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. k ! Romanyadan ıstedıgımız 

salihiyet e~ IS e yeni ~n~n ik d t ı ı b·ı "' . , 
Ticaret Vekilinin du n kabul ed1ld1 ' 8 ar pe ro a a ı ecegız. 

Mecliste!!!' tavzihi Başvekil geni kanun hakkında Bnkreşte yeni bir anlaşma yapıldı 
Sa\ahiyetlerin devri mühim beyanatta bu/undu 
mevzuubahs değil Bükreşten şehrimize avdet eden Petrol 

Limited Şirketi Müdürünün beyanatı 

l'icaret V ekili Mümtaz Olan en 

Ankara 25 (A.A.) - B. M. M. Bu
t:ın Refet canıtezın başkanlı~ında 
~Pl:.nmış ve eelsenin açilmnsını mü 

J.k b Afyon mcb'usu Cemal Akçının 
'~eratını b:ldiren BaııvekAlet tezkeresi 
0'Unmuştur. 

Merhumun hatırasını taziz için bir 
<ialtıka ayakta sük\lt edilm~tir. 

'l'urkiye ve İtalya hükümet ko -
ltı...,vonlarının birinci içtlma devresi 
~"otokoluna ba{Uı listeye yedi bin 

n krom kontenjaru ithaline müte -
lUık notaların tasdiki hakkındaki kn. 
nun layıhasının geri veramesine ald 
llaşvekfılet tezkeresl okunmuştur. 

(Devamı 3 üncü sayfada) -
ingiliz Krahn1n 
imparatorluk 

ahalisine hitabesi 
Londra 25 (A.A.) - Nbel münase -

~tıle, radyoda, bütün 'Brit.nnye. im -
)' ltatorluh ahallsine bir mesaj oku. 
lh~~ Kral Altıncı JorJ, ezcUmle de -
·"itır ki: 
t Sulh günlerinde, Noel bayramı, 
~~nı;, ihtiyar hepimizi yuvalarımızda 
...,D' ' •lYan ve bu bayramı huzur ve sa-
~et lı;inde yaşatan b andır. Bu bay. 
ca.rn, her §eyin üstünde olnrak ço -
U"kların bayramıdır. Eminim ki he • 
~ız. nerelerde bulunurlarsa bulun. 
ta nıar, bugünün bütün çocuklarımı -
e· ın~·ud bir giln olmasını temin için 
'ıtcı.ızden gelen her şeyi yap:ıca~ız. 

.........__ (Devamı 3 üncü sayfada) 

········································· 
Askeri vaz i yet 

Ingiliz Başvekilinin 
nutkundan çıkan 

manalar 

r-;:-e;,;z;nnal 
J H ... Emir Erkilel 

• 

tion Pastat nın aattrl 
muharrl.rl 

1 ngiliz batvekiü Bay Vinston 
Cörçilin 2 3 Birincikanun ak

l~rnı radyoda, halyan milletine 
~0Ylediği nutuk birçok cihetler

en ehemmiyetlidir. Çünkü bu 
1\ltuk, aırf bir siyaset edebiyab k rnak veyahud sade bir haki -
.~taeverlik yapmı~ olmak için 
~:zlenmemiştir. Elbette bunu -
d· la, halyan milletine, ıçme 
h UHüğü müthi~ ha,.b çıkmazı 

1 .ltırlatılarak, kurtuluş ve se -
:net yol ve imkanlan göl!teril
Ç·~lc Istenmiştir. Elhasıl Bay 
~tçil, İtalyanlara zararın n~te
~ den dönülse kllr olduğunu 
•tnlatmaiı bu yeni aene başm

~ıdiıı1ine nzife bilmilltir. 

. 
i 

"Biz tüccar1 mmet hayatmda lazım bir unsur te'akki i 
ediyoruz... Fakat tuccar bunu böyle telakki etmezse 
• • • d k lA• 1 b" Id "' Romanyada petrol meseleleri «- Romanyada petrol mese- pılan yeııi anlo.§ma üzerine istedi-
IÇimiZ en 1 ması ctLim ge en .r unsur O uguna i üzerinde ftlakadarlarla temaslar- Jeleri üzerinde alakadadarb te - ğimiz milı.dardo. petrol getirtcbi-

kanaat getirerek Ona göre hareket etmek kararmd8JIZ,, J.· da bulunan Türk petrol limited maslarda bulundum. Romanya leceğiz. Anla~mn imza edilmiş ol-
' şirketi müdürü Sedad Ziya Ba- ile şimdiki petrol nnlnt:nasının duğundan petrol mübayaat. der-

Koordinasyon 
ve ithalat 
meseleleri 
Başvekil sorulan 

suallere de cevablar 
verdi 

Ankara 25 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin bugünkü toplanbıımda 
milli korunma kanununun bazı mad 
delerinin deği~tirilmesine aid kanun 
layibasının müzakeresi esnasında 
Başvekil Dr. Refik Saydam n§ağı -
daki beyanatta bulunmu§tur: 

Arkada§lı:lıım, 
Milli korunma kanununun bir se

nelik tatbikatı neticesinde gördü -
ğümüz bir takım boşluklan ve ila • 
vesi lazım gelen bazı hususatı hu -
zunınuza getirdik. Uzun uzadıya 
tetlcik edildı, encümenlerden geçU. 
Şimdi huzurunuzdadır. Bir seneden
beri tatbik sahasında gördüğümüz 
nokaanlan, müşkülleri ve boşluk -
lan doldurmağtı çaltıtık. Heyeti ce-

,. 

8a§vekil doktor Refik Saydam 

Iiieniz takdir buyurursunuz ki, son 
bir sene en buhranlı bir aene olmug
tur. Harbin devamı, mütemadiyen 
dünya iktı:sadi vaziyeti, hergün de
ğişen şartları, hatta bir hafta evvel 
verdiğimiz kararların, bir hafta son
ra adeta bir sene evvel verilmi~ bir 
karara benziyecek kadar tahavvül
ler göstermesi, bizi bu çok mUşkül
ler kar~ısında bıraktı. Bittabi kn ~ 
nun çerçeve i dahilinde çalışan bü
k\imet, birç:>k muşkülata uğradı. 
Birçok noksanlar gördü. Birçok 
tecrübeler edindi. Bunlardan nldı-

(Devn.mı 7 nci sayfada) 

Acıklı bir müşahede 
Devlet mefhumunu yanlış 

tarif eden ilkmekteb kitabı 
Yazan : Muhittin Birgen 

(Ya.zuını «Hergünu aütunumu.zda bulacaksınız;) 

Parti vilayet kongresi 
dnn. sabah toplandı 

Reşa d Mimaroğlunun şayanı dikkat nutkundan 
sonra encümenler seçimi yapıldı, 

kongre bugün çalışmasına devam edecek 

Kongrenin ilk toplantısından bir intıba 
Cümhuriyet Halk Partisi vilayet 

kongresi, dün öğleden evvel ac:at 
1 O, 15 te Parti binasında toplanmış
tır. 

Kongrede, vali ve belediye reisi 
doktor L\itfi Kırdar ile, kaymakam
lar, Parti kaza • d Şehir 
Meclisi azaları haur 

I pklar dün, Köstence yolile §eh - zeyli olan bir petTol anlaşması ya- hal ba lıyacnklır.n 
J pılmı~tJr. Anlaşnın hükümlerine 
i rimize avdet etmi~tir. Sedad Zi - göre Romnnyado.n şimdi getirt- Yeni anlaşma hükümlerine gö-

l
• ya Baııaklar kendisite görÜ§en bir me'kte olduğumuzdan fa

7
la mik _ re, Romanyaya petrol mukabilin-

arkadaşımıza Romanyadaki te - darda petrol ve müştakkatı ala _ de pamuk verilecektir. Satı~ların 
maslan hakkındn ı,ıunları sö:rle - bileceğiz. Eski petrol anlaşması serbest dövizle o1mnM da uıuh-

J mittir: sona ermekte bulunduğundan ya- temeldir. 

\. ........................................................................................................................................................ ./ 

Yunan h lar 
Avlonya liman1n1 
tazyik ediyorlar 
İngilizler de tayyare 
meydanını şiddetle 
bombardıman ettiler 

Atina ı; (A.A.) - Yunanlılar, 
henüz İtah·anların elinde bulunan 
iki Arnavud limanından biri olan 
Avlonya üzerine yeni tazyik hare
.o.etleri )'Apmr lardır. 

Alianda hükumet nnmına söz 
söylerneğe mezun bir zat, bu gece 
yaptığı beyanatta c İtalyanların Hi -
maranın şimali garbi istikametinde 
ric' at etmekte olduklftnnı söylemi§ -
tir. İtalyanların bu mıntnkada ev -
veklenberi mevcud müstahkem mev 
zilerde mukAvemet "liyetinde olduk
ları zannedilmektedir. Himaranın 
ııimali şarkisinde Avlorıyndım 40 
kilometre kadar mesafedeki ileri ha
reketlerine devam eden Yunanlılar 
yeni mevziler işgal etmişlerdir. Da-

<Devıunı 3 üncü sayfada.) ---
Bar di ya ağır 

ingiliz toplarının 
ateşi alt1nda 

Ingilizler çok mühim 
takviye kıtaatı 

getirdiler 
Kahlre 25 (A.A.) - Trabltı3garb 

cephesi hakkında gelen yeni haber . 
ler §ayanı memnuniyettlr. Dün bütün 
gün ve bütün gece son derece ~iddet
U bir t<ıpçu düellosundan sonra bu 
sabah mahsur bulunan nardiya etra
fında İngUiz a~ır toplarının gök gü • 
rrutüsünfi andıran bombardımanı işi
tfimekte idi, 

Cepheden alınan haberlere göre. 
btgiliıler ook mühlm takviye kıtaatı 

(DeYllDU S üncü sa.yfada) 

Suriye yüksek 
komiseri şehrimizde 

Istanbul 25 (A.A.) - Fransa 
hük6metinin Suriye yükaek komiseri 
General Dentz bugün Romanya va
punı ile lstanbula gelmietir. 

Ayni vapurla T"ürkiyenin Bükre~ 
büyük elc;iıri HamduHah Suphi Tan
rıöver ve Mısırın Bükrev elçisi Emin 
Fuad Bey de fstanbulo. gelmi,lerdir. 

Senebaşi ve 
mali veeibeler 

Kazanç vergisi 

Ticaret Vek31eti gıda maddeleri 
fia.tlarıntn tesbitini istedi 

Fiatlar, malın maliyetine normal zamanlardaki 
kal" yüzdesinin ilavesi suretile tesbit olunacak 

Ankara 25 (Huııusi) -Ticareti şında ciro nzlığı bahis mevzuu ol • 
Vekiıleti fiat müraknbe teşkilatma madığından normal zamanlarda 
talim?t. vererek ba~lıca gıda mnd - mahalli teamüle göre tü:::car tara • 
delennın t.optan, yarı ~0.P_t~n. ve P.e- fından maliycte ilnve edilmekte D-
rakende fıatlarının tesbıtını ıstemıs- l . f• k- .. d .. 
tir. Komisyonlar en evvei sade yağı, an gayrı aa ı ·ar yuz es~nı arttır -
zeytinyağı, pir.:ıç ve fasulyeder baş maya mahal yoktur. Bınaenaleyla 
lıyaçaklardrr. Vekiılet t !1\.:ilatınn fııı.tlar malın maliyctint- ncırr!'al l .. 

talimat ıte:irl,:en şu mı.italeayı ileri manlardaki kar yüzdeainin ilaveli 
sürmüştür: suretile tesbit olunmnlt. Tesbit e • 

c<Memlekettc meh7ulen yeti~me- dilecek fiatlar V eki'ıletçe tetkik • 
leri dolayısite gıda maddeleri satı - dildikten sonra ilan edilecektir. 

Elektrik istihlak ocretleri 
hakkında yeni bir karar 
Elektrik idaresi şebekenin ıslahı faaliyetine 

hararetle devam ediyor, yeni bir şebeke 
vücude getiriliyor 

Silahtarağa elektrik fabrikası 

Elektrik, Tramvay ve Tünel ida
resi, şehrin ihtiyacını tamamen kar
ııılıyamıyacak bir vaziyette bulunan 
~lektrik şebekesini ıs!ah ve iııtihlaki 
tezyid için cvvelce hazırlanan beş 
senelik programın tatbikine ehem -
miyetle devam etmektedir. 

Bu programın tatbiki için, sırf la
zım gelen 14 milyon liradan, elek -
triğin millt idareye geçtiği 939 yı-
lındanberi, dört milyon lirası aarfe
dilmiştir. Programın tamamen ta -
hakku'ku için <la ha 1 O mil)• on lira 
sarfolunacaktır. 

Bu progtama göre, şimdi şehirde 
mevcud iki nevi elektrik şebeke -
sine ilaveten yeni bir şebeke 
olunacaktır. 

Bugünkü vazivette eehir eereyanı, 
fabrikadan 1 O bin voltla muhavvil 
merkezlerine aelınekte bu mer-
• 

Bu iki şebekeye ilaveten, yeni ek
lenecek şebeke, 3S bin voltluk o • 
lacaktır. 

Yeni şebeke için, Vaniköy, Be -
yaz.ıd ve Ayazpnşadıı birer muhav
vile merkezi vücude Retirılecektir. 
Şehrin yeni elektrik şebekesi üç ııe
ne aonta ikmal edilebilecektir. Se· 
beke için lüzumhı m'alzeme, kab -
]olar evvelce getirilmiş bulunmak -
ta dır. Yeni !'ebekenin vücude geti
rilmesile elektrik cereyanı bugünkü
nün birkaç misli olacak ve şehrin 
müstakbel ihtiyncını tamamen kar
şılıyabilecektir. 

ıııa~ı..-
.E:ıe ın 



2 Sayfa SON POSTA Birincikanun 

r Hergün ,. Resimli Illakale: 

Acık/ı bir müşahede 
Yuan: Muhiıtın Bircea 

B ocalık zamanlanndan kal
ma bir itiyadla, ne :zaman 

bir küçük görsem, onunla mektebe 
ve öğrendiklerine dz.ir konu§Illtısını 
pek severim. Geç::n ak;am eski bir 
dostun evinde, hep birden yemek 
yerken, ilk mektebin gal:ba dördün
cu senesinde okuyan küçük Ahmed
le de bir konuşma yApıyorduk. He
sabdan - pardon, aritmetikten de
mek lazım r - bahsetti k, coğrafya
dan bahsettik. Nihayet yı.ordbilv,isi
ne gttldik. Bugünün yurdbilgisi, 
dünkü mektebin cilnıihahı idir. 11-
mihal, çok fdsefi, çok mücerred bir 
isimdir; «yurdbilgi<ıiı• bıraz daha 
konkret, biraz daha hayata yakın 
bir takım bilgileri bir araya getirmit 
bir !!mekteb bilgicıi'> olur, zaman ve 
inkılabla ahenk içinde! yürüyen bir 
bilgiler zümre~i. güzel bir şey, mek
t~bde ve terbiyede bir tekamül mer
halesi: Hayatı gökte arayan <<ilmi
halıı yerine, onu yer üstünde, aile 
muhitinde, vfttıın ve dünya içinde 
gör .. n <ıyurdbilgi!lill 1 

Neş'enizln ek.~Umiye ba§ladığını hl.!!sctti~iniz zaman ne~J'eliyml~ gibi ha
reket etmek htizne dü§Illekten kurtulmanın ilk ilACldır. 

Hayatta herkes do~uştan cesur olamaz, fakat cesurmuş gibi hareket 

etmek de korkak kalmanın önüne geçecek en kuvveUi silfüıtır. Küçük Ahmed, acaba, buna dair 
neler okuyor? Ru suni benim için ...... ___ ...... ..-. ................ -···-... ···----

hayli merak verid bir şeydir. Çün- [AskerAI Tetkl. kler] ···-··-·,---
kü. aradan pe.k çok sene ceçmi~ ol-
duğıı haldco. ~ok ivi hRtırlartm: fıı-
tanbul kız liseoıinde teşehhüt mikta- __ _ 
n, valnız bir •ene. hor.alık ederken l2 Mayısta düş- su Turnbout 
eene sonunda mi.idir, henden yurd- manın şiddetli Fransa neden Berg op Zoom 
bi1R"iııi imtihanında mümevyiz ola- tazyikı bilhassa hattında yerleş-I 

1 üç iııtikıı.mette b k d mişti. Ingiliz or-rak bulunmarnı rica etmi~ti. mti- u a ar 
handa bulundum ,.,. cıktı~tan f!onra belirm~ti: Del • dusunun biıinci 
da. o cıene hu mektebdt' artık hoca- çikada Sambre - b k kadı:mesi üç tü -
lık etrneme~e karar verdtm. Me~er- Meuse vadisinin Ç& U men) Oy le m ev 
ae. mt""tebin müdürü benim bu im- şimalinde Com- ziinde bulunu -
tihanna bulunmam ı. zaman•n Maarif bloux istikame- m ağ} U b Old U yordu. Birinci 
Vekili tarafındım himave edilen bir tinde: Fransa süvarİ kolordu 
muallimin ne tarzda vurdbilgisi ö~- A r d e n n e s - - 12 - şiddetli bir top-
rettisnni görmt-m için istemismiş- O lerinin şimalin - ............... YAZAN : •••••••••••.. çu ve uçak bom-
giinkü miicahede, beni o sene orn- de Mezieres Emekli General b a r d J m a -
daki vazifeden istifaya sevkeden bir Givet arasından t:-f/ a. Q_ mndıın sonra bir 
iç vara!l olmu$tU. Fumay'a doğ - .. n. '7. ...... ~ ~/ de zırhlı kuvvet-

Bunun için, küçük Ahmedle. on ru: nihayet ce- -~ lcrin hücumuna 
bir yaşında çok zeki bir delikanlı- nubda Sedan ü- uSon Posta))nın Askeri muh:ırriri uğradığı için 
dır - yurdbilı:ti~ir.ıe dair yaotJğımız zerine. ••••••• ••••n•••••••••••••••••••••••••••••• .. • Pernwelz.in ~e-

konuşma hayli uzun oldu. Her oey- Gemhloux - Tongres mihverinde ı risine güçlükle çekilebil di. He-
den birıı.z bah~ettik; onun kafasının Fransız üvarisinin mürnanaat ve ride bu muharcbeler olur -
kolay alnuyncağı bir takım mücer- gayretlerine rağmen Alman zırhlı l ken birinci ordu da Ge.mb -
red mefhumlar arasmda dolaştıktan kuvvetleri ılerliyordu. Buna rağmen loux mevziindeki yerlerine gi -
.anra sı~a devlete ı;teldi. cıDevlet ne- birinci ordunun Dyle suyuna vara- diyordu. Dokuzuncu ordu, Meusc 
dir} ıı dive <ıordu~ım zaman, §U rak orada mevzi alması liizımdı. Bu nehrinin ilerisindeki bütün ke~if ve 
tarzda 1-ıir cevAb nldı:n: sebeble ordu kumıı.ndanlığı uçak emniyet unsurlannı, Narnur ile Me

«- Tüı'k milleti gibi, kendi ba- kuvvetlerinden, faaliyetlerini bu Al- zieres arasında. nehrin gerisine çdc
'ına buvnik olan, kendisini herkese man zırhlı koliarına leşmil etmel~ mi~ti. 
aavdıran millettir.'ll rini istedi ve süvariye dü§manı dur- 13 Mayısta Fransızlar düşmanla 

Kücük Ahm .. din pnpağan ,r.bi durmasını emreni. üç yerde tema' ediyorlar: Dande 
tekrnrlıı.maya ~alı~tıiiı bu sözlerle i- Yedinci Fransız ordusunun de- yani Namurun hemen cenubunda. 
tin icinden çıkıımıyacağım RÖrerek miryolile nakli j~i muharebenin ü- Houxta yani Dinantın biraz tima
ltendisine yardım etmek istedim. çüncü KÜnünde bitmiş ve ordu Ho- linde, Haybeste yani Givetin 20 
Fakat, ne tal"~tftan vardım ettimae. landada Breda mevziini tutmu;ıtu. Km. kadar cenubunda. 
.. devletn dedi~imiz mücerred mef- Bugün La Haye ilc Rotterdamın ti- Fransızlarm hatasa 
Jıumu bu delikanlının anladı2ına da- mali dü1mandan temizlcnmi~ti. Bel-
ir 1-ıir alcMilam•l elde edemedim. çika orduau Louvain - Malines bat

Fakat. vemekten sonra. Ahme-ı tında, Ingiliz ordusunun birinci ka
din ttyurdbilsııi!!iıı kitabını getirtip te demesini te;ıkil eden üç tümen Lou
o .. ntla devletin nasıl tarif edilmi~ vain ve cenubund;ı, Dyle auyu mev
oldut!unu gördüğüm zaman, bu kü- :ı:iinde idiler. Fransız aüvari kolor
çük delikaniıva h,.m hak verdim, dusu Almanların hücumlarına rağ
hem de a,.ıdım. lııte, devletin ne ol- men Tirbmont - Huy hattında tutu
du~ surıline :ev~tb veRn fıkrayı ki- nuyor ve onun gerisinde birinci 
tabn~ın avnen naklediyorum: Fransız ordusu kendisine tahsis olu

cTürk tcmrakları ÜZPrinde ıı~a- nan yerlere ilerliyordu. 
van on sekiz mil1JDn 'ttıntaş t'ar. Daha cenubda, dokuzuncu ordu 
Bu 1nırttaşlann topıı Tii.rk milleti- Narnur ile Mezieres aı:asında Möz 
fli me11dana Qetiri•m.,., Tii.rk milleti nehri mevzilerine giriyordu. Bu 
Jcen.di sınırları icirıde. yalnız kendi mevziin Givetten Mezieres·e kadar 
dilek VP i.cıteqine QÖ're 11a.~~:auan, 1ıiç olan lmrmnı yüz ikinci kale tümeni 
bir millete boutın eümhten, kendi tutuyordu ki bunun gerisine elli ü
bo~na butiTllk bir mil'MtGT'. fste çüncü iki sınıf ihtiyat tümeninin top-
Türk mi11eti tTibi. J.:endi basına çusu ııürülmü~tü. Görülüyor ki Al
'btıu'Ntk nlnn ktıtrJPt ve varlıaile man taarruzunun tehdid ebneğe 
k(>'l'ln;~..,; bütih ntirı71ftWı Ravdıran ba;ıladığı 60 Km. lik bir cephe an
MfLT ET., e .DEVLET .. denir :t cak zayıf surette tutulmuatu. 
Zavallı küçük Ahmed, o dakika- Ordu süvarisi dliomanla tematttıı 

\fa sana c;ok nc.ıdım, fııknt, mektebe idi. Dinant - Givet bölgesi ka~ısın
ve kitaba karşı .endeki heyecanı da Rochefortun 40 Km. mesafC!in
eönrlürmemek ic;in, zihnimde? ge: de, Funayın 30 Km. ilerisinde ve 

~enleri ;,.imde saklıvarak, elımdekt G 'd' 'd d" · · d ••rhlı d d e ınne e Uflllanın ıçın e ... 
üçük kitnbı:ı c v~ ları arasm a o- arabalı itıfalar bulunan kuvvetli 

Ja$Illayı tercıh ettım. yürüyüıı kollarının garba doğru yü-* rümekte olduklan haber verilmi;ıti. 
Demek oluyor ki. bi7im mekteb

erimizde yurdbil~isi dersleri, beni 
hocalıktan vazgeçrneğe sevkeden 
mü<~ahededen l•ugüne kıı.dar, çok 
~leri gitmiş d,. ~ild:r. On bir yaşJn -
daki bir çocu~a. ııdt-vlt-t:t gibi çok 
m'icerred bir mefhumu, anlatmaya 
çalımıaya ne lüzum var~ Bu lüzu-

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Tehlike artıp tavazzuh 
ediyor 

J 2-13 Mayıs gecesi tehlike art
mı~ ve tavanuh ta etmiııti. Motürlü 
Alman kolları Belçika Ardenne'le
rinde gayet ehemmiyetli hareketler 
yapıyor ve Baııtogve - Neufehfıtean -
Sedan mihveri boyunca cenub bab 
utilcamelinde i ler liyorlardı. 

