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8AŞVEKiL iKTISAT HAFTASINI MüHiM BiR 
NUTUKLA AÇTI/ ıı ANKARADAN •• ' -~ 

Bugünkü Neticeleri Mümkün kı
lan Amiller Milletçe, Hükumetçe 
Birliğimiz ve Beraberliğimizdir 

lngiltere taar. 1 MILLl SANA YllMIZ ŞEREFLi BiR 
MANZARA ARZETMEKTEDIR • 

geçtı 

Ilı.savı •arp çöliind• ltal
yan ordusuna /uırf1 bafl,,. 
;yan l..,au taanıaıı, /,.. 
eilterenin artık miiılala
ayı bıralrıp taarrroa geç
tiğini göatermui itibarile'. 
harbin bundan .anrakı 
cereyam ü:ııernde büyük 
ehemmiyeti hcıü bir ha
rekettir. 

Yazan: Abidin DAVER 
Anlcara, 11 BtrmciJı:AnUD 1 

fL...J1 arbin bundan somaki ce
u-ıJ re yanı üzer in~e ~esiri 

görülecek mübun bır as
keri hareket br_şısındayıs. Bu, Mı
•ırdan Libyaya doğru başlıyan İn
Ciliz taarruzudur. Taanuzun ga
Ye•i, bir hamlede, İtal)·anları mağ
h!p ve imha etmek midir, yoksa, bu 
İşi ınerhale merhale yapmak mı
dır? Bugün için, bwıu araştırmağa 
l~zuın yoktur. İngiliz ileri hareke
lınin hedefi muhakkak ki Mareşal 
Graziani ordusunu imha etmektir. 
Bu imhayı, bir tek meydan mu~a
rebesile yapmak imkiını varsa, oy
le yapılır, yoksa, mesele birkaç 
llıerhalcde ikmal edilir, 

İngiliz gazotelerinin mütaleaları 
ve bilhası>a Cürı,:il'in nutkunda 
«Halen yapılmakta olan bü
Yük harekatın ıümulü ue ne· 
ticesi hakkında tahminlerde 
bulunmıya tqebbü• için va
kit henüz erkendir.» cümlesin

d_eki •büyük harekat. sözü göste
'1Yor ki başlanan hareket, bu cep
hede, kat'ı netice almak için ya
Pılınaktadır. Herhangi bir taarrutl 
hareket, muayyen bir hedefe var
~ak için başlar; hundan sonraki 
'~kişafı, daha ziyade, hadiseler ta
Y•n eder. Bu hadiselerde ise •meç· 
huı. !er •malum. !ardan çok daha 
fazladır. Bu meçhuller ise, düşma
nın mukavemet derecesi, bava 
tartları, birfok hatıra gelın.iyen te
&adü([erdir ki bir taarruzu ya tah
tninden daha sür'atle inkişaf etti
~ir, ) ah ut da, önceden hesaplandı· 
ıındon daha atırlaştırır; halla ba
•an da durdıırur; İtalyanların Ar
o~, utlukta başına geldıği gibi tor
n.•slan da ettirir. İlk günlerde, Çör
N.ıo dediği gibi, henüz uzak tah
ınınler yapmağa imkan yoktur. Fa
kaı açık bir hakikattir ki İngiliz 
l~arruzu, iyi bl!Şlanııştır ve ilk ne
lıceler memnuniyet ve ümit veri-
<idir. • 
. Bu hareketin .sıl mühim manası, 
l•ındiye kadar hep tedafüi hareket 
~,tın~k mecburiyetinde olan ve 

1 
tan.sanın beklenilmiyen çökmesi

• hu mecburiyet devresi, daha 
Uzaıııış bulunan İngiltereıı.in, ar• 
~h t~arruza geçmiş olmasıdır .. r.ıu
~"'"r arkadaşımız, J\lümtaz Faık 
, <ıı_ık, nek )'erinde olarak mtite-
•lla Cemberla.vn'in, •Norveç ha

'•l·atı esnasında kendisini A\•am 
~~~llarasında sıkıştıranlara söyle-
ıg, bir hakikati hatırlatıyor. O za
~an Çemberlayıı, müttefiklerin ni
ıın taarruza geçmediklerini ve ne 
"akit taarruza geçeceklerini soran 
ltıeb'uslara ıu cevabı vermişti: 
~•vkülceyş, icap ettiği anda, ıcap 
d .. en Yerde, icap eden kuvveUerle 
UŞJnana kat'i darbeyi indirmek 

~~'.atıdır,. İşte, Çemberlayn'in de-
gı oluyor ve İngiltere taarruza 

leçivor; fakat ne yazık ki, sevkül
~~~ş'.n pek mükemmel yeni bir ta
ıfını vapmış olan müteveffa Baş

'llekil, bu sözünün lahakk:ulı: saha
&ı_?a gİrmeğe başladığını ıörmeden 
fozJerini yummuştur. 

İngiliz taarruzu tam zamanında 

Başvelı:Htmlz ıeçeıı yıl Ikb&at Baft MUlda açış nutUl<larını irat ediyor 

.Ankara 12 ( A.A.> - Başvekil •Aziz yurttaşlarım; 
Doktor i:fik Sayda'?, bu~n s~~~ O~ bir s.encdenberi Tasarruf. ve 

15 
t AnJ<ara Halkevınde S<1yledıgı Yerli Mallar Haftası, Cunıhurı~·et 
:ıdaki nutuklıı, Tasarruf ve İdaresinin kuvvet ve hız veren ha-

i:rli Mallar Haftasını açmışlardır: {Arkası Sa. 3, Sü. 4 del 

Arnavutlukta ita/yanlar 12 
şiddetli muha- ada halkını 
rebeler oluyor imha ediyor -~~~-.. ~~~-
ELEN LE I! italyanlar 
Yeniden mühim 

zaptetti mevziler 
(AA) _ Reuterin 

)\1anastır, ~yu,~sİav bududun-
Arnavutluk b. · b'ldiriyor: ... uha ırı ı 
daki hususı ınk ephesinin şimal 

utlu c İ •Arnav kil eden talyan 
müntehasıııı ~eş Yunanlılar dün 
sol cen~n~dd;;1r hiıcumlarda bu
ve bugun şı unanlılar, ~tokra 
lunnıuı;lard~· Y

1 
Lnıaçlarında bu

dağlarının şıma y ilerine doğru 
Junan ~talya~ ıue.:an kuvvetle~!· 
ilerleınışlerdir.1!1yanlar• Ohri go
ayni zam.anda . Jd n sökerek Line 
lünü çevıre~ >0 :büs etmişlerdir. 
doğru atınage teşel İtalyanlan 

Şiındi Yunanlı ar, d k' •An ha-
. d takasın a 1 ~ 

Pogra eç .mı? d atmak için tak-
~m mevzı17ı:.~ :ımaktadırlar. 
vıye kuvve hsinin biraz cenubun-
Şimal cepe !ar siper ha-

daki tepelerde ~~!:: tesirli kul
van toplarını; unla beraber Yu
lanmakladır. ':ıı yavaş yavaş i
nanlılar dnrm

1
• Şimalde Yunan 

1 ektedir er. 
!er em 3 S" 1 de) 

(Arb51 Sa. • u. 

Yunanlılcrı aç 

ve evsiz bıraktı 
Aİinu, 12 (A.A.) - Atina ajansı 

nm bildirdiğine göre; 12 Ada mer
kezi komitesi, İtalyanların gittik
çe artan bir vahşel ile Adaları im
ha siyasetini takip ettiklerini iyi
ce kontrol edilmiş habel'iere istina
den medeni dünyanın ıttılaına ar
zcttiğini bildirmektedir. 

İtalyanlar. Adalal'da 18 iliı 60 
yaşındaki bütün erkekleri tevkil 
eder~k, İtalyan kampları civarında 
kazılmış olan üstü açık çukur ve 
siperlere atmışlardır. Bu bedbaht
lar, inanılmıyacak mahrumiyet ,.e 
açlıklara katlanmaktadırlar. 

İtalyan ordusu bütün koyun sü- ' 
rüierini ve halkın malı olan bütün 
ehli hayvanları, elde mevcut bütün 
erzak stoklarını müsadere etmiş
tir. Hatta askerler zeytin mahsu
liinü daha olmadan :ıaptetmı~ler· 
dir. Son haftalar zarfında otlarla 
teayyüş eden Yunan halkı ümitsiz 
bir vaziyettedir. Yaşıyabilenler bir 
hayalet ır:ıamarası arzetmektedir. 

Halk hüku- / 
meti dige 

buna derler 
Alınan tedbirler 
daima milletin 1 

menfaatinedir 
ı Yasan: Abidin DAVER 

Ankara, 12 (Başmaharriri
mizden telefoala) -
Hüldlmet, reçen ay BaJJwılann 

• 

1 

b!rdmblre kanpn siyasi vuiyetl. 
karvıomda, yurdun emniyeti ba• 
kunından lüzumlu ıördüiü tedbir
leri almakta bir an blle tereddüt 

, etmedi. Acele edildi; çünlıü acele 
. etmek IAzımdır. Memleket balkı 
da, bu tedbirlerin tatbiki için can· 
la ba§la çalıııtı. 

İn~lWerln Warplte ı:ı rlılısınııı İııtanbulu ziyareti esnasın da ahnııuş bir resmi 

' Balkanlarda vazıyet düzeldiği 
ve alman tedbirler de taınamile 
tatbik edildili için, büldimet ışık
ları karartma tedbirin! kaldırdı. 
Böylece iki batta içinde, hava teh
likesine kaJ'Şı pasif korunmanın 
en mühim icaplarından biri olan 
karartma tedbiri, memlekette, mu
vaffakiyetle iller bir hale getiril
di. Artık bir emirle, bütün Türki
ye, yarım saat içinde bütün ışık
larını karartabilir. 

Bu netice elde edildikten son
ra, bu. tedbirin devam ecUp gitme

. ı;;ine lüzum yoktu. Aydınlık içinde 
yaşamıya alışmış ve kelimenin her 
iki manasile daha aydınlık içinde 
yaşaması için büyük gayretler 
~!edilmekte bulunn1uş olan hal
k., sıkıntıda bırakmak doğru de
~ idi. 

Cümhuriyet hukümcli bu ted
biri alırken yurdun müdafaasını 
\:o halkın hayatını döşündüğü gibi 
tt .. >dbiri ka1dınrken de yine ha1kı. 
h:ılkın rahatını ve ihtiyaçlaruu 
düşünmüştür. 

İşte, hal)ı; hükOmeti diye buna 
derler .. LUzun1 hasıl olunca bir an 
tc>'rerldiıt etmemek, lüzum ortadan 
kalkınca bir an teahhl..ir etmemek, 
bütiin hedei vr gijye!I halka ruz ... 
mC'l olan bır rejim ve idarenin tek 
1 .. -("kC't caarıdır. 

Abidin DA VE1l 

Bir yelken
li hattı! ___ , __ _ 
380 Musevi 
yolcudan 101 
kişi kurtarıldı 

-------
Lodoı fırtınası İzmir~ 

de tahribat yaptı 

lngiliz Ordusu! 
Üç ltalyan fırka
sını esir etti -Çörçil Avam Kamara
sında beyanat verdi 

---ı•-

Maktilôda yeni 

taarruz başladı 
Kahire, 12 (A.A.) .B.B.C.• -

Reuterin hususi muhabirine ııöre, 
İnııiliz tank ve zırhlı hücum araba
ları Maktila mıntakasında İtalyan
ların sağ cenahına taarruz etmiş-

i 
!erdir· Bu cenah avnı :ıamanda 
tavvare ve donanmanın da siddetli 
bombardımanlarına maruz kalmış
tır. İtalvanlarm ileri kollarının ku
vavi külliye ile r .. bıtası kesihni.ş
tir. 

Londra. 12 (A.A.) - Başvekil 
(Anası; Sa. '· Sü. 1 de) 

Macar Baritiye Nazrrı CAKİ 

Belgrad 
Mülakatı -Cakinin, yaptığı 

ASKIERT, 
SiYASi 

VAZIYET 
İtal yanın istikbali i 
Bugün tehlikededir · 

D ... ·ım·'-. 1 ünun ea müh ~ası vr u- · 
keri hidisesl Afrika ve Amavat
luk cephesinde Faşl<t italya.nın 
ağTadıb hezim<'tllr. Bu iki ceph&
den l'elen haberlere cör~ vazt,.etl 

1

· 

fiiylc hulis& <debitlrb: 
AFRİKADA: 
İocllU de.oh, bava. ve kan Jc:vv .. 

.. euerinln Mısır loprafuıda Sldl • , 
Barranlye kadar ııok11lan İtalyan ! 
Ord051l1l& karşı ır~Uit büyük la- , 

1 
arnız siiraUe inkişaf etmektedir. 
İııırlllzler Sldl - Barranlyl istir- : 
tlatlan başka, 11a.,ıa.rıncıakı Gene
nlltrle ,birlikte 20.000 e varıuı. i- ' 
taıyan aakerlni ..ır etmltllr. 

Cepheden celf'n mahimatia ltaı
J'&nlaTın tam bir herJ.met.f' ufrad,ı
lmı meydana ko:yvyor. Harek&t 1 
111.k_katle taklıt edllincfı. görü1uyor 
ki IDglllzJerfn bu taarruzu yeni bir ı 

(Arkası Sa. 4, Sü._ 2 del _ J 

Almanların hava 
taarruzları gene 
c;o k şiddetlendi -Birmingham'da ciddi 
hasar vukua geldi ------ --
çıkan yangınların 

hepsi söndürüldü 
Londra, 12 ( A.A.) - Reuter: 
Dün gece, Birmingahm mmtaka· 

sı, geniş biı: hava hücumuna kal· 
kan Alman ta:ı;yareleriııin esa• 
hedefini teşkil eylemiştir. 

Birminglıam, bir haftadanberi 
hiçbjr hücıuna maruz bulunman1ış
tı. Aksam güneşin batmasından bi
raz sonra başlıynn biicumda, arlık 
mntat mahiyet alan ayni taktik 
kullanılmıştır. Bu taktik, birbirini 
takip eden dalgalar halinde, ta:;ya. 

(Devamı Sa. 3, Sii. 3 de) 

Devlet tüccarın 
elinde i buğdayı 
almıya başladı 

~-~----~---ı-~--~---

Ekmek bu sabahtan itibaren 
14 buçuk kuruşa satılacak 
Toprak Mahsulleri Ofisi ellerin

ıie buğday ve ~ndar bulunarak 
bunları bir beyanname ile bildir
miş olan 68 tüccarın mallarını dün
den itibaren mübayaaya başlamış
tır. İlk olarak değirmenlerde öğü
tülmek üzere bulunan kırmacıların 

Bence her yazı, bir tahrir kahi-

buğdaylarına el konmuş ve bun
lar şchriu ekmeklik ihtiyacı için 
değirnıenlcre devredihni~tir. 

Bugünden itibaren tüccardaki 
mallarm miibayaasına ı:e~ilecek· 
tir. Tüccar nan1ına Ha~-darpa~aya 

(Arkası : . 4. Sii. 2 del 

lçl~cle~] 
Dört J(iin evvel Bulııaristandan 

lirnanınuza ııelerek evvelkı ııece 
Filıstıne Jıitmek üzere hareket e
den 100 ton kadar oüyüklükt•kr 
Salvator ısımlı Uruıı\'ay yelkenlısi 
dün Sılıvrı önlerınd~ bir kazava 
utıramıs ve batmıştır. 

Dün ııece l!e<: vakte kadar şeh
rünıze gden malumata göre, )·eı
kenlıdek' 380 kadar Musevi mül
tecısınden ellı altısının bogulmus 
olaraK cesetlcrı bulunmuş ve 101 
kı<ı <'' kurtar lmıştu. Henüz tah
lis ameJıyesı bıtmemış ve deniz
den ~aıazedd<·rın toplanmas•ııa 

devam edildiğı bildirilmistir. Kat'i 
rakamlar ancak buııün belli ola
caktır. Maamafih ııelen haberlerde 
çocukların tamamen boi!ıılduğu 
ve kurtulanların ancak büvükler 
olduğu anlaı;ılmı.~tır. 

mu" zakereler bı"r u!~tininifadesi~ır. ve her yazı ka
bıliyeıını filen ızlıar ve)·a meslek 

dostluk Paktı ı"}c 
1 edinnıe vaziyehnde buhınana da 
•muahrrİr• dcnlck doğru olur. 

En çok ter dö
ken muharrir!? 

Büvükdereden vapura verilen 
kılavuz Hüsnu kaptanla karantina 
memuru Muhıttın canlarını kur
tarnll$1ardır. Kazadan kurtulanla
rın hePSi çınlak denecek bir vazi
yettedır. Kazazedeler Silivrideki 
Havraya verlestırilmisler ve ihti
Jattan men olunmuslardır. Teda\'i
leri ıcin tedbırler alınmıştır. İstan
bul mıntaka liman reisliıll kaza 

Bu rerc::evenin İ<;İne alınca harp 

t • ı b ·ı· tebliğ!crini yazanlara da «n1uhar .. ne 1 c e ene 1 ır rir. dcnU>k olur. \ya kıt'aları tarafından milclafa• cd len 
Yazan: A. ŞEKIB 

-CAKININ BEYANAT! 

