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ltalya 
-~AREM DÜZELİYOR! kansıYOJ' 

La a berler olur ki rizli bir yara-,
~ ruza merhem olur, içmizi a· 
ıt, işte Ankara muhabirimiıin Ba· 
!ıırı Kanununun düzeleceğine ve 
tlılekette meııyct ve hizmet e,sa
ın h&klln kıhnacagına dair dün 

\ı-diği haber benim üzerimde bu 
İri yapmış, içimi açmıştır. 
tlarem Kanunu hiç şüphe yok ki 
~ bir niyetin mahsulüdür. Tayin 
· terfi işlerinde hO!}nutsuzluk u
ttıdıran hareketleri önlemek, sı
lıyı durdurmak. meınurJara nor-
1 terfi basamakları haıırlan1ak 

ltı. yapılınıştır. lı'akat şu veya bu 
hzuru dcfedeyim derken, mem-

~ttc bir irfan ve ideal buhranına, 
diploma avcılığına yol açmış, 

itlışanla çalışmayanı, meziyeili ile 
~tiyetsizi bir tuttuğu için atılgan, 
~etli, işi kendine dert eder tipte 

ili yetişmesini temin edecek mcc
tlcrı tıkamıştır. 

Yazan : 

- " 
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Harbe nihayet 
verilmesi 
isfaniyor 

Her t:>rofta ayaklan
malar, arbedeler 

oluyor 

Londra, 4 (A.A.) - ltaly•'i• ve 
Berclıtespden.'de toplanan cencl kur
may konferanaları Almanyanırı t .. ~.r-t 
re]imine yardım hu~usunda gOOJt'~rdı

(i endişeyi belirbnektedir. AlMPn1·a
ya karşı yapılan şiddetli tenkit:cr J,;ıt

tikçe açık bir lisanla ifade edilmf'kte
dir Bazı iı.yan azası Krala bi:" lT\E-,.;&J 

göndererek harbe nihayet veriir\c..'.ini 
istemblerdir. italyan topr<1.k:ct;.·ının 
her tarafında arbedeler ve a)·a~~'an-

1 
malar olmaktadır Baltalama h l."'eket
lerine r.ıani olmak icin tayyareler tef:ı 

dit mak.ammda ll.i.lyan <jeh.ir:en ve 
kOyleri Uzerinden uç.maktadır 

İtaJ~ an ~hirltti tabii' e eıfi1ecd: 

Londra. 4 (A.A.) - İneiliı. ha.va 

\kuvvetlerinin 3600 kiloluk bombalar 

-·-

Amerikan aık:erleri 25 bin mil uaağı dO...-ebilen bir topu h.ııırlarken 

Tunus barbi 
Almanlar,Müttefiklerden 
Cedeyda'yı geri aldılar 

>:: ltc-ndi ha)'"'d.tımızda. gördük, dün
•tıın bu buhranJı giln1erinde baş
~ memleketlerin hayatında da gö· 
~~oruı: Meziyetli, cesur. mesuliyet 
~1nıak takaline sahip insanlar bir 
~lletin en kıymetlı hazineleridir. 
\. nevi insanların yetişmesine ·ve 
&almasına yol açan, buna kıymet 

'tip te:jvik eden milletler daima en 
~a gıder, hatır ve gönül. yaran
.~ gayreti, entrika, türlü türlü şe
~le-rdc jurnalcılık yüzünden mr.
;•:ıc-t ve hizmeti ihmal edenler de 
"ti kalır. 

kullanması ti7~rine lt.alyan şehirleri Anko.ra, 4' (Rc..dyo Gazetesi) - Bır ,...___ 
tahliye eJlıecıtktır. İtalyada k;di mik- kaç gün evı;el mtitlefi).; kuvvetleri:-----------------------------. 

tarda muhafııı:ıalı sıgınaklar bulunm11- tarafından işgal cdiJen Cedide mev- , 4500 t b .., d 
maktadır. 3600 kiloluk bir bomba. he- ' kii yapılan karsı taarruzlar netıce- l on ug ay 

1 
defıen 100 metro oteye düıse bıte bir 

1 
sinde tekrar Almanların eline gcc· : 

~ani mesele. çalışan filan ve fa
t adamın hakkını aramak işi de
):ılqir; sırf memleketin umumi ha
b:lına ait bir verim ve kalite dava
"'1llr, 

~ liü~ümetimizin. Barem KMunu
~ duzciJ.meğe IC1;•bbüs etmesi; bu 
l'tı Vayı memleket endişesile ve umu
~I menfaat öJçüsile ele a lma(a ka-

t Vermesi demektir. 
ti P'akat acaba, vekalet rnümessille
t:: tıden mürekkep bir komisyon ta
;tınctan Barem Kanununda ha
t t1anacak bazı tadiller, umumi ha- . 
;.ııa liyakat ve meziyeti hakim kıl
ı ga ve hükümetin halkın parasi
~~· halk için işler bir müessese ol
~ğu fikrini kavrayabilir vasıfla 
~ l'ııur yeli:şmesini temine kati ge-

tk nüdir? 

donanmasına menıup bir harp gemisi 

Pas if ~ k te bir deniz harbi 

iki büyük Japon 
~ruvazörü battı 

Ayrıca bu deniz harbinde dört 
Japon destroyeri de batır ı ldı 

lluna inanmak güçtür çünkü yan- Vaşington, 4 _ (A.A.~ - G.u• dalca- 'ı Japonların 9 gemi kaybetmelerıne 
lq ölru" 'd' 1 . 'h t nar adasına, pazartcsı gecesı, JaPon- n1ukabll Amerikan kuvvetleri bir 
~ ~ ve gı ış erın ava ımızın k . • 

t &a.fhasına sokulan itiy~tla _ ]arın a.sker. çı. arm~ya te~ebbüs et- kruvazör kaybetmişlerdir.,, 

1 ::.;:.~~~eleıınin > okılm•>ın• seb<- m~~ı:ıa. 4 (AA.> - r:.ıy.n ordu la· ı ı• dha 1 ettı• k 
1 

· • rı umumi kararg3hıın 923 numaralı 1 

ı 
tebliği· 

llalyı Krah Emanuel 

~yr_enaik cep~esınde ileri ınevı.i· I 
, lerıınıze karşı d~man topçusu tara.· 

l fı:>dö.n açılan şiddE:-tli ateşe mües.>ır 
surette mukabele edilmıştır . 

1 
Tunusta Alman mtifrczelerı mü· 

him bir mevzi zaptetmişler ve ıs i 
subay olmak üzere 454 esır almış-

lardır Diğer parlak bir hareket cs· ı 
nasında bir Berzaglicri taburu 300 
In&iliz paraşütçüsünü e~ir etmıştir. \ 

CDevımt: Sa. 3: Sil. 6 da l 

Buğday l a r lskenderuna gelmiş 
bulunuyor, 1500 tond cmir geldi 

Ankara. 4 (VATAN) - Memleketın buğday ihtiyacını kar
şılamak üzere hariçten ithalat devam etmektedir. I:oikendenına 
yeniden 4;;oo ton buğday daha gelmü,tir. Diğer taraftan 1500 
ton demir de lskenderuna gelmiş bulunmaktadır 

fi(~·~;; ~~~1 · Dr. Liitfi Kırdarın 
1Arnavut~ uk ta İstanbu!da 4 yılı 

~ ve huyum uzda y;r eden ~:'~~- J meieri yenı bır denız muha rebesine Bütün bun!ara rağmen adaya as-
~tı vardır. sebep olmuştur. ker çıl.armağa muvaffak oliılmamış-
\· Cetişi güzel bir tavsiye mektubu lki büyük destroyer veya kruva- lır. 
,:~ekle, bir meziyetsizi himaye zör. 4 destroyer, 2 asker taşıt ge· Bu haberleri dün gece bi ldiren 
rı"'llekıc, bir arkadaşı veya akraba- misi ve bir şilep, Amerikan gemi- Bahriye Nazırı, daha henüz tafsilat 
'!:d kayırmakla, memlekete hizmet lcri tarafından batırılmıştır. alınmadığını ilive etmiştir. 

t\tussolininln nutku sulh t~kl ifi mi? 

Ncvyork, 4 (A.A.) - Vaşingtonun 

ıesmi mahfillerinde 1\1.ussolin.i tara
fından son günlerde söylenen nutuk 
hakild bir sulli teklifi mahiyetinde 
telikki edilmektedir. 

karıştı 

A'"''"' "''"• ,. I 
v ı:: rl ~ ri Tiranı 1 

Vali ve Belediye Reisimiz bu dört 
yı ida büyük eserler yaratmıştır 

llı ebilecek vasıfta olanlarını hakkı
\J: lrernekle, memlekette meziyetin 
ı:ı~et ve reva(' bulmasına engel 
~ akta milli varlığa karşı ne ka
tı t büyük cinayet i~lediğimizin tar· 
,lltı.da olmuyor uz. Birine acıyorsak 
t :ak kendi kes~mize hükmümüz 
~er, mil letin kcse:ı!:ine el saldır
~~ ta hakkımız yoktur. I htiyacı o-
4 arkadaşımızla kendi lokmamı
tl l>ay edebiliriz, fakat millet ma
~an arpalık veremeyiz. 
~ emek ki işin içinde kurulu iti
'iı 11&.rı kıracak, terbiye ve telkin 
li,.~e~ine ve yaranhk gayretinin te
bi 1trınc engel o1acak çok esaslı ted-

t ere ihtiyaç vardır. 

Terek üzerinde Ruslar 
taarruza geçtiler 

Rjev'de Rus çemberi daralıyor, bir Alman 
müdafaa hattı daha yarıldı 

i şgal etm işler 

Vali ve Belediye Reisimiz doktor 
LU.tfi Kırdar bugün İstanbula tayini
nin dördüncü yılını tamamlamış o~u

yor. 
1'1anisadaki iki yıllık bir çalışmada 

18 imar e~eri vücuda getiren. LU.tli 
Kudüs. 4 CA.A.l - Kudüs'urı Ar- Kırdar İ:.tanbula tayininden sonra da 

na\'ut mahfillerinden ö'1'enildıC:ineı bilhassa in1ar ·abasında başarılı işler 
göre. Arnavutluğun merkezi Tiran. [ gördü . 
28 Sonteşrinden 29 Sontcşrine kadar Ne yaz.ık ki: azmin, iradenin. va4 

Aroavut vatanseverleri tarafından zife &{$kile çalışmanın bir '3embohi o .. 
iı;ıgal edilmi:jtİr. Italyan nöbetçileri larak ~ôsterilebilec:ek olan Valimiz. 
kaçmışlardır Vatanperverler. le) AVTupa harbinin başladığı. ha.yat şart 

örgülere rağınen bir Panik husule tarının lfÜçleştiği bir ı..amanda İstan~ 
getirmişler ve duvarlara Libyada l- bulun başına getirildi. Avrupa harbi· 
talyanların mağllıp olduklarını bil- nin başladığı. birdenbire ı::eni~ediği 
diren afişler yapı!Stırmışlardır. Halk ve korkunc;- ateş sınırlarımızı sardığ•, 
Sekizinci ordunun za~crlerini oku- hayat şartlarının güçleştiği bir .,_, 
mak için koşuşmuştur {DeYamı: Sı . 3; Sü. 1 del il - - ~ Londra, 4 CA A ) - Sovyet ordu-

ıt_ arC'm Kanunları her d ~----,~-_,.·-.....-~"'-"''"'•111•"·,,_e .. _,..,.,. ... ..,..,..,_ "'t- yer c Yar· ..,....,..,......._..... · - su Rhzcv dolaylarında çen1berıni da-

~~akb~~ b~ı~~~~e n~~:~:~~:Y~i~::~ ı PiRiNÇ MI, TAŞ TOPRAK MI? 1~:1:;:~::ı~;!~~~;tır~~~ı:~1~!~ sı·yasal oı·t 1 ., Okulu ~1 t"k, ılerı gıtmek ımkanlarıru ip- 1 1 er 
'ıı;, •dan tayin etmek i~indir. Nor- 1------_;"---------------------·J ~~le;~y~~d:~~ı::~Ya;;t~el~~rde:.:,~: ; • 
ıq;.d~n noksan iş &örcnlrr kadro 

\'ah Doktor t.at!i Kırdar 

~i~Crkcs için müsavi olduğu için ~:~~!c ::.d~;:d~~şman müdafaa 1 K ra 1 a ., f ·ı m af 
'- nin bir diyeceği olamaz. Şu k • 

• ı 

71. ki. gençlerin piston dedikleri Şehrimize son qünlerde külliyetli! Dün ôjirendiğimize göre Çanakçalı Berlin, 4 (A.A.) -Alman orduları Dün An arada büyük bir 
~/" ve gönül usulleri meziyet ve miktarda pirinç ve çeltik geldiğinden firması evvelce Memurlar kooperati - başkumandanlığının tebliğinde bil-
aı "1et perdesi arasında yürüyüp pirinç liy•lları tahminin !e·:kinde o- !ine vcrmeği taahhüt ettiği pirinçleri dirildiğine göre, Tuapse'nin şima li mera 

51
• m 1 e kutlan d I 

ll'ıE>.sin tarak dü.şmeğe başlamışlır. En iyi ka- teslim etmiş ve bu pirinçler 120 ku- şarkisinde ve Terek üzerinde Sov· 
.,lııt.uhıa~ olduğumuz yeni varlığın liteden Maraş, Diyarbakır ve Boyabat r~t.an memurlara tevzie başlanmıştır. yet kıtaları mühim kuvvetlerle ta- namesini verdi 
'\~ Yarının dünyasına hazırlık ola- fabrika malları 125 - 130 kuruş üze- İddiaya göre Çanak.çalının koopera- arruza geçmişlerdir Alınan muka-
~ Yeni gidişlerin temel taşını bu rinden muamele görmektedir. life verdiği pirinçler en Adi pirinç ol- bil t:ıarruz hareketleri mu\oaffakı-
'1 !lı davanın hallinde aramalıyız. Pirinç fiyatlarının bu ani düşüşü makla beraber, kırıktı, karışık ve hat yetle ncticclenmiştlr. Almanlar pek 
)~~~u_rların siciHni tutmak, me:zi- kar:1LSında birçok tüccarlar ellerinrleki ti içinde taş ve toprak bulunmakta- 1 geniş bir sahada ilerlemışler ve bir 
~~rıni ölçmek. hizmetlerine baha pirinçleri yüksek fiyatlarla piyasaya dır kaç düşman bi rliğini yok etmişl er· 

ek, işi vekaletlerin elinden a- sürmek yolunu aramaya b~1aınışJar- Pirinçler memurlara sarılı kü'tük dir. Bu arada bir n1iktar esir alın -
'---. (Denmı: Sa. 3: Sü. 4 to l dır. (Denmı: Sa. 3: Sü. 7 do) (Denmı: Sı. 3: Sü, 5 tol 

