olu
' l'lın Yine istimllk kanunun 10 uncu maddesi iktizasınca tebliğ 
~'ll'ıına kaim olmak Usere ikl yevn11 gazete ile llln ettirilmesini ve 

ınuhtevi gazetelerden ikWer nOehasının g~nderilmeslnl rica ederlnı. 

"'-tı rtbldir. 
7/S/9U 
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1stlmllk MUdUrU 

Ali Ya' er "-zal 
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Resmi Mühtir ve Jmza 

''l'aıep veçhlle ne.tir n ilim edilmek ve il~nı havi Uç nUsha gaıete 
~lıe ~nderilmek Uzere işbu lllnname c:Vatamı gazetesı iJareha-

lebUg oluntıt. · 
11 l('fıl 1941 Beyoğlu Beşlncl Noteri 

Resmi MUhUr ve İmza 

"'---------------------------~----~ 
'tanbul Fiat Mürakaba Komisyonundan: 
\-:: 1'ro. lu llAn: Yerli kaput bezleri lle ipliklerinin toptan satışların
ilt"._ mı satı' fiyatı fabrika satış fiyatına gayri safi kir olarak % 3 

, 11\! elde edilecek fiyattan lbaretUr. 
~ llro. ıu llA.nın pamuklular ve pamuk iplikleıine ait kısımları bu 
~il edilmiştir. (4309) 

Stanbul Fiat Mürakaba Komisyonundan: 
'~ 1'ro. lu Uln: Tuha!fye eşyaaına topta.n ve perakende satı;ıları 

hlt edilen kAr ynadelerl fUnlardır: 
l 

.._ 'Umumt ol•rak toptan satı.,larda maliyete "ô 28 
~-h a vnıumı olarak perakende satışlarda toptan fiyata % 215 

\ı .._ 4nçak daha. fazla kAn icap ettiren vaziyette olduklarını iddia 
~r~endecıler kom1syona müracaat edip derecelerini tayin ettire-

lr. 

~ .._ Tuhafiyede blr toptancı blr de perakendeci kabul edllmi,tir. 
~UtavueıUar araya girdili takdirde bunların kAr yüzdesi top
~ rı kAr yUzdelerlnden bir miktar feda edilmek suretile temin 

~ ((311) 

''tan bul Fiat Mürakaba Komisyonundan: 
'ıh~ 1'ro. lu Uln: Hı~avat eşyasına tesbit edilen azami k4r hadleri 

l ilde(iir: 
a ........ l<aba allt ve knba eşyaya ~(; 2~ 
a ....._ lntaat malzemeılne % 2S 
• ...,... ll'abrlka ve sanayi malzeıneelnıı % 40 
a ........ l:ı &la.tına % 50 
' ....... lıl&ktne motör ve hususi çeliklere ';C 50 

\... ı ~ ~ine aksamı ve speeiyaJitelere ~ 80 
'-ve 2 ncı maddeleraeki ef)'&larm sat.ıflannda ayrıca '7o 10 pera-

1 'klrı kabul edflmişUr. '. 4310) 

s -----· 
Mihverin sulh 1 

tasavvurları 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri · --· 

< .... ı llldde) X/X 
zusu gittikçe şiddetleniyor. Bu- Suriyede 
nun en açık delili, İngiliz işçi (Baı:ı ı iocide) ı+ı 
kongresinin 19,000 reye karşı dufu söyleniyor. 
2,430,000 reylik bir ekseriyetle «Harekltın Balkanlel'dan tarna
verdiği karardır. İngiliz işçileri mile şarki Akdenize sirayet etmesi, 
11ükfımetin tesiri altında bulun- Alman tayyarelerinin Suriye hııva 
muyor. Verdikleri kararda pro- meydanlarında Uslerınıe.sı buranın 
paganda arzusunun hiç payı ehemmiyetini arttırmaktadır. 
ıoktur. Bunu Almanlar da bili- cAlmanlar, 'imdilik Suriyede hava 

t kuvvetleri bulunduruyorlar. Fakat, 

lstanbul Havagazi Şirketiyle ı 
işçileri arasmdaki ihtil81 

hakkında hakem kararı 

Dö Gol 
(B&fı 1 ı.clde) // j 

söyleniyor. 
Jngil.i%Jer.in iddiasına göre, Al· 

manlar Suriyeyi ele geçirmek 
ıç.İn manevra yapıyorlar. Vlii hü· 
kıimeti de buna ~uvafakat et 
miştir. 

Jngilizlerin Suriye hakkındaki 
rı.kırleri budur. O halde ne yap· 
malı~ lngilız devlet adaml.arı, 
Almanların yapacakları bir em ri· 
vakie karııı bütün tedbirlerin a· 
ındığını bi~diriyoTlar. Fakat, Ö\I 

.edbirler hakkında ketum davra. 
nıyorlar. 

yor. ngiliz işçilerinin kendi sa- Glrltte olduğu gibi tayyarelerle mU-
mimi kanaatlerine göre uzlaş- hlm kıtaat getirmeleri ve Filistin 
ma sulhunun şiddetle aleyhin- Uzerfnden Mısıra yürümeleri muh
le bulunduklarına göre lngilte- temeldir. Almanlar, mütemadiyen 
~enin böyle bir sulhe yaklaşma- hava teşekklUlerinl takviye ediyor-
sına ihtimal yok demektir. !ar. 

Acaba Alman tarafı nasıl? «Bir habere göre AlmMlar. Surı-
Geçen defa Alman fedakar- yeye bir fırkaya yakın kuvvet gön-

d dermlıılerdtr. Eğer bu tnaber doğru 
lık sermayesi dört sene ayan- ise bunun bir kokırduya ibllfı ko-
mıştı. Bu defa sermaye daha !aydır. Suriyede bir ·kokırdu tectıiz 
•ok harcandı, daha fazla zor- edecek sillh vardJr. Almanlann, 
1 andı, hadiseler daha çabuk yü- Fransızlarla ifbiriiği yapmıtları da 
rüdü. Amerika harbe daha ça- muhtemeldir. 
buk kanşıyor. «İngiliZlerin b\lna m8"dım verme-

Sonra bir de şurası var ki, mek için st1raUe haft'kette bulunma
harp, Alman milleti için 1939 ları memuldUr. 
eylülünde başlamamıştır. 1936 «Almanların. Kıbrıs ada.sına yapa. 