1 3 Mayıst<ln, yani nıuhareben:n 
dördüncü .abahından itibaren de
nizden Moselle nehrine kadar bü
tün müttefik ordular cephelerinde 
düfJJlanın tazyikı hiuedilnıeğe bş.ş
Iandı. Bugün yedinci Framız ordu-

Birinci ordular grupunun 11 Ma
yıs tarihli J 2 numıualı talimatında, 
muharebe Anvers - Louvain - Na
mur hatıtında kabul olunacaktı. Bu
nun için, grup kumandanlığmın em
rinde olarak dokuzuncu ordunun 
gerisinde Laon - Reims arasındn bu
lunan ve birinci, ikinci ve uçuncii 
zırhlı tümenlerden mürekkeb olan 
birinci ihtiyat kadernesi yuk:ındaki 
hAttın sağ cenah ~erisinde Charle
raiye harttket ettirilmicti. Namorun 
cenubunda, Meuse vadisi derin, ke
narlan bir duvar gibi dik, dar ve yt· 

lankavi olduğundan ırmağın arazi
de vücude r-tirdiği ~kuli yarınb, 
Fransızlarca her ne kadar asla ge
çilemez değilse de, güç asılır bir 
mani telakki olunuyordu. Bu sebeb
le Narnurdan Sedana kadar olan 
ı 00 Km. den fıızla bir cepheyi, bü-
tün kuvveti ı motörlü ve S normal 
(jkisi birinci sıntf, ikisi ikinci eınıf 
ihtiyat ve biri şimali A&ika) piya
de tümenile 2 sijvnri tiimeni ve f 
sipahi livasındnn ve bir de kale tü
meninden mürekkeb olıı.n zayıf do
kuzuncu Kornp ordusuna tevdi e
dilmişti. 

Filvaki cephe. kumnndnnhğının 
emrinde olarak, dokuzuncu ordu
nun gerisinde, Aaisne nehri üzerin
de biri motörlü ve diğeri şimali Af
rikalı iki piyade tümeninden mürek
keb bir ihtivatla ikinci ordunun ge
risinde Chalous sur Marne'da. 
gene biri motörlü ve diğeri normal 
2 piyade tümeninden mürekkeb di
ğer bir ihtiyat kuvveti duruyordu. 

Bununla beraber Fransız: tirnal 
doğu cephesi kumandanlığı tehlike
nin Namurun timalinden değil, bi
lakis cenubundan, bu meVkile Se
dan arasından, hatta belki de dahn 

(Devamı 6 neı saylada) 

= Istemenin yolu .. = = r Sözün kısası 
Hırsızoğlu • 

E. Ekrem Tata _ 

·ri ıltra hafızamda, oldu~u gıiıl 
6;. kalmış de~il. Onu §O yle bOYle 

hatırlıyorum. Hatırladı~ım gıbı dB 
nakledeceğim. Zira yerindedlr. 

Herıfin biri küfürbazmı~. Yanın• 
her kim gıtse de, damarına az çıoı 
basacak bir söz söylese, atarmış kan
tarlıyı. 
Kurnazın biri arkadaşlarile iddiaYil 

tutuşmuş: 

-Görürsünüz k1 bana sövmezl 
- İmUnı mı var? Herif kendi ba-

basına bile sövüyor. 
- Ehl Ben ona a~zıma geleni soY

led.lgim halde, o bana a&la sovmtye -
cektır. Haleb orada ise arşın burada· 
sız de gelin, ~ahid olunl 

Hep beraber. adamın yanma var .. 
mıŞ}ar .. kurnaz. sokulmuş, sellım ver
miş. ve önceden tasarladı~ı Jfade i}e 

söze ba,ıamış: · 

Tabiat bize başkalarında görüp de gıpta ile baktıtımız hasJetlerden 
hepsini birden veremez, bu hususta bazılanna karşı mültefıt, bazılarına 
ka!'§ı da müınslk davranmıştır, fakat tabiaUn kendill~inden vermedi. 
~ini tabiatten zorla almak mümkündür, yalnız isternede sebat etmenin 

- Ben, demLş, falanca muhabbet 
telllı.lmın o~luyum. Anam falan ye:
de sermaye idi. Ben kendim de, kÜ • 
çük y~tanberi fezahat tuemlerilld6 

yuvarlanır, dururum. Şimdl bunlal1 
be lledin ya? Benin yedi silsUene ~yle 
edeyim, böyle edeyim. 

yolunu bllmeli. 

Küfürbaz. muhatnbının yoznnc 
hayretle baktıktan sonra şu mukabC
lede bulunmuş: 

- Ne diyeyim? Bana sov ıvecek 
bir şey bırakmadm. Haydi, çekU git 
karvımdanl 

Sarf bahsine girmeden 
izalesi lazım engeller 

Geçen gün, •HJTSlZO~luıı soyadını 
almış b1r serserinln, hAkimin huzurll
na çıkar çıkmaz: 

- Hırsızlık bize baba mirası .. 
Diyerekten söze başlnm}J olduğunu 

gazete hlıvadisi meyanında okuyun -
ca, yukarıkl fıkrayı hemen hatırlayl
verdlm. 

Yazan 
-2-

: Halid Ziya Uşakhgil Şcceresile övünmek insanın zayif 
tarafıdır. Seciye, bu zlıfa gnlebe ede-

Sarf bahsine girmeden evvel bizi 
o sahaya isal edecek olan yolun ü
zerinde çalılar çırpılar var, doğru 
yürürneğe md.ni olan bu engelleri 
kaldırmak lazımdır. Bu meyanda 
her §eyden evvel harfleri tetkik et
mek icab eder. 

( A. B. C. ) daki noksan.ar 
Latin harflerini kabul etmekle 

türkçe ııayct kullanışlı, her ihtiyaca 
elveri,Ii bir a. b. c. kazanmıt oldu: 
anealt bir eksik ve birkaç sakat ile ... 

Bunları gözden geçirelim: Eksik 
olan q (ke) harfidir. Bu harfi a. b. 
c. den atmak için hiçbir ciddi sebeb 
mevcud değil iken nasılsa bir kere 
buna karar verilince onun vazifesini 
k harfine yükletmek lazım geldi ,.e 
bu suretle ayni sahne oyununda iki 
vazife ifa eden bir mümessil gibi bu 
k harfine iki layafet giydirilme1t ça
resine müracaat olundu. Kıyafet 
belki değişebildi, fakat eesi deği~ 
tirrneğe imkan bulunamadı, buna 
imkan bulunamayınca k harfinin iğ
reti vazifesinde sıntması zaruri ol
du. Mis:al ile izah edelim: 

Utib, Umil, Hzım isimJeTini ya
:zabilmek için k harfinin sesini q ae
sine kalbetmek üzere a harfinin üze
rine bir A i~a:-eti koymak c;areı~ine 
müracaat olundu. Bu bir çaredir el
bette, lôkin ortnda bir mahzuru 
deletmek mecburiyeti olmayınca bir 
çareye müracaat lüzumu da görUl
miyeceğinden eğer q haıfi mevcud 
ol~aydı bu kütfete hiç hacet kalmı
yacaktı. Ancak q harfinin noksanı 
netkesile çare bulunam2yan diğer 
bir mahzur daha kalmış oluyor. 

Misal: 
Rıfki, Sevki ;simlerile hakiki ke

limesini alalım: 
Bunları şöyle yazıyoruz: Rifki. 

Şevki, hakiki. Bircok emttalinde ol
duğu gibi bu keHmelerde lt den son
ra ı kullanılınca k kendisine m(lh
sus olan kalın sesi veriyor, i kullan
sak q sesi verecek, halbuki aslında 
bu kelimelerde k den aonra gelen i 
vahud J ona ne k aesi ne cı sesi ver
direcektir; yani bunlar ne RıEkı. 
Sevkı, haktkJ diye telaffuz olunacak 
ne de Rıfqi, Şevqi hakiqi sesi vere
cektir: eğer n. b. c. de Q (ke) har
fine yer v~rilmi' olsaydı biz bu ke
limeleri {yalnız bir tanesini tekrar 
edelim) hakiki seklinde yazacaktık 
ve &nUnde i olmasına rağmen k 
kendi setıini vermi~ olacaktı. Bilmem 
bu misallerle dava vuzuh keabetır.i~ 
oldu mu) ... 

* Sakat harfler 
a. b. c. nin bu noksanından sonra 

sakat harflerine geçiyorum. Bunlar 

b., c., d. dir. Eski yazıd'a hiç JlleJ'ince, her sıfat, her zennat galıbll 
mevcud değilken yeni yazı kabul e- lftihara medar oluyor. 
dilince bu üç harfte bic ara~tırma Gelgelelim. kanun haysiyete mUnafi 
yapıldı ve bir göğsü dinlerken onda tabirlerin soyadı olnrak alınmnsın~ 
saklanmı;ı illetler keşfine çalı;ıan bir mtmldir. 
tabib vesveseaile hükmolundu ki bu rHırsızo~uJ)nu acaba hangi ni!fll-' 
üç harf filan ve filan takdirlerde memuru tescil etti? 
mahiyetle.ri~ d~ği~tiıerek p., ~·· t. Bu sual, gayri ihtiyar!, ınsanın dili
olur. Bu ilu .?evı ses nra~ınd.akı ka- nin ucuna gellveriyor. Böyle bir §t1 
":.b~.t ve muşabehet netı~eııle bu olamıyaca~ma göre 1şde herhalde lıil' 
hukum. çıkarılınca aarfa aıd <?la~ e: yanlışlık vardır, sanınm. 
sas kaıdelere aykırı olarak bır ımla , 
usulü kabul edildi. Sıratı gellnce t:';,, Cj,,.,. rca/~ 
bizde ötedenberi ahengı telaffuz de
nen, fakat sadece ahenk hatta daha 
doğrusu türkçe olarak uygunlık de
mek muvafık olan cuphonie bahsin
de uzunca taEsil edeceğim, türkçe
nin bu hususiyeline hadden aşırı bir 
tesir bahşedilmi!l oldu. Bunu ileriye 
talik ederek ıimdilik yalnız bu üç 
harfın İstihalesinde tevakkuf ede
ceğim: 

Misal olarak gibndt fiilini alalım. 
Bunun ,uhudi mazisini yapmak için 
fiilin, yani masdann cevherine dim, 
din, di, dik, diniz, diler getirmek 
aarfın emrettiği bir kaidedir. Bina
enaleyh biz ötedenberi gitdim der 
ve YJl:tardtk, ne okurken, ne söyler
ken, ne yazarken git cevherinden 
sonra d nin t olabilece~-ini asla dü
:,ünmezdik. Bu mesele yeni yazı ka
bul edilince zuhur etti, şimdi ben 
ve elbette benimle beraber ti.irkçeyi 
olduğu gibi söylemekle me'luf olan 
azim bir ekseriyet, kulağtmız ağzı
mızdan çıkacak sesi ölçmek için gi
rişte, mademki vazarken d yi t ye 
tebdil ediyoruz diye kendimizi zor
Iıvarak git-ti derneğe çalışıyoıuz. 
Misali yüzlerce emsal ile tekra•a lü
zum yoktur zannederim. Türkçcode 
t nin bazı tnkdirlerde harekel,.ndiği 
7aman d ye kalbedildiV.ine Valtıfız. 
Mesela gene ayni cevherin istikbal 
sigasında dece~im ... ilh suretinde 
t nin d y~ çevrildiğini bilir ve gide
ceğim deriz. fakat hiçbir zaman ak
sine bir hadi:o;coye, yAni d nin t ye 
münkalib olduğuna tesadüf etm~
mi~ ve hiçbir zaman geçnıişdir, gel
mi~dir, sevmhıdlr yerine d leri t 

!!ekline koyarnk söylememisizdir. 
Bir telaffuz iltibastndan tevellüd e
den bu hal eğer sarftn esas kaidele-
rile tearuz eden bir netice vermemiıı 
olsaydı belki üzerinde bu kadar te
vakkuf etmek zahmetine değmezdi. 

b harfine gelince: Ayni telaffuz 
ittibasından dolayı b ile p arasında 
ikincisinin birinciaini istibdal edece
ği takdirler tesbit edilmit ve bunun 
neticeaile cevab, cevap: mektub. 
mektup; ilh suretinde yazılmnğa 
baolanmıııtır. Gene aarfın müdaha
lesi 'vukua geliyor: Bu ve emtali ke
limeler i ve ı lı. yahud e li ve a lı 
mefullerinde [ki bunlara eski os-

Mükrimin Halilin bugiinkd 
konferansı 

Eminönü Halkevln.den: 
26/ 12/1940 Perşembe günü (Bugün> 

saat (18) de Evimizin Ca~alo~ıundaki 
salonunda üniversite Edebiyat Fa -
tültesi profesörlerinden Miikrfınill 
Halil tarafından <Türk Tarihi) me1-
zuunda bir konferans verüecektır. pa 
vetiye yoktur. 

manlıcada mefulübih, mefulüiletb 
tekilleri denirdil derhal aonlarınd•
ki harfin p değil b olduğunu göttr 
rir. Bugün yazı yazmağa ba§lıY•.P 
çocuklara bu usul gösteriline ~ 
tereddüde hacet kalmadan keliıntfl 
doğrudan doğruya b ile yazar. 

Falih Rıfkı Atayın aon yazıların" 
dan birinde büyük bir memnuniY~~ 
le gördüm: O da bu noktada aYP" 
nazariyeye i~tirak ederek, faknt i;k 
liba yalnız has isimlere basreder • 
b nin p ye kalbedilmemeaini tavll
ye ediyor, hatta misal olarak Reee~ 
ismini zikrediyor. Mademki Rece~~ 
Recebe diyoruz, o halde ismin :w 
hayetinde p değil b vardır diyC~· 
Ben de bu davayı serdetmiııtim, a:ıit 
dostumla, anlaşmaClan, görüşmed~fl 
ittifak etmiıı oluyoruz. Yalnız u 
doğru nazariyeyi ne için yalnız hllt 
su si isimlere tahsi9 et m cH, umuı1l i 
isimlerde, ve birçok fiiller de aY11 

halde değil midir} ... 
Y elnız fikrimce, eskiden b ile ya

zılan fakat hakikatte p okunan fJ 
lip, gidip, söyleyip kabilinden ı 
suretlerinde eski b nin buı:;iinün r•: " n .. zısında p olmast lazım gelecesı 

zahibim. lı' 
d ile b den bahsederken c .~11le

kında da söylenecek şeyleri so'/ c; 
miş oluyorum: Me:ıela ağac, us•~i 
kabilinden kelimelerin sonundf tc 
harf c midir ç midir, bunda ku.• 0 
tereddüd ederse derhal mefullerı~ .. 
müracaat etmelidir. Ağaca, usancı 
dan diyoruz. ~ halde ç değil e di:: 
Lfık.in meç, göç, suç kabilinden .~e 
timelerde mec;i, göçi, suçı de~ni;l 
zahir oluyor ki bunlar da c e 
c; dir. 

11
_ 

ı 1 S T E R 1 Nk d~ ~ • d" 1 S ~;açmEtaf.s1~tuu ok~du~, bu~azi~lni ~pa~ıy~ (ll oyuncu, "" gol 
ElimiZe bir spor mecmuası geçmişti. Ne var, ne yo ıye goz gez i.l'ıyor- llY4 

duk. Son yapılan Fener.Galatasaray maQİ tafsilAtl nazan dikkatimiZi atıp takınımı galib çıltnrmnmıt mı? Hem iki gol at.nıış, hem takımını 
eelbetti: Okuduk. Spor muharrlri, yıızısma başlamadan evvel şu iyi oyna. muzaffer etm~. fakat vazifesini yapmamış .. 

PERŞEMBE 

Zilkade 

Hele birçok yazıcılarımız dıı dt' 
rabca, fransızcll, ingilizc<', fauc~ k«e 
yip c ile yaznrke:.ı türkce için t ık h' 
"ekline tesadüf ettikçe irkilip 8 

yorum. 

Bu mütalealıır~i!mn erbnbı ı::;; 
fından nasıl kabul edilir, Veknl.re
nasıl teliikki edilir, bunu kes

1
!!,.e 

dı, lbu fena oynadı şeklinde hükümler veriyordu. Söyle bir cümle garibi - Klüb taraftarlllı yapaca!;ım diye, ikl gol atıp takımını galib çıkaran 
mize gitti: oyuncun .vazifesinl ya.pamadı. diyebilecek kadar waftan ayrılacak 

eNiyazı vaıifesmi kat"ıren yapıımadı.• spor muharrtrleri olduluna: 

b ... u• 
mem. Eğer bunlar musi goru cJafl 
ona göre karar almak ve bun elr" 
<~nnra yeni karann tatbikına te~ 
büs etmek pek yerinde olur 
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Telgra:f, Tele~ou V:e Telsiz Baberieri 
Makine ye Erzincanda iki şiddetli zelzele ~~~~tQe:l Milli. müdafaa. için 50. milyon 
\ferilirk~~ 1 oldu hasar yok • Mister Çörçilin lira fevkalade· tahSISat 
Yunanliiar yeni 

müstahkem 
rnevkiler zapteltiler 
birçok esir ve ganaim 

ele geçti 
A\ida, 26 (AA) - Ce.nubu 

hrbi ınıntakasında Yunan ku\•Vetle
ti <fu~manın tahkim edilmi' bazı 
fıl~vtilerini i,gal etmişlerdir. Mıihim 
~ktarda İtalyan askeri esir alınmış
ın; 8 top, 1 ()ı mitralyöz ve diğer es-