Ankara, 4 (VATAN) - Bugtln sa- i raC<"glu da vardı. Vekiller ve diı!t?r . Sfl!ya. 4 (EP') - Türkiyenin Bula 
at 16,30 da Siyasal Bilgiler Okulu·! davetlileri Maarif Vekıli Hasa."l. ı\li 1 &aristandaki )·enı elçisi Vasfi ~fen· 
nun 86 ıncı yıldönün1ü parlak bir· Yücel karşılamış ve uğ ··h.mı~lır. ) teş, bu salah en bir buçukta husu i 
şe,\c:ildc kutlanmıştır. Okulun .. mera- Okul müdürü Ali Fuat Başgıl biri mera~jmJe Bırıg~tr ' Kralı !ı,1ajeste Bo· 
sım salonunu dolduran yuzlcrce kutlama sOylevi \'Prmı~ ve bu ~i..ıy· 1 rise itima~n ... • ·ını vcrıniştir ~!e~ 

mezun arasında Meclis Rı!İ5İ Abdili- lcvde mektebin tarthçesinı yapnuş rasime Bulg .. r Ba~vekılı \·e Haricı* 
halik Renda ve Başvekil Şükrü Sa· (DeTamı: Sa.. 3; Sü. 3 te) 1 (De•amı: Sa. 3: Sü. t te ) 
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Yazan: 
DArBNE DU MAURiE.R 

CeviTX'n: 
lHSAN BORAN 

il -
- Sen b111rsin.. 1 Dedi. Carrl.e tatlı t3t11 gülü1or. 
- Gelmez misin: du. Bclk de se\dığl bir kimse ol· 
- Hayır, burası daha iyi. 'ducu çın Auupa~ı bu kada.r çok 
- Pek: filA. evl.>ordu. Fakat şu kör <>'ası Cat-· 
Jake'ın &ıyınışı Amerıkalıların dik r c lsml bu güzel kız.a hiç ya.kış. 

katini çekti. Bır Jake'ye ve bir de mıyordu .• 
bana baktılar. Utanarak gazeteyi 1 Oof:ru u bu Amerikalı grupu 
yüzüme tultum. B J"1sı güldü, gule ho uma gıttl. Sokulgan ve •eşeli 

kırmızı saçlı kızdı. ·nsanlar. İnsan onlarla konuşurken 
Meşhur gazeteyı ters tuttuğumal kendlsinın bir chlç,. sanıldıjırıa lh· 

• u mü . Bu bUtun kızararak yilzü- t.mal vercmıyor. Kırmızı saçlı kı
mü kapadım. Yandan usulca kızı z.a soruyorum: 
io,o etledım, artık bana bakmıyor· - Vapurda muhtelıf mılletJer. 
du. sın rlerım bozuldu, cebimden den yolcular va.r. 
bJr sigara rıkardım, fakat kibrit Bunu söyledim ama kendi gülünç 
bulamayınca güldüm. Komik genç halimi de hatırlıyarak sıkıldım. 
dudaklarımın arasında ateş bekli· Carrie cevaben: 
, •n •lgarayı gôran<!e: - Müthiş, dedi. Soluk ve can 

- Ateş ister misiniz? kıcı klmseler. Onlara bır parça 
Dedı. Ştmdt hepsi bana bakıyor- bıber yutturutsa pek hot olurdu. 
rdı. Belki de konuşma.it içm böy· lçl'erinde dijı;katı çeken bir tek a· 

le bir bahane çıkardığımı sanıyor- dam blle görmedim .. 
tardı. Komik gence teşekkür ede· Bereket versin Jake, pervasız 

rek lıkemleml biraz yanaştırdım. konuşan kızm bu sözlerini işiteml. 
K:rmızı açlı IAf açtı: · yecek kadar uzakta idı. 

Laardeleden mi bindiniz? _ Acaba GuGoanıen nasıl bir yeT? 

- Evet. Fagernes"dcn seldık; 

buyuk dastardan aştık. 
Kıtap okuyan gozlüklü enayi sö· 

zc karıştı: 
- Bu da~larda at üstünde yol-

cuhı k berbat değıl mı? 
- Evet, fakat zahmete değer. 
Esmer kız; 
- Kim bilir. ne güzel şeyler cör-

dunilz ... 
Dcdı. Kırmızı saçlı l:ız gülümse

dı ve yem btr plak koyarken sor· 
du 

- Gorduklerınizin hepSi de ya· 
zılmaga de{:cr şeyler del:il mi? 

- G6rduklerlmt ve hlEısettlklerl 
mı razabı~ •. 

- Ah ben datıara bayılırım, 

keşke oralarda gezip dolaşabilsem .. 
Enayı genç bızi rahat bırakmı. 

yol", saçma ve t&Utz SMularla beni 

yer? 
Sözıimc esmerin arkadaşı cevap 

verdı: 

- Balholm'a ka~r vapurda kal 
mak hayırhdır. Oreda sahilde bir 
gezinti yapınaf:a dete". 

Carrle: 
- Ne yapalım bilıyor musunuz? 

Dedi. Yolculardan ayrıbp dalın tc· 
pesindeki işaret kulesine çıkalım. 

siz de arkada.şınız1 &lıp biıtrnlc be
raber gcitrslniz. 

- Gu7.eJ blr ftklr .•• 
Bu hususta Jakc'in ne düşüne· 

ceğını bilmiyordum. Fakat teklif 
hoşuma gitti. 

Faner kız !iO'rdu: 
- Sahilde dcnlZ(' g1rOceck bir 

yere gitsek nKtl olur:' 
Komik genç yerinden hopladı: 
- Ah yilzmeyc bc;n de bayılt· 

rım, sahile glclehft'ı. 
Dedi. 
G6zlilklü enayi: 

VATAN ı .. ıı.MJ 

Şehir 
Haberleri, 

Denizci Gözüyle 

Memurlar 
kooperatifinin 

tevziatı 

ilk denizaltı Barem kanunu 
A talualıiııua iki sösi.i •ardır kL 

kıfmebe pay• JOklll"1 
.Haf ... aeresilMlı9a __.lüne 

Kooperatif, daha 
geniş 6'ir 19kilde 

ievziat yapmak için 
fooliyete geçiyor 

• • 
gemisi

~ -~ ................. 
kinlu.• . döaer.• 

• Tanbf hesap BagdattaD 
Barem x-uaunun tadili baoa bu 

iki atalar ıöaünü hatırlattı. aareın 
Kanunu bir Jıata idi. Jlu batarı ar• 
aın ileri ı;ürea Te gösteren pPll~ 
adamımıs Ba~nıuharririnlİ1 ~hl~~ 

Memw·lar Kooperatifinin. azala
rına daha faydalı olabilmesi için ye
ni tedbirler alınmaktadır. Oirendi
iimize &öre, Kooperatif, azalarının 
ihtiyaçlan ile yakından alakadar ol· 
malt ve bugün yapmakta olduiu tev
ziatı daha genişletmek üzere hem 
kadrosunu, hem de yerini genişlet· 
mek üzere faaliyete geçmiştir. 

Haber aldıtımıza ıöre Mısırçar

ıısında, Kooperatife 8 - 10 kadar o
da tahsis edilecek veya ça~makta 
olduğu binanın her üç katı da koo
peratife ayrılacaktır. 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi, 
Kooperatifin daha faydalı olabilmesi 
için bu işle yakından alakadar ol
ınaktadır. 

KooperaMf, her tı.irlü ihtiyaç mad
delerini tevai için, şimdiden esaslı 
faaliyete geçmiştir. 

Dün dağıtılmaya başlanan pirinç
lerden sonra, azalarına yakında şe
ker de dağıtacaktır. Bundan başka 
Patates, bulgur vesaire dağıtılması 
İçın de te~bbüslere gırişilmışur. 

B u harbin Jtorkunç silahları 
arıısıı:ıda <um·ıaltt ı;em~~cri 

ı<Üpheslz en büyük ro.ü oynan-.akta 
dı..ı•am ediyor~ Den:.:ıa ortasınc\:ıkı 
~dalar üzerinde ya!ltıyiln lngiliz mıl
:etınde en büyük ı·n•: ~<'Yİ uyandı· 

rmı silS.h, bugUn lc;ı.1 denizaltı gc· 
rflileridir. A.zçok m~ıb11l~ah olmak 
la beraber Alman dcnı:ıaltı gernllcrı 

inzjliz ticaret filosuna en öldür'j~ı.i 
darl.ıcyi indiren ku•ı "~'fır. Atlantl
ğin genişliklerinde, AmCTikan de
nizlerinde, Cenubi Amerikanın kı:

rasulannda dalma dtj';işen ma•ıcv

ralarla hrsat buldukça düşmıırhrı· 
nın tonlarca melteme yüklu gemi· 
lerini denizlerin derin ltaranlıküırı

na g0nderen dcni:ı:altı gemilerinde ---, 
Cezadan uslanmıyan ' 
bir muhtekir nihayet 

tevkif edildi 
Dün ikinci Mı!U Korunma mahke

mesi bir kepek muh~klrlnı tevkif et
miştir. 

Belediye sarayı, Saraç· Çembcrlitaşta ve Babıali caddesinde 
dükkanları bulunan Feyzullah Dost-

han 9 blŞl nd a yapılac1k ol adındaki bu muhtekir, kilosu 14 

lstanbul Belediyesi şehrin imarı kuruşa satılması liizım gelen kepeği 1 
Projesinin tatbikine bütün güçlük· 35 kuruşa satarken Alemdar nahivc 
lerc rağmen devam etmektedir. Un· müdürü tarafından yakalanarak Ad-
kaııanından Yenikapıya açılan A- liyeye verilmiştır. r 
tatürk bulvarının Şehzadebaşına k:a- Bu vnk'a, suçlu Feyzullahın son bir 
d~r olan ilk kısmı ikmal edilmiş gi- 1 ay içinde üçüncu thtik~r vak'asıdır. 

bıdir. Bu saha Istan bulun merkezi : O "'I ·· ı d Ü b b 

Yazan: ••n•ettl• tLllL Of ıy~· 
Emin Yalmandır. Re yalan 1 

. . tanunun 
ileride ditlta faydalı inkişaflar 

rülcceğinl beklemek tabiidir 
Bugün denizaltı gemileri oncak 

doksan yaşını bitirm~ür. (Jül Verıı) 
bile ron1anlarındııki hayalin bir 
gün hakikat olabileceğini tasavvur 
etmiyordu. İlk denizaltı ı;emlsi. da
hili ihtiraklı makinelerin icadından 

yım. ben kendı hesabı"'• od 
karılarak Bc.rlinin Bahti İlım Müze- aleyhinde bulunmağ'a cesar•ld • ~ 
sine konuldu. Bugün oradadır. d' F k • olma ıg• me ım. a a.. memur d i 

halde. bu hakııs kanun içi19cl• • · 

M ucidin yılmıız gayretlerine, 
ma ukde olarak kaldı. • ... .. n 

usanmaz çalı§m•larınıı rıığ- Barem kanunu kadar. içtim•• .,.u . n _.,. 
men Almanlar yeni tecrübeler yııp- remlae zarar Tere11 bir kanu 

1 
o· 

ması için para vermeii kabul etme- ıni!ltir. dersem, haksıalık etl1l' di 
diler. Yeis ve teessüre d~n uıvallı lur~m. Bunda hakııs olrrıadıtıJll' • 

evvel, geçen asrın ortalarına doğru nıuclt Avusturyayıı başvurdu. Ora- ter yazılarımda gösterecei'~· t al· 
yapıldı. hk düşünen ve tatbik sahıı· da da para yardımJ bulamadı. in- Vazifede yan çiımek. rut .. kef· 
sına koyan (Wilhelm Bauer) ismi'ı· ı;iltereye müracaat etti. İnıiltereo :ınak, kefflne göre çab!111ak •• tleri. 
de bir Alman mütefekkiridir. :a. Kraliçesinin kocası bir Alman pren- fine göre çal~mamak ıceyfire 911• 
adam (1850) de garip bir gemi ya- si idi. Onun yanında iyi yer buldu. 8arem Kanunundan dojaıu~: ınet 
parıık ismini (Brand Tııucher' koy- İngiltere hükumeti muicde yardım- au, benim bildiğim kadar. 1'U~çtıt· 
du. Tamamen tahtadan yapılmış o· cı ohırak (Scott _ Russel> ve (Bru- te bilmektedir n ltunu blı.litl le tü· 
lan bu tekne (35) ton olup balina ne!) isminde iki mühendis verdi. dir ki, bu kanunu tadil ,1111e 
balığı şeklinde idi. Yalnız bir çark Czun çalışmalar bütün ümitleri ye- zumunu hissetmlstir. bir 
ile hareket ediyordu. Deniz altında niden boşa çıkarıyordu. Bütün gay- Türkiye inkılaplar geÇlffO bit 
durmak kudret ve kabiliyeti icinde· retlerc. yorgunluklara raimen ya- memlekettir. Jnkıliplar g.çıreo 
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ki havaya tAbl olduğundan denizci- pılan yeni gemi denizin ıistünde mlltet hatalar edebilir. hataıarıtlblll• 
lik bakımından kıymeti çok fazla durmaktan ziyade batmaia istidat resinden dönülüne onun h.S• 1 "' 
değildi. Buna rağmen ilk m"ydana gösteriyordu. kar olarak kaydedilir. Meırtltk~ tar 
çıkışı t.lüny.ııda büyük bir tesir yııp- a . . milletimiz cok 'terimli laJcı p 80 
tı Bu zamanlar AlnuınyatDanlmar- O ngılteı·edekı çalışmaları ne- yanında ·Yanlış hesap 11•~0• 
ka ile harbcdiyordu Danimarka do· ticesiL kalınca yorulmaz döner• •e ·Hatanm neresfacl•ll ~ne 
nanması Alman sahillerini abloka· (F3auer) evvela Amerika ve sonra nülse kardır• ıöılerine de ll~oin• 
ya almıstı. Almanlar bundan çok ıs- Rusyaya müracaat ederek eserinin Takıf olan Saracoğlu hüki'ıın• ısal1' 
tırap duyuyorlardı . Bununla beraber yapılması için yardımlarda bulu- ı Barem _JC~nu.nun~ tadil e~1• ·-~ k• 
Danimarkalılar (Bauer) in ı'cat et- ması butün mk·' .. p'-rı-ıı ,.,....., nulmasını rica etti Amerika menfi . • .... -. ... "';.iiJddl' 
üği denizaltı gemisini duymuştular. cevap verdi Ruslar (Deniz Şe)·ta- hmai bakımdan belki u -
Sırlarını bilmedikleri bu ı;e.mlnin nıl isminde daha büyük bir gemJ midir. 
denize indirildiğini oğrenince ab!o- yapmasını kabul ettiler. Bu yeni ge-
kadan vazgeçerek Alman sahillerin- mi, büydk bir muvafCakiyet göstcr-
den ayrılmak füzumunu hissettiler. di. İlk daldığı zaman dört saat de-
Almanlar da büyük "'" tazyikten nlzin altında kaldı Çok kuvveuı 1 ' 
kurtulmuş oldular. Bu SU1'efle CBa- müdafaa edilmiş olan Kronştad li- ı Seyyar 

uer) memleketine ilk bıiyük hlune- mwnına görülmeden girebildi Kronı 
ti yapmış oldu. Ertesi ~ene (Bauer) tad muhafızları ansızın limanın için- h 1 • f ~ 8"' 

s~ 
KÖR~ 

Kızı1aY 
uzuyor. Her gü:n ne kadar y.ol al· 
ı ıışız? Geceleri nasıl geçirmişiz? 