1 caklan taarrıı~a. adaya çok yakın 
da esaslı harp hazırlık arına gi- olan Suriye hava meydanlarından is-
"işildiği zaman başlamıştır. Çün tifade etmek istemeleri zanıı1dlr. 
kil tereyağ yerine top nazariye- Suriye Almanlann elinde bulundukça 
si o dakikalardanbcri almış, yü- Kıbrıs daima tE;hlike altındadır. 1n· 
rlimUştür. gilizleri, Suriyede harekette bulun· 

Bu vaziyete göre, Alman f e- maya mecbur eden daha miihtm 
dakarhk sermayesi daha . pek Amiller vardır. tngillzlerin Suriyeye 
çok dayanabilir mi? Alman· mil- karşı kullanacakları kuvvetin mikta
leti gibi sıkı disipline alışmış bir rı mal<ım değildir. Filistinde ve Er-a w dUnde bir buçu• kolorduları bulun-
millet için bile fedak rlıgın el- maktadır. Irakta harekA.t yapan tn-
bette bir hu dudu vardır. B. Hit- glllz kuvvetleri 35 • 40 bln ki•l tah
ler, bu sermaye üzerine defa- min ediliyor. Bu kuvvetlerin bHyUk 
larla kısa vadeli poliçeler çek- bir kısmının motörltl ve zırhlı olma
meğe mecbur kalmıştır. Bun~ar Sl itibarlle bir kaç gUn içinde istenl

Ankara, 4 (Telefonla) safi ~; 3. 
İatanbud Havagazi, Elektr~k ve 2 - Goç.incHrmekle mükclleı 
Teşebbüsatı Sına.iye Türk Ano· bulunduğu nüfusun sayısı 4 ten 
nim ~rketile işçileri arasında çr 6 ya kadar olan işçilerın ayda el 
kan :ihtiliflar, şirket memurlarına )erme safi olarak geçen ücretin. 
zam ~aptığı ~alde, ziyan ettiğini ilk 30 liraya kadar olan kısmına 
ileri sürerek i§çilerine zam yap· sıtfi ~o 12, ikinci 30 liraya kada. 
mak istememi§ ve Vali Lutfi Kır- olan kısmına safi ~ 6, 60 elan 
darın riyaeetinde bulunan V.ila· 10-0 hraya kadar olan kısmınt. 
yet Hakem grupu ~u ıkerarı ver da aafi /o 3. 
miş ve karar Resmi Gaze ted e neş 3 - Geç.indirmekle mükellel 
redilmittir. bulunduğu nüfusun sayısı 6 .dan 

·Bu karara göre, şirketin ma~i yukarı lbulunan işçilerin ayda el· 
durum u hakkında defter ve !he· !erine geçen sa.fi ücretin .ilk 4lJ 
aaplar üzerinde yaıpılan in<;e)eme· liraya kadar olan ~ısmına safı 
leri ~&teren rçordan zararla ~c 1 2, ikinci 40 liraya kadar o 
kapan.dıiı iddia edilen 1940 yılı· lan kı!mına safi ~o 6, 80 elen 
nın, ıbilikie karla kapan<lığı an· 100 liraya kadar olan kısmına da 
l&fllmıt ve i,çilere zam yaptırıl· safi /<> 3 nnhetlerinde zamlaı 
muı lwale uygun ıgörülmüştür. yapılacak ve bu ıSuretle işçilerin 

1 - Bekar olan veya geçin· aylık safi kazançlarının bu nur 
d.irmekle mükellef bulunduğu betlere göre arttırılmasından miın 
nüfusun aayısı '4 Ü aşmayan i~i· baıs ücret tutarı yükselmesinin 
lerin .~yda. eli.erine sa~ .olarak ge· ı tevlit edeceği vergi şartla.rı ~~ na· 
çen ucretın ılk 20 !ıraya kadar zarı itibara alınara_k ıher JŞÇJ ucre· 
olan kısmına, yine .ati olarak tinin gayusafi tutarı ona göre 
Si 12; ve ikinci 20 liraya kadar tcabit edilecek ve işçilerin kazanç 
olan kısmına safi ~o 6, ve 40 tan ları sabü ve muayyen hallerde o· 
100 liraya kadar olan kısmına 1 lacaktır. 

Hububatın tanzim sahşları 
ödenmemiş, her defasında uza- len noktada toplanması kabildir. (8&§1 ı lDcide) = 

1 

t~iıitının !bulunduğu ywlcrde 
tılmıştır. Bunu hazmettirmek i- «İnglllzler iki istikametten hare- için de Se~an, Jçel, Antalya, vuku bulacak satışlara ait olup 
çin de parlak yıldırım zaferleri kete geçeblltrler: Hatay, Gazıantep, Urfa ve Mar buralardan :gayri n:ıahallerin ihti
şeklinde yemlere ihtiyaç görül- 1 - Filistinin şimal bölgesinden din viıixetlerinde 6 .kuruş 2 5 san yaçian karşılamak mksdile yapı· 
müştü.r. Bu yemler şurada, bu- sahlll taklben Beyrut, t1ın, diğer vilayetlerde de 6 ku- lacak satıılarda, satış fiyatı, mev· 
rada çok agı~ r bedeller mukabi- 2 - Şarki ErdUnden Şam, ruş 75 eantim fiyat verilecektir. cudu en müsait Ofis merkez.inde 

Her lkt istikamette muntazam yol- k k yd 1 h k Jinde hala temin ediliyor. Fa- Mısır için de yalnız Samsun viıa· teslim edilme a i e u rner e· 
ıar me\•cut olduğundan her iki kolun f d 

kat elde edı.len neticeler, karşı yetinde 7 kuruş 25 santim, dığer zin satış iyatı ır. hedeflerine varmaları ml\mkUndi.lr. 
tarafı ezecek •e harbe nihayet Gerçi bu yaz sıcağında 400 kllo- vilayetlerde ele 7 kuru~ fiyat tes· Ofis, ihtiyaç mahallerince ta· 
verecek mahiyette değildir. metrelik bir çölil aşmak kolay de- bit edilmiştir. lep edılen maddeleri mahalline 

Toprak Mahsulleri O fisi, hu· b,zzat naklettigw i takdirde satış 
Bu··tu··n dava B Hı"tlen·n bu "'"'ldir. Fakat. bundan 15 glln evvel 

• · ..,, bubat tanzim &atı§ını şu ~ekilde yapan merkezin fiyatına, nakliye 
h k .k t• .. eb"l Fılistindeki kuvvetlet·in Bağdada glt-

a ı a ı ne zaman gor ı ece- yaıpacaktır: Ekmekiik ihtiyacı ücretini de ilave edecektir. Yapr 
w. d b 1 k l tikleri dUşUnl\IUrse müstebat göıiil· . 
gın e ve unu nası ar§ı ıyaca- için yapılacak mısrrdan gayri hu· ı lacak satııılar, yukarıda bildirilen 
ğındadır. m~udyedekl Fransız kuvvetleri bu- bu'bat satıtl~rının fiy~tı A: ?Hain I esaslar d&hılindc . bulu~aca~ fi-

Hitler, tarih huzurunda çok k k akl d 8 lyenin alım teşkııatı ve atıyen vucude yatlarla malın teslım edılccegj a· 
k b . . "h . . na arşı oyac arın an ur .1 k I I d b 

m~ra lı ır ımtı. an geçırıyor: blr lkl gUn içinde İngilizlerin eline getirı .ece o an yer er e ":1~ a· ya ait Ofisin umumi masraf his-
Eğer Alm~n;vada. ış başında csk~ 

