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On bef günlük edebiyat 
ve san'at gazetesi 

1 S birincikanunda 
çıkivor ! 

lD GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ Sigorta sosyetesi 
Hayat - Yangın - Nakliyat- Kaza 

.. İDARE YERİ: 1STANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON : 24154 
TELGRAP' ADRESİ: cllAKİKAT> İSTANBUL • POSTA KUTUSU: 610 ·------------------------------------------------/ 

Sümer Bank binası. Galata. Tel! 44969 

YIL : 1 - SAYI : 144 CUMA 13 BİRINCiKANUN 1940 Fiah 3 kuruş 

Deniz faciası 
69 cesed çıkarıldı, 169 
kişi denizde kayboldu 

. V R u P A 

ı 14 kisi kurtarıldı 
Geminin lıaptanı bu sabah te11lıil edildi 

Silivri önlerinde vuku bulan 
d•niz faciası ·hakkında bu sabah 
ııldığımız mAIUmat: 
B Cemide 352 ki• i bulunuyordu. 
, bnlardan 1 00 ü Silivri, 14 Ü de 
'a-orlu köylerinin sahillerinde ol· 
rtı.~k ÜZC"re 1 14 ü kurtarılmıştır. 
~ll~ile çıkan ve çıkarılan c~~c~· 
•rıo yekunu 69 dur. J 69 kışının 

t B · . b"-.&cdi de bulunamamı,tır. u ıtı· 
1., •rla boğulanların y~künu 2 38 o· 
y!•k tespit edilmiştir. 
ıla,Yet jandarma komutanı hu 

.. bah vak'a mahalline haTeket et
~crdir. Böyle bir fırtınah hava· 

da, esasen çürük olduğu bilinen 1 F • nasıl oldu? 
bir tekneye hareket milıaadesi acıa 
verildiğinden dolayı alikadarlar Evvelki gece sabaha karı,ı Si. 
hakkında Müddeiumumilik tah· livri açıklarında bir deniz faciası 
kikat açacaktır. vukua gelmi~ ve Bulgaristandan 

Kurtarılan kazazedelerin istira· 
hatleri temin edilmiş ve tedavi • 
leri yapılnu,trr. Viliyet, bunların 
Filistine gidebilmeleri için lngiliz 
konsoloshanesinden vize isteye
cek, vize verilmedi~i takdirde 
hudud harici edileceklerdir. 

Gemiye kumanda eden kaptan 
da hu ••hah tevkif edilmiıtir. 

Filistine giden büyük bir yelkenli 
gemi parçalanarak batmış ve icin· 
d•ki 352 mültecinin büyük bir 
kısmı bo~ulmuş ve kaybolmuştur. 

Geminin batışı hakkında alınan 
talotil.9.t tudur: 
Rumanyanın Bulgaristana ge· 

çen Dobruca arazisindl.!ki Yahu • 
dilerden 352 kişilik bir kafile Fi-

r Arkası sahife 3 sütuo ' tel 

Baıvekilimizin dünkü nutku 
Refilı Sa~danı, ınühiın 

bir nutulıla ilıtısad 
haftasını açtı 

l3aşvekilimiz Dr. Relik Saydam, dün 
~t 15 te Ankara Helkevinde ~er
~lt!e,i mühim bir nutukla !llilli lktı
~ •• Ye.li Mallar Hafta"nı açmı•-

dır, İktısadi siyatetimlıin anahatıa
l-ıııctaı vatandaşle.ra müspet bil~iler ve
~ 'Ve mühim io:aretleri ihtiva eden bu 
~ .. k 

U aynen alıyoruz: 
"- Aziz yurddnşların1~ 

ı. On bir Rnedenberi Tasarnıf \'e -ı:e~U 
~~llaır Haftaıı;ı Cumhuriyet ldare~ının 
"Q , ·u· 
lı,;ı \'\·et ve hız veren havası l~inde nu. ~ 
l'•bınuın ayılı teıahürlerınden lnn 

~ll•tur. Bunu hazırhyan l\tilU lkt~
~e Taıı;amıf Cf'mb·etine te~kkur 

ve taL:dirlC"rimJ, Cemiyetin "llemlt"kettc 
Y•rattıtı harekete ön olanlara \'e ono 
•yak u;yduranlıra en iyi tenıennileri
mt hepin.ize sayrı.Jaruru ıun:ır11n. 

MiJU iktısıd ve tasarruf hareketi 
tembelliğin, \'erdili vüc::ud ıevıı;ekliğine 
t•lı"kanhitn vertteğ:İ gönül rahatını 
ÜStiln tutan, ı,ten kaçmanın ~efatet ve 
Pİ!Jmanlı&t )'erine i (ıkarmontn ze\ kini 
arayan bir hareketin ifade!iidir. Şaıcmı
yan te~irl: ferdin hayatında olduı;-u gi
bi. daha ıeruş ve daha drrin olarak 
milletin hayatında da kendini ı:ö~terf"n 
hi:r harekettir. Onun içindir ki, hükU
metin hu mevzuda yaphJl \.<' yapnuıiı 

tasarladıp 1 lece dair btakCımeL re•W
nin vercc:eii izahatla Tasarruf 't Yerli 
!\fallar Ha(b&smı açmak, Pdet o1mu•
tur. 

Bundan sekiz yıl evvel, üçünrii Ta
sarruf ve Yerli l\ln.11ar H:ıUasuu açar
ken, l\tllli Şe(imirin verdikleri dir"ktif 
şn idi: .Nef!'imlzc, memlt"kt>tiTI ikhsadi 
kudret ve istikbaline ltimad ederek çok 
lıcve5le çahı:;mak, kat'i bir itimadla mü
t'Phhez olarak çok ('alışmak. sar(e:Ulii
miı gayretlerin mutlak ve nnıttak mü,;
)lf't semere vereceklerine inanarak 
('Alıcmak. Bizim fİanmız işte bu ola
caktır.. rArka.!n sahife 4 sütun 1 del 

-- -

Mısırdaki i ngi 1iz1 

muvaff akiyetinin 
büyük ehemmiyeti 

ı;larrani'nin 

zaptı bir mukadde
me teşkil etmektedir 

Sidi -

Londra 13 (A.A.) - Sidi-Barraninin 
zaptı, bu şehrin coğrafi ehemmiyeti bü 
yük: olduğu için değil, fakat burada 
wk miktarda harb mabı:o.m~ iğtinam 1 

edildiAi ve İtalyanlardan içlerinde ge
neraller de olduğu halde mühim mik
tarda esir alındığı için Londrada umu
mt bir alika uyandırmakta.dır. Sidi
Barraninin zaptı belki de bs$ka mu
vaffakiyetlerin bir mukaddemesini tet
kil etmektedir. H&disclerin inki1JRfı bu
nu gösterecektir. İngiliz ordusunun Mı 
sırdaki bu muvaffak.iyeli İngilhderin 
Fransa muharebesinden alınan deırs
lerden ne kadar iyi istifade ettikleri
ni gôstermektedir. Fransa iıtili.!'ının 
karakteristik bir vasfı olan ordu ile 
hava kuvvetlerinin işbirliği, Wawel or
du~u taraftndan dikkate fa.yan bir mu-

' 

vaf{altiyetle tatbik edilmektedir, İn1ti-
Y efti yo cu salonunda bir çay ziyafeti liz donanması da Bukbuk sshili yolu-

-- na mütemad.iyn taarruz etmek ıure-

Tür k "e bilmiyen garsonlar ıs 2:~:~::.y::~·;::~;~;!:1~ 
~ ler ordusu Ue işbirliAi yapan Alman 

gu .. n sonra gı·dı·yorlar ~~:;,~~r~:::-.ı.\ai:.~;;~~;!n~U~~;:~ ı:: 
gi1iz bombardtman tayyarelerinin va-
zife~inden deha kolay oldu~nu kay-

ik· tlktısadi YürüyÜf) mecmuası, 1 d~ylemek lizım gelir. Çünkü Alman 

d ·~"c:ı yıldönümü münasebetile, ou·· n k k. t 1 t d b. tayyareleri pike uçuşlarile kasab::ı.lan 
tı lırı Calatadaki yeni Yolcu sala • a C!am ı op an 1 a ır 1 ve şose yo~larını bombardıman etm.ek-
ftı.ı~un lokantasında bir çay zıya.. ~ 1 te ve muhun basarat yapmakta ldıler. 
~Ilı Verm;§tir. z;yafette, Üniver • ı•ktısadcılar cemı•yetı• k 1 Mıoır çölünde ise lop•ağın yuınu'8k • R. k c ı B 1 1 lk d uru • olınası, bombaların tahrib kudretıeriru 
f•k·· e törü emi i se ' tısa uallmaktadır. Bununla beraber bu hal n bitesi dekanı Ömer Celal Sarç. 
'• B T • d k •ıd• İngiliz hava kuvvetleri1e kara ordusu 

~ık ın iri iği reisi Hakkı a • masına a arar verı 1 arasında yapılan işbirliğinin mükemmel 
~ ~a, iktısad profesörleri, Mınta neticeler vermesine mW olmamıştır. 
~ ıcaret müdürü Avni Sekman. İngiliz tayyareleri kara hareki.tın:t 

lk~l\laka lktısad müdürü. Bel~diye bir cemiyet kurulmasına da karar tertib etmek, kitab ve bro§Ür ne,.. yardım etmekle kalmamışlar, ayni 1.a
~ ll!lad müdiirü, Ticaret odası u· verilmiştir. Bu fikri ortaya atan retmek suretile fikir hayatında bir manda havalarda İtalyan layyarelerıle 
11.. ltttıi ka•tı'bı' Cevad Düzenlı· bulun ö C 1·1 S 1 h mütemadiyen mücadele ehnişler ve 
.,1 mer e a arç a Cevad Niza .. areket yapacaktır .. 
ı.ı,ıardır. mi, Server Somuncuog .. lundan mü- Devlet Limanları i•letme u • bir çok düşman tayyaresi .dıiı;;ürmüş -n - k b b ' k .., lerdir. Llbyanın içindeki ıtalyan ha~ 

~ lı münasebetle yapılan top .. rek e ır omite te~kil edilme· ınum müdürü Raufi Manya& da, meydanları da taarruza uğramı7 ve l-
._~11?a. iktısadcılar arasında iku. •ine karar verilmiştir. lktısad ilmi- toplantıdan ıonra, hazıruna liman talyan hava kuvvetlerine üslerinde 
'!!,mini yayma cemiyeti diye ni yayma cemiyeti, konferanı1lar r Arka'° uhife 3 ıütun 3 tel darbeler indirilmiştir, 

Libya topraklarının 500 mll fr;inde 
bulunan Castel Benito İtalyan h~va 
meydanı üzerine yapılan akınların In
giliz taarruzuna İtalyan tayyarelerinin 
müessir surette mukavemPl etmelerine 
amil olduğuna ,üphe yoktur. 

ı---___ _ 

İnıili< ukerlerlııiıı Glride ihracını ıösteren bir re5im 

İrıgiliz hava kuvvetlerinin faaliyeti 
yalnız. YunanistAnda ve Li\ıyada değil, 
Habeşi.standa da kendini ~östermif 
tir. 

f Mkast sahife 1 ıütun del 

Bir yol amelesi 
bu sabah çadırında 

~lü bulundu 
Topkapı haricindeki yol inşaa

tında çalı§an 338 doğumlu Seydi 
oğlu Ramazan isminde bir amele, 
bu sabah çadırında ölü olarak bu
lunmuştur. Mahalli zabıta hadi
seden Müddeiumumiliği haber· 
dar etmiş -ve Adliye doktoru ile 
Müddeiumumi muavını derhal 
hadise: mahalline gitmişlerdir. Ö
H.imün hangi sebeble vukua gel
diği ve amele Ramazanın bir ci
nayete kurban olup olmadığı a
raııınlmaktadıl\ 

!\fısır - Libya hududunda taarruza .(ec;-eo İnıiliz kuvvetlerinin harekat sahası 

... 

&.ir edilen İtalyan zabitleri 

Bazı devlet daireleri 
yeniden imtihanla 
memur alıyorlar 

Son günlerde, resmi daireler ı 'f oprak mahsulleri ofisi, iki 
yeniden memut almak için müsa- muhasebeci için, bu ayın on al • 
baka imtihanları açmaktadır. Bu tııında bir müsabaka imtihanı a .. 
ayın yirmi beşinde, devlet demir- çacaktır. Müsabakada kazanan 
yollarına girecek memuılar için lise ve Ticaret mektebi mezunlarr 
bir müsabaka imtihanı açılmıştır. na 75 lira maaş verilecektir. 
Bu müsabakaya. ortamekteb me .. Posta ve T e:lgral ldaresi de, bu 
zunları girecektir. Muvaffak o • ayın on dördünde lise mezunlan 
lanlara 60 lira maaş verilecf"ktir. için bir müsabaka imtihanı aça .. 
Bundan başka Devlet d~mh-yol· caktır. 
ları istasyon memuru olacak li~e Ticaret Vekileti İa§e müsteşar· 
mr:zunları için de ayın 2 7 sinde lığı te§kili\tı için de yeniden me· 
bir imtihan açacaktır. Lise me· murlar alınacaktır. Henüz bu teş
zunlarından bu imtihanda muvaf· kilü.tın kadrosu yapılmam1$lır. 
fak olanlara verilecek maaş, 7 4 Sümer Bank da satış ofisi teı,ki-
Hradır. li.tı için yeniden memur alacaktır. 

Taksim· Eminönü ara· 

• 

ltalyada Alman 
işgalinden korku 

baş gösterdi 
Esir İtalyan 

generalleri Kahire
ye getirildi 

Londra 13 (A.A.) - lngiltere 
nin lıalyanlara kartı kazandı~ 
muvaffakiyetler, ltalyan efkarı 
umumiyeai nazarında Alman İfga• 
li tehlikelerini belirtıneğe başla • 
mıştır. Ancak ltalyanın iıaali mu .. 
kabilinde Hitler bu memleketa 
yardım edecektir. 

Almanlara karşı beslenen kin. 
hergün artmaktadır. Birçok hal· 
yanlara göre lngiltereye mağlüb 
olmak Almanya tarafından yar .. 
dım görmekten daha az felaket. 
lidir. Çünkü memleket i§gal altına 
girdiği takdirde lıalya nazi efen· 
disinin kölesi olmağı ebediyen 
kabul etmi§ olacaktır. 

20 binden fazla 
esir alındı 

Londra 13 (A.A.) - Garbi 
çöl taarruzunda esir edilt"n üç İ" 
talyan eenerali, tayyare ile Kahi .. 
reye getirilmi§lerdir. Garb çölün ... 
de Jngiliz hare:k8.tı evvelce hazır .. 
lanan pl8.na göre devam etmek .. 
tedir. 

Jngiliz kuvvetleri ricat etmekte 
olan dilşmanı takib ederek ,imdi 
Sidi - Barraninin epeyce garbına 
varmış bulunuyorlar. ltalyanlar • 
dan 20,000 den fazla esir alın -
mıştır. Tayyareler ile tespit edil
diğine göre İtalyan umumi ricati 
inkişaf etmektedir. Ele geçirilen 
muazzam eanaimden batka. dü, .. 
manın bir çok malzemesi de tah .. 
rib edilmiştir. 

Londra 1 3 (A.~.) - ltalyan· 
ı~rın Arnavudluk ve Libyada uğ· 
radıkları mai,\lübiyetler. ltalyada 
yavaş yavaş halka çıtlatılmağa 
baolanmııtır. İtalyan muharrir ve 
gazetecisi Ansaldo, dün İtalyan 
kuvvetlerine söylediği nutukta har 
bin uzun ve zor olacağını ıııöyle .. 
miş ve demiştir ki: 

c- Zaferin kolay olacaRını 
zannetmiş olanlar, ıimdi bu ha .. 
kikati anlıyJ1.rak • sukutu hayale 
uğramı~!4rdır. :> 

Slnda OtObÜS İŞ)eti)ecek . Arnavudl~ta 
T•amvay idaresin.in. tespit. et- 1 oinemaların ekserisi bu. ••.•~ler: iki mukabil ltalyan 

tiği yeni kış tarifelerının tatbıkına den sonra paydos oldugn ıçın sı· 
dünden itibaren baflanmıştır. Y c- nemalardan çıkan halkın ihtiyacı· h" d d" ld • 
ni tarifeye gÖ~e g.~c.~ saat 23,25 nı esasen. adedleri .~ahdid edilmis ucumu tar e 1 1 
ten sonra şehrın butun hatlarında olan taksı ve otobusler kar,ılaya· 
tramvay işlemiyecektir. Y "ni tari- mamaktadırlar. Diğer taraftan 
lede sabahleyin ilk seferler gayet şehrin muhtelif semtlerinde çalı
erken başladığı için sabah sefer· şan gece i~çileri de evlerine dön -
leri halkın ihtiyacını karşılamak- mck için hiç bir vasıta bulatna 
tadır. Fakat gece son sef~rler ga- maktadırlar. Bu sebeble Belediye 
yet erken nihayctlcnmektedir. Bu saat 2 3 ten sonra ilave tramvay 
saatten sonra hiçbir ilive ve zu - seferleri ihdasını kararlaştırm11 ve 
hurat postası da yapı1madtiından bu hususta hazırlıklara qcçmiştir. 
dün akşam ıehirde g~ç vakte ka
dar çalışan ve bazı eğlence yer· 
lcrine giden halk evlerine yaya 
dönmek mecburiyetinde kalmış .. 