a iğtinam edilmiştir. 
~ -·------~-------------

B ardiyada 
vaziyat 

Kahire, 26 (A.A.) - Royter 
tlı~habiri Bardiya romtakasında ln
~lıı: ve İtalyanlar arasında şiddetli 
~~~u dilcilosunun devam ettiğini 

dırmelttodir. 

Ingiliz tayyaraleri 
l(orfuya elbise ve 
çamaş1r att1lar 

~Atina, 26 (A.A.) - Dün İngi
d tayyareleri, Korfu ndaııı üzerin

t tıçarak büyük miktarda elbise ve 
trnaoır ııtmı~lardır. Bunlar İtalyan 
~0llı'bardımanından müteessir olan 

Orfu çocuklarına mahsustur. 
ıt Atina radyosu, halyan tayyarele
~ Itin dün Korfunun kenar bir ma
b 'illl~sini bombardırnon ettiklerini 

dırrn' .:.. ı, .... 
.\ı;;;- tayyarelerinin 

akınları • 
yenı 

lll londra, 26 (A.A.) -Dün, Al
() 'n tayyarele ri ı,imali Isk oç ya ile 
~kney adaları üzerine akınlar yap
dij~!~rdıı. Au tayyarelerden birisi 
~Lırülmüotür. Alman tayyareleri
~, Uün gece, İngiltere üzerinde her 
bı 11ti bir uçuş yaptıklanna dair hiç 
~!Iber alınmamı~tır. 

. ~ar ste noel gece sı 
~aris 25 (A.A.} - Havas: 

t~· ıtriıı halkı dün gece saat iki bu
~ı:fl kadar noeli. tes'it etmiştir. Kah 
~-tr Ve lokantnl:ır ancnk bu ııa:ıtlf'! 
d~P•rırnı,tır. Büyük caddeler, don
~-t\ıcu bir soğuğa rağmen gayt.t 
~ •baııktı. 1 ler aenn olduğu gibi bu 
~ı: de ııokaklardöt, noel ve yıl -
~lı h!!diyde:i aat.an küçük bara -
~urulm __ uş~t_u_~-------------

Gece yarıst tecavuze 
uğrayan b9kçi ağır 
sureth yaralandı 

d~~l.ırnka, bekçilerinden Dursun 
~~gece mınlnkasında devri)c ge-b eıı rrıechul bir tahsın hüeumuna 
~t~~llııııtır. Meçhul mütecaviz elin
~t ı bıçakla bekçinin üzeri
~~ iltılrnış, başından ağır suret
D11 ~lltaladıktan sonra k açmıştır. 
~11{111 ~ tedavi altına alınmış. meç
llıı ltltıtcca viziıı aranmasına ba~lan· 

tlır. 

' nulku 
Erzincan 25 (A.A.) - Bu sa -

bah saat 1,35 tc ve 2,30 da burada 
oldukça şiddetli iki zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ordu 25 (A.A.) Bu 
sabah 2,25 de hurad:ı bir 
zelzele vukubulmu~tur. Hasar 
yoktur. 

HükOmete veri'en 
salahiyel 

Ş. Karahi,ar 25 (A.A.) -- D ün 
gece iki buçukta üç sani:re süren <?l
dukça şiddetli bir yer sarsıntısı hıs
sedilmiştir, hasar yoktur. 

Gümüşone 25 (A.A.) - Bu
gün saat ikiyi 2} geçe burada beş 
saniye süren bir zelzel~ olmustur. 
Hasar yoktur. 

Ingiliz Kralinm In· parafor
luk ahalisine h"tabesi 

Yazan: Selim Ragıp Emeç . . 
I ngiliz başvekili Mister Çörçil ltal 

yan hükumetinin üstünden hal
yan milletine hitab etti. Onu harbe 
girmiye icbar eden hiç bir saik mev
cud olmadığı halde tek bir adamın 
bugünkü vaziyete sürüklemiş oldu
ğunu bütün vüzuh ve çıplaklığı ile 
ilan eyledi. Ingiliz başvekiline göre 
halyanın harbe girmesi yalnız M. 
Mussolininin arzusile olmuş ve bu 
husu~ta ne İtalyan milletinin ve ne 

(Ba,taralı 1 inci sayfada) (Başt~.rafa 1 Inci sa,..fao!:ll de onun başında bulunan İtalyan 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf - Harb, d~er bir çok kederler arasında kral hanedanının fikri ve kararı n

zıssıhha Enstitüsü ve HıfzıSSıhha rnek ayrılık hüznünü de her tarata yny - lınmamıştır. 
tebi teşkiline ve Diyanet İşleri Rcisliği maktadır. Bugün ordularda, e~cr gel. Mister Çörçil bu ehc:mrrıiretli 
teşkilat ve vazifeterme nid kanuna ek me~e cesaret edebilırse, muhacime noktayı tebarüz ettirirken lıalyan 
kanun lô.yihalannın da birinci müza- mukavemet edebilmek için bekllyen milletine, kendisini bir uçurumun ke
kereleri yapılmıştır. veya karanlık denizlerde nöbet tutan nanna kadar sevkeylemi§ bulunan 

Meclis bundan sonra, ruznameslnde veyahud Libya çöllerinde mn~li'ib düş M. Mussolini ile mukadderatını ayıı
bulunan ınilll koruma kanununun ba. manı kavallynn bir çokları, bu anda masını tavsiye etmektedir. Yalnı;t 
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkın- kendi yuvalarından uzakta bulunu - İngiliz diploma!isinin değil. umu -
daki kanun lA.yihıı.sını müstaccliyet yorlar. miyetle bu harbin l"atlamasını mü -
kararile müzakere ve kabul eylemiş - Yeni senenin bizi znfere ve daha teakib müteaddid misallerile hemen 
tir. mes'ud Noel günlerine kavuşturması. bütiin dünva politika aleminin tat-

Bu kanunun mUzakeresl e.snaaında nı ve gelecek seneler herkesin ane O- bik t:ylediği bu milletl,.rle doğrudau 
üeri sürülmüş olan bazı mütnlealarıı ca~ında yeniden toplanmasını temin doğruya temaşı ve onlara hitab usu
cevaben Ticaret Vekili Mümtaz Ök _ etme.cıini dilerim. lü elbette ki bazı hakikatierin na -
men nşa,tıdaki izahatı vermiştir: Buradaki ve bütün dünyadaki da - zarlarda daha iyi tecessüm edebi! -

Muhterem arkadaşlar ha yaşlı insanlara hitnb ederek diye- mesi bakımından favclnlıdır. Fakat 
Bu kanunln İcra vekİııeri Heyetine ce~im ki geçen hnrb esnasında en gü_ am,.Ji n('tic:ıo .. inin hüviik olabil~cf"ği 

tevdi etti~lniz salô.hiyetıerın, kan u _ıl zlde gençlerimiz he!A.k oldu ve kalan. süphelidir. Çünkü harb halinde bu
nun istihdaf etti~i gnyeyi istih.sal mak lar harbl pek az tanıdılar. Bu defa lunan bir mi1letin, velev o harbi ~k
.sadile kurulacak müesseselere kablli ı hepimiz birden ilk sa !ta ve tehlikenin ""'rivet itibarile arzu ~tmemio olması 
devir olmadı~ı hakkında muhterem ortasında bulunuyoruz ve eminim ki dahi, o harbin nt"tavicinden onu 
Refik İncenın i:rae ettikleri misalden içimizde en yaşlı olanlar da vaziyetın kurtaramaz. Bundan dolayıdır ki bir 
endişe ettim ve bu mevzu üzerinde 1 böyle olmasından dolayı iftihar duy. ucıırumun kt"narına kadar geldiği 
izahat nruna mecburiyet hissettim. maktadır. bildirilen hatvan milletinin bugün-

s: tın H b 1 k · den yarına .. mukaddcımtını, kendi lcra Vekilieri Heyeti bu kanunla, ..,unu unu ayınız: ar · ıer esı 
b'rblr' d '-1 "- b · zimamdannkinden ayırd edebi! -iktisab ettigwi salfı.hiyetleri ne toptan 1 ın en ayırma .. a ı.n:ra er yenı 
bl b. ı · ı. ü d tl l t• b b" ı ·r. · me!li mü•küldür. FRkat. '-'ukanda da ve ne de münferiden herhangi bir r ır ı .. V cu e ge r r 1 u ır ıaı ~ J 

d ~ 'ftti k k b ı d'l · ü kavdedeı:teldi;;imiz srihi. bunun bü-müesseseye devredecek değildir. Ve o .. uran, "" yere a u e ı m~ m ş. -. 
te k t hl'k 1 ü t It -+ b yük faydası, birçok hakikatierin na-böyle bir dü-ünce .tsla mevzuubas re e ı e er ve m Ş ere ı .. ~ıra -" ı d zarlarda esaslı surette teceıtSlim ve 

olamaz. Mesela icra bedellerinin ar ır. tebarüz evl~mesini temin ~vlemek-
939 sen••i icar beddinı' tecavüz e- Bu son aylar zarfında, İngilterede -

...., h t,.n ibarettir Id hu da, müstakbıol~ 
demı.yecegwı· hakkındakı' 30 uncu asara u~rayan bir çok §ehirleri ve 

f P·k t k h mat.,f 87 bir kazane ~avılamaz maddenı·n ııerelerde tatbik oluna - e li e ar3ıstnda alkın gö.:;terdl~l J 1 
m t t . b' t ö dü '' 'h il:. Bilhaoı!la bu nutkun bütün t:ı -Cagwını lcra \'ekı"llen' Heyetı' tayı'n ve e ane ı ızza ı r m . vi ana tiO ı 
d bT k h van milletine tevzi c:dil,..hilmis e> -

l·ıa·n neder. Bu tayı"n ve :ı~n s~ıa·hı' - e e 'ırim i epsi de ırkıarına ve t • • 
1 • ~ "' ması ın~ili7 propa"an..!n~ı l!~rvıs ,.._ 

Yetı'nı'n herhan"'ı' bir müesseseye ve- milletlerine mensubiyetıe iftihar et - b k L ff k' . 1 
"' h nıektedlr. rinin iiyü rıir muva n ıvt>tı sıwı -

Ya beledi.vdere devri mcvzuuba s k kt' r,.r• t ("" ·ı h ' · .. Sonuna kadar dayanıp da zaferi ma gere ır. vıı~ er rırrı a•nı 
olamaz. Gene: bu kanunla hükumet t 1 • • "k h' fl. · ı·~ · 

kazandı~ımız znmnn Nl>ci afinleri ye- ta va ıçın nazı ır ea ıwa t"ırr"'" 
halkın ve milli müdafaanın muhtaç 6 

" h .. b' ı. h k''- 1 · ·r niden saadet günleri olac:ıktır. 0 za- uıııun. ona. ırco~~: a ıoçal erı ı •a 
oldugwu muayyen maddelere muay- '1 h h hl k " t ' t' man hfısnüntyet, dünyaya yeniden t>lmeK e avır a ı I"O!I ,.rmı~ ır. 
Yen fiatlarla el koymak salahiyetini B t · • ' d h '"k" 1 · 

ı gelmi• bulunacaktır. Bugün hep'ım',zl unun ne ayıcıne aı u um erı cı-haizdir. Böyle bir ııl\ls.hiyetin cra " k ı_ J k h • ~ 
ba~hyan azimkA.r ruhu muhafaza et- arma,..; ~e-ne 'u mıt un mn ata . .,ı-

Vekilleri 1 l('yetince herhangi bir na, yani biz.zat hillyan mill!!tine aid-
müesseseye devri rnevzuubahs olıt - rnek mecburiyetindeyiz. 
m az. Şimdi heplniıe mes'ud bir Noel ~e -lir . 

yeni tnes'ud bir sene dilerim. Yeni se.. Kendi -lüsen a~lamaz !!ÖZÜ, bu 
neyi mfiteva~i bir emniyetle bekliye _ ınünR!t>hf'tle tam mah111lin,. munıf Gıda nıadd,.Jen 

Ancak mevzu, arkadaoımın, dev- biliriz. olar"k hatıramızı İışgal eden bir 
rı caiz olmıyan salahiyetlere misal Vahim bir buhran ıı.Uatm·, bulu veeize oluvor. 
olarak zikrettiği p;ıdR ve eoya fiat - nuyoruz. Htı.IA kar~ımızdıı. bulunan 5 fl) f:; 
~ar~ nın tes.bit ed!}r.~esi . keyfiy~tin~ l tehlikeleri ve güçlükleri ehemmiyet _ 11/ im UC a9 tf" LAnllp 
ıntıkal edıııce hadtsenın mahıyetı siz addctmemeliyiz. Fakat muharib _ --------------------
deği~ir. Bu mev7udl\ hükümet, yani lerimlzie müttefiklerinin karada de
lcra Vekilieri Heyeti ihtikarlıı mü- nizde, ve havada kazandıkları ~u 
cadele ka..ıdile bütün memlekette va!!al:iyetlerden te3elli ve ce.oıareL al
gıda veya diğer ihtiva-; maddeleri- malıyız. İstıkbaı zorlukların dolu ola: 
nin fiatları:ı:n teııbi!i?'! karar ':erir. caktır. LAkin biz zafer yolunda sapa. 
Anca~. ~u fıat tesbıtı ~şınıA hızzat sa~lam ayaklar üstünde durınnktn _ 
kendı~ını~ ~a~!"aeı~ .ımkan y~k- yız ve Allahın yardımıyle adalet ve 
t~r. Bınbır turl~ ~tovılen ar~eden ıh- sulha dotru yol açaca~ız .• 
tıyaç maddelennırı her eehtr ve lca
~aba için lcro.ı Vekilieri Heyetince 
ayrı ayrı fiatlarının tesbiti madde -
ten de mümkün değildir. Bu itibAr
la hükumet fiatlMın tesbiti j,.ind,
Ticar,.t Vekületini veva ona bailı 
müesseseleri ealahiyetli kılabilir. Bu 
tatbikatta da böyledir. Muhterem 
arkedaı1ım, f;at teııbiti saltlhiyetinin 
devri caiz olmadığını ifade ettiği için 
dir ki, bu tavnhi yapmıya zaruıet 
hissettim. 

l\1aarif Matbaasının 
Ankaraya nakli 

Ankara 25 (Husus!) - Maarif mat. 
baasının Ankaraya nakli m:ısrnfı o -
larak bütçe encümeni 25 bin llrıllık 
tah.sisat verümesi llyihasını k:ı.bul et
miştir. 

Çörçi'e lta~yanlarm cevabi 

Yunanlılar Avlonya 
limanm1 tazyik ediyorlar 

(8qt:ırarı l inci sayfııda) 
ha içeride aevkuicen bakımından 
büyük. ehemmiyeti haiz bir nokta, 
Premetinin §imnl ve şark <"ihctle -
rinde harek&ttll bulunan Yunanlıla
rın eline düşmüştür. 

Hava faaliyeti • 
Kahire 25 (A.A.) - İngiliz ha

va kuvvc!lerinin Ortaşark umumi 
kara rgiıhının tebliği: 

müdürü şerefine verilen ziyafet 
Roma 2S (A.A.) - D. N. B. 
Salahiyett:u ltal)'an mahfellerin

de Çörçilin nutkıı etraFında şu mü
talealar yürütülmektedir: 

Dünkü Sa.lı giinü, garb çölünde:, 
Ingiliz hava kuvvetlerine mencub 
bombardım.tn taYVnreleri, T mi ın i 
ve Gazala tayyare m~ydanlaııııa hü
cumlar yapmı,lardır. Bütün bom -
balar, hedef ınıntakasının içinde 
düşmüş, haı~ıırın taın ı:reni~liği mü
şahede olunumamıştır. 

Avcı tayyarderi refııkatinde sey
reden büyük bir düıım;ın bombar -
dırnan tayyarelen filoııu, Solluma 
bir hücum yapmı.,tır. Hasar pek az
dır. Bir mikdar ölii ve yarıılı vardır. 

& . 
~~ 'sı B 1 1.: 1 .. d ' .. .. ı ~ . 1 . .. 'r .11 iriiii stanbul mıntıı ·as:, mu ur.t:~u m~ı .. ':'!: ct -"' erı muşa-

ıttıı,cJe bulunan mutbunt uınum viri Server RirAt ls)dt ve birlik a 
Selirn Sarper terefine dün j ıa•ı hazır buhınnıuşlardır. Bu arada 
"rliğinın Beyoğlundaki nıer- tamimi bır ha\'& ic:inde muhtelif 

~ hir çay ziyafeti vermiştir. meslek me .. eJcleri de mevzuubah! 
latıtnbul vali ve belf"diye r~ı•i f'dilmi<ttir. ~eHın S":per, ik~ r:üııe 
lt\tfi Kırdar, Icedar Anlca .. :ıytl dönecektir. Yulı.a -

İtalyan kurtuluş hareketi ile fn -
gilizler arasınd:ı mevcud oJduğu 
söylenen tennüdün hekibte mu -
gayir olduğu tarihçe sabit olm':.lstur. 

Büyük Ha:-bde lngiliılerle ltal -
yanların beraber harbettikleri doğ
rudur. F alcat 1~ llvanın katland,,-ı fe
dakarlıklann Ingiltere tarafından ne 
~uretle mükaf.ttlandırıldığı da ma
lumdur. Zecri tedbirlerin iJI• ..l .. fR o 
larak Ingiltere t:ırafmdRn 1 

leyhinde tatbik edilmiş olmacı ltal -
yan milletince çok ncı bir oelc..ilde 
hissed ilmi~ tir. 

ltalya, kendi denizinde hile s~r
b('ıst bir haynta sahib değildir. Çün
kü bu denizin bütün kapılan Ingil
terenin ko:ıtrolü altında bulnuyor 
Halbuki !talya bu gayeler uğrundtl 
harbctmektcriir 

H~Uer noeli 
arasında 

asker:eri 
geçirdi 

Berlin 25 (A.A.) - Bütün Al
man askeri kuvvetlf!ıi ba~lcuman -
danı Hitler, 1eçen sene olduğu 
bu sene de noeli ll&rb cephesindeki 

Avlonyftya taan-uz 
Ama,-udlukta, birçok düeman 

tayyaresının bulunduğu Avlonyn 
tayyare meydanına muvaHakiyetli 
bir hücum yapılmf!ıtır. Hedefler, li
man ve şehir, alçak bulutlarla ka -
nalı bulunuyordu. Tavvare1erimiz. 
!.. bulutların içindf'., hirdenbire çı
karak düşmanı baskın halinde ya -
kalamıolardır. Tayyarderimizden 
hlr kısmı, verde bulunan tayyarrleri 
bombatarken, diğer tavyarelerimiz 
de hangariara ve binalaın hücuın 
etml~leT ve en nihayet çok aşağıdan 
bir mitralyö7! hücumu yapmış1ıudır. 
Tayyarelerimiz, meydandan ayrılır
ken, meydan artJk, dumandan r:ö -
ziikmüyordu. Hava dafi barajı tesis 
eden bir lcnıvazör, alçak irtifadan 
aln surette mitralyöz ateşine tutul-

muştur. ___ - ------------

Meclisin kış tatili 

Ankara 25 <Hususi) - Milli MU -ı ya kadar fcvkalfldc tahsıSat verılme -
dafaa ihtıyaçlarını karşılamak üıere sine dair layiha bugün Mılli Miıdıı.f ıa 
Mali Müdafaa emrine elli ınUyon lira- Encümenınden geçmiştir. 

Eski Kral Karol 
ispanyadan 

ç1kam1yormuş 
Londrn 2 5 (AA.) - Royter: 
Romanyanın sabık Londra elçisi 

ve hür Romanya hareketi Telsi ~u 
b~yanatta bulunmuştur: 

Sabık kral Katolün hayatının 
tehlikede olduğunu gösteren ciddi 
sebebler olclugunıı kaniim. B cı li rı ın 
tazyiki ile hareket eden Ispanya ha
riciye nazarı Senano Suner'in eın
rile sabık kral, halen SevilleJe bir 
otelde mevkuf bulundurulmakta ve 
hiç bir yere gidememektedir. 

Hür Romanya hareketinin sabık 
kral Karol ile hiç bir münasebeti 
olmadığını sarahaten beyan etmek 
isterim. Esasen kendisi ile doğrudan 
doğruya hiç b:r mlinasebet de ida• 
me etmiyorum. Ukin aldığımız ha
berler itimada ııayan membalarda:ı 
gelmektedir. Şahsi hürriyete haksız 
olarak indirilen bu darbeyi protesto 
ediyorum . 

Sonra şunu hatırlatn>ak isterim 
ki Serrano Sunt>· havatını e!lci kral 
Karola medyundur FilhnkikP Ispan-
ya dahili harbi esnasındA buglinkü 
lspanyol hariciye nazırı Madriddeki 
Romanya elçiliğine iltica ~Imiş ve 
Bareelone hükumetinin musırrnne 

taleblerine ıağmen Karol kendisinin 
teslim edilmesine mfmi olmuştur. E
ğer kral Karol Suneri teslim etmi~ 
ol~aydı, Ispanya bariciye nazırı bu
gün hayatta olmıy.1cnktı. 

Bugün kralın Portekize gitmek ü
zere, İspanyanın ayrılınasma miisaa
de etmemek için hiç bir sebeb vok
tur. Kral. harb devam ettiği müd -
detçe, siyas~te karı~mıyacağına dnir 
söz vermiş bulunmaktadır. Buna 
rağmen İspanyol hükumeti, ken -
disinin yerinden kımıldamasına bile 
müsaade etmomektedir. 

Bardiya agır tngiliz 
toplarmm ateşi altında 

(Baştarafı 1 inci sa:vfada> 
getirmekte ve İtalyan ileri iStihkflm 
larını saran lleri kuvvetlerinin ian -
liyetlni şlddetlendirmektedırler. İtal -
yanlar da yer altında muhkem bir su 
rette hazırladıkları beton aıtmak ve 
siperlerde şiddetli bir mukavemet gös. 
teriyorlar. Bardjyadaki İtalyan p1u -
kavemetınin ne kadar süreceği hak -
kında askeri mahfeller şimdiye kadar 

Amerikada mihver 
devletlerine aid 

vapurlar meselesi 
Nevyork 25 (AA.) - Ne\·york 

Herald Trihune gazetesı, Amerikan 
limanlarında bulunan Mihver dev
letlerine aid ge:mlcr hakkındaki Al
man tchdid!ni çocukça bulmakta -
dır. Bunun:a beraber bu tchdidin 
ihtiva ettiği hakaret, nnsyonal sos
yalist Almanya hakkında Birleşik A
merika devletleri ohalisi tarafındım 
beslen('n ve esagen k~fi derecede 
şiddetli olaıı infialı büsbütün nrttı
rabilir. 

Gazete ıı:ö7.lerine ııöyle devnın et
mektedir: 

Almanyanın Arnerikaya hnrb ilim 
etmesine imklin olmadığını biliyo -
ruz. Zira bu hareket Nazilcre h iç bir 
şey kazandırmaz, bilakis her ~,.)i 
kaybettirir. 

Bıı neviden bir tehdid karşı,.ında 
mutavas~ıt l 'r Amerika.1 vl!tanda -
şının göstec,.ce~i il1< aksülamel, A
merika limi\nlarında bulunan bütün 
Mihver gemilerinin müıııtdere edile
rek d,.rhal ln$(iltereye te!limini is -
tem,.kten ibarettir. ---- ~.:.:..;_ ____ _ 
No el g: c esi hava 
faaliyeti olmadı 

Londra 25 (A.A.} -Dün ge.,ce 
şafağa kadar Ingilterenin J-,iç bir ye
rinde düşmanın hava faoliyeti kay
dedilmemi~tır. Noel gecesi alcı.rmsız 
geçmi§tir. 

Alman tebliği 
Rerlin 25 (AA.) -Alman or

duları başkumandanlığmın tebl:ği: 
Alnıan seri hücumbotları 23 Ki\

nunuevvclde yaptık!arı hnıf'ket *'S
nasında, evvclce bildirilmi!l olan iki 
vapurdan başka, 2500 tonilütoluk 
üçüncü bir diişman vapuru daha ba
tırmışlardır. 

23/24 Kanunuevvel gecesi l\1anc 
hestere yapılan ve büyük muvaHa
kiyetli yanıunl:mn alevlerinden bel
li olan hava hücl•mlarındRn sonra 
Alman hav~ kuvvetleri. 24 Kanu -
nuevvel günü ve 24 ' ::!5 Kanunuev
vel (t('Cc!İ hiç Lir hücum yapmamı~
tır. Düşman da, Alman arazis:ne hü 
cum etmf"mi.,tir. 

~-----

Elek•rik istih. ak Ucret1eri 
hakkında yeni bir karar 

<Baştarnfı ı inci sayfadal 
Diğer taraftnn elektrik idaresi, 

yeni bir elektrik tevz.i sistemi kabul 
bir fikir ibeyan etmemi§lerqir. edecektir. Buna göre mecburi elek-
Düşman gün geçtikçe kesafeti artan trik istihlak mikdarı nrttırılacak, 

İngiliz topçusunun ate§l altında bu - bundan fazla sarfiyatta bulıınRnhıra 
lunmaktadır • .Arnavudluk hMiseleri - 0/., 25-30 nisbetinde bir tenzil&t ve 
le maneviyat bo:ı:uklubnun faşist aa- çok fa~a ııarfi)'!<.lt yapanlara d" 
kerlerl üzerinde mcş'um bir tesir icra % 50 nisbetinde bir tenzilatlı tarifi'! 
etmesi de ka'blldi:r. tatbik olunacakhr. ................................................. _ ............................ _....._ __ _ 
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Şehir Ilaberieri Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
letmeleri Um um Müdürlüğünden: 

Malın Milttar ve cinsi Muvakkat Teminat Pazarlık~ 
8/1/ 941 
9/ 1/ 941 

miktarlım yazıll 
eksatmeye ton ~ 

Ticaret Odas1 
meclisi intihabl 
dOn neticelendi 

Dün saat 15 de ticaret ve aanayi 
odasında toplanan 60 ikinci münte
hib içlerinden 30 kitiyi oda mecli1i 
azalığına intihab etmişlerdir. Bu •e
neki ticaret odası azalıklanna 7 ih
racatçı, 9 aanayici, 4 ithalatçı, 2 da
hili ticaretçi, 3 banka, -4 deniz ve 
kara nak.liyatçısı ve bir de 1İgorta 
tirketleri mümessili intihab olun -
muı,ıtur. 

Oda meclisi azalık\anna intihab 
olunan tüccar "'e müesseseler mü -
messillerinin izimleri tunlardır: 

İhracatçılar: Mithat Nemli, Se -
rafettin Alemdarkard~leri, Ziya 
Kılıç, Sabri ve Bekir füten, Rasim 
Alttar ve ortaklan, Murad Fortun, 
H. Mustafa ve şerikieri Hüsnü Ö -
ğütmen, Nuri Koziko~lu. 

lıhalatçılıı.r: Suad Karaosman ve 
şeriki, Hüseyin Hü11nÜ Arsan, Rah
mi Köseoğlu ve ortaih Vehbi BiJi -
mer, Said Akıncı ve Saicl Dürmen. 

Da'hili ticar~t: Hasan Rıza Te -
melli. Ahmed Bican Yağcıoğlu ve 
ortakları. 

Bankalar: T. C. Merkez Banka
sı !st. şubesi, Ziraat Bankası fst. ~
b~i. Türkiye ~~ Banhııı lst. f\Jbesi. 

Deniz ve icara nakliyatı: Devl~t 
Denizyollan i~letmeııi umum mü -
dürlüğü, Şirketihayriye. Devlet De
miryofları iııletme!'li umum müdürlü
vu, Antalya umumi nakliyat Türk 
Anonim şirketi. 

Sigortacılık: Milli Reıısürana 
Türk Anonim §ir'keti. 

Sanayi müı-•~esderi: Nurkalem 
Türk limited ~irk~t. Snrk deri Türk 
Anonim şirketi, Halil Sezer, Buraa 
dokumacılık ve trikotai T. A. şir -
keti, lken<lir ve leeten sanayii Türk 
Anonim sirketi, Süm,.rbank bir1~~k 
pamuk ipli~ ve dokumacılık fabri -
kalan, Sümerbank deri ve kundura 
sa no vii müesseseleri. Mehmed C e -
mil Torfilli ve nrtakları, Karnmürael 
mensucat ve Ticaret Türk Anonim 
"irkl'ti. 

Ticaret oda•ı merlisi toplantıla
rına her har•a muntnzamftn d,.vam 
edilecektir. II~ toplantı önümüzdeki 
hafta vaoılaC'aktır. 

Snrp Agob mezarlığında t.. .., 
asrı bir mahalle kurnluyor ı ~~~~cu~ i 

J MEKTUPLARI ~ 

7000 M 3 oksijen 276 Lira 
5000 kilo temiz paça vra 195 » 

1 - Yukarda. mikLar vc. cinsi ve muvakkat ·teminat 
malzeme hjzalannda gösterilen tarihlerde yapılacak 

muştur. 

2 - Pazarlık Metro han binasının 5 inci katmda toplanacak komiSyon· 
da mezkür tarihlerde saat 15 de yapllacaktır. 

3 - Taliplerin, parasız olarak verilmekte olan ~artnameleri ıevazımdaJl 
almaları ve muvakkat temtnatlnrı ilc mezkur gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları ill\n olunur. «12092• Belediye, bu sahanın istimlaki iş!ni yakında J 55 kuruş~uk ceza için ll 

bitirerek, istediği şekilde inşaat yapmak 1 ikram1·ye hakkı zayt' 
1 
--T-.. _k_H ____ K----~--b-1 -Ş-b--. -d---ur ava urumu stan u u esın en: 

şartiJe, isteyenlere arsa satacak OlUr ffiU ? Kurban bayrammda teşkilAtımız tarafından toplanacak barsakların ar~ 

Belediye, ötedenberi aart bir ma
halle haline getirilmek için çalı~ılan 
ve bir kı1ım vaziyeti tetkik. edilen, 
bir kısmı hakkında henüz istimluk 
muamelesine teveaül olunan Sürp 
Ağop aahll8l etrafındaki etüdlerini 
bitirmek üzeredir. Aldığımız aon 
malumata göre Sürp Agop sahası
nın vaziyeti pek yakmda taayyün e
decektir. 

Belediye, Sürp Agoptaki kilise 
mahallile ön taraftaki kahveleri is -
timlak etmi!'ltir. Bu araanın cadde 
kısmına bakan garaj yeri ile Sabur 
Samiye aid ananın da istimlak mua
meleleri yapılmak Ü7.ere kıymet ktık 
dirine tevessül olunmuştur. 

Belediye reiııliği Sürp Agop •a
hasına ai d i~lerin süratle ne ticelen • 
dirilmesini alakıtdalardan istemiş -
tir. Şehireilik mütehassıııı M. Prost 
da buranın planlannı kısa bir za -
manda ikmal edecektir. 

Bu planTar tanzim edilir edilmez 
belediye bu yeri şartlı olarak aatışa 