1 
geçmesi mUmkUndUr. Bunun için 1 Y.aa fıy~tlarına, 0,50 ku~ş ıı_ave· sesinin ilavesi suretile elde edile· 

usullere zıhinlerı yatmı§, eskı tnglllzlerin en çabuk bir zamanda •ı auretıle. ili: ~n vılayetı da· cek fiyatlarla yapılacaktır. 
-tjp devlet adamları bulunsaydı 'harekete seçmeleri !Unncbı. JWilııdek,t...Of.ia ~tuıda. .,orta E.ılam.&ten P.)'ri ihtiyaçları 
Alman milletinin fedakarlık «Almanların, Gıritte olduğu gibi Anadolu fiyatlarına 1 :kurut 23 karşlamak üze-re yapılacak bu· 
sermayesi tükenin ciye kadar Kıbrıs havasında 'hakimiyet tesis et- santim ilavesi suretile. C: Jııtan· bubat ısatışları bulunacak fiyatla· 
körkörüne mücadeleye devam meleri kolay değildir. Kıbrısa asker bul, lzmir, Aydın, Bursa ve Ko· ra, malın teslim edileceği aya ait 
edileceğine ihtimal vermek ca- tndırmek için hava meydanlarına caeli ıriıiyetler.indeki Ofis te~.k.i· Ofisin umumi masraf hissesinin 
izdi. Geçen defa olduğu gibi,, ma~lk olmak, .suriyede hava Uslerl litına orta Anadolu mubayaa fi- ilavesi suretile yapılacaktır. 
ancak dahili cephe çökünce sulh tesıs ebnek, bır çok tayyare topla· yatlarına 1 ık uru§ 7 5 san tım jl8- Toprak Mah&Ulleri Ofisi tara. 
• . . mak kolay olmıyacaktır. vesi suretile yapılacaktır. Ekmek f d 1 k I b 
lakırdısı Ortaya rıkabılecektı ın an yapı aca un satış arı, u ~ · İngilizler. Yunanistan ''e Girittckl ihtiyacı iç.in Y!l-Pllacak mısır satı!jı 

Halbuki, Hitler halkın için- gibi harekıı.t hazırlığında geclklrlcr- fiyat hm §Udur : Mıaır mubayauı unları im.al için kullanılacak har-
den yetişmiş, yeni ruhlu bir in- se o zan1an vaziyet değişebilir ... > İçin alnn IC§kilatı bulunan ve eon mana venlecek •hububatın bu ka· 
sandır. Bugüne kadar en büyük - Radyo Gazetesi -:- radan vücude ıgetırilecek olan rar hükümlerine ~öre tayin olu-
kudreti, karşısındakilerin zayıf Beyrut bombardıman edildi yerler.de maıhalli :mubayaa fiyat· nacak satış fiyatlarına, imal iç.in 
ve aciz taraflarını keşfederek, Vlchy, 4 (A.A.) - Ofl ajanurun !arına 50 santim ilavesi suret.ile yapılacak masra.fın .ilavesi sure· 
bundan derhal istifade etmek bildirdiğine göre, 4 tnglllz bombar- bulunacak fiyatlar. Yukarıdaki tile baliğ olacak fiyatla icra olu· 
olmuştur. donan tayyan'.111 lbu sabah erkenden maddelerde yazılı fiyatlar, Ofis nacaktır. 

Beyrut 'a hücum etmı,tır. Petrol de-
Reni aşmaktan ve Versay J)()hmna bombalar atılmı"tır. Bir de. 

muahedesini kısım kısım yırt- pol·• lubet nkl olmuş ,.~ bazı bina
maktan başlıyarak bu imtihanı W: yamnıştır. Bir Fransız subayı ile 
parlak bir surette geçirmiştir. bir •·ransız eri ~·aralanmıştır. 
Hatta belki de haddinden parlak 

surette ... Çünkü karşısına çıkan L?1!22Musu lu aldılarz 
fırsatlardan istifade etmekte i-
leri gitmesi ve biribiri ardı sıra 
sözünü bozması, bu harbe asıl 
sebep olan emn iyetsizlik ve asa
yişsizlik havasını yaratmıştır. 

Şimdi iş şurada: B. Hitler. 
karşısında bulunanlann zayıf 
taraflarını günü gününe keşfe
debildiği gibi kuvvetlenmek ih
timal ve istidatlarını da vakit, 
ve zamanında görecek, Alman 
devlet gemisinin dümenini ona 
göre kullanacak mıdır? Alman 
milletinin f edakirlık sermaye
sinin sonuna kadar tükenmesi
ni, geminin kar aya oturmasını 
bekliyecek midir? Mevzii zafer
ler gözünü kamaşbracak, ufuk
taki ihtimalleri göremez bir ha
le gelecek midir? 
Yakın tarihin en dikkate ıa.~ 

yık adamlarından biri olan B. 
Hitler. tarih huzurunda çok me 
raklı bir imtihan geçirmiye baş. 
lamıştır. Şimdilik Avrupa kıta-

(~ ı laclde) * 
asayişi .iade eylemiştir. 

• Radyo •Gazetesi -

. Almanya çok alakadar 
Berlin, 4 (A.A.) - Bir husu· 

si muhabir bildiriyor: 
Suriye vaz.iyeti şimdiye kadar 

büyük ıbir ihtiraz pterilmcJcle 
beraber Berlin mahfıllerini fev· 
kalade alakadar etmektedir. 

Sur.iyede Jcargaşalıklar okluğu 
ha-berleri tekzip edilmektedir. 
Sonra Vidıy hükUınetinin Fran· 
aız top.-aklarını her müteavizc 
karşı müdafaa etmek azmi eh em· 
miyetle kaydediliyor ve .deniliyor 
ki: -

Eier Darlan hükU.meti. Suriye· 
ye İngiliz tecavüzleri neticesinde 
bu tecavüzlere kar!!ı koymakta 
şimdiki Fransız - Alman itbirJiii· 
ni hesaba katJtcak olurea, ancak 
umumi cihetlerin tetkiki sut'etile 
hacU.eler mütalaa edilebilir. 

sına ait olan sulh lakırdılarını ============= 
daha umumi sulh sözleri takip 
ederse hayret etmemek lazım
dır· Bay Hitler h ar.p hadiseleri 
gibi sulh hadiselerini de her 
halde eski tip devlet adamların
dan bambaşka tar zda karşılıya
caktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

!stanbul ikinci iflls memurluğun
dan: 

Müflis Galip Slnabın masasına ge
len alacaklı Ankara GUven Yapı Ko
operatif Şirketinin istediği 12296 li
ra 81 kurufUll 6 ncı sıraya kabu!Une 
lflls idaresince karar verlldlği Uln 
olunur. ~) 

İstanbul asliye birlncl ticaret mah
kemesinden: 

Niko Kastantinidls tarafından A-
postol Varahamls ve Beyoğluııda 

Kalyoncukullukta Kostantinldls a
parlıfllanında Nikola Sokos aleyhine 
açılan ve 941/78 numaraya kayıtlı 
bulunan alacak davasının yenllemesi 
sırasmdıı. ikametgAhı meçhul olan 
mtiddelaleyhlerden Nikola Sokos hak. 
kında ilAnen tebligat icra.sına karar 
verllerek muhakeme 18/ 7/941 cuma 
saat ıs e bırakılmış ve tebliği JA
zımgelen davetiye de mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş olduğun. 

dan mUddeialeyhin muayyen gUn ve 
saatte mahkemeye gelmesi tebliğ ye-
rJ"" .ver~c': u.,,. ~ ı l -n t"'l11 n .. t• 

Vinant 
<Bu.• ı incide) -

B. Winant"ın Amerikadaki va· 
zifesinck eerarlı hiç bir nokta 
yoktur. Londradaki -Amerıkan 
büyük elçisinin memleketine gel· 
mesinin yegane esaslı seb ebi B. 
Roosevel t" e vaktin geçmekte ol· 
duğunu, binaenaleyh Amerika· 
nın hareket .. geçmeği daha ziya· 
de .talik cdemiyeceğini söylemek· 
tir. Her dakikalık teahhurun be· 
deli çok ağır ödenecektir. Ame· 
rikan milletinin büyük ekseriyeti 
haz°ırdıT. Bunu uaoıloı.n intihap· 
)arla anketler .de gösıtermiflir. 
Herkea Almanyanın galibiyetine 
mini olmak için İngiltere .ile ya· 
pılacak i§lbirliğinin bütün netice· 
lerini kaıbul etmektedir. 