!ardır. 

~eyoil!! ye l!tanbul tarafındaki 

Bu hususta kendisile görütıtüğü
müz Belediye Reis muavini LU.tfi 
Aksoy bize şunları söylemiştir: 

c- Malzeme darlığı sebebile 
yeni tramvay kıı tarifelerinde bazı 

Atina 13 (A.A.) - B.B.C.: 
47 numaralı resmi Yunan tebliği: 
Arnavudluk cephesinde mevzu 
harr:k8.t olmuştur. Yunan devriye 
kol1arı birkaçı zabit olmak üzere 
150 ltalyan esid almı,lardır. 

*** Atina 13 (A.A.) - B.B.C.: 
At· na radyosu, dün T epedelenin 
şimalinde ltalyanlar tarafından 
yapılan iki mukabil hücumun ge .. 

ri püskürtüldüğünü bildirmi~tir. 
ltalyanlar ağır zayiata uğramıtlar· 
dır. 
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Kırkambar: 

Kış pazarları 
Geçen arün, muhterem ruhiyatçtmız M. Şekib Tunç; pazar günleri, 

•ak.İt geçirmek için, ne yapacağımızı bilmediğimizden tikiyet edi
yordu. iyi ama, bu mesele bence, yaz pazarlan için değil, kıt pazar· 
bn için cidden dütlinülecek bir meseledir. Yaz pazarlan için değil, 
çünkü biz, yaz pazarlannın, çok defa nasıl gelip geçtiğinin bile far
kında olamıyor, hAtti. çok yıllar, o canım, o güzelim yaz paz.arlanna 
bir türlü doyamıyor ve bütün kış, onlara canü gönülden hasret 
rekiyor onlann hicranına ağlıyoruz. Kıf pe::ıarlanna gelince: Bun• 
~ , ~ 
lar pazar deği1; ideta birer üzüntü, bezinti ıünleri! Hele, bava ıraz 
yağı,Jı, çamurlu olursa! Kahveler hıncahınc doludur. Şayed, yanı· 
lıp da bunlardan birine dalacak olursanız, biraz sonra, oradan tek-

d ık k " · " " " d 1 k ya hir romörkör rar ııan ç ma ıçın, sıze, onunuz e vo aça.!111 ' 
ya bir motör lmmdır. Kıt pazarlarında bu kahve~e;de:', bu kıra· 
athane ve kazinolardan birine dalıp biraz oturmak ıçın, ınsanda ka· 
fa, beyin, yürek, ciğer, burun, kulak gayet aailamb. ve ııkmtıy~ d~
yanma kudreti harikulide olmalı! Evlerde ikide ır, vara, yoga ıı· 

nirJenip: • 
- Y etiıin a dostlar, hafakanlar boğuyor benı l 
Diye bağıran kadınlardan bir ikisini, bir kıt pazan, ıötürüp fs .. 

tanbul ve Beyoğlunun bu çeıid kah•-elerinde yanm ıaat kadar oturt• 
mala da görıünler o zaman, insanı, hafakan boğmak ne imi•? 

Sinema gİfelerinin önünde sıra, nöbet beklemek ise bu kahvelerde 
oturmaktan daha beter l Hem paZAr demek, tatil, istirahat, eğlence 
aünü demek, mutlaka, her pazar, d~i diri ~ezara .v.irer ı!bi, d~lik
ıiz bir karanhğa gömülüp orad• llsrı Karagoz ıeyrıle vakıt geçırme 
demek değildir. Tiyatroya İse bir gider, iki gidenin, hkat Üc, dört, 
be, pazar üst\Pte gidip avni oyunun hi.fızı olmaya çah,am""'7•tn ya! 

Kala kala, ne kalıyor? 
- Meyhaneler! 
Mi diyecekıiniz? Gece!İnden bi1e, bir çoklanna gına ıtelmiı o~an 

lıu harabathanelerde geçirilecek bir po.zar gününden, haftanın gerıye 
kalan ırünlen, hayır gön ün arhk ! 

- Öyle ise, kıt pazarlanntn böyle kapanık, yağı•lı. C":A~ın·lu ha-

•alannda, sen r1e evde otur! • 
Divecekıiniz. İyi ama, evde de insanın uykusu geliyor birader, bu 

apu..:ın ıııecelerde bol bol uyuduğumuz yetitmiyonnut ıibi, bir de 
gündüzden mi uyuyalun l 

Osman CEMAL 

Adliye koridorlarında : 

Itriyat mütehassısı mı, 
eroin imalatçısı mı?! 
Ceza mahkemesinin salonu bir 

aürü meraklılarla dolmaıtu. Her -
kea, evinin ~runı katını bir ero· 
in imalithaneei haline getiren ve 
bu it için yepyeni formüller kul
lanan ıuçluyu görmek için sabır· 
ıızlanıyordu. 

Nihayet bir jandarmanın önün
de mahkemeye girdiği zaman bü· 
tün dinleyicilerin bakışları ıuçlu '" 
nun üzerinde toplandı. O, ken • 
dinden emin bir halde maznun 
mevkiinde oturdu. Eroin formül· 
lerini okumak ve mahkemeye 
izahat vermek üzere davet edilen 
mütehassıs bir kimyager cürüm 
delilleri olan ve İçerisinde ~ifre 
ile yazılmıf muhtelif dereceli ero· 
in. kokain ve esrar formi.illeri bu.. 
)unan defterleri okumağa ba~ladı. 

Hakim kimyagere: 
- Suçlunun evinde bulunan ve 

bir takım esrarengiz i$aretleri ih· 
tiva eden defterin 41, 5 1 ve 62 
nci eahifclerindeki yazılan okuyu· 
nuz ve tercüme ediniz, dedi. 

Kimyager 41 inci sahifeyi o
kudu: 

cBugün profeıör M ... den gene 
keman dersi aldım. Bana do. fa 
notalarına fazla ehemmiyet ver
memi söyledi. Ve cSol, fa, mi, re, 
dosi, doıi, li> ile başlayan bir 
§arkıyı çalmamı söyledi. Bakalım 
iyi çalabilecek miyim~ 

HB.kim ve müddeiumumi mu .. 
avini aöylenenleri hayretle dinler
ken maznun tebessüm ediyor, 
dinleyiciler kulak kabartıyorlar
dı. Hakim, kimyagerden 5 1 inci 
aahifedeki formülleri okumasını 
iıtcdi. 

Kimyager: 
- Bu da dedi, bir nevi tıraı 

ltolonyaeile briyantinlerin terkiba
tına dair notlardır. 

Hikim ısrar etti: 
- Sahifeyi tamamen okuyu -

nuz, orada anla,ılamıyan üç keli· 
me vardır. 

Kimyager okurken bir aralık 
durakladı ve: 

- Evet, dedi, ıu onar gramlık 
ilaclan okuyamadım. Ben böyle 
bir madde hatırlamıyorum. 

H&kim maznundan sordu: 
- Bunlar nedir? Yoksa eroin 

formülleri mi? 
Suçlu gene ayağa kalktı ve: 
- Hayır, dedi, bunların ero 

inle hiçbir alakuı yoktur. Kimya-

Edebi roman 

ANA 

ger beyin söylediği gibi bunların 
hepsi de tıraş kolonyası ve bri .. 
yantine aiddir. Anlaşılamıyan ke· 
limelere gelince bunlar olmazsa 
bütün ustura yaralarını kolaylıkla 
kapayan ve limon kokan kolonya 
yapılamaz. Bunlar sırf kendi keo
fiyatımdır. Şayed bir gün defte
rim kaybolurea kimse istifade et
meein diye o maddeleri terı yaz~ 
dım. Şimdi mütehassıs bey onları 
ters okursa manalarını kolaylıkla 
anlayacaktır. 

Kimyager, gencin dediği gibi 
maddeleri tere okuyunca gülüın· 
sedi ve: 

- Evet, dedi. Bunlar usiura 
yaraları için çok iyi bir maddedir 
ve ters yazılmıotır. 

Hakim kimyagerden diğer ea
hifelerin okunmasını i11tedi. :Fakat 
bunlo.r da keman derslerine aid 
hir kaç hatıra ile bir iki notaya a. 
iddi. ilk tahkikat evrakında iıaret 
edilen yerler bu notaların hem 
işaret, hem de yazı ile yazılmı1 ol
masından ileri gelnti~ti. 

Müddeiumumi muavini suç • 
ludan şunların sorulmasını istedi: 

cBu defter içinde eroin veya 
morfin imalinde kullanılan hiçbir 
madde var mıdır?> 

Suçlu atıldı: 
- Ben ıtriyat mütehassıaıyım. 

Bazı pudra, krem, kolonya ve e
sans formüllerinde eroinde kul
lanılan maddeler bulunduğu ıçın 
bu defterde o maddelerin de isim
leri vardır. Fakat diğer maddeler· 
Je karıştırılınca onlar eroin değil. 
ıtriyata aid şeyler olurlar. 

Sorulacak başka birşey kal -
mamıştı. Suçlunun sabıkası olup 
olmadığını anlamak üzere bir kaç 
dakika dosyayı karıştıran hakim 
müddeiumumiliğin gönderdiKi tez 
kereyi buldu. Bunda maznunun 
hiçbir sabıkası olmadığı bildirili. 
yordu. 

Şahidler de suçluyu bir ıtriyat 
mütehassısı olarak tanıdıklarını 
•öylemişlerdi. Kimyager ise, def
terlerdeki formüller içinde okun • 
mıyan ve şifreli zannedilen mad -
delerin krem ve kolonya imalin. 
de kullanıldığını bildirmişti. 

Bundan sonra iddia makamı 
beraet taleb etti. Hakimin bu tale
bi kabul ettiğini gören "uçlu ıw:
vinerek mahkemeden çıkh. 

ERMAN 

Tefrika numarası: 65 

- KIZ 
Yazan: P E R İ D E CELAL 
- V - 1 bi gidip yatmakta ne mana var, gelin 

Ayni gecenin sabahı idi. Saat be,.. içeri.. eğer rekı istemeueni:ı Y.anm 
Alevin apartımanının kapısınd.\ otonıo "Jii';f' viskim kaldı. Yapmayın çocuklar, 
biller duruyordu. Bir bar dönüşü .. Su- eğer gelmeı5eniz d~rıl.a~ağım ... 
Ju bir kar yağıyordu. Rüz~iir tertti. Gene kız da hep~ı gıbı sarh1V$ltı. Ya-

Otcımobildf'>kilrr hafif kahkahalarla rı hii:kim. yarı ricak.ıir konuşuyordu. 
konuşuyor, bazısı dışarı çıkmak icin Ahmed, kapı açılınca arab:ıd1kilerin 
ıarhot kafasını uzatıyordu. Peltek bir yanına geldi. Şimdi Alev gibi o da 
Rsle: cHayır, evlerimize gid!'\İm• di- i.~eri gelmeleri için ısrar etme{!e baş
ye ısrarla söylenenler de vardı. lamıştı. Nihayet otomobilin birinden 
Afımed arkaslnt dOnmü~. rile bası· bir arkadaşını zorla dışan c;ıkannca 

diierleri de inmeye başladıkır. Otomo-yQr, kapıcıyı uyandırma~& çalışıyordu. 
A1l'v gece elbise<=inin uzun etekleri bitler boş.aldı ve kadınlı erkekli o !"ar
cnmurlarda siirünerck ay1kta kaldı- , ha, ka14lbalık, Alevin peşinde apartı
rınıda dı.ıruyordu. Mantosunun önü 8 - mana girdi. f apıcı uykulu ~ÔZİf'.'rle, 
ç-ıktı. Dekoltesi alacakarlilnlıkta par _ O!keli arkalaf1dan: 

hvordu. Saçları aç1k ve da~ıntktı. Is- - Aman gi.ırültü etmeyin, diye ses-
J:ınmıı;:tı. Otomobildekilere bo~uk gü· lendi. Uyuyanlar var. 
Iü,lerle iftıret)Pr ediyor, onları kan- Onlar, aldırmı;,.•or, gülüyorlardı. 
dırmaya c:alıear;ık: İçeri ı;cirip de aaJ.,nda birer köşPyc 

- Daha erken diyordu. Budala gi· dağıldıkları zaman kahkahalar büsbü· 

--- . --:.- -~------- ~ - ·-- --::- - . - . "'" 