Ylyec~k nerede bulr.ıuşuz? Bu soru 
1 ~rın da tam sıraeı. Ona kestirme 
''e\'aplar veriyorum ama kulakla.. 
rım, kırmızı saçlı kızın komik gen· 
C'<' söylediklerinde... Diyor kl: 

- Arkadaşınızla beraber 
senjz. bir araba tutab!llriz. 

o kad;ır $anslı olamadı. Gcmisıni •le brliren bu acip ve garip ~eyi 1 aş :l ne erı ~ 
(60) kadem derinliğe indirmek tec- gordükleri z;ıman korktular ve kaç-

nibesini yaparken gemi su ıılmağa mag-. .!'~~!adılar. Bu muvaffakiyct liyete geçiyor 
1 bir yeri ve ana caddesi haline SO· ı g unu o ren a a 

gelir. ~ k 1 u acaktır Beyazıt semtinin bekçilerinden Ha-

·Bili. fotoğrafımı çektiğin yet.er, 
kabak tddı vermeğe başladı .. » 

Bir iki dakika kimse konu11t1a· 
·ı•. Kırmızı saçl1 kıza dalmışım. Vü. 
udü Un Ust kısmı, gramofondaki 
ians havasına uymuş gibi kayna-

ı yor .. 
Sordum: 
- Gil~l bit- şarkı dejil mi? 
- Sorma. büyük bir orkestra 

ı:ıbl. Dinlcdıkçe yerimde duramı.. 

l orum. Dans eder misiniz 
- Yazık, bilmiyorum. 
- Arkadaıınız? 
- Galiba o da bilmiyor. 
Enayi ger.ç sordu: 

Yolculuk nereye? 
- Balholm'a k•dar. 

Komik genç söze karıştı: 
- Vod.hcım daha ileride. Her 

na1de görülmeye değer bir yer ... 
Kırmızı saçlı kız !IAve etti: j 
- Vadhelm'e kadar bizimle be· 

raber gelmeliydlnlz .. 
Nezaket olsun diye bu sefer es· 

m r kıza sordum: 
S<'yahatlntz nasıl gcçt ? 

- Oh. enfes, dedi. Avrupada ilk 
ckfa seyahate çıktım. İki ay içinde 
f,..glltcreyl, Fransayı ve Almanyayı 
·~crdOm. Fakat bu Fjord'ların gü. 
·c''i::lne dlyece'Jc yok, öyle ckğıl 
ınl? 

- Ev-et, ı:ok giıze1. 
Carrie sen ne dersin? 

Nlh&.> et öğreneb!ldim. Kırmızı 

açlı kızın i mi Carrle imiş. Bu isim 
hoftuma gitmedi, ama ne yapayım? 
Bu efer ona sordum: 

Dedi. Kerl(i;ne şimdi.den bır şef 

süsü veren göZlüklü amca, blzı a· 
raba tlcretl ıçın davC't ediyordu. 

- Fena olmaz dedlm. 
(Arkut Yal') 

Dünkü feci 
kamyon 
kazası 

Kcroköyde ki işaret 
memuru kamyon al. 
tında kala re k oğır 

yaralandı 
Dün Cığlcden sonra Karaköyde bir 

kamyon kazası olmuştur. 

Vak'a sebep olduğu kaza itibarile 
üstünde ehemmiyetle durulacak bir 
mahiyet taşımaktadır. Beyoğlu cihe
tinden süralle gelmekte olan bıiyük 

bir kamyon Karaköy polis işaret me

mur Kemale şiddetle çarpmıştır. Me
mur bu ani darbeden yere düşmüş, 
başından ve vücudunun muhtelif yer 
!erinden nf:ır scrette yaralanmıştır, 

Seyrusefcri idare için sokağa ko
nulan bir memura çarparak geçen bu 
kamyon hakkında §iddetle tahkikata 
başlanmı~ır. 

Bazı resmi dairelerin de bu sa·! sanın o{;lu 7 yaşında İbrahim kar
haya alınması mukarrer bulunmak· nından kurşunla yaralanarak evvelki 
tadır. Alınan son bir karara gore, gün Ccrrahpaşa hastanemne kaldınl
bclediye sarayı bu bulvarın bugün- mıştır. 
kÜ vazıyctte Şehzadebsşınıı :nünte· 
hi olan klsmında ınşa edılecektır. 

Ticaret Odasmca ceza
la:.dı r1la n tüccarlar 

İbrahım hastanede kendlsile konu

şan bir memura babası tarafından 

1 vurulduğunu soylemiştir. 

Yapılan muayene neticesinde ibr.ıı
himin iki kurşunla yaralandıiı anla
şılmıştır Vak'anın bir cınayct nti, 
yoksa kaza mı olduju hakkında ehem 1 
miyetle tahkikat yapılmaktadır. 

başladı. Fakat azimli bir iradeye su- ona buyuk bir yardım temin etti. 
hiç olan mucit cesaretini kaybctmi· Artık denizaltı gemisi muvaffaki-
yerek korku !cinde bulunan diğer vet kazanmıştı. Yorulmayan ve yıl- DJn, Kızıİay merk•-
iki arkada~na soğukkanlılıkla bek- mayan azmlle mucit eserini mcydu· 
lcmelerini emretti. Akla gelmiycn na çıkarmış ve dünyaya tanıtmıştı. zİn de mÜ him bir 
can çeki~me dahili prcsyon ilı: harici Fakat ne çare o da hemen her mu-
presyon müsavi oluncaya kodıır de- eit gibi hayatının son senelerini fa- f: pi -~ ~I yapı' dı _ . .-, 
vam em. Sonra (Bnucr) kapakla- kirlık içinde geçirdi. Uzun müddet Kızılayın fakir halka açui1. ff'İe-
rmı açarak her iiçü de suyun ustu- hasta yattı. En nihayet (18i5) sene- neler büyük bir intizamla faal~t 11 
ne çıkmaı:ıı muvaffak oldular. (26) sinde oldü. rıne devam etmekte ve her pıt re· 
sene sonra bu deııı'zal•·sı. sudan cı- JIM tt• u··LSEI , --ır ,.. U!l11mr. ın • , ' bin kişiye yakın vatandaşa s ~ 

------'!"'------------- mek vermektedir. ,,. 

Ticaret ve Sanayi odası borsa h•
rici 'ltıuamelc gören tüccarlar· hak· 
ıonda son günlerde şıddetlc takibat 
yapmaktadır 

Dün tcsbit edılen mtiddet uır· 
tında borsaya malını kaydettirıniycn 
Ycıniuc Değirmen sokakta !) numa
rada Sabah, Tütün Gümrük 18 nu
nıar<ıda Niko, Anastas ve Asmaal
tında 15 numarada Hayim' Yuhay 
yüzer lira para cezasına çarptırıl
mışlardı.r. 

Ccseı Morga kaldırılmıştır. 1 ( Xa Le't-1# Kızı layı~ Kasımp~~a açactf.,ıı-
• hane de hır k;tç gunc ı.:aciat 

Ç 3kosıovalıyadan demir 
ve çivi geliyor 

Haber aldıfımıza göre Çckoslo
vaklarla yapılan ticari müzakereler 
somında memlekete külliyetli mik
tarda demir ve karfıçe getirmek ka
bil oıınu~tur. 

Ilk olarak yüklenen 5000 ton ka
dar ctcmır, karfiçe çivisi, tel yola 
çıkarılnıı§tır. Bunlar bir iki gün zar 
fında şehrimize gelmiş bulunacak
tır. 

Altın 32. 75 
Dün borsada bir Reşadiye altını 

3275 ve bir gram külçe altın da 434 
kuruş üzerınden muamele görmüş· 
tür. 

Em?n3te hıyanet etmiş 
Limoncu hanında nakliyat işleri ya

pan Muha1Temc ait e yayı kayıkla 

Bursa vapuruna tqıyan Mehmet bi-:
teneke tereyagını calıp kendisine nıt 

l-ir yere bırakırken yııkıılananl,. Arl
lıyeye teslim edilnı.'.s.lr. 

Küçük hır:ız karnını 
doyurma iç·n doğru 

·vutfağı git niş 
Bundan bir müddet evvel Kpc.ı

mustafapaşadıı hazin bir hırsızlık vak
ası cereyan etmişti. 

16 yaşmdıı RCri nn bir çocuk gece 
herkes uykuya çeklldıkten sonra Hü
seyin ndıııda bir adamın evine gire
rek doğru mutfağa silmiş v~ kı.rnını 

doyururken yakalannrıık zabıtaya tes
lim edilmişti. 

Dün ikinci ıısliyc cezada yapılan 

duruşması sonundıı Kenan ndındııki 

bu çocuk iki ııy hapse mnhkıiın cdıl
miştir. 

- yete geçecektir. r111 
ı..~"'"'"'\''~''"''l)ı·~"''""~'ıı.~\'\\W.~~'"· .~'\~~'''''~'"'''"''"'"'\"'\"-...~W Il d b k haJ'elt ı • un an aş rı ııeyyaı· aş ~ 

B ;fen var h . l e de bir an evvel faaliyete ' ,411· 
ı.;. S Q er l g e S l n için bütün ha,zu·lıklar ik~I 

d k 1 1 . miştir,. .ı!J1 

rF ransa a çı arı an b r mecmu· • O. yeşıl masada kazandığı paraları, . . . ·~in J'I ....... ,. 
d 

•• • · 1 . .. .. b . 1 Dun sabah bu ısı hal ı.,,..- .-t P' 
ada gor ugum satırları aynen erlesı gun oteye erıye ıaçmaml§hr. k . d \T 1 . .. 1 . · A hı.,~-ı· mcr ·ezın e a ı n uavını " 

aşagıya naklediyorum: bilen Tarı;a ' Onun_ hırsı para. ~az~nmak Te ka· nık'ın reisliğinde bir topJanU ,,. 
Allah a,kına beri gelsin. zandıgı parayı bırıklırmek •• ıak· mış ve hanı:i semtlerde Kı~ı~..ur· 

O O l ı t b ld · ı .. lamak olmustur. h . 1 - k 1 urılJll!'.':"· • ı;man r ow, ı an u a o mut· anesı açı acagı arar aŞ ,..., 
tur. Bu adam milyoner olarak ol· 

1 
O nefes almadan saallerce 0 rn•· 1 Toplantıya Fatıh, Uskiidat ~ı: 

mı.iştür. Turk lirasından milyonerdir dıktan ve :Montekarlo gaalnosunun makamları Istanbul MebusU "'.""..rıf'\I . . . ı kasalaunı iflas ettirerek mil.,.onlar . ' ıı&OO,.. 
ltı. saygıya değer bır meblağdır. Bu· k d k k. tın Uraz, Emlak Bankalltl dit 
na rağmen. yariilUi kendilerine ku· ' aMıan 1 tKan sıonra ~e ıp giımı,_ti~: 1 Nizameıtin iştirak ctmişle~ .. ~ re· 

. onte ar o gaıınosunun mudur· T 1 d K M tafav--. ,.,c 
mardakı hesaplarını bırakmasını ıer 1 1 • " k k 

1 
op anlı a uca us ~,.. 

cih ederlerdi. ugu, 
1 
az~~a~ .. ~mardbaıkarın !ek· nt>r, Beylerbeyi, Kısıklı ,·c .... cıerıl· 

1 rar ge ecegını umıt e ere teksen K 1 1 1 ri gı>•· 
•Osrnan Orlow sırrını ahrete gö· · b. t · 1.. li h la f k seyyar ızı ay aş 1ane c ._.ı 

.. .. .. . ı ın W' u P n uır Mi§, a al Oı· mcsinc karar verilmiştir. · rır 
türmU§tur ve Monte Karlo guıno· ı man Orlow bir dahi\ §ellp gasino· , . . . .. .. ÜZdelt1 

ıu müdürlügil bu adaının bankoyu d Se.).} aı aşhaneleı onuın 
. . . . . . . ! a oynamamıştır.• ta fualiyclc geçeceklerdir· 

nasıl ıflas eUırdıgıne akıl erdıre· Fransızca ga:etenin rivayetine na· U 
me.miştir. . ıı:aran bu Osman Orlow mncudiy&· ~ji r çocuğun ölU;ll 

Fakat Osman Orlow. dunyanın en ' tinden biaim haber"r olmadığım11 •. • "idil 
talihli kumarbazlarından biri ol· bir kumarhane açmq, i,letmiş .,. ŞU! he 1 İ görU -o 
makla beraber en ihtiyatlı kumar- niha7et ölmüıtür. Dün Tünelba§ında ,Asm&lırrıd'1~· 
hazlardan :biri de olmuılur. Kumar Kendisini tanımıyorua, Allah tak· ı halleslnde 2 yaşında bir çoe~k ilf"l'· 
onun için, hırs ~eğ~l. pa~a yapm~k sirahnı atfeylesinl hul bir sebepten birdenbire ollll ııl"rı 

- Buralarrnı nasıl 

nuz" 
buluyorsu· vasıtalarından bırinı ıe,kıl etm~hr. 1 TaUıtert Adliye tabibi Kamil ilnsalan ~ ıii· 

,_.. ________________________________ ,.._______________ cesedinin Morı;a kaldırıirnasıtı 

- Ah Avrupayı deli gibi scvlyo 
rum. 