Belgrat, 12 (A.A. )- Reuter; 
Macaristanla Yııgoslavya arasın

da bir yaklaşma busulc getirilme
sine matuf müzakereler diiıı öğle
den sonra l\lacaı. Hariciye Nazırı 
Kont Csaky ile Yugoslavya Hari
ciye Nazırı_ Cincar .Mnrko,·iç ara
sında ba~lamıştır. Kral Naibi Prens 
Pol Kont Csaky'~·i kabul etmiştir. 
Kontes Csaky de Prenses Olga ta
rafından kabul edilnti~tir. Kont ve 
Kontes Csaky şereUerine Hariciye 
:-!anrı tarafından bir öğle ~·emeği 
Prens Pol tarafından •ara) J·ı bir 

Yine bence bu strado muhakkab. Sidi Burrani'nin cenubu ş:ır stndek 

ki en çok ter dökl'n muharrir ita!· 'hatlarımıza taarruz etmJ,ılerdır 
yan resnıi tebliğlerini yazan zattır Kıt'alarımız, kahramanca mukave>me1 
Dünyanın hiçbir devrinde h · b. etm~ler ü.:e de bir kaç saat sonra !ai) 
muharrir bir ric'at' 1ı· • 1'~b

1•1 kuvvet:.er kaı-şJ.Sında Sidl Barranı·~ın 
ı, ır mag u ı- . 

t
• 1' 187 cenubuna çekilmişlerdır. 

ye ı mese a şu numaralı teb . .. · 
liğde oldu" k d 'f d • 9 ve ıo !lkkiınunda.duşman kıt'alarıle 

h 1
. ~ .. ta ar 1 n c etmek kıt'alanmız araSlnda istis.nat sıddettıt 

maa re ını gos erememi•tir H · · , f h h . "1 • em muharebeler cereyan etmıştır. c:Sıyarı 
r~e _a ı, em ezımeti ifade edecek- gömlekliJer:t ve c3 İkincik~nun> fırka .. 
sın12; hem de halkın, ordunun mi- ıarile birinci Libya fırkası taarruza 
n~viyatını tutacak ve mağlubiyeti karşı koyarak düımanı pek ağır zayiata 
hır kahramanlık de tanı halinde uğrlltmışlördır. Bu mınUıkada anudanı 
yazabilmek iktidarını 'östereeek- muha,ebeler de\·am et~ ektedir. Bu 
siniz. muharebelerden birinde Libya tabur .. 
Bakın 187 numaralı teblı c. !arına kul!'anda den General MaletU 
cİtalyado bir mahal, ıı (AA ) maktul düşmüştür 

İtalyan ordular umum! ka'.'.'tlrıAhınlll Tayyarelerimiz mütcma<'iyen r:-uha-
187 nn"'nar:ılı tebliği: 9 f~.cl< ı.r. gunu rbe sa. "'!l ilzerlnde u Tak Uiış u • ın 
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Yazan: ZIYA SAKİR 

f at 

= GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Sessiı 1 .:!r 
Akademyası 

Bugiiıı size doktor Zeb'i takdim 
Mliyoruın. 

EV\·el zaman için<le Hamadanda 
bir akadenıya vardL Bu akademya

• Halıfe, bu mektuplardan endişe- j!ıtıyor-, (İmamı Ali) nin (Şia) la- nın nizamnamesinin birinci madde
ye kapılmı.ştı. İma. ı Takinın ha- rını zaruretten ve müz.ısakadan si ŞÖ)le vazılmış ve kabul cdilmiş
yatta oldui!una du,r, yeminler ve kurtararak: onlara refah ve saadeti ti: •Alademya azaları çok düşüne
kıuemlerle malemiı.I, cevaplar yol- içinde bir hayat yasatmıya çalışı- cekler, az yazacaklar, lüzumsuz 
lanlJS., natta o heyecanı teskin el· yordu. tek kelime söylerniyecekler. •Bn 

Mutasım v 
imamı Tak' 

ettiği zaman, 

he~üz hapiste ıdi 

mek için - ıniva İmamı Taki tara- (-4.~ka.n tıar) akademya •Se>sizler Akademyas•• 
fından yazılmıs gibi . Medıneye bir idi, İranda iza olmak istenıiyen hiç 
takım sahte mektuplar ııöndermi- rıı o devrin ($eyhülisl<imı).. biı: bilgin yoktu. 
ve mecbur kalmı.ştı. [21 (imamı Hüseyin\) in nesline Günlerden bir cüıı doktor Zeb 
Bazı tarihlerin ri\'O'l'etlerine na· verilen iinvan. Sessizler Akademisinde bir yer 

za<an, İmamı Tak.iye karşı nazırla- [31 (İmamı Hasan) m nesline acıldıitını duydu; hemen başvurdu, 
nan uikastın tatbik .edilmemesine venlen ünvan. reise bir kiğlt yazdı: 
baska sebepler de inzimam etmıs· * -" Doktor Zeb münhal iulıfı 
tL Meseliı; Abbasi İmparatorluğu- istiyor .• 
nun (Kadiyyül kuziıt) [IJ mevkii-ı AÇIK MUHABERE Ne yazık ki, doktor Zeb geç kal· 
ni ısı:ıal eden (Ahmet bin Ebü Da- [A. Emir] imzalı mekup sahibi- mıştı, azalıga ba,ka bırini seçmiş· 
vut) isminde bir zat vardı ki ılmi,,ne: - (İmamı Azam) nesebi. esk'i )udi. Al..ademya yüz ~i idi, yüz 
irfanı, şeriatın a'ıkL""lll1a riayeti bir lran hanedanına d.ıııanır. A- bir olamazdı. 
VC>aire $bi mümtaziyellerile, çok raplann, (Iran) ' isıil<i et!i<i'i sıra· Reis de, azalar da çok mütee•sİl'. 
yüksek bir nüfuz ve kudret ıktisap da, bıilfllk pederi lslrimiııeti kabul oldular; çünkü boş yeri dolduran 
etmişti. etmiştır, Kendisi .. f ;creıin 80 inci yeni ıUa gevezel:ği ile meşhurdu. 

Bir günde on muhte
ki adliye'ye verildi 
Yakında piyasada daha sıkı ve 
geniş koRtrollere başlanıyor 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün top- rr:.aşı 900 kuruşa sattı.r.~ndan, Tahta.kale... 
l::ınmşıhr. Beyoğlunda Sahan M>kağın- de t2 numrada Hulilsi Çavuı mavi ince 
da 25 numarada Mazaırakis, k:iloswıu 58 4::3.ğıdı 100 kuru5 yerine 200 kuruşa sat

kw-u satrnasL ı:ı.nm gelen zeytinyağı- tığından, Haliç Fenerinde oturan sey

t.ıill lttresini 68 kuruşa sattığından, İs-! t'ar satıcı I!ayim oğlu Simo 15 kurus
tiklil co.ddesindc 87 numarada manifa-

1 

lu~ makarayı 50 kuruşa sattığından dün 
turcıcı Em:n Ar::iebük Ereğli hasa.;ıru 

1 
muddeiumumüiğe verilmişlerdir. 

76 kııruş yerine 90 kuruşa sattıt:ı.ndan1 1 Böylelikle bir günde 10 muhtekir ad
İsiiklıi.l cafCdes;nr\e tütüncü ve aktar Iiyeye teslim edilmiş olmaktadır. Bun
Ar:e·ıJr kun1ple cep fenerini 50. kutuş J d~n da anlaşılacağı üzere alcikadarlar 
)·erine 70 kuru~ sattlğır dan, Istiktll I ptyusası sıkı surette kontrole başlamış
cad,i inde 72 nnmarada lutüncü Hd- larrt.ır. 
~yin kon1ple cep fenerini 50 k·~ruş ye- Fiat Mürakabe Kombyonunun kon
rinc 80 kurUC!J. a.ttı;hnd;:ın, İ::;tiklJ.l cad. trol te~kiliitı genişletildiği gibi sivil za

desfn<ic Olivo p.asajmd.1. 1/1 numarada bıta memurlıırile ıııüfettişleri de daim! 
Aleko Corciyadis 12,5 ku!-uşluk maka-1 kontrollere başlanuşlardır. 

Yardım seven-: 
(er cemiyeti 

Şehrimizde ıube 

açılmaıı kararlaşh 

Ankarada Milli Şefimiz İs
met İnönünün refikaları Ba· 
yan İnönünün himayelerinde 
kurulmuş olan •Yarılmı Se
venler Cemiyı:ti• nin şehri
mizde de bir şubesinin tesis 
olunması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan Cemiyetin 
İzmir ve Sivasta da birer şu
beleri kurularak faaliyete 
geçmiştir. Cemiyet kahraman 
ordumuza kışlık hediyesi dik· 

1 

mek üzere Ankarada açlığı a
tölyesini de l(enisletmistir. 

..J 
BELEDiYE 

D 1 ş ____ _ 
POLİTİKA 

Sulh 
imkanları 

Yazan: 
Prol. fliUeyin Şükrü Baban 

A skeri ahreketleri.ı dul" 
gun olmasına yani Arnn· 
vutluktaki İtalyan ric'-

B.ı muhterem zat, haşin tabiatlı senesinde, ( Kufe) de dtin11aııa qel- Reisin, doktora ret cevabı vermeğe 
ve katı kalbli bir adam ola Hali-/ miştir. Dalıa pek küı:ul: ııaşında, dili varrruyor. Hademeyi çağırdı: 
fenın zalimane h_arekeler;ı;. aaima j zekci ve. d.ralleli ile temaııii: eııle- - Bana dedi ağzına kadar dolu 
menetmiye çalısıvor, vakiti vakit- miştir. Ilk ve orta tahsillerini o bir bardak su g<'tır, amma öyle ol
sız her şeye hiddetlenerek, her öi-l devrin muhtelif ul<'masından cıör- sun ki, bir daml:ı daha konacak ol
kesıııde kan dökmekle sükunet bu-' dükten sonra, (1\fediııe) ııe qelmiş, sa taşsın. 

rayı dalla fazlaya sattığından, Su!ta.tl- l Yakında kontrol teşklıitına yenid~ 
bamcın11nd.'.i Berta ve jozef fatura ver-ı bir çok memur daha alınacak ve i~t~
mediklerindeo, Sultanhamamında 15 k~rla mü~<1<l<:'e iş! daha şiddeUendın
num:ırada .. ,nnanak 570 kuru$1uk ku- ı leccktir. 

ati ve şimdi de Trablus hududun· 
daki gerileme istisna edilmek şarli· 
le kara harekatında rüki'ıdctte bu· 
lun_ma.sına rağmen her gün Alı ıan 
ve Ingili:ı: tayyareleri karşılıklı ola· 
rak şehirleri bobarıLınan etmekte 
ve tahribat yapmaktadırl~r. Diğer 
taraftan denizal blar da Bahrimu· 
hitlcrde muttasıl gemiler hatır· 
m•kta devam ediyorlar. En •akin 
günün bilinçosu yine yüzkrce ölü 
ve yaralı ve binlel'cc tonilato gemi 
ve malın tahtibi ile kapanıyor. Es· 
ki harplerden far1.lı olarak en çok 
zarar görenler filen •ilah altındaki 
asker değil, daha Zİ)·ade e\·inde 
sakin oturan kadın, erkek, çoluk 
çocuktur. Bu boğ-ı;şınanın manza· 
rası bir imha cidalidir. Siyasi aki· 

Dün 2500 sokak lambasına de, kanaat, fikir ve temayülü n~ 

lan Mutasım ıııbi bir zalimin biri-: (İmamt Cafer sa.:ı;k) m medrese- Su dolu bardak geldi, reis masa
bırıni takip eden cinayetlerinin ö-, sine mrmiştir, (Ali ResiLU ile ne sına kovdu, sonra doktor Zeb·; ça
nünt> l(eçeb ' .ıck için cınunla adeta,. docjnıdaıı do<iruııa ve 7!e de dola- ğırttı. Doktor Zeb reisin ününde 
mlıcadelelcre "ırtöiycırdu. j •ıısile, lııç bir karabeti lıaiz de<iil- dolu bardağı görünce işi anladı, 

Ahmet bin Davut, Ehli beyte ve dir, Z. S. önüne baktı. Yerde bir gül yaprağı 
Aü Resule kclben derin blı:.muLI>- !(Ördü, hemen eğilip aldı, usulca 
bet besllfordu. Ve, Halifeyi, Al. , ~ 1 bardağa koydu. Bardak taşmadı. 
Re .·ıı ale..,hine tahrjk eden veziri · D k b k b ı h 

ADLiYE ye o.torun u~uaees~ e~-
.Yalıyadaıı nefret edıvordu, Kaç de- kes aı~ladı, nızamnameyı tadil 
fa Ila;i{en_ın huzurunda, ve_zir Yah- edip doktor Zeb'i aza seçtiler ve 

Yıldız bahçesi 
halka açılacak 

Vali Ankarada le· 
maslar y a p ı y o r 

yayı afı~ır e. tmıstı, Ve ouyuk bır F • b• k derhal :lza ka~·ıt defterini verdiler. 
0 l l ec Ank:ırada bulımm.llda olan V.ıli ve p.rv.ıs:z ıK a, l ır amyon Her aza kendi adını elile yazardL 

R 'S l !!ah ~ t d ı Belf!diye Reisimiz LUtfl Kırdat' Yıldız . - c ·u u ın ~vs un a .o.tırarı 1 Doktor Zeb adını yazdı. Şimdi 
bır zatı,_, onun ,C~J ıne \'e e\·~adına k Jd teşckkur etmek kalıyordu. Sessiz- Sarayının bir kısmı ile baıı-.:esinlıı be. 
karsı lıurmetsız.ıge sev.ı<etmıye u- azaSJ 0 U ler Akademyasının reni azası tek lediyeye devri hakkında da temaslar 
tanmıvor musun, k r " 1 d t kk" tt' yapmaktadıı·, 

D , · ·t · e ımc soy eme en eşe ur ' ı. Öğrenıldigimize göre bu izin verildiği 
'mıs ı. Deft . ka .. kk 

hte bu zatın, (Ali Resti!) e karşı Bir ihtiyar öldü, bir , erın nar~na ::ız ra amını takdmle belediye Yıldiz Sarayı babçe-
ıd , .. d f . t' d 1. ) azdı, soluna bır S.o!r koydu ve "'"' bir Koru> halinde halkımız.1 a~ a ıeı ·ou mu u :ıa vazı ye ı e. ma- . ... . ... . ........,, • ,. .. -
mı Takinin öliimune mani ııl:ı.n çocuk da agw ır yar ah ılave ettı: •Deji'erlerı ne arttı ı caktır. Ayrıca Ankarada Orman Çittli-
mühim sebeplerden birini teşkil e- (Ol~). . • . tinde olduğu eibi burada da küçük bir 
debilırdi Fincancılarda lee• bir ka'llyon kaza- Reıs yenı azaya aynı suretle mu- hayvanat bahcesi :r:aııılacalttır. 

. sı olaıu. k~ myon alta da k•'· bi ib-, kabele etti. Yiiz rakamının soluna 
Asıl dikkat ve ibrete savan olan >- • ' ~0 r 1 b' kk k d T tt" 

bir cµıet varsa şurasıdır ki; MU.ta- liyar tılıuu~, bu· "°cu:C t.ı :ıgır yara- ır ra amını oy u ve ı avc e ı: 
• · · lanmıştır HA<fue ı;udur · •Deıi'erleri on misli arttı (llOO). 

sım. imamı Tal.ının ıdamına karar · · Yarın doktor Zeb'in beşer tari-
vererek onun bütün hazırlıklarını Carşık•P•da Baltacı tı.Jnı arkaWnda f b 'ni üc kelinıe ile nas~! hulilsa et-
ik.mal etmekle beraber buna cesa- 1 numarada oturan ;,olur Seter Aras'ın ti:._• , L.. ks lL 
ret edememiş .. nihayet ııünün bi-ıidare.indelı:ı 3581 numaralı l<amyon iplik 15 ~"1 o..uyııca. 1

'." 

rinde, - ihliras \ı.'.. mefcatine kur- yültile Fıncancıt..ır yokuşundan çıkarken Selômr izzet SEDES 
ban etmek ıstedıgı zattan evvel - bırdenbice vitesi 1tırı1mıs ve kamyon ' 

lcendisi ölüp ııitti. geri geri gilmeğe b~lamı,tır,. Bu sıra- M A A R I F 

Küçük Haberler 

* Yeni kurulan Jciğıt ve mukavva 
birligi azalan dün topJanmıılaı' ve m~-
rakip seçimi yapmışlardır. * Uı<alc semtlerde erken ••ailenle 
et bulunm""ın.ı temin için, oabahları et 
nevziııbnın bir saat daha evvel yapıl-* da kcı.myonun arkasından r..ıakrı çık- o maJ:l karrlşt.ı.rılmıştır. 