B. W inant d a, Harbiye ve 
Bahriye nazırları gibi B.:. R oose· 
velt'.in nihayet lharekete geçmek 
kararını vereceğinden şüphe et· 
memektedir. Fakat çok geç kal
masından .korkmlJctadır. 

RiV&)'etler muhtelif 
Vatinft.On, 4 (A.A.) - :Müı&takU 

FransJZ ajanın blldiriyor: 
Amerikanın Londra bUyUk eolçi9i 

B. Winant'm Vqington'a ~U 
Jllgide en esrarlı bir mesele mahi
yetini almaktadır. 

Bazıları Rudol! Hess tarafından 
yapılan sulh şartlarını getirdiğini 

söylemektedir. Diğer bazı kimseler 
Jae Amerika harbe girmediği takdir
de lngilterenln harbe nihayet vere
ceği mA.nasmda bir İngiliz ultimato-

Robert Kolejde 
(Ba,ı ı lndde) l*• J 

Edebiyat ıbaşölyesi unvanım yal· 
,nız üç kl§i aldı. Fen 0a5ölyesj bir 
kişiden .ibarettir. Y ed.i talebe yol 
ve inşaat, y~dj kişi elektrik, sekiz 
ki~i de makine mühendisi olarak 
çıkmıştır. 

Ordu mebusu Selim Sırrı Tar 
can çı.kan talebeye bir hitabede 
buJunarak şimdi asıl hayat mek· 
tc:.b111e girecekler.ini, oradaki imti· 
hanı ancak ihtirasları y~nmek ve 
feragat göstermek euretile kaza· 
nabileceklerin.i söyle.mi§ ve eeki 
Ameı ıka Cümhurrcisi T eodor 
Ruzvelt'in şu ısözile hitabesine ni· 
hayet verm.İştir: 

«İater ~yaua ~i ve para 
kazan, ister kaz.anma... Öiünten 

v.icdanın huzurunda: c:DainHl va· 

z.ifemi :ıraptım> diyebilirsen ha· 

yatta muvaii.K olJ!!Uf ıbir adam· 
sın.> 

Doktor (Rayt) de bir hitabe
de bulundu ve çıkan talebeye 
tu tetkinde ıbulundu: «Kendi şah 
ıNnız için -değil, Türk vatanına, 
cemiyete, umumi :menfaate hiz-
met ebnek emelile çalışınız. Bu 
suretle kendi fllenfaatinizi de en 

sağlam surette korumuş olursu· 
nuz. Rokfeller para kazanan a· 
dam sıfatile değil, paruını umu· 
mun menfaati iç.in sariedaı adam 
sıfatile nam bırakmıştır.> 

mu getirdiğini beyan eylemektedir. --------------
Gazeteler bu seyyahate makul se-

bepler araştırıyorlar ve şu anda ı;ok 
mUhim hldiseler dolayısile böyle bir 
seyyahatin yapılabileceğini yazıyor

lar. 

Winant Cümburreisile ıöriiftü 
Vafington, 4 (A.A.) - ReisicUm

hur Rooeevelt, Amerikanın Londra 
bUyUk elçisi olup hUkllmetile temas 
l'I ,., ' t 11?"1 " Vaşington"a {:"l'len B 

Wlnant'la dUn bir Eaat görUşmUştUr. 
B. Winant riyaseti cUmhur sarayına 
gelirken koltuğunda evrakla dolu bir 
çanta -.Ulunduğu nazarı dıkkati çek
mi~r. 

B. Winant öğle yemeğini riyaseti 
cUmhur sarayında yemiş ve yemekte 
İngiltereye yardım proğramınm tat
blklne memur B. Hopkins de hazır 
1 "• nııı tıır 

Diğer taraftan Almanlax, lnci· 
..izlerin Suriye üzerinde kötü ni· 
yet bcsledikledni, burayı ele ae· 
çirmck iç.in bahane ara~ıiını ile
ri sürüyorlar. 

Bir iki gündenberi her *.i ta· 
rafın söylediği sözlerden ~u ma· 
na çıkarıla:b.ıhr: Aıbnaniar lngi· 
!izlerden, ılngilizler de Almanlar· 
dan şüpheleniyorlar. 

Viş.i hükUıneti kvit~ ibir 
toplantı yapmıftır. Buna GeDeral 
Veygand da iftira.it etmiftir. Su
riye hadiseleri dolayısile Fransı3 
hükumetinin General Veypnd 
ile müzakereft$-de lbulunmayı 
faydalı .görmüş olması gayet :ta· 
biidir. General :Ve~and eVftlcc 
Suriye :Qaşkumandanı idi. Şimdi 
Şimali Afrikada V~i hük\ameti· 
nin unurahıhaaıdır. 

Vi~ müzakereleri, Suriyeyi bir 
Jngil.iz hücumuna karşı ~afaa 
etmek iç.in ıicap eden aekeri ve 
siyasi tcdbirJeri teebit etmek mak 
sadile yapılmaktadır. , 

Gen~ral de CauUe de Sut-iye·J 
yi Almanlara karşı müdafaaya 
hazırlanıyor. Viti. AlmanyMUn.; l 
De Gaulle de İnıgikcrcn.a.ı yudr 
mına gijveniyor. 

General ide GauUe Fiiatine 
gelmiş, Hayfada ıkanargih kur 
muıttur. M~~ur Fransız albayı! 
Kolet de, maiyetindeki Çerkez 
lejiyoncrk:rıik kendnine .iltihak 
etmiştir. 

Fransız - Almaıf i~irliğinden 
memnun olmayan ıbazı Fransız
lar, t>u meyuıda Ankaradaki se· 
faret memurlarından hir kısmı 
vazifelerlnden .ieti(a etmiflerdir. 

Anlaşılıyor ki f"ranea, Almtn· 
yanın ittifakına girmi,tir. Darlan 
açıkça: c.Frana, Ahnanyanın ka
zanmasına taraftardır. &mm için 
her :aeyj yapacaktır; •. ~ d~ 
Bundan daha açık İngiliz düş· 
manlığı olamaz. 

- Radyo Gazetesi -

Atlas 
( Baıfı 1 Jacide) * / ' 

Atlas ötesinde JıAklm kararawık 
buhranı 10 haziranda bir sureti hal
le bağlanabilecektir. 

Reislctimhur, Kongre .şe!lerinl gör. 
dUkten ve hariciye nazın B. Cordell 
Hali ve icar ve iare direktörtl B. 
Hopklns I~ görtlştUkten sonra öAle 
yemeğıni donanmadan tayy~e ile 
gelen Atlas filosu başkumandanı 

Amiral Klng ile yemiştir. 