çıkaracaktır. Bu prtlara göre, her 
intaat blokunun arası o blokun ih
tiva ettiği saha kadar açık bulundu
rulacak.tır. Mesela bir in~aat bloku 
20 metrelik bir snhayı işgal ettiği 
ta'k.dirde, yanındaki yol açıklığı da 
20 metre kadar olacaktır. 

truıı n adresi bi'ıde malıtuz tırması 30/ Kanunuevvel/ 1940 Pazartesi saat 10 na kadar tehir edilmişt.il'· 
Taliplerin mezkür gfin ve saatte Ca~alo~lundakl §Ubemiz merkezine :ınil" 
racaatları. cl21~7• 

tıramvay müstahdemiııindeıı biz o
ltuyucumıu fU şikiyette lıu...un -
mak.tadır: 

cTramvay İdaresi, yılba§l dolıı.-1 
yıslle memurine ikramlye datıt _ 

: tı . Bundan bir kJSım vat.man ve 

Sürp Agop saha!!ındaki bütün in
§ant şeklen belediyenin göstereceği 
esaslara göre yapılacaktır. Bu se -
beble, burada arsa almıya talib o
lanlar, alım satım muamelesi yapı
lırken. belediyenin göstereceği şart
lara tamamile riayet edeceklerine 
dair peşinen taahhüdde bulunacak -
lardır. 

~ hiletçl arkadtu}lar da ıstifade et-~ 
! ti. Fakat ~ bize gelince detişıver
i di. Sebeb? Sebebsiz de~il. ıakat 
i çok ba.slt bir .sebeble .• 

İkramiye almak Için bir sene 1 
zarfında hiç rapor edilmemek, ce- i 
za vennemek Hi.zımmış.. bir gün i 
herhangi bır scbeble iŞiınize 5 da.. ! 
kika geo kalıp rapor edilmiş, ya- : 
hud 25 kurWJ ceza vermi§ isek, ik- ~ 
ramiye hakkımızın yarısı kaybo - 1 
luyor. E~er 55 kuruş ecza vemıi4 i 
isek ikramiye hakkı tamamen or - ! 

Belediye, arsayı istimlak muame
leleri tamamlandıktan 5onra, Mart 
ayı iptidalarında satışa çıkaracak -
tır. Sürp Agop sahasına nid i§]er 
bu suretle bir taraftan ikmal edilir
ken, aahanın arkasınd'aki yol da 
Mac;;4tadaki Emlak caddesine kadar 
süratle temdid olunaeaktu. 

Oen:z Ticaret rnektabi 
talebesi tetkik 

sayahalinden rlöndu 
Bir müddet evvel «Mekteb ba -

lıkçı gemisi)) ile Karadeniz ve Mar- • 
marada tetkik seyahatine çıkan Yük 
sek Deniz Ticaret mektebi son ııınıf, 
kaptan ve makinist tubeleri talebe -
lerinden müreklccb 44 ki ilik bir 
ıı:rup, seyahatlerini n:ıuvaffakiyetle 

tadan talloyor. Biz. tramvay E 

müstahdemleri kar, kıt, soguk, i 
sıcak demeyip di4imizi tırna~ımı-J 
za katarak ~alışıyoruz. Eğer her- • 
hangi bir sebeble bir kusur yap - : 
mış isek ceza gördii~ümUze göre, 1 
mesele halledilmiş demektir. Esa - E 
sen 55 kuruş ceza kesilen bir cür _ ! 
mün ne kadar küçük olabilece - j 
lin! de tahmin etmek güç bir me
sele de~ildir. Binaenaleyh, bu ka-
dar ba.sit bir ceza için bir müs -
tahdemi lkramlyeden mahrum et
mek büyük bir haksızlıktır. Tram-
vay İdaresi, en mü.şkül §arUar i -
çinde kendisi fçin dldlne.n müs _ 
tahdemlerı hakkında biraz daha 
insaflı olmalıdır.• 

ikmal ederek dün §ehr.imize avdet \ 1 
etmişlerdir. .._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Mekteb balıkçı gemisi., bazı Et • ht" k • 
tamirat yapıimflle üzere Denizyolla- 1 1 ari yapan 
n havuzlarına çekilecek, ve bilahare 20 
Deniz Ticaret mektebi talebderimiz kasab yakalandi 
yeniden bir tetkik seyonhatine çıka -
ca'klardır. 

-------------------------------

Bütün istanbulu 2 harika 
gamıeı·e davet eder: 

1 g 

Ura 

ı 2000 -• 1000 -
J '160 -• 100 -• ~ -u 100 - 3500.-

10 10 - fOOO.-

100 • - 1000.-

Türkiye Iş BanKasına para 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiniı.i 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma -~~Kumbaralı ve kumbarasız 
yıs ı Ağustos, 3 ikincil~ _ hesablarmda en az elli li -

' . . rası bulunanlar kur'nya 
rin tarıhlerınde yapılır. .. h" ... 1 1 • ••!1 .. e•. ıı ... Pr 

GÖRÜLMEMiŞ BIR HADISE! 
Yüzbinlerce İstanbul halkı 

ROBERT TAYLOR'la - EDDV LAMAR'm 
Görülmeml.§ bir şekade nefes almadan seyredilen güzellik, 

ihtişam, aşk ve gözyaşları mucizesi 

SEVENKADIN 
filmile 

LOREL HARDY 
HA YOUOLAR ARASINDA •• • 

Kahkahnlar harikasına o derece hücum etti ki 

ALEMDAR ve M;LU İI,K DEFA 
Bugünden llib:ıren 

Programını olduğu gibi bir hafta 
daha uzatmağa mecbur oldu 

Bilet1erinizi lutfen seans saatlerinde alımz. 

Aşkın Perisl •.. Kudret.in İnclsi ... San'atin Muclsezi... Olan 
Asrımızın en büyük Yıldwan 

CHARLES BOY ER - CLAUDI: TTE COLBERT 
İlk defa tek bir filmde birleştller 

BU AKŞAM L A L B de GORECEGINIZ 
DÜŞES PETROVN A 

< Tovariç ) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Dünyanın en ~~eı kadını 

CLAUDETTE 
COLBERT' n 

}.tusildden nC§'e .•• Şarkıdan Ateş ... Aşktan iztirab ... Tarihten heyccnn··· 
alan Ölmez bir Şaheserdir. 

Şa.şa.alarla cöüamaştırdığı 

HAYAT 
GO ZELDiR 

ne 
FLORE~CE RİCE Te 

MEL\'YN DOUGLAS'ın 
nefis eseri: 

GANGSTERLER 
KUCAGıNDA 

FEVKALADE İLAVE: si, 
Tayyare ile gelen ParamunL Jurnalda (En son Akdeniz muhare"oe tı 
-Amerikanın yıldırım hızı ac harbe hazırlanışı- ingutereye sO 

hava akını) 
Pek az kalan numaralı yerleıin lOtfen evvelden kapatılması ricl 

olunur. Telefon: 43595 

Fransız: E~ ebiyalının bir Ş"Jhese i 
GUSTAVE FLı\Unı::ItT'in ltO.MAlS'INDAN l\JUKTEBES 

lVIADAM BOV ABi 
film; n :le 

POLA NEGRi 
Pek yakında A R K 

Sa:ı';:.tin Zirvesine 
v:ırıyor. 

Sinemasında 
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SON J'O!STA 

"Ben herkesi 
ölümle tehdide 

sa:ahiyetli 
bir adam1m, 

C Senebaşı ve mali veeibeler :J 11 Hldioeler K--- :1 

Bazau.ç vergisi ==~~=~~=~~:~~~!·~~ ... 
Dün, Sultanahmed sulh uçüncü 
~ rDah'kemesinde bir müddet -
tenben devam ctırıekte olan ve me
taltlı aafhaları bulunan bir tehdid 
davası sona emıiştir. 

Beyoğlunda oturan ve zengin bir 

V ergilerini beyanname vererek safi karları Üzerin
den tediye eden mükellefler neler bilmelidirler? 

yere dü§mezdi. Kıpı:d.-nabilınek - Canım hocafendi, bu bakiava 
§Öyle dursun. insan nefes bile ala- da güzel olmuş. Hiç olmazsa tadına 
mıyordu. bakmı~ sayılıuın. hele sofraya gel. 

-Vay bayım siz de burada mı- Hoca dayanamamış, sofraya yak-
•.nız~ la~mış baklavalan birer ikişer göv-

Ba§ımı aesin ıeldiği tnr.ıfa çevir- deye indirmeye başlamış.n 
diın. bir tanıdıktı. * 

- Siz miydiniz;> hdarn olarak tanılan Sabri adında - 1 - 1 gi rnevzuuna almı.ştır ve gene ihtiyat 1 bu kabil ke:mıniyetler"ın zarar hesabına 
ir zat son günlerde sık, ııık tehdid Kazanç vergisi bakunından defter akçelerjnln hissedarlara tevzli v~ya geçirilmiyerek amortisman namı al -

llıektublan almağa başlamıştır. tutan ve vergllerini beyanname vere_ sermayeye LIAvesi veyahud .serma:re • tında pasifte temerküz ettiramesi ıa.. 
- Evet size bir fıkTa anlatacak-

tım. 

Henüz fıkrayı bitirmemitti. 
Tramvay durdu. Parmakkapıya gel
miştik. İnen olmadı. Fakat altı kiti 
bindi. tramvay hareket etmi~ti. Hüviyet ve adresini gizlemekte rek safi karları üzerinden tediye eden nin dörtte birini tecavüz eden k18ım- zım gelmektedir. Binaennleyh arnor

biiyük bir meharet gösteren meçhul mükelleflere ald vecibeler: larını vergi matrahıDa almaktadır. tisman hesabıanna aid olmak üzere 
kehdidci bu suretle Sabriye bir hayli 24/5/940 tarihinde inti~ar eden 3840 B lya·ınamelore raptar·ı·lecek §imdiye kadar zarara geçinimil hesa-
orkulu günler geçirtmittir. numaralı ltnnunla bazı tadaA.ta maruz "' 1 

:J u batın bir taraftan taaU!lk e~i sabıt 
Nihayet Sabri, zabıtnya müra - kalrnı§tır. Sene ba§tnın tekarrübü amorlisrran cadvelieri sermayelcre ilfı.vesi 'Ve dit'er taraftan 

caat et~ ve cereyıını halı anlata - dalayıslle bu de~t.Ierl vatandaş_ amort~man hesabianna nakli .sure -
rı.Jt, narnma gönderilen tehd;d larm bilmesi herhalde !aydalıdır. l3ınaenaleyh Mart 1941 de verilecek tile defterlerde yeni bir mfivazene ve 
~ektublannı alakadarlara venni~ - ı _ 2390 numaralı kazanç vergisi beyannamelere raptedüccek olan a- şekil almaları zaruridir. 
tir. kanununda; beyannamelerinde blAn.. mort~mnn cedvellerlnde: E k. h. k f .. 

Bu müracaat üurine harekete ge- ço ve kllr zarar hesabiarını göstermi. A - 940 senesinde amortlsıruına s 1 u Um ere gore 
Ç~n zabıta, kısa bir zamanda bu ye mecbur kalan mükelleflerin yev - tlib! tutulan kıymetler. yapi 'an de"g· ~ik lik er 
llıeçhul tehdideiyi meydana çıkar - miye ve defteri kcbir ve müvazene ve B - Bu kıymetlerin aktife giriŞ ta- 'Y ' 
llııs] ve kendisini yaknlamıetır. tQPya defterlerini (ikinci nüshalar _ rihlerl <940 da muhtelif tarihlerde m - Mali bill'ınçonun tanziminde 
d brahim adında biri olan bu a - dan terekküb eden ve yıl sonunda cilt.. aktife giren kıymetler var Ise bunlar- eski hükümlere göre yapılan de~ı~ik-

a__rn h.akkın~a.ld tahkikat evrnkile lenmi§ olan kopya defterleri hariç ) dan tam n~bette o.mortl yapılmayıp likleri de muht.asaran bildlrıyoruz: 
ruddeıumumılığe, oradan da mu- her tıcari yılın ba.§ında ve bu defter- giriş tarihlerine göre klstelyevrn ten- A - Aktif kısmında: 
•keme olunmak üzere 3 üncü sulh leri müteak.ib yıllarda da kullanmak zilat yapılır). I - Şırketıere aid gayrimenkuller 
teıava sevkedilmiştir. istiyenlerin ticart Yılın b·r·nci ayı için C - Bu kıymetiere tatbik edilen a- (teşebbüse ald olup da teşebbüste 

Sorgusu vapılmıık üzere 3 üncü de son muamelelerini h:/ deftere ta~ mortisman nisbetleri (ayrı ayrı). ltullanılmamlf olsalar bile) bu hes:ı_ 
•u}h ceza hakimi Münibin huzuruna blk edilmek üzere no eriere tasdik 

1 
D - 939 nihayetine kadar amorti ba t;ireceklerdir. 

Fıkra anlatmanın tam zamanını 
bulmu~u. 

- Anlatıyorum. 
Anlattı: 

<ıHocarun biri bir akşam, komtu
sunun evine misafir gitmiş. Ev aa
hibleri henüz yemekte imişler. Sof
raya da bakiava konulmupnu~. Ho-
caya: 

- Sofraya buyurun, birkaç Jok
rruı bakiava yersiruL 

Demişler: hoca, elile giTtiağının 
alt boğumunu i aret ederek: 

- Burama kadar tokum, hiçbir 
~ey yiyemem. 

* 
Fikra anlatan tanıdık devam etti: 
CIHoca sofradan uza'klaiJTlı~. ev 

sahibinin oğlu babasına dönmüş: 
-Baba. 
Demi~. elile gırtlağının ilk boğu-

munu isar~t etrni~ ••. 
- Hocafendiniıl burasından .•• 
Elini c;.enesinin altına gethmiş. 
- Burnsına kadar altı bakiava 

alıyonnuş. » 

r:J .,,...t 1Ju.la4ı. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
~:arı!a_n suçlu,. vaptıklannı tama - ettirmeleri Imm geliyordu. edllen kıymetlerin tutan. Bu gayrimenkuller Inşa. \'eya mali: 

n ltıraf etmıs ve: T d.k ı E - 940 senesi .sonunda henUz a - yet hesablarile aktl!e geçerten aynı Seyyar seçim sandıklari 
"t cı-:- Be~ ~erk~<~i .ölümle tebdid as 1 USÜ U mort.i edilmemiş kıymetler ayrı ayrı tarihe kadar amorti edilen mik~lnrı 

Niyagara kurur mu ? 
1 848 seneaj-h:~ge eı;l .bıvı>t.lı bır ndamım .. bu Son tadilfıt; bu defterlerin her iki gösterilmelidir. da pruıife nakledileaektlr. Şımdıye 

d Usta dırnde bır de Tapor vardır.» takd.rde de t •""ri yılın b. ·-.c· ayı .,. . .., B 1 1 . l d tl kadar arnortiye tAbi tutulmamı., olan-
"rrı· ti ı ı..... ırı .. ı ı,..ı... u muame e erın ayn z!lman a -
n l! r. . • . de (yanı bir az farklı olarak bir ay cari defterlerdeki knyıdlara tetnbuk lannın alındıtı veya inşa edilditi ta-

rıu u l!anb 1ddıa kar.şı!nda &uçlu - içinde) varidat idaresine tasdı"ki wıu-' etmesi icab eder. 

1 

rihten itibaren yüzde iki rusbelteki 
n alden malrıJ olduını anla•ılmı!l lünu kabul etmi.§tir ı İh • k 1 ed eli . d . amortismanının ~ senesi billnço -

"~ lı:endj!li mii•ahede altına nlınmak • tiyat a çes c v erın e de. d to t rtı dilin · 
Üt,.r · • .. . .. Yeniden işe baeJıyanlar ise ışe bt\4- A - 94.0 senesinde ayrılan ihtiy:ıt sun a P an amo e e& mu -
d • e ~ıb.bı adlı mueıısesesıne gon - lamadan evvel tasdik ettlreeeklerdir. akçes· vakkat ıkiDel maddede gösterilmış -
erılmıqtır '· ı· T 1i di1 1 · akn Kısa bi; mü alıededt>n sonra mab .~i bili~ço bakımından defter tas-I .B- 939 senesi sonuna kadar nyrı.. ır. a~_amen amor e en erın . ı 

~ . ş l . . dıkinın varıdat idarelerine bırakılma- Inn ihtiyat akçesl \"e pa.sıfı de aynen hesabata lnt.tka) 
l.erneye ıade olunan brahımın eh- . _ _ . " 1 1 

• edecektir 
"'t-ti . . h . 1 d w b .sı tıearet kanunu hukümlerıne mues- C - Bunlardan tevzi ve sermayeye · 

ı 'k li h:~~~::t;ı dt-a~~bbımııadl;~~ ::ü ~ sir olmadığından ticaret kanununun inkildb edenlerin kıymetleri (vergisi te 2 
- Esham~ şirkeU.e: b :t~'> 'V: 

'"ccr~ oldu w u bildirilmistir Bu va- 69 uncu maddesi mucibince ayni de!. verilmiş olanların). .a:zuv mnsra an (ev\: u ııyı 
tivet karşıs~da lbrahim hakkında- terierin noterierin tasdikine anedil - D - ihtiyat hesabında kalanlar bu;un ~ket~ereıc:a~~di). bl lar 
ki davanın ııukutuna karar ·veril - mesl de icab eder. (vergisi verilmemiş olanlar). -ha r&a a ıa.:\ıA.ı e:= . pa~~an 
llıi•tir. Varidat idarelerinden malt.sad; Ayrı ayrı gösterilmelidir. Bu mua - n. es m ve . v t _n .Y • 

F - tahakkuk şubesi teşkilAtı olan yerler- . ev,el borsadaki son fiatı uzennden, 
.. akat sucluda mevcud tehevvu- d tahatk . . melelerın tıcart defterlerde mukayycd knyıdlı olmıynn ecneb· paralıır esh:ım 

:brı devam et'Tlekte oldujlu avnca ı:ııı.ı 
1 

uk şeflıklerıni ve şube teş -ı kıymetiere veya tevzi edilmiş veyanud ve tahvaat alış bedell~rac hesab::ı ge
!. bı adli raporuncln ta!rih edildi- ı lı o mıyan yerlerde varıdat ka -ı zararları kapanmış olan 'kısunlar'çer (Kayıdlı olmıyanlar evvelc" U 
ıtırıd hk ı·b h. · b t em erini ifade eder. tir ı d !•*-I . . . t · w -l en ma erne ra ımı ser etı ı esa.sen ar e ~ enn ihtıyat hesa. caret odalarınca k1)'lr•e .. ıendirllirdi). 
~~traltmamı•tır Bır de sadece knzanç muamele ver-ı bında görüleceğinden bu oedvellerde b " • · · d ft · 4 - Alııcak senedieri ve hesa ı ca-. Ceza kanununun 46 ncı marlde - gısı e erı tutan mükellefler vardır de iraesine lfizum yoktur. ı 
~rıe .. 1 Ib h. . ki" ki bunlar 2395 numaralı kanunun r alacakları borsada fıatı olmıyan 
kıliy g?reı:~c;ku b Tda. ~ın, ka ·dı ma- 7 inci maddesinin ıkinci fıkrn .... nAa HUSUSi defter tutmak ecnebı paralar üzerınden mlıesses ~e 
L eti ~a en ~~~ e ıncıye a ar, a- ...,, u b ı k · b d b ld .ı 
ıı:.ı) lıa'!tanelerinden birinde tedavisi ve 15 inci mnddenin A ve müteakib ı·sı·ıyen mükelleflere ukn :rın lıym~~~ lordsa anh .• blır e-
l'ıı..,,Ja,..a\:tır. fıkralannda ve son yeni kanunun ye- ce .. ıymet er uzer n en ~a anır. 

K • . . dinci maddesinin D. E. fıkralannda k ı 1 k Bu sure~e teayyün eden kıymetiere 
azınç V9rg•smm son gösterDen mükellefle.rdir. Banlann Oıay 1 göre tıcarı ~'ll sonundan vli.de t:ırıhl-

tak~iti a•t sonuna kadar kazanç muamele defterlerini rnünha- Kanunun .ikinci bir hükmü de §U- ne kadar 9lan müddet !çin hesabm -
• • sıran varidat idarelerine truıciı1t ettlr dur: nacak iSkonto o tarihte bankalıırca 
ödenmiŞ bu'unacak melerl ırı.zımdır. - Amortisman ve ihtiyat hesabiarına tatbik olunacak iskonto miktarını 

bl~eçenıerde gazetelerde intışar et - Amorl s:nan ve 'ıht.ıyat aid cedveııerin yerine bu cedveııere geçmez. . . rnut'.ak surette 
""'J olan Defterdarlık tebli~inde. ka. dereedilecek malU.matı göstermek U- 5 - Stok erntıa, . 
~llç Verg!si son taksitlerinin bu ay akçaleri zare hususl bir defter tutmak i.st4yen 1 malıyet !ıatlle aktUe g.recekti_:. Ma -
~.tıde ödenmesi ıazım gelece~i husu- mükelleflerin bu talebler; kabul edae- life~ fıatı~ı~ tayinıne . aıd hukümler 
tııııda mükelleflerin nazarı dikJI.ati n - Yeni kanunun tahma etti~! ce~i ve kendilerinden ayrıca cedveller detiŞDl.em~tı.r. A~cnk tıcaret borsala-
~lbedılmi~ir. veeibelerden biri de beyannarnelere istenUmiyeceğidir. rına gırmı~ ve gırmesi muhtemel ı_n~-
~ı:.\ldı~ımız ırnalümata nazaran, mü-ı ba~lanacak amortisman ve ihtiyat i~~e bağlı olarak kanuna geçen vaddı~ bültenlerd~ki. kıymetlerının 
llı Uenerden bazılarının borçlarını ~·er,a.kçeleri .cedvelleridır. Kanun. beyan - bu dıükmfin; mükellcner tarafından kabulu esası terkedilmıştl.r. 

Almanyada yapılcın ıı~çimlerde 
Beyyar t~eçim ~andıldan hastanelere 
götürülmekte, ve yerinden kıpırda
yamıyacak hastataT reyl~rini bu 
sandıklara atmaktadırlar. 

* En boy2z ve en siyah 
En beyaz in

sanlarla, en si
yah insanlar Af
rikada bulun
maktadırlar. Ber 
b~riler fevkolade 

nin 29 Maıtında 
ilk. defa olarak 

Niyagara oelA.le-

sinden akan su
yun kuruduğu 

görülmüştür. 

* Sahrayıkeb:rde yaşayanlar 
Bir çölden ~:-~ 

baok• bi• ... ol- m 
mıyan Sahrayı-
kebiTde beş yüz -• 
binden fazla in- 'J ~ .. 
san ya~amaktadır . • Kar taneleri birbirine 

benzemez 
Kar kristalle

rinın açık sözle 
bakıldı~ı znmnn 
birbirlerine ben
zedikleri zanne
dilir. Fakat mik

beyazdırlar Ye Afrikanın ı;asatında roskop altında 
bulunan zenci bir kabile men~ubları tetkik edilince 
da diğer zencilere ni!betle daha si-ı hiçbir kar kristalinin diğer bir kns-
yahtırlar. tale mü~bih olmadığı anlaşılır. 

Okuyuculartma cevab:ar1m lQ elt 6zere şubelerine mUrncaat et - namelerane b!Hinço kAr ve zarar he - tabııren yapılması ve düeklerlnin 6 - M~nhasıran yangın, zelzele, 
ıırıı.te olduklan görülmüş ise de ba.ı sa bl arını gösterıniye mecbur olan mahallin en büyük malmemuruna seyHıb. gıbı htıd.seler yuzunden ~ıy -
~ atının dn ayın sonunu bekledik -, mUkelle!lere; beyannamenin tanlluk hltaben verilmesi icab eder Bu mü metlerı azalan veya mahvalan sıgor_ 

ti anı 1 d b yuz.." ettilıi hesab devres· · · d"' ls · - t.asız malların ekspertizi vnridat ida-1 .. . • . • ~ .. .. 11t aşı mış ve ay sonun a u l ı ıçın ~ arnort - rac:ıat yapıldıktan sonra ayrıca ced- 1 . - t dil k t 1 • Beykozdn Bayan M e· ı olanların çogu sızın gıbı ouşunmu~, 
ı1111n VUkua gelecek lzdihamıı mani o - ~ana t!i.bi tuttuklan kıymetler ne her velierin beyannamelere raptına lfizum reketrme(Esmkurdacaa kspe ere h ykakp ınd ald- Gençlerin haklan~ı • tanımanız hissetmişlerdir. Fakat ya~ ilerleyin-

lltak fıkell fl rl aruz ka bırlnc tatbik ettiklerı t· k Im ca ır. ı en e ertız n ın n . , .. .. 1 . k Id .. ~ ve m ı e e n m - . . . amor ısman ·a az. k d tl k ) icab eder. Kızınız mademki evlen - ce bu du~~nce emı çocu ça o ugu 
lt tı ınfişkfilCı.tı önlemek fizere net- nisbctinı ve o devreye kndo.r HUkUm'ere r·a t ayı mu a tı . miştir Sizin evinizde de olsa o ev anlaşılır Uzüntünüz beybudedir. u. 
411~datlık tarafından bu ;hususta da nmortı ettikleri kıymet miktarilc o • 1 ye .. 7 - M.eşkuk alacaklar; b!r alacağın içinde. kurulmuş yeni yuvanın' lıiadı- nutmak.kabil ve hatta tabiidir. Faz• 
de eıere tebli~at icra edilerek, şimdi-i devrede ~morti ettiklerı miktarı ve efrn iye ller odenmesı lazım geldilll tarihten ''t-ya nıdır. Kocasının arzularını yerine ge- la üzerine dü§meyiniz. 
4 tı esasıı tedbirler alınması ve mü- kalanı mufredntlı olarak göstcrcc~i - vadesı uzatılanlarda \'adenın hıtam titmek. onun r.ıt~d!ği gibi olmak va- * 
lt~e!lerin vnziyetten haberdar edlle-ıbir cedvel Lle me~kı1r hcsab devre.'\in- B~ hukümlere riayet etmi~enlerden b~lduğu tarıhten itibaren ~ç yıl ge_ç_ zifesidir. Geçimsizliği sizin yerıriz Ankarada Bayan L. a: 
l' borçlarını ay sonuna bırnkmadan de .dahil olmak uzere o tarihe kadar yanı beynnnamelerlne amortisman ve mış ve tahsil edilmemiş .se me~kuk müdahaleniz meydann g~tirmı~tır. Tahkik edip, öğrenmek: onun 
t~elerinın temini ıstentld ~ı ö~re - safı ~arlarındnn ayırdıkiarı ihtiyat ihtiyat ecdvelierini ra.ptetmlye~ ve - sayılır ve zar~~ hesabına geçırıl~r. Aile içinde düzen, bi geçim istiyor- hakkında tanıdıklarından nıallımat 

lınıştir. akçesının her seneye aid miktarlarım yahud defter tutmak arzusu göster - Bilnha.re tahsılınde tamamen kar sanız onlara fazla karı§lllayınız. almak hakkınızdır. Bunu sizin akra-
ÇekmBCS f da bofo l ve bunlardan vergisi verilmi.~ ve ve _ mişken bu defterleri tut,mıyan mükel- sutununa kaydolunur. (Evvelce gnyri * banız, yakınlıırınız yapabilirler. Böy-

. JO U!l J rümemlş. olanıa:ını ayrı ayrı gö.,--te _ leflerin ver~ile.ri % 50 fa~n5lle ta - k~blll tnhsU olanı. yani ka~uni yollara Bay S. Sayere: le bir tarzı hareket a)·ıp ve çirkin sa-
~ ÖprUyU yıkan kamyon recek dı~er bır cedveli raptetmek hakkuk ve iStifa edDeceıtı kanunda muracaatla tahsJı kabll o.mıyan kıs- Aranızdaki yaş farkı pek fazla yılamaz. 

1:) • mecburi~e:inl tesis etmiştir. tıısrlb ednm~tlr. mı 2 sene geçtıkten sonra mcşıtük değildir. Nihayet sizin evlenec,.ği _ 
~ön lin Bfiyükçekmece yolunda, bır Bu dıükumlerle istihdaf olunan ga- Yeni bir mUV3.Zene nddolunur ve tahsilinde üçte bır kara. niz kimse o vactan d'l kiiçük olutsa 
tce~Gnun tnmamen yıkılmasile ne - ye; aınortismana tlıbi sabit sermaye. · nakledılirdi. Yeni bukme göre kr.nunl fazla küçük olur. Diğer hususlar 
tııt. enen bir kamyon kazası olmuş - nin amorti edilen kısımlarını daha' Bu bahsi kaparken blT noktayı da- takı~at yap:lması meşkiık h.esaba muvafıksıı bu cihet için hiç tered -
l{Uın _ . kolay tetkik edebilmek kısmen veya ha tebnrüz ettirmek icab eder ki; oim- naklıne manı teşkil etmemektc ı.Se de düd etmeyiniL 

lt! asa ve çalnl muteahhidl Şerefe a- tamamen itfa edilmiş akti!in ilerde diye kadar yapılan amortisınanl:ı.r sulnıy.etle yapılan hareketlerıo tecvlz * Aksarayda Bay F. Y · ltıanın ~umaralı kamyon. ş~for Os_- tasfiye ve sntlŞlnda elde edllen kıy - do~nıdan doğruya zarar hesabına ge- edilmıyeceğı aşildirdır. - Ş. ı-. 
~e~ ıdar_?Si~d~ ve kum yukilc d.un metıeri fark veya tamam olarak ver- çirilmekte idi. Yeni hükümlere r;öre (Arb:;ı var) 
~ . ece koprüsunden ı;eçcrken. kop-
{<,a•Un SOl taratındaki beton sütuna .Son Posta,nın edebi romanı: 42 

<;tıca hızilc çarpmıştır. 
1!~0k: ŞiddeUe vukubulan bu müsa_ 
l)ı~ e neticesinde köprü tnmnmen çok 
ta~ • kamyon da boşlu~a yuvarlana -
~.lll ehemmiyetli surette hasara u~-

fJ ~tır. 
t~ra'Yanı hayret bir tesadfif neticesi 
lııa~lı: Şoför Osmana hiç bir şey ol -
lıatı~ır. 
~~ ıse etrafında tahkikat yapıl -l acıır. 

Urk - Fin ticaret anlaş 
~~sının bir formalitesi 

'ııJa \iı\iye - Finlandiya yeni ticaret 
tiıı rası mucibince ik: rnemleke -
~ 0~solosluk1arı tınafından tas
~iıı ~ılrniş menşe tıehadetnameleri-
~~~ r~~ mecbur tutulmaktadır. 