Nerede ise bu iş bana kaılar da-· 
) anacak. Bu defa ki zavallı da khn? 

- llilmar Lund! 

Kaptan ses çıkarmadı. Bu wfa ıla 

Seniu hücuma :eçerek: 

- Sinirlenme31 iniı. •zizim Heııııea. 

zumf-ua~lrmii;aııa tenzi" 
sabn1şlar .,. '4' 

"Kırmızı kalp,, nişanı 
~ on gelen halterlere göre. In· 

«::::·.., 9iUeredeki Amerikan asker

lerinden uçune kırmıaı kalb dire 
1ercwne edebilecegimi'& ·Coeur 
Pourpre• nişanı Terilmis. 

Bu nişan 1782 senesinde George 
Vaıington tarafından Amerikanın 
istiklal muharebeleri sonunda ihdas 
edilmiştir. Bu nlşan kalp ~klinde ı 
bir sr.ı~uş çer~e ... eye gerllmlt kır· ı'. 
.. ı bır parça ıpek kuma, olup el· 
ltiae uıerlna dikilirnıiş ve bu nişanı \ 
ilk alanlar arasında Ingiliıı: Bqn- ı 
lcillnin ceddi olmıyan üç ıane Çorçil 
bulunmaktaymı,. Bu lliJan geçen 1 
buyuk harpten sonra unutulmuş 

v;ı e~k. Amerika Cumhurreiti Ho- ı 
oYer tarafından 1932 do Vaslngtonun 
200 unçu yıldonı.imunde l•krar or· ı 
taya çıkuılınıf. 

:s~'E 1 

Slemsen kahkahalarla 
başladı: 

- llilmar J,und mu' Katil kol

leksiyonunda bir bu eksikti. Si'ıe 

bir tavsiyede bulunauiım Hessen. 
cier bu 3üphelerlni:ıden bu insanlar 
haberdar olurlarsa sizden da\a ede
bilirler. Atlanta'nın bütün yolcula
rını birer azılı katil ianmaktan ne 
'&alllan nz,eçeceksiah? 

Resseıı kaptanın hu .sözlerine hiç 
aldırmadı. Settius sôze b~layarak: 

- Beni dinle.)ini:ı kaptan Siem
scn. Arkada ım He55en'c kar ı r.ttk 

haksızlık edh·orsıınuz. İkimiz birden 
e\"\ ela hu gene İs\ eçliden ~iiphe 
ettik. •'akat hu üphel~rimizi dağı· 

tan bir bidi5c oldu. Si1.e oldui:u ııi· 

hi anlatayım . 

- Pek kısa olarak anlatınız, ı;iin

kü ı;ok i~m var. 

- <:a3 et kısaca anlatarağım. Bir 
ı.aat c\\el kamarot hize balo gecesi 
Hilnıar'ın da nıa\I bir ipekli elbi e 
kiraladı;tnı söyledi. 

- nıklım hu ma\i ipek elbiseler
den: Blra:ı cnel Estcn°in böyle bir 
clbl c 1:İ~ diginl soylu~ ordunuz. l\Jas 
keli haWa herkes ipekli elhtt.e ki-

FIRTINA 
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ralar \e gi,)er. BuAdan ne ı·ıkar ım-
lamıyorıun ki • 

- Herkes lllui ipekli elbise ki

rala)·ama7- Çtinku \ııpurıl:ı aıııak 
iki iane \•r.r. B:r lıuıesini Esten 

Lund, diğerini de kıırdc~i Hilmar 

giymiştir. HallıuJd biraz e\ vcl ken

diı.ile görii;iliik. lliç lıoylc hir ~ey
d;on lıahsctıııcdi. Hııttii bıılu.}a git
menıiş oldu;unu so;> ledi. :ı• di.) ı· 
~alan söylü) ir? Bir ~eyden mi kor
kuyor? 

Kaptan bu sOzleri kıı~larını \'at
mış hir halde dinli.)onlu. Fakat ali· 
kadar olduğu halinden belli.) di. 

- t;\"et bütün bu anlaıtıklarııııı 
!:İİpl-cli ıorünü.>or. Şimdi ne .)apa
cağız? Bu acla.ıJM tevkif mi edeceğiz'? 

Scniuı; hafif re pilünı C.) erek: 
- Siz de Jlcssen kadar nceled,:ıi. 

niz kaptan .. Biitün bu alcyh:ne olan 
hareketlerine ra~ncn Hihnar'dıııı 

hoş .>ere ~liphe l~İyor.;unuz. Katil o 

değildir. Çilnkii Hilmar solaktır \'C 

rina ·et sağ elite hareket eden hir 

ı.onra balo salonundan ~ıkmamış ol· 
du,ıma kanaat getirerek nzgcçti
niz. Şimdi de kard~inden :ıüpbe
lendini:ı. Sonra solakmış diye onu 

da masum addedi)orsunuı. Ben ar

tık sizinle uğraşamam. Bıktım usan 

dım. Bu .. Bu ... 

adam tarafından yııpılnııştır. drtli. Ktı\'\'etli bir kelime arayor Cııkaı 

Sienıı;l'n ~erinden sıçradı \ e hid- lıiddclinden hu lamı) ordu. Hcsı.en'in 

detlc yumruğunu masanın tiıı:criııe 
\ urarak: 
• - Mös.> ö Scnius ümit ederim ki 
hen imle alay etmb orsıınuz de;il 
nıi? diyerek bağırdı. 11f'r an eni 
lılr ipucu bulmui gibi ı,ir takım suı
lcr SO.)Jüyorsunuz. Sonra yine bun
lardan '-azgeı;iyorsunuı. En cliı 'eı;
tcn Luni'dan adeta ııüphclcndinlz. 

de salırı tükenmişti . 

- Arfedersinl-ı. kaptan Siemseıı, 
dedi. Biz biitün hu tefernıatı:ı ,.j1J 
alakadar ettiğini sanıyorduk. Ma
demki bu kadar bıktını:ı, artık sizi 
rabatsıı etme) iz, Ara.~tırmalara bir 
~on veririz. Çünkü ı;iz: biıe yardım 

etmezseniz bu ara~nnaları )'apma
mıza imkilt ~. 

dedi. Mademki kaptan bizden 1ıık-

mı~, hu mesele ile kenıllo;I llMflW 

olsun. 

- Olmaz. Ben nasıl me,.ıul olu-

nım, l\fös.> ö Hessen ,·apurun husu

si hafi~eı;ldir. Yeleulann rahat " 
tchlikcı;i7. seyahat ehuelerine ~ı~

mak 011ıın \'az.İfesidir. Bir kere ılü-

rıününü7., eğer bu yolcular keMi,Je

rinden "lirhe ettiklerini duyacak 

olsalar nekadar kızarlar. Aman Ya· 
rahhl! Düşündükçe 8inirlenlyenıa 

Benim \"apurumda böyle hi4isele; 
olsun, sonra prenses ve kııı, Lund 

karde~ler ı,:ibi yolcular s@rıuya çe

kilsin.. Bu ıörülıueıai~ bir reıaJet! 

Bence katil olan adam. ıb bu ta

rafta meşculken rahat rahat ımp 

dol~ıyor, hatta ı.i·ı..in kaınaranrıa 

kadar geliyor. 

- Walter Ken.lea0den mi bahı;e

dlyorsunuz. Onu yakalamaiı çek is

ıerdim. Kamaramı altllst ettiif lria 
ona ~ok kızdım fakat katil oldaiı:
na dair hi~ lııir iz hal....._ ki -

(Arkas• \lllU') 

Divanyolunda beıı.9{nd ~ o ••1
' 

rııtı Kazım fazla iıyatl• ;e11,...ınt 
maktan Milli Korunma 

\·•rıS~b~:~ıı bfr çoraP 
hırsızı yakaland1 .. ,,.... 

Fatihte oturan Ce .. at -~~· 
sabıkalı bir luraız dün ---;~ 
da Hacıkö§k sokaiında lP ç.ıat.-. 
çorapçı dükkinından çorıaP 
yakalaıunııtır. ..,ı.ıı cı 

Bu iJi meılek edindiJi ~ .. 
vat Adliyeye teıılinı edilınilP" 

TAKVlr.1 ~ 
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5.1ı.,cı TATAN 

1 i ~ ! # i • J: 1 j :J (t1 ;f ~1 1 : f.iJ:] 3 ;J ~ ~ ;D 1 Bir ~~1ı~:md•> 
s 

ı hnmab, hC'!ap divanı gibi mta~ta-

M" 11 t M ı • • d kil bir divana verilmelidir. Bun.un 1 e ec 1s1 n e ı :1:ci~~'."' • .:"0~7;·t~nor:ı~W:':~ 

1 
ları geçirilmelidir. 

~skeri durum 
lthalaAt ve ı·hra catçı Memur ailelerini.o 

ekmek karneler 

birlikleri ne is görüyor? M 1 • b d Bu divan her türlü şatı.! ölçüle-ec ıs ayram an rin ()nüne geçmeli. emniyet uyan-
ı/ ' d1rmalı ve mernlekeM.e ılerı gıtmck •ya, yllkın tehlikeye m.' Bu birlikler, bugünkü durumu ile 

i~ ba~aramıyacak bir vaziyettedir 

Hariçte memur olup 
İstanbulda oturanla· 
için vilayetin tebliğ 

• Çorçil son demecin<le Itıl· 

rayı h••• 11.arhi ile tehdit et· 
.\frika imparatorlugunu kaybe· 
l Italyanın ıanayi merkeıi olın 
kııc: sıhirleri de yıkılacak .. Ital• 
~. halkı, ~imdiden teli.•• d\ıserelc 
'lfto, Torino. Ceno•a gibi ~ohir

'fen gOç etmeye ba1lad1. 

ilya heniiı yakın bir tehlike 
'!ısında degildit. Bor!• bir teh
tve duimHi içiu: 

- MihTerin Mare~al Rommel or
\tı Li:byadan çıkarılmalı Ye Ce
li Nehring orduıu Tunus top
\ıanndan denize dökülmeli: 

ı - Akdenlzde hlkimirot tama
'1, müttefiklerin eline geçmeli; 
1 - Jtalyanın sahil ınüdafaası 
'ı;p edilerek Itılru lopuldorı
' ihraç yapılmalı? 
t - Itılyan topraklarını müda
~ edecek Alman - Ilılrın otdu· 
\ı ıno~lüp edilmeli. 

.~•rülüyor ki. Ilalyınm yıkın leh
"1• diitmeıi için. ilk §art müt· 
~lelerin $imali Afrikayı tamamile 

•1 etmnidir. Bunun ic::indir ki. 
Y ÇorçH de Ilalyıra kll'lı :rapı· 

".:lJt hava harbinden bahsederken 
11\uı Biaerte limanlannın ıaptııu 

1t1 ko,muştur. , 

'u izahat ile Tunuı topra.lclaruım 
r1.tejik ehemmiyeti •• orada yapıl
~•lı:ta olan muhırebelerin ne gibi 
Yulc: de9işikliklere sebep olacagı 

'l•ıılıror. Bu bakundan Ilıl:ro. bir 
~ •• harbi tehlikesi kafltsmda bu
•uyo:. Bar Çcirçil!n t.hdidl yot· 
l değil, geçikmi~ek bit zaman 

'• hesap itidir. 
&ay Çörçil, Italyan milletinin da· 
~ ka.ra güuler geçireceğini haber 
•tdi •• bütü• mesuliyeü Bay Muı-
~Ütıiye yilkletti. Bunun arkasından 
ırı.,ik Amerikadan. ltalnda h°'· 
~t,uıhıSl\ln arttı9ma dair bnı seı
tr yübeldi. Bu ithamlar Te iddia· 
't.t ltaqısında susmak. Bay Muııo· 
~i gibi bir adani için günahı be
:ıııseınok n milletin önünde küçült 
~•ııııek olurdu. Bu ,.Uzden. 18 ay· 
•rıı,.n ıük:Ut eden Bay Musıolini

~itı ıabır t~ı çatladı. Konu,mak. 
ltlyan milletine metanı anlatmak 
lı'ıecburiyetini durdu. 

&ay Muuolininin demecinde k:o
~~ntuzu ilgilendiren üç noktaya te
lll1,, edec:eğim: 

1 - Bay Mussolinl, ha•• alonla
~tı.uı zararını küçüUtu. Yıkılan e•· 
t•l'lıt Ve olm\l• siTillerin azhğından 

1 
•h..,derek llılyan halkına ukklm

ıtr verdi. Bu azlık. lngilis haTacı
~l'ının uıl ukıri hedefleri bom.ba
~ dllcl•rı •e ıi•il h•lka kaıara bu 
t·'darcık zarar Yerdiklerini goıte
lt, Fakat ltalyan fabrikaları. deniz 

1~
1 ltri ne kadar tahribata uir.ın~
ır? Bay Muısollni bunu ıôyleme
'ıiıtir. 
t 8ir nıilletin yalnız paıif korunma 
)td~irlerile ha•a harbine ka~ı ko· 

1 •bııınesi artık tarihe kar~ıştır. 
~ttlyan hükümeti. büyük 'ehirler-
1 'lc:i halkı koylere goç ettirmekle 
~trı.tyi merkeılerini •• oralardaki 
Vtrp iıtihsalitnı korumuş olamaı. 
t ' bOyle bir dağılma, içtimai •e ik
~1•di Oyle karı4ıkhklal'a sebep o· 
~ " lc:i nihayet astarı yüıilnden pa
~:lı ~.elir. Daha timdiden Uç 4ehir
~ 9oç bıslamakla zorluklar (flk· 
ltı ~ •• llalyan hukumelini ,a,ı:ı-

qhr. 