HAKiKAT 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Muhtekirler 
birer birer 
~~~~~~~~~~~ 

yakalanıyo~ 
Ticaret Vekaleti, 

ihtikarla daha fiddelli 
mücadele yanılmasını 

emretti 
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t ...... ~~~~""""~~'~'~'~.~~~ ..... J 
tktısad * PETROL MÜBA Y AA Ti -
Petrol Limited Şirketi Müdürü Se
dad Ziya Kantoğlu, dün Ruman
yaya gitmiştir. Petrol Limited l\1ü 

1 
dürü, Rumanyadan yaptığımız 
petrol ve )'ağ mübayaatı hakkın
da bazı temaslar yapacaktır. * DERiCiLER ANKARA YA 
GiTTiLER - Dericilerden mü
rekkeb bir heyet, Vekaletin da
veti üzerine AnkA.raya ~itmicııtir. 

* iRMiK SERBEST SATILA· 
CAK - Murakabe Komieyonu 
dün lstanbul haricine bir miktar 
un cıkarılmasına müsaade etmiş-
tir. Komisyon irmik satışlarını ser-

Ticaret Vekaleti ihtikit.rla_ mü- best bırakmıştır. 
c~d~le~in __ şiddetlend_irilmesı ve * KAGIDCILARIN T?PLAN 
hıçbır ıhtıkar harekrtıne me-vdan 

1 

TiSi _ Yeni kurulan Kitıeıd. Mu· 
verilmemesi İc;İn ıehrimizdf"ki a· . kavva Birliği azaları, dürı toplan· 
li.kadarlara dün yeniden bir ta· : mı~lar ve murakıb seçimi yapmış· 
mim yapmııııhr. ı....,rdır. 

Kontrol işleri zabıtanın da Vilavl!t ve BP/ediye 
iştiraki le gayet sıkı bir •u- * ET TEVZIA Ti _ Et tevzi-
retle devam etmektedir. Dün, ye- ı. 

b k h allnın uzak ~emtlere de er.r;f"n ya· 
niden ihtikô.r yapan ir ço mu • b" t 

Pılabi1me!li için tt"v7iatın tt sc-ı_a 
tekir müddeiumumiliğe ver!lmiş • 1 k d evvel vapılmacıı diicılinii mf' tr ır. 
:ir. ihtikar ıuçile mahkemeye ve- * SOKAK LAMBALARI -
rilen şunlardır: Beyoğlunda Ha • Sokaklardaki umumi elektrik lam 
copulo manifatura mağazası, Be· 5 00 "d balarından 2 üne yenı en nm· 
yoğlunda Sahne sokağında 2 5 puller takılmıştır. Arıa caddeler· 
numarada Ançolos kilosunu 58 deki mavi ampullü lambalar ye· 
kuruşa aldığı zeytinya~ının litre- 1 k 

d 
rinde b'rakı aca tır. 

ıini 68 - 70 kurusa sattığın an, * ÜSKÜDARDA KÖM:ÜR 
maliyet vermekten imtina eden DEPOSU_ Belediye Ü•kiidarda 
Sultanhamamında kumaşçı Ber • d aç-da bir umumi kömür eposu 
nard Jozef, Ereğli haosasını 76 ye- matta karar vermi,tir. 
rine 80 kuruşa satmaktan Sultan· 
hamamında Emin Arsebük ma- Maarif 
kara ihtikarından, Halic Fenerin- * YENi KÖY OKULLAR! -
de seyyar esnaftan Salamon oğlu inşaatı bitmiş olan veni köv okul
Simon makara ihtikirından, istik· larıntn bir kısmı 2 3 nisanda açı
la! caddeei 5 5 numarada Aroabl lacaktır. 
pil ve el•ktrik feneri ihtikarından, * TALEBE NAKLi - Maa
letiklal caddesinde 82 numarada rif Vekaleti dere yılı içinde husu
tütüncü Hüseyin fener pillrrinde si okul talebesinin de bir mek· 
ihtikar yapmaktan, Beyoğ1u Oliva tebden di~er mekt~be nakletme· 
pasajında 1 /1 numarada Aleko lerini vao.ııık etmi .. tir. 
Görgüvadis makara ihtikarın - * ÜNIV&RSITEDE - Üni
dan, Tahtakale sokağında 42 nu· versite talebesinin eüzgeçten ge· 
marada HulU~i Çavuş, Sultanha- çirilmis ı"U içmelerini temin icin 
marn caddesi 15 numarada Ar- bütün Fakültelere filtreli mualuk
manak 100 kurusluk ki\ğıdları ]ar ko~n.!:!u.!:!lm:::_::u:;:•:;tu::;r~--------
200 kuru,a satmak sur.tile ihti- -u·· qjyersile lıalebe 
kah yaptıklarından müddeiumu· 

miliee verilmi,lerdir. birliği kuruluyor 
Gümrük resminden 

muaf eşya 
Demiryolları hesabına dışarı .. 

dan getirilecek olan lokomotif ye· 
dek alet ve malzeme için gümrük 
resmi alınmıyacaktır. Bu hususta 
hir kanun 13.yihaaı hazırlanmakta~ 
dır. 

Namık Kemal sergisi 
Şehir ve lnkılib Müz.,i, Namık 

Kemalin eserlerindrn, el yazıla -
rından mürekkeb bir sergi açmak 
icin hazırlıklara ba8lamıstır. 

Üniversite Te.lebe Birliğinin 
kurulması etrafındaki faaliyete de 
vam edilmektedir. Talebe Birliği 
şu şekilde teşekkül edecektir. Ev
vela her fakültede bir ta lehe ce -
miyeti tesıs edilecek ve bu t~o.ek
küllerden her birinin ba'!na Üni
versite profesörlerinden biri ge -
lirilecektir. Bu profr~örleri tale
be tarafından gösterilecek birkaç 
namzed arao.ından dekanlar se • 
çecektir. Bu cemiyetlerin birleş· 
mesile Üniversite Talebe Birliği 
tesekkül rdecek.tir. BirliDin h~şına 
d~ gene Üniversite profe'!örlerin· 
d~n biri bulunacaktır. 

Makarna 
fiatları tetkik 

ediliyor 
Makarna 

hakkındaki 

büyük bir 

ihtikarı 

nesriyalımıı 
' 

alaka ile 
karşılandı 

Un Hatları yükseldikten ıonra, 
hazı makarna fabrikalarının ma • 
karna fiatlarını daha ziyade ar • 
tırdıklarını yazmıştık. Bu hususta 
yaptığımız neşriyata. Fiatları rı .. 1u
rakabe komi~vonu büviik al.;ka 
göstermiştir. Mıntaka Ticar'°t l\1ü 
dürü Avni. bu hususta muharriri
ınize verdiği izahatta, bu mevzu -
un, sanavi me~cle~i olması bakı
mından, Mıntaka lktısad müdür· 
liiO.i.i taraFından tetkik edildiğini 
sö:vlf"mi~tir. 

Diğer taraftan verilen malii
mata göre, lktı•ad Vekaleti, fab
rikaların meliyet Hatlarını tetkike 
başlamıştır. Bu İsf':, bir iktısıad dok 
toru memur edilmi~tir. lktısad 
doktoru ilk. iş olarak. makarna 
fabrikalarının maliyet fiatını tet
kik edecektir. 

Belediye lktıead müd'irlüğü de 
makarna fiatları hakkında, bu sa· 
bahtan itibaren tetkiklere başla • 
mıştır. 

Vilayetimizde 500 köy 
mektebi yapılacak 

letanbul köylerinde yapılacak 
5 00 köy okulunun inşaatı sür' at le 
ilerlemektedir. İnşaat üçer 11enelik 
devreler halinde devam etmek· 
tedir. $imdiye kadar 200 mekteb
den 50 si bitirilmİ$tİr. Bu m('kteb
ler 2 3 nisanda açılacaktır. Bu ta
ıihe kadar 20 mektebin daha bi· 
tirilmesine çalıı,ılmaktadır. Mek -
teb inşaat işlerinde köylüler bil
fiil çalı~makta ve lü7.umlu mal • 
zemenin bir kı~mını k,,.ndileri te
min etmektedirler. Maarif mü • 
dürü Şiledeki mekteb İn•a•tını 
tetkik etmek üzere bu n11ntakayı 
tef'";cı etmhıtir. 

İstinaf mahkemeleri 
İstinaf mahkemeleri te~kiline 

dair layiha, MilJ'°t Meclisine vcril
mi~tir. Öğrendi~imİzf' giire bu la~ 
_yiha ile yalnız İı.tanbul. lzmir ve 
Ankarada istinaf mahkemelt"ri 
teskili derpiş edilmektedir. Hu 
mahkemelerden bir kısmı temyiz 
; ... lcrine baktıcalctır. 

il HER GÜN BİR Ml!;SELE il 
diyorlar, 

Bu 

diyor ki: «Biz 
piyasada 12 

iplik istediğimiz zaman yok 
liraya kadar iplik satılıyor! 

iplik muammasını anlayamadık gitti» 

Bir dokumacı 
halbuki 

Mıntaka Ticaret Müdürliiğü. l likler nereden çıktyor, hasılı fU İ?-ı caret Müdürlüğüne gidin diyorlar. 
İktısad Müdürlüğü, Sanayi Birli· lik muammasını anlayamadık i!'ıt- Anlayamadık gitti.> 
ğinin kapısı önünde, her gün, ti.> Kalabalığın araeında bir kam-
iplik bulamadığından ıikiiyet e- LAsTIK TEVZIATINDAN yon sahibi de eöze karıştı: 
den bir kalabalık bulunmaktadır. ŞIKA YETLER c- Kamyon lastiği almak ıçın 
Bunlardan biri diyor ki: Dün bir otomobil lii.stiği acen- iki gündenberi buraya gidip gf'li-

<- Y edikule fabrikasından tasının önünden geçiyorduk. A- yorum. cKamyon listiklf'rinin 
iplik almağa gidiyoruz, bize; centanın önü pek kalabalıktı. 1-Ia- fersude olduğuna dair vesika 
Dokuma kooperatifi taTahndan ip linden şoför olduğu belli olan bi- getir!> dediler. Bu ne iştir"? 
lik tevzi edildiğini 11öylüyorlar Ko ri, yükses sesle şu sözleri :söylüw Acaba, otomobil liistiklerınin fer· 
operatife gidiyoruz: clplık yok:t yoıdu: sude olduğunu ispat etn1ek için 
diyorlar. Halbuki yedi liralık iplik - Ba~kalarına on be, lii•tik hangi daireden vesika almalı} 
paketleri, piyasada 12 liraya ka- birden veriliyor, bize g(':lince 1&.s- Bunu anlatan yok.> 
d"r satılıyor. Biz. iplik istedi~imiz tile yok. Ticaret Müdiirlüğiine gi· Otomobil acentasının öniine 
zaman, iplik yok diyorlar. Fa • diyoruz, acentaya müracaat edin biriken insanların her biri. bu tarz 
kat piyasada l 2 liraya satılan İp- d:yorlar. Acentaya gcliyoru7., Ti- da şikayette bulunuyorlardı. 

tün yükseldi. Kadehleri büfeden eUe
rile çıkarıyor, dolduruyorl~rdı. Rad· 
yoyu hafif açmı,lardı. Erkekler açık 
pervasız söı.leı·le kadınlara sataşıyor 
ve kadınlar kimisi bir divana, kimbi 
bir koltuğa tıerilmiş, davetkar, tuh ta
vırlarla gülümsı:>yor ve kendilerin.? 
yaklaşıldığı znman garib bir esnenıe, 
gerinme içinde kımıldeyorlardı. 

Ahmed radyonun yanına oturmuş, 

~garasını içiyor, düğml'yi .?virip çe
virerek radyo ile meşgul ~örünüyor
du, Alev, ~.'lürşidenin kardeşi FAzılın 
ıınlallığı açık bir hik8.yeye, çıplak o
muzh:ırı asabi titremeler içinde geriye. 
öne doğru sallanarak gülüyur ve ağ.

tını si~ara dumanı ile dolduroıp gene 
adamın yüzüne ünemekle eğlenıyor· 
du. İki ş::ündf'>nberi ipek gömleklerine, 
iyi biçilmiş elbi.c;elerine ra~rııen bir 
ı;okek ki.i1hnnbeyinin edebsiz, küst:1h 
ifadcsile gi.ilf'n bu adAmın metresi ol· 
muştu. Bütiin İı.tanhulun maceraları, 

ah13knzlıklarile tarııdıKı bu M('Şhur 

sersı:-rl. ona bir takım s<"rJt:iize,tlerden 
bah5ediyor, garib hik5.yeler •nlatı· 

yordu. Bir çocuk gibi neş,'eli idi ve 
Alevin Ahmedden daha çok hoşuna gi 
diyordu. Ahrrıed geçen ıevlf>rden hn
hersiz cz:örünüyordu. Her zamınki gibi 
.lik2yıd ve endişesiz davranıyordu. Fa· 

kat, Alev onun giz.li bakışlarını his
setmiyor değildi. Bunlar öyle bakıt
lnrdı ki, gene kızı bazan korkutuyor
du. Bununla beraber daha pervasu 
olurdu. .Aşıkının hır!Jını, hiddetini a
lc.vlendirttek bin tUrlü çılgınlık ya
pardı. Ahmed daima 11üküt ~dıyor, SO· 

ğukkanlılığın11 o zahiri Jilkaydio;.ini boz 
muyordu. 

Alevin bazı ahpabları aralarında, o
nun gene kızdan artık bıktığını, e~kisi 
J!ibi sevmediğini ve bunun için Ale"in 
hiçbir hareketine, hatt.i. bnşk:ı erkek
lere iltifatına aldırmadığını M>ylüyor
Jardı. Fakat ?\oli.irşide gene l:ıın: 

- Onu bırakma! diyordu. Sana a. 
'ık. Seni kaybt"tmemek için herşeye 
r:;ızı. Bundan iyisini bulamazsın! 

Gene kız, omuzlarını silkiyordu. Ca
nı istelı~i zaman gidecekti, F .:zıl, ya· 
lıud başka blrislle., umurunda değil

di. Fakat henüz bunu düşi.ınmemişti. 
Zaten dü!f,üııecek vakti de yoktu. Gün 

bırakıyordu. O eski intikam lusleri, 
bfke ve hiddetler de geçmışi.i. Re~idı 
tamamen unutmuştu. Annesini r;Ormek 
ıstememiş, kapıdan çevırtmi..,li. Çün· 
kü artık kendisi için onun bır y;ıban

cıdan farkı yoktu. O kadar uzak, o 
kadô'.a' lıikayıd idi. Rahatsız edilınek 

de hoşuna gitmemi~ti. ·Bend~·n ne iste
yebilir? diye :lüşünmüştü. Ne konu
~acağız.!. Beylıude uğraştığını anlamı'" 

yor mu?• Ruhunda bir şeyler olınuş
tu. Herşeye karşı garib bir alıl.kosızlık 

içindeydi. İnsanlar ancak onu eğlen
dirdikleri, zevklerini tatmin ettikleri 
an ehemmiyetHydiler. Sonra unutuyor 
<lu. Aramıyordu. Sevmek hasoıasmı kay 
Letrrıişti. İçinde bir an parlayan o bü
) ük ateşi en çok sevdiği lkl insan, za· 
limce ıı:öndürmüştüler. Anası ve Refid 
Hidiseler onu o hale getirmi.,ti ki ni
hayet girdiği hayata ister istemez in
tibak etmişti. 

* leri. yarı uykuda, yarı sarhoş yahud Saat doku7.a geliyordu. Radyr> ~s· 
morfinle uyuşmuş geçiyordu. Artık ha muşlu. Ahmed arkasına yaslanmış. göz 
yatının istikametini kendisi değil, bek- leri yarı örtülü, hareketsiz duruyor· 
lcnrnedik vak'alar, tcsadü!ler çizecek- du. Salon sessizdi. Bazı kadınlar ve 
ti. Bir sele kapılmu,, akıp gidiyordu. erkekler, ortadan kaybolmuflardı. Ba-

1aman zaman büyük bir korku ile 7.ıları l"e birbirlerine ıokulmu' alçak 
kendine gelir gibi oluyor, fakı:ıl sonra I sesle konuşuyor ve uyukluyorlardı. 
tekrar omuzlarını 5ilkerck kendisini Faz.ıl Aleve yavaşçtl; 
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ALDATMAK! .. 
Yazan: Seyfeddin ORHAN 

Ali Efendi, gencliğinde; izdi
vacı üzücü, korkulu bir geçid, 
diye telakki ederdi. Fakat, lclôl 
I-lanım ile evlendikten ıonra; bu 
düşüncelerinin birer vehimden 
başka bir §ey olmadığını anladı. 
Senelerce. izdivacın saadetli ka· 
nadları arasında çok mes" ud bir 
ourette dolaştı ve büyük bir kalb 
rahatlığile yaşadı. Çünkii, her 
geçen gün, onu; karısına ve ka
rısını ona bir kat daha bağla
mı,tı. Evlilik hayatlarında, dai
ma yeni ve samimi merhaleler 
açılmı§tı. Artık, bekarlık alemini 
tamamen unutmuş ve yalnız yu
vasına bağlanmıştı. lcl8.l hanım 
ile, gül gibi geçinip gidiyorlardı. 
Fakat, bir aldatma oyunu, Ali e
fendiye büyük bir heyecan geçirt
ti. 

Bundan birkaç akşam evvel, 
evleri; misafir ile dolu idi. O ge· 
ce, geç vakte kadar eğlendiler, 
güldüler. Erteei gün, Ali Efendi, 
uyandığı zaman vakit hayli ileri
lemişti. Ne kadar acele etee, dai· 
reye geç kalacaktı. Bu yetişmi· 
yormuş gibi giyinip evden çıkın
caya kadar bir eürü aksilikler çık
tı. Nihayet, hazırlanabildi, ken
dini sokağa attı. Unuttuğu gaze
tesini almak, pencereden sarkan 
çocuğunu azarlamak gibi ona va· 
kit kaybettiren şeyler orasında 
hem homurdanıyor, hem de bir 
an evvel dairede bulunmak için 
acele ediyordu. 

Fakat, akeilikler; bu kadarla 
kalmadı. ikinci fasıl, dairede mü
dürle oldu. Birçok ağız patırdı
sından sonra, müdür; ona: 

- Bu ne kadar eve bağlılık! 
Dedi. Müdür, bu sözlerile, bir 

~eyler ima etmek istemişti. Ali 
Efendi, bu sözün ifade etmek İs· 
tediği manayı düoündü. O. evine 
bağlı olmakla beraber, vazifesi· 
ne de fevkalade merbuttu. Ken
disinin hususi hayatile alakadar 