, makta olan ve Şehzadeb~ında ~. niversite talebesi filtre 
},f'" t f t tt"'" İ * Terfı.an Kars ValiUiine tayin o-
~ ~ırn ve. a e ıııı z~man, ma-ı· mudiye Çeşme sokojiı~ıfa 15 numarada ı edilmit ıu içecek lundul!tınu yazdığımız Vali lllwıvini :e.. 

mı Takı henuz hapıs:e ıdi. Hılafet oturan Nevzat adında 15 ya,larında bir Ü . . . Hüdai Kaı·atabaıı aybaşına kadar bu. 
makamına ııeçen (Vasık) ın, onu . . mversıte talebesıne hademıı 
derhal hapisten çıkararak Medine- çoc:uga lı:amyon şıddetle çarp;.ralc ya- süzgeçten geçirilmiş su içirilmesi i- radaki vazifesine devam edecek ve mıi-
ye ı?Öndereceği tahmin edilmişti. rala~dtır,bu!Kaınyon bunYeddailı:ıı ıe'0'!!'~ yı~ · çin Tıp Fakültesi merkC"Z binasın- teal<iben Karsa gıdecektir. 

ne ora a ı.ınan ve u ~meru . * lılanbulun muhtelif k:ızalarında 
Çünkü Vasık, (Ehli beyi) e ve luıstaluınesinde razıcılık yapan 55 1"f- dan başlanarak muhtelıf ~·erlerde 41 gün ıçınde 1900 köpek, 491 kedi im-

(İmamı Ali) tarafından vazedilmiş filtreli musluklar tesis olunmuş-
olan ilmü hikmete son derecede ~r:Cda ~:~ese çtr~mdış ve altına a .. tur. ha*oluı~m;!~~;ında Agavniyi rızasile 
muhip ve taraftar idi ... Bövle ol- ar ın e yer erın en ağır yara- Maarif müdürünün tcftitleri 

IamJıtır. Hastahaneye nltledflmiş olan kaçırdığı an1a;ıldığınd:ın geçenlerde 
malda beraber, O da saray dalka· Maarif Müdürü Tevfik Kut ve serbest bırakılan şoför muhittin o za. 
vuklaı ının tesirlerine kapılarak İ- iki yaralıdan Ohannes ölmüştur, 

Şoför ScCer Aras müddi!iumumUiön muavini İzzet diin Şile kazasına mandanberi ev1enmeğe teşebbüs etmc-
mamı Takiyi hal)isten çıkarmak ce- 0

- • • ·k· · verilmiş ve 7apılan tetkikat neticesin- giderek köy okuUarını teltlşe baş- digindf'n kızın velisu1ın şı -.ıyeti uzerine 
saretini ~österemedi. Saltanat ihti- d lak de kamwonun hurda denecek: derecede lamışlardır. kw bir aydan beri yanın il a ov·mak 
rası. birden bire bu zatın kalbinde ' ·1 · 

eski olduğu görülerek şoför hakkında 

1 

1 sucile di.ın adliyeye verı mış vcbirinci 
de o derece kökleşmisti ki, (Resu- · d t k"f ı tahkikata baştanmıstır. Şoför serer bi- p I y A S a suıh ceza m:ı.hkemesın e e\' ı o un-
ıı:ıııaıı) ın hanedanına karsı besle- _.. muştur. rmci sulh ceza mahkemesinde sorg~ 
dii?i ihtirama rağmen. o muhterem .. _____________ * Be,,ik!a$tan hareket eden Arlinin 
h . J · · · k d' ,_ı t çekilms!, :rer1er ıslak oldutundan vites 

JS erınL yıne en ı ayaıuarırun a .. - idare~indeki 1731 numaralı otoınobıl 

Yeni otobüs hat-
la rı açılıyor 

Bunlar yalnız sabah 
ve akşam i~liytcek 
Dün sabahtan itibaren İstanbul 

ve Beyoğlu tramvaylarında yeni 
kış tarı(csinin tatbikine başlanıl

mıştır. Yalnu; ışkların karartılma
sı kararının kaldırılması münase
betile bu tarifede tadilat yapılnuş 
ve sinema, tiyatroların paydos sa
atlerinden sonra dailave seferler 
konulmuştUJ', • 
Diğer taraftan Belediye Reisliği 

akşam ve sabah vakitlerinde tram
vaylardaki izdihamı biraz hafiflet
mek gayesile Beşiktaş - Karaköy 
ve Taksim - Eminönü gibi kısa me
safeler arasında da müstakil otobüs 
seferleri tesis olunmasını kararlaş
tınnı~tır. ___ ...., ___ _ 

Eminönü Halkevinin 

faaliy.eti 

Eminönü Halkevinin yeni reisi 
Yavuz Abadan Üniversite ve Yük
sek tahsil gençlerinin Halkevi ile 
daha yakından alakadar olmalarını 
ve her Üniversitelinin ha yazıl· 
masını temin için faaliyete geçmİıj
tir. 

Havagazi hakkındaki 
tetkikler 

daha ampul takıldı olursa olsun sırf insani bir hisle 
bu durumdan mütetıssir olacakla· Sokaklardaki umumi elektrik · 
rtn vücudüne inanmak beşeriyet 

lam balarından evvdee ampulleri f 
sökülmüş o!a.ı 2500 üne daha dün için ancak lehte bir feydir. Bitara 

matbuatın verdikleri havadise ba· 
y~~i aııdıpubller .. takılmıştır. l\Iiıteba- kılır.a Amerika Cumhurrj'isi Ruz· 
kisıne e ugun takılacaktır. Ana lt b hal b' 'h t 1' 

dd d 1 . . ve u e ır Di nye vern1e 
ca eve mey an ardakı mavı mas- 1 · · d .. ·· ·· F'lb 
L 1. ı· b 1 ld ... . . carc crını uşunuyormuş. 1 a-
a.e ı am a ar o ugu gıbı bırakıl- k'k Aın 'k De ı · h l · 

d Yal . ; ı a erı a v etı arp ıarı· 
makta ır. · nız, eıvarında beyaz cı'nd k ı d'· b"' ·· •, 

U .• ı· · b b ı "·" d e a an unyanın en uyu~ ampu u am a u nnma..,,.ın an b' d ı t'd' S b il · karıl k 1 ır ev e ı ır. ovyet Rusya ve 
u ~mp_u erı çı ara en·~ ce Japonya su veya bu surette ınuha-

mavı ampul takılını~ olan ıtz lam- · 1 d "b · ., k b · 
balı tenha semtleredki mavi arn- lrıp er lend ır_ı.e ~z ~eya ço .,g-

11 
"kül' .. 1 • atımı~ ar ır. Bırleşık Devletler 

pu er tamamen so np yer erıne h'l" b' ·k ·ı 1n· 'it , k d a a resmı ır vesı a ı e gı ere· 
yıne beyaz ampu!Lr takılma ta ır. ve k dd t t t · ı 

M V 1' E f E R R I IC 

30,000 liralık mücevhere 
talip çıkmadı 

Dün Sandal Bedesteninde ~O 
bin lira kıymet tahmin edilmiş o
lan 40 kıratlık 8 gram ağırlığında 
ve cevize yakın büyüklükte bir 
müccv her müzayedeye çıkarılmış
tır. J\lücevheri görmeğe gelenler 
Bedesteni ağzına kadar doldurmuş, 
inzjbali \'e ihtiyati tedbirler almak 
lüzumu basıl olmuştur. 

Muhiddin aduıda bir diş dokto
runa ait bulunan mücevehrin mü
zayedesine 24 bin liradan ba~lan· 
mış, müzayede memurları tarafın
dan mücevehr dolaştırılarak salo
nu dolduranlara gösterilmiş, fakat 
herkes sadece büyük hir merak ile 
bu nadide taşı seyretmiş, arttıran 
ve talip olan çıkmam1ştır. 

Çift numaralı taksilerden 
bir kısmına 

tek numara konulacak 
Çift numaralı taksiler teklerden 

fazla oludğundan bunlardan bir 
kısmının numaralarının teke tah· 
vili suretile aralarında nıüsa\•at te
min olıınması hakkında Vilayeti

. ınu a cra ını rap c mcnıış o • 

İstanbul Havag'ım. Şirketinin sa- mizin talebinin Dahiliye Vekfile· 
hahları az tazyikli gaz vermesi tince kabul edildiği öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan benzin sarfiyatı· 
hakkında Belediyece tetkiklere ge- nın tahdidi hakkındaki kararna-

tında çignedi. kırılınca kam7onun arkasını hanın du- 250'.>0 çuval kah•e geliyor 
Ganptır ki; (Resuh'.ıllah) ın hik- varına çevirdilinl yokuşu anşağı kadar Kahve ve ı:aT birliıli n:unma bugün

met ve faziletinin varisi. hakiki !rueydi 50 - 60 lcişinin Ç•gnenebileceğinı lerde ıehrimize gelecek olan lcahvelerin 
müminlerin (mukteda) sı olan (İ- sö7lems "" tevltifine karar v~tir. 25 bın çuval olduğu haber alınmıştır. 

çildiğini yazmıştık Neticede bu menin tatbikinden sonra şehrimiz
tetkikr.tın grnişletilmesi ve Şirket deki taksilerin ne miktar benzin 
hakkında tahkikat açılması zaruri sarfettiklerinin tesblt olunması da 

Kuruçe~rr..eden geçerken yolun kenarın- görülrnü!':tÜr. alakadarlara bildirilnıiştir. 
da duran Hasanın idaı·esındeki 3503 ---.,,,-----~-..,,,==~-===-==,.-----==-----

mak iti!>arile mubalcset ,-e mu· 
habbetiııin istikameti lüzunıuııdan 
fazla saralıatle malüm olnıa.sina 
rağmen hfll:i kanunen, resıncn \·e 
Hukuku Düvel teamüllerine göre 
harp harici, hatta daha ıleri gidi· 
!erek bi!araf sayılabilir. l\laamafih 
bitaraflık artık muharip tarafa da 
ayni nüfuz ve kuvvetle hitap ede· 
cek kad'!-r saf ve gıllügışsız sa)·ı· 
lamaz. l\laaınafilı harbin uzaması 
nihayet bir gün Anıerikanın d• 
dansa dahil olmasını intaç edebile
ceğinden böyl_e bir akıbete sürük· 
lenınemenin en iyi çaresi kabibe 
harp kasırgaSJDJ durdurmaktır. Ba· 
husus ki Japonya Hariciye Nazırı 
evvelki günkü beyanatında Birlc
~ik De\'letlcrin harbe girmesini~ 
Japonyayı da harbe sürüklemesi 
ihtimalini ciddiyetle bahse me~~ 
etmiştir, Bina~naleyh yangını tah: 
dit ve hatta söndürmekte insan• 
gaye yanında böyle bir menfaat de 
olabilir. Fakat Ruzveltin sulh te
şebbüsü hakkıııda ikide bir işae 
edilip tekzip edilen haberlere faz• 
la inanmak için hiçbir sebep )·ok· 
tur. Maamafih bu defa Amerik• 
Devlet ~eisi hareketi, yalnu b•· 
~ına yapmayıe Papanın da bu hu· 
susta iştirakini temine çalışartı~ 
birlikte bir beyanname neşretıııeıl1 

ve tarafeyne müracaati derp~ edi· 
yormuş. Papalık makamının hl'. 
ristiyanlığın en büyük ruhani rei,;i 
olmak sıfatile bu kan dökülm.,,in
den mudarip olduğuna şüphe yok 
tur. Hatta şahsan Papa diioyauı~ 
bu kadar sıkıntı içinde bulunduı\"~ 
şu sıralarda nefsini her türlü r•· 
hattan mahrum ediyormuş. Vatı· 
kanın kalın duvarlarından sız•" 
haberlere göre daimi perhiz ve dua 
halinde olduğu gibi geceleri mutal 
diı eğinde yatrruyarak bi.r nevi de
mir karyolada ve sert şilte üzerııt' 
de uıaıımakta imiş. İsanın mün!C' 
hap vekilinin lııristiyanlığın ızll' 
raplarile müteellim olarak bu kı!Jll 
ve boğuşmaya bir nihayet vernı•~ 
istemesi de makul teliıkk.i otun•• 
bilir. Yalnız demorkatik Ruzveıtiıı. 
Papa ile anlaşması göründüğü ıı.a· 
dar kolay değildir. . 

manu Ali Taki) vahşi bir çölün İıtinaf mahlcemeleri Dün Romanya yolile kimyevi müstahza.. 
korkunç bir köse•indeki zindanın- raı. tenefe kutu, tra,ı bıı:ağ~ süd kostik. 

No. iu kamyona ı:arpm ış, her ikisi de 
hasara u.~ranuş ve otomobilin itinde 
buluna.n mü~lerilerden Me15hat tehlt
keN. surette yaralanmşıtır. r ŞEHiR MESELELER' 

Noelde Çam · dalı 
kesip satmak yasak 

da inim inim inlerken, Halife Va- kuruluyor cam, kablo ve elektrik teli ceJ.mişlir. 
&ık, (Ehli beyt) e olan muhabbeti- İstinal mabltemeleri t~kiline dalr Civar vilayetlere her gün 

* Hasköyde deri Fabrikasında çalı
san Eyüp oglu Cavit fabrikanın tanlir
hatııe odasında otururken, mezbahaya 
götürülmek.le olan mandalardan bLrl 
ani olarak od.ara dalark boynU?.lrile 
vurmak sureti.le cavidi muhtelif yerle
rinden yöralamıştır. Yaralı Balat Mü
sevi h:b:tahanesiııe k.aldırı!nuşt.u-. 

nı ıröstermek için, bütün (Seyyit) liyibarun M"ıllet eclısine verildiği a- 80 ton un gidecek 
!ere [2] (Emir) !ere (~]. hatta (ha.. zılmJJtı. Ö~i.iimize göre bu liyılw Fiat Murakabe Komisyon~ civar vi-
nedanı Resiıl) • yakından ve uzak- ile yalnız İstanbul, Anlaıra ve izmirde liyetıerin ihtiyacını ve buralardan ya
tan intisap iddia edenlere maaslar ı.tinat mahkemeleri teşkllı derpiş edil- pılan talepleri tetkik etmiş ve her gü.n 
tahsisi edivor .. (Alevi) !ık ırayesini mekledir, Bu mahkemeler bır !rıat.u şehrimizden 80 ton unun bura1ara sev
takip eyhyen ilimlere ihsanlar da- tenuiz isla'ine babaıltlardr. 

rç~b~;;·vuo©Ju~ol 
Yazan: l.IAHMUT YESARi _ _, 

- Bunda bir f.,,nalı.k mı var? - Bitti •. Arlık benim için her 
- llerlıalde iyilik de yok .. Hem ~ey biıtı .. 

mrtık bu c l.i, yew ahbaplar benim l~>ulıı;i. parasızlığı, bir çirkef 
can~ını sı!;ına1',_a bP.'f-ladılar. çamuru giUi ba.L.arcLJe yüzüne \'U-

S:ıdiyc kaıuya dovu gitmşti, dö-1 ruluy~rdu. Sadiye~iıı bu kadar_ 1.3-
nerek: kal t, ınsafsız, başın danaoacagını 

- Vah zavallı N~diın! dedi, İş· hiç ümit etmemişti. Bir kocanın 
sizlik, parasızlık sen. riı\den şaşırt- karısından bir parça şefkat, teselli 
mı~!.. beklemeğe hakkı yok muydu?. 
Kapıyı ~iddetle çekerek dıfarı Şimdi ne yapacaktı". Bugün biraz 

çıhtı. kapalı bir şekilde fırlatılan baka· 
Nedim, onun arka•ındnn koşup, re!ler, yarın açık bir tarzda tekrar 

ıa~larından yakalıyarak. yerden edilmiyecek miydi? 
yere car .ımak, kırıp, öldit•ünceye Onun felaketi babasının ölümi
kadar dövüp, tokatlanıak ;sıedi. le başlamıştL l'llukbil Paşa, oğluna 
Bağıracak oldu, sesi çıkmıyl'rdu, miras olarak bir )~ğın borç bırak
Boğazında'l yaluız kısık bir hınltı mıştı. Nedim, zaten Şurayı Devlet
$1ktı, inler gibi: - Sadiye! diyebil· teki maaşile pek güç ııecinebiliyer
di. du, Fakat Meşrutivet ilan o\unun-

Bir müddet sarsak, titrek bir ca, onu hemen kadro harici etmiş
halde durdu. Sonra görünmiyen !erdi. O günden sonra hayat, onun 
bir kamçı ile dövülmüş g'ibi ya- için müz'iç, aiır, minasu bi.r yük 
aındaki kanapeye çöktü: elmuıtu. 

ki.ne müsaade etmi;tir. 

Sadi)<nin, k:ıym validesinin ta- iyi, kötü bir şchadetMme vardL 
\'ırları da birden değişmişti. Onun •Gitmeli, diyordtL Aıı:ıdoludn bir 
za\·alJıhğına acı)'an, hatta yarım meınuriyct alıp gitıuclı.• 

ağula bir teselli eden olmanııştL Fak.•t Sadı; e!? Ouu nasıl terke
Sadiye, çocuğunu alıp sokağa çı- decckti? ·Beraber gelir misin?. 
kıyor, gece geliyor, hazan eve uğ· diye teklif ctmeğe bile utanıyor
ramıyordu. İlkönce sormak iste- du. Bu, Sadi)eyi, kendi biçareliği
mi~ti, lakin kimse doğru bir cevap ne güldiirnıekten bn.~ka bir şeye 
ı.·ernıiyordu. yaraınıyacakh. 

Karısından şüpheleniyordu, onu Sadiye)·i istanbulda bırakarak 
takip etı.nck, gittiği, gezdiği yerle- gitmek!. •Bunu yapaınam, .. Bu 
ri öğrenmek istiyordu. Halbuki ev- mümkün ileğil!• Sadiye taınanıile 
den çıkmak için biraz parası ol- serbc>t ı.alacak, istediği gibi gü
malıydı. Tanıdıklarından alacağJ lüp, eğlenc·cekti. Heııı de kimlerle? 
borç para, onn kaç gün idare ede- O, se,•ilmeıiiğini biliyorılu. Zaten 
cekli'! Her gün evde otururuyor, Sadiycdcn istediği de bu, değildi. 
hazan ka)·ıkla balığa çıkıyor, ba- Onun baskalarıw sevme i, yalnız 
zan rıhtımda yalnız başına dolaşı- bu i!ı ti mal, onu çıldırtı~·ordu. 