Amerikan ticaret ~ 
Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 

komisyonu Amerıkan tıc~ret \'apu:. 
lannm, Kanada ve Amerikayı A vus
t ralya lle Yeni Zelandaya ba~lıyan 
deniz yollarında fşliyerek bu hatlar
daki mu,•asalayı lemin edeceklerini 
,.e bu suretle 12 İngiliz gemisinin 
İngiliz harp hizmetlerinde kullanıl
mak üzere serbest kalabileceğini bil
dirmiştir. 

Vlchy, ( (A.A.) - Mar9'1ll Petaln 
bugün Amerika Birleşik devletleri 
bUytik elçisi Amiral Lilıy'yi kabul 
etmiftlr. Görüfmede Amiral Darlan 
da hazır bulunmuştur. 

Kıta sulhu 
(S.,. 1 ladde) *= 

• Rom.da çıkan TrilMma suete· 
1i dİJ'or ki: 

cMiilibt emuanda mihvü 
nihai zaferi kuanmuma inliur 
etmekmin kıt'a aulbunun imkan
ları tetkik edildiiini zannettire
cek aebepler vardır.» 

B. Mweoliai ile raheteJ.n ma· 
lim olan Gioraale d'İtalia, ..... 
w'de bir çok maeleler • ....la 
A Vl'Uplllllll ihya ve ke&n 
meseıe.inİft de ıöriitiilmüt oWa
iuna kabul ediyor. 

Kont Ciano'nun orıanı olan 
T eJıesrafo suetesi d iyor ki: 

cBreaner' ele .ı.n.n kararlar, 
hadi.atan inkipfıncla bayati llir 
ehemmiyeti baQdir.)) l 

Corriere della Sena'mn Nev-
:rork muhabiri de diyor ki: ~ 

«Brenner mülakabnın Biırlefik 
Aıneribda derin ~ ol.cak
tU'.,. 

Havaa - T elemondial meLalıiri 
fÖyle bitiriJor: 

«Tabiidir ki, Avrupa lat' ... J 
üzerinde sulhun tesiai mihver için 
bugünkü hıuhin mü~J<i;li-tını a 

1 . )} 

• 



• 

--·-----

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Alımet Emin YALMAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün nıeselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra olsun zihin yomıak, kendtınizi hazH"lamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yatman'ın (Gerçekleşen 

Riiya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve haki-ki ihtiyaçların icaplarile örü usuller ve kai
delerin yarnttığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
teriyor. 

(Gerçe4deşen Rüya) yı · her vatandaş okumalıdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden: 
MUcssesemlzJe mUşterilı!r aı a mda Ta~ kömUrU, kok kömUrU, bri

ket ve tali maddelerinin &tışları hakkında yapılmış olan mukavele
lerden mütevellit bilcümle haklıı.rmıızı l.6.911 tarihinde kurulan ve 
mer.kczı Ankarada bulunan cT0RK1YE KÖMüR SATIŞ VE TEVZi 
M.ÜESSESESb ne devrettiğimizı ve müşterilerimize karşı <>lan vcclbe
lerimlzi de bu mUessesenın tamamen tekabül eylediği ilan olunur. 

(300!1 - 4258) 

BEYOOLU 5 1. et NOTERUlılNE 

Gazı Mustafa Kemal .Paşa caddesinin tanzımi için 3710 No. ıu 
Bclcdıye tstimllık kanununa tevfıkan istlm!Cı.ke ta.bi tutulan lstanbulda 
Unkapıı.rurıda Kıı.sap Dcmirhun mahallesinin eski Hamam arkası yem 
Elvanznde - Hamam arkası sokağında kadastronun 1039 uncu adasında 
2 pars<'! eski 2 yeni 2 yeni 2 kapı No. lu ahş<W barakaya (800) llro 
tsUmlA.k bedeli tıı.kdir ve muıımetesl tekemmUI ettirilmiştir. 

Tapudan alınan kayıttan hissedarı olduğu anln.şrlan Ahmet Reşide 
istimW< kanununun 11 inci maddesine tevfikan keytlyctln tebliği için 
yevmiye 5978 No. tahtında tevdi edilen i'hbamamedekl tebliğ memuru
nuzun meşruha.tına istinaden Ahmet Rcşldin ikametgah \•e mes keninin 
tayin edilememiş '\"C bu suretle tebliğ edilememiş bulunduğ'u beyanllc 
iade edılmlş olmasına binaen ilan tıı.rihlnden itıba:ren kanuni müddeti 
zarfında takrire gelmediği veya mahkemeye müracaat etmediği takdir
de lstimUi.k kanununun 18 inci maddesi hükUmlerinln tatbik olunacağı
nın ylM istlml!k kanununun 10 uncu maddest hükmünce tebliğ maka
mına kaim olmak tızere iki yevmi gazetede llAn ettirilmesini ve ilAnı 
muhteo;i t;azclclerdcn lldser niWhJJ.Sının gönderilmesini rica 1..'dcrlm. 

~hı S 'lnel Noter D:Jfrcsf 
No. 6194 

lstımlfı.k l\1fidllrU 
Ali Yaver 1\laı.al 

İmza 
A-slı gibidir. 

7/ 5/ 941 
tıesml MUhfir ve İmza 

Talep veçhHe neşir ve illin edilmek ve llAnı havi Uç nUsha gazete 
dairemize gönderilmek Uzere işbu U nname Vatan gazetesi idarehanesi
ne tebliğ olunur. 

9 Mayıs l9U "3eyoğlu Bcşincl Noteri 
Rcsml MUhUr ve tmzıı. 

BEl.O<.':LU o İNCİ NOTERL1GtNE 

Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi için 3710 No. lu 
Belediye lstl.mlAk kanununa tevfikan istimlake ta.bi tutulan İstanbulda 
Ul'l'luı.panında Kasap Dcmirhun nıahallestnln yeni İcat sokağında. kadas
tronun 1002 ncl adasında I parsel eski l yeni 3 kapı No. lu odalı kCıgir 
dUkkAna (1-0,000) lira iStimlak bedeli takdir ve muamelesi tckemmUl 
ettırilmişti. 

Tap~n aiman kayıttan sahipleri olduklıı.rı anlaşılan Hasan oğlu 
Sfileyman. Hasan HUseyln kansı Nihad ve Hasan Hüseyin ogıu Ömer 
Faruk mezkClr ieUmlt\k kanununun 11 nci maddesine tevfikan keyfıyetin 
tcbhği için 1323 yevmi~ No. su tahtrndıı. tevdi edılen ihbamamedekl 
tebliğ memurunuzun mcşnıhatma istinaden Nihat ile Ömer Faruk'un 
ikamctgdh ve meskeninin tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edileme
miş bulundu~ beyanile iade cdılmiş olmasına binaen illin tarihinden 
itibaren kanuni milddeti zarfında takrire gelmediği veya 'mahkemeye 
mUracaa.t etmediği takdırde istiml k kanununun 18 lnci maddesi hU· 
kUmlerlnin tatbik ohınacağının yine fstimlAk kanununun 10 uncu mad
desi iktizasınca tebliğ makamına kaim olmak nzere iki yevmi gazete 
il ilan cttirılıncsinl ve ili}nı mtlhtevi gazetclerden ikişer nUshasmm 
gönderHmes i rioa ederim. 