1' 2 - Bay Mussolini ltalyan mUle
~den Ingilizlere kar•• nefret •• kin 
t· lltnıesini istedi. Halbuki Bay Çor
)ıl. btitü.n suçları B. Muısoliniye 
~ llkledigi halde Jtalyan milletine toz 
t 
0hdurmam14. ona ideta ayrı sulh 

,~lc:lifinde :bulunmu,tur. Demek I· ı 
~ 1lıntar arasında Ingilizlerle uyu!
'- ''V'• taraftar olanlar aı: değil. An-1 
h 'ılıyor ki .. lialyan milletinde eıki 
tı<ı'tecan •• c~kunluktan enr k1l-
1,,'"1141ı:. Ilalyınlor Romanın blla 
\ lhba:dıman edil:nedi!iini da bot 

1 •ide gôtüyorlor. I 
1 "-nıışılıro: ki. Itılyadı halk iti· , 
,1tıda beslenen ilk parlak ümitler· 
~"rttüş. beı:ginlik Ye yeni haTa har
~.~olayısilo de bit yılgınlık ılamoı- ı 
\ ı ba,ıam1'1ıt. Boylo olmHaydı. 
ı.' Mussolini ha•a harbinin zırıl'· 
'I ' 1 rı1 küç\llimeye •e millete kin •• 
, ı&fret dersleri vermeye l\lıum gö· 
llt -·· d .• •uUy u. 

ı. 3 - Bay Mussolini son olarak J. 
~ 1'ftn milletini saTa11maya daYet •
~>-or dOT\lşmekten :buka çare yok
'4! ı.ı•. Italyanlar. Ingiliz sulhun• ya~ 
l'ı \ırsa Ingiltere ltalyayı Hind.iıta
' Çtvirlrmis. 

li l~alyanlır ·B. Musso1ininin sOıle
't t\l hasıl karşıladılar? Bunu bilmi-
1101'uı. Yalnız şunu gôrü.yoruı ki, 
~ llly~ uğradıgı maglübiyetler do· 
~ \'lsılç hem Almanyaya fazla bir j 
d\ı.lc: olmağa başlamıs ve hem de ken , 
l i . l ' 1 

l\ır çı~den sanı maga yüı iuimuf-

Sonra da toplan ak ~:~u::~tıih:~~a:~a:is::n ~;,::~ a c olduğu !tlmnı genç lige vermelidir. 

Ayın 26 5r-:da M:?clisin fesih 
kararı vermesi muht::mel 

.~karii. 4 (\"atan} - Mcclu; Tef- Jarındcın Setlilh.ı.ddin, Vafi Bandır hak 
kilitı Es.-ısı:rc cncümcnı larafınrf<on kındaki arzuhal eocilmeni mazbalobı 

rr.lU.akere aırasındôıl geri •lın.n mebus iJ%"'rınde g.eçen mıizakeredcn sonra Da 
se-çımi kanunu U7erirtfc ,. ,.nı bi r hiliye encümenine havale cdılmlş, 3 rna 
takım tadi1:1.t yapılmaktadır 'iv lendi· f yıs 19'11 tarihli Tür.kiye - Ma;.:au!itan 
ğirıe gorc bu tacfi1.iı.t meyarınd..ı !\t~ :::~ ticiılret anlaşmasına bcı.ğh A li5le:>ın. 

listn kendı kendısinl ff'tı1hındcıı sor:ra dekı barsak kontcnjilnının 150 t-ın 

yeni mt:bm ıntihabı ha.kkındakı murl Türk lirası ve Amyant konıf'nianınır, 

detın losalUlması vardır 50 bin ton tezyidi ve 'oı.ı ·ezyıtll~ıiu 

Meclisin bu ;,ıyın 16 l>ında degil, adı geçen anl~marun 1 harir&r. 1~~2 
tarihinde bil~ek oJan birinci merıy~t 
senesı içU'l mut:eber olması h:ıı.kkında 

narak k.onuşmahı.ra devam edece2?'ı ve Türluye Ue Macarl:>tan arasında te:ati 

bayram t•tilinden sonra tekrar topl;,ı-

ayın 26 aında fesih kararı vereceli edilen mektupların tas<hkma dair ka
söylenmektedir. • nun liyihasının birinci mü:z;;ak.ercşinj 

Ankara, 4 (A.A.) - BÜ)'Ük MitJet yapmıştır 

Mecltsı bu~n toplanmıştır_ MeÇ.hs bu Mecli.s ~tesl günü topla.nacak· 
toplantıda Damliye Vekiletı memUT"· tır 

~-------------------

Küçük haberler 

Siyasal Bilgiler okulu 

Ne\' ·orkta bulunduğum sırada bu~ 
günkü yanlış gidişin iki mü.;atine 
rast geJdim Birincisi ypzı hayatında 
'-fchmct .o\.h T<'vfik diye tanıdığımız 
ı1chmct Ali YüksC'1cndir. Balkdn 
harbini geçiren n~$i1, M<"hmet Alinin 
Turanlının DeCtarı başhi;ı altında 

(Tanin) de yazdı4ı anlayışlı ve ateı
li yazıları hatırlar1ar 

r..1'ehmt't Ali. tasavvura sığmaz de
recede geniş bir malUmat hazincsi 4 

ne sahipli. EğC'r vazifeye göre adam 
seçen bir devlet n1ücss;csesinin elin
den geçseydi kütüphaneler umum 
müdürü. Univcrsite Profesörü, telif 
ve tercüme iıası ~:apılır veya mu 4 

harrir diye yazı r ayatımız.ı doldu
rurdu. Eğer böyle yapılsaydı bir 
tek dimai:da nadir biriken bir malü
mat hazinesinden '-"fi" anlayış kudre
tinden bu memleket yirmi sene da· 
ha nema alırdı. Halbuki dünyanın 
nabzı en şıddetle atan bir şehrine 
baş konsolos diye gönderilip üzeri
ne bir takım idari ve ticari vazife
ler verilince sermaye:>ini yanlış bir 
sahada israf etmis ve bu mükcm
mcJ adam intibak noksanı yüzünden 
nihayet ömrüne kendi ehyle feci bir 
şekilde son vermiştir . 

Ayni başkonsolosluğa di şçi mek
tebinden çıkan. dil bilmiyen, ya
bancı mcmlekctlerın hayatına ayak 
uydurmağa hazırJannuş bulunmıyan 

Bch('C"t isminde bir genç konsolos 
muavini diye gönderilmiştir ?ı:Icm· 

Jckctin her köşcsindE' dişçiye ihti
yat çok ... E~er bu gence iyilik diye 
fenalık edenler her kimlerse araya 
girip hatır ve gönüllC'rini kullanma
salardı Behçet bugün memleketin 
bir köşesinde belki de muvaffakı
yetli bir dişçi mevkiindc buluna· 
caktı Halbuki scnrlerce müddet 
Ncv;vorkta memleketin bekliyecegı 
csa~Jara çok aykırı bir şekilde va
zife görmüş. nihayet avdeti için gön
derilen harcırahı Amerikada yaşa-Maden mühendis

liği imtihanını 
kazananlar 

(BasJ 1 hıcide) mak için kullanmağa kalkışmış. e· 
ve Siya~al Bilgıler Okulu mezunla- Itndcn kaptırmış. sefaletin en acı 
rının memlekete çok hayırlı hizmet- derecesine düşmfiştür. 
ler yaptıklarını söylemiştir Okul Işte memur tayini sisteminin esaslı 
müdürüne göre, bu harpten sonra prensiplere göre olmaması: dünya-

Bugünhi harp ekonomisinm lcap 1

1 

v~ kırta~t brr tihrtiyede hareket ede· 
ettirdiji zaruri tahditler. fiyat tesbıt- re«, ucari sirktil3syonu mahveden ve 
leri ve ti.cart sirküla!'!von orcal'li'f.as- I birı;ok kimstlere mühım faydalar te· 
yanu, birl".'Ok mrmleketlerde b!rlikl« mi" ede!n bu birlik, hugunkü duru· 
kanalile yapıbnakt.dır. mile- kendisi11e bırakılan mühim ifle-

Bizde de bu ci.Jmleden olarak. •~· tin htç hirısin1 ba~amı)·•CQk btr va
tanbulda. Ömer Abtt hanında bukınan ::ı:iy~\e diifmU:ıtÜJ' 
bi1' İtbalalçı ve İhraealı;I blrhkleri ill- Bıı·hk, ~öo0niınde baıaranıaılı;ı hir 
das edilmiş, iktısarf ve ticarf birC'Oı'k çok IJİ dururkea onları ihmal cde
muamelele?'in ba:oıarılması ili \ııu hW- r~k. ı•:ıeRmız.e tek'Zlp ıondtr""'k zah 
liklere bırakılmıştar. metıne katlanm.11. 

Tesis edildiği gündenberi Türk ik· GünU ıUn\lnc yetı~en bu t~k~ıp ye .. 
tısadına 1'tlç bir fayda temirt etmeyen fDeYanu: Sa. 4: Sil. 2 41.e) 

Pamuklu tevziatı 
Yerli Mallar Pazarları, yakında 

fevziata başlıyor 
Sümerbank Yerli ~1allar _Pazarları 1 Ooi:n f~~la ıern1ay('l~ri ~~vl .. cte ait ~· 

MüdürJül}ünün, ikincı partı pamuk- lan muC'sscselcrc. koy ogretmenJer1-
lu mensucat tevziatı için, 4 milyon nt->, ücr~t alan yardımcı ojretmen
!iş bastırdığını ve bu fişlerin de bir Ierlt" tahsisat alanlara. Ereğli kömur 
kısmının Anadoludaki Yerli mallar havza:;ına. sağlık te~ki1at1arına ve 
şubelerine gönderildiğini bildirmııf- \ rı.1aarif Vekillii:ince açılan mektep 
tık. pansıyonlarına \'e yıne bu ta Jimat· 

Oğrendiğimiıt: göre 1~1anbul \·ııa. nan1enin birinci maddesinde isimll!-o 
yetine aıt mensucat fışleri önümüz . rı ı:eçcn müessese mensuplarına yiT· 
deki hafla içcrısinde mahalle bir- 1 mı~er metre pan1uklu mensucat tev
likleri \·asıtasilc ekmek karne.sı da- zı edilmesi kararlaştırılmıştır. 

ğıtımındaki esaslar dahi~~nd~ tevzi 1 Mütekaıt dul. ychm ve malUller 
edilecektir Fişlerin tevzn nıhayetc de bu dağıtmadın istıfade ed!bile-
erdiktcn sonra \'ılilyet gazetelerle kl . 

. . · k . b . ce erdır. halka bır tebhgde bı.::lunaca 'e oy' 
]ece memlcketın her yerınde a\·n.i 11 Eytanı. eramil tein ha~ırlanan 20 
ı:ünde pamuklu satışına ba~lan•ca~- şer metrelık tevzı kartları 3 aylık
tır . lar tevııatında kcndilennt veril· 
Diğer taraft•n len Vekilleri He·/ miştir. 

yetının 22/10/942 de ta.elik ettıl! Mütekaıtler pamuklu lstlhkakları
bir kararname ıcabı oıariık. yarıatn· ru bu kartlarla temın edeceklerdir. 

Törek üzerinde Rus
lar taarruza geçt · 

Tunus harbi 
(Bqı l incidol 

1 - '\i azlt~ri İet.anbul 
hududu karicınde 'bulunan ro~mıur ve 
zabitandan. aileleri lstenbuJda ik:1m(·· 
edenlenn kıinunusa.M - şubat aylc.ru:: 
ait ek.nwk kartlarmı alabilmeleri ie•n 
memur bulundukları mahald"k.i d; -
ıresı 8mirlik1erınden alacakları \'Csı· 

UM o mahallin '"' büyük mülki:rc 
"mırlijine ta.dik elllrdikten sonr• İs
t.anbu1da oturan aileıertne fi:indcrmc· 
leri li-amdır 

2 - Bu voıikalorda •il in 1 -
t.nbulda oturdUiU ve h1l)"\ik kü,.ı ık 

aufus rrtlktarlari\e aile reisine orwc:ı 

ekmek kartı ftri!mldiiı bildirilecek
tir. 

3 - Meml.lriyetleri Ankara ile ],._ 
ınJıode olanlor<hn ailoleri bt.aııbulda 
ikamet edenler. böyle bir vesika ı:r 

tirmi.yerek doirudan do;ruya Ankaril 
ve İanire ait ekmek k:artlaruu ibr;,ı.:.:: 

edeceklerdir. 
Alikadarların ekmek kartlarını 7a

manJfld• alabilmeleri için şimdirl('n 

tıf":ehbUse geçmelvi eMınnüyeUc teoh 

ili olunur. 

Pirinç mi, taş, 
toprak mı? 

(!lap 1 lacidıl 
pakoUor halinde ""rildiğinden. ill<On • 
ce irinde nasıl bir ..al oJduiu anıa .. 
ıılamamaktldır. Bu pirinçleri e'-'lerinf' 
götüren memurlar fikiye~ ltoopera· 
tıfe dOnmekte v~ pirinçleri iade et ... 

mek istemektedir. 
Dön bundan dolayı keopeT•tiftr 

mühim bir kalobahk topl<ınm11 , .. pi
rinci iade etmek iştemiştir. 

Yapılan müteaddit ıikiiyetler tir.e
rine Vati ve Belediye Reisi dokt!'lr 
C.utfi Kırdar bizzat kooperatif• gele
rek. pirinç işiJe alakadar olmuş V<' 

Çanakçılı firnıasının yüksek fiyall• 
ıiir""'k islediii karışık, toalu, topuk 
h ve k:Jrıkh idi pirinci m.uaycncdtn 
goçirmıştlr. 

Halkın en ururt ihtiyaç maıtid«>o;l 

üz.erjnde aylardu- oynayan Çanakça.h 
firmasının bu &on h&Te.keti de yeııi 

bu ıntial uyandırmıştır. 