Şehrin ağaçlandırılması ve civarda küçük 
koruluklar vücude getirilmeıi için tedbirler 

N 
oel yoı;,tusnnuıı yaklaş- ı rar görmesine veya kurumasına 
ması dolayı.sile, hilalıs- meydan verilmiyecektir .• 

Adalardaki 1 Evvelce mevcut. olan agaç sefer-
sa çam arın berliği hakkındaln kararın tatbi-

dallarının kesilerek satılmasına k' d d k d"kkatli har k t d'I · · ı k .. · d'd t d ın e e co ı e e e 1 e-
maıu o onma uzere şım ı en e • k . A; seferberlı"' d şeh . ce tır. gaç rın e, re 
imler alınmaktadır. Her se~e A- cİ\•ar köylerdeki halk, ta in edile-
dalardan çam keserek Beyoğlunda , • Y 
yüksek fiatlarla satan, iakat, bu cek ~erlere bırer B~~ç .. dikmek ~e 
suretle çamların kanına girerek bu aı:aca bakarak buyutınekle mu
çanılılJara suikast eden kimseler kelle~. tutulacak, bu suretle koru
nalı.kında şiddetle ceza tatbik olu- ~r ".ucude getirilmesi de temin e
n:ıcaktır. Bazı kimselerin, çam da- dılmı~ olacaktır. 
Jı satmak üzere şimdiden faaliyete 
hazırlandJkları da anlasılmaktadır, 

yordu. İki senedir bir vehim içinde ya· 
Hesabını dü~ünmeden para sar- şamıştı: Sadiye, belki hakikati bil- ' H » iğer taraftan, ~hrin a· 

fetmeğe ,iyi, temiz yaşanıağa alış- mi) ordu, ,·aziyetin fecaatini hisse- ğaçlandırılması ve mev· 
mış bir adam için birdenbıre en demeıni~tL İçinde iki sene yaşadı- cut ağaçlarm hüsnü mu-

Ş 
ehrin içinde vücude ge
tirilecek park ve ağaç

lıklı mahallerin yerleri 
sehir planında cösterilmiş bulun
maktadır. Planın tatbiki 'l'!rasında, 
bunl·r tedricen tesis olunmakla 
beraber, lüzum görülecek sair yer
lere ve bulvarlara ağaç garsına ve 
mevcut bulvarlardaki kurumuş a· 
ğaçların yerlerine yenilerinin di
kilmesine de önümüzdeki mevsim
de başlanacakt.ır. 

feci bir mabrıauiyele yu\'arlan- ğı bu hayali kale, taşa çarpan bir bafazası için ed lizım gelen bütün 
mak, derecesi pek güç ölçülür bir 1 cam gibi, bir sözle, bir bakışla yı- tedbirler alınacaktır. l'lfevcut ağaç
(elaketıi. Fakat onu en ziyaJe Sa· 1 kıln·erıııi~ti. Şimdi, ne bir ümit, ne ların budanması işinde mütehas
diyeniıı neş'esi, kahkahaları sinir-1 bir hayal, hepı.i her şey sönmüş, sısların mütaleaları alınarak fenni 
lendiriyor, hırçmlaştırıyordu, 1 bitmiş, bir yığın enkaz ortasında, usul dahilinde hareket edilecek, 

Başını elleri içine aldı, düşünü- tek başıu.ı, yap~ alnız kalmıştı!. 1 budanma işiue azami itina sarfo-
yordu. Şimdi ae yapacaktı?. Elinde (Arka.ı var) lunacak, bu yüzden ağaçların za-

Vatikanm bugünkü misafiri dı· 
nin sesini, Katolikliğin ıztırap •• 
feryadını duyurmak ister ve onla' 
ra tercüman olur. lllnaınafih ınır 
hal gibi görünen bu birlik taba~· 
kuk etse bile müsmir bir nctıı:I 
alınacağı çok şüphelidir. 

Büyük Britanyanın sulh ga.Y~ 
!eri hakkında izahat ve tafsıl• 
vermesini Çörçilden Avam KantD' 
rasında istedikleri vakit, bun~~ 
şimdi vakti olmadığını söylenıiş,t>
Hitler de dünkü nutkunda harp ıS' 
temem, fakat dünyayı yeııidtO 
paylaşalım, diyor. Hangi imparl' 
torluk sulhen dünya hiikimiyetiıı.' 
den vazgeçmiş ve hasmına tesliJll 
olmuştur? Diinya nimet ve serv•; 
!erini behemehal ellerine geçirtll:J 
istiyenler o meyvnları ellerin, 

6 

bulunduranlardan zorla alnıağ' 
mahki'ımdurlar. Yoksa nutukla, Jıe' 
11\gatle, iknaivat ile, yeni metot "' 
sürprizlerle bu netice istihsal otdı; 
nftma:ı. Binaenaleyh görüniir ~ 
sulh yoktur. Teşebbüs tasavvııt 
da gerek Ruzveltin, gerek Papauıtk 
tahakkuk etmC"Z. 

Hüseyin Siilrrü BA!lAlf 
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Başveki in Mühim utk 
(Baş tarafı ı inci sayfada) tnen ne vardığımız istihsal rakamlan, nP ı;crmaye ve kndi teşektılllerine sahip ı olarak tereffüii.nü icap ettiren se-

942 d l I
• J M h vası içinde mjlli hayatam1.2.m sayılı arlll nisbeti hana.mızın zenginli&i, ve bulunuyoruz ve inşa, teis işletme plA~ beplerin ortadan kaldırılmasına da 

A m er 1• k a uzun 1 En geç 1 e ng i tere Ün i te tezahürlerinden biri olmuştur. Bu- iç .... dış piyasaların ihtiyaç ve talepleri !arımızı muvalfakiyetle tahakkuk etil- bilahssa çal~maktayız ve çalı~a-
nu hazırlıyan Milli iktısat ve Ta- karşısında bizi tatmin edecelt dere<.-eye rebiliyoruz. Şurasını da kaydedeyim iti, cağız. 

f • •ı• } İn T b"t d"( h sarruf Cemiyetine teşekkür ve varmış değildi. Kömür ocaklarını, yük- hususi sanayi işletmelerine ayrılabile- Hükumetin ha yolda almakta ol-ffiCSaf e devriye .za er ıngı ız er es 1 e 1 en u- takdirlerimi, Cemiyetin memleket- tek teknik ve bOyülı: sermaye ile techiz cek milli sermayeler için, bütün imkAn- duj?a tedbirlerde, bütün ~·urftaşla-
te yarattığı harekele ön olanlara ltll'etile istifade edebilecek hale getir-4 lar ve birçok: te§ebbüs sahaları açıkbr. nmın itimadını ve yardımını bek .. 

1 hl- dutları tanımıyor ve ona ayak uyduranlara en iyi te- mek mec\.ı~..,ı; vani~ !939 da Hususi fabrikalar ve teşebbii,Jerin ku- Jerim. Bunun içindir ki. lüzumun-tayyarC eri vaptı 1941 Hitler için te ı- mennnerimi, hepinize saygııarmu •2.696.ooo. ton<I..n ibaret bulunan is- ruıması tevkolade kolnyıaştırıımış ve bu dan razıa maı mübayaası suretııc 

keli• bı"r devre 0Jacak -- - sunarım. tihsaL\tı, aMığımı% tedbirler sayesinde hu"""ta hükfım..tin muvalakatmı almak bir hnz1'rsuzlak lıavusı yarntmak-
---· ----· R • • Milll iktısat ve tasarruf hareke- 1940 için üç ulyon ton civarından kabul l<ayıUan kaldınlmışbr. Bunların iıılti- tan içtinap edilmesini bilhassa in-

i Baltinıore, 12 (A.A.) _ ingiliI Çekoslovak eUilCUm- ti, tembelliğin verdiği vücut gev- edebileceğlm;z.i söylersem, havvodan. şatını hassasiyeUe <1tlfiindüğümiiae ;ş,. siye ederim. 
ngiltereye y•ni tip •vcı bu··,ük elçisi Lothiau hafilçe hasta buru Beneş'ı'n beyanatı sekliğinc çalı<kanlığuı vereceği gö- bek <diğimiz yeoi inkişanar bakkında,ret etmeği lüzumlu görüyorum_ MİLLİ BANKALARil\UZ 

• B ~ s bir fikı.r vcreb.1illm, zannt:d.yorum. Ticari BarekeUer 
t. Y Y a re 1 e r 

'
• v•rı"yor olduı;'u için American Farın u-. nü! rahatını üstün tutan, işten kaç- ·Aziz dinle~icilerim; 

k ınki · Dil:er taraftan, Havzada içtimai le- Aziz yurddaşlanm; • 
reau Assocl·ation'un dün a şa Londra, 12 (A.A.) - Çekosl<>- manın sefalet ve pişmanlıO-ı ~erme lktıs. di h yatııııızda •ek mühim 0 " • sisler ihdası Vı.! bilhassa i~in hayal Ticari barf'ketler bakım.ınd:tn. g~ a 8 ~ 

Vaş:ııgton, 12 ( A.A.> - Birleşik ziyafetinde büyük elçinin nutkuna vakya Cumhurreisi Ben~ Çek<>- iş çıkarmanın zevkini arıyan hır ıa:-tıannı ıslahı da, lkhsadl istismar ll• ııene içinde memleketin .kti'adl vaz.i. bir rolü olan bankalanınızlan da 
Amerika Devletleri Atlintikteki sefaret müsteşarı Butler okumuş- slovakya için Münich'de tesbit e- hareketin ifa.Jcsidir. Şaşmıyan te- •ynı zamanda yürütülmektedir. yetini aydınlatacak baehca bAdise veba- bahsetmeme müsaadt!lıizi rica cde-
nıüda!aa va5ıtalarını takviye et· ı tur. dilen hudutları İngiliz hükfı.meti- siri: Ferdin abyatında olduğu gi- Linyitlerlınlzin ve bilhassa llaIP Un- rckeU~r hakkında da aize malumat ver- rinı. 
meJ-tedir. Ilu maksatla düşman de- Nutukta Bitlerin ikin<ı ravnd'.u nin tanımadığını söylemiştir. bi, daha geniş ve daha derin olarak, yitierinin istihsalMında büyük terakki mek isterim. Bir sene evvel, bu mali mıicsse
niziL•IÜ harp gemilerini Avrupaya ka) bettiği, fakat ı,41 yılının _-çetın Bu beyauat, Çekoslovakya dev- milletin hayat ,da da kendini gös- vardır. 1939 senesi harici ticaret bilançomuz selerimizin, sağlamlık ve halkın i
doi,•nı yarı yola kadar takibe mak- ve tehlikeli bi~ devre• _ulacag., .A!- !et şurasının Londrada aktettiği teren bir harehtıir. Onun icind~r Kömür ve ]oyeUerin istihsal iılerl gl- 9 milyon lira k•rtar IPhde bir farkla k'- timaıiına mazharh et bakımların
tedir ta\·)'areler iınal edilmekte- ınan)·anın ka(·lclcre hucum ıçın ilk toplantısında yapdınıştır. ki, Hükfıınetin bu mevznda yaptı~ı bi satış ve tevzi işlerinin de ihtiyaca patılmıştı. 1940 ı;rncsinin 10 .a,rh!c lhra- dan ~eçirdiklcri imtihandan nasıl 
dir. Bu tal·yarcJrr büyük bir mesa .. uzun mesafe deııi:ıaltıları ve uzwı Beneş, beyanatının, İngiliz lıükiı- v~. y~pn1~ğı ~a~~ladı~ı i~1,:_r~ d:ıır g~rc anz~ız ve muntazam bir şekilde icat ve ith<ı13tı arasındaki rark, yıne ih- nıu\"affak ol:ırak çıktıklarına kıs.ı .. 
f:e üzerinrlc devriye uçuşu yaparak mesnie tay)·arelr-ri jıı~a ctmekt.e ınetinden ald:ğı resmi bir notaya Hukumet lteısının vercc'2gt ızahat-ı ita. 1 i<·in bazı tedbirler aldık, daha da rac;)tın lehine olarak 30 milyonnu tul- ca j~arct etnıiştim. Btı.nkalarımrz, 
diisman gemisi göriince telsizle a- oldu~u, 1941 yılı ha)lang:cında şı- nıi.istenit bu!uuduğunu tasrih et- la Tasarruf ve Yer1i 1\lallar Haf- ıla("a~ız. r.1aktadır. Ancak hariri tu.:arct mu\'a- bu yüksek ıucvkilcrini muhafaza 
lt:irr..ı isareti yerebilecek bir şekil- u al deniz.ine otuz beşer bin tonl~ miştir. t:ısını açınak, idct olmu~lur. Bakır )[:ıdtnlerlmi& 1.:enesinin bu !evkalAdc 1k•if vazfyetina etır.cktC'dirlcr. Avrt1pa harbinin 
de ,rap~ıhnnktadır. . ı iki ;.eni zırhlı ve digc~ harıı ~e~- -o----- Bundan sekiz yıl evvel, Üt.:üncü Ta- Bakır madenlerımizde artık tarıa- lş.ı.ret ederken, bu senki Jhraı:-atımız n ve .)..:ni ıhtil;itlarına ra~men, kredi mt.i 

ı ıGİLTEREYE YE~; TIP leıilc jHgiliz münakalatına hır ~ Ik ı• b ı:;arruf ve Ye>rli Mall.dr II f'as.ını ac;a~- nen fenni bir işletn1eden bahsedileb\ .. b lhassa Jthaiatımınn h3cımlerinde1 t.'::t~~~elerinıiz~t·ki nıcvdu tın sevi-
AVCIL,\ltDI TESLi:III!\E lüııı darb.si indirınc.;e teşebbus Bir ye en l attı ken, :Milli Şefimizin ,.e,ı:llKlerı dcreklif Ur Ergani ve Kuvanan bakır madenle- hnıs d<rc<ede bir tenakus husule ~·esı hemen hıç dü~mcmi~lir. Bir 

EAŞLA.i.'iDI . edcctj!İ bilhassa ıikrcdilmck~e ~e ~u idi; cNeCsiınize, mernıeketin iktısa- ri.nııule isühsal3t erltnakta ve nüıll gelra~ olduğunll da kaydc-tıneliyim. taraftan bankalar11111z1n ıt/arına, 
'"evyork, l2 (A.A.) _ BepobliJ:. neticede An11... .ka_nın ~·aruımıle (Bat tarafı l incide) dl kud:ct ve istikbaU .. ~c itimad edere"'ı< mlidafaamızın talep ettiğ yüksek ev· .l-taetmatih muharip olan Vt?lu harp dı. 

1 

diger t:ı.raftan halknnızın tcınkini-
ıı\·intion Coıporation fabrikaları, daha e\'vel .lnıadıgı ta~d.1r.dc 1942 tahkkikat.~ için d_ü~ Silivrive rr.e-1<-ok hevc le çalışmak, k~t'l bir iUn13d~a saı:ta bakırın elde: edilmesi teuıin edil- ında 0

kalmakla b .. :rabcr bi:eok tahd.t teJ ne dclitle~. eden bu ;;ıizrl netil'e 
)'Üksek irtifalarda u~mak k.abiliye- de nihai zaferi kazanabılırız. de- murlar gondermıştır. !mücehhez olıı::ak çek çalışrr.ak, sarfettı- miş bulunmakt.adır. 'lırlen olan mt!:nleketlerl!l dış .u .. -arcUc- mcın!ckt;~ın her sahasında ınl"\'tul 
ti ol· 

1 
.rLc Lıınctr» ~ l fiJ tip avcı ııihncktedir. MERİC \'E TlTNCA ğimiz gayrctJ ... rin mullak ,~e mutl-ık Dünya .sanayii i~ kıymetli m:ıden- ;ind ,.i mcn!i lcl>eddWleri. gi zor..lınde krl'di h:ırckctlcrinin scrbest1;e in· 

1 . ,.a".ı 1111·k~aslarda -- ALÇA[JIYOR . mti-:bet serr:ere vpr"C('('ğin_e inanarak Jerden bir olan ve bizim i~ln ehe-::r.mi·: t1.1·ırsak bu •cnak ;sun ·cinde b ı.Jndu-ı kişaiına inlk5ın \·ermtst!r. lianka-ta} yar::-.crinuı "' " 
b .,ıandı~ını bil- lsveç, yenı· harp gemileri Edirne. 12 (A . ..-\.) - Merıç ve çalışmnk, b:zim şıarımız ışte bu ola- yelli bır döviz membaı teşk.il etlen kranı ..ı.muz şarilar ka~ıaında zar1.ui ve hat- larınıızın nıuhtclıC mako:atl:ırJa ve 

teslhn edihncğe '"'-:ı ..... d 
Yapacak Tunca _nehirleri dün gece yarısın- caktır.> tslih.c.ali de genişletilmiştir. u nnrm::ıl olduğı.r'1a hukm --cbıUriz. ~ekıller e açtıkları bu kredilerde-, 

dirınektedir. . dan sonra saatte bes santimetre in- Sayın ark~daşlanm: Dh'Tiğinin Demirdağı, tabrikalarımı!ı Bilhassa şurasını tebarüz ettir- 1939 senesi. haziranına nisbetle, bu 

k
• Stokholm, 12 (A.A.) - lsv_ec mive baslamı~t:r. Zayiat henüz Senelerdenberl, şıanıı-.t7 bu olmu3 ve bcsliyecck demiri muntazama..'l vermek. mek isterim ki, ıhra'"' ma i<lelt.."ri- senenin ayni a.)•ında cem'an 23 n1il 