ıte.yofhı 5 fncl •eter Dırfttsı • 
N<J. G'JDS 

Jstlml~ MüdUrll 
Ali l . ,;er lazal 

Resmi .MUhUr ve Imza 

Talep vcçhlle neşir ve R."tn edilmek ve itAnı havi Uç nüsha gazete 
remıze gonderttmek tlzero · u ilfmname Vatan gazetesi idarehanesi

te tebliğ orunur. 
9 Mayıs 19U Beyoğlu ~inci Noteri 

Resmt Mühür ve tıma. 

BEl"OOi.U BEı,'"INot NOTERL1<ltSE 

Askerlik İşleri 
F atib Askerlik ş.besinden: 

1 - Yedek subay yoklaması 2 
hazıran 941 den itibaren başl&m!ftrr. 
20 Haziran 9U gUnUııe kadar devam 
edecektir. 

2 - Her yedok SUbay yoklama.ya 
bızzat gelmek mecburiyetindedir. 

A - Rahatsız olup gelemlyecek 
halde olanlar (Mahalli hUkümet ta· 
bibinden musaddak rapora bağlıya
caklıı.rı tnahhUtlU mektuba şube def· 
terinde kayıtlı olduğu srra kayıt nu
marası '\'C rütbe ile sınıfını bildirmek 
şnrtlyle şubeye gonderecektir. (Me· 
seliı 6/ 10 ı;ibl). 

3 - HükCimet memuru olup ta be· 
rayi vazi!e şube mmtakaaı haricin
de olanlar (tavzif edildikleri emrin 
sureti) serbest meslek sahibi olup ta 
haziran ayı zarfında hariçte bulun
maları mecburi olanlar (bu mecbu
riyeti bulundukları mahallin emniyet 
mUdUr!UğU veya Amirliklerinden ala· 
eakları vcsikıılar) yoklamalannı ker
re dahıllndeki vooa.ikl mektupla gön
dermek suretiyle yoklamalarını yar 
pacaklardır. Veea.ikıftz gönderilen 
mektuplar makbul değildir. Yokla· 
maya gelmenriş addedileceklerdir. 

( - Mektupla yoklamalarını yap· 
tıracaklar bizzat yoklamalarını yap· 
tıracak subaylarin getircoekleri aşa
ğıdaki vesaiki de taahhütlti mektup· 
la göndereceklerdir. 

5 - Şube rnmtaka.sr haricinde olup 
ta yoklamalarını yaptıraeaklar iste· 
nllen vesaiki bir dilekçe ile şube baş
kanlarına müracaat etmek suretiyle 
yaptırabileceklerdir. (Maliye MUfet· 
tişlerine) aittir. 

6 - Gerek mektupla. gerek dilek· 
çe ile müracaatlarda nUfus cüzdan· 
larında 940 yoklamasında yazılmış 

şube defter sıra kayıt numarası ve 
rlltbo ile sınıfının bildirilmesi lazım
dır. MesclA. yedek Top. Tgm. 4/160 
gibi. 

7 - Yoklamaya gelmlyenler usu
lilne tevfıkan mektupla yaptırmayan. 
lar 1076 numaralı kanuna gore (50) 
lira cezaya tutulacaklardır. 

8 - Haziran 2. sinden 7. sine ka· 
dıı.r (Kimyager, Levazım, Veteriner, 
Dişçi, Eczacı, Tablb,) sınıfına aıt 

bUtün rütbe subaytarm yoklamaları 
yapılacaktır. 

9 - Hazire.o 9. zundan 12. sine 
kadar (Top. Hesap memuru, Nakli· 
ye, İstihkam. oto) sıntfınıı. alt bUtUn 
rUtbe subayların yoklamaları yapıla. 
caktır. 

10 - Haziran 13. ten 16. sına ka· 
dıı.r (Muhabere, süvari, Demlryol, 
Jandarma. Ha.va ölçme, Harita, 
!marn, Adli mu avlr, s naytl harbi
ye) sınıfına alt bUtun riltbe subay
ların yoklamalıı.rı yapılacaktır. 

11 - Haziran 16. dan 18 zlne ka
dar (Deniz makine, Deniz gUverte, 
Sanatkltrlar, Muamele memuru) sı

nıfına. alt bUUln rütbe subayların 

yoklamaları yapılacaktır. 

12 - Hazirnn ıs. den 20 sine ka
dar bUtUn rütbe (Piyade) ler. 

13 - Bu yoklamalnrda aşağıdaki 
vesaik ıı.sıllariyle birlikte tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulundurula.. 
caktır. 

A - Terhis teskeresi, tekaüt emri 
veya diğer e.skert vesaik sureti. 

B - :NUfus cüzdanı, iki adet fotog
raf. 

c - Hekim, eczacı, dişçi, veterl· 
nerlerin (diploma ve ihtisas vesika) 
suretleri. 

D - MUhendis ve kimyagerlerln 
hangi şubede ihtısasları bulunduğu 

(Su, Elektrik, Yol il!h) vesaiklel'i. 
11 - Hali hazır mahBlll emniyet

ler tarafından tasdikli ikamet senedi. 
15 - Her sınıf için tayin edilen 

gUnterdc yoklama)'& gelinmesine ria
yet edilmesi. 

16 - Temmuz 940 ve daha eYVelki 
senelerde yaş haddine uğrayanların 
nüfus cUzdanlanna yaş haddıne uğ
radıktan kaydcdileocğlnden şubeye 

mUracaatları. 

VATAN 

Dajda, Denl'zde, Bar Yerde 

Aç Kalmaz işinden Olmazsın 
Tavuk ve et suyile mamul bir aded 

ç ·APAM .ARKA 
Hububat komprlmcsilc 24 saatlik kalorinlzi'temln edersiniz. 

Blıyük Bakkııliye Mağaz.alarında "ardır. 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömUrlerl işletmesi, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - Mahrukat bürosu, Ankara • 
d - Ereğli kömUrleri işletmesi, 

Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, 
Ereğli cKaradenlz> 

Yukardaki müessese ve servislerinin, taş kömUrU, lınyit, kok, Briket 
ve tali maddelerfnfn alrm ve satımından mUtevelllt bılCımum mevcudat, 
taahhUdat ve maUubatı bfitUn hukuk ve vecaibile yeniden teşkıl eyle 
dıgimiz, 

Mahdut ıınet.uliyetl~ 
Ttl'RKlYE 0\1( R !SATIŞ '\'E TEVZ1 IÜESSESE t 

fınnasma devredilmiştir. 

AIA.kıı.darlarm 1 haziran 941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taş kömUrU, kok, briket ile tali maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müessesenin merkezine: 
Adres: .A:ta.tilrk bulvarı 21/ 23, Yenişehir, Mühendıslcr birliği bina

sı, Anknra. 
2 - Linyit kömUril için yapılacak müracaatların eskisi gibi, cGarp 

linyitleri işletmesi> Balıkesir, adresine, 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile <tat kömUrU, kok kömUrU, llnylt.> ihra· 

klyellk kömürler için o mahıı.ldekl şube veya acentelerimize> lstanbul, 
tzmlr. Zonguldak. Mersin, Ereğli cKaraden1Z> de şube ve depolarımız 
olduğu gibl muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> 

4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henUz hitama ermemiş ıı.centelertmlz ile diğer mUstehliklerin 
Ankarıı. merkezine. 