!'ııl\i tıdıya gümrük makamiarına ka 
ı, l!ette tasdik ettirilmemi!l bu
'li ~\ ürk mcnşe şehadctnameleri

ul etme."lleleri için talimat ve-
. Alakadar Türk ihracatçı -
hu forrnalitelere uygun ola-

A$~1a 
Oynonmaz! 

Nakleden: Muazzez Tahs·n Berkand 
- Selim büsbütün iyi!eştikten jsını piyano üzerine koyarkım çiçek

sonra bu kabuslu saatler fena bir 

1 

leri gördü ve hayret le durdu. Seli
hatıra gibi kalacak. min hediyesi olan hu vazoya bu çi

- İnşallah •.• Selim henüz nekn- çekleri kim koymu,tu? 
hat devresine girdi. ı - Nesrin, kocanın iyileştiğini 

Dışanda bir gÜTÜltü oldu. Hepsi tebrik için sana birkaç çiçek getir-
kulak kabarttılar. dik. • 

- Nesrin geldi çocuklarım, ben Genç kadın şiddetle 'nrka!<ını 
gidiyorum. Siz kozunuzıı onunla döndü, iki ar'kadaşını gördü. 
payla~ın. - Seni bekliyorduk Nesrin. l·liz-

- Aman hanımefendi, bir <laki- metçiye kimseyi görmek istemediği-
ka durun. ni söylemişsin amma biz kendimizi 

- Ya bize kızarsal yabancı yeTine koymadık, seni gör-
Mediha l:ınnım hu sözleri dinle- rneğe geldik. O müthiş kazı:ıyı haber 

meden dışarı çıktL Iki dakika sonra aldığımız dakikadanbeıi aklımız ha
Nesrin odasına girdi. O kadar me- şımızda değil. Diyebilidm ki senin 
yus bir halde idi K:i ilkin arkadn:ln- bir haftada çektiğin azabı biz bir 

- Benim çektiğim azabdan 
bahsetmeyin kardeşim; b~ndt:n bnş
ka biri inin bu müthiş günlere ta
hammlil etmesine inıkfı.n tasa' vur 
edemem. Fakat hayret ettiğim bir 
şey varsa o da hastalanmadığımdır. 
Anla .. ılan insan acıdan ölmüyor. 
Şimdi artık kederden ölmenin a
dam oğlu için kabil olmadığını. bu 
f!ÖzÜn büyük bir ynlan olduğunu 
anladım. 

Artık Lunları bı:nkalrm, backrı 
~eydcn konu~ahm. Mndcmki ~eldi
niz, sizi te nı yüzüne )' olhımıvaca ~ı m. 
Şimdi na51lsa çay ~etirecekler, karoı 
kar,.ıya içeriz. Ondan sorra da bana 
bir ~eyler anlatmıınız. 

5acide sevincinden 2.ıplıyarak ar
ka~ından manto!lunu, başından ı;ap
kasını çıkardı, her LRmıın oturduğu 
geni, kohuğa gömüldii. ııyaklannı 
dizlerinin altına bükerek Tahat bir 
va7ivet aldı.' 

Meziyel daha durgundu amma o
nun da göz.leri sevinçli'! pnrlıyordu. 
Alçak bir tabure çekti, Nesrinin 
tam 'anına otuTdu ve hayran bak ı~ 

ona kaldırdı 
"'~ birlik-.v-e.J>'Il,_o~ll ba 

J."e "e · "~ J:". l'-

Henüz oek 2ençsiniz ... Bu }'a{tB 

İki genç kız yüz yüze baktılar. Bu 
suale ne cevab vereceklcrinı hilmi -
yorlardı. 

O feci kazadan başka bir şey dii
şünmeleri ve ba§ka bir me\OZU bul
malan na51l kabildi~ Iki gündenberi 
hastane ilc burası arasında mPkik 
dokumuşlar. Mediha hanıma tele
fon etmişler, bu facia ih uzaktan 
veya yakından alakadar obn kim
seleri arayıp haber şormuşlardı. 
:Şimdi başka bir mevzu üzerinden 
konuşabilirler miydi} Fakat Nesri
nin bu faciadan bahsetmek arzu
sunda olmadığı belli idi. 

- Ne anlatalım Ne"rin) On beş 
günd~>nberi, bb..şımız.ı dinJ,.ndirrnPk 
için Caddcbostana ızittiğimizi hili
yorsun. Her sene sen de bi7jmle be
raber savfiyeye ge)irdin. Bu sene 
yalnızlı~ bizi pek üzdü. ndeta ne 
yapacağımiZI bilemedik. Malüro ya, 
sen olmayınca bizim elimiz ayai'b
rruz bağfanır. Üstelik bir de bu facil'l 
haberini aldık. Artık sen bizim ha.
limizi tasavvur et. Ömrümüz biT
denbire duruverdi, )n'ladı~ımızın 
farkında olmaz olduk. Değil 

* fzmirde Bay T. ye: 
Kadın kalbi hiç bir uıman erke

ğin oyuncağı olamaz. Doğru düşü • 
nen bh erkek. hürmet edilmeyi is -
teni~i tarzda hürmet etmeyi de bil
melidir. 

TEYZE 

- DoğTu... Bütün eğlenceleri
mizi sen hazırlar. hayat programımı
zı !en düzerdin. Herı,.-ün birle,.ir, be
raber ç:ıa.lgı çalar, şaTkı söylerdık. 
Sensiz kalınca birdenbire ~n!ltrıver
dik. Sacide ile hep senden konuşup 
duruyorduk. 

Hele Selimin yaralandığını haber 
alınca ikimiz.ın de ''apurn bir atla
yıp İstnnbula gelişimiz vıardı ki gör-
sen halimiı.e acırdın. Köprüye çı
kınca bir otomobil Lizi bir çeyrek 
saatte hastaneye uçurdu. Bir de ne 
gÖTelim, hastanın ynnına c;ıkmak 
yasak, seni görmek vasık. Buraya 
Rcldik, anneni görmdc yasal.. Az 
kalsın aklımızı kaçıracoktık. 

- Vah vah, pek üzüldüm vav
rum. Kt- ki vaktinizi böyle ge<-ire
cek yerde oturup çn)ı .. saydınız. lm
tihanlannız pek yakın. 

- Çalı~mnk mı? Buna imkan 
oluT mu Nesrin) Iki gündür keman 
kutumun kapağını bile nçmadım. 
Selim hastanede in1er, sen üzüntü 
içinde harab olursun da bizih-ı ak
lımızda den mi kalır? , 
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t Ila b er As A 

er1 tetk·k er ) 
• • 
zmır 

Fiat mürakabe 
leşkilli lı 

tamamlanıyor 

or a b ediyesi emizli · e1 

çok ehemmiyet ver"yor Pamuk kongresine 
.iştirak edecek heyet 

seçildi 

(~~~ar~.fl 2 nci snyfa.da) 1 müştür. 
cenubdan uçuncu ordu cepbesınden Ormanları ve nehirleri bu suretlf. 
gelmekte olduğunu daha 12 Mayıs- geçen Almanlar, dokuzuncu ve ikio• 
ta hissetrneğe ba§lamı§tır. ci Fransız ordularının nehrin geri· 
. _Nitekim Almanlar, hakikatte de- sindeki mevzilerine h~nüz giren ~e 

lıcı ve yarıcı taarruz kamolnnnı u- yerleşen piyadelerini ansızın basur· 
m_um Fransız cephesinin Sedan - dılar. Alman uçakları ha~ döndüril· 
Dınant arasındaki tam merkezine cü bir süratle dikine inerek bu piyıı· 
tevcih etmi§lerdi. Fransızlar ise u- deyi tepeden inme bombalıyor ve 
mum cephenin bu kısmını, yukarıda makindi tüfekle biçiyordu. Tıır.ıll" 
tarif ettiğimiz gibi, taarruza en az mıg bir Fransız askeri muharrid Al· 
müsaid addederek zayıf işgal etmiş- man pike uçaklarının Fransız piyıı· 
ler "e Almanların asıl taarruzlan- desi üzerindeki tesirlerini şöyle t~· 
nın geleceği t>anıla.n ve ancak 80 rif eder: <<Her bir Fransız askeri P1' 

Km. tutan Narnur - Anvcrs hattına ke yaparak şakuli saldıran uçııklıı· 
ise (ki Narnur ile Sedan arasındaki rın hep ona nişan aldıklarını znnne· 
M öz hattından kuıadır) cem' an 3 diyor ve saklandığt hendekten veyş 
motörlü ve 20 normnl piyade, bir çukurdan başını kaldırdığı zııı:n~' 11 

kale ve 3 hafif vani makineli süvari yalnız kendisinin sağ kaldığını sıı· 
tümenden mürekkeb iiç ordu tahsis nıyordu. Hakikatte ise ölen pek nt 
etmişlerdi. Belçika ordusu da faz- oluyor ve hemen herkes kalkıyordu 
ladan bunlar arasında bulunuyordu. Fakat her asker ölümün pek yaklııt' 

lzmir, (Huıtusi) - Vilayet fiat 
ınürakabe komisyonunun biriken 
foleri çıkarmak \here h'aftanın her 
S lı günü saat 9,.50 da mıntaka ti
c::aret müdürlüğünde toplanması ka
tarlattırılmıştır. F evkalade ho. llerde 
de valinin daveti üzerine deıhal iç
Hmıı. edilecektir. 

Bilhassa gıdai maddeler sıkı bir kontrola tabi 
tutuluyor, birçok esnaf cezalandırılıyor 

Adana <Husus!) - Ankarada top
lanacak pamuk kongresine Adanadan 
şu zatlar i.ştlrtık edecektir: 

Komisyon, mülhakatta pemken
de un sabşları için bazı tedbirler al
mıt. müraleabc teşkilat kndrosu ve 
memurl n gelinceye kndar İzmirde
ki alak'adar daireler memurlanndan 
mürekke'b bir kontrol heyetinin sa
tı,lnn sıkı ,ekilde kontrol etmesini 
de karnrla~tımaı,tır. 
Bir kahve muhtekiri ve bir kömürcü 

adliyeye verildiler 
Orhaniye mahatlesinde 65 7 inci 

sokakta 8 nurnarada oturan bııkknl 
lbrıı.him oğlu Celal Sezerler, döğül
müş liahvenin kilosunu 300 kuru$8 
saıtığı iddiasite milli korunma ka
nununa aykın hareket cürmUnden 
adliveye verilmittir. 