Arnavutlukta 1 Parbmentosu. iki .hafif krovazor, te9 bit edilememıs olmakla beraber blıgünkü mill1 iktısat sistemimiz, 0 sa- tedir. mize mii>l•ri buını·amak g'bı bir yon lı!ayı ın:itcoaviz bir tezayüt 
birl<ac deslröver ile bir miktar de· bir havli oldu'-'u tahmin edilmek- yede kurulmuştur. Maden Anma İşl<ri vazivet karsı<•nda dt•i!ıl,. !3ıl5k!S ka}<kdilmişlir. 

muharebeler nizaltı f?emi!'i:nin insnsı için bu se- terlir. Edirne - Istanbul arası tren Milletler ar~ısındaki mücadelelPr, ev- Maden ara:na ilqrimlz her sahada ve gerek rr:i;1Lsullerimtz"" llt'rc~' ma- Bu li.:rcdtlcrin, bilhassa ınilli i~· 
ne bÜ' ·csındc 32 mı yon kronl'.11< münakalatı fevezan yüzünden de- velce bilinen askeri savaş şek indeki geni; mikyasta dikkat ve gayretle yü, denleriır.ızc talı-p a.rtm · • .' ·r. A,ıı ak. lih>ali lak\'i~ e)·c matuf bulunma-

-•-) bır munzam tahsısat kabul elmıs- mirvolı.ırında husule ııelen arıza- manzarasını toktan degiitirmiş, ta.blk ı rütulmektedlr. Raman dağında petrol memlekeLr.;izin kendi ihtiı açlan-
1

1 sına hususı bir ehemını~·et veril-
(Baş tanlı 1 I.ocl sa1f~ ikt dl ... tir. dan dolayı inkıtaa ugramıştır. ve tesir sahası tok dJha genı.ş ısa bulunmuş olm:ısı, g('ten yılm ümlt ve· nı. her ibtinıali ,göz önünde tutan nıc!it~d1r. Fa:brika!arımızın Üanıi 

taz.riki Skuınbi r.>YI vadisine dog- El kt ·k f b ikas hale sular al harp halin' aL-nıştır. Milletıınlzin ikh· rici hareketlerinden biridir. Bir tara!· b" ··ı -d k ıJ k 1 ı d 1 1 J k d 
1 r . y , e rı a r · ı n - / ır o. cu c ·ars ama · arzusu, ma - ran ıman a ra wna arı ·.•e a ar 

nı inkr ~af l~tmektcdir .. Y?Jran ıa e japon tayyar~lerı unnan ı tında.dır. sad! tcşkilJ.tı ve kudreti bu mi.ic.-ıdelew tan bıılunan netrol damarı incelenn1ek· Iar1n11zı elden cıkar.""' k husus·ın- matlup ise, topra lanmızın en ge-
yakınd:ı tahkım edilmış olan. vl bombaladılar İZMİRDE FIRTINA nin umumi akibetine y:.ıkıntan tesire- te, diğur taraftan yeni damarlar araştı. da ıht~yath hareket etmemize satk• niş bir surette isl~nmcJerinuı ll'ıni. 
çox kun .,ılı bulunan Lıoraca ita - AA D N B· İzmır, 12 (A.A.) - .Şehrimizde- de<clt bir ehemmiyet kti3ap etmış b•.t- rılınaktadır. Turk kömürü ve Türk de· olmı;stur. Bu }ıal. malbnm•zı sa- I ni de 0 derece· lüzumludur. . Bu 

·ı · k ında buluna- Tok~o 1? ( .) - "' · · lodo f t b J lunmaktadır. Bu bakcnl:ı.., nı!ıtalea """ · · ı· ı T"· k tr ı ·· de ı.ıetme- 1 d 1 d d )·an mc,-zı erı ar~ı.,. . . 1 • ... b · ·d tayyareleri cıkan s ır ınasr azı zarar ar mırı g ı.:> • ur pe o unun ...,, tın almak ıste en er arns•n a Jlf yolda alınan te birler riimlc._aı tn 
cakln?"dır. Hu mevzıle~ El~as.an 1

p y Jaovn bon1. ~1 .ı~ıa~ bonıbar- ·apmısttr. Birçok evlerin kiremit- dilince, mernlt>k< ~imiz, umumi harp za- lerimiz arasına girdili giın, ıktısadl bün. seçmeyi zaruri kılmış ve ihraeatı- utmak üzere, Ziraat Hanka.s:ıuca 
çin b<i) ü. ehcmıııi~·ctı lıaızd_ır.I r \ unran sch~ın~ .1 c~I c~n habeıle- Jeri ucmus ve camları kırılını.stır. manındaki haliyle kıyıs edi!em\yecek Yemiz yeni bir kuvvet bulacaktır. mızı. bize en lüzuır.1'. <':Jn TT':ıd<le- kredi ~ahsi hadlerinin ~ iıkscllilmtı 

:\loskO!IOlis civarında da şıdı e~ 1 dım~ıı. etm~ eı l~ ·ar~~ıiik nıckte- G_:ce fazla dilsen vaen:ur münhat derecede üstün bir ·aziyet'cdir. Bunu, Sauayi.lcşme horekctimix, lnki~f «:r· !eri vercb 'en r.ıenı!eketlere tercı- 'i ve ~air bazı kola~ lıld:ır gosleril. 
muharebeler rereyaıt etıııekt~~ıı-. re f!Ote_ a~ke!l ta .... v. ~ ·rıca Anai •uer!erı kaplanus oldue:undan bazı sınat ve zirat istihsal teşkil5.tınd3.n mil- rini muh:lfaza etmeklerlir. Karabük de- han stmak volu tııtulm11s.ur. mcsi sureliJe mü~tah~iliınl:t.e )-apı-
Olıri ı;ölüııiiıı Arnavutluk sahılın-, bi tahrıp edılın.s<d.ı. b- ·' elektrik 1 sok. üla. rdan geçmek hemen hemen nakal~t vasıtalarına kadar, milli lktısa- mir ve çeUI< fabrikalarının lstihsalAtın- İTHALATIMIZ lan yeni yardımı kaydetmek i~te-
de y4nnlakta olan bir ltalyaıı de- kasaba;:;ı yakınr~ e 1~·Lrn.i.ştir mtim·kı.in olamomıstır. Bazı yerler- dm her sahasında gö:mek mümkünd:tr. daki inki.ş3 f memnuniyet verici bir ~e· İhalatımıza gelince, bircok mern- rını. 
pos.;ııun al"vlcri Yugoskv sahilin- .fabrikasına da hucum e 1 

• de a;\açlar da devrilr_istir. Nüfus- Aziz dinloyidlerim; kildcdr. Bu !abrikalar, daha şimdiden leketlcrin ihrac memnu.,(lleri ve SİGORTA SAUASIDA 
de ~anı.ıakta olan bir İtalyan de· ' ' - ca zayiat yoktur. Yeni Türkiyeyi tanımıyanlann elde m !il müd,,r.amız ve milli sanayiinıizio bilhassa haricteki müıı~lrnlat aile- İNKİŞıU' 

Y 1 V budu- Mekaikadan kalkan ikinci edilen bu reticelcrl bir hayal, henüz ta. kendisinden bck:ed,gi vazi!eyi yapma- ı·· kl · b h dk ).lo'1ınun alcvle-ri ugos a u en, u sa aa ·ı azal:"ııanın !llemleketimizin sigorta sahasın· 
k·ı tre uza"'J:tan Al d yakalandı nımıva b:ı:;hyanl<ı.nn ise bir gaye zan. ya başlarl'\ıı::tır. Bura~ının aynı 7.amanda b l b l · · k"I · dundan ,.e otuz ı oınc man vapuru a Al } ~ aş ıca se ep erını t~ ·ı etmıstır. daki inkişafına aynca temas el-man ar nettik1eri zamatılar çok uıakt.a değildir. 'filrkyenin büyük bir kimya sanaJ'i '" 

giirulıııcktedir. .. Vasını:ton, 12 (A.A.) - Bahrıye ;\laamafih, dısarı<la;ı getirilrresi mcği fa ·dalı buluyorum. Yangın 
Mokra Dağları Alınmak Uzere nezareti. Rheın Alman silepınin bu Fakat, Türk m'lleti ~. Jıük<l•neti için rr,.-rkni a:ma •için her şey yapümakta. · zarurı olan maddeleri. n. htelıf sigorta ücretleri tenzilahndan bek-

Kırı)•orlar _ sabah Cuba sahili acıklarında Ho- - ~ tarafı 1 i::ıcl aylada - bunlar, muayyen müddete aid birer dır. vollardan tedarik edcb:livoruz ve lenen müsbet netice tahakkuk et· 
Atina. 13 _(A.A __ .) . cB.B.C:• ,,,.; 'Jaııdaı·.ın Vankın"s torpido muhri- programdan ibaretU. Bu programlan Ş<k•r İMl!ısalahmıs etmekte devam edcbilcccdz. nıı·ş ·,·e sı"gorta edilen kı•·metleria 

h tl bır ,..... h relerin evvela yangın •e bilihare tahakkuk ettirmek için millet ve hiikı1· , 
Bitaraf asken musalı ~~ak Poıı· bi tarafından yakalandıı?ını bildir- yüksek infilak bombaları atmala- met elele vererek çalışmış ve bir çolt Şeker fabrilcalarımızın geçen seneki GIDA l\IADD_ELER,! ı:rHA - yekunu bir sene zarfında 24 milyon 
ı:ün icinde ınuhteme o k dağ- mektedır. rından ı"barettı"r, istihsaliıt• yüz bin tona yaklaşmJ.1tır. Bu LINQE.."'1 MUSTAuNIYIZ lira kadar artıııı<tır. Hayat si&or-

k d Mo ra müşkil1ta rağmen muvaffak olmuştur. d .. tik ti ı in kt < 
radec mıııta .asın a '. . . Bahrh·e nezareti, mürettebatın Evlerde ciddi hasar vulrna geldi- Delllı Bütçe sene e aynı ıs . aıne e ça ışı ı• .•~ •Aziz yurttaşlarım; taları subesinde ise müemmen meb 
!arının ta.nıamile işgalınlı ın:acfik·e: vapuru terketmeden batırmıya te- g·ı· bı"ldı"rı"lmektedir. Bomba isabet . dır. Umumi harbın sıkıntılı gunlerını Gıda maddeleri ithalinden tama- •~g· , 0· ~de ~irıni he~. ni.ı.betinde bir 

h k t 0 aca,gı Milli ikllsat ve tasarru! ıcaplarını ev- h t 1 nl b de- .. . La .ı .; 
decek kat'i bir are e ..:ebbüs etti~ini il;ive etmektedir. edAn dig"er binalar arasında, bir . . . d . .:.ı_ 0 lyaşıyan ve a ır ıya a_r, unun ne men n1üstagnı bulunan memleke- teza,-üt ka'-·dctıni~ti_r. A"\.'ııi sigor-"" ... veli kendı ışlerın e tatbık eden huıı.. p mek oldu~·unlı J)E"k iyı takdir ederlrr. 1. · C h · 

1 
·d • · k .ı " "" .r 

rind~d!rler, . ----0---- kilise, birkaç ınektep, bir polis mer 1 ...1 k bill ·b· ld t ıı. ~. 

1 
ımız, um urıyc ı aresının ur· ta ~ubesindeki ihtiyatların, yani 

Yun"nlıların •·fukabıl Taarruzu G- •• • • d me' uen çe p~sı ı, var a s Şeker fabri.kalarının fa:1Hyettnden p.'.ln- d - "kt d" t k·ı·ı . d • 
u •• u lÇlil en kezi ve bir itfaiye merkezi yardır. t . . "kt" d\ b l ize -· ve ugu 1 ısa 1 es 1 a •• y.,,.ın c, milli tasarrufun muhtelif .... kille-

Atl.n1. !?. (A.A.), cB_._B_.C.• n-a- un n emmın 1 ısa uıyeın uy •• n ıc-~r eken Türk köyluswıe d<lş•n hl:ae . - "ht" dd 1 . . •. ,. - Alınan ı"lk malu' mata na~aran u··- b •-v r ·· ·t b" k"ld . 1 oıgcr 1 1J 3 Ç ma e erının en ınu rı"ııden hır" "ını·n yeku-nu ı"se ll ın•ly~ 
bl AI • unun uuı..l.Şll ına musnı ır şe t e altı miJyon Jin k:ıdarıiır. Pancarın mu- ıı· I . . d d h"ld t · 1 ~ 

46 numaralı Yunan te ıgı: . ıu-- tarafı ı lnt.ide) lü ve yaralı miktarı çok yüksek de- · · rl t Wı · hlz LI ~ · ım erını c 0 1 en eının e me-- na yak.la~mı~tır. • d .. nın şıd- ~ tanz~~ı,millsal ıya ın ~ tlkm•r d .. 'n: er bayaa fiatı kilo b~şına 1938 de otuz pa- .... im kin bulabilmektedir. Bazı 
nut~uk ccphc~ino.e, uşrrla ... zırhlt teşekküllerini bombardıman etmiı ğildir. Fakat Iıiakal dört yerde in .. tahsısı, paranın ıs rarı, ovız v_:ı- ra iken 19;ı9 da kırk, l94:0 da eıu paraya ge •Aziz )'Urllaşlarun; 
detli mukabıl taarruzlarına 

1 
r~~; ve nUtralyö.ı: atc~ı altuu alnı~lardır .. \sanlar anka'Z altında kalmı~tır. Çık- ı.iyetinin ısl:lhı, memleketin gc-re.k mil- çık:ı.nJm~tır. mad~c gruplaruıda zanıan z:ın13~ l\lllli ik.tı::.at s.a.ha::,ında, ıı;:ünün nıc 

tnen, kıfalarımız ilerleme erın Yunan cephesinde kaydc deıeı· bır 1 maş olan yangınlar pek çabuk ta.h- ıı müda!aa. ıerek ik•ısat ve nafıa bakı· Hatta 1940 Sonbaharında milst:.ıhsip tale.bın artması, bu maddclerın kı- seleleri savJlabilecek olan wevzu-
muhtelıf istikametlerde devam ~l· d" dil · h · g eyarısın mından "ıratle techiz.i mevzularıruta . ·- foyet<izliı:'İne i~aret telakki edil- larıı kısaca krnas cimi• oluyorum. 

"h" mik hiidise oımamı>lır.> ıt e mı~ ve epsı ec - ·' lin 50 po.ra uz<rınden teslim ettıgl ,.e . .. "b" b t l t· ,• d ' • 
mişler, birı:c:: esir ve mw•ım • d"kk ıı· k d sa da ı ·· d"" · ı ·· r· 0· tedenberl tatbik ettiği yolu taa<Supla _ • mıyecegı gı ı, u a cp ne ıre>1n e · Bu sahada Cuınhuri,·ct idaresinin 

l 1 dır Eg-er tebliği ı a ı O U ~-y - n evve son uru mu§ ur. ı>ara<m• da ala.ı"'ı eskı pancara yeııl bır ı . il .. k - . . • 
tarda h'.\rn r..ılzernesi a nus ar · ak"k it le- nı··"-"aza etmektP-di-r . - _ "' . . . aynı n1a arın tu ene<:egınt zan- bıı ... ard•gv .. ı ic;;.lcrin chcnıtni.,:cti hat-. LAR"''IN z muharrir h ı n e şunu soy ·= . . . . fıat farkı odeıneğe de it rar verilmıştır. k d d . I :-. . • _ , . • . : . 