Dr. Lutfü Kırdar 
(Başı l iı>cide) 

ge1ecek olan devrede makam yeri· nın en işlek bir yeri olan Nevyor- (Bası ı incide) 
şahıslar mcsul tutulacak ve Şa· kun ortasında böyle iki fena tmti-

Cezayir. 4 (A.A.l - Tunusta Al
manlar bir ikinci ka~ı taarruzda manda bu mühim vazifeyi 'irzerlne aJ. 

bulunmuşlar, fakat bu sefer de ıeri dı. İmfi han do kazananların nıslardan iş istenecektir. Enternas- hen geçirmemize ve memlekete mışUr. Kalmuk bozkırlarında 8 sov· 
Yonal bir iltm yoktur. ilmin de mil- yet tankı tahrip edilmiştir DU..ctna-

1. t . . başka suretlerle faydalı olabilecek nın en mühinl mu\·asala yolu ke· 
IS esını verıyoruz llyeU vardır. N.Sı! ki Meşrutiyet "e iki vatandası elden kaçırmamıza se-

l 
silmiştir Volga ile Don arasında ya-

AnkBra.. 4 (Vatan) - Iktısat Ve- daha evvelki devirlerde arap top- bcp olmuştur pılan şiddetli müdafaa muharebe· 
ki.leli taralınctan. maden mühendisi raklarında bu ilmi besliyerek hat& Demek ki, dava cok şümullüdür. teri devam etmektedir. Şiddetli 50v. 
yetiştirdmek üzere lise mezunları a- l'tti isek. şımdJ de gözlerimızı baş- Yalnız Barem Kanununda yapılacak yet taarruzları akım tnrakılmış. düş 
rasında açılmış olan ımtihanda ka· kı ufuklara çevirmemiz hatadır l- tadillerle çaresi bulunamaz Teme· manın 3ti tankı tahrıp cdi\nıış ve 
··"anl"ın adJ,.rını bı.ldır· ıyorum· J hm ıhtlya.çlardan çıkar ve bız. •n. • !ine kadar gitmek latımdır 1 ~-u ~ bir çok ganımetler a ınmıştlr 

Niyazi Deliormanlı. Selahi Diker. cak kelndımizdcn aramak şartıle ı1· Fakat memleketin iyiliğinden baş. Büyük Don kavsinde Alman ta· 

Haıl·m u··-r. Orhan Ural. Orhan Tır' a- nu bu uruz.. ka hedef ve öJcü tanımıyan hu.'kü- k ... arruzları inatlı Sovyet mu aveme· 
jan, Veli Aytekin, Ragıp Kulelioğlu, l\füdürün sürekle alkışlanan nut- mctimiz de bu işi bir defa ele alın· tine rağmen muvaffakıyetle netieP· 
Mehmet Erdemır. Ahmet Ataman. Ne kundan sonra eski bır mülkiyeli sı- ca bunu mutıaka görecek ve der- lenmiştir 
cati Özışık. Nejat Köylüoğlu, Ferruh tatile Devlet ŞUrası reisı lsmail Hak din esasını teşhis ederek ona göre Kalinin kesiminde ve Ilmen gölü 
Kocatnşk:ın, Adnan Odak. Abdülme- kı bir konuşma yapmış, o de Mül- çare aramaktan eJbette geri durrnı- üzerinde Sovyetıerin şiddetli taar-
cit Akıncı, SUleyman Bursalı. Bülent yacaktır ruzları yine akim kalmıştır Düş-
Kıral. Turgut Bayraktar. Yaşar ~~ kiyclilcrin başarılarını belirttikten Ahmet Emin YALMAN manln insan ve malzemece kayıpları 
kaya. Salihattin Genç, Semih Güren. sonra fahri Mülkiyelihği kabul etti- büyüktti.r Dü~an bu arada 45 tank 
Mehmet Yusuf Dizioglu. lllustafa Ya- ğinden dolayı Milli Şefimızın en bü- · Sofya Elçimiz Krala kaybetmıştir 
maner. Münir Zekii Tanyeloğ:lu, &'Ieh yük Mülk.iyelı olduğunu sriylem:ış- • M~kova. 4 (A.A.) - Sovyet hü-
meı ~·"dar Kalabalık. Tim~in Kala- itımatnamesini 1 ~~· ~ t' cum kıtaları Rjev batısında A maıı 
balık. Mehmet Turan Koral. Mehmet ır. takdı·m ettt" mtıstahkem hattına "'rmiştir Bura. 

Er M h Devlet ŞüriıiıSJ Reısinden sonra, •• 
Screfettin genç. e met Yavaş. daki dcmiryolu dura&:ını ve al'-ni 

f Zek. Du" Et son sınıf talebesinden Ali Erkan. (Ba•ı ı 1·n·ı"del Muııta a 1 gtıın, em Tuğrul "1 ... zamanda Stalıngrad ccnubundakj 
Tu. rkdob::ın, Vt?fa Aras. Kemal K-,,kı'n, davetlilere hıtnp etmış ve nıülkiye- ı·c Nazırı Profesör Filof dahı iştirak Uı · 

... - ..... mihver kanadını örten kuvve Us-v-ver Kılıç, Gafur Bilgin, Orhan Ge· lilerin vatan hizmeti temenni ettik- etmiştir. 
~· ı · ·· ı · ·· ı d t- siJ ele geçirmişlerdir . 
ncr. Rasim Köksal, Azif Erdemir. Se- crinı soy emil' ve ezcum e emı~ ır Vasti Menteş. Krala hıtabesinde 

· 1 h ·t · Alınanların Don ile Voııa «ra-·a·ı •-aL-ıo&~h.ı. ibralıim Mera .... Or- ki •Kabul edecegım ~ er \·azı e ·ı demic::tir ıu· 
,_ n.ı us-- J Of sındaki koridorda bulunan bütün 
Lan Gö'';·el, Vavıt Erk.insoy. Mi-.. namuı:Ju olarak başaracat::ız_ Bu Va· •Bul"aristan ıle Türki'"'t' arasın-
n ~ • - ğ '"' • " mevzilcrı sarsılmı~tlr Sovyet kıta-
1.zg: ••• Ali Ünlüer, Sadrettin Al ... ··-. tan bizı askeri hızmetle:re c;a ıraca. daki dostluk siyaset ve iktısat saha-
~ •-· k k Jarı. Don nehri doğu kıyısında bir 

C."l Hasanoğlu. Turhan Nejat Çetin- olursa bir Mehmetçik olara ta a- larmda iki memleketin mü~terck 
~ ı .. çok mustahkerf' köyleri içine alan 

k.ı •• C'~-'ı.. Üze!. Halli Bcnı;i. Halil tı :ıcagız. • menfaatlerine dayanmaktadır Tür-
~nu.u düşman tckmıl nıudafaa sistemınin 

S•rar, N-ati Güran. Hethik Nami Ön- Bundan sonra da\etlıler kuru ve,kıye CLimhurıyeti c::ıı1hü kendıne şı- V G .1 k' 
... > ....... kilit başı olan erone nı ovs ı 

acar sulu yemeklerle ı;taı edılmis.lcrdır ar edınmiştir ve Bulgaristan ile ken-
zaptetmışlcrdır 

~;ıiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİsİİİİİİİİİiİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİllİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ"~ dısi ara~ında en ura k hır an !aşmaz-
1ık bi1c bulunma ıgını gormckle ı d · Velıkı Lukı doğusunda Alınanlar 
bahtiyardır Ikı millet ara~ındakı i- tarafından tekrar edilen kar:;;ılık ta
tıınat \·e do~tluğun münttsebetleri- arruzlar pü~ktirtülmüştür ı\lman 

Uıun senelerin .• Son Haft•laruı en :buyUk zaferi 
TUrkçe 

KftNLI SALTANAT 
Bugün L A L E Sinemasında 

Sonsuz bir heyecan, ctoslz bir takdirle alkışlanıyor. Bu şaheseri gör

miycnlcr son günlerden ıstifade etsinler. 

DiKKAT: Bu Film •yni zamanda IZMIRDE LALE"' TAN Sine-
rııalannda gosterilmektodir. 

nin karakteri$lik va$fını tc.<>kil et· kıtalarının mine\·iyatı bozulmuştur 
tiğini ve bu bağların datmli muha- Rjev batısında. kayakçı Ru:ı kı
faıa edilebileceğini tcsbit etmekle taları karlarla örtülü bir sahada ha
bu bahtiyarllk artmaktadıır Vazi- reketc geçerek: mcskün mahalleri 
fcnin ehemıniyctini müdrik ve Ma- geri almışlar. 1000 .ı\ln1an askerı öl
jestclerıne ve Bulgar milletine kar- dürmüşler, 6 tank ile 150 kamyon 

tahrip etmişlerdir 
şı en derin hayranlık hisleri idame-

Stahngrad cephesinde cenup doye çalışacağım• 
Kral Boris. verdıği cevapta ez- ğu istikametinde çok şıddetli çar-

cümlc şöyle demiştir· pışmalar yapılmaktadır. Burada ye. 
niden Alman orduları yok olmak: ·Türkiye ile Bulgaristan arasın-
tehlike>i karşısındadır. daki dostluk. iki komşu miJlet mii· 

Her tarafta. bilhassa Rjev çevrena~ebctlcrinc.· daima h3kim olmuş 
bulunan ve hiç bir suretle bulan- sinde kar fırtınaları ve kasırıalar 

hüküm sürmektedir mamış olan mütekabil ve müşterek 
menfaatlere ve itimada istinat et- Uçaklarla bazı takviyeler ahın Al-

atılmışlardır Düşman at;ır kayıp- Vali ve Belediye Reisimiz bu dOrt 
lara u;ramıştır. ıtene içinde bUtiin güçlükleri yenerek 

Karşı taarruz Taburbanın yakın· ve- bir insan V"i.icudunun tahammül 
larında cere)·an etnuştlr edemiyeceği bir çalışma ite hakika· 

ten İstanbulumuzu ıüulle,tirecek bü 
Reuter ajansının muhabirine ıö- yük işler gördü. 

re. Almanlar bu taarruza ağıt. orta Şehri.n en güzel yerlerinde. korkun~ 
ve hafif tanklar sokmuşlardır. Mih· 

bir manzara teş.k.il eden mezarlıklar , 
verin 50 tankııı111 tahrip edlldiği söy 

harabeler. birer park haline sokuldu, 
lenmektedir. 

caddeler genişledi. yollarımızın çoğu 
Londra. 4 (A.A.) - Cezayir rad- a>fall döş.adi. İstanbulumUZlln tabii 

yosunun bildirdiğine gore Tunusta- glızelliiini. •e modem çehresini bt-
ki Alman kıtalar1 kumandanı Ge- llrtecelı: meydanlar açıldı. Asri , ... 
neraJ Nehring. Tunus ve Blzerte cep modern tesisler vücuda getirildi. 
hesfnde yaptlan şiddetli muharebe- Eminönü meydanının vaziyeti, o hü· 
lerde alev makineleri L.-uJlanmakta- yük tarihi eserin. Yenicamiin bütün 

dtr fiizelliğile meydana çıkışı. Taksim 
Londra, 4 (A.A.) - Almanlar Tu- meydanının avrupai bir şekil a~ı ve 

nus sahiline doğru ricat hat1arının diğer imar i.~leri Valimiz.isa müsbet ~ 
kesilmesine m3.ni olmak için ümit- hşınasuu ortaya koyan birer eserdir 
siz bir rayret - arfetmektedirler Ge- Beledi.ye Fen ve İmar i5lefi MU· 
nc~al AJeksander mihver kuvvetle- · dürlüklerinden aldığımız malUm;•ta 
rini parçalamak için manevralar 
yapmaktadır. lngi1iz - Amerikan 
muhtelif birlikleri ikinci mihver ta· 
arruzu esnasında mühim bil" rol O'y· 

namışlardır Bu taarruzun Teburba 
dolaylarında yapıldıgı hatırlardadır. 

Hava muharebeleri gittikçe şid· 

detlenmekte. Tunus ve Bizerte ha
\·a mcydanlarile dokları ke.sif taar
ruzlara hedef olmaktadır 

Londra, 4 <AA.) - Tuousla Si
cilya aras1nda hareket yapan hafif 
deniz kuvvetlerimız. evvelce hava 
kcşiflerile tesbit edHcn bir düşman 
deniz kafilesile 2 ilkkanun ıece ya
rısı temasa girmişlerdir Kafile taar
ruza uj;ı-ayınca duman sahvermiye 
başlamış ve dağalmıştır. En az iki
si asker yüklü olduğu sanılan dört 
ticaret gemtsi ile üç muhrip batı
rılmış ve yahut son defa görüldük-. 
leri zaman. a]evler içinde yanar bi
rer enkaz olarak terkedilmiştir. Bu 
şiddetli çarpışmaya i~tirak eden de
niz kuvvetlerimiz. tuğamiral Har· 
kur kwnandansında kruvazöcler ve 

naz.aran: dört yıl zarfında yap1loın 
imar işteriDi şöy)ece hulasa edebili-
riz; 
İstanbul cihetinde: 
3 park, 3 cadde. 2 bulvar, 2 moydan. 

3 asri tesis ve inşaat. 
Beyoğlu cihetinde: 
8 park. 16 yol ve cadde, 2 meydan. 

bir İnönü ~zcisi. 10 asri tesis ve: in 
şaa~ 

Muhtolif ••mUerde: 
3 park, 6 yol ve cadde, 2 meyrl:uı, 

ikl asrf tesis ve :inşe;;at. 

fstanbula tayininin dördüncü yılını 
bugün tamamla~ olan Vali ve Be· 
le-diye Reisimiz doktor Liıtfi Kırd•rı 
bu muvaffakiyeilerinden dolayı bütün 
İstanbullular o..dıne tebrik etmeyi bir 
borç s;;ayı.yoruz. 

muhriplerden ibaret bulunuyrrdu 
N.ilt•er turruıu 11iddttkniyor 

Londra, 4 (A.A.l - Cezayir rad
yosu. Teburba kf'siminde mihver 
taarruzlarının :,iddeUendiğini bıldir 
mektedir. , ..... 

T A K S i M Sinemasında 
mektcdir. Selefinize oldugu· gı'bı' sı·- manların mukavemeti daha kuvvet· . b .... 