Anafartalar caddesinde kömürcü 
Yusuf Tufan, kömlirün kilosunu 1 O 
kuru;& satarak ihtiU.r yaptığından 

ç üatü tutulmut, adliyeye veril
mi•tir. 

s~tedfye ve zabıta, kömür sah~
lannı sdcı bir kontrol altında tut
maktadır. fhnkAr yantı1<1an sabit o
lacaldar derhal mahkemeye verile
c~klerdlr. 

Bursada ;pekçilerle koza 
koopgratifleri 
arasmda iht'IAf 

Bursa kaplıcalann dan bir cörünüt 
Bursa (Husus1) - Şehrin sıhht du-ı Bursa kaplıcaları ı;usuz kalıyor 

rumu ile alCıkadar olan Belediyemtz, Çekirge hamamcılarından müteşek. 
son günlerde gıdat maddeler üzerin- kil kalabalık bir grup Belediye Rei -
deki teftişlerini hızlandırmıştır. sirniz Sadık Tahsin Arsalı makamın-
Öğrendl~imize göre Belediye, geçen da ziyaret etmişlerdir. Halkın bllhns -

bir ay içinde bu gibi yiyecek madde - sa hariçten gelen vatandaşların Çe
ler satan birçok müesseseleri sıkı bll' k.irge banyolarına olan rn~bet ve a. 
tettişe tft.bl tutmaktadır. Bu arada lakasını oükranla kaydetıuişlerdir. Ar 
22 han, 35 fırın, 39 berber, 58 aşçı, tık bir turist ve banyo şehri oldutun-
4 t sebzeci, 78 kasap, 82 kahveci H7 dan oüphe kalauyan Bursamıza karşı 

:al, 4 muhallcbici, 4 ya~hane, 7 uyandırılan bu alA.kadan Belediyemi.. 
kuru kahveci, 18 otel, 12 meyhnne ve zin de büyük hissesi oldu~unu anla -
gazinoyu teftiş etmiştir. Yapılan tef- yan banyo sahibieri gelen mUşterileri 
tiş sonunda 283 kilo notsan vezinli memnun edebilmek ve Bursnmıza 
bozuk ekmek, 11 kilo ka9ak et, 78 kilo karoı gösterilen alaka ve rnğbeti bll' 
sucuk mUsadere edilm~, muhteUf mü_ kat daha arttırmak yolunda miım
esseseler hakkında. da zabıtlar tutul- kün olan her şeyi yapacaklarını, son
muştur. suz bir titizlikle m~teriyi :neınnun 

Diğer taraftan son günlerde şehir etmeğe çalıracaklarını vAdetmlşler -
sokaklarında ba§ı boş bir halde do _ dir. Ancak, hamarnıara akan sıcak 

Bursa (Husust) - İpek fabrikatör- laşan sahlb.siz yabancı köpeklerın suların bazan bll'denbire kesildiğinl, 
lerıle kou kooperatifi arMında bir bilhassa Çekll'ge muhitinde bazı va _ m~teri ile birlikte kendilerinin de 
o.nlasam~mazlık husuıe gelmişti. Va- tandngların kümes hayvanıarına mu- müşküı duruma düştüklerini tayd ve 
1~ z ~fik Koraltan lkt~ad ~üdürlU- sanat olduklan ve hayvanlardan bir ilave etmişlerdll'. Bu hususu naznn i
ğune- gıderek bu vaztyeti tetkik etmtş çoklannı parçaladıkları haber alın _ ttbara alan banyo sahibleri, artık bu 
ve icab eden tedbirlerin alınması hu- mı.ştır. Halkın ş!ktıyeti üzerine Be- su işinin bir yoluna konmanını Bele • 
susunda emir Termiştir. ledlye temizlik Işleri teşkUl\etı derhal diye Reisimizden rica etmişlerdir. ne

Bergamada gaz saklıyan 
bir bakkal 3 sene sUrgüne 

mahkOm oldu 
Bergama, (Hususi) - Burada 

Gazipaşa mahallesinde hakkalık e
den !smail Acun ve Ömer Bahrinin 
dükkan ve evlerinde petrol bulun
duğu, faftat satmadıkları ~ikayet e
dilmi~. zabıtaca dükkiin ve e,•]erin
de araştırma yapılmış, fsmailin e
vjnde bir teneke, Ömer Bahrinin e
vinde de 2 tenekc petrol bulun
nıuıJtur. Mahkemeye eevkedilen 
maznunlardan larnail Acun beraet 
etmiş, diğer:inin suçu sabit ,)duğun
dar> iki aene Eıı1d~ehir~ sürgün edii
mf'sine ve 500 lira para cezasına 
çarptırılmasına karar verilmistir. 

Bursada ağaç hastaliklarile 
mücadele 

Bursa (Husus!) - Zirant müdürlü_ 
Cü aCaçlara ara olan Diynpsiz hasta
lığına karşı şiddetli bir mücadele hn
zırlı(iına başlamı.ş bulunmaktadır, 

faaliyete geçirilmiştir. İki gündenbe _ isimiz meseleyi tetkik edece~ini vii. -
ri yapıları umumt bir tarnma sonun- detmiştll'. 
da sahlbsiz oldu~ görruen bır cok Mer-s·-ın_d_e--1-1-.-t-1-köpek itlA.f ettirilmiştir. ' e ıa arına 

Bundan başka notsanıarı tamam _ Id 
lanmak üzere garaja çekilen imdadı zam yapı 1 
sıhhi otomobilinin bütün noksnnları Adana (Husus!) - Mersin beledi • 
tamamlanmıştır. yesi et fiatıarına zam yapmıştır. Ko-

İki sedyell olan bu otomobil faall _ yun eti 35, keçi eti 25 ve sıtır eti de 
yete geçlrllmiştll'. 18 kuruştan .satılncaktır. 

c Tokatta Ziraat Bankasının köy.Uye yardımı ) 

Belediye re~c;i Kasım Ener, çiftçiler 
bll'll~ı reisi Fazlı Meto, iplik mühendi
si İbrahim Acar, Ekrem Avnf Zaim
ler, Recai Tarımer, Tevfik Kadri Ra
mazan otıu. 

İplik ihtiyacı 
Kozanın çeşidli iplik ihtiyacının te

tnfnl için Adana valillfi tarafından 
teşebbüste bulunulmu§tur. 

Makara buhranı 
Makara buhranı Adanada da baş 

gösterdi. Buna sebeb tüccarların nak
liyat arnbariarına ve banka dolapla. 
rına gelen mallarını çekınemekte oı
ma.oııdır. Ve bundan maksad piyasa _ 
nın ilerl<le daha yükselme.~i ihtimali
dir. 

Tayyara ve tankların tığı tesiri attında son hayat da~il'!': 
lannı sayıyordu. Alışılmamış bır 15 

mUfhiŞ tesiri tikametten ateşe maruz olduk111r
1 

zaman müthiş bir surette sarsılıY1°r ve şaşınyorlardı. Bunun üzerine b r· 
likler dağılıyor ve pnrc;nlanıyord?·' 
Fransız rnuharririnin bu tariflerılle 
bakılırsa Fransız askeri, dü:ırntıll111 

pike yapan saldıncı uçaklanna Jcıır 
§1 hareket ve muhnrebe terzını .,, 1 

talim etmediği gibi zırhlı kıt'al11r1ıll 

Fransızlar, bir cihetten Alman 
zırhlı tümenlerinin piyade üzerinde
ki pek §iddetli tesirini biliyorlardı. 
Bunu, Leh harbinden öğrenmek 
haddi zatında güç değildi; ancak 
ayni zamanda bu tümenierin Fransız 
topçusuna mukavemet edemiyeceği 
zannolunuyordu. Bir de müdafaa o
lunan derin nehirler ve kanallar gibi 
arazi manialann bu tümenleri dur
durabilecekleri umuluyordu. Bilhas
sn Meuse nehrinin bütün köprüleri 
atılmıştı. Fakat Frnn•ızlar hayretlc 
gördüler ki, nehrin derin ve yılan
kavi batalelan Alman nefeıleri ta
rafından ya yüzülerele veyahud bir 
kauçuk kayığa biniterek geçilmiş
lerdir. Ortalarından tahrib edilen 
ve nehrin içine bir / ~eklinde 
düşen köprülerin de Alman tankları 
tarafından, evvela inilmek ve sonra 
da çıkılınale suretile geçildikleri gö
rüldü. Ardenne'lerin sık, ve derin 
omıanları dn, bir mani teşkil ede
cek yerde, müteşebbis ve az.imkar 
kıt'nlar için bir örtü hizmetini gör-

P&.<Jff korunma tatbikatı 
Pasif korunma ekiplerı dünden iti

baren tatbikata başlamışlardır. •• Yeni mü.ze müdürü 
Adananın yeni müze müdürü Nacl 

Kum gelmiş, vazifesine başlamıştır. 
Kurtulu~ bayramı hazırl$ 

Adanamn 6 Kı\nunusanl kurtuluş 
bayramı için hazırlıklara başlanm~
tır. 

Mardin - Diyarbt»kır 
postası başladı 

Mardin, (Hususi) - Jki ay ev
vel müddeti hitam bulan Mardin ile 
Diyarbakır arası po~a nakliyatma 
kimse talib çıkmndığından, Diyar
bakır- Malatya- Fevzipaşa- Cenub 
demiryolu ile yapılmakta ve 96 ki
lometre gibi yakın bulunan Diyar
b~kıra tam Üç günde bir mektub gi
dıp gelmekte idi. Ş~rimiz posta 
idaresi nakli}•e Ücretinde büyük fe
dakarlık göstererek po .. tayı yeni bir 
müteahhide ihale etmiştir. Sirndi Di
yarhalı:ıra bir mcktub dört beş aaat 
içinde gidip r:elmektedir. 

Adanada lig maçları 
Adana, (Hususi) - $ehir etad

yomunda Malatva mensucat (abri
kası Gençlik lc:lübü futbol takımile 
Demirapor klühü futbol takımı a
rasıncfa dün tekrarlanan maç 1-1 
heraberli-lde netic,.lenmi~tir. Bu~iin 
fdmanyurdu ile Ziraat liseııi futbol 
takımlan lcorsıla~acaktır. 

Pazar günü '!tadyomda yapılllcak 
olan prof4!'ııvonel glires müııabalca
ları hazırlıkl~rı ikmal edilmiştir. 

Çorluda C. H. P. kongresi 
Çerlu, (Hu'!uııi) - Kaı:amız C. 

H. P. lconıtre.~i Halkevi salonunda 
aktedilmi~tir. Yaoılan intihabda i
dare beyeti reisli~inı- 7.iva Gürav, 
azalıklara da Sabri Ki,miro~lu, Sü
leyman Et~n. Mu"tafıı Uul. Ali 
O.man Ersöz. R~fet E•endal ve 
Bedri Selvi seçilıni .. lerdir. 

Çukurova dori ihracatı 
Adana. (Hu~ıı'li) - Çukurova

nın d~ri ihracatı bu vıl artmıştır. 
Son bir ııv 7:Hfında f 1.260 kilo de
ri •evkedilmi~ti:-. 

bilhassa yan ''e arkadan saldınn11 
ıı· rınn kar§ı da kıt'aların ne yolda ııı -ı 

kabele edecekleri hakkında Frnsı 
ordusunda mümareseler yapıJroıı; 
mıştır. Yoksa kıta'lar ve asker, uı:U b 
barış zamanlarında ve hatta har~ 
patladıktan sonra geride kurulşcıı 
talimgahlarda düşmanın kullanııc': 
"' " I" h b I kort gı tur u mu are e tarz arına ,. 

"If" muharebe etme~e nlıttırıldıklan , 
bu hususta alacakları tedbirler ~"e 
larda bir itiyad ve bir tabiatİ sıırııY'~ 
haline getirildi~i tnkd{rd~ şüphe Y0,e 
ki, böyle panikler hasıl olmaı 
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muharebede in11anlar alışmadık 11
r• 

ve talim etmedikleri vaziyeder k~~e 
şısında kalarak deh~~t~ ve pııoıg 
kapılmaktan kurtulmuş olurlardı. 

H E Erkilet . . -__...... 

&erg •• n. 
d• (Baştarafı 2 nci sayfada) ire buhrnnları da vardır. Arkaı:nı~r~ 

ma kani olduğumuz zaman dahi, bıraktığımız inkılab seneleri, .f~et 
çocuğa bu kadar garib ve manası't mektebini, Türk n~ıllerine ınuş ııı 
bir tekerierne ezberletmekten ve şuurlu bilgi, yapıcı ve ~uu~ı· 
ne fayda çıkar'? İlk rnek- duygu verrneğe kafi bir seviyeye ı.i· 
tebin dördüncü senesindeki bir karamamıştır. Acı da olsa, bu hıı ,Jı 
çocuğa «devletn mefhumunu kati kendi kendimize itiraf etıı:ıe• 
anlatmak kolay bir şey olma- mecburiyetindeyiz. Biliriz ki her tl 
makla beraber ona bu hususta, doğ- rin inkılab, mektebde bir EnrŞ'"r 
ruya yakın olan, yahud, hiç değilse, yapar: fakat, gene biliriz ki bu ,._ ~ 
bu kadar aykırı düışmiyen bir fikir aıntının bugüne kadar devnrn etf11 t.• 
vermenin elbet imkanı vardır. Aca- ai de artık müsamahıt ile görüleıııe~· 
ha, bu kitab, bu garib tekerlerneyi Şu halde, bundan böyle, Türk ıne e
nereden çıkardı> tebini, yeni anlayı~lı, yeni bilgili. ~er 

Merak ile eserin müelliiini anla- ni duygulu, fakat ayni zaman~~ 15,. 

mak istedim. Sayfaları e\.ire çevire sahada ,uurlu ve yapıcı bir ~~e uıe 
bulduğum müellif ismi beni büsbü- se haline getirmek için gözukof' 
tün hayrete düşürdü: Müellif, ede- çarpacak her noksnnı meydana b!· 
biyat, hukuk ve ic;timaiyat ~ibi ilim- mak ve bunların ıslahını isternek uf• 
lerle hiçbir alakası olmıynn, bu ilim- zim ıçın büyük bir vazife olırı 
lere büsbütün yıibancı olan bir mes- demektir. . efi 
leke mensub bir ut 1 Hayr~tl,. yap- Maarif V ekiiletinin bu i~ lerı tl• 
tığım ikinci bir müşahede de bu eee- az benden dahıı iri ~tnlıyan kur·~r~ 
rin bir müsabaka ile kabul edilmit erkanı buiunduğu gibi, yeni bir , 
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olması idi. Eseri tetkik ~den h~yet grameri vücude getirmek işini ~~~if 
arasında hukuk ve cemiyet ilimle- ele alarak bunu çok iyi ve ternıl ııf 
rindeki ihtiıııısı ile kendisinneo mecraya sokml\ya muvaffak.~ ~:c. 
bahsettirmi~ hiçbir isme tesadüf e- bir de $tenç ve münevver vekılı f\t 

rJememek de hıonim için ayrı bir Eğer bütün bu kuvvetiere ~ağırı:aıı, 
havret sebebi oldu. Acaba. Türki- henüz esefle RÖZe rarnan bır tıı ıı• 
yed~ kücüklere mahsu~ düzgün bir kusurlar varsa, bunlsr, hi:ze ~ili 
vurdbiJ,.j .. j kitabı y:.-.7ncak ve ı.de•l- cak ihmal ile s;:eçircliğimiz senele 

ferl\lıklarını izah eder. i>~ 
ÇUkUrOVtJda kiŞ zeriyatı Jet" i daha iyi anll\tahilecek hir içti- Bundan dolayı, ııimdi clnhıt ,,. 

maiyat"l yok muvdu "> VI\T!'Ia niçin k tl ·v )'' u7 ' anlıyorum i ,., i ı Üce m orn '/.ı1' 

Bu ayın on beşinden !tibaren mü _ 
cadeleye başlanacaktır. VilAyet ziraat 
müdurıüı;ü ayrıca köylümUzUn atacn
fı tohumları ilı\çlamak fçln liızım 
eelen klmyevi maddeleri de da~ıtma_ 
ğa başlamıştır. 

Adanada kahve fat1 artt1 

Adana (Hususll - Merkez kaza ve yazınadı ve rnii•nhakaya iştirak et- rına yiiklenmiş olan vazife cok ıs;t4, 
millhakatta devam edilen kışlık 2er - medi? Acaba .:.u; de ka7Jmıımadı dır. Ciinkii. mekteb d,.nilen mo d• 

Tokat, ( Hususi) - Ziraat Ban-ı liradan fazla para dağıtılmıeıır. lk- iyat geçen senenin 15 BirincikAnun a- mı ve n icin? Zihnimden Q'l"cen bu sese, ancak uzun seneler arll.:'",.t' 
knııı- Toknt şub~i bu eene köylüye 1 razatn hummalı bir şekilde devam yına niSbette ylizde yirmi noksandır. ve bu $tibi daha hi•çok ııualt,.re ce- tecıekkül f"der v,. t:ğer onun bu" 1 ~, geniş mikyasta yardım etmektedir. d'l kt d' y k d k' . b Kış Eer'ıyntınuz Şubat ayı sonuna vab bulamadım. Rundl\n dol!lyıdır • d b' b ki k bunu11 d 

Adana, (Husus"ı) _ Adanad:ı T k A k b" .. c: ı me e ır. u arı a ı reııım an- ,.. . k d' . 1• h k sın e ır ozu u vnrıın. . e o at ve rto\·a azasının utun .. . kadar devam edeceır.ine gore müsaıd i, ken ımı e an ayretten urtnra- lahı da arı,.Rk 
11 

.. ,., ,.enel,.r ir•"tıt• 
kahve fiatlıı~ı b;rdenbir~ fıılamıştır. çifçilerinin tohumluk ihtiyacını te-1 kanın yardımından mustefıd olan havalarda ekimin ilerletnmesi sureti - ınıvorum. mümkün olabilir. Halbuki •.• k"' .. ''~~rde 
f ~S kuruşa ıııı.hla.ı kahve §imdi 180 min edecek tedbirler alınmı1ur. Sim- köylüleri Cümhuriyet alanında ve le faııliyettn inklşaf ettll'ilmesine çalı. Mektebde dil buhranı büyük bir ~imiz senetere nazaran, onı.ırn .. f\ll 
=k=u=ru=cı=a=ç=ık=m=· =!=ır=. ========~d;,;;iy;:,e;;k;;a;;d;;n;;r~l ;2,;0~k;ü;su;r~k,;ö,;y;e~15;;0.,;b;i;;n;;::1.,;a;;n;ı;t .,;ö;,;' n;ü;;' n;d;e;~g::;o;,;' s;;te;r;,;m;:;;e;k;;te;,;d;,;i;;r·:::====ş~ıl,;a,;c,;,a=k.=tır=. ===========~m;;e;;•;;;e;;le;,;te;;;;§~k;;i;;,l ;e;;tt;;;iğ;;;i;;:k;a;d;;a;;,r ;_;k;;it;;;a;,;b;,.,;,v;es;a;- 1, ""1-."'d il ,.,..'Ic "'""!'m i7 ,.:ı. vn ldı•'~" Jıııi

Vilfort nrtık öğrenilecek bir teY ağır mundelenin muvnff~kly~~~~efitl 
Ica lmadığı için Vativeli savdıktan !ini ümirl .. i~inl halben k .~ lti' nd ,,o~· 
sonra adamlarından Bardin ismin- (Yenç t'n~~""'N ,.n a~ 8 111 ın 

Son Pnclanın macera romanı: 73 

Nakleden: Behçet Sa fa 

bir çayhane vardır. Onu da sık sık - Eğer çalıştığını yt;rden çıka-
- Her sabah, kohverni içtiğim! - Ne mukabilinde) .. 

or da görürdüm. Amma birkaç de- cak olursam... Eğer patronunıa 
fn görmüştüm. Işte bu çayh.nı ede 1 Burgunyide, yani kendi memleke-
yanıma yanaştı. . tirnde acil bir işim çıktığını, orada-

- Evet, sonra) ki işlerimi düzeltmeye gitrnek mec-
- Bana fevk.alade bir tekiifte buriyetinde olduğumu söyler ,.e ye-

bu1undu. Ben daha biç kimseden rimi ona terkedersem bu para ha
bôyle bir teklife maruz ka.lnındığımı zır ... Yalnız patrona, bu Tour-
itiraf ederim. pied'yi de prezanta etmek la7.ım. 

U"ak, devam edip etmemektc bir - Bu teklif kartısında tabii ga-
tereddüd gösterir gibi olduğu için şırmış kalnuşsınızdır. 
Vilfort onu cesaretlendirrnek üzere - Elbet, elbet möayö .. t Tour-
ayağa kalktı, d olattı: pied bizim patronların nczaketin-

- Sonra) diye sordu. den, kibarlığmdan, adamiuma kar-
- Pek inanılacak ~y değil am- oı cömerdliğinden çok bahsedildiği-

mıa emin olunuz ki doğru eöylüyo- ve böyle bir yerde çalışmak için 
runı .. Tourpied banıa n olarak ttığını aöyledi. fikri hep 

frangı gözden çıkarması da bundan 
ileri geliyormuş. 

- Teklifi kabul ettiniz mi> 
- Evet, doğrusu ev" e la biraz 

tereddüd ettim amma ... Ertesi gün 
Tourpied'yi bizimmadanın prezanta 
ettim. Zaten daha evvel de gidece
ğimi söyle.mi~tim. 

uElinde mükemmel ~ehadetna: 
meleri, vesikaları vardı. Derhal işe 
Ha,ladı. 

- Ya !izin on bin frankınız:> 
- I Iemen o dakikada bana ver· 

di. Aınınn o zamondanberi bu 
Tourpied denilen adamı bir daha 
gÖrmedim. 

"Cı.uetel,.rde bir ilanınazı ~ör
diiın ve malumatıman sizi alakadar 
edeceğini dii~ünerek geldim. 

f liç şüphe yok ki Vati\·~1. vade
di,len hes bin franga sahib olmak 
hülyMile koşmuştu. 

- }yi yaptınız; vezneve bir ka
ğıd yanrım, size vadedilen parayı 
tediye ederler. Acaba ııimdiytı ka
dar polise buna dair hiç malumat 
vermediniz mi) 

Paranın kokusun~ alır a1mnz g~z .. 

sını ititince can sıkıntısı alametleri 
göaterdi. 

- Hayır, dedi. Ben etliye, süt
lüye pek karışmak istemem. Neme 
lazımL Ne diye polise gidip hesab 
vermeye mecbur oıayım~ ... 