ITALY \N liAT li, nı B J •• J,. k t• Dünya siya~t \'1:1zıyetının., ne yolda ın-, h c·· h . t h:a.. ti ı·n ,, al netme e o::-ru o maz. ta azametı, dun)·a \'BZl"-ctının ıh-
""ALIK k istivor· grat mu a a 1 . . . Bu al um urıye UAUn"lC n ....... r Fi 'r .. s Li-Gi ..... - .. .J GE&iı,;ı. DE KARGAŞ '"'.'._ 9 kinu~uev.-elde taa~ruza u_ğ- e k~af edebilecei!.uıl tah'._"ı.n etmek haylı mahsııllcrimlzi azami derecede kıymet- AT Yl K EK das ettll'ı ~uk ınu~kul ~rtlara raj:-

Atina, 12 (A.A.) - Reuter: radık. •§!yah Gömleklıler, Uç (Bas tarafı 1 inci sayfada) müşkil olan kararsızlıgı korşısıno> al- 1'. d. k ve köylünün re!ahı.nı temin •Vesile bulmuşken, yurdumuzda ruen, memleketimizin ilıtısadi sa-
İtal··an esirleri kendi hatları gc· .kin ikinun Lib)'8 fırkalarınıız• ı ır.ağa mecbur ol~~ğumuz esaslı tr. ı>ir- ~~~:~::susundı gösterdiği h3c:'.'tasfyetin görülen iiat yükscli~i nıevzuuna hada herhangi b.ır s:ır~ıntısa ma· 

risiud~ biiyük bir kargaşalıkdi ~ii- 1 r~ tutuştular. Fakat, S'di B":- akşam >'.emeği :0_e_rilmi~tir. .. lorin icap ettirdığı fevkalMillle sarf,yatı, yeni ı ·- misalidir. Mü•tahsil, önümüz- temas etmeden geçmek istem:) o- ruz kalmam~ olmasi!c sabittir. Ge-
kiinı sürdüğünü söylem.ekte r er. ha .1!. d terkederek cenuba çekıl- Tabının edıldıgıne gorc muznke- bütçe muvaze?esıne. ve m paranın deki sc. de pancar zira.atine eheınmiyet rom. Dün:·anın gf'çirmekte oldu- çirdiğimiz. ufJk tefek . ıkıntılar, ik· 

Yunanlılar l\ıii.ihinı Bir ranıyı e reler Yugoslılvl·a ile l\1acaristan istikr3rına tesı_: etmıyece>k mem~l~r- verir:;e emeğin korunacağna emın ol- ğu buhranın aki!!ilcrinden, men1le- &ı!kldı teşk.Hfıtını cskidenbcri ta 
Tepeyi Aldılar diler. h ı ·. daki büyük haki- arası~da bir dc:.tluk paktının imza· dan karşılomaga azami dikkat ve ıtına [ma!ı<lı;. ketimiz de tamamen masun kala- i) i bir ~ekildc tanzime imkan bul· 

Atina, 12 (A.A.) - SaLihiyettar Bu kıs• t::~atı muhakeme ve sile neticelenecektir, gösteriyoruz. , Kiııt S•nayltnıh mnzdı. Yurdun emniyeti, binok ınuş_ olnn mcml~krtle~de bile,_ bu 
bir Yunan menbaından bildirildi- kati, uz~1n . ;erlıalde kendi ken- KONT ÇAK.İNİN BEYAı"llATl lçındo bulunduitu~tız _ıevknl4de şart- hamle maddelerdeki stok ve ihtiyatları- 'i"raıı altında gorulebılceek ""bet 
i.ine ~öre, Premeti mıntakasında mubaYYI ea.ıı. ıara ve bilhassa~ ~mr.üklt'~de alınan K;,ı~ıt ~anayiimiz büyük bir ınızın takviye ediln1esi lüzumunu ten ileriye geçmemİ'\lir. 
mühim bir tepe Yunanlılar tara- dLi e işliyecektir. . . Belgrat, 12 (A.A.) - D. N. ll. ye vergileri·> çok muhım nısbct.e azalmıı yolundadır. İzmit sellüloz fabrikasınm doğurmuş ve bu sıı.retlo malların Buoüukü neticeleri elde etmcgi 
fın<lan isgal edilmiştir. ~: .... hakikatiakifadyea:albmı·ıemkekıçımuu~ göre: olma<ına ra. ğmen, umumi isbhsal.Atı- kurulması ı;ona ermi ti•. Bu sureUe, tevzi ve taksiminde yeni bir mu- mümkün kılan amiller, millet•c ve 

al .... _ ... "-l:ıcar harici,..e nazırı Kont Csa- · d kada• otan • ıdat cimdiyc kadar hariçten &Plen baslı~ ·· t • b 1 t ' En ııü1ide İtalyan kıt' an ..,r~- teblıgı yaırn 't do··ktüren bir " , mızın şım ıye • ,eyrı. var • vazene tee. sus e mege ·~ nmış ı.r. Hükıinıetçe birliğimiz, berabl'rliği-
fıııdan V pılan bazı mukabil hu- h . ine u ını er "d" ~ ky, Budapeştedcn hareketinden muhammenatını tahakkuk ettir•bılece- kiigıt ham maddesini dahilden temin et- Fiat yük.selişleri ha istihale sıra- . k d" . b" b" . . "ti 

arrır h tta san' at eserı ır ·• sonra Yugo~lav gaıetecilc.rinc yap- kted' mek ve yine kurulnusı bilmeğe yaklaşan nıız, en ımıze ''e ır ırımı2c 1 
-

'wnlar pu kürtülmüstür. maharet ve a . gimizi gi!st•rm_e tr. _ sında husule gelen bazı iıni . ve madımız, vazifeye bag"lılıg"ımı~, 
di k t • be anatta ezcümle demj§&ir ki· istllwıli ikinci Jciğıt fabriknnıızı da yakında l:ıp ----<>----- Ontln için r ı: k ıgı Y · • ~ir:n hmn muvakkat sıkıntıların bir netıce- . hüsnüniyetimiz ,.e a~ık k•lp:iliği-

y t ··zu .. ndc bu sırada, en ço ·Ziyaretim tabiati.le siyasi ma- Bu yıl zirai istilısa!Mımız, son plla< ııliyete &ecirmek mümkun obcaklır. "d" d 
Hayfada bir Rumen - er u . 1·1 ı an resmi ld b iki · l. k ak lan sı ır. 1 mizdir. Bugünkün "" çok daha iyi 

h rrır a y hiyettedir. Bunun için evve en ll va•. atilerı·n·ın biraz wtünde olmu•tur. El- Binaenaleyh, . trus ıne ÇJ •• ac o Yük" im 1 
ed ld• ter döken mu a ' ·' ~ se e erin en mühim kısmı. ""'nler ıröre~mize eminim. Pa· aemisi müsadere İ l . · andır lıusuııta bir ~y SÖ) liyemeın.. Fa- de etü"'miz y•künlar, menlleketın '5- Istitısall_ lınıız harcı ilem kagıt ve kar- d .. -

" tebliğlerını yaı ·· hes"ıne Mı- .....- •· ı k ı eşyamn menşein eki Cialın, yani rolamn:, Milli Şelimizi.n yukarıda 
Kudus 

.. • 12 (A.A.) - Filistin İn- y 1n cep • ipli gerek Yugoslavyada, gerek Ma tiblAk mikdarile yıllık ihtiyat p>Jı ton iht<yaetmızı tamaMen arşı amaya 
Diyohr "~··c b:~tıkça ona hak ve- caristanda hcrkeı. bilir ki aramız· mecmuundan f:ızladır. Bılhassa Orb kii!i ge;<eektir. malkiteyedit!n Bt~reffü~de.n . ileri cel- arzettiii"~m sözleri elmalı.ta de 1 am 

Wiz ali komiseri Mac Michel. Hav- sır cep esın . b ti 1 Deri sanayiimiz, hem halk, hem ordu me r. uııyevı mahıyctte olan ..deuktır. Ru daki s».ıı1iml ıniınase e er ya nız Anadolud3 n13h'Jul, ı;itU,:ilerimizi mem- 1 b f" h 'ı k d 
fa acıklannda demirli bulunan - riyoruır. A. l:EKIB müteaddıt devlet adamlarının zi- nun bırakan bir lx>lluktadır. Mil>lalısil, jhliyacLmızı kaı·;ılnmnya çalı:ımaktadır 1 k'::' ıat. ta avv~t eri _ ar§ısm a, lı_ü- Nefsimize, memleketin iktısadi 
inen bandıralı Bucedi ııemisinin 'ı' ç k"" 1 k d d Dokuma Sanayii umetın alacagı lcdbır, ancak mus- Iı.odıet ve istikbaline itimat ede-
müsaderesini emret.niştir. bv devlet adaınlarl i~i milletin bi- M~nickPl:rnlzınb.-ı:ılıc:az.iraatmah.sul- Dokuma sanayiimiz, bi.ıtün sı;:ı'1! ~u- ~.sa a a a a lll' ı. ı e m

1
, .u ~rği:ıı, cok hevesle. çalışacağız; kat'i ~~:!~::~~:~~~===~===========::== varetleri neticesi tle~ildir. ün ·u ;yı paur ş..rt an arş"'ın a ır. \ b t h d k 1 bT d" N"t ki b 

R d • h bb t . d 1 b• ,,1 v ve 1., ... r 11 lıul at beleı·in1i:ı nra~ında en ÇE"tin imtihanı ge. gıbı mallardan dışarulan gelen erın bir itimatla mücehhez. olarak çok 

A 
riblrine kaTşı duy ugu n1u a e e ]pı·u! rn o ..ın ı~ •1• l "' u. > . • • .. dai · d 1 

T L d . 1 . lla 1 ve .... ı•le . c . ~-. · ~irmek!edir. l\halAtın hemen tamamen daha geıuş ımkianlar resın e e- çalışacağı~: Sariettii'rimiz ga)·rell~ 
ı t('ttünıan olnıu~lar ır.• ·neH .. nnın ı.• · -u» T n uu:o.."'· . . , , . . . . . dil '" ~-

• .. talı tin nıt.•nfa:1t ni C' iyi durmac::.ı, ıhtıyacımızı kcndı ıphk ve do- da.rıkine ve dalı1lde tem.ın e en.. rin mutlak ve mutlak semere ve----0--- me.çe, mu • . . n 1 1 k l it . 1· . d 1 . d • - der--ede istihsal e- .. . k • kanıya<"• k şeidldc ta"lzinı edilmt~tir. kuma arımız a arşı ama vnzıye ın1 o- erın e az.amı ~ r~egıne ınanara t>11ılıs.acag· ız. 
Vindsôr dük ve düteaı · d"Im · ı ı akt d '""' -o 

Eli kula-

jjındadır 

Nanenıollaya benzin, gaz ... 
.vağı ,.c ınotor-ine yeni (iatlar 
tr,!)bit edildiğini söy1ediın. 

- Eh öyleys~ eli kulaf:ında· 
dır ..• 

D:v• rtk. dc~am etti: 
_ w ~ crede~ sı! taksi ve oto-

büs sahip! ri fıatlara zam için 
iLicdiye;ve müracaat ederle1' 

Kim aldırı• 

yor ki .. 

Selin1i fzıet • Vi-NU• ya: 
- Hata ettin!. 
Dediğini tebarüz ettiriyor. 

Nanemolla: 

ki . •hata ettin• di· 
gibi kaç ~1 

or da tınmıyor.. . 
Y d"kt ""ura ilave ettı: De ı en ~ ' . Jd 

~ deınenlc mı a ıra-- ~cnın a.uı 
cak \C , ulı .. de> i~ peyı; -
bcr, deıuiyccek! 

Denize 

Jüıen 

t 1 · bozuk giden bazı gn
s erı ··b ı · ı· .- t ler işi yeniden lali a ı ı-

ğ: :urdular. Naııemolla ile bu 
bahsi konuşuyorduk da; 

_ Denize dü~en yilana sa
rılır- derler. Fakat, bu gazete
ler boğaza •arılıyorla~

Diyerek, devaın ettı: 
_·Çünkü kendileri batar• 

ken hiç olınusa bir boğazı d11 
ııkarak öldürmek ve batırmak 

1'ıuhtelif ziraat sahalarında ve nıuh- ğurnıuş ve bunda iltihe.r edilecek neU. ı csıı:ı.e ç
0
a •Ş•. ~ ~ifil Hepinizi. hürm"elle ~elimlarım.• 

hastahanede telif me\·z··lar üzer!!'de senelordenberi celer n'ınmışlır. Halen bütiin tezgMılaı HUK MJ;TJ, l\lERASUIDE BULUNANLAR 
. muntazam t, r program d•h linde ınki- yerliiplikle çalışmakta ;basma, kaput be- TEDBiRLER Ankara, 12 (AA.) _ Başvekil 

Mi~mi. 12_ ~A.A.l,-;-- fü~hasta~a-ışal ettiridiğimiz me. ,.e M n etmek- zi, diğer cenkli ve de>entı bezler ve yün- •Aziz yurtla~larım; Doktor Refik Sa~dam bugün An-

i neye ınen dutt. ve cı.uses \ı ındsorun teviz. Bu sene metrl<'ketın b dıassa ı.i- li.i kı.Jmaş ihtıyacımı. dahilden temin <'- Bir sene evvel, yine İktısat ve k:ıra Halkevinde söylediği bir nu-
pazarlc inrtcn evvel Il3hama k acı:- ra~t aletıer·ıe tech1

7: iı; '1 ,1fıhlm para- lunrnak ::ı ve bilhassa ordumuzun ihti- Tasarruf Haftası münasebetile: tukla on birinci Ta~arruf \.'"C Yerli 
\ıarına dönmivccr•klcri \'? ·~e~ i c lar tahsısp f'ttik. Memleket ıkın.at sıs- yacı ırf kc!ldi kumaş!arımızla kar~ı- «Hükllmet nıiiteyakkızdır. Yersiz Mallar Haftasını açmıştır. 

ı 
daha fazla kalacaklarl bı~dırilm~~- teminin temelini t~kil eden 7.iraat iş- lanmakhıriır. ve sebep~iz spekülitif fiat tereffüp Bu nıünasebetle Halke,•inde ya-
tcdir. Bu karar düseoe bırkaç gun ı ıcr, her zaman olduğu gibi dılşundükle- Hul bir taraftan tutunmak, bir ta- !erine meydan verilmiyecektir.• pılan törende Büyiık Millet Mee-
cvvel vaµılan dis ameli, atından rimizin başında gelecektir. raflan n 11 etmek gayretıode ve mü· demi~tim. Hükumet, bu sabadaki !isi Reisi Abdülhalik Renda ile 

, sonra doktorların tavsiyesi üzerine l\1111i Sanayl cadelesı..n<lc olan sanayi VP m01den ışle- tedbirleri !\otiJU Korunma Kanunu- Vekiller Parti Genel Sekreteri 
verilmistir. Milli sanayiimiz, bugi.inkil m~deniye- rimizin br1günkü vaziyeti Cümhuriyet . d h"I" d 1 F"ıkr"ı Tu.'.zer, ıneb'uslar, Genelkur .. 

. h-'""k • rı· b" uun çerçevesı a ı ın e a mıştır. tin istinat eltlği <lemir ve kömür lemel devri ic;ın i.U\L a.en şcrc ı ır manza- ld k _. .. d f V k"'l t' 

İngiliz ticret vapurları 
zayiatı 

• Al ra arzetmektedlr. Bu işlC"ri yürütmenin Liizuın eörii Ü çe, bu kanunun ce- n13y ve !\lifli ınu a aa e • e ı er· 
~anayiiden kiı•1ya sanayiıne, harcı em zai maddelerinin tatbikı"nde tered- ·-~-ı bütün Vekiletler müsteşar 

d dd. lcr' sanayı·ine her şryden evyel, bilgi ve azimle bir. ...... , 
is~!hl:lk ve gı a m:ı ı ı• düt edilmemiştir. Ve edilm"ıyecek- ,.c müdiri u __ mumileriyle .. m.il_li "ban· 
kad:ır öğünülebilecek bir ehra'm seklin· likte biı)·lık bir sermay" işi olrluiı.ı mey_ 1 d 

d ., 8 ı viıeul e e< tir. Ban ihtikar !e§ebbüsleri, nüve kala•. ve m".es~esc er mu ırı umu-. 1 1 q (AA ) - Deniz de kademe kademe yükselmektedir. dan auır. u 'ermaye ere . v rm d h d b 1 kt 
Yenı Or e~.ns. : . .t . 1 K-mür havzamızdaki ocakların tek ~IT!i CCmht.rriyet devrıne ruısıp olm~- 'fl{tliu e iken imha edilmiş ve ye- m.ilc~ı, ,,se rnnız e u unına a o-

istiyorlar~ 

tjcaret encumenı k.on ~ amt ı~a "d o !tında dcv'etı;e işlet'lmesi tabak-, Itır. crı..,,huriyet Türkiye, ikt.ısadi kal· nilcrinin başgöstermesine >el çe- lan Orfı _idare Kumnndanı Ko.-ge
Land, Amerikan denız tıcarc :- ~:e e:tirHmiş bt;lunmakta.dır. Bu ted~ k.ınrr.a~ını kend!~;nin olmayan sermaye. kilmistir. Surası memnuniyetle neral Alt Rıza Artunkal. İstanbul 
derasyo~unun _se!le toplantısı .. mu- lbir yalnız madenciligimiz için d•Jiil lere bırııkam~zdı. Bugun vnrdığımız yer kaydeclilmeğe değer ki: Bu hadise- Valisi L~tfi Kı~~ar, An~ara Vali 
nasebetıle verılen ~ı)-afette sovle-kl ... ;.. ·kt1!':ıcil bünyemiz ve sistemimi? ve alddt,mız yol, biıyilk milli sermaye- ler mahdut bir sahada kalmıştır. ive Beledı)'e Reısı Tandogan, Em
dii!i nutukta Amerıkanın 2 _bu~u. \o.u unh ı oti haizdir Filhkika kö· !eri b;ızol yaratmak surelile olınUŞ~ır. Maamafib. fiatbn ..,bepsls yere niyet müdürü, matbuat mümessil
milv<>n tonlliıtova .'·akla,:an I~ııılız çl!l e_ ~'.';,:ı~tunızın r~vkal~rt• ~ra;t Bu sayedtdir ki, bize beı .er memle- . iikscltenleri ceı:alandırmakla ik: !eri ve kalabalık b!r. halk kütlesi 
ticaret ııemisi zavıatı.~ı karsı _amı- ".::;:d; ~a~i ~rtmokta bulunnıa<ına rag ketlerde eşi bul-ınmıyan biıyiik milli !ifa etın~mektcyiı; fiatların zarurı baZU' bulanmakta ıdL 

A. ŞE.K.lB ya devam edeceg nı sovlemıstır. '' 



SAYFA-4 

lngiltere taar
ruza geçti 
(Başmakaleden devam) 

ve tam yerinde başlamıştır. 
1 - Tam zamanındadır: Çünkii, 

İtalyada maneviyat bozuktur. Bir 
çok kumandanlar değiştirilmiştir. 
Bunlar, işi ele alıp iyi kötü yeni 
tedbirler ittihaz edinciye kadar, 
bilhassa ba~kumandanlıktaki «fası
Jai saltanat. tan istifade etmek la
zmıdır. İtalyan donanması, ağır ha
sara uj!ratılmıştır. 5 zırhlı, 7 kru
vazör tamire muhtaçtır. Bunlar ta 
mir edilinciye kadar İtalyan deniz 
kuvvetleri müessir bir harekette 
bulunama"'ar. Hava kuvvetleri de, 
eski malzemesini henüz yeniliye
memiştir ve muhtelif cephelere da
j!ıtılmıştır. 