görünen müdür, acaba, neyi ha
tırlatmak istiyordu} 

Müdürün, kendi muhitinde o
turduğunu düşündü. İnsanın, böy
le zayıf zamanlarında ne fena 
şeyler hatırına geliyordu. 

Dairenin kapısı açıldı Hade
me, Ali Efendiye doğru ileriledi. 
Ona, bir mektub uzattı. O, zarfı: 
acele ile yırttı ve okudu. Hayre
tinden donakaJdı. Gözlerine 
inanmak İstemiyordu. iri gözleri· 
ni, gözlü~ünün üstünden ayıra
rak, elindeki kağıdı bir daha o
kudu: 

- Felaketi 
Diye bağırdı. işte, o da, niha

yet; talihin kara yüzile karıı kar· 
şıya idi. Meğer. o da bir zavallı, 
bir bedbaht imiş. Çünkü, karısı, 
onu aldatıyormuş. Gelen imzasız 
bir mektub. ona, bunu haber ve .. 
riyordu. 

Mektubu, cebine yerleştirdi. 
Hiçbir şey düşünmeden yerinden 
kalktı, §•ıkın bir halde kendisini 
sokağa attı. Koşuyor, ko,uyor· 
du. Karısını, Aşıkile bir atada ya
kalayacak ve ikisini de öldüre· 
cekti. Fakat hayır! Böyle yapma
sı doğru değildi. Bu hareketi, na
musunu ifşa etmekten başka ne
ye yarardı"? 

Ne yapacağını bilmiyerek ko· 
'uyordu. Demek o, melekler ka* 
dar saf bildiği karısı, onu, §İındiye 
kadar aldatıyordu. Fakat, nihayet 
yakayı ele vermişti. Hiçbir şey dü 
şünmeden, sadece kendi hayat 
ve saadetile aliikadar bu mesele
yi anlamak, eve biraz daha ça
buk gitmek istiyordu. 

iyi bir tesadüf, ona yardım et
ti. Sokak kapıeını açık buldu. 
Merdivenleri sür'atle. fakat ees· 
siz bir surette çıktı. Gözleri dön· 
müş bir halde, yatak odasının 
kapısına ızeldi. 

Fakat, lclal hanım onun gelmiş 
olduğunu duymuş olacaktı ki, 
kapıya çıkmış, orada duru -
yordu. Yahud, kaçmak için, an
cak bu kador vokit bulabilmieti. 

Ali Efendi, yüzünden ve göz
lerinden ateş fışkıracak gibi idi. 

- Bugün geleceksin değil mi? diyor 
du. Kaçta bekliyeyim? 
~ne kız arkasına yaslannuş, müs

tehzi bir tebessümle ona bakıyor ve 
cevab vermiyordu. Birdenbire Ahme
din ağır bir hareketle yerinden kalk· 
tığını görünce başını çevirdi, ona OOk· 
tı, Ahmed, yavaş yavaş kapıya do~ru 
ilerlemltti. 

Fazıl dikleşti: 

- Duydu mu yoksa? diyf' fısılda
dı. 

Alev, omuzlarını silkti. İçerde tele· 
fon çalıyordu. 

- Telefona gidiyor M dedi. 
Keneli kendine sorar gibi mırıldan

dı: 

- Sabah, sabah kim olabilir? 
Sonra gerindi ve ba!Jını arkaya dol 

ru bıraktı, gözlerini örttü. 
T('Jelon seğ, salondakileri Ulnz ken 

dilerine getinniş gibiydi. Kım?ldama
lar oldu. •Artık gidelim• diyorlardı. 
Saat dokuz! diye, hayretle söylenen
ler vardı. Fazıl hareketsiz duran gene 
k.ıı.a eğilmiş: 

- Gelecek mi<dn, diyordu. Gele -
cek misin? 

Alev, göıleri varı kapalı, susmak
ta devam ediyordu. 

[Arkul var) 

Karısına kükriyen bir sesle: 
- Çekili içeri 11ireceğim. • l 
Diye bağırdı. hin tuhafı, lclo 

Hanım, hiç de baskına uğraıTl1f 
gibi görünmüyordu. Hatta, du' 
daklarında geniş bir tebessüm M 
!aşıyordu denebilir. Kayıdeız hı'. 
hareketle, yatak odasının kapı 
eının önünden çekildi. Ali Efeo• 
di, bütün kuvvetile kapının topu' 
zunu çevirdi. Heyhat! Kapı, k~· 
palı idi. Döndü, hakaret dolu bıt 
bakışla kansını oüzdü. Fak at, b~ 
arada, lcli.1 Hanımın elinde en& 

G··ı 
tarların sallandığını farkctti. 0 

lerile onu tehdid ederek, onl•" 
kansından istedi. lcli.l hanırrıı 
ayni lakaydi ile ve gene dudak!~· 
tında o genio tebessüm oldugtJ 
halde: 

- Hayır • dedi • anahtarları 
veremem. 

Ali Efendi, !dal Hanımın bd 
sözleri üzerine, çılgın bir haldeı 
onun üzerine atıldı. F akl'lt k•• 
rısı, onun bir cebir ve tazyik hs.· 
reketinc meydan vermeden, bLJ 
sefer, anahtarları uzattı: 

- Ali 
Dedi. Ali Efendi, elini uzatU 

ve aldı. hte bu anda da, bir g~· 
rültüdür yükseldi. Kayınvalde!lt 
oaklı olduğu yerden gülerek k•"'. 
disine koştu. Hizmetçinin, oda.k. 
lardan birinden kısık ve yıhşı 

• •• kahkahası geliyordu. Hep bır 
ğızdan: 

- Ladeel 
Diye bağırıyorlardı. Ali EfcP; 

di aldanmııtı. Bu aldanış, onu; t• 
daireden delilikler içinde e'-·in" 
kadar koıturan aldatıı değildi. ~ 

Bir akşam evvel, tutuştuk!• 
oyunda aldatmak için böyle feo• 
bir usul kullanmıo olma!!tndıt.t' 
dolayı karısına, evvela; kızdı. f;. 
kat, biraz 11onra1 yığıldığı koltU··ı 
ta, lcli.lin masumiyetle gülen ı0 

• -çt' 
lerıne uzun uzun baktı. Ona. ~ 
niden malik olmanın verdiği ıe' 
vincle: l' 

- istediğin hediye olsun. .
1 

cıt' 
yordu. Ben senden zaten ne t· 

Fedim ki~!.. 
Se1feddin ORHA~,,.ı 

~111111111111111111ııtııı111111111111111111111111111111111111ıı ! 

~ Pi YASA j 
Tıı1111111111111111111111111111111ııu111111111111111111111ıııt 1 • 11 

Zahire fiallarında 

durgunluk var 
1•~ 

Zahire piyasasında durgun~ 
vardır. Bilhaesa kuru sebzclerd ;1ıl 
faıulye, nohud, mercimek ~~· 
maddelerin eatışları azalrnı; ( 
Bu nevi mallar, toptancılarıPd,ıı 
!inde kalmıştır. Halbuki buP •' 

··ı iki hafta evvel kuru sebzeler o e~ 
rine hararetli aatı~Iar vardı. 11 
meseleler hakkında izahat vere 
bir tacir diyor ki: ~ 

<- Zahire beyannameleri \' t' 
rildikten sonra satışlara bir d~ı• 
gunluk geldi. Bu yüzden elif1l

1
,. 

deki mallar satılmadığı için. AP A 

ı .. ı • ..doludan mal getirmeğe U Io' 
görmüyoruz. Halbuki Anad0 ~· 
da mal satmak isteyenler ço 
tur.> ~ 

Görülüyor ki toptancı ve Y;, 
toptancı tacirlerden beya.nn"' 

11
• 

istenilmesi, piyasada bir dut~~ıı.· 
luğa sebebiyet vermiştir. H•. dl 
ki beyannamelerin istenilmeıııı~·ğ' 
ki maksad, zahire miktarın• 0 

renmekten ibaretti. rt"ı 
Bu hakikati, alakadar malc• I• 

ların daha salahiyettar bir Jis•P d 
· · h · ,ve• pıyasaya ıza etmesı.. ve nı . lıi' 

durğunluğun önüne geçilmesi 
zımdır. 

Ekmek 14 buçuk kur~! 
Bu sabahtan itibaren elc~ıf• 

14 buçuk kuruştan satılmakt• 
DÜNKÜ iHRACA TJMlt •' 

Dün 330 bin liralık ihracat y 01 
pılmıştır. Bu ihracatta mutAd (rı 
lar, gene mutad memlekete 
gönderilmiştir. 

AL TIN FIA Ti .. d• 
Altın Hatlarındaki düıüklu~ Iİ' 

vam etmektedir. Bir ara 25.2 f•u 
raya kadar çıkan bir altınırı 1 

dün 22,40 lira idi. ,_, -----------•1 
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BUGÜNKÜ PROGR~I <fı 
·1c ıs 

18.03 Program. 18,05 Müı.t O }"111 

Şarkılar, 19 Fasıl heyeti 19,3 0t 1 

berler, 19,45 Şarkılar, 20,15 RadY0 t-.,1,. 
kestrası, 20,45 Temsil, 21,30 g:orıtl zı,AS 
21,45 Orkestra, 22,30 Haberler, p11 

Orkestra 23 Dans müı.iği, 23,30 1'8 

Cumartesi 14/12/1910 blt' 

8 Program 8,03 Müzik, 8, 15 :ıı; ıv' 
ler, 8,30 Müzik (Pi.), 8,45 Yeın• 
te~i. )c:ı1•' 

13.30 Program, 13,35 Piyasa ';:ir)ç.;1 

rı (Pi.), 13,50 Haberler, ı~.os .u••"'' 
film oarkıları (Pl.), 14,20 ruyeıs }1t1r ıt 
hu.r bandosu, 15 ~kara sonba ıocliiet 
yarışları tahminleri. 15,10 Mc er"''" 
(Pi.), 15,30 Ankara Devlet !C0

": .. .,.ıi' 
tuarından naklen neşriyat: Ih> 1 ~,.t. 
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13 Birincikinun 1940 ffAKIKA:T 

POLİTİKA • ASKERLİK S O Ne B A BE R LE a·'IGünü gününel 1 _Gü_nün_m_e_vzu_lar_ı 
Kaçkişiboğuldu? ... a,.b elıono..:.ı•sı• 

!: 

Beynelmilel bir 

hava kuvvetleri 

teskilatı 
' 

İleri ahlan 
nuniyetle 

fikir mem· 
karfılanıyor 

Londra 13 (A.A.) - Herbert 
Morrison, bir nutuk irad ederek 
ha.rbden sonra memleketler ara
•tnda inzibatı temine memur bey
tıclnıilel bir hava kuvveti ihdası 
lii<umundan bahoederek lngiltere· 
de zenginler ı!nnıfı tarafından ya
nılan mühim fedakarlıkları teba
ti.iz ettirmiştir. Çünkü bunlar. 
harb lngiltere tarafından kazanıl
trıadığı takdirde daha fena vazi
}'cte düşeceklerini bilmektedir
ler. Zaferden sonra İngiltere ta
rafından konulacak olan içtimai 
l>rcnsipleri mevzuu bahseden ha
tib , zenginlerin harb zamanında 
olduğu gibi, ıulh zamanında ~a 
1•dakarlıklara katlanmaları !a
lım geldiğini ve insanl1ğın ezami 
lcnginlikle azami fakirlik arasın
d•ki komtuluktan mütevellid ~·· 
tıtabdan kurtulacağını kaydetmış
tir, İngiltere. yeni nizam hakkın
da bal&.pervazane beyanatta bu
htnarak vakit kaybetmemekte. is_e 
de İnsanlığın n"f'ine olarak ıçtı
lııai bir değişiklik vuku bu~aca· 
Rına şüphe yoktur. ln~ilterenın. ~a 
.. VVuru budur. Ancak bir lngı_lız 
ttıu2:afferiyetinin tahakkukuna 1~ 
lt.a_n verebileceği insanlık ve mu: 
l.tv•t prensiplerile Hitler'in yenı 
l'litamının esa~ı olan e!aret ve bo
)ı.ıııduruk altındaki milletlerin fa
kirliği arasında yapılacak bir mu
lt.avcse, Nazi heyulası ortadan 
~•!kınadıkça in•anlığın oaadete 
\>c İçtimai bir istikrara kavuıamı
l'ıtcıo~ını ıarahatle gösterir. 

İngiliz • Amerikan 
dostluğu 

londra 13 (A.A.) - Lord 
l.l)thian tarafından söylenilen n?
k~k. efkirı umumiyenin nazan dık 
ı •tini celbetmektedir. Bu nutuk: 
tı'tiltere ile Amerika arasındakı 

ıı,·· · • arık ol-UtHl!ebetlerin samımı ve .., 
d~ğunun bir mioali addedilmekte· 
dir, Hatib, lngilterenin Am•~1~~: 
~ın Yardımile 1942 de ve e 1 

~'!: daha evvel harbi kazanmaeı 
"'in kuvvetli bir ümid mevcud ol· 

d '~Unu söylemiştir. 

ısırdaki in g i 1 iz 
ınuvaff akiyetinin 
~Üyük ehemmiyeti 

(Baı taralı birind .,.hilede) 
~ijrada Adhı-Ababa ile Cibuti ara

' •imendi!er hattı bir ~ok taar .. 
"• . ·ı· ho··a kuv .. ' ta u~ramıştır. Ing1 ız • . 

"ltı~t'İl\in Yunanlılara yardım içtn Lib-
~Jq tayyarelerden bir miktarı~~ .~
.:'ll'l.ak mecburiyetinde k81dığı duşu-

' L • t yapılan ı.... ":." olursa Yunanıs anıt . 
r-·.,.zden sonra Mısıra gônderıl~n 
:

111\letterin mühim bir yeklına b~lığ '<!,.. b·ı· Çok mık-~ 'lill kolayca anlaşıla ı ır. . 
~ dt ?ll.uharebe tayyaresini ıhtıva e
lı~ .

1
bu takviyl! malzemeslnin hav~ Y~~ 

~~ı~kdeğil, Akdenizden sevk~dıl~g~ 
kak addedilmektedir. Bu 8 

~ liz donanmasının bütün denizlere 
~ İtalyanın artık .-M:?re Nostruı:ı• 
~ 'ğ' cesaret edemedi~i df'nlze bıle 
tı ~ltrı, olduğunu bir kere daha L~pa.t 

··~t..d 
'-.::::' __ ir_·~~~~~~~ 

Sarhof kavgası 
ı ı~•lata sakinlerinden Şuayib ile 
'••~ d r h,11u~•şı Mehmed arasın a sa • 

h. k yüzünden çıkan bir kav· 

'
. da her ikioi de birbirlerini rakı ,,.,., 1 

' 1 • ha•larından yaralamış ar· 
'''· y , 1 h. arahlar tedavi altına a ın-. ,,,, 
'-..'._ahkikata başlanmıştır. 

İngiliz ticaret 
fil osu zayiatı 
Dikkate 

rakamlar 
şayan 

verildi 
Londra. 13 (A.A.) - A

vam Kamarasında lngiliz ti ... 
caret filosunun zayiatı hak
kında Lord Tempo Lem~re 
tarafından zikredilen ra
kamlar dikkate fayandır. 

Lord. haziranla ikinciteş
rin 1940 arasındaki vasati 
İngiliz zayiatının 191 7 sene
sinde ayni devreye nispetle 
l 20,000 ton az olduğunu 
ıöylemiştir. 

Mumaileyh ikinci teşrin 
l 940 a aid rakamların bu 
tarihten evvelki üç aya aid 
rakamlara nazaran az oldu
ğunu söylemiştir. Filvaki 
ikinciteırin zayiat rakamları 
ilktetrine niopetle ) 0,000 
ton eksiktir. 

Deniz faciası 
(Baş; taraf1 birinci sahifede) 

kiraladıkları Salvador isminde 
kiraladıkları Sabeada isminde 
120 tonluk Uruguay bandıralı 
bir yelkenli ve motörlü gemi ile 
Bulg'aristandan ayrılmıtlardır. Bu 
gemi, Karadenize açıldıktan bir 
müddet sonra yolda fırtınaya ya
kalanmış ve denizde bir müddet 
bocalayarak batmak tehlikesi ıte· 
çirdikten sonra kendini gijçlükle 
Boğaza atabilmiştir. Limanımız
dan transit olarak geçecek olan 
gemi cumartesi günü limanımıza 
gelmiş ve bazı lüzumlu komanya, 
ıu ve aaireyi aldıktan sonra l\'lar
rr.araya açılmak üzere hazırlıklara 
başlarnıttır. Mıntaka Liman riya
seti, o günlerde Marmarada fır
tınanın devam etmekte olduğunu 
ve Uruguay gemisinin şiddetli 
sulara mukavemet edemiyecek de 
recede eıki ve küçük bir tekne ol
duğunu nazarı itibara alarak bir 
iki gün geminin hareketine müsa
ade etmemiş ve bu müddet zar
fında da gemiden hiç kimsenin 
harice çıkmaması için lüzumlu 
tedbirleri almıştır. Nihayet çarşam 
ha günü fırtına nispeten hafifle
rniş oldul(undan Salvador kılavuz 
kaptan Hüsnü Eren idaresinde 
Marrnaraya açılmış~ır. Fakat ge
minin hareketinden 7, 8 saat son
ra hava birdenbire bozmuş ve 
Marınanda sular daha ziyade ka
barmağa başlamıştır. 

Esasen çürük ve eski olan tekne 
ouların ıiddetile bocalamai!a baı· 
lamıı ve motörüne anz olan bir 
oakatlık yüzünden hareketten de 
kalmıştır. Bu •ırada faciayı ıezen 
kılavuz kaptan gemiyi her ne pa· 
hasına olursa olıun ıahile yak -
laıtırmağa ve Silivri civarındaki 
Canıbaztepe civarında yelkenliyi 
karaya oturtmağa çalışmıştır. Fa ... 
kat bütün uğraşmalara rai:men 
gemi, bu civarda bulunan kaya ''e 
kazıklara bindirerek derhal parça
lanmıı ve içinde bulunan 3;2 ya· 
hudi muhaciri de denize dökül • 
müştür. Geminin batışı gayet ani 
oldu(iu İçin ilk anlarda hiç bir 
kurtarma tee,bbü~ü yapılamamış 
ve muhacirlerden bir kısml gemi
nin direklerine tırmanmak iste -
miolerıe de az ıonra onlar da 
denize dökülmü"lerdir. Kazayı 
evvela yüzerek sahile çıkma~a mu 
vaflak olan kılavuz kaptan 1-lüs
nü Eren haber vermiştir. 

Bir ev yandı 
Dün akşam Kızıltoprakta Kurd 

dere ookağında Rabiaya aid 25 
numaralı evde yangın çı"kmı!Ş, bi
na kısmen yandıktan sonra ıön· 
dürülmüştür. Yangının Rabianın 
dikkatoizliği yüztinden çıktığı an
laşılmıştır. Tahkikata devam edil
mektedir . 

llARBAROS 
lt~trıanıa,tırıım •• 