Hususi bir polis teışkilatının ba
oında bulunan Vilfort güietek: 

- Etliye, sütlüye karışmazaınız 
amma SOOO frnngın cazibe~ine da
yanamadınız. Buraya kaddı gel
diniz. Değil mi> 

Dedikten sonra bu pren~ ve pren
ses Semanof hakkında bazı ,unller 
sordu. Bu karı koca Rue asilzade
ainin henüz genç olduklarını, hiç o
turmadıklarını .• daima eğlenceli yer
lerde dola~tıklarını, karışık hir ce· 
miyd içinde yasadıklanııı. birçok 
ecnebilerle dlişüp kalktıklarını öğ
rendi. 

Madam pek gÜzf"l !.>ir kadın imi~ 
ve birçok kıymetli mlicıo\ herleri 
varmıt. Koc.aaı pek oık imiş ve yük
s~k para ile kumar oynarmı~. 

Ekseriyn binlerce fran~ın e }'alar 
üzerine 11erpildiği görülür, bıızan da 
prensm usağından )'Üz: frank ödünç 

deki zatı bu mösyö ve madam Sc- tası RÖnnllyonım. • • B' ıteı1 
k • ~f•tluttın •r manof hakkında tahki at yapmaya 

- -- ıt\. 
memur etti. Diğer taraftan bu To ur- fstanbut Aslive Attııırı lluk'lık 
picd'yi yanında istihdam etmi~ olan kirnlitl d , · p 
diğer zevatı bulmnya ~aluştı. ı n en. f d k ası olıl 

Bu suretle bu mösyö ve mndam Nazıniye tara ın . ~nU oc:ıstıf 111ıı• 
Semanofun bo~anmak iiure olduk- muka~den:a Şehremını kz~;y nyıll ef' 
lannı Tourpied'nin de onların ya- hallesı VelıdergO.h soka o s. ııcıJ , 
nınd~ altı haftadan fıtzla kalınadığı-ı de ikamet etmekte ike~ hşrııe;. a.lt1 • 
nı ve bir sabah, ev ııahihlerine çıka- metgfıhı meçhul Musta a ev ı 
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rak: h ine açılan boşanma da vasınıı nd~~· 
Yemekierin vaktinde rıkma-jlpılan muhakemesl sonunda: M rıO • 

' ı h k b h t' - ·· d n arnltı 1' dığı bir evde çalışmakt.a mazurum, ey in n n a ' yuzun e lt ' 
lutfen hesabıını v~rini:t. dıı şiddetli geçlınsizllk olduğunıırı tıit 

Dediğini öğrendi. bulile boşanınalarma ve kocanı~c • 
Hemen bunu müteakıb, Rdrrlin sene müddetle başkaslle evıeıı~ r1ıı' 

bu herifin çalı<ılıih di~er dört ail~ mesine ve (1092T kuruş masıırıf~~~ 
daha buldu. Runlnrın hep~i 7ıongin hakernenin müddaleyhten tcıl 2 ııtO 
adamlardı. Faknt Tourni"d hic- hi- temyızi kabil olmak uzere 20· ~sıl' 
rinde uzunca müddt"t çnlışmnmıstı. tarihinde verilen hükme dtı\r ll~ tıi' , 
On beş eiin vı-va iki av ici•ırle bir rett mahkeme dıvanhanesıne. ns;ç.,tldt 
bahanıo ile izin i!lteyip c-ıkıyormu~. Cından müddo.leyhin 15 güı: 1 r.J ' 

Vilfort bu aiJ,.t~r halt:kınrfn gizli mahkeme kalemine usulen mur 11 ı:ııl' 
hir tahkikat vaoarak ,.Jde ~ttii!i ma- atın temyiz talebinde bultlll~ır.f 
1Cımatı. vadettiij ,.e~ h il~ Lnbrıorh,.' ~ takdirde hükmü mezktiruu :ıtn~ 



. 
SON POSTA 

!:;:! Milli korunma kanunu kParti vi" ayet 
l .. (~ta.rafı ı inci sayfadal ongresi dün 

~ı nuılız bnşvekiüııin, halyan mil _ (Baştara.fı 1 inci sayfadı:ı) j Tüccar mü.şküllt göstererek bun _ b h dııtıne hıtab etmek için, !talyan or- ~mız netayici huzurunuza getir -,ları bulundukları ticaret fı.leminden sa a top'. an dı 
'u ~~rının Amavudlukta ve şimali dık ve tetkikinize arzettik. çekmek veya onları serbest bırakmak 
~~~~ada müthiş ailleler yediği ve .. . Mürakabe iıi büyük bir ihtikfu'a meydan Yerrnek CBaıtarafı • ınci s:ıyfada) J 
bı] h n donanmaamın Ad riyatikte Mustak.il grup narnma kanun 1 istemiyoruz. Nitekim bir çok aldığı _ ten sonra Parti idare heyeti :reisi 
lt t lrezemame.kte olduğu bir zamanı hakkında umumi mütalea dermeyan mız kararlar da heyeti eelilenizin ma- Re~d Mimaroğlu açış nutkunu söy-
~~~i. şüphesiz pek manalıdıı. eden arkada:;ım Fuad Sirmenin not- 'ıümudur. lemı~ ve çalışma raporunu okumuş-
'ııı ısolininin büyiik ltıf ve vadle • lanını iyi alabi1dimse, söyledikleri Tüccar tur. 
, ... e bakarak harb talihinin bu de - şunlardır. fatbiktan miitevellid ne- Biz tüccarı mUlet hayatındn ln· .... m 1 Re~d ~im.aroğl:.ı nutkunda §Un-
"'t alr. · 'd ~· · h' d" ticeler, müsbet olmakla beraber, " '' an 1 t ııı· 81 gı ecegını ıç u~ünme - d .. ı 1 bir unsur telakki ediyoruz. Bn unsu. soAy e~ış ıkr: d 1 ı.'f ve beklememiş olan halyan ef- tam egi dir. thalatta müşkülat ol- k d' - zız ar a aş ar <4rı ,_ . muttur Ha.ı~ bu .... t.. .. J•t d run en ı nor:mııl yaşamasını kendisi c·· h . H lk p' 1 

~ ....... umıyesi, elbette harbin Ar- . u ınu,....u a mevcu - eğer takdir eder ve temin eder,"e, dev um ~:ıyet. a a. r.tisinin ıs -
\"udi k A' d • d Af k dur. Halkın ihtiyaçlnn için kafi stok "' ta b l ı- k ~ 1 u ta, K enız e ve ri a- ı· d ı:-, letten ve hükumetten kend:"ıne yar., ddn u "'l_,~Ydctı] ongresındı açarken 
ll dıö. k t' d k azım ır. rıat teııLit ve mürakabe iri •> ege arxa - ı· h d~ b ';'"' ço çe Jn urum ıırşıaın- tam muvaffak olnmamıc:tır. Müte - dım gelir. Hem kendisi, hem Türk vıı- siyetlerinde l::a~ d';m~ın ' ~e·}~ı şa 

)t d ~ün, açıkça değilse de, gizli h 1 d • "f d d l I tando"' müstefid olur. F'akat tı··ıcc:ır tımiz' • • b''t" en ı ?)'?)nı .~.e vı .ıy. e -ı 
erın d" ·· k l 1 b BS!ıs ar an ıstı a e e i me i. Tüc- ..,... ın u t ııı~u h' uııunme te ve tn yanın u _ ,_ bunu böyle tel"kkl etme...... tamn ı . u _:ı par ı ı erını sevgı ve ı ı• d 1 k 1 b·ı cnn ne hınzİr etmeli. n• de ihtik,t;.-. ... ....,,., " aaı.·o 1 ı- la H'' bıı· .., var tn an n ası u tu a ı ece- .. •••.. • Imizd • .-ı ı e se am rım. ur ve müs -

ı ~lbette teemmül etmektedir. teşvik ~er variyette serbest bırak- men iÇ en çıkması lf\zım gelen takbel vatanın refnh ve saadeti ı in 
<:orçil . t t b d 1 ] malı. Mürak"lbevi tevsi etmelL, koor~ bir unsur olduğuna kanaat g<:tirerek ifa ~dilen hı'zmetl . 'k' dç d 

)il. • ış e am u zaman a ta - d ona gö e h k t t k en zı ar ve ta a ~t rı rnilletine, Mu!!!ioliniyi tııkibde inasyon kafi itiyad haline gelme- {Br are e . e me tararında - ederek hesab vermek için aktdilcn 
~k\'ılrn ettiği takdirde, Arnavud - mi~tir. yız. ravo seslerı alkıl}lar.) bu kutlu içtimadı~. bizim için şükran 
'tr ta Ve oimali Afrikada daha be- Tadilit Koordinasyon nıes~>Je!!i ve ağyar için de ikn7 sadndinde 0 • 

~ rnağlubiyetlere ve felaketiere AtCcad.A!Il~r milli korunma ka- Koordinasyon meselesi, arkadaş - lan birkaç söz aöylemekliğime mü-
t..,/~Ykarak buralardan, hatta bütün nu~unu~ tnthıkından miitev.-llid ne- larım, hükfunetimiz, tamamen ynnı _1 saart .. Jı-rini ric:a edenm. 
~i:n ada n ve on iki adalardan ko- tayıç. m~sbet:.. fa~at hakikaten tam nızdadır. Ve koordinnsyona. uygun _ ~ Müb~c:el cümhuriyı:t idaresinin 
tbtd~k ve bu touretle imparatorluğu ve. karnı) deı;rıldır. Olmadığının mi- dur. Arkadaşım Fuad Sinneo bu me. on yedi vıl ir;indı: vatanı n her bu -
'ı~ IYen kaybetmek veyahud Al • sa!ı d~ but:ün hu:rurunuz;ı getirdim- selenin kUi bir itiyad haline' gelme _1 rftğına, yerine. S!ökiine, s~tçtığı fey
~ 1 YardHnına iltiknr ederek onun mız bır takım yeni tadillerdir. Bir di#lni beyan buyurdular. Bu hal ve.l zin binbir eseri gözlerimi:rin öntinde 
llıe~ • esaret ve himayesi altına gir • defa memlek,.,tte yepveni bir uzuv lilllerle Ba.şvekil arasmda değildir.l olmakla berab~r. su 111Tada v~ hele, 
~b rıza göstermek gibi i"i müthi§ o:anılı: ~~ru!an bu cih~zın i•l·rk~n Belki devlet daireleri arasmda olabi • dünyayı i!ltila hırııile badirrle .. cı -
tld ~etten birinin onu beklemekte rrosterdıgı bır takım muııkliiiı.-r ol - lir. Mn.lumuftliniz dairelerin her blril karmak istiven türlü türlü telkinler 
~ııınu söylemiş ve bunlardan kur ~u. Alı~alı:ta ~erdt~r müııkülat çek 1kendi hududu saİAhiyetıerı dnhtlinde propagandalar vapmalı: maksadi]~ 
d anın veyahud müthiş felakete tı ... A~~am.~k ıst~venler buna karşı çalışan bir takım müesseselerdir. Bu n her taraftan esen gayri tabii havalar 
~rlltıenin artık onun vereceği ka - ı:,ıwıkulat ~l)sterdı. De~let teşkiJ;tı lann müşterek çalışması f'sastır. Bun ka~sısında hu fiiyuuıtJn bir kısmını, 
~tabi bulunduğunu bildirmşitir. lazım V 0~~~1 k~da_: _muc,.~hez ol - da bir takım noksa.nlar görülürse, e _ be~li .~~lılımnı :yar ve ağynnn göz

tılı e Yok ki ingiliz bıışvekili. In - ma~ı-:ı ıçı:; musku}ııta u~~rtı. O limlze geçtikçe tamamlamn~a çahşı. lerı orttınden bır daha geçiımenin 
~rbr~ ~ile İtalyan milleti nrnsında, t,.ckılatı V'tıcud .. R~tırmek ıcm cAl•s· yoruz. Ümid ederim ki bu muvakkat manalı ve fa~·dalı olacağına kani 
~rb' ılanını mucib olduğu kadar, tık ve neticedr hir takım tntlilatla kanun mer'iyetten kalkacn~ı gilzel bulunuyorum.» 
ır ıb devam mı zaruri kı Iabilen hiç hu:rurunu7:a bunu getird:'k. zamanlar geldiği vnkit, devlet daire-' Parti reisi mütenkiben 1922 yı -
~b· eb olmadığını en güze1 ve ve- Ithalatta mij,külat leri de birbirlerile çalışmayı ö~ren _ ılındanberi yapılan inkılablnrı ve ba-
tlııl'ltıır surette isbat etmekten geri İthalatta müşkülat olmuştur. Bu- miş ve buna alı~ olacaklardır. ııa:ıl?n büyük işleri tebarüz ettir -

A ~ıştır. nu tav:ı..iha ihtiyaç görmem. Çünkü -Al~lnr- mışt~r. Reşad Mimaroğlu, şimendi-
\ ~nı za.m~ndn Çörçil, Jtalyanln : bu nih~~et. nle~ade, mevzii bir buh- fer ınşaa~ını, yab~ncı ell~r. elin~ e 
11Jıı lu senenın 16 Ma) ısında, yanı ı ran degıldır. 'i ahud diğer bir ale _ 

1 
bulunan amme muessest'lerının mıl-

qdtı._ doğu Fransız cephesinin ya - min buhranı değildiıl. Bu., heomen R A D y O 1 lilcştirilmesini, Atntürkün ölümü ve 
~ıı~ıgı, fakat Fransız ordulannın be- çok yakınımızdn, cerevan eden bir _ _ Erzincan felaketi k'a~Slnda rnille -
'
1 

~ağllıb ve jmha edilmedikleri bulıran olması dohyıs.ile hakikaten tin gösterdiği bütünlüğü ve heye -
ilir~JUnde, harb~ ~irm:~ tema?'ülleri ithalatta mü,külat olmuştur. PERŞEI\mE 2611219-1° cı;nı. ?ü~ya ah.vali k.arşı~ı~da hü -
~~en Mussolınıye gonderrnış ol _ Stok meselesi 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haberleri, kumetın ısaLetlı tedbırlerını tebarüz 

Ila ~nrış hislerile dolu mektub!le Halkın ihtiyaçlan için stok me _ 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8 45: Ev kadı- ettirmiş, sözlerini oıöyle bitirmiştir: 
~ ussoliniden aldığı sert cevabı selesi, e2er elde stok mevcud de _ nı: 12.30: Saat ayan, 12.33: Fasıl hey. ff- Naıl olduğumuz rumetleri 
tıı~~da ya~. y~na okumağı unut - ğilse, dahilde stok ohnamn~ından • eti, 12.50: Aj~ns hn.berle:_i. 13.05: Fasıl vel.~~ ~ülasate?. ol~un sayma~la ifa 
~rb 'tır. Çorçıl, mektubunda bu dır. Hakikaten halkın ihtiyacı ic;in heyeti, 13.20. Knrışık müzik (Pl.), 18: ettıgımız tab d ısı mmet, aym zn -
~~te 1karışmanın Jngiltere ile be - ve hatta ordunun ihtiyac:.ını temine Saat ayan, 18.03: Radyo caz orkes- manda da ağyan bize tecavüzden 
'~ l:hl~aly~ için .de ~~. harabi~.etli kafi ~elelb~lmek için bazen mü~küla- trası, 18.40: Radyo incesab heyeti, tahzir .. :;adedirıdeki . sö~~erim~~den 
\~l,lı ıkdı olabıleceı.rını pek guzel ta ugradıgımız zamımhr oldu. Bu 19.15: Fantezi müZik, 19.30: Ajans hıı. pek. gu~el an~aşılır kı, Tu~.~ cu~ -
~r~·l'kr ve bu sebeble ondan harb stokları yo.pamnd•k. Fakat yapa bil- bcrleri, 19.45: Kadınlar fasıl heyet' hunyet ıdaresı başarıları, l urk cum
\ijiıı ı . almasını rica ediyordu. Çör- rnek için sizden Jjzım J!eldiği kadar 20.15: Radyo gazetes· 20 45. K ı, huriyeti i5tik1ilinin, nt'an istikliili-
'' :r~a d ' 1 · "1 ,_,_. ı·h· dd" d · ı., • • abare · l 'd' ı t'kl·ı .. h · 11l!ıh sını ın emıyen ı~ U~UJJl ea a ıyet ve ma 1 yar ım nca et _ _ . . . . . • nın eser en ır. s ı a ve cum un-
ı .,e Yok ki şimdi pek müşkül an- tik ve şimdi bunu verivorst!nu:z. muzığl, 21. DinleyiCı ıst.eklerl, 21.30: yetimiz birbirine girifttir, onlar bir-

~llıı a~amakta ve kendiaile beraber F"ıat tesbiti Konuşma, 21.45: Radyo orkestrası, dir biıbirindt'n ayrılmaz ve biz Turk 

Sayfa 7 

nbar inşaa 1 
Toprak Mahsulleri Ofisinon 

den: 
1 - Akıehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 

binaa:le sair itler açık pazarlık usulile 
olarak ekailtmeye konulmuıtur. Keıif bedeli 
53747,50 elli üç bin yedi yüz kırk y'ed; lira elli 
kuruıtur. 

2 - Bu anbara muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda 
olmak ÜzeTe 3.5 ton betonarme demiri İstanbul
da Betikta§taki depomuzdan bedeli mukabilin· 
de müteahhide verilecektir. 
Eksiitme 31.12.940 tarihinde saat lS de Anka
rada Ofis binasında yapılacaktır. 
Eksiitme tartname aile istenilen evrak ve temi
nat mektubu ayni saatte münakua komisyonu
na verilecekt:r. 
Eksiitme evrakı 3 lira mukabilinde Ofia Umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı 3937,38 üç bin do
kuz yüz otuz yedi lira otuz sekiz kuruıtur. 
İstekliler teklif evrakı meyanına ekailtmeye gi
rebilmek. için ihale tarihinden nihayet bir gün 
evvel Ofısten alacakları ehliyet vesikasını koya-
caklardır. (8857) (12068) 

Devlet demir) oUara va limanJaJ"J 
Işletmesi umum idaresi ilanlaı-1 

Muhammen bedeli (500> lira olan 10000 aded No. ı 1/2 ve 10000 aded 
No. 2. 1/2 Cam kaj1ıdı 2/1/941 Per§embe günü saat (10,30> on buçukta 
Baydarpa§ada Gnr binası dahalndeki komisyon tarıı.fmdan açık eksilt.. 
me u.sulile .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 37 lira 50 k~luk muvalı::ka.t teminat ve 
kanunun tayin ettıği vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar komis. 
yona vermeleri ıazımdır. 
Bu i.§e aid fartnameler k.omısyondan parasız olarak dağuılmaırtndır.Ul870) 

** Muhammen bedeli 4.0237 lira olan 76 ıkalem muhtelif elektrik malZeme-
si 24.1.1941 Cuma günü saat 15 de kapah urf u.sulü ne Ankarada İdare 
binasında saUıı alınacaktır. 

Bu a,e girmek istiyenlerin (3017,78) liralık muva:ıtkaı teminat ne kanu. 
nun tayin ett~i vesikalan ve teltUtlerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reisli~ine vermeleri lfıı.ınıdır. 

Şartnameler {2001 kuruşa Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satıl. 

maktadll'. (12022} 

Ô4tıti;artisi dehşetli buhranlar ge- Fiat tesbiti ve mürnkabesi do~nı- ~·30 Saat ay.an.. ajaruı haberleri, lt'.r her türlü tesirin ve telkinin üs-
h tedir. "' .45 Dans müzl~ı (Pl.l. tünde bir ve berabı:riz. Hnklımmızı 

'\ O"rd' T dan doğruya adeta devlet teııkila - k d 1 lııı d·~Yanın, epedelenin "e Be- tına manzam bir i!J -,larak kabul e- orumağa ah etmiş, hayatı istihkar 
\~ Uşme.leri ve halyan donnn 1 A k b etrn~ği öğrenmi, ve bilmiş bir mil-
~L · .. nın şu veya bu ~k ilde ve hi; dildi. lk teıkilat bu tarzda idi. Va- n ara OrSZISI letiz. Milletin ıı.zrnini, iradwni, sevk 
J'lll,.q T y zifedıır olan ino~anlara verildi. An-1~ a arentte düçar olduğu -··- ve idare edecek de başımızda tec-
h.~Qe biçiminde herhangi yeni bir laşıldı ki. bu tarzd vürüyerek fiat 25/12/940 açıl~ ve kapan~ fiatıarı rübeli, keskin zekôh, yorulmaz ve 

KÖMÜR ir 
SATIŞ MERKEZI : 

BBiBBT 
''r v ] mürakabesi yapmak imkanı yoktur. 1 ~,ıı~t ı e mağ ubiyete uğraması ha- Blnaenaleyh, rıat murakabesinl baş ÇEKLER memleketin huzur ve refahından baş 
.'li4t talyanın içten kaynaşması ve lı başına bir cihaz haline getirmek ka bir ~eyi düşünmez bir Milli Se -
~.. Partisirün emri altında bulu - A,.ıl•• - tapanı• fimiz var, kendi~ine. güve-ndi;;imiz 
'1" o d ltızımdır. Bunu yaptıktan sonra fiat ,. ... ... .. "' ~~il~ uln~n. veümkkralın ikdnlrbeyı]· elke murakabeslnin daha iyi olacağı kana- Londra ı Sterlln 5.24 bHir d~ kahılaman oıdumu:z var ..• 
ttte e ennı m" ün ı a i ece New-York 100 Dolar 132.20 epsı va:ro sun ••• » 

litl:t
1
ede büyük ihtilaller ve deği - ntine vasıl olduk. Onun lçln bugünkü Parti ic1are heyeti reisi bundan 

'< "t er k b 
1 

teşkil~tıa bu gekle do!;ru yüriiyece _ cenevre 100 İsviç. P'r. 29.7725 ll 1 ~ U~k" vu u u ması bugün yalnız Itiz. Evvelce de Dk l k illl Atina 100 Drahml 0_9975 sonra iki yı ık ea ışma taporunu o-
ijt un değil, kuvvetle muhtemel k k o ara m ko - Sotya 100 Leu U1225 kumu~tur. 

t,ıı ~~ldolunuyor. İşte Çörçil ltal - ru~rr:,a anu~ abul ~dllirken sayın Madrid 100 P~eta 12.9375 Müteakiben, kongre reisi Refik 
~ 1 let;ne böyle bir zamanda bi- a~d akl a.şımız al ana Tarhanın sormuş Ahmed Sevenı:ı:il, Ebedl $ef Ata -
~t~~ği lüzumlu görmüştür. 0 ~ a~ s~ e. verm~ oldutum ce - Belgrad 

100 
Dinar 

3
·
175 

türkün hatırasını taziz için kongre 
liıte l:ıtçılın bu barış hitabesi üst - va n a emıştim kı, murakabc ka- Yokohama 100 ~en 31.1375 azalannı 3 dakika ayakt:n sükuta 
't ~ ir aiirü mağlubiyetlerle' korku nunu tatbikatında mütehnssıslardan Stokholm 

100 
veç Fr. 