2 - Tam yerindedir: Çünkü, 
Mısırın Garp çölündeki İtalyan or
dusu yan mahsur bir vaziyettedir. 
Haltalardanberi muntazaman İn
giliz hava kuvvetleri tarafından 
bombalanmak suretile talırip edi
len iaşe maddeleri, benzin stoJ<!arı, 
ceohane ve diğer malzeme, Ital
yanlar deniz yolundan tanı istifade 
edemedikleri için, tanıamile yerle
rine konulamamıştır. Suyunu bile 
İtalyadan, İtalyadan değilse bile 
Bingııziden getirmek mecburiyetin
de bulunan bu ordu, çölün i~indc
dir, bin~naleyh güç bir vaziyette
dir. Mısırdaki İngiliz kuvvetleri, 
mütemadiyen arttırılarak, ya Gra
ziani ordusile denk, yahut da ona 
yakın bir sayıya çıkarılmşıtır; Hin
distandan, Avustralyadan gelecek 
kuvvetlerle mütemadiyen takvi
yesi mümkündür. Buna mukabil, 
İtalyan ordusunun tai<viye ve ik
mal alması deniz hô.kimiyetinin 
lngilizlerd; b":lunması hasebile, 
gayet güçtür. Ingiliz donanması, 
İtalyan deniz kuvvetlerinin şu za
yıf zamanında Graziani ordusunun 
ıol cenahında, yani sahil yanında 
ve gerilerinde çok müessir olacak
tır Bu ordudaki Trablusgarplı ve 
Bi~gazili müslüman askerler, İn
gilizlerin dostu olan Siinusilerin 
aylardanberi yaptıkları propagan
dalarla, düne gelinciye kadar ken
dilerine çok zulüm yapmış olan 
ltah·anlarla beraber, canla başla 
harbetmiyecek bir ruhi halet için
de bulunmaktadırlar. İlk gü71ii alı
nan esirlerden çoğunun bu müs
lüman askerler olması da bu dü
süncemizin doğruluğunu teyit et
incktedir. 

Hulasa, İngiltere artık müdafaa
dan taarruza geçmiştir ve mesele
nin bütün ehemmiveti buradad1r. 

Abidin DAVER 

· lngiliz ordusu 
(llaot taralı 1 inci ..ıllfede) 

Cörcil, Garp Q(ilündeki İnııiliz mu
vaffakiyeti hakkında bugün Avam 
Kamarasında beyanatta buluna
rak demistir ki: 

c- Gecen salı bir İngiliz kolu
nun Bu~bu_:ı ile Sidi Barrani ara
sında sahile varmıs olduklarını, bu 
hususta tefsiratta bulunmaksızın 
bildirdiitim vakit. bumın bütün 
manasını Avam Kamarası heT hal
de takdir etmistir. 

Bu kol, Mısın istila etmis ~!~ 
italvan ordusu kuvayi külliyesının 
rical edebil•ceiti yolu .ııayet tabii 
olarak kes:mis bulunuyordu· Fakat 
mesele şu idi: General Wilson kuv
vetlerinin, çlilde yaptıkları parlak 
yürüv\işle - alkıslar - elde ettikleri 
bu revirnıe vaziyetini idame etti
rebilecekler midir ve bu suretle a
tılan ain her noktada deniz kena
rına kadar çekmek mümkün ola
cıık mıdır?• 

Bundan sonra başvekil bu hare
katın muvaffakivetıe basarıldımnı. 
Siddi Barraninin alındıj!ını.. bir iki 
nokta müstesna bütün sahilin İn
gilizler eline .ııeı:tiltini, si;ındiye ~a
dar yedi bin esir alındli!ını. çevır
me hareketinde ne kadar esir alın
d.ıi!ının henüz bilinmediJi'ini, fakat 
üc İtalyan fırkasının ve aynı za
manda siyah .ııömlekli te:ıekkülle
rin büyük bir Jruıınının imha ve e
sir edilınis olmasının müsteb,ad bu 
lunmadıj1ıını, ge!ecek hafta daha 

tals.ilatlı izahat vermesi muhtemel 
olduğunu alkışlar arasında söyli
verek nutkunu şöyle bitirmistir: 

c- Mısıra verilen garanti ve Mı
s;r:n her şeye karşı müessir bir 

tarzda müdafaa edilecejti taahhü
dü her bakımdan verine getiril
miştir. - Şiddetli ve sürekkli alk.ı.s
lar - > 

İNGİLİZ DONANMASI SOL
LUM YOLLARINI DÖVÜYOR 

Kahire, 12 (A.A.) - Bir deniz 
tebliği şunl8l'ı bildirmektedir: 

10 gecesi ve 11 ııünü deniz kuv
vetlerimiz, sahil lxıvunca rical et
mekte nlan ve Sollum etrafında 
bulunan yollardaki d~an kuv
vellerini bombardıman etmislerdir. 

Liva! yine Pariste 
Bertin, 12 (A.A) - Stefani: 
I.iiv~l. Visidc kıs:ı b·r ikametten 

iKDAM 13 - BIRINClKANUN 1910 

Tüccarların elin. I 
deki buğday 

Memur alınacak 
P. T. f. Umumi Müdürlüğündea 

Iktısadi Yüriiyüş · "Sazmas ,, Sanayi ve ziraat makinalari 
(Bllf tıı.ralı 1 iB<ıl l&;rlada) 

gelen mallara da el konulmaktadır. 
Ofis şimdilik değirmenlerden baş
kasına buğday vermemektedir. Fa
kat bugünlerde Ankaraclan bekle
nen emir geldikten sonra tekrar 
tacirlerin mü~ahsilden mal alma-
sına ve piyasaya çıkarmasına mü
saade olunacaktır, 

1. - İdaremizde münhal maaşlı .., lieretl! _,..,.lyetle.,. 
mezunlu müsabaka ile alınacaktır. 

orta mektep 

2. - Müsabakada muvaffak olanlanı idarenin tetclü edeceği yerde memu
ri;y« lnıbul etmeleri ıarttır. 

3. - Müsabakada muvaffak olanlara 3'656 uyılı kanunun btikmüne &öre 
cl5> Ura asll maa~ veya 60 lira ücret verilecektir. 

4. - İsteklilerin 788 sayılı memurin kanununun i cö maddesindeki tart
Jarı haiz olmaJan ve devlet memurlyeriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşı
nı geçmemiş olmaJarı lilı.ımdır. 

ikinci Jılıaı dün bir 
toplantı ile teıit etti 
<İktısadl Yürtiyüı;> mecmuası dün sa

at 16,30 da Galata Yeni Yolcu Salonwı
ia senei devriyesini lrutlanuştır. 

Son karar üzerine ekmek narbı
nın tesbit i§inde de tadilat yapıl
masına lüzum hasıl olmuştur. Ev
velce buidayların fiatı müstekar 
olduğundan ancak umumi bir ka
rarla bu fiatta nyahut nakliye 
masrailarında değişiklik oldukça ' 
narh yeniden tesbit edilirdi. Halbu
ki bnndan •onra Ofis muhtelif yer
lerden aldıilı buğdayları kalitesine 
göre değişik iiatlarla deiirmenlere 
vereceğinden her zaman ekmeğin 
mnliJeti de değişecektir. Buna gö
re sık sık ekmek narhmın tadili 
lüzumlu ı:örülmektedir. 

5. - Mfisabakaya girmek isteyenler 20/12/940 gU.nü akfam.ına kadar 
dUekçc ve evrakı mü3bitelerile birlikte irntihanl<t.rın icra olunacağı P. T. T. 
?ııterkez Müdürlüklerine müracaat etmelidir. 

9. - Müsabaka her vilayette P. T. T. Merkez llıhıdürlültlerinde 23/12/HO 
tarihine müsadif Paurteol ıdlnü. u.a.t O da yapılacaktll'. c11347> 

f O FARSOL 
uı birinci 

Kan, ~uvvet f 8 istiha Şurubudur. 

Bu toplantıda Üniversite Rektörü C•
mil Bilse~ İstanbul :Basın Birlili Reisi 
Hakkı Tank, İktısat Fakülte_,; Dekanı 
Profe•ör Ömer CeUU Sarç, Profesör Şük
rü Baban, Profesör Suphi Nuri İleri, 
Umanlar U, Müdürü Rau1i Manyas, 
Profesör Osman Fikret Artun, İstanbul 
Ticaret ve Sanayi OdMı Umumi KAtib! 
Cevat Nizami, Mıntaka Ticaret Müdürü 
Avni Sakınım, S!ıe Ye cam FııbrlklL!I 

Müdürü Vahit Demirkan, Mmt.alı:a İk
bsat Müdürü Haldk ,,. ilctısadl meha1!-

1 le mensup tanınmış bir kısım zevat ile 
bankacılar hazır bulunmuşlardır. 

İktısadl Yürilyüş Mecmuası bu toP
lantıda mecmuanın ihn! karakterini 
temsil ve mllzahııretl ilmiyede bulun
mak üze"' Profesör Ömer Cel11 Sarç, j 

...... .., ... Her eczanede bulunur. •••••--ıııııiijProfesör Şükrü Baban, Fahreltin Be<
ken, Pro.fesör Nömarlt ve Yüksek İktı-ı· 
sat ve Ticaret Mektebi Profe.örler!ndeıı 
Abdülhak Xemal Yürük'len mürekkep 
bir he:ret oeçilditini beyan etmiştir. 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Ekmek bu sabahtan itibaren 1' 

bııcuk kuruşa satılacaktır. 

Askeri vaziyet 
(Bastaariı 1 inci ı;a'l/fııda) 

ı .ırtki& tarr1nıo hmmb"etlerfnl 
g(İ'>termektedir. İtalyanların çöle 
dafıllll1' bir h3lde mublel!f tepe
lere top ve mitralyöz yerle:ttlrme
ıerJ:ne mukabil İngilizler bu sıkı 
miid.afaa ıislmini bindlrllmiş 

ku' vetler ve tayJ.·arrler va.~ıtasne 
tt>ker &.eker lmh:.. etmekted.,ler. 

Jfilen büylik muvaffakiyetler 
t>Jde etml' olu muazzam İngiJb 
ta.ırnızwıa..o nereye kadar devam 
e-decei1 malüm olm:1ma.kla bera· 
ber, Trab1USC'&rp İnı-ilb: ve İtal
yan Somslllerinln istikbalinin ne o
Jaraiı n.ale değer. Aynı zamanda. 
kaynqan Habcşlo;tanın İtalyan he-
1.hnetini katmerle-;tirrn bfr lhtilil 
)'UV&Sl 11.alkııe celrnc:-.inl btkliy~

biliriz. 

AltN A VlJTLuıtTA: 

Yunan ordusunun Anıavutıuk 

cepbr<ıılndc yaptıfı harekat hak~ 
b verilen son matO:mata na.uran 
muhartbe Elenlerin lehinde inkt

pl etmeklecllr. 
İlal7an onlusmıun vaktlle olk&-

7e& eillkleri arazi m.inü.lan Ya,.. 
nan enlu.•unun ilerleyişini dur· 
durmama.1r.t.a. ancak ailr~
tadır. 

Cenubi Arnavutlukla llo İtalyan 
hava Wünün Yunanlılar tarafm .. 
dan ıuaıı, tesirini cöslermei;e bq
lan:uttll'. Bu üsler Aayaaara.nda, 
Detvlııo ve Erclri Wler:dir. 

Bu mınlakah Yunan ilerleyişi 

italyanlann muka,,rroetbıe rai
men önüne seçilmesi imkinsu, 
yaeyik •dlcl bir silindir mahiyeti
ni atmqtu. Erglri ve dJfer baza 
noktaların lş('all iııf"rine Yunan. 
7ürtiyiişöne verilen yeni hamle 
muva.tfakiyetıe sona rnn\şttr. Bıı 
kısımda h5.Ien yapı1makta olan şey 
muharebenin bu.ndan sonraki saf
ha.smı l:aaınrlamaktan ibarettir. Bu
rada tu noktayı tebarüz ettirmek 
isterim ki "tısır C<"phe!;'lnde de ol
duğu ıibl İtalyanlar ~a:>tıkları yol
lardan mı.ifade imkit.nı b11lama• 
makta ve bu yollar daima hasmı 
brafa fayda temin etmektedir. 

Anlasıhyor ki ötedenberi iyi yol 
mühendisi olduklan malüm olan 
İCalyan1ar yoklutunu sık sık ma
ı:eret esbabı yaptıklan yollan ta ... 
mJr etmekk, dü7~1tmrktc ihtisas 
•österiyorlar, fakat bu yolda Uer· 
Uyebilmek kabiliyetinde olınadık
Jarını bidiseler lsbat ediyorlar. 

So• vaziyete IÖre, halis& olarak 
Yunaa cephesinde kat°i nel.lcenin 
30 veya 45 riin '-çinde Yunanhlar 
lehinde lnlao edllebilecetiDI sö:r
!lyebil!rbı. 

siYABi VAZiYET: 

Günöıı en müblm siyasi hadl
ıteSi şüphesiz İtalyanın burlinkü va
•lyetldlr. Bü:rtik heılmelltT hak
kında İtal,-an mJlletine hesap ver
mek mecburiyetinde olan Mu'so
llnl ne 7apac>Jı:T İki ihtimalden 
biri: 

1 - Btzlm~tbı devam t"drreil 
vr daha. büıliYl'<'f'iine kani olarak 
ifı.in orta.t;ında idare mekaninna.sı· 
nı bırakmak, veya Fra.ıL-s.ıı. ,ıa,i 

mütareke akt~p çekilmek, 

z - Almanya.dan her ne paha
ınna olursa. olsun yardım istlyere.ır. 
"azlyeU düzeltmek hiç olmazu 
muayyen muka.veınet haUanm tu

tabilmek. 
Bu W ,ık ta Mussollnlnln, ıanl 

fa~lz:m.ln p~sttJini ll:ıra.ca.k ve 
belki de İlalyada bir rejim dei!l
flkllii vulr.11 bulacaktır. 

Btitiin dun.v&ea. vazJyeti merakla 
bklp olunan f .. tsı İtalya !slll<li
line Slinltlt bir rota ,·ermek. mee
burl:rellndedlr. Bir, nihayet iki &J' 

&0nra k.c"tinku ital:ranın hilen 
devam f'ttiritlitl harbin neti<'t"sile 
bt>rabf'r bt'i nıiyeH de anlaşıla.· 
~ın·. 

N. rı. 

Silim llmanmm larananlt lemı.lomneoi l§i ~ ırarlla elısiltm4!7e kon.. 
muştur, 

Tahmin bedeli ıee-ıs lira 1' 7,5 teminatı >m1Yokkate 2018,62 lirachr. 
ihale 23/12/IMO Puarleai lfinü •at 18,30 dadır, Taliplerin mail ve tüo

carl v....ııct ıiluteberelerile ve bu aibi işlerle if\lgal ettiklerine dair 1§ mele-
' tubu ve teminat makbuz "711 banka melnıbıle birlikle mühürlü zarllar ihale 

saatinden bir saat evveline kadar Galatada Rıhbm üzerinde i.tanbul Mın
taka Liman Reisliği aatın alma komisyonuna tevdi elmelerl ve şaruıameyi al-
mak isteyenlerin ri7aset .idare: aefiilin.e mürtıraatlar ilôn olunur. <11482> 

Beyoğlu Vakıflar direktörlUQUnden 

Samim! bir hava içerisinde toplantı 

devam ettiği sırada İktısadl Yürüyüş 
sahipleri tarafından .Hukuk İlmini Yay_ 
ma Kurumu> nun mütenazırı olarak İs

tanbulda da bir cİkt1sat İlmini Yaym:.. 
Kurumuıı adile bir t'emiyet kurulması 

hakkında bir fikir .ortaya atılınıa, bu 
j bütün hazırun tarafından a!Aka ile kar
şılanarak münak8,3a mevzuu olmu§tur. 

1 
Neticede ce~iyetin ıtattisünü hazırla

, mak il7.ere Ömer Ccl31 Sarç, Cevat Ni-

1••--•·.::ı••·------------.. ---------1 ı zamt ve Server Somuncııoğlu'dan mü; rekkep bir heye\ ııeçilmiştlr. 

529 66 Feruza mahalleslnln T'l!rkgüc(l sokalmda eokl 23 ııayllı 411 metro 

Neşriyatile rrıemleketin iktısadt haya
tına hizmet eden refikimiz cİk:tısadi 
Yürüyü~, ü tebrik eder, devamlı mu
vaf!altiyetler dileriz. 

50 santim arsa 
5Z3 H Boğaziçlnde Sarıyer mabaBesfnfn Hac:ıkaptan "*alında eski 18 ye. 

n! 12 ıayılı ahşap eY. 

Yukarıda yazılı cayrımenkullerin mtilklyetıeri ~ PQra ile oabllan 
11/12/940 tarihinden itibaren otuz 1fin müddetle pazarlığa bıralulııııştır. 