5 - Taş kömUrll, linyit, briket, kok ve tall maddelerinin ihracatı iş 
!erine müteallik hususat için Ankara merkezine, 

Yukardaki adreslere mUracs.at etmeleri rica olunur. Merkez, şube 
ve depolarmıızın telgrırf adresleri: Mahrukat. (3003 • 4257) 

Garp Linyiferi İş.etmesinden: 
MUcssesemizle mllşteriler arasında linyit kömUrU satı~ları hakkın• 

da yapılmış olan mukavelelerden mUtevelllt bilcUmle haklarımızı 

1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankıı.rada bulunan cTÜ'RKİYE KÖ
MÜR SATIŞ VE TEVZt MÜESSESESİ> ne devrettiğimiz! ve mUşte
rilerimlze karşı olan vecibelerlnılzl de bu müessesenin tamamen tekabUl 
eylediği UAn olunur. (3005 - 4259) 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 

A,,nmızr modasının zarafet l\·e Jncellğine lnz.lmam eden 
~tad ter7Jlerln mahareti, kadma. da ogençllğe matuf şa.• 
;yanı hayret bir beden teııa Ubü arzeder. 

Fa.kat yüz '\e öııun hututu geve-1.edlrler. Eğer bu 
nokta~·a lazım gelen Ottimam gösterllmezse, ~neler bu 
hatları baııkalrına pek ç.ahuk fınkettlrlrler. Bu. lzlll 
bir ırrımzdrr ki, ufak bir dlkknt lzllk veya Ulınal neti• 
cc...,ı rakibelerlnbin dikkat nazanndan uı.nk kalamar.. 
1, te 1>enelerln (bilhassa nnrlk ve assas ciltlere musatıat 
olan o tahripkfır ısent>lerin) clldlnize çizmekte olduğu ·e 
binlerce (hidayette gayrl mahsus) lnoe çi'.ıgllere ihmal· 
kar kalmayını7_ 

Zamanla dldinlzl ısolduracak olan '\'e l:ı:i pek ~ok defa vaklbiZ ıı-· 
rap eden bu irı:.ı:aları ak"am ,.e abah KREM PERTEV'le yapscr , e 
ğrruz ufak bir ma.,.ajla. refedlnl:t .. KREM PERTEV'ln bu muclzeıılP 
)ÜZ binlerce hemcfn,,lnlz gibi iz; de hayret ,·e memnuniyetle şııblt 
ohu·aksınız. GörC('ekııiniz ki, ı;imanız, ebedi gen!;Uğinlzl her&ı.eSt' 
mağrurane ~öyllyecektir. 

KRE~f PERTEV'ln terkiblndt•kl faal anasır en ıılcrln çlzgilt'lrl 
hile l.Galede gedkmi)·ecektlr. ~ugünden ltfharen siz de bir tO~ 
KREM PERTEV'l tuvalet maJ1nnıı.da bulundurunuz. O, aynl ıs 
manda ert rüzgürların ,.e kunetli güne':in en i.}i muhafızıdır. 

Gayrimenkul Satış 
İstanbul Emniyet Eandığı Müdürlüğündefl: 

Nıkola, Ligoros ve Venezelos, Yanı Papayakoplosun 25907 bcS l' 
No. sile Sandığmıızdan aldığı (3000) liraya karşı birinci derecede ıper 
tek edip vadesınde borcunu '\"ermediğinden lı.akkmda. yapılan taldP; 
rtne 3202 No. lu kanunun 4.6 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine ,-c 
satılması icabeden Beyoğlunda Feriköy Meşrutiyet mahallesinin g:ır e
lzzetpa.şa ve Mehtap Ebekı2:ı, Samanyolu sokaklarında eski ikr&Z sc;o
dlnde 13 MU. 13 MU. tapu kaydında 3 MU. 13 MU. yeni 9, ıı. 30/l, 32 IJll· 
lu altında Uç dUkkAnı olan kA.gir apıı.rtunanın 28 hisSede 12 hi6SCSI bit' ııı& 
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil ~yd çtS 
,;ore yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 1850 lira pey s.J\ ır 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat rnekt.Ubu da kal>U

1 ş• 
lunur. Birikmiş bUtUn vergilerle belediye resimleri, vakıi 1~t· 
resi ve taviz bedeli ve tdlaliye rUsumu borçluya aitUr· }. ti' 
tırma. şartnamesi 2/6/ 941 tarihinden itibaren tetkik etmek lStp' 
yenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulunduruıacııJC JdP 
Tapu sicil kaydı ve sair ltlzumlu malClmat ta şal'tnamedo ve ~ 
dosyasında vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar., bunları tetkik ed tt' 
satı.lığa. çıka.ıııla.n gayri menkul hokkmda her ~yi öğı-en:miş ad ve eş· 
lAkld olunur. Birinci arttırma 28/ 7 /941 tarihine mllsadif pazart~ 
ğaloğlunda kAın Sandığımızda sa.at 10 dan 12 ye kadar ya;pılıı !J11' 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihtın 11 

tfl 

ması icap eden gay.nl menkul mükcllcfiyetılc Sandık alacağrm tn!O~şı. 
geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son ıı.rttıranın taahhüdil ba1<1 ,oe 
mak şartile 13/8/ 941 tarıhine müsadif çaxşamba günü ayni mtth~ 
ayni saatte son nrttınnam yaprlaca.:kfir. Bu arttınnada. gayri 

6
tf 

en çok arltıranm Ustilnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicDlerUe • )111' 
olmzyan al!ıkadarlar ve ıı.tifak hnkkr sahiplerinin lbu haklannJ ve gıııı 
susile fa.iz ve masıuıife dair iddlalarmı ilft.n tarihinden itibaren yirnU ı;J 
içinde evrakı mUsbltelerile beraber dairemize bildirmeleri ıAZJnıdl~ c • 
suretle haklnnnı bildirmemiş olanlarla hakları tapu siclllerilc sab'ı.s! 
mıyanlar satış bedelinin paylaşml\8Indan hariç knlırlar. Dıı..hB 11? 
malfunat almak istiyenlcrin 39/ 530 dosya No. sile Sandığımız JJıl 
lşlerl Servislntı müracaat etmeleri lüzumu HD.n olunur. 

Dİl{KAT trr 
F.lıınlyet Sandığı: Sandrktan alınan galTimenkulU ipotek t6" 4' 

rnek lstlyenlere mulıammlnlerimtzin koymuş olduğu kıymetin yUı~tl" 
nı ttıea,;Uz etmemek üzere Dınle bedeıtnln ~arwna kadar borS' 
mek uretlle kola~hk göstemınk.tedir. (48'2'7) 

Edremit Belediye Riyasetinden : ~tJO' 
Belediyemiz su tesisatı içtn su saati alınacaktır. Vermek iStl~ıdlf' 

rin fiyatlarını, şartıarIRı ve evsafını belediye riyasetine tahriren 
melerl llAn olunur. (427 ____,/ 

• 
Eti Bank Mahrukat Bürosunda~· 

Müessescmizle müşteriler arasında yapılmış olan mukaveıeıc ı:~ 
mUteve!lit bılcilmle haklıırımızı 1.6.941 tarfhinde kurulan vo J1Jcf6e~ 
Ankarada bulunan cTUrklye Kom!ir Satış ve Tevzi :Müessesesi> ~e e6' 
rettiğlmız;i ve mUşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu ınues' 
nln tamamen tekabUI eylediği ilıhı otunur. (3006) (4200) ____,/ 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
31 M A Y l S 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 72,604,515 

Banknot • • • • 
Ufaklık • , ı • • • . .. . . . 