3
1.

0975 
davet etmiştir. Tazim etikUtundan 

~~ ~Yet:ana kapılan ve fakat Mila- haddi ~lde lstifad: etmek bizim l'~hftm ve tahvilat sonra Milli Sef lsmet lnönü, Baş -
t'ııı_ Yortuaile de yumuşayan hal- ~:uıen şıa~ızdır. Mutehassıslardan Ergani vekil doktor Refik Saydam ve Par-
t~i bln kableri üzerinde acaba ne ıstı!ade edelim derken bittabi muh - Sivııs _ Erzurum 2 

19
·
76 

ti Genel Sekreteri doktor Fikri Tu-
'"' t tesir yaratmı~tır ve daha da telif şubelere taıı.llök eden ınüteha.s. 19

.1
4 

zere tazim ve bağlılık telgraflan çe-
~i)0~calı:tır; bunu şimdiden bile - sıslan kasdediyoruz. Bunlardan ayrı • • S 

19
·
14 

kilmesi kararl:ıştınlmıştır. 
~~~l\ı~ Fakat eiier halyan mill~ti, ayn isUfade etmek için gerek devlet • • 

6 19
·
141 İdare heyetinin ibrast gelecek cel-

~li;.i ~ ordusu ve halyan kralı Mus- daireleri gerek şahsan tendlm elim _ • • 
6 19

·
14 

eeye bırakılmı' ve tetkiki hesab, 
"'~,nın ve Mussolini siyasetinin den geldiği kadar çal~ıyoruz. Bundan Altın 22

·
70 

bütçe projesini tetkik ve dilek en-
~t~ n .. nıuhakk'ak bir fel:iket ve e- emin olabilirler. cümenleri seçimi yapılatak kongre 
""l~ •urüklediğine kanaat hasıl e- toplantısına nihayet verilmiştir. 
t ıı;. ~e üstelik Ingiliz hükumet ve T • M o F u J Kongre bugün öğleden sonra saat 
(t ~,l'lıın halyan milletine karşı hiç # 1 ' 1 4 de tekrar toplan.ıcnktır. Enl"Ü -
~t~·ı:Ve kasdi olmadığını Ingiliz menler dünden itibaren faaliyete 

.~~ •tin bizzat ağzından dinli - (Abdest bozan) dedigvimiz barsak '-·rtlannın devasıdır. ..;.g_e,;..çm_iş_l_er_d_i_r. _________ _ 
1tı" 0 urlana halyad eırvela için a:u llı..._e sonra nçıktnn bir hareket ol- Bunlar sığır etile yapılmış pnstırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
~~~.mümkün olmaz. Uzunluklan dört metreden on metTeye kadar olur ki birçok tehli-

rçıl .. h 1 b keli hnstalı!dara yol açar. TIMOFUJ bu kurtlann en birinci devası-
,l .. h şup e'iz. Mussolini i e ir d Sıhh ı a b 1 d ır. at Vekaletinin müsaadesini baizdir. Her eczanede bulunur, 
t~t"~ vapa i t-~e~ini ü~ünme- reçete ile satılır. • 

,. Doktor 1. Zati Oget ~ 

1 Belediye ka...,.,ndakl mnnyene-J 
hanesinde ôAleden .onra hasta· 

\. lnnnı kabul eder. 

Orun Ticaret Türk Limited ş:rketi 
Balıçekapı, Tq h:ıD. Asma ka&. Tdef0111: %3151 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine ıümüş bir Uralıklar darp ve plya.~ya 

kAfi miktardaı çıkarılmış olduRundan giimtlş yiiz kurtl§}uklıı.nn 31/İk:inci
klnun/1941 tarihinden sonra tedavülden kalclt:nlması k.arar~tmlmıştır. 

Gümfi3 yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık tedavill 
et.mıyecek ve ancıık yalnız mal saudıklarile Cümhuriyet Merkez Bankası 
§Ubelerince kabul edilebllecekt.ır. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulun arılarm bunlan mal • sıındiklarile 
Cümhuriyet Merkez Banka8ı oubele:rine tebda ettinneleri DAn olunur. 

l ~AlATA 
PERŞEMBE PAZARt 

VQGUATÇU HAN ! . . 
V NKALAR CAD 47 sgi5VIÇRE NIN 

c'l002.5:» d02l6ıı 

•• PRE SIZYON SAATI l 

Başlica Vilayetlerde Acente Araniyor. 
ı~ ·~: çünkü bövle bir ııey mad
~~ lltıınıltün dewlclir; fakat onun 
~~~rı rn;n~til~ """'] bir han~ ne -
-~~'\t 'ıırabileceCini dü!lündüğünü a Son Posta • nın tarihi tefrik:ısı : 4 
~b~" de colt meraklı bir ~eydir. 
~:ı,.~il }'h-lı: lti hunun ııekil ve tarzını 
.. 'll~. ıle havalinde henüz tavin 

.J 

·Yani Kaloyaninin 
dn·j;lir. Onun ı(ın bu babda 
~~ nı,.vcud bir p]iın ta!avvtır 

dar olurdu. Öğleden gece yarılanna beklediğinden ötürü, o ana kadar nis.in kızı A&o, on dördüne basıyor
kadar içki. yemek, cümbü~ eğlence, daima adile çağırdığı delikanlıya du. Dilher yüzüne manalı renkler 
aşinafi~na faslı ba§}ardı. Aydos kız- <ıoğluml» diye hitab eder, damadı- gelmi§; göğsünde genç kızlığın ne .. 
lan, yavuklulanndan kaçarak ya - nın götüreceği bir n§Çı dükkanında fis ziynetlerinin ilk şekilleri belir
hancı delikanlılarla, bilhaıısa lstan- davetlilerile beraber k.uzu kebabının mi~i. 
buldan gelen §ehir oğlanlarile kn1 ba§lna çökerlerdi, öyle ki, kız baba- Afro, bin içinde bir olan güzel
göz çerezi yapnrlardı. Aydasun yos- sı, damadı olacak ddikanlı tarafın- lerdendi. Babası «Inci, derdi. Ana
-na civanlarile yarar yiğitleri de, dan kebab yemeğe ve prab içmei:-e 81, hiçbir zam:ı.n görmediği melek
eevgılilertnden gizli, panayulanna götürülürken, yolda maladığı tanı· ]ere benzetirdi. Delikanlılar için, 

it, .... ~'l.. F'akat simdidt'n dü~ünü
t1 ~t 1• e~er halvanlar Mu•'lolini
t~tıtjrtisini devirmek kudretini 
~ılııt 'tt erae bir Alman istila ve i'-

1 ııı_ d arşı komak ic;in, Yunanis -
\ A.. erha] ~'~e.tefli bir sulh al:tede
~ tt~avudluktaki orduya, ltalyn
~'rb ~ebilecekleri gibi, Trnb -
~'~i l da kaybetmemek artile o-
~J.ı\ı-11 tillynn kuvvt>tlerinin çoğunu 
~ilir lt· rı1aklec' bilirlM". Hatta de
~IIQ 1 talya, bu takdirde. bur,ün 

~~~~d',. kendi.sile harbeden lngiJ;7 
~ d, h~ karn ve hnvn ordulan -
\)'ltd ı~at fta]yııdn ve Br~nner· 

~,~i ıtnlnrınn güvenebilir. Böyle 
Yl't J:' • • b'] • -d ... ransa ıçın ı e, yenı u-

" 
0

1
'CUrur ve di~er mi1letlere 

1\ et yaratabilir. 
ıçilin demek i.tedik-

Yazan: Rt!§ad Ekrem 

Bir yıl içinde, kocanın 
karıııına, babanın çocuğuna, yavuk:
lunun sevgilisine olan birçok tatlı 
vadleri, apanayıral.:» diye bu on beo 
güne bırakılırdı. Aydoııtn, panayıt 

hnz.ırlıklan bir ay evvelinden bal
lardı. Evvela, kasabanın kenarında
ki çayınn etrahna, Aydoslular, ııalaş 
dükkanlar yaparlıırdı. Surnlarını 
panayıreılara kiraya -verirlerdi. Ken• 
dileri de. mallarını ''e mahsullerini 
satmak için ııynca dükkiinlar kurar
lardı. Bakırcılar, demirciler, silahcı-
lar, çanak ve çömlekçiler, dokuma· 
cılar, sarac;bıt ve kanduracılar için 
ayrı ayrı çaJ1llar kurulurdo. Bu sala1 

kebabı meşhurdu. Panayıra gelip ta, gelen yabancı kızların koynuno, dıklannı da: «Buyurun!. Damadı- Afro, •dı üatünde. eenk mabudu ile 
en az b.,. gömleklik bez almadan ve koltuğunu sıkı§tırmak fıraatbrını mın ziyafeti varlıı diye davet etme- evlcnecek. bir §ehvet ve garam ma-
kuzu kebabı yemeden giden olmaz- kaçırma:ı.lardı. si, Aydos adetlerinden idi. Ertesi hudesi idi. 
dı. Aydoslular «bezimizi almayıp, Geceleri, panayır alanının tam akşam da. kız babası oRlan taıafını Afro, daha }'lavuklu tutmıımıştı. 
kebabımızı yemiyenierin ya aklı ortasında. büyük bir ate~ yakılır, çağırır, onlar da, yolda msladıklan Ona, kasabada. belki yüz oğlan vur• 
yoktur, ya parası» derlerdi. kızlar ve oğlanlar yavuklu ve aev· tanıdıklarını toplıyarak giderlerdi. gundu. Oğlanlar, cıAfro belki be-

gililerile, bu ate~in etrafında sabah- Işte. bu ikinci ziynfette papaz dua n im kısme..:~dir h dı'ye o-bu"r kız· 
Panayır, iki hafta. geeeli giin- 1 k d k d 1 d' d S d l'k 1 ,,,_, · ..... ara a ar ra se er er ı. e er. ontn, e ı an ı sevgw:tlnl a- lara, ..nyle bir tatlı b"kıp o...-iyor• 

düzlü devn'm ederdi. Geceleyin pa- E 1 k 1 d I'k 1 ] k I • .. .. .. 'faf d k ,.- .. .,-,. 

ı v enece o an e ı nn ı ar, ız ır, evıne goturur, zı o n!lnn a- lardı. Müphem gu''lu"msu"yorbrdı. 
nayır a anı çepçevre m~aleler, fe- b 1-L il 'lk • k d B d d b' _,_ 1 b acıası e, panayırın ı gecesı onu· panır ı. u o a a, ır tex e me u- Kasabada, ihtiyarlar, imparntorun 
nerlerle aydınlatırlardı. Ilk günü ku- şurdu. Bütün bir yıl içinde yalnız lundurmak ta adetleriydi, bu elma-

1 b f ı h
. .. d" b' 1 yakın akrabası olan Yani Knloynni-

ru an gara ıçı arı, ır gun uz, ır büyük paskalyada giydiği en temiz nın yansını oğ an, yansını kı:ı. yerdi. 

d d ı b 1 d l _ı ı b b d ı nin kızını, rıkanp tn bir bnhr•van• 
e gece o up o~a ır ı. ,er aşçı urubalannı giY.er, ayağına yeni bir Fakat iki yı dan eri, eşsiz ir i- " Y" ""' 

dükkanında en azdan üç dört prab kundura geçirrl, kı:ı. bnbaıımı arnyrp her yüzünden Aydosta düğün olmu- bir arabac:.ıya. bir değirmenc.iyc ver-
fıçısı dizilir, bu içkili nşçı dükkiinla- bulduktan sonra, üç yıl yanında ÇI\• yordu. Bir goncanın yavaş yavaş a- miyeceğini söylüyorlardı. latanbula 
nnda, hiç olmazsa bir davul, bir lışırken aaima «efendill diye hitab çılıp nadicle ve muht~ bir gül o· gtdip gelenlerden biri de. hnparato> 

bir muganni ile bir köçekten ettiği \m adama ctbabal.l) diyerek luşu gibi:, iki yıldanbui, Aydos pa- run, Afroyu, oğlu prens Dimitroya 
.~~~~~.,~~Q.l)fp~!A~,~JV~e:_!k!e;b~~a~b~_ yiyip taıab içme- nayınada. lMitiin gözler, olgunlat· almak niyetinde olduğu ıivayetini 

'll~ ~ % ~a • -<.p • 
11~f1 ~.. eıı['] era~q.:~bbiis linrıe l' ikeriı:ı delen v. eç,r-dik; Çok tıı .. l Jl 

--'--.....::.ı~U<to.......ı.~:L.J~...::J.Li~~d.....~~la.. Jıı OJcf,.k de 1 e kı· er.frı· lt}ı :.,. 
Y ı.. nı- ~ı..... 1 .ı::;: ~~ 



a Sarf• 

HAZlll CiHAZI II 
K a R u 

lUfitenem yemeklerle ~Ilde n Emayl yonnadan bir tabak 

Hububa.t ve sebze komprimesae bir rünlük kalöriııizi ~mlıı edebllfrsinl7~ 

1 Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Beza.ye, Buğday, Kompri~Mle
rinı.lz(n 100 ıramlık. paketleri bu yerde 15 ve 50 gramlıklan 9 kuruştur. 
Netaset suhulet ve ucuztutunu bir tecrübe ile anlıyacaksıwz. 

SON POSTA 

ıc ··ıvATROLAR ) 
6eıbir 'liyatrosa 

Tepeba,1ında drıı.nı 

k181Ilında 

Ak4am saat 20,30 da 

APTAL 
İstikll\1 caddesi kome1i ltısmında 

Ak§am saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLERi 

Müflis Bakarköy Çimento 
Fabrikası 1'ürk Anonim 
Şirketi İflAs İdareainden : 
Bakırköy Çimento Fabrikası Türk 

Anonim ŞirkeUne aid olup t.runnmına 
3.500 lira kıyınet konan Bakırköyünde 
Yenimah:ıllede İstanbul caddesiude 
Bez Fabrikası civarında şıırkan ce -
nuben Leblderya, garben bataklık a. 
razi ve Lebiderya, şimalen Bakırköy 
Zeytinburnu şosesile mahdud ve tapu 
kaydına nazaran 6477 metre murab
baında olup bunun 3750 metre mu -
rabbaı sırt arazi ve mütebakl kısmı 
deniz içerisinde bulunan arazi açık 
arttırma suretile satılacaktır. Gayri -
menkulün evsafı yukarıda gösterll -
mekle beraber şartnamesı 10/ 1!941 
tarihin<len itibaren herkesin görebU -
mesi için İfids Dalre.'linde açık bu -
ıundurulmuştur. Arazinin birinci art
tırması 27/ 1/941 Pazartesi glinü saat 
15 de Adiiye İkinci tnııs Dairesinde 
Şirketin İfift.s İdaresince yapılacak _ 
tır. B1rlncl arttırmada konan kıyme
tin % de 75 Jni bulduğu takdirde kat1 
ihalesi yapılacaktır. Kanun\ kıym,.ti 
bulmndı~ı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü bakj kalmak fizere satış 15 
gün dnha temdid edilerek ikinc! art
tırma ı 1/ 2/ 941 Salı günü ayni saatte 
yapılacaktır. Arttırmaya Üjtirak ede
cekler % de 7 buçuk temlnnt parası 
veya milll banka teminat mektubu 
Yerrneğe mecburdur. 'I'arlanın ınUte

rnkim vergi vesair vergileri ınasnya 
ald olup di~er harç ve dellfi.liye vesa-
ir rusuro müşteriye aiddlr. Bu Işe a id 

ID Iyi Ir Bediye -------, fazla malumat almak :Stiyenler 938/ 49 

1941 M O D E L L E R 1 No: ne İflAs Dairesine müracaat et -

SAATLARI DlR. 
Sağlam, dakik ve dünyanın en iyi saatları 

oldulu gibi fıyatları dııha. ucuadur. 
ARLON sanUarını sörmeden ba.şka saat 

almayınız. 

Sat~ deposu: Z. SAATMA.."l. İstanbul Sul • 
tanhamam Canıclba§l han ı inci kat 

S:ı.tış yeri: Basri Tümer. Yeni Va.lde Han 

9H Harbindeki Şeker ktt.ıı~ını hatırlıyn.lım da, bugünkü Şeker 

Fabrik:alarımızı turduranlara minnettar olalım. 

Bu Şeker Bolluğunda Bol Bol 
HACI BEKIR Şekeri yiyelim. 

ALi MUHIDDIN HACI BEKiR 
Bahçekapı • Beyoıtlu - Karaköy - Kadıköy _ Mısır (Kahire) 

~----·· MEYVALI NUGA -··-··················································· .. ··· ........................................... . 
Son PostA Matbaam Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 

SAHIBLERI: S. Ragıp EMEÇ. A Ekrem USAKlJClL 

melerı ill\n olunur. C14G4} 
l\tufils Şirketin tnis İilaffSf 

Avukatı İsmail isa 

• ANAPlYO JEN ·ı 
Dr. IHSAN SAMI 

l1tr•p. tolcolc, latafıloltolı:. poömolı:olı:. 
koli, piyo•iyaoikleria yaptıtı çıbaa, 
yara, •kıab <ve cıild hutalıklarıu 

t .. ırll tare qıdır. J 

SA YlN DOKTOR ve 
ECZACILARIMIZA 

EPHEDRiNE "ARSAN, 
Tabietleri piyasaya' çıkarıldı. 

Tabietler 0.05 (Epbedrine Chlorh.) 1 havi olup kolay· 
ca ikiye Ye dörde bölünebUlr tekilde hazırlanmıştır. 
20 Tablet tübftnOn halka aabf fiab SO kuruttur. 

Karaköy Eczanui Müstahzarat LAboratuarı 
Hüanll Arsao, Istanbul 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 11211940 vaziyeti 
AK T 1 F 

l[a:ıa.: 

Altın: Bafı kilogram 
B9.nknot. 
tHaldık 

72.044.754 

Dablldeld muhablTier: 

J 

D 

Tllrlı: Lirası • 
Hariçteki mutıalılrler: ------·D 

Alt.ın· Safı kUogram 5.357.616 Lira 

Altına tahvill kabil serbe.!t dö -
Tlzler » 
Dlter dölizler ve borçlu KUrini 
bakiyeleri -'-...;.;;.;.;..;;.;.;,;;~-l 

Ba.rlDe U.hvtUert: 

Oeruhte edilen en-akı nakdiye 
tar.plıtı 
ıcanunun 8-8 tneı maddeler1M 
tevflkan Hazine tarafından Ytk1 
tedlyat • , • , 

8etıedat Cfizdanı: 

Ticart Benetltr • 
~a.m n ta.b.Uit ebda.ıu: 

( Deruhte edilen evrakı nakdi. 
& ( yenln karşılt#l esham n 

( ta.hTfllt (tt.lba.rt tıymetle) .. 
8 Berbe.!t Esha.m ve Tah'f'1ll\: 

An.nsl&r: 

Altın n döviz ilurtne an.ru 
Ta.hYf.llt 1izertne ava.ru • • 
Hazineye tua. Tldell an.ns 
Razineye 1850 No. lu ta.nuna g6re 
açılan altın tarfllıklı &V'&DJ 

Rwed&rtar: • 
lıfubteıtt: • 

Lı ra , 

Lira 

115.116.329.73 

178. 

39.576.391.9 

PASIF. 

Sermaye 
bıttyat akçest ı 

Ml n tevt:alA.de • • ., -
Hıuu.sl • 

Tedarildett Ba.nbıotluı 
Deruhte edUen evn.tı natdtyt 
Jeanunun e - 8 inci maddelerint 
ıevfikan Hazıne taratından nkS 
tedlyat . 
Deruhte edilen enatı nakdlyt 
bakiye.!! . 
Kar4ılıtı tamamen altm olarat 
llbet~n tedın1ile nu<!Uen • • 
Ree.,kont mult:ablll Uheteıı te _ 
dnille nzedUen . . • 
Rastneye ya.pılan altın kartılı.t. 

lt naru mukabUl 390! No. lu ta_ 
nun muelblnee Uheten teda'rQ.. 
le THedOen • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Türk r.ı ..... ı 
Altın: Safi Klg. 318 565 

S850 No. ıu kanuna ıtıre bazıneye 
açılan an.ns mutabW tevdl olu
nan altınlar: 

Safi Kng. 55.541.930 
Döt1a Taabhiclata: 

Altına tahvfll tabU dövizler • • 
Dlter dövizler n ala.eaklı KU • 
rtng bakiyelert 

Muhtelif· . 

Lira 8.188.666.15 
• 8.000.000.-

Lira 158.748.553.-

1. 19 

Lira 138.825.ooo.-ıı 

a 141 OOO.uvu.-• 

Lira. 

• 

Llı"a 

• 36.149.149 91 

Un 
ıa.ooo.ooo.-

11.188.666.1~ 

411.825.868.-

77.362.004.67 

78.124 167.90 

36.149.149.91 
109.256.462.70 

Mühim bir keşif 
Sayesinde burufukluk· 
lara nihayet yeriliyor 

Bu tecrübeyi yapınız. 
Meşhur bir cild mütehassıaı ta

rafından ketif ve genç hayvan
ların cild ve hüceyrelerinden 
lı:emali itina ile iatihsal edilen 
ve bir aenç kızın taze ve aaf cil
dinin unsurlarına müphih olan 
cBlOCELıı tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan penbe renkteki To
kalon Kremi terkibine karıttırıl
mıotır. Bu akoam, yatmazdan ev
vel aürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy
metli unsuru mas ec!ip beslene-

Birincikiiıull 

Görünmek 
ister misiniZ? 

celı: ve her aabah kalktığııı~ 
cildiniz. daha aaf daha ta:ı:e 
rünecek ve gençleşecektir. .._..,) 

Gündüzleri. beyaz (yaJf,. 
T okalon Kremi kullanını:ı:. ""
kibindek.i beyazlatıeı ve kıı~~ 
lendirici unsurlar, dahile nd~ 
ederek gizli gayri aaf maci ~ 
ri ihraç ve aiyah noktaları ~ 
eder. Açık mesameleri sık .ı' 
nr ve bu suretle cildinizi be~ 
latıp yumuoatacaktır. Bu ~ 
tedbir sayesinde her kadııs ,tA 
kaç sene gençletebilir ve f f". 
kızların bile gıpta edeceği ~~ 
nı hayret bir cild ve bir tene / 
lik olabiliraini~ ~ 

MUHTIRALI - HAR IT ALI -

HAYAT TAKViMI 
ÇlKTI 

320 Sahlfe, en faydah maltlıııat, harita! ır, 