Şöhreti utun dünyaya yayılan beste ve nağmeleri herkesin 
zc de şunu temin ederim ki. benim li olmakta ise de. en müsait bütün 

1. d b d K ı zında <!olaşan 
as-

ve hükümetimin mühim vazifelerini mevzileri e ın e ulun uran ız:ı • 
zin icrasında müzaheret ve muave- ordunun tatbik ettiği kuvvetli bas- Bü.vük Romanlar .. Serenadlar şaheseri 
_n_e_ti_s_iz_i_n_ıe_o_ı_a_ca_k __ tır __ ··------1 ~d!~ünde yava~ ya,·a~ gevşemek· 'ı 1 K A R M E t._ 1 

EL HAMRA 
Leningrad cephesinde, şiddetli top ili"\; 'da çu faaliyeti vardır. sunun, Kızılor-

dunun 'eniş ölçüde glrişe<:oti ÜÇÜ.O· . ~u··rkç" so··zıu 1 , , 1 o ... 1 s 1 1 

Su-- T-u-K CÜ büyük U.arruzun hazırlıjuı~ bir I~ Q spanyo ca rıJ.na . arkı 1 
,., alUmct olduğu sanuıyor. 
:> . '8a.j Rolde: Bütün dünya sinema severler.inin bir1t:ık n1ah· 

Moskova, 4 (A.A.) - Mühlm bir 1 bubesi ateşli yıldız 
Ka:ıak süvari teşkili, Stalinzradın ce-
nup bat"ındo Alman hatlarına derin- ı J M P E R f O fi R J fi fY T J fY f1 

Sinemaıında 

Büyuk "' Kunelli Filmlerin dehalrir rıldm 

i NG R i D BE R G M A N'ın 
WARNER BAXTER ile benıbez yaratt>gı 

UZ AŞK 
Türk filmlerinin en ı::üzel 

Emsalsiz a~k •• ihtiras filmi mutlaka gorünüz. 

~ij· Boy le bir iç sarsınhıı olmasaydı. J 

) ltefikler haTa akınlarından ltal- · 
-~ı b ' ~ ayrı sulhe mec ur edecek ka- ı 

~r buyuk hulyalara kapılmulardı. '{l::Jl••U••••••••••••••••••••••••.ıf' 

6 ncı zafer haf•_ası 

Ayrıca: KADIN KAC.BI 
ANNENAGEL 

Ks.:!lınlarJn zevkle gOreceği film 
Bugün m•tı:ıcler 1 de başlar 

lemesine nüfuz etmi, ve düşmanı Sta· 
lingrad Tikhorterı • Kafkas dcmir
yolunun birçok kı:sıml1;1nnı tahhyc et- 1 
meğe n1ccbur kılın~tır. 

EnclülUsüıı flir Te !"Usun dolu güzellilcleri arasında geçen Olmeı bir 
a,kın hikiyıesi- Yaıa.aan bir &eTginin hatırası. kadın eatrikaluı. g(). 
nUl maceraları. kin Te iııtik•nı s:ahnelerile dolu :bir •abeser. 
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BULMACA 

Bir insanda 
gösteren bu film, m uvaf~a k , 

bir p:rde san' atidir. Soldan sağa: i - Eski bir sıllh; 
Sır renk. 2 - Kraliçe; Fena kim· 
selcr, 3 - Ecnebı. 4 - Ean içı; 

Kudurmuş. 5 - Kimyevi bir mad. 
de; B r ağaç; 6 - Ayak; Lazım 
eelcn. 7 - Haydarpa a Ue Esklşe-
hir arasında bir mevki. 8 - Şöh. 
ret; Atlantik adnlarıı;dan; 'I\omlz, 
9 - B r hastalık. 10 - Acı nidası; 
lnuııa.r: 11 - Tlcnri müessese: Av-
1 rupa dcrebeylcrln.n malikanesi. 
I Yukardan aşağıya: 1 - Ara; 

1 Tabii hadiselerden. 2 - Tuhaf; Fay 
dalı. 3 - Tabii tarih kısımların-

ldÖo. 4 - Kfünt. 5 - B" h•f· 
van; Diz. 6 - Kurtuluş: Öğret· 
men. 7 - Ziya; Azim! istek. 8 -

1 Bır edat; İ ler; Yugcslavyada bir 
şehir. 9 - Bır ay: Bir nota. 10 -
Fasılo; Av. 11 - Bir nota; Hayvan 
Yemlerinden; Bir nota. 

EVVELKİ BULMACA. 'IS HALLİ 

Solda.n sağa: 1 - Pantalon: On. 
2 - At: Ayan. 3 - Aba: ls. 4 -

clkl YllJıtl Aela:nu admdakt fılmı ı J'rederic March, insan tehresindcki Cem: Kır; Mal. 5 - Amak; Sa
bundan 7, S sene Oncc Fredenc MM"ch fcnııl k çızgllerlnl mUbalAğ'nlı bir 

1 
ıan. 6 _ Racon; Nailin. 7 _ Eye

çevirmışti; bu defa bu rolll Spenccr, makıyaj lle gÖ'Stermıştı; bu yenı fllnı-ı Je; Mat. 8 _ Kerata; Ay. 9 -
rracy OstUnc almış: bır zamanlar A- 1 de ise Spcncer Tracy, mübalagaya kaç Alıcenap. 10 - Mı; Acur; 1t. 11-
mertkıı.dıın gelen haberlerin birinci madan yUzUnün e.ıkl ~eklini fenalık İse; Eramll. 
p!Anda tuttuğı.ı Frederlc March'ın dilşünen ve bUl\'6 yapmağa müstaid Yukardan aşa~ıya: ı _ Pancar 
adı şimdi işitilmiyor: tıalbukl son za- blr hale getırmek gibt az maklyajla 

1 
~kimi, 2 _ At; Emaye: ts. 3 _ Ma

manlarda Spencer Tr.ıcy perdenin çok mltna kazandırıyor. eera. 4 - Ta; Kolnla. 5 - Ayak; 
büyük şöhretlerinden biri oldu. Bu Eser; tezi, temsili ve mevzuu ba-

1 
Netice. 6 _ LA.his; Acur. 7 - 0-

artlstln böyle bir şöhrete lfiyık oldu· kanından çok e.lfi.ka uyandırıcıdır. naran; El!'ı. 8 _ zaman. 9 _ Hi-
ı;unu ve (İkı Yüzlü Ad m) trajedisin- Seyirel malaya. ıo - Sanat; Pil. 11 - Ne. 

TATA?C 

TDrkiye iş Bankası 1 

Küçük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
Keflftler 1 f•ltat, 3 Marıs, 2 A .. lıı, 1 Daol· 

tqrla ............. ,.,.m. 

,-1943 iKRAMiYELERi 
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Tlrklr• •• naaauuaa para ratır.ıaüla r•l•ız 
para 'bl.rlktlnalt •• lab a1au, olill u, ar:aı u
muda talilll'zl do d••••~• ol•rıu'!lı. 

lzm:t Den·z Sahnalma Kom'syonundar-.: 

Yol tamir ettirilecek 
1 - Kcşıf bedeli 9126 lira 62 kuruştan ibaret olup gösterilecek bir 

de gôııterdif:. snnııtkiırane muva!fa
klyetten de anlıyoruz. 

Melek ve lpt'k sınemalarında evvel
si akşamdanberl göstcrllmege başla
nan bu e er, insan ruhiyatını yakın
dan llgllendlren çok şayanı dikkat 
bir hali, ruhi ha\ atın iyilik \•e fena
! k gibi ık! zıd he.le a)Tıhşını g5ste
rlyor. 

11 h a 1 aA t ve ı· h r a c a t ç 1 ~~!E~ı!::~ı:S~e 7:7ı: t:~~:lp::~~::ı~::~~~0:1

!;~:!ı~:~ 
2 - Bu ite alt şartname, keşif ve t&tıllll !iat cetveli komisyonda 

görülebilir. Katı teminatı 1369 liradır. 

3 - Paza.rlrfa glreb!leceklerln emniyet vesikalarını, bu mıktar ve 

Jckyll adında bir doktor keşfettiği 
llı\ı;la, insanın tıynetinde gizil bulu
nan canavarlığı, yani ltötUIUk tema
vtll!erln! uyand rablliyor. Bu suretle, 
z:lten insanda mevcut olan bu fenalık 
duygusu vicdanın kontrolilnden kur
t•ılunca tam bir serbesUikle her lste
d ~ı fen!llığı yapıyor. 

bl•rıııı.klerı• ne ı•ş go'' ru''yo·rq. I :i~af:nıı'~:rı;::r~~~a:~1ıd~~!*:~1a~~f;u~:~7:;~ :~~k~~~ ev~ı}~e:a~~~ r eksiltmeye iştirak etme~ üzere komısyon başkanlığına vermelerı. 
(18{6) 

~u birlikler, bugün~ü du~umu il~ iskele tamir ettirilecek 
J Ş b a Ş af a m 1 ya C a k b f r Va Z f ye tt e d 1 r 1 - Keşıt' bedeli 10242 lira 75 kuruştan ibaret bir iskelenin tamirine 

Bu iki zıd haleti nıhiycyi canlan- (Batı 3 üııcüde) 
dıı ma.."ı bakımından perde sanaU için rine, Birlikte iti olanlarla daha ya-

d rece alltka uyandrrıcr bir ka- kından al!kadar olunsa ve onları •bu

biliyet taşty:ın bu eser Spcnccr Tracy sün git, yann geb gibi k:rtasi sö::
ntn mUbalA~nya. ka.çmıyan maklyajı lerle avutmaktan vazgeçti~ daha iyi 

ile ruh değişimini yiızün hatları üstün edilmiş olur kanaatindeyl.ı. 
de sarahatle gösteriyor. Tabii halden Birliğin tekzibine uzunhoylu cevap 
buhran haline geçmiş Anını gösteren vermeği lüzumsuz addediyoruz 
sahne sinema sanatının, artık şekil- Ticaret Vekaleti müfett~leri İst:ın
den ruha doğnı ne kadar büyük bir bula, mal almak üzere müracaat et
lnk şat kaydettiğini ehemmiyetle gös- mli Anadolulu tüccarlara birer mek
terlr. Bu bayılma veya deg-işme sah- tup yazarak evvelce çıkmı' listelerde 
nesi, bir insanın bayılırken görd!lğU kendileri içın nekadar manıfatur t ııy

hayallerln hemc:l en karakteristik rıldığını, bundan nekadarını aldıkla

olanları11ı perde llstUnde meharetle nnı ve nckadarının Birlik tarafın 'a:ı 

canlandırıyor: e.,yanın mahdud ve iptal edildiğini pekali öğrenebilir•cr 
muayyen şeknterlnden kurtularak Yanm azami bir saat zarfında fiyat 
lr.san ruhlyatmdakl karı~ık il.lemin tesbit işinin başarıldığı, iddiasının d.1 
esrarmı bulup perdeye çıkaran bu nckadar gülünç olduğunu gene biz ıs~ 
rejl.!ör!Uk deha'lına hayran olmamak b::ıt etmek istemiyoruz. 
mümktln değildir. Şehrimizin en tanınmış firmalarına 

Fılmln me\•zuu basittir. Doktor yapılacak herhangi bir müracaat, güm 
Jekyll bu mcşum lH\cı keşfettikten 1 rükten çıkarılmış malın kaç hafta 
sonra onu evveırı kendinde tecrübe sonra Ciyatının tcsbit cdıldiğini aÇık
edlyor. Ni~anlı oldu~ krzın babası, ça meydana koyar. 
garlp tlklrlerı olan bu doktorla kızı- Birliklerce tesbit edilen fiyatları, 
nın evlenmeslr.e razı değildir: sevdi· malı gctlrcnden evvel haber alan mu 
ğl kızın elinden gittiğin! gören dok· tava.-;sıthmn piyasadaki malları top· 
tor, evvelce bir bar kabinesinde ken- ladığını halkımız hergün görmekte
dlslne vUcudünU tekltf eden bir ka- dir. Bunların başında «Katih laka
dını hatırlıyarak, korkunç ilacını içip bile anılan bir tüccarın olduğunu sa
o kadının çalıştığ bara gldlyor: bu- de biz değil. bizim kadar herhalde 
radan itibaren fena ruhun esiridir. Birlik de biliyor. 
Ho.,landğı kadını bardan kovdurduk- Aşağıya Birliğin gönderdiği mektu-
tan sonra onu bir eve hapsederek bu bu aynen geçiriyoruz. 
genç kadının bakir nıhu UstUnde Ce- Bizim iddialanmııda. ne dereceye 
nalık y.'lpmak ihtiyacının bUtUn açlı- kadar haklı olduğumuzu veya yanıl
ğını denemek ve bu suretle bu mcşum dığımızı bize bildirecek olan yer ar
lhUyacını doyurmak istiyor. Genç tık Birlik değil Ticaret Vekıiletidir. 
kadına en korkunç zulUmlerle bir fş. Mühim bir memleket davası olan 
kence hayatı yaşattıktan sonra, onu Birlik !.şile, Ticaret Vekaletinin yakın 
ve hiç kabahati olmıyan nişanlısını dan alakadar olmasını ve Birliğin ku
ve nişanlısının bııbasını öldürmekten rulmasındaki maksatla yaptığı işler 
ıııuc;lu olarak aranırken, doktor arka- arasında ne gibi farklar olduğunu tes 
cıa,ı tarafından öldUrUlüyor. bit etmesini Tica:-ct Vekaletinden bck-

Bar kadını rolUnU temsil eden in· liyoruz. 
J:Tld Bcrgman eserin heyecan uyan· \'atan Gautesi Yazı hteri 
dıran en kuvvetli sahnelerini canlan- Müdürlüiünc 
dıran çok kuwctll bir sanat kabili- aGatetenizin bugünkü nüshasınaa 
yeti göstermektcd•r. 8'.ı kadının l!s- «Birliklerde yolsu:ı:luk• başlığı albn
tik gıbl, halden haJe giren çehresın- da çıkan ve teşkilitımızı aliıkalandı
de korku, SO\inç, hayret ve nefret ran brr yazı hakkında aşağıdaki ce
tahavvOllerırı o kadar kuvvette yaşa. vabımızın yarınki nüshanızın ayni sü
tıyor ki, insan. bu kadar duyurma tununa ayni punto harflerle aynen 
meharetı karşısında hayran kalmak- neşrini rica ederim. 
tan kendini alamıyor. ı - «Son günlerde İthalıit ve İhra-

Bu kötU ruhu evvelce temsil eden 
cat Birlikleri etrafında mühim şayia-

BORSA lar denmekte ve Birliklerin kendileri
ne verllen işleri başarmak şöyle dur-

4 BİRİN'CİKANUN 1912 sun büsbütün bir çıkmaza. soktuğu 
1 Sterlin 5,22 iddia edilmekte• olduğu yolundaki 

100 Dolar 130,50 ifadenin hiç bir mesnede dayanmadı-
100 İsviçre tranr 30,675 ğı bittahkik anlaşılmıştır. 
100 Pczcta 12,89 2 - ullariçten gelen birçok ithalat 
100 İsveç kronu 31,132; eşyaları rasgele tevzi edildiğinden, 

ESHAM 'e TA1tVİLAT hakiki ihtiyaç sahipleri mallarını ala-
~ 7 Bınnci tertip Milli 1 mamakta \'e bu yüzden piyasada bir 

bu ttvziat da Ticaret Veklletince ka· 
bul edilen p!An ve esaslar dairesinde 
yaP11ınış olduiundan rasgele teniat, 
zaılllll\ında dahi mevzuu bahsolma
mıştlr. 