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>t~~lhı aelBtini penahıma adamınıhayı~lar müyesser _eyley~p meşi~el 
ı_~ti.Panı ile gönderip ve baı.ı ağ1r ve ıradatı neye ~uteallık olmuş ıse 
tı~ dahi ısmarlayıp mem\eketiniı.e vücude e;le. Bakı ahval v~ ihbar ne 
\ıı~nı müstevli olup el'an hapiste ise me1.k;ır adamınızda~ istin~k olu
~tılltiıü iliı.m edip halisınız husu- nuP .. ın~lu~unu:z.:ıa. _Ş~yle bıle~··. 
~ a. hu canibden L.ıayet ve meded is- Turkiy~nın. ınetinın, ıntvetının, 
~Yleınit.siı:. Her ne ki demit i:;eni:r: şanının bır mısall olan bu mektub~ b~~ 
~ l>ayei &eriri ilemhayrıma arzo- raya aynen nakletmekten kendımıı.ı 
\it \ip a)l sebilüttafsil ilmi ~rifim mu- menedemedik. . 
~1UJ> tamam melUm oldu. İmdi pa- Fransa Kralı Fran\'OlS da Süleyman 'h 1 tıra sınmak ve hapsolunmak. a· Kanuninin bu mektubuna hayran ol
~d değildir, Gönlünüzü hoş tutup a- mu1'1 olacak ki müttefikinin ~ö . ...terdiği 
'~ hatır olmayınız. Öyle olsa bizim ilic~nobhğa karşl ihan.et etmege tered
~1~t lc.iram ve ecdadı uıemamı:ı: nuru) düd edi:vordu. Hayır ıhanet _ede:nezdi; 
\' f ltıerakıd hem daima defi düşman l>una bütün civanmerdane hıslen mani 

'thı rnemalik için seferden hi.li ol- oluyordu. Fakat Montmorenı::y tazyıkı
'~ıp biz: dahi anların tarikine salik na devam ediyordu. Vakit kaybetme
\~ h~r zamanda meml~k.etler ve ıaab den Beş:inci Charles'a bir cevAb vermek 
d~ a~n kaleler {etheyleyip gece gün- IAzımdı. Bu cevab da mutlak muva{a
~lıtnıı eA:erlenmiş ve kılıcımız ku- kat cevabı olmak gerekti. 

'ftır. Hakkı ııüpbana vo teala İmparator, Kralm tereddiiclleri.nln se 

Yugoslavya -

Macaristan 

dün paktı 

İmzalandı 

Balkanlarda mü'nkün 
mertebe sulhun muha
fazasına çalışılacc:ık 

Londra 1 3 (A.A.) - Belgrad 
dan bildirildiğine göer Yugoslav
Macar dootluk paktı dün gece Bel
gradda imzalanmıştır. Bu pakt 
mucibince iki hük\ımet, memle
ketlerini alakadar eden mesele
lerde istişarede bulunmağı taah
hüd ediyorlar. İmza merasimin
den sonra, Macar ve Yugoslav 
hariciye nazırları, iki hükUmetin 
Balkanlarda mümkün mertebe 
sulhun muhafazasına c;.alışacakla
rını beyan eylemi§lerdir. Yugos
lav • Macar anlaşması çoktanberi 
düşünüldüğü cihetle, üçler pakti
le alakaoı yoktur. Yugoslavya 
Kral Naibi Prens Po1. son zaman
larda söylemiş oldu~u nutkunda, 
Yugoslavyanın jstik18.lini müda
faaya azmetmiş olduğunu söyle
mi~ti. 

Yeni yolcu salonunda 
bir çay ziyafeti 

(Baş tarafı birinci sahifede) 

lokantasını ve yeni yolcu salonu
nu gezdirmi§tİr. Bu esnada l{aufi 
Manyasiye birçok sualler sorul
muştur, Bilhassa Rumanya1ı gar· 
sonların türkçe öğrenip ö~renme· 
diği, liman lokantasının bir gar .. 
son mektebi olup olmıyacağı da 
sorulmuştur. 

Garson mektebi, lokanta işlet
mesi hakkında lsviçrede geni§ 
tetkikat yapmış ve bu işi, memle
kette ilk defa olarak ihtısas kad· 
ıosuna ıokmu§ olan Raufi Man· 
yaı, lokantayı i9Ietmelc üzere ge· 
tirttiği Rumanyalılardan artık 
memnun olmadığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

c- Halbuki bu lokanta hak • 
kında ne büyük ümidlerinıiz var
dı. Burasını bir mekteb haline ge· 
tir~c~ktik. Buradan yetişen gar
sonlar, DenizyoJlarının vapurla -
rında mükemmel bir surette ser
vis yapacaklardı. Rumanyalı gar
sonların tfürkçe öğrenip öğrenme
mesini düşünmüyoruz. Esa11en bu 
gruptan biz de memnun değiliz. 
Böyle giderse on beş gün sonra 
Rumanyalıların mukavelesini fes· 
hedeceğiz. > 

Raufi Manyası dinliycnler 
kendisine hak vermişlerdir. Söze 
karı§an bir zat, Rumanyada ot~l
cilik ve lokantacılığın pek ileri ol
madığını, bu hususta lsviçreden 
istifade edilmesini ileri sürmüş ... 
tür. Raufi . Manyas, bu mesele 
hakkında loviçredeki otelciler ce· 
miyetile Berlinde Eden otelinin 
ahçıbaşısının da fikirlerine müra
caat edileceğini söylemi11tir. Ru· 
manyalı garsonların pahalı ye -
mek yaptıkları da tetkik edilmi,
tir. Yapılan tetkikler neticesinde, 
Rumanyalıların 240 kuru~a kılıc 
balıi<ı aldıklarına dair faturalara 
tesadüf edilmiştir. 

Otomobil hazası 
Şoför Artinin idaresindeki 

1731 numaralı otomobil Beşik -
taştan Ortaköye doğru giderken 
mukabil istikametten gelen şoför 
Hasanın idaresindeki 3508 un • 
maralı kamyonla çarpışmıştır. 
1-Jer ikiıııi de ağır hasara uğramış. 
otomobil yolcularından l\1eli\hat 
ba§ından yaralanmıştır. 

bebini anlamıyor görünüyor, Berberis
l.andaki Türklerle Memaliki Osmaniye 
Türklerini ayırd etmesini tav.siye edi
yordu. Montmorency de yorulmadan, 
usanmadnn Krala imparatoria huı;ule 
ge~ebilecek bir ihti18.fın vahametini gös 
teriyordu. 

Bu vaziyet karşısında Kral müşaviri
nin sözünü dinlemek meebudyetinde 
kaldı. Rızasına muhalil olarak hareket 
etmek zaruretinde bulunuyordu. Bu su 
reUe yirmi parça gemi hatırlanıp sil'1n
landırıldı. İçerisine memleketin .Fransız 
tabirince, fena çocukları, yani bizim ka
badayı, külhanbeyi, sabıkalı vesaire de
diğimiz makuleden kimseler birkaç 
ırıüfreze asker ve tayfa ile birlikte bin .. 
dirildi. Birçok da erzak yerl~ştirildi. 

İmparator, bu donanmayı bariz bir 
memnuniyetle karşıladı. Vücude getir
miş olduS;u armada tabir olunan mü
him deniz kuvv~ti o derece mua72.am 
olmuştu ki bugüne kadnr misli görül
memişti. Bu armada her yerde ve her 
zaman galib tıeılebilecek kadar heybetH 
ve muht.P.şemdi. 

İmparatorun niyeti, evveli\ Berberis
t.&na hücum edip Barbarosu imh;;ı et
mek, sonra dn Ege denizine saldırıp 
Rodosu istirdr-:1 ettikten sonra ;ıdaya 

Saiııl • J ean tövalyelerinl tekrar yer• 

Bu ~~b;:;~y~a~:~=rv:;~~!~ .. j ••• 

lar. Silivri önlerinde bir yelkenli ve san 'atlıa"',. Giridin vaziyeti 
ve İtalyanlar batımı ve içindekilerden birçoğu 

boğulmuı. Herkes merak eder, a .. 
caba kaç kiti boğuldu?! Y clk~n· 
linin içinde kaç kiJi bulunduiiu 
malum: 380. Bütün gazeteler, bu 
rakamda ittifak ediyor. Fakat gel
gelelim, boğulanların miktarı bir 
türlü anlaıılamıyor. itte gazetele
rin verdiği rakamlar: 

Vatan 60, Yeni Sabah 85, Cum 
huriyet 200, Vakit 275, ikdam 
279. 

Gazetelerimiz, maıa11ah müta
lea beyan eder gibi, ölü miktarı 
veriyorlar ve tabii hiçbiri diğerini 
tutmuyor. Hepsi de, edebi sua] .. 
Jere cevab vermeğe meraklı dok· 
torlarımıza benzemiıler .•• 

Ne dersiniz, tekrar soralım mı, 
acaba kaç kiti boğuldu 71 

Renkli romanlar 

Vatan refikimiz, (Allah ıeli· 
met versin) rom'ln bul· 

makta ve bilhassa roman isıni seç· 
mekte pek misilsizdir. Bundan 
evvel Sarı Korsan, Mavi Portakal 
gibi romanlar bulmuı koymuıtu. 
Şimdi de Kızıl Lale iaimli bir ro· 
man tefrika edecekmiı. Biraz da· 
hn. gayret! ... San, mavi, kızıl sı· 
ra~nnı savdı. Şimdi kariler, pem .. 
be, mor, eflitun, turuncu, kavun
içi romanlar bekliyorlardır. 

Ne rengirenk gazete değil mi?! 

Fransa neden mağliib 
oldu? 

Hanai gazeteyi ele alsanız, 
mevzu bu! Millet olurınuş, 

hani hani muıı.mrnıı. hallediyor: 
Frl\nsa neden mağliıb oldu? 

Eskiden tercüme neırediyorlar· 
dı. Şimdi yerli üıtadlar da ayni 
nJ~vzuu parmağa dolamıılar. A· 
man, biraz daha çalııalım ve bü· 
tün tefrikalan kesip, Mıueıal Pe· 
tain'e gönderelim, anlasınlar, 
F r ~nıa neden mağlfıb oldu ! .•• 

Garib başlıklar: 

Dünkü Son Postada ıöyle bir 
baılık gördük: (Mmrda

ki ltalyan ileri kollan kuvayi kül
liyeden}. Eeee sonra?! Sonrası 
yok, hepıi bu kadar. Acaba, ı.lt 
tarafını yarın mı koyacaklar der· 
ıiniz ! Belki de haber başlıklarını 
dn roman gibi tefrika edecekler
dir. Fena fikir değil. Hemen Al
lah kuvvet versin!. 

Yeni edebiyat bu mu?! 

Yeni Edebiyat iımile çıkan 

bir (mevkute) de, gene 
olduğu anlaıılan bir ıair, (Sapan 
tutan ellerim, çark da çevirebilir) 
diye bqlayan bir ıiir neıretmiı. 
Bu yazının, (Şiir deıem değil; 
manzume deıem, o hiç cieğit ! ) , 
meıhur Y alınayak ıiiri okunduk· 
lan sonra yazıldığı besbelli! Fa
kat... lıte bu fakatten sonrasını 
ıöyJcmek, ıairimizi pek memnun 
etmiyecektir. Yalnız, çark çevir
mekten vazgeçmesi kendisi için 
hiç fena olmıyacak. Çünkü bu 
yaı:ııından da anlatılıyor ki ken· 
disi, henüz çember çevirme çağın .. 
dadır. Akıi halde, kendisinin de 
yazısının bir yerinde söylediği ıi
bi, bu yazılar: 

«Bizi güldürebilir, 
Gülebildiğimiz kadar .•. ,. 
Bu yazıyı okuduktan sonra 

muhterem ablamız Suad Derviıe 
,.oraıımız geliyor: Yeni edebiyat 
bu mu?! •• 

A. Müntehim 

Glikoz pahahlaştı 
Bu yüzden helva 
'ekerleme Hatları 

yükseldi 

ve 
da 

Mısır Hatları 7 buçuk kuruşa 
kadar yükseldiği ıçın mısırdan 
yapılan glikozun da fiatı artm1$
tır. $ehrimizde glikoz yapan üç 
fabrika bulunmaktadır. Glikoz en 
ziyade helva ve ş"kerleme, reçel 
İmalathanrleri tarafından satın a
lınmaktadır. Glikoz fi"-h arttık
tan sonra ekserivetle glikozdan va 
pılan helva Hatlarının da daha 
ziyade artacağına şüphe yoktur. 

leştirmekti. 

Böylelikle Beşinci Şarl, İspanya K-ra
lı sı!atile İspanya sahillerini t~hlikeden 
korumuş, Hıristiyan hükUmetleri Jtralı 
sıfaüle Papahğn, pek mühim bir kale 
olan Rodosu iade etmiş, mukaddes im
paratorluk imparatoru sıfatile de Türk 
padişahına karşı yapmakta olduğu har
bin sahasını Avusturyadan Ege dnizine 
naklcderek Cermen memleketlerini 
Türk istil5.sındı:ın kurtarmış olacaktı. 

Bu muazzam seferin iyi neliceler ver 
meal için hiı;bir tcY ihmal t"dilmemiş, 

hiçbir şey esirgenmemiş, hiçbir {cda
kıirlık çok görülmemişti. 

Bütün haz1rlıklar tamam oluncıı ~c
'"Jtiler, gemiciler, askerler, top!,,r fcvka
lô.de muhte~em, {evka18de azametli bir 
manzarR teşkil etti. 

Bu misli görülmemif armadetnın ku
mandası da deniz adamlarırun en töh
retlisine, kumandanların en mahareUi
sine, hiçbir zaman mağlôbiyetin acısı
nı tatmamış: olan, bozgunluğun ne de
mek olduğunu bilmiyen bir kumandana 
~evdi edildi. 

Bu adamın ismi Andrea Doria idi. 

* 20 - Andrea Doria 
İmparator B«inci Şarl'ın viicude &e· 

Yazan: Dr. SITKI YIRCALI 

Cemiyet bir bütündür. Onun recek gayretlere sarfetmektedir. 
devam ve yenilenmesi için ferd- Binaenaleyh onun verımının, 
lerin maddi ve manevi bütün iç- yaşamasının devam ve yenilenme 
timai faaliyetlerinin kül olarak o- si ' için böyle bir mesai •arfettiği 
luş halinde bulunması lazımdır. vakit her zamandan fazla huzura, 
Çünkü bu faaliyetlerin her biri istirahate ve neş' eye ihtiyacı var
vazgeçilmcsi imk8.nı olmıyan hal- dır. Maddi dinlenmenin kıtlığını 
kalanmış ihtiyaclar zinciridir. fşte telafi, hatt&. onu manen daha faz
cemiyetin ne altında, ne üstünde, la yükseltmek ve tatmin etmek za
tam içinde olan bu ihtiyaclardan ruridir. Bu suretle yalnız istiraha
biri de güzel ıan'atlardır. tini değil, yarına imanını kuvvet-

Filhakika san' atki.r Allaha en 1endirmek daha verimli değilse de 
yakın ve ineanlArdan en uzak ol- randıman 9eviyesini azaltmamağa 
duğunu zannettiği ortaçağda bile çalı~mahdır. 
en fazla cemiyetin malıydı. Çün.. İşte bunun için İngilterede İs· 
kü güzel, i.vi ve fenadan daha ic.. tihsa1e karışan seferber edilmiş aft 
timaidir. Hayır ve şerde t8. eski yin yanında cemiyetin manevi 
dinlerden beri ferdin bir korkusu, kuvvetlerini te,kil eden san' atkllr 
bir ümidi Baklıdır. Güzel ve çir- da seferber edilmiştir. istirahatte, 
kinde ise bir cemiyetin haıJSasi- yıkanmada, yemekte kısa nöbet 
yeti mündemicdir. Bir kahraman- deği~tinn"k esnasında bir elden 
lık destanı, kahveci güzelinin ma- tertib edilmiş konserler, temsiller 
vi gözlü, •arı saçlı resmi, hattA verilmektedir. 
Mekke ve Medinenin renkli fo· En iyi komediyenler, en güzel 
tografları bile kıymetlerinin terfle sesli Oi•eur"ler, en kıymetli Vir
lini cemiyete dayanan hi~lerden tuose'ler fabrika fabrika gezmek
almaktadırlar. Onları ferde inhi· tedir. Büyük bir dikkat istemiyen 
sar ettirmcğe imk8.n yoktur. Hal- sanayide en iyi romanlar, en iyi 
buki iyi ve fena oahıslara bağlı- okuyucular tarafından okunmak .. 
dır. tadır. 

~yni no_tayı çalan iki. ~üzikle, İstihsalin diğer cephesinde ise 
aynı fırça ıle vurulmuş ıkı renkle resim herşeyden öne geçmektedir. 
milletleri bile birbirinden tefrik l..J:arb ekonomisi ve istihsali rek
edebiliyoruz. Lisan bütünH.iğile j 1am eden afişlerde bugünden bin
bir cemiyettir. Su halde san' at han lerce san' atk&.r istihdam edilmek· 
gi şekilde tezahür ederse etsin, tedir. Radyo, ı1İnema, bu hususta 
teknik kadar maşeridir. Orijinal kullanılan belli başlı elem•nlar
bile bi7.den bir parça taşımadıkça, dandır. 
Hi1mi Ziyanın dediği gibi, beşeri

Almanyada da bütün san' &t
lar. Nasyonal Sosyalizmin gaye
lerine göre organize edilmişler
dir. Musikinin temposundan en 
nört görünen resimlerden, forma· 
ıı11nın şekline ve rengine kadar 
mecmualarda san' atkAr istihsal 
ızayretlt"rini arttırmak. için mesai
!ini teksif etmektedir. Güzel ma
gazinlerin, kitabların itina ile ya
pılan basış. zevkle yap1l&n tertib 
ve fotograflan altU>da böyle oe
ferber edilmiş san· atk8.r1ann harb 
gayr"t1f'rine vermek jştedikleri hız 
görHlebilir. 

yi Aramadıkça garabete gidiyor. 
Bir çobanın kavalından Tau

ber'in kemanına, minyatürlerden 
en modern tablolara kadar ifade 
edilen heyecan, ferdi olmaktan 
ziy<'de hf"seridir. 