Dahildeki Muhabirler: 

TUrk LiraSl • • • • • • i 'i 1 

Lira 

102.124.058,03 
8.763.591,50 

613.489,50 

489.693,25 

ı.ıra 

111.501.139,03 

489.693,25 

PAS IF 

Sermaye: ....................................... • •• .......... . 

İfttiyat Akçesi: 
Adi ve fevkal!de • 
Hususi 

• • • 
• • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 

• • 
• 1 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

' 1 

• • 

1 • 

7.822.019,11) 
6.000.000,-

158. 7 48.lS63,-

GQzl Mustafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi içln 3710 No. Ju 
Belediye iStbnlfl-k kanununa tevfikan fstımlAke ta.bi tutulan lstanbulda 
Unka ında Kasap Dcmlrhun mahallesinin Unkapanı sokağında kadas. 
tronun 1080 inci adasında 12 parsel eski H • 46 yeni 52-2 kapı No. lu 
altında dlikkAru olan r hamn tamamına 3000 lira isUmlAlt ibedcll 
takdir edilmiş ve muamelesi tekemmül ettirilmiştir. 

17 - Yoklama sabah saat 8,30 
dan 12,30 a kadtı.r öğleden sonra Hariçteki Muhabirler: 
14 den 18 zc kadar deftltl edileceği Altın: Safi Kilogram 12.937,317 18.197.370,87 

Kanunun 6-8 inci maddeleıine te\l!i
kan hazine tarafından vAkl tediyat 

Deruhte edilen evrıtkı nakdiye baki· 

2L253.171,-

na.n olunur. \ Altına tahvili kabil serbest döviiler -.- yesl • • • • • , 13'\'.4.95.392,-

Mczk~r yerin 19/80 hisse ibi bulunan Haydar İlgene mczkClr 
i6timlsk kanunun 11 Jtel maddesine tevfikan keyfıyetin teblıği ıçin 

1479 yevmıy No. ıru tahtında tevdi edılen thbarnamcdeki tcblığ mcmu
nınuzun mcışruhatına istinaden Haydarın lkıı.metglıhının tayin edileme
mış ve bu suretle teb11ğ edilememiş butunduğu beyanllc iade edılmiş 
olmasına binaen »ftn tarihinden itibaren kanunl mUddetl zarfında tak
rire gelmedıği veya. mahkemeye mUracaat etmediği tal<dlrdc lstlmlü: 
kanununun 18 inci maddesi hftkfimlerinin tatbik olunacağının yine tstim
lAk kanununun 10 u~ maddesi iktizasınca teblığ makamına kaim olmak 
Uzere iki yevmi gazetede i!A.n ettirilmesini ve 1Ul.nı muhtevi gazeteler· 
den iki er nUsltasınuı gönderilmesıni rica ederim. 

İstımlAk tfidUrU 
Ali 'Yaver Mıu.al 

Resmi Mühtir ve İmza 
r ve na.n edilmek ve Utrnı havi Uç nü ha. gazete dalrc.mıze gön

dcrihnck Uzere işbu Hanname talep wçhHe cVatan:r> gazetesi idareha.nc
sıne t llğ olunur. 

9 !Ma.)CJS 19!ll Beyoğlu iBeşincl No~rl 

Resmi MUhUr ve İmza 

DOKTOR 

ÇIPRUT 
Clldile 'ftl Zlihreriye Müt.elt.u-
111 r Beyotıu Yertl Mallar P . 
zan karşıllmda Poeta 5akatı 
k6'fı!llnde MeymeMt apartmaıu 

--- Tel: nsM ---

' Dl'. iL tle 
TABANTO 
DABtLl BAM'AJ..RI.+& 

MOTIB&l&lll 

Bolu Orman koruma 1. alay 2. tabur komutanlığından : 

lünalmflanın )'&pdacait mahal 

Bolu kışlasındıı. satınaımada 
> > > 
.. » .. 

Oinsl 

Ekmek 
S. eti 
s dc:ia~ 

l\llktan 
kllo 

190.000 
4.3;000 
•1.300 

ıuuvnkkat 
temln&tt Murıakııı;arun Münakasanm 
Lira Kr. tarihi gliıı &aat sureti icrası 

1852.50 18.6.941 Çarşamba. 9 Kapalı zarf 
1290.00 18.6.941 Çarşambıı. 10 
410.SiJ 18.6.941 Çarşamba 15 

ti1'9) 

Diğer dövızlcr ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • , • • • • • • • 

azine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfl
ka n hazine tarafından vAki tcdiyat 

Senedat Cüzdanı: 
Tıcart senetler • • • 1 111 . . ' 

E..ham ve Tahvilat Cüzd~nı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdı

A - (yenin knrşılığı esfam ve tah
(vill'lt (itibari kıymetle). • 

B - Serbest cshanı ve tahvılM • • 

Avan lar: 
Altın ve döviz üzerine o.vans • . ' 
Tahvil!lt üzerine avans · • • ' ı 
Hazineye kısa vadeli nva.ns • • 

Hazineye 3S50 No. ıu Kanuna göre 
açılan nltın karşılığı avans • • • • 

45.005.928,56 

158.74..8.&63,-

21.253.171,-

275.848.922,19 

46.145.383,93 

7.927.718,41 

4.741,69 
7.808.722,-

-.-
158.684.926,75 

Hisaedarlar : • · • · · • • · · • • • · · • · · · · · • · · · • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • 
Muhtelif: .. · · · · • · • · · · • • • • · • • • • • · • · • · · · • • • • • · · • • • • • • · • • • • • • 

Yekun 

63.203.299,43 

137.495.392,-

275.8i8.922,19 

51.073.102,31 

166.498.390,44 

4.500.000,-
9.819.4.63,02 

823.429.4.01,70 

Karşılığı tamaınen altın olarak 
11A.veten tedavüle vazedilen 

Reeskont muka ilı ıtfwetcn tedawle 
vazedilen • • • • • • • • • 

Hazineye yapılnn attın karşılrklı a· 
vans mukabili 3902 No. h kanun mu· 
cibince illıveten tedavUlo vazedilen 

Mevduat: 

TUrk Lirası • • • w 

Altın: Safı Kilogram 
• .. it • .. 

877.150 

88.'>0 Xo. hı kıınuna göm hazineye 
~ılan ıı.vans hlukablli tevdi olunan 
altınlar: 

Sn.fi Kilogram 55.GıJ.1.930 

Döviz Taahhüdah: 
Altına tahvili kabı! dovizler • • • , 
Diğer dövizler ve alacaklı ktiring 
bakiyeleri • , , • , • • 

l!'T.000.000,-

259.900.000,-

109.000.000, 

68. 727.54.4,20 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

~-

23.657.959,24 

Muhtelif: ..................................... _ ....................... . 

Yekun 

___ _..,s.,..a.,..h":":ib-:i-\-.c~N=-e-r-ı-:y-:a7t -:l\~tU;';".d~U~ı:;;u::-: -;A;:-;1;;1~";;•;;rı;;-, '•;;~MliTt rıo~·~1v·'AA'i'L~M.:;A~l'i~. ===;f• 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI İskonto haddi % .ıf Alhn üzerine Avans % 3 


