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BT&X İZZET BBWİCB 
YIL: -' 

~rkiye, orduau 
~ibi iktıaadi 
0rırlığına da 
tlivenebilir 
!tetik Saydam.ıa ılilıakii aat
ku Türk imlletiıı.e meale
letin içinde bulundu&u iktı
lad; şartlan izah etmekle 
lı:•lnııyor, Milli Şefin işaret 
~iliği büyük, ilerisi ~ 

.!,iirkiyeyi de a:atıyor •. 

: ETEM iZZET BENICJ$ 

' ~ ~t ve Tasarruf Batt..ıu.D 
, ''nci yılındayız. Sayuı Bat
;~~· Refik Sa~ dam lıu müıta-
. ırat ettiği nutku yalnız "n 

~1 iktısat yılımızın değil, Tür-
1b Avrupa hurhi karpsmdaki ..... 
4 ile vaziyetini iıab bakı -
. 4 da fevkalade ehemmiyeti 

~ lf, 

" ~enı!eketin il<lısadt büıaye-
. '>ce üç esas ölçü nrdır: 

1 lthalat ve ihracatta ilıracat 
t tefevvuk tcnıin etmesi 

!\endi kendi< ni beslemesi 
S•noyi ihtiyacını wııla · 

:~~~rem BR§vekilin nutku lıi-
1 1;ı<enin bu ölçülere tam ııy· 
•>i.l'ette bulunduğunu ve 
•0rdusuna olduğu gibi Tür
ııı iktısadt ve mali bünye -

t 1
1 
'.~~işafma güvenmek li\l dıgıni bütün tc.reffiiatı ile 

\, •ııılara da~·a:ıarak isbat et
'ılir. 

-.ı'•kilin nutkunun esas hat
'· • iiç TiirkiJe lıelirmektedir. 
. · llüyük barp :cki Türkiye 
. · Ş'tndiki Tiırkiye 
. lıeridelil Türkiye . 
,~iık harpteki Türkiyeyi an-

\:" , .. Uzum yok~nr. Hulllsa ha-
.. Ziraaf!İz, s.ınayisiz, parasız, 

ı,_'~ bir Tiirki~ dir. 
r•nku Tiirki~ c dünya buh • 
ı: 4-_tŞrsında \C rine dünya Sİ-
4 ~ın ne ;yoldn ink.işaf ed~ce
• ahrnin edilcnıediği bir de -
~-~er türlü ha~ ali ve gıdai 
i~ tııe sahip ,ithalatına naı..a
'ı/"<•h çok, her nevi bayat 

1 ~en nıadd•sine umduğun • 
}<la nıüşteri blllan kömür • 
''ııı. ' d ırc, demirden bak.ıra ve 
'an kronıa, kromdan ~ekere 
t btr nevi m0:.1den ser,·etini 
~ iyi para ile ~atan, şin1di 

, ~~ Petrol damarlarını işlet
'~ aıırJanan; m ili sermaye ve 

I<; .'~di teşekküllerine dayanan 
~l~siiı:;ü yirmi ~ıl önceki va
~ nazaran yüzde yüz elli re· 

I~ .•vıışturan bir Türkiyedir, 
t. '' .. uzerinde yarınki Türkiye· 

4t~rnıck ve ka\ ramak müm
~'· ~~illi Şefin g~enlerd.e İs· 

~ .~c ışaret ettiği büyük Tür· 
1-' etisi açık Türkiye, zenıiııı. 
'Ye · I~ . ışte ayni zamanda bu -
~ 1 ktısadi bünyemizin inki· 