Binaenaleyh ferdl"rin 111osyl'l o
larak vazgeçilme8i imki.nı olmı
yan san' at f<'aliyf!tİnİn de bir mil· 
letin istihsal kudretlerinin yenilen 
me!inde büyük bir rolü vardır. 

Çünkü içtimaf"n İn!an bir kül
dür. Zaman ve kliltiir bakımından 
seviyesine göre beşi bet kuruşa 
satılan türkülerden tutun da ti .. 
yatrodan, sinemıııdan karagöze ve 
hatta Kerem ile Aslı masalına ka
dar bütün güzel san"atlar, maddi. 
ihtiyacları temin eden di~er faali
yetler kadar, varlığının birt!-T un .. 
surudur. Cemiyetin iktısadi: kuv
vt-tlerini yenilemt"k vt- tııızelt-mek 
için yem~k. İçmek ve uyumak ka
dar zaruridir. 

Binaenaleyh san· &tkii.rın; bii
tün di~er zümreler gibi kütl"lerin 
iş içindeki k8inatların1 geni~letip 
onlara yeni hamleler verecek im
ki.nları hazırlaması lazımdır. 

Müzik, hitabet, tiyatro radyo
da; resim afişte bugün miHetçe 
yapılan her ti.irlü iktısadi gayret
lerde birinci derecede rol oyna
maktadır. 

Büyük Harb, tayyar"nin v" pro 
pagandanın a1mı$ olduğu nisbi e
hemmiyete rağmen henüz cephe 
ve asker harbi idi. Onun için Av
rupada •an'atkirın faaliyeti hu· 
dudda istirahatte bulunan veya 
hastanf'de yatan ae'kerler çerçf've· 
sine inhisar f'diyordu. Hftlbulc:i bu 
günkii harbde bütün bir memle· 
ket, ilk •afta dövüşmektedir. 

Fabrikada kol çeviren, mari
veli.ya basan, motörü işleten, çe
kici vuran işçi; dikiş makinesi dön 
düren, hastayı pansıman yapan 
kadın ve nihayet çoluk çocıık, 
ihtiyar gene. biitün bir m:n~t 
cephe içinde nöbet ba~ındadır. 

İstihsalin ve normal hayatın 
durmaması, bu memleket çevresi 
içind~ki c.ephf"nİn yaeaması, mu
kavemeti ve kuvvetlenmesi için 
~aı ttır. 

Bunun İçin İş mükellefiyeti se
kiz saatten 1 3 veya 14 saate yiik
!ehilmiı1tir. Alarmda bile istihsa
lin du;maması ıçın lnqiltr.rede 
fabrikalarda ameleye ıalıs l ~ıFı
naklar yaptırılmaktadır. l1çi, •iı
lenceye, okumaya ve !lan'ate has ..... 
redece~i Z&manı milli müdafaa ve 
memleket ihtiyaclarına cevab ve· 

Cemiyet bir bütündür. Onun 
ya!laması, devamı enerji,,,inin tek .. 
sifi için bütün sahalardaki içtimai 
faaliyetlerinin ayni hamle ile çahı 
ması 18.zımdır. 

Şu halde iktıs~di kudretin yük
seltilmesi ve ona hasredilecek kuv 
vetlerin yenilenmesini teminde di
ğer unsurlar nispetinde ıan'aık8.· 
ra da vazife düşmektedir. San' at
kôr fikrin, hissin ve maddenin 
müşterek yaratıcı kudretlerinin en 
üstün birliğine erdirecek bir ma
şeri heyecan havası doğurmalıdır. 

Binaenaleyh bizde de musiki
den sahne filan' atk8nna, meddah
tan karap:öze, hik8.yesiden ro
mAncıya kadar bütün san'atkArla
rı bu hususta teskilStlandırabiliriz. 
Bu ouretle te•kil edilecek ekipler
le gnek hudud boyunda, gerek 
gf'ride, bütün bir faaliyet sahası 
olmuş, memlekette durmadan ça
lışan ve nöhf't tutan kütl,.leri bu
tziin ve yarın için manen beslemiı 
oluruz. 

Taksim • Eminöönü 
arasında otobüs 

isletilecek • 
(Baş taralı birinci snh:ff'de) 

seferler tahdid edilmit ve 23.25 
ten sonraki seferler kaldırılmış -
tır. Yapılan tetkiklerde bu 'aat .. 
lerden sonra bazı ili.ve seferler ih
dası İcab ettiğine kanaat hasıl e · 
dilmiştir. Bunun için tetkikler ya
pılmaktadır. 

Yakında ıaat 23.24 ten sonra 
bazı ili.ve aeferler ihdas edilecek
tir. Bundan başka tramvaylardaki 
kalabalığı nispeten azaltmak ic;.in 
şehrin brızı semtlerine otobüs i,
letileceklir. Şimdilik Eminönü • 
T ıııksim arasında i~1iyecek otobüs 
~cferleri için tetkikler yapılmak -
tadır.> 

gelenler 
I• falyanın başına bu kadar büyük fe• 

lak.etler gelmesinin ve daha da ce!e .. 
bl1«: .. ğinin sebebini., onun, harbi de biı 
Yumar tel;;kki edip, i'i blöfle kaıana.• 
bilecejine hükmetmcsinde aramalıdır. 
Ne elindeki kağıdın kudretine bakmıft 
ne Ct'bindekini hesa.b etmiş, sırf ortağı· 
na ıüvenerek bir sürü maceralı ı,ter pe 
şine takılmıştır. Yunanistan harbl o
nıın blö(ünü mc)·dana koyan bir miyKr 
olmakla kalmamış, a)·ni :ıamandıı ne 
kadar llatah i$1er gördüiiinu de İ3pat 
etmiştir. Yunan ilerJcyi~. İtalyan bün• 
ye.Jndeki bütün zafiyetleri, hpkı bir 
tüberkülin aşısı gibi ale'liycte (Jkar
mı hr. İtalya 'bundan ciolayl ne kadar 
hayıflansa. ne kadar dö~iin.se yeridir. 
Filhakika İtalyanlar, ~imdi, Yunan <'CP• 
J1eı;;inde ~iti miktarda asker bulundur• 
madıklanoı, son çekili,.ierinhı bundan 
Joiduiunu söylemek 1rdiılcr. Fakat •· 
c:aba ayni sebebi Afrika ceµhe"i itin 
serdetmelerine imkan var mıdır• ÇU.n• 
kü Libya'daki İtalyan ııı111kPrleri İn.-iliz
lerle kıyas kabul Ptmh·ecelt derı•t"ede 

çoktur. 

Girid 
Y~nanlılar, Arna\·uıftııkt.a ilcrlcrk. en, 

Ingllizler Sid.1 - Barrani cephesin. 
de büyük bir muvaf(akiyet kazannn,. 
lar ve İtalyanları önlerine katamk ~Ü· 
rümeie başlamışlardır. Biitün bu ha .. 
rekatla aliikadar olarak, Giridin va7İ• 
yetini de hesaba katmak lizımt.lı.r . ftaı .. 
yanlar, fam muhal. Ynnani"ltan hıııre

k.G.tında muvafiak olmuş olsalardı bile, 
sırf Giridde İngili1Jerin üs temin rtme .. 
leri bakımından bu taarruza ıi.rl,..,ne· 
mef('ri lcab ederdi. Çünkü Girid, Lib .. 
ya ve Trablusun tam tepesindedir. ı-:n 

me1"keıl vaziyettedir. İngilizler timdi 
Giridde Kandi:re şehrinde ve MirobC'J .. 
la körfezinde iki mühim üs te!ill.s ~t· 
mislerdir. BtJnun böyle o1aca,lını iıat .. 
yanlar pek&JA hili)·orlırdı. Bunu dfi .. 
~iinmüş olmalan JA11mdı. Fakat belki 
Girldl daha ev,·el kendileri aJacaklaTt
nı heo;ab etmislerdir. Bu takdirde de 
donsnmatarının kuvvet. kabiliyet ve C'e 
q,retinl gözönünde tutmalan gerekti. 
Bu bakımdan İtalyanlar !Jade gafil R\'

lanmamı111lar, yanlı.ş harekctlerinln re• 
UtStnJ rok çabuk çekmefe baş:lamı, .. 
tardır. 

Merkezi vaziyet 
Bugünkü harbde, Glrid kadar mer• 

kezi vaziyette ve mühim hiçbir yer 
yoktur. Girid, Afrikadald İtalyan SAhil· 
terine, 350 kilometre mesafededtr. Bu• 
ntdan kalkan hal'a filolan, hem Bren
di:ci'ye, hem Libya sahillerine kola)·hk· 
la gclcbiHrler. Üstelik deniıden ıelen 
tayyarelerin muvasalıtlann1 daha ev• 
vel habrr atmık, kanıdan ıelen tayya• 
re1ere naz.aran daha ıordur. İtalyanla• 
nn bunun için, sahillerde devriyeler 
ve karakollar ce:ıdirm.cleri lcab ede
cektir. Bundan baş:ka Girid, Oniki a
danın burnu dibindedir. Rodos, Giride 
200 kilf'metre mesafededir. Bir bom-
bardunan tayyansl i(ln bu me•ale 40 
dakl.ka demekdr. Onikl adalırda.n, 

Scarpento ve Ca~~. Glride kapı knm· 
şudur. Bundan dolA)'l harekitın bu 
şekli alması üzerine Oniki adadaki Jtal• 
yan kumandsnı General De Vecchi'nJn 
istifa~• sebebinJ daha iyi anlamak lı• 
bildir. 

Netice 
I• nAili·der, ha1'b ha"lımadın e,.,.~l, de• 

niı. fu;lc1'ini I\faltadan, Hayfa - hken• 
deriye - Kıbrıs miiHlle4'ln1n :r.avlycJe ... 
rine nakletmlşlerdi Çünkü Maltllnın 

vaziyeti çok kritikti. En yalan üs olan 
iskcnderiye i~. İtalyan Afrika11 sahil· 
lerine kuşuçuşu 600 kilometre meq• 
feıdedir. llalhuki şimdj İngiliı.ler. Gl-
riılde üıı "l!'hibl olanık bu mesaf"f')i Y"• 
n yarıya kısmt'l.fBr, aynca Onikl ada
nın yolunu da keıı;mişJerdir. Şimdiki 

hal("fe Oniki adadan Trablusı yaTdım 
Şfİ)·le dur~un, bİ7zat Oniki ada him• 
mf'le muhtac bir haldtdir. Çünkü et
rROa muva~Ja,-ı kHiilmiştir. Halbuki 
İtalvftnl:t.r, kendi rivayetlerine ıör~. bu 
ndelan Libya ve Tunu! için bir nıfi .. 
hlmmat ve mıthrme depo'1! haltne 
ı..oymu".llnrdı. Şimdi Trıblusta. Libya • 
da iceriff~kl içeride, dı'8ndaki dış:a• 

nrlo k111 lmı~tır. 
İ te Yunanfstana karşı «iri.şilen ifAI• 

yan hareketinin bugün göze çarpan a• 
,·ıııkıbı budur. Hidl"leer herhahle ya.
kında ren.iş: bir inkişaf anedecektir. 
Bu ink.i~ıf netice~lnde belki daha han 
İtat~·an Jtenerallerinin kendi talehlt'rile 
iı.Ufa edeceklerine '8hid olabilh iz. 

Mümtaz Faik F EN I K -
tırnUş olduğu muhtc;;f'm armadayı ta- 11örınesine muvaffak olduktan sonra Ol- - Ben büyük teyler yapmağa muk• 
kib etmeden evvel kumandanı Andr~a dü. tedirim. Dünyaya buTJ.l.ln için geldim. 
Doria ile tanışmamrı frna olmıyacı:tk- Andrea, annesinin vefatınd:l on do- Burada işim ne? .. derdi. 
tır. Kimdi bu meşhur Andrea Doda? kuz yaşında, uzun yüzlü., uzun boylu, Nıhayet dü!tayı terketU. 
Ceneviz Cumhuriyetinin Onei.lle şeh- zayıf ve tam bir sıhhate malik olmak- NapoH tahtına yeni çıkmış: olan ikinci 
rinde 30 teşrinisani 1468 de Andrea tan ~ok uı.ak bulunan bir sene adam· ı Alphonse, gene v• ate,U. bir hilküm

Coeva ile l\1:aria Caraco!l~'nın bir oğlu dı. Hayatta yalnız k.almı şlı. Ne yapa- d.ırdı. Belki onun muhiti Andrea'ya mü 
düny&)"& gelmişti. Çocuğa Andrea ismi cağını şaşırdı. Amcası Nico1o onu dc:r- ısc.id bir zemin tetkU edebilirdi. Andre• 
verilmişti. hal celbederek Papanın hassn aiayına gene Alphonse'un yanına gitti ve mai· 

Gerek annesi, gerek babası, İtalya- kaydetlirdi. Bu sayede Andrea bir yetine girdi. 
nın en eski ve en meşhur ıü13.lelerin- meslek sahibi olmuştu. Bir mi.iddet son Az bir ~man sonra Fransa Kralı Se-
den, Oneille prenslerinden oldukları t- ra da zabit rütbe:-;ine terfi edildi. Fakat burada da bir tereddüd devresi. 
çin, küçük Andrea asil bir aileye men- Fakat çok (lP.ljmeden Papa ölmüştü. larda Andrea, bir aüvari bölüğü t.a-
sub bulunuyordu. Yerine Bor,ia ailesinden Altıncı Alek- şında, Napolide bulunuyordu. 1.1.ağ!Üb 
Babası öldüğü vakit, çocuk henüı sandr Pdpa olmuştu. Roma fevkal;ide olmuş olan AlphoD.3e da Napollden ka-

pek ufaktı. Onu büyütmek vazifesi an- karışık: devreler yaşamağa başlam1~h. çıp Çiçilya ada!'iına iltica ediyordu. 
nesine düştü. Maria'nın ailesinden ka- Günden güne artan Borgia'ların reı.a.. Andrea da efendisile birltkte koC"a"' 
lan Oneille prensliğinin ufak bir mLk· Jeti avvuka çıkanruştı. hillrdi; fakat istemedi. Bit adada ıtir• 
tarının varidatından ibaret olan &erve- Arıdrea ağır batlı, temkinli bir a- ~Un hayab sürmek, ihtiras besley~ bı.ı. 
ti pek cüz'iydi. İçtimai mevkiine "öre damdı. Böyle bir Papaya hizmet ede· delikanlının tab'ı.na hiç da muvafık de• 
yaşamak ve bilhassa pek kıymetli olan mezeli. Hayatının sonuna kadar sahibi ğjldl. Çiçilyada kendisine ne gibi bir 
evl:ldına 1Ayık olduğu tahsili verebil- olduğu temkin onu bu muhitten tıllk- istikbal hazırlayabilirdi? Naı><>Hôe kal• 
mek için kadın, kocasının vefatındRn loş:tndı. Papoyı ttrkedip Urbin du~ mak elbet müreccahtı. Napolide kaldt. 
~onra prenslikteki hisseslni ::t.Hesinin dl- kasının m3lyetine girdi. Fakat burada da bir ıereddiid devrt'Sl 
ğer efradına satmak mecburiyetinde kal Uk.in bu z.ayıf bünyeli deUkanlıda batladı. Andrea dil•Unüyordu: 
mıştı. ihtiraslar uyanmağa başlamıştı. Halbu- - Ne yapabilirim? .. Hiç şüphe yok 

Azmi 1ayesinde ve Papa Seki.z.lnci ki yeni vari.fesinde bu lhtirasıru tatmin ki Genova'ya gidip orada bulunan 
Innocent'nin haısa alayında abitlik e- edecek hiçbir vesile yoktu. Gec:lrmek- Fransa Kralına nıürac:ı.at edersem i'.'I• 
den akrabasından Nicolo Dorıa·run yır te olduğu hayat, asude ve yeknesakb. mlm sayesinde arzı hizmetim hüsnd 
dımile Maria, oilunun ciddi bir tahsil Andrea kendi kendine: kabul görür, lArkıısı var) 
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(Bqtaralı 1 inci ııahöfede) 
İkbsadiyatımı2 Umumi Harbden 

üıtündür. 

retle yürütülmektedir. Raman dağın
da petrol bulunmuı olması, geçen yı -
lın ümid verici hareketlerinden biridir. 
Bir taraftan bulunan petrol damarı in
celenmekte, diğer taraftan yeni damaı
lar araştırılmaktadır. Türk kömürü ve 
'fi.irk demiri g!bi, Türk petrolünün de 
isletmelerimi.2 arasına girdiği gün, ik
b!adi bünyemız yeni bir kuvvet bula· 
caktu". 

muhtelif yollardan tedarik edebiliyoruz. 
ve etmekte devam edebilccegıı.. 

Aziz. yurddaşluım, 

Gıda maddeleri ithalinden tamamen 
müstağni bulunan memleketimiz, Cum
huriyet idaresinin kurduğu iktısadl teş
kilat sayesinde, diğer ihtiyac maddele -
rinin en mühimlerini de dahilden temin 
etmeğe imkıin bulabilmektedir. BaıJ 
madde gruplarında zaman zaman talebi.."l 
artması, bu maddelerin kifa}·etsizliğine 
i~ret telikki edilmiyeceği gibi, bu taleb 
~P.tlcesinde ayni malların tükeneceJilıtl 
zannebnek de doğru olmaz. 

* ~ anyorıım - Ona derecede tah
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. 
Bonservislerlm vardır. (Hakikat) ~· 
:ı:etesinde O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. ( 3 ) 

* Llsan dersleri - Çok ehven fiatla 
ingilizce, fransızca dersleri veririm, 
her yere ~derim. Hakikat aazetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 

(14) 

Sayın arkadaşlarım; 

Senelerdenber~ tiarımız bu olmUJ ve 
bu giinkü milli iktısad sist«;mimiz, o 
sayede kurulmuştur. 

Milletler arasındaki mücadeleler, ev· 
vı::ce bilinen askert savaş teklindekj 
mınzara.sını çoktan değiştirmiş, tatbik 
ve tesir sahası çok daha geniş iktısacli 
harb halini almıt:tır. Milletim.izin iktı • 
udt teşkilitı ve kudreti bu müc:adele
run umumt akibetine yakından tesir ~ 
decek bir ehemmiyet iktisab etmiş bu· 
)u~tadır. Bu bakımdan mütalea e
d;lince, memleketimiz, Umumt Harb 
vı.manınd.akl halile kıyas ed.ilem.iyecek 
derecede Wtün bir vaziyettedir. Bunu, 