3 - •Anadolunun dört bucağından 
kendilerine tahsis olunan manifatura
yı ahııak için İstanbula kadar gelen 
birçok tüccarlar, ellerine ~ verildiği 
halde 11\al yoktur diye geri ~vrilıniş
lerdir• denilmekte ise de. tevzi usu
lü kalktığına göre, ne tahsis ne de fiş 
mevıuu bahsolamaz. Umu.mı Kitipli
ğimiıce hazırlanıp Ticaret Vekaletin
ce uısdilt olunan planlara göre vak
tile ıatbilt edilmiş olan tevzi usulün
de, Aruıdo!u tüccanna detil viliyetle
re mal ~ edilir ve bu mallar vi
layetlerin mutemetlerine teslim olu
nurdu. 

4 - Yazınwn daha aşaiıamda: cln
giltereden gelen kumq ve saire ııibi 
manifatura eşyasının Birlikte günler
ce fiyat ~bit edilmesi için bekletil
diği, bU fiyatların sun'I surette artb
rıldığı. PİYasada dolaşan bazı muta
vassıtlara hu mallar hakkında malii
mat verildiii iddia edildiği• yolunda·
ki ifade de haki.kate uymamaktadır. 
Çünkü, Birlik teşkilltında fiyat tes
biti için tüccar günlerce bekletilmez. 
Evvelce 24 saat zarfında yapılan bu 
muamele &ün geçtikçe hızlandırılmış 
ve bir haYll ıarnandanberi yarım, aıa
ıni bir saat gibi asgari bir müddete 
sıkıştırılınnk imkanı temin edilmi§tir. 
Fiyatların SUn'l olarak yükseltildiği 
hadisesi Birlik teıkilitına izafe edili
yorsa - ki Yazının gelişinden bu an
laşılmaktadır - bu en hafif tabirile 
gülünç bir SÖ?.dUr. 

s - ırBirkaç nıemura işten el çek
tirildiği» yanlıştır. aBirltaç memurun 
vazifelerine nihayet verildiii• doğru
dur. Bu muamele de idari bir tedbir· 
den ibarettir.• 

Saygılarlle 

İthalatÇı ve İhracstçı Birlikleri 
Urnumi Katibi 

Istanbul !Sirincf Ticaret Mahke

mHinden: (942/314) 

ait pazarhk ek8Utrnesl 8/12/9t2 salı gilnU saat ıs de Izmitte tersane 
kapı.11ındaki komlayonda yapılacaktır. 

2 - Bu işe alt fenni, hususi tartnameef, ke,ıt ve tahlili !!at cetveli 
her giln komisyonda görlilebllir. Teminatı 1536 lira u kuruştur. 

3 - Taliplerin bu iflerle ilgili olduklarmr gösterir ten heyetlerinden 
alman ehliyet ve ticaret vesikalarını ve yukarıda yazılı temlnaUannı, 

pa.za.rlıta lştir&k etmek üzere belli gün ve Ba;&tte komlayona \"ermeleri. 
(1956) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesi Müdürlüğünden : 

Aakert fabrikalar umu111 mUdürltıg11 ~kll4tında &>Uhdam edUmek 
üzere ~atıda yazılı ..,rııan (3656 a&yıh kanun hill<ilmleri dahilinde) ha.iz 
bulunanlardan lmtU\anla erkek ve kadın memur alınacağından en geç 
7.12.942 tarihine kadu ticaret fubesine müracaatları. 

- ı - Memurin kanununda.ki vuınan haiz olmak, 
2 - Askerliğini yapmUJ bulunma.it, 
3 - En az orta. tahsili bulunmak: (Tıcaret okulu mezunları tercih 

olunur.) 
4 - Daktilo ile yazı yazabllmek. 
istenilen vesaik: 
A - Iyi durum vesikası, 
B - S -adet vesika totogratı, 
C - Mektep dlplomasr, 
O - Evvelce bır yerde çalı~" laeler bon servı.slerinı. (19:!5) 

r Radyo 1 1 
VATAN GAZETESi 

ailAM 
7,30 Program ve memleket sa-

at ayarı, 7,32 Vücudumuzu çalı:i· • 
tıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55-
8,30 Senfonik program (Pl.) 

ÖtiLI: 
13,30 Program ve memleket sa

at ayarı, 13,33 Türkçe plaklar, 
13,45 Ajans haberleri, 14 Rlya
seticümhur bandosu, 14,30 An
kara sonbahar at koşularıntn tah
minleri, 14,40 - 15 Temsil ıŞu pa
tavatsızın yaptığını doğru bulu
yor musunuz?• 15,30 Riyaseti
cümhur filarmonik orkestrasının 
Devlet Konseı:vatuarı salonların· 
dan naklen neşri, 

AK,All 
18,00 Program ve n1emleket sa

at ayarı, 18,03 Radyo dall6 orkes· 
trası,18,45 Radyo Çocuk k.lübü, 
19,30 Memleket saat ayarı \'e A
jans haberleri, 19,45 Serbest 10 
dakika, 19,55 Fasıl heyeti, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Şarkı ve 
Türküler, 21 Konuşma (kendi
mizi tanıyalım), 21,15 Dinleyici is 
tekleri, 21,45 Konuşma (Meslek
ler konuşuyor), 22 Radyo salon 
orkestrası, 22,30 Memleket sa
at ayarı ve Ajans haberleri, bor
salar, 22,45 - 22,50 Yarınki pro
gram ve kapanış. 
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lllUHl Aaliye BiriDCl Ticaret 

Mabbmesinden: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şir 

keti tarafından Balı:er ve Seaıer Li
mited ile Veladmir Sçerbaçot aley-

hine 942/339 numara ile açılan ve 

Sovyet bandıralı Tuapıe vapuru ta

rafından 1/1/942 tarihinde çarpmak 

svetile batırılan Devlet Limanları 

işletmesine ait 369, 567 ve 637 nu

maralı mavnalar içinde bulunan ha

mulenin sigorta bedeli olarak Paşa. 

bahçe Şişe ve Cam fabrikasına öde

nen 4205 lira 4 kuruşun tahsili hak

kındaki davadan dolayı cônderllen 

arzuhallerdcn biri kaptan Veladmir 

Sçerbaçofa tebliğ edilememiş ve 

hakkında tebligatın ilanen yapılma

sına karar verilmiş olduğundan Ve

ladmirin ilan tarihinden itibaren 15 

cün içinde mahkemeden arzuhali a
lıp cevap layıhası vermesi ve 15/1/ 

ı-JZ-942 
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Denizcilere ııan 
Karadeniz Era glisi Limanı Vaziyetı H kkmda 

İstanbul lr!mtaka Liman Re!sf."ğinden: 
l - Er<'ğll Bababurnu ile Bozha.ne dökUntü milnteha.sına v!!ıl olu

nan hattın şimal kısnıındrı. ve dört kulaç lskandıl hattına kadar olan 

bUytik gemilere mahsus sahada batık gemilerin kAffcsi çıkanlJ111Ş olup 
g0rnınc yalntz Bababurnunun 103 derece hakiki cihetinde ve Uç buçuk 
hakiki 

nıc'lafcde c3enıpC'rclvanı> ile yine Bıı.baburnunun 108 1 2 derece 
t ,·a!a-

clhel!nde ve <1 11 gomlnc mc.:ıafede <Ahıyo Sp!ridon) gcmııcrlnin 8 • 

rı ve ya.kınlarına. dökillilp saçılan saç parçaları kalmıştır. Bu iki ıemı-
1 ıemel"ln şimdiki vaziyeti se:,Tlscfcrc mAnl olmayıp bu mevktlere dern r 

ğe müsait olmadığından bunların Uzerlcrlne birer yuvarlak şa.rna.ndra 
konmuştur. 

2 - Limanın kUçUk gemilere mahsus demir yerinde yani dört kula< 
iskandil h .. ttı lçersinde cMariarın, cAyancık> \e cMıllet> gcınU~rile 
sahile yakın kumlukta <Kart.ııl>, .. Lfıtfıyc> gemileri kaJmıı:;tır. Bunlar 

dan «Mariana> kısmen çıkarılmış bir krsmı suyun Uzerlnde görUlJtle]<te· 
ıııa· dtr. «Ayancık> dlnamıtıe parçalanmış ise do paı·çaları henüz topJıan• 

ıara· mıştır. Uzcrıno bir şamandra konmuştur. cMlllcb vapurunun baŞ _ 

f1 suyun ilzerinde gorUnmektedlr. cLütfıye>, cKart.ab sahilde oldu!Ü• 
rından .seyrisefer ile alltkalarr yoktıır. 

. il~~ .ı - Limanın tama.mile tt>mlzlenmcsl işi kış hulfilil dolayısile 
hara talık cdılmlştlr. 

-5 sa.· 4 Mnhazl: Ereğli Liman Riyasetinin 19/11/9!2 gUnU ve 9.> 
yılı yazısı. 

5 - Müracaat olunacak harita: 1233 numaralı Ereğli portoıonU· 
(-) 

M. M. V. lst. 2 No .. lu Satınalm;-1 
Komisyonu ilanları - 1 

Keşif bedeli 3418 lira 75 kuruş olan Ycdikulc hastahanesinin bO~~ 
olan kaloriferlerinin tamiri i Bıl'incikiınun 942 pazartesi gunü sııatkıl" 
da pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminatı 256 lira. 4l tıelli 
~tur Keşif ve şartnamesi komisyonda görülebilir. Isteklilerın un' 
gün ve saatte Eski Salıpazarındaki 2 No. lı Satınalma komisyon 
müracaatları. (336 - 20il) 

Tahmin bedeli 6623 lira 49 kur~ olan Ford yed;k parça ve nı•1: 
mcsinin 8/12/942 sah günü saat 11 de eski Salıpazarında 2 No. h 
tınalma komisyonunda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. gyoıı· 

ilk teminatı 496 lira 17 kuruş olup şartnamesi her gün kotni ti'" 
da görfilebilir. isteklilerin belli gün ve saatle komisyona müracaa 
rı. (338 - 2072) 
~~~~~--~~~~~~~~--~~~---___.,,, 

Mavna En kazı ve 
Yonga Satılacak 

MunakalAt Vekaleti Dav:et Limanı arı lşletıns 
Umum Müdürlüğünden: 

tak• 
lşlelmemizin şehir dahilinde muhtelif atclyelerindc birik11llş lJ5l11e 

ribe~ 55 ili 60 ton mikUırı mavna ve sair vesait tamiratında ~tıt· 
gelm1' ahşap enkaz ve parçalar açık arttırma suretile sabl8 

1,s 
Mı:hammen bedeli 1800 (bin sekiz yüz) lira ve muvakkat tcminat~il 
(yuz otuz beş) liradır. Ihalesi 11/12/942 tarihine rastlayan cuına 11,,~ 
saat 15 de Galata rıhtımındaki umum mudürlük binasında topl-'1 
olan satın alma komisyQnunda yapılacaktır. 

Şartname her gün sözü geçen komisyonda g~ 

Türkiye Cümhurlyeti 

Ziraat Bankası 
KurulWJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TOJ'k l1n'I 

Şube n ajana adedi: 2615 
Zira! ve ticaJ1 her nm banka muameleleri. 

1 
Para biriktirenlere 28,000 lira Uuamcye vwty«. 

-

Pi~ Ziraat B&nlr&lmda Jcumbanll ve lhbanııs tasamıf besa ...,,-
en az 60 lirası bulwıanlan. .-.de 4 defa çekileceılt ırur'• ile 
llaki Plba göre ikrami19 clatıtıııacaırt&r. 

C adet l,Ht Uralrk '·°" Ura 111 ade& 59 Urahk s,eol 11'9 
,,. Hl,. ı.111. • ..... 
& :t !il » l,MI • IJI • tO 1t !il • 

M :ıt HO 1t f.IM • iM :ıt 21 1t s,:ı af*' 

DiKKAT: Hesaplarındaki par&Jar bir sene içuıde 50 ııradaıı ~Cit
'1 dtlfmlyenlere ikramiye çıkutı t&kdirde % 20 fazla.sil• veril 

Kur&lar aenede 4 deta. 11 mart, ıı hazir&n, 11 eylGl 
11 Birinclklnunda çekilecektir. 

Mudafaa ıstikrazı 19,00 kara borsa vücuda gelmektedir• şek-
~ 5 İkramiyeli birinci tertip !indeki ifade de yanlıştır, çünkü, tev-

Hasan Çelikel ve Mustafa Pehli

vanın sahip ve Ahmet Otretmenin 

süvarolduğu Şile limanına bağlı 
71,01 rüsum tonluk (Dürüst) motö

rünün 13.l 1.942 tarihinde Burgaz 

Bulgar limanından Istanbula ı:el

mekte iken geçirdiği deniz kazası

na ait raporun alınması mezkür kap 

tanı Ahmet Oğretmen vekili avu

kat Liızarski J(Ürkçüoğlu tarafından 
istida ile istenrnekle motör \·e yük

le alakalı \."C bu i~ten zararlı her

kesin raporun alınacağı 15.12.942 

salı günü saat 15 de mahkemede ha

zır bulunabileceği ilan olunur. 

"Dr. HAFIZ CEMAL 
(DaldUye mütelluiıııı) 

lstanbuJ Divanyolu Tel: 2239i 
942 cuma günü saat 14 te de mah- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~~!!!!~-

Milli Miıdafaa 19,00 rl usulü kalkalı birkİıç ay olmuştur. 
Merkez Bankası 130,00 Daha evvel yapılan tevziata gelince, 1 (7304) 

kemeye gelmesi veya vekil eönder-ı 8U1b1 ve Nfıfrlyat Müdürü: Ahmet EmlD Y~ 
mesi ilin olunur. (i3H) .Vatao Ne,rtyat Türk LSd. ŞtJ. Vatan Ma&UM' 