İsteklilerin va.kıl akar ve mablıılAt kalemine müracaailan. (11755) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlre ft ~e m01<•·ı1ı~-

Mne: Baln1JJ Catatotı. 

Şehir 

Dram kıamında 
Tepeba4ında 

12 birincikanun Cuma 
8.00 
8.03 
8.15 
8.30 
8.00 

\2.30 

Program 
Müzllı: 

Ajans 
Müzik 
Ev kadını 
Program 

18.30 Müzik 
19.00 Müzlk 
19.30 Ajana 

1945 Müzik 

yok ... Nş-de No. 43. Tel US 
13/12/940 Cuma gllnU 
Akpıııı saat 20.30 da 

-·ı BULUNMAZ UŞAK 
ZAYİ - İstanbul !thalit ııilm-r Yuan: t. M. Berrll 

12.33 
12.50 
13.05 
H.00 

Müzik 
Ajanı 

Müzllı: 

Müzik 

20.15 Radyo Gaz. 
20.45 Temsu 
21.30 Konusma 
21.45 Müzik 
22.:ıo AJans 
22.45 Müzik 

18.00 Program 23.00 Müzııt 

18.03 Milz.!lt 23.30 Kapanııı 
rüi!ünün 23483 No. lu beyanname- Jf. 
ye ait 534318 No. lu maldnmı zayi 
etti.m, Yenisini cıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Mavir Jjehar ve J3eriki 

Komedi Kıamında 1 
13/12/940 Cuma gtlnü İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Dl-
Akpmı saat 20,30 da rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

P A Ş A B A Z R E T L E R 1 SON TELGRAF Basımevi. 

- Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok ..\.şısı 1 

ıı..Dttat Salh Jlal>kemeleri Bat IUl!pllflnden: 

Emine Adar kendi namına asaleten ve çocuklan Hüsnü;re ve Fatma HAie 

Jel>oğuklui!u ve ihtilatlarına 
~arsı pek tesirli ve taze aşıdır. 
i)ivanvolu Sultaıımahmut tür-

1 
namlanna ye!§yeten Şefkat Sedat vasisi Şefkat Bekir Necati vekili Şefkat 
Evdokirnos, Triyandafilos, Yusufakinin p.yian sahip olduktan ve kabilitakslın 
olmamasından şuyuun iza1esi suretile satıaş karar verilen Amavutköyilnde KL 

bı-s , -o. Jl3 

Besiktas Sulh Mahkemc!~rı B~
kıitipliqinden: 

Evvelce Bakırköyünde han 
sokağında 34 numarada oturan 
Şefket. Sedat. Bekir Necati va.sile
ri yine avnı adreste Sefkat. 

Evvelce Ortakövdc Kireı;hane 
sokağında 3 numarada Triyandefi
los ve Evdokimos ve Yusufakive. 

Hi ;sedar Emine ile savian muta
sarrıf bulundu~undan Ortakövde 
Kirc~hane soka{!ında 3 numaralı 
ve 1044 lira kıvnıctı muharnminesi 

1 
hanenin kabıli taksim olmamasın
dan suvuunun izalesi surctile Mah
kemece satısına karar verilmiş ol-
masından dairemizce acık art
tınnıya cıkarılmıs olup sartname
si divanhaneye talik edilmistir. 
14/1/941 Salı !!Ünü saat on dörtten 

1 on altı va kadar birinci arttırması 
günü olup muhammen kıvmetinin 

1 
yüzde yetmis besini bulduğu tak
dirde ihalei kat'ivesi ve aksi tak
dirde 24/1/941 Cuma günü aynı sa
atlerde en cok arttırana ihalei kat
iyesı icra edilcce2i malUmunuz, i

kametııahlarınızın her birinizin 
mechul bulundui'u memuru tara
fından wrilcn mesruhata göre 
haklarınızda satıs ib.,ıı makamına 

kaill'.' clmak üzere iliınen tebliğ o-
lunur. (1103) 

reçbane sokağında 3 No. lu ahşap hanenin tamamı acık arthrmaya çıkanlmış 
olup H/12/940 tarihinde ~artnamesi divanhaneye talik edilerek 14/1/941 Salı 
günü saat H ten 16 ya kadar dairem~de satılacaktır. 

Arttırmaya i~irak: için % yedi buçuk teminat akçesi alınır. Tc11ı\liye res
mi 20 senelik taviz. bedeli ve ihale pulları ve tapu ferağ harcı müşterisine ait
tir ve peşin para ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kiymetinin % 
75 ni bulduiu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aks! halde en son arttıranın ta
ahhüdü haki kalmak Uzere arttırma on gün daha temdit edilerek 24/1/941 
Cuma günü aynı saatlerde en çok arttırana ihal~ edilecektir. Kıymeti mu ... 
bam minesi 1044 liradır. 

E\~SAn - Kapıdan içeri girildikte ulak bir camekanla bölünmüş bir an. 
tire 'l:e buradan girilinrll' bir u!ak sofa üzerinde caddeye na21r bir oda ve arka 
taral ta bir mutfak ve yanında bir ufak kiler ve bir halc1 ve motfaktan bah ... 
çcye ÇJkılınca ufak bir bahçe ve mutfakta bir sarnıç ve birinci katta sofa .. 

dan altta aynk merdivcnile iner bodrum ve camekfuıla bölmeli iki katta bir 
sofa üz.erinde büyük iki oda ve bahçe tara1'ında bir oda ve bir kiler bir haa 
ve bir taraça ka1ına çıkıldıkta. büyük bir sora, bahçe tarafında büyük bir oda 

cndrleyc nazır bina cephesi tahta parmaklığı havi balkon t~rkos ve elektrik 
te::;ı. ıı ı binanın içi ve dışı yağlı boyalıdır. 200-1 No. lu İcra ve İfhis kantınu
nun 126 cı maddesine tevfikan ipctek sahibi alacaklılarla diğer aliı.kadarJann 
ve irtifak hak n ı::uhiplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hu .. 
sus.ile faiz ve nıasrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 15 gün için

de dair~mize bHdirnıeleri 13zımdır. Aksi halde hakları tapu sicflleriJe sabit 
oln~adıkça ı::atı<; hl•d!'linin paylaşmasından hariç kalırlar. İ~bu madd(>i kauuniye 
ahk.lmına göre- hareket eylemek 've daha fazla maIG.mat almak isteyenlerin de 
940/5 sayılı dosya numarasile memuriyctimizc müracaatları ilc\n olunur. 

Gii 

(1102) 

Mh. lıt. Lv. Amirliği ıatın alma 
komisyonundan 

20.' J. Kanun/940 Cuma günü saat 15 te ac;ık eksiltme sur~tHe müteahhit 
nam · hcsnbın~ı 3000. takım çamaşır alınacaktır. ~luhammen bedeli 3142 lira 
50 kuru~ ve '\ ıeminc:ıtı 236 liradır. Evsafile nümune ve şartnamesi komis
yond<.. her glln &tırülebilir İsteklilerin trminat n1nkbuzlarile giınündc Galata 
~1nmhane caddesi İbrahim Ritat hanındaki komisyona gelme1eri. (11451) 

J..tanbul İkinci 1c1a Memurlu- İ•lanl>ul İkinci icra l\lemurluiund&ıl: 
Qundan: Dairemiz.in 939/2772 No. lu dosyasile fnahcuz olup muameh:nin tekemn1ill 

Bir borctan dolayı 39/300 No. lu üzerine bu kerre paraya çevrilmesine 1<arar verilerek Beyoglunda Tcpebaşın. 
dosya ile !ahtı hacze alınan 7600 da Kallavi sokak 30 No. lu evin alt katında (Ander Lander Canstat markalı 
adet yumurta 17/12/940 Salı günü 603 No. lu) matbaa makinesi ve Tepebaşında Venedik sokiık 6 No. da Frao
saat 16 dan l 7 Ye kadar ~stanbul •ızca ve Türkçe matbaa hurufatı ve kasaları ve Beyoilunda Sokızağacı cad
Yai! iskelesi Yemiş Zındankapı So- de.inae 14 No. hı evin bir odasında Rumca hurufat ve kasaları ve koltuk 
vancılar caddesinde 77 No. lu dük~ kanf'pf>lerin ~ıçık arttırn1a !'luretUe satılacaktır. Birinci arttırma 17/12/940 da 

kanda satılacaktır. O gün muham- Salı günü .. aı 13.30 dan 14,30 za kadar Kallavi ııolı:ağındaki ırıatbaa maki
men kıymetin o/o 75 1ni bulmazsa nesinin satış, ve 14,30 dan 15,30 z.a kadar Venedik •okağındak.l Türkçe ve 
ikinci arttırması 20/12/940 Cuma Framızca humfatın satışı, ve 15,30 dan 16,30 za kadar Sakızağacı caddeslı>
günü aynı mahal ve saatte vapıla- deki Rumca hurufat vesairenin satıılan !!a edilecektir, Bu arttmnalarda 
rak en son artt:rana ihale edilecek- mahrtız mallu muhammen değerinin % 75 ıini bulmadıkları takdirde ikinci 
tir. Taliolerin °, .... fi oev akçesile açık Jrttırma 19/12/940 da Perpembe günü yukarıda yazılı aynı saatlerde ve 

satıs .rün ve saatlerjnde mahallin.. ayın yerl~rdP yapılacaktır- Alıcı olanlar muayyen gün ve saatte mahallinde ba
de bulur:acak merr.uruna ınüraca- zır buluo::ıcak r-ıemul""J!la müraC"lat edip dipozito ~vdi ederek arttn:na,a if-

1 ı:ıt. r·ı •litn olııl"l .r 11099) 1 tı..ıW\.t.tme)erJ iau lurn1r. (1104J 

Türk Anonim Şirketinden: 
1940 yılı Birinci Kanunun 31 inci Salı ırünü saat 11 de Şırketin 

İstanbul Balwekapt, Taş Han, 5 inci kattaki Merkezinde fevkalade 
surette toplanacak olan Hey'eti Umumiye ictirnaına Şirket hissedar
ları davet olunurlar. 

İşbu içtimaa istiriik etmek ~ln gerek asaleten ve ııcrek vekaleten 
Şirketin bir veya daha fazla hissesine sahip hissedarların mezkfır 
senedatı veva bunu müsbit vesaiki yevmi ictimadan bir hafta evvel 
Şirket Merkezine tevdi ile mukabj.linde duhuliye varakası almalan 
rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 

Şirket esas mukavelenamesinin vetmiş bes ve yetınl$ dokuzuncu 
maddelerinin tadili: 

Eaki tekli: 

c Yetmiş beşinci madde - Şirketin masarifi wnumiyesile ba mu
kavelename miidürivete ve yahut herhanıti bir vazifeye memur edi
len kimselere umumi veya hususi temettüattan tahsis edilen yüz
deler ve muhtelif amortisman bedelleri ııibi Sirketce tediye veva tef

.l'iki mecburi olan mebalilt Şirketin hesap senesi nihavetinde tanzim 
olunan scnelLlı. mevcudat ve muvazene defterinde teshil olunan ha
sılatından badettenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi teşkil 
eder. Bu suretle hasıl olacak temettuatı safiyenin evvela yüzde (10) 
ihtiyat akcesine tahsisi ve saniyen itfa edilmemi• olan hisse senet
lerinin bedelleri tesviye olunan kısmına yüzde (6) nisbetinde birinci 
temettü itasına kifayet edeı:ek meblali ifraz edildikten soma baki 
kalan kısmın: 

Yüzde (10) u meclisi idare azasına. 
Yüzde ( li) i meclisi idarenin $esbit edeceitl ~de ikramiye <r 

larak memurine; 
Yüzde (85) i ikinci hissei temettü olarak hisse senetleri eshabı

na tevzi edilir .. 

Tadil edilen yeni tekli: 

·Yetmis besinci madde - Sirketin ımasarifi umumiyesile ba 
mukavelename müdürivet ve yahut herhan.ııi bir vazifeye memur 
edilen kimselere umumi veya hususi ternettüattan tahsis edilen 
yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri .ııibi Şirketçe tediye veva 
tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesap senesi nihayetinde tan
zim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit olunan 
hasılatından badcttenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi tes
kil eder. Bu suretle hasıl olacak temettüatı safi yeden evvela yüzde 
(5) ihtiyat akçesine tahsis ve saniyen itfa edilınemis olan hisse se
netlerinin bedelleri tesviye olunan kısmına yüzde (6) nisbetinde 
birinci temettü itasına kifayet edecek meblait ifraz edildikten sonra 
baki kalan kısmından meclisi idarece tesbit olunacak bir meblağ 
memurinden hüsnü hizmetleri görülenlere tevzi edilmek üzere tef
rik ve bakiyesi ikinci hissei temettü olarak hisse senetleri esha hı
na tevzi edilir.> 

fuki ıekil: 
c Yetmiş dokuzuncu madde - 75 inci madde mucibince temettü

atı seneviyedcn müfrez mebaliğin terakürnünden hasıl olan adi 
ihtiyat akçesi SiI'ketin muhtemel zıırar!arına karsılık olarak hıfzo
lunur. 

Bu suretle teraküm edecek olan meblfığ Sirkct sermavesının 
yüzde yetınis beşine müsavi raddeye balii! o)dukta artık ihtiyat ak
sesi ifrazına devam edilemez. Şu kadar ki, bu miktara baliğ olduk
tan sonra sarfiyat icrasile ihtiyat akcesinin miktarı tenezzül edecek 
olursa tekrar ternettüattan tevkifat icra edilecektir.• 

Tadil edilen yeni ıekli: 
c Yemiş dokuzuncu madde - 75 inci madde mucibince ternettü

atı seneviveden müfrez mobaliiiin terakümünden hasıl olan adi 
ihtiva\ akcesi Şirketin muhtemel zararlarına karsılık olarak bı!zo
lunur. 

Bu surl'lle teraküm edecek olan meblağ Şirket sermayesinin 
1"iizde yirmisine müsavi raddeye baliğ oldukta artık ihtiyat akccsi 
ifrazına devam edilemez. Su kadar ki. bu miktara baliğ olduktan 
BODl'a sarfiyat icrasile ihtiyat akcesinin mikktarı tenezzül edecek 
olursa tekrar temettüattan tevkifat icra edilecektir.• 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MudUrlUgUnden 

Saadetin 389/12908 hesap No. ıile Sandj!Jmızdan aklığı (1000) liraya n,.. 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında ya 
pılan tcık ip üzerine 3202 No. Ju kanun un 48 cı maddesinin matufu 40 cı mad. 

desine göre satılması icap eden Eminönü Sultanahmet Alemdar mahalltsl 
eski Toprak yeni İnciliçavuş sokağında eski 9 yeni 7 en yeni 27 No. lu maa 
bahçe ahşap konağın tamamı bir buçuk ay müddetle acık arttırmaya konmu,... 
tur. Satış tapu s.icil kaydına göre yapıl ınaktadır. Arttırmaya girınek isteyen 
(375) lira pey aktası verecektir. J..Ii1li bankal::ırımızdan birinin tenıinat mek

tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver&ilerle belediye res.imleri ve vakıt 
icaresi ve taviz bedeli ve telllıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ıartna
mesi 16/12/940 tarihinden itbiaren tetkik etmek isteyenlere Sandık llukuk 

işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
malümatta. şartnamede ve takip dosya:-;mda vardır, Arttırmaya &"irmi~ olanlar, 
bunları tetkik ederek satılıJla çıkarılan gayrimenkul hakkında her ftYi öğ

renmiş ad ve te13kki olunur. Bjrinci arttırma 10/3/941 tarihine müsadif Pa
zartesi Cağalogıunda kftin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi iç.in tek lif edecek bedelin tercihan ahnınas:ı 

icap eden &"ayrimenkul n1ükellt!fi7etile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol

ması şarttır. Aksi takdirde son arltıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

25/3/941 tarihine müsadif Salı &ünü aynı mahalde ve aynı asattc son arttır .. 
ma~ı yapılacaktır. Bu arttırmada &"ayrimen.lrul en çok arttıranın üstünde bıra· 

kılac<..!t tır. Hak.Llrı tapu sicillerile aabit olmıyan a1Akadarlar ve irtifak hakkı 

lllhiplerinia bu haklarını ve hususile faiz ve masarite dair iddialarını iIA.n 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 

bildirmeleri JAzımdır. Bu suretle haklarını bildinnmiş o1an1ara hak1an tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar sabi bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da
ha fada malümat almak isteyenlerin 40/1902 doı;ya No. •le Sandıiımız hukuk 
işleri serl-·isinc müracaat etmeleri ltizumu ilim olunur. 

* DİKKAT 

Emniyet Sandığı. Sandıklan alınan gayriJMnkulü ipotek go.termek l.•te. 
yenlere muha.il:ımtı1)erimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etme
mek fuerc ib;ıle bC'dclinin yarıama kadar borç vermek suretile kolaylık &(».. 
terınektedll'. (11753) 

" .. . .'ı./ ' . - ·'· 1:.-· - ... <:. • ! -~.. ... . . .,;/' / • • • 

Ba.ş, Dif, Kezle, Grip, Boma.ti•ma. 
Nona!ji, K.ınk'lık •e Bötiln Ağrılarıaızı Derhal Keeer 

lcaıııadi CD- 3 bf• allaabllil, TAE.Lln!:RINOııN SAKININIZ. 
Hlt~ n:ıror rtıtLU ICUT!•LAl!I ISRARLA ISTEVl'llZ 