ıınat ve zirai i!ıtihsal tqkil&tından mü· 
naka18.t vasıtalanna kadar, milli iktısa 
d'!'lı her sahasında görmek mümkün -
dür. 

Aziz dinleyicilerim; 
Yeni Türkiyeyi tanımıyanların elde 

edilen bu neticeleri bir hayal, henüz 
tanımıya baılıyanların ise bir gaye 
vnnettiklerl zamanlar çok uzakta de
lildir. Fakat Türk milleti ve hükUmeti 
için bunlar, muayyen müddete aid bi
rer programdan ibaretti. Bu program
ları tahakkuk ettirmek için millet ve 
hcldtmet elele vererek çalışmış ve bi!' 
çok mütkülita rağmen muvaffak ol 
muttur, 

Bütçe tahakkuk edecektir. 
Millt ıktınd ve tayrruf icablannı 

evvel& kendi işlerinde tatbik eden hü
kUmet, denk bütçe prensipi, varidat 
1;'.!teminin i.ktısacll bünyemize uygun 
"e bunun lnklşa!tna müsaid bir teki!
de tanzimi. aarfiyatın müsmir hizmet
lere tah"bl, milli paranın istikrarı, dô· 
"iz vaziyetinin ıslahı, mem1eketin ge· 
rek milli müdafaa, gerek iktısad ve 
naha bakımından süratle teçhizi mev
zulannda ötedenberi tatbik ettilğ yolu 
t~assubla muhafaza etmektedir. 

Dünya siyasi vaziyetinin, ne yolda 
inkişaf edebilece&inl tahmin elm•k 
hayli müıkül olan ka.renızlığı karşı -
aında almaja mecbur olduğumuz esash 
tedbirlerin icab ettirdiği fevkalade sar
fiyatı, bütçe muvazenesine ve milli 
paranın istikrarına tesir ebniyecek 
membalardan kartılamağa azami dik
kat ve itina gösteriyoruz. 

Sanayileşme harekelimöı., ınkişal 
se-rrini muhafaza etmektedir. Karabü!c 
d~mir ve çelik fabrikalarının istihsahi.· 
tındaki inkişaf memnuniyet verici bir 
§ekildedir. Bu fabrikalar, daha timdi
den millt müdafaamız: ve milli sanayii
mizin kend~inden beklediği vazifeyi 
yapmaya başlamıttır. Burasının ayni 
zamanda Türkiyenin büyük bir kimya 
sanayi merkezi olması için her ıey ya· 
pı)maktadır. 

Diğer ıanayi ıubeleri 
Şeker fabrikalarımızın geçen seneki 

tc;tihsalitı yüz bin tona yaklaşmışttr. 
Bu sene de ayni istikamette çalıJılmak
tadır. Umumi Harbin atkıntıh günle
rini yaşayan ve hatırlıyanlar, bunun ~e 
drmek oldulunu pek iyi takdir ederler 
ŞPker fabrikıılarının faaliyetinden. pan· 
car eken Türk köylüı;:üne düşen hisse, 
alh mılyon lira kadardır. Pancarın 
r.liibavaa fiata kilo baıına 1938 de otuz: 
rara iken 193'3 da kırk, 1940 ta elli pa
raya çılcftl'ılmıştır. 

Hatta 1940 ~onbaharında müstahsilin 
50 para üzerinden teslim etti~i ve pa
ra~ını da aldıjtı e!llci pancara yeni bir 
fiat fark1 ödeme~e de karar verilmiştir 
Bu hal Cumhuriyet hükUmetinin, zirai 
mAhsullerimitl azamt derecede kıym~t· 
lendirmek ve köylünün rf'fahtnı temin 
etmek hu'!'uınında stö.cıı:terdiıl:i ha~siye
tin yeni bir mi:ı:;alldir. Müoı;tah..,il. önil -
müzdeki genede pan<'.'<lr zirAatine ehem· 
miyet verir!':e, emeğinin korunacağın:.t 
emin olmalıd1r. 
Kiğıd san•yümöz büyük bir hamle 

yolundadır. İzmit sellüloz fabrikasının 
kurulması aona ermiftir. Bu suretle. 
§İmdiye kadar haricden gelen başlıca 
kağıd ham maddesini dahilden temm 
ebnE.k ve gene kurulması bitmeğe yak
hıpn ikinci kiğıd fabrikamızı da ya-

Vesile bulmuş iken, yurdumuzda eörü
len fiat yükselişi mevzuuna temas et -
meden geçmek istemiyorum. Dun)•anın 
geçirmekte olduiu buhranın aki.:llerin -
den memleketimiz de tam~men masun 
kal~mazdı. Yurdun emniyeti, bir çok 
maddelerdeki stok ve ihtiyatlarımızın 
takviye edilmesi lüzumunu doğurmuş ve 
bu suretle malların tevzi ve taksiminde 
yeni bir muvazene tee8sÜs elmeğe başla
mıştır. Fiat yükselişleri bu istihale sıra
sında husule gelen bazı Rnt ve muvakkat 
!:ıkıntıların bir neticesidir. 

Yükselmelerin en mühim kı~mı, e,ya
nın menşeindeki fiatın, yani mJ.!iyetin 
tereffüünden ileri gelmektedir. Bünyevi 
mahiyette olan bu fiat tahavvülleri 
karşwnda, hükUmetin elacağı tedbir, 
ancak müspet SAhada kalabilirdi. Nite
kim bu gibi mallardan dışarıdan gelen
lerin daha genit imkinlar dair~~inde 
tedarikine ve dahilde tem.in edilenlerin 
de azami derecede istihsal edilmesine 
çalıtllmaktadır. 

Aziz yurdda::ılanm; 
Bir sene evvel, gene ikbsad ve ta .. 

sarnıf haftası münasebetile: ·Hükılmet 
müteyakkızdır. Yersiz ve sebebsiz spe
külarif fiat tereffülerine meydan veril 
miyecektir.• demiştim. HükO.met, bu 
sahadaki tedbirleri milU korunma ka
nununun çerçevesi dahiline almı,tır. Lü
zum görüldükçe, bu kanunun cezai 
nıaddelerinin tatbikına tereddüd edil -
memişlir. ve edilmiyecektir. Bazı ihti
kar teşebbüsleri, nüve halinde iken 
imha edilmiş ve ynilerinin baş: gö~er
mesine sed çekilmi,tir. Şura!l.l memnu
niyetle kaydedilmeğe değer ki: Bu h.i
diseler mahdud bir sahada kalmı,tır. kında faaliyete geçirmek mümkün o· 

laC'aktır. Binaenaleyh, iki mi.!lline çıka
cak olan lı;tihsalitımız harcı ilem kS.ğıd 
ve karton ihtiyacımızı tamamen kar -
§tlamaya k8.fi ıelecektir. 

Deri aanayiimiz, hem halk, hem ordu 
ihllyacımıı.ı karşılamaya çalıımaktadır. 

Dokuma sanayii 

Maamafih, fiatları sebebsiz yere yük
seltenleri cezalandırmakla iktifa etme ... 
mek teyiz; fiat\arın zarurl olarak tere[
füünil icabettiren sebeblerin ortadan 
kaldırılmasına da bıthaua çalıtmaktayız 

ve ~alışaea~ız. 

* İş arı:ror: Türk~. fransızca. bıgiliz
ce li~anlarına vakıfım. Bu lisanlar üze
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktiloi{rafi bilirim. askerlikle ali
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketleı·de ve büro işlerinde 
c:alııacak it arıyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Sahhk • Kiralık 
* Pansiyon aranıyor - Aile nezdin· 
de mobilyalı blr pansiyon aranıyo?'. İs
tanbul ciheti tereihdir. Hakikat .:aze· 
tesinde E. S, rumuzuna mektubla mü
raeaat. (30) 

TEPEBASI 

ŞEHİR 
TİYATROSU 
OBAM KISMINDA 

Bu ji!'.ece saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Beyoğlu İstiklil cedde:ı:;i 

KOMEDİ KI SM I N DA 
Bu~ gündi.iz .saat 14 te 

PAŞA HAZRETLERİ * Kiralık aparhman dai reıı;i aranı
yor - İki, üç odalı ve kon1orlu kiralık 
aparbman daire!li aranıyor. Hakikat .-----------------., 

İmtiyaz sahih' ve Ba,muharrlrl: 
~azetesinde (Kiracı) rumuzuna müra- Necib AD K.UÇUKA 
caat. (17) 

Umum ne,rtyat:ı idare eden 

İşçi Arayanlar 
* Hizmetçi araınıyor - İki kişilik bir 
ailenin orta hizmetini yapacak bir ba
yan aranıvor. Hakikat'te O - V rumu· 
zuna mektubla müracaat. (16) 

Yazı f.ler! MUdUril: 
Cemal Hakla SELEK 

Basıldı~ yer: 
Cumhurlvet Matbaası 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
>-- ---

Askeri ihtiyac için 14 112i 940 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton yula~ satın 
lın caktır r.-'luhammen bedeli 14250 lira olup kat'i teminatı 2137 liradır. 

;arı:amesi hergün Komisyonda görült?bilir. İsteklilerin belli ıı:ün ve saatte 
Ji'uldıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11602) -Süvari Binicilik Okulunda yaptırılacak bir sundurma 24/ 12 /940 günü ~at 
11 de açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Keşif ~deli 471.8 lira 88 .~~ruş~~r. ~lk 
teminatı 353 lira 91 kuruştur. Şartnamesi hergun Komısyonda ı;torulebılır. is
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 

(11621) 
gelmelerL -Askeri ihtiyac için 14/ 12/ 940 ~ünü saat 11,30 da nüınunelerine RÖre 15 
&ıhhiye ve 12 saka arabası pazarlıkla yaptırılacaktır. Muha~men ~delleri 
8700 lira olup kat'i teminatları 1305 liradır. Şartnamesi hergun ~om.~yonda 
görülebilir. Her iki cins araba başka başka taliblere de ihale edılebılır: İs
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komısyo• 
nuna gelmeleri. ~ (11669) 

Teklif edilen fiatı pahalı aörülen on beş ton uytinya~ının tekrar -pazar
lığı 16.'12 ... 940 günü saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen bedeli ~50 lira 
olup kat'i te-minatı 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komısyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satınalma 
gelmeleri. (11778) 

( _Devlet Demiryol~ İ.-~üdürlü~d!!!_!_ ı 
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H Birinciklnun 1940 

Tasarruf elmek. 
isleyen biri ••• 

Kunduraların tabanlarını korumak iç i n 
çoraplarını yırtıyor 

Fak at ucuz lamba mübayaa etmek su• 
retile ayni şekilde hareket edenler az 
de ği ld i r . Bu ampulların ne derecede da·I 
ha pah alı y a çıkt ı ğı elektr ik fatur;Jsı öde· 
n i ldiğ i nde tezahhür eder. 

Hakiki b ir tasarruf yapmak istersen iz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ış ı k veren TUN G S RAM ampullarını 
almalısınız. 

TlJNGSRA 
EN AZ PARAYA · EN BOL AYOINLIK 

-BOURLA BiRADERLER 
ISTAN•UL ANKAlllA 11,.,illl 

Orman Fakültesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından : 1"' 

İçinde bulunduğumuz fevkaJAde şart· 
lan: ve bilhassa gümrüklerde alınan 
vergilerin çok mühim nispette azalml1 
olmasına rağmen, umumi istihsalBıtımı
zın timdiye kadar olan seyri, varidat 
muhammenatıru tahakkuk: ettirebile -
cf'~izi göstermektedir. 

Dokuma sanayiimiz, bütün aınai ıu
belerimiz arasında en çetin imtihanı 
~eeirmektedir. İthalitın hemen tama -
men durması, ihtiyacımızı kendi iplik 
ve dokumalarım12la karıılamek vazi -
)'etini doğurmuş ve bunda iftihar edi
leC'e:k neticeler alırunııtır. Hallln bütün 
tezııihlar yerli iplikle çalışmakta, bas
ma. kaput bezi, di~r renkli ve desenli 
bezler ve yünlü kumat ihtiyacımız da
hilden temin olunmakta ve bilhassa oı
dumuzun ihtiyacı, ıırf kendi kuma, -

Hüklımetin bu yolda almakta olduğu 
"e alacağı tedbirlerde, bütün yurddaş
larımın itimadını ve yardımını bekle
rim. Bunun içindir ki, lüzumundan fazla 
mal mübayaa.sı suretile bir huzursuz
luk havası yaratmaktan içtinab edilme
!=ini bilhas..ıı;a tavsiye ederim. 

Muhammen bedeli 9500 (dokuz: bin bet yüz) lira olan 23 kalem eğe 22/ 
1 /1941 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı :z.arf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. Cinsi :ırıktarı 

54 çl~ 

Muhammen Fi. Muhamnıefl 
12 Li. 50 .lü'. 675 Lİ· 

Bu yıl ziral istihsalitımız, son yıllar 
vasatllerinin biraz üstünde olmuştur. 
F.lde ettiiimiz yek.Onlar, memleketin is
tihlik miktarile yıllık ihtiyat payı mec
muundan fazladır. Bilhassa orta Ana
doluda mahsul, çiftçilerimizi memnun 
bırakan bir bolluktadır. MWtahail, iyi 
p.ızar ıartları ka.rıısındadır. 

Ziraat itleri düıündüklerimizin 
baıındadır. 

Memleketimizin baılıca ziraat mah 
sullerinden olan buğday ve diğer hu
rubat nevilerinin fiatlan ve aatııı iş 
leri hüktlmetçe, müstahsilin menfaatini 
en iyi koruyacak ıekilde tanzim edil • 
rni~. 

Muhtelif ziraat sahalarında ve muh -
telif mevnılar üzerinde aenelerdenberi 
muntazam bir proıram dahilinde inki
pf ettirdiğimiz mesaiye devam etmek
teyiz. Bu une memleketin bilhassa zi
raP:t aletleriJ'° teçhizi için mühim para· 
lar tahsis ettik. Memleket ikbsad siste
minin temelini teşkil eden ziraat işlerL 
her zaman oldu~ göbl düıündükleri -
mirln baıında ırelecektir. 

Mili! sanayi 
Milü aanayiimöz, bu ı;ünkil medeni -

yetin istlnad ettili demir ve kömür te
mel ıanaylinden kimya sanayiine, harcı 
$tem isUhlAk ve şı:ıda maddeleri san.a
y line kadar öğünülebilecek bir ehram 
teklinde kademe kademe yükselmek • 
tedlr. 

Kömür havzamızdaki ocakların tek 
idare altında devletçe ifletilmesi ta -
l:okkuk eltirllmö, bulunmaktadır, Bu 
t edbir, yalnız madenciliğimöz için değil, 
bütün ilctısadt bünyemiz ve sistemimiz 
için ehemmiyeti haizdir. Filhakika. kö
mür lstlhsaUtımızın fevkal.S.de ıerait 
içinde dahi artmakta bulunmasına ra.ğ
men ne vardıjımız istihsal rakamları, 
ne artıı ni&peU havzamızın zenginliği 
ve iç ve dıı piyasaların ihtiyac ve ta
lebJerl kartısında bizi tabnin ede~k 
dereceye varmı' değildi. Kömür ocak
}3rını, yüksek teknik ve büyük serma
ye ile teçhiz &uretile istifade edebilecek 
hal,. getinnek mecburiyeti vardı. 1939 
da 2.696,000 tondan ibaret bulunan is
tihsalitı, aldııl:ımız tedbirler aay~ind~ 
1940 için üç milyon ton civarında kabul 
edebileceğimizi söylersem, havzada b•k 
1f'dij:imiz yeni inkitaflar hakkında bir 
fjkir verebiliriır:ı, ı:annediyonım. 

Madenler 
Diier taraftan, havzada içtimat te· 

SI!tler ihdası ve bilha!'iS& işçinin hayat 
prtlanrun ıslahı da, iktısadi istismarla 
avnJ zamanda yürütülmektedir. 

Linyitlerimizin ve bilha.~ Rarb lin
yHl•rinin t.Uhsalılbnda büyük terakki 
va1dır. 

Kömür ve linyitlerin istihsal işler i 

'ibi, Atıf ve tevzi işlerinin de ihtivRCJ'I 
acnre Arııa•ız: ve muntazam bir şekitdP 

lf>sı için bazı tedbirler aldık, daha da 
alıca~ız . 

Bakır madenlerimiz:de arlık tamameıı 
fenni bir iıletmeden bahsedilebilir. 'Er
,~nj ve Kuvar!'l:an bakır marfPnlprimi~

de istihsalit artmakta ve milli müdaf"t· 
amızın tı:ıleb ettiıti yüksek evmafta ba
kınn elde edilmesi temin edilmiş bu· 
]u..,maktadır. 

Dünya . a.1ayii için kıymetli maden· 
lrrinden biri olan ve bizim için de e
hemmiyetli bir döviz membaı teşkil tı
df!n krom istihsali de 1teniı,letilmiştir, 

Divritinin Demirda~ı. fabrikalarımı-
1:1 beslivecek demiri muntazaman ver
nıektedir, 

Türk demir ve çeliği 
Mıııden arama işlerimiz her sahad:ı 

• • her genif mikyasla dikkat ve ııay-

larımızla karşılarunaktadır . 
Hulha, bir taraftan tutunmak, bir 

taraftan inkişaf etmek gayretinde ve 
mücadelesinde olan sanayi ve maden 
~lerimlıin bu günkü vaziyeti Cumh u
riyet devri için hakikRten şerefli bir 
manzara arzetmektedir. Bu işleri yürüt· 
nıenin her şeyden evvel, bil~i ve azimle 
birlikte büyük bir aermaye işi oldu
ğu meydandadır. Bu sermayelere vücud 
vermek terefi Cumhuriyet devrine na-
5ib olmu$tUr. Cumhuriyet Türkiyesi, ik · 
baadt kalkınmasını kendisinin olmı -
yon sermayelere bırnlc:amazdı. Bu gün 
\'Rrdıiımız yer ve aldıiımız yol, büyük 
milli serm11yeleri bizzat yaratmak o;u
ıetile olmuşh1r. Bu sayededir ki, bize 
benzer memleketlerde eşi bulunmıyan 
büyijk milli Fermaye ve kredi tesek -
küllerine sahih bulunuyoruz ve tnşa. 
te!'İS, İ$1<'tme plRnlarımızı muvaffaki -
yetle tahakkuk ettirebiliyoruz. Şura!':ını 
da kaydedeyim ki, husu..111t sanayi işlet
melerine aynlabilecck mitti semıayelli!r 
iı;in, bütün imkfinlRr ve bir tok teşeb· 
büs &."lh11lan 3çıktır. Husuıı:i fabrikalar 
ve teşebbü~lerin kurulma1iit fevkalı1.de 
kolaylaştırılmı' ve bu hususta hükQ -
metin muvafakAtini almak kayıdları 
kaldırılmıştır. Bunların inkişalını haıı;~ 
~!liyetle düş:ündüitümüze işaret etme~i 
hi. .. -um.lu crörüyorum 

ihracat - ithalat 
Aziı yurddaşlarım; 

Ticart hareketler bakımından. ge-çen 
S<'ne içinde memlf'ketin ikh!!adi vazi -
yctmi ayd1nl3lacak başlıca h8di~e ve 
hareketle'!:' h:ıkkında da ıize maliımat 
vetmek isterim. 

1939 sene"li harict ti·J ret bilançomuz 
D milyon lirs kadar lehte bir farkl:::ı. ka
patılmıştır. t9AO senesinin 10 avlık th
rncat ve ithıılAt ara~ınr1aki fark. J(f'n" 
ihracatın lE"hine olArak 30 milvonu bul
maktarlır. Ancak hArici ticaret muva -
zrrPSinin bu fevkAl~rlf' Rlc:fif vıı~; ., ,.t;,..,. 

t .. arrt Pderken hu 11eneki thracatım171n 
\P bilhao;q ithRlatımı:nn hacimlerinr1,. 
m=-h!=ii!I. d("'rreed" bir trnaku"I husulr 
f>'plmi~ nlrlul!\ınu dR kavdetm"livim. 

Maamafih muharib olan veya harb 
dıoı.ında kAlnıakla beraber bir çok tah
cH<! tedbirleri alan memleketlerin J11 

tiaretlerindf'kl menfi tebeddülleri 'ı{ii

z(;nünde tutar!=:ak, bu tenaku~n. için· 
de bulunduln.ımu:z ,artlar harşunnrln 
zarur1 ve hatta normal olduituna hük
medebilirlı:. 

Bilhsıı;o;ı:ı •nrasını tPlıarÜ7. ettirmek Is· 
tedm ki. ihr;ıc maddel.,rimize müstl"r' 
bulmamıılr crihi hir vazivet k"~ıo:ındQ 
de.;iliz. Bil -ikis j!erek mahsull.,rimi7~ 
r-erelc" madrnt,.rimi7P t;ı lf'h artmıştır 
Ancak. mf'"'l1,.ketimi7İn kenrll ihtivac
lannı. hf'r ihtim;ıli .z<'zönündf> tııh~n ~')lr 
r;~rüde kRr.tıl;ımrık arzuoı.-u . ~fq1J:ırımı7.ı 

e~rte-n çık.ırmak huıı;u!':uııda ihtiv::ttlt ha
"'k"t etmemi.,r !laik olmnoı.tur. Bu h~'
ma11artmırı !l.Btın almak i.c:tivenler ara· 
,.ınds bir "ttmevi ZRruri kılmıs ve 1Jı
n1C'8fım1zı , bi.,e en lü,.umlu oları mrıd
d<>leri vttt'bil n me-mlf'ketlen' terciha., 
:vohıı::ı.\r vnlıı tulmu,hır. 

İthalatımı,.n f'linr.- , bir ~ok memlP
k,.tlf'rin kovdukları ihrac m<"mnuiv .. tlf'ri 
ve bilhaoıı:!lla harirdeki mün;ıkrıl~t r.iicHik-
1,.ri bu oıı:ahndnki p711lm11rnn ba•lıca !le
htıh1f'rini fPoı.kil rlmhıtlr 'f\ıf::tı:tm:ıfih . Qıı;::a· 

rıdan aetirilmeai zaruri olan maddeleri, 

Harbe rağmen banka mevduatlan 
dütmemiıtir 

Aziz dinleyicilerim; 
İktisadi hayatımızda çok mühim bir 

rolü olan bankalarımızdan da bahset
meme müsaadenizi ric• ederim. 

Bir sene evvel bu mali müessese1eri
mizin, sağlamlık ve halkın itimadına 
mazhariyet bakımlarından getirdikleri 
imtihandan nasıl muvaffak olarak c;ık
tıklarına kısaca itaret etmiştim. Ban
kalarımız, bu yüksek mevkilerini mu
hafaza etmektedirler. Avrupa harbinin 
yeni ihtilitlarına rağmen, kredi mües
selerimizdeki mevduatın seviyesi hemen 
hiç düşmemiştir. Bir taraftan bankaları
mız.ın itibarının, di~er taraftan halkı
mızın temkinine del8let eden bu güıel 
netice memleketin her sahasında mev
cud kredi hareketlerinin serbestçe in
kişafına imkin vermiştir. BankRlarımızın 
muhtelif maksadlarla ve ,ekillerde aç-
tıkları bu kredilerde, 1939 senesi hazi
ranına ni~petlc, bu senenin ayni nyında 
cem'an 23 milyon lirayı mUtecaviz bir 
tezayüd kaydedilmiştir. 

Bu kredilerin, bilhassa milli istihs1Jli 
takviyeye matuf bulunmasına hususi 
bir ehemmiyet verilmektedir .. Fabrika
larımızın azami randımanla çalışmaları 
ne kadar matlüb ise, topraklarımızın 

en p:eni, bir surette itlcnmelerinin temi
ni de o derece lüzumludur. Bu yolda 
alınan tedbirler cümlesinden olmak üze
re. Ziraat Bankasınca kredi eahsi had
lerinin yükseltilmesi ve s;ıir bazı ko -
laylıklar gösterilmesi &uretlle müstah-
si1imize yapılan yeni yardımı kaydetmek 
isterim. 

Memleketimizin sigorta aaha~ındaki 
inkışifına ayrıca temas etmeği faydalı 
buluyorum. Yangın sigorta ücretleri 
tenzil.itından beklenen mü~pet netice ta
hakkuk etmiş ve sigorta edilen kıymet
lerin vekO.nu bir sene zarfında 24 mil
yon lira kadar artmıştır. H:ı.yat ıı:igar 
taları şube~inde ise müemmen mebl3ğ 
yüzde yinni beş ni~petinde bir te.,...ayiid 
kaydetmiştir .. Ayni ~h~orta tuhesindeki 
ihtivatlAnn. yani milli taqrrufun muh
telif şekillerinden birinin yekUnu ise 
8 milyona YRklaşmışlır. 

·Aziz yurddaşlanm; 
Mitli iktısad saha51nda, gunun mese

leleri sayılabilecek olan mevzulara kı
saca temas etmiş oluyorum. Bu sahada 
Cumhuriyet idaresinin ba~rdı&ı işlerin 

ehemmiyeti, hatta azameti, dü~ya va
ziyetinin ihdas ettiği çok müşkul tarl
Jaıa rağmen, memleketimizin iktısadi 
sahada her hanği. bir sarsıntıya maru:z 
kalmamaış olmasile eabittir. Geçirdiği
miz ufak tefek sık1ntılar, iktisadi teş:ki
litını eskidenberi en iyi bir ,ekilde tan
zime imkan bulmuş olan memleketlerde 
bile. bu şerait altında görülebilecek 
nispetten ileriye J!Ceçmemiştir. 

Bu günkü neticeleri elde etmeı}i müm
kün kılan imiller, milletçe v htikG.met
çe birliğimiz., bcraberli~imiz, kendimize 
ve birbirimize itimadımız, vazfeye baı;:
lılı,tımn;, hü~nü nyetimiz ve açık kalb
liliğimizdir. Bu tt:ünkünden daha çok iyi 
günler göreeeğimi7.e eminim. Parolamı7., 
Milli ~fimizin yukarıda ar7ettiğim söı
leri olmakta devam edecektir. 

Nefı::imize, memleketin iktısadi kud -
ret ve i~tikbaline itimad edeceıl:iz. çok 
hevesle çahşacağı7.; k;:ıt'i bir itimadla 
mücehhez olarak çok çalışacağız; ~arfet
tiğimiz şı:ayretlerin mutlak ve mutlak 
semere vereceğine inanarak çalışacağız. 

·Hepinizi hürmeUe selim.larım.• 

Bu işe girmek isteyenlerin 712.50 (yedi yüı on iki lira elli kuruş) liralık 
muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ııün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tatbikat ayakkabısı 
İskarpin 114 • 9 • 50 • !083 _:,-

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpas.a-
da tesellüm ve sevk şeflilinden daA"ıtılacaktır. (11499) 

MUAJllELE VEKGİSİNE TABİ !lltiFSSt;SELER~: 
MaUye VekAleli Varidat U. Md. nün yeni teblijtine 5(Öre 

SINAİ MÜESSESELER İMALAT VE MUAMELE 
EMTİA İTHALAT ve İHRACAT 

Satıs Defterlerile 
• 

AYLIK BEYANNAMELER BASILMIŞTIR. 
t Jmumi ~hs \·rri: İNKILAB K'İTABEVt. Ankara ~addt""iİ. No. 155. 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
Telsiz makinist usta!'lına ihtiyac vardır. Talihlerin Komutanlık Il. Şb. sine 

mü.racaatleri. (11724) 
Askeri ihtiyac için 18112 !l40 günü saat 11 de pazarlıkla 150 ton yulaf satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 15000 liradır. Kat'i teminatı 2250 liradır. Şart
namesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (11744) 

Giresun Piyade Alayı Satına ima 
Başkanlığından : Komisyonu 

] - 4000 çift a.o;kE-rİ fotinin münalca~· lerı neticesinde teklif e-dilen fi::tt· 
tarın paht11ı görülme~i ha!'lebile nıünakasa on beş gün müddetle yeniden 
kapalı z.arfla yapılacnktır. 

2 - Talihlerinin 2250 liralık teminatlarile birlikte 16 ·12 940 pazartesi R\inÜ 
saat 15 te komi!'lyonda ha7.ır bulunmaları. 

3 - Muhammen bedeli (30000) otuz bin liradır. 
4 - Teminat mektub ve makbuzlarının muayyen saatten bir saat ev

vel komisvona verilme!li liz1mdır. 
5 - Postada j?ecikmeler mazeret teskil etmez. (11754) 

ilanı Gayrimenkul Sa tıs • 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Zehra Payende Şukalın 354.'10653 heıı:ab numarasile sandığımızdan aldı~ı 
(5965) liraya karşı birinci dt'recede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
ğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı mad- ı 
desinin matufu 40 ın~ı madde~lne ı;ı:ö.re. ~a t•'_;"a!':t icab edrn Erc.nl<'Ci\·ündc Sıth
rayıcedid elyevm Goztepe mahallesının Goztepe elyevm Nadıraj:l:a ıı:oka~ında 
eski 9 yeni 10 numaralı kayden atik 4 dönüm miktarında mesahası olan 
zemini kirjlir di~er katları ahşam b."lhçcli köşkün tamamı bir buçuk av müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta
dır. Arttırmaya girmek isteven (812) lira pey akçe!':i verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş bi.itün vE-rgilerile Belediye resimleri ve vakıf icareıı:i ve taviz 
bedeli ve tell8live rücı-umu borcluya aiddir. Arttırma ş."lrtn:ıme~i 16/ 12 940 
tarihinden itibaren tetkik etmek f~tevenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kavdı vesair lüzumlu malômat da şart
namede ve takib doc:-yasında vardır. Arttırmaya ıdrmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılı~a cık:ı.rılan ~avrimenkul hakkında her şeyi ö~renmiş ad ve 
teH~kki olunur. Birinci prlhrmn 10 ':l 941 t.ırihin<' mu~:ırlif J1R7nrtco;i Ca~al· 
oklunda kain Sandı~ımı7.da !laat 10 dan 12 ve k::ıdar vapılacaktır . Muvakkat 
ihale vapılabilmf'si icin teklif edilecek bedelin tercihan alınma~ı icab eden 
p-;ıyrimenkul miikellefivetile Sandık al~C'ağını tamamen J?t"Cmiş olması şarttır. 

Aksi t:ıkdirde ııınn arttıranın ta;ıJ,hüdü baki kalmak şartilc 25 ·3 '941 tarihine 
mu~adif !':Alı ıünü ._.tynı mahalde ve avnı saatte son artttrma!'lı yapıla
caktır. Bu arttırmada ~a~imenlcul en eolc arttıranın üstünde bıralc:ılacaktır. 
Haklan Tapu sicillerile Mbit olmıvan alakadarlar ve irtifak hakkı aahible
rinin ıbu haklarını ve huS'll~ilr faiz ve ma~arife dair iddialarını il3n tarihin
den itibarE"n virmi <'\in icinrle e\•rakı müc:bitelerile beraber daire-mize bil
dirmeleri l.Eizımdır . Bu !l\lff'tle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
!=:İcillerile c:;ıhit olmıvsınlar c;atııs hf.de-tinin navla~maıı:ından haric kalırlar. Daha 
fazla m"llımat alm.ık ic;tevenlerin 40 '1585 dosya numarasile sandııtımız 
Htıkıık f"'1•ri Sen.do:ine müraC'aat etm"pJ .. ri lii7.umu ilin olunur. 

I 

i D K K A T 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek iste

yenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 70 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale btdelinin yarısına kadar borc vermek suretile kolayhk 
göstermektedir. (11751) 

1758 • 

Muvakkat teminat: 132 lira. İhale: 27 / 12/940 cuma. saat 11 de. ~· 
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi talebesi içiJt ~ 

nda müfredatları ya.,_,Jı ayakkabı1ar .. 1 .. tartname ile eksiltmey~ çıkar~l~ 
2 - Eksiltme Maliye Vekileli Beyoğlu Liıı:eler 1t-1uhasebeciliği daır 

toplanacak olan fakülte alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. tısı'• 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiı 0 

ları elzemdir. . o~ 
4 - Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin tatil günleri harıc O)l 

man fakültesine müraeaatleri. p 
Hüseyin Baykutal mirasçılarına ilôn yollle son teblii: 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : rcl<J 
Murisiniz di~er histedar Gülsüm ile müteselsil kefil ve müşterek bO ~

ol~rak 25083 hesab, numarasile_ sandıfımızdı.1.n aldıklar~ (850) liraya k~~ 6 
yo~lunda B~ed~eddın nıahallesınde Tekkearkaı::ı sokagında eski 6, 8 ' ~
nıı~aralı karg.ır apartımanın dörtte üç hiıı;ııesini sanddhmıza birinci de ·,se· 
~e . ı~.t~~ etmı<;;ler v.;: bil&hare murisiniz mutasarrıf olduR:u dörtte bir ~[11,.. 
sını butun hukuk ve vecaibile Hatice Nerimana satmı..,lı. Vadesinde öde· ı:ft.t 
diğinden 3 ·'4 ·939 tarihinde borc miktarı (933) lira (-17) kuruşa varmıştır·; 
sebeble ve 3202 num:ıralı kanun mucilJince yanılan t1kib \'e a~ık a.rttıJıf<Jtl 
neticesinde. mezkfıl' gayY'imenkul 4700 lira bedelle talihine muvakkatcıı idfl. 
t"dilmiştir. I$bu ilin tarihinden itibaren bir ay içinde 39 /165 numara jle • (i11 

dıj:ımı~ müracaatle borcu ödcmediltlniz t"kdirde k;:ıt'i ih ::ı le kar~rı ,.e ıcıa• 
mek üzere do:ı:;yanın icra hAkimli~ine tevdi olunacağı son ihbarname rıı 1JS) 
mına kaim olmak üz1?re i18n olunur. (11 

Aded Liralık Lira 

1 2000 -2000.-

3 1000 - 3000.-

z 750 -1500.-

' 500 -2000.-• 
8 250 -2000.-

35 100 -3500.-

80 50 -ıooo.-

300 zo -ııooo .-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemis olursunuz. • 
Ke$ideler: 4 $ubal Z f\.1ıyuı 

l Ai ustos 3 İkincileşrin 
tari hlerinde yapthr, 

Kumbaralı ve kumbartm!. bes&tl. 

11 

b• 

larında en aı 50 Orası bu1
1 

r 
nanlar kur'ava dAhl1 edili r e 

B 

d;; 
t Onu 
l'f'ıtnı 

diril 

""'" "1ia 
ttı erj 
ırıu ı a. 
tede 