'd;a ınündemiç bulımaıı Tür· 
~tr ·l'<lijstakbel ve büyük Tilr· 

11 '/Oaıklarımız ve çocukla • 
Ilı takip edecek nesiller: Yal· 
,:itine ile istihsal &lunan yük· 
'r ndunan!ı t8prak mahsulle
'\,1~' Yüksek sanayi mamuli.
\ı il, lıer ~t maden ve bayat 

titri-'-'- b'. tü" ..,,_ • 
~ ~ u n ...... ya pı· 

ıı~ına ihraç edilclij:ini, Türk 
, 'l'ı; lıiin konforunu, zenginli· 
,. tir halkının refahını, Türk 

i 
1~11 Ceniflij:in.i ve Türk ha· 

~:ı.. ı:elir luıbili,Yelia.iıı fev • 
'ltt Yllkseklijini Tiirkiyeni.n 
\~ılı ıelecelı: hiçbir pye mırla
\! Qlllnadığuu •öreeelı:ler, ai
' ~r, diiıı ve lnıııün Türk mil· 
~ ~~e .~umanı feclakirlıklar· 
\ ~r"Ylik eseri vüeuıle ptirdi-

11 1h sabifesiudeıı okuyacak-
~~~ 
l;~tt•.t~ın Başvekilin nutku lı· 
li)t •~ınde bı>lunduğumuz lıu 
~t~1 Ve umumi hatlanııı be-
l . q Yarınki Türkiyeyi ııııla· 

~lı~tlci!i-•-:- • t b __, 
1 lı ~ lf81"e U,ru•uU• 

~ ... ". l>elieeyi ıailli puruıııu· 
;;' 

1D.anımıza, milli birüii· 
ııı.anı. ~ ve keıı.di
"'11 itinıad:ımwı berçlu)'U. 

, 
.. ""_.~ 1 ilivri önündeki de. 

,,niz faciasının bugün 
; aldığımız tafsilitı 
Kayalara çarpıp parçalanan yel

enliden 238 kişinin boğulduğu 
nlaşıldı, şimdiye kadar 69 ceset 

•. . /, 

• 

YnıuuıU.tana ptiri len İııgiliz taııklan bir pltrin aokak lanndan geçerken ... 

Mısırdaki lngili~ 
taarruzu hakkın
da yeni tafsilat 
Fransa muharebe· 

sinden ahnan ders
lerden de istifade 

edildi 

Taarruz inkişaf 
edecek gibi 
görünüyor 

Londra 13 (A.A.)- Sidi Barnı· 
ninin zaptı, bu şehrin coğrafi e
b.-mmiyeti büyük olduğu için de
iil, fakat burada çok miktarda 
harp malzemesi iğtinam edildiği 
ve İtalyanlardan içlerinde gene -
rallcr de olduğu halde miihim mlk· 
tarda esir alındığı için Londra<la 
umumi bir aliıka uyandırmakta • 
dır. Sidi Barraninin zaptı belki de 
başka muvafaldyetlerin bir mu • 

( Devamı 3 üncü 3GhffeıM J 

Almanlar 
ltalyayı işgal 

etmek üzere mi. 
İtalyada, Alman· 
lara karşı bes2e-
nen kin gittikçe 

artıyor 
Londra 13 (A.A.) - İnııiltere· 

nin İtalyanlara karşı kazan -
dıih muvaf.fakiyetler. İtalvan 
efl<.irı umumivesi nazarında 
Alınan işgali tehlikelerini be
lirtmeğe başlamıştır. Ancak İ
talyanın işgali mukabilinde 
Hitler. bu memlekete yardıl!l 
edecektir. 

Almanlara karşı beslenen 
kin, her ,gün artmaktadır. Bir 
ook İtalyanlara .ııöre İnııilte -
reye mağlup olmak Almanya 
tarafından yardım ııörmekten 
daha az felaketlidir. Çünkü 
memleket i~al altına ııird;i:i 
takdirde İtalya nazi efe·ı lisi-

1 
nin köle:,i olmağı ebediyyen 
luı.bul etaus olacaktır. 

- - ------• 
lngilterenin 

kurmak istediği 
• • 

yenı nızam 

lngilter6de harp· 
ten sonraki vazi

yet nasıl görünüyor 

Nazi heyulası 
mutlaka orta

dan kalkacaktır 
Londra 13 (A.A.). Herbert Mor

rison. bir nutuk irat ederek harp
ten sonra memleketler arasında in
zibatı temılll!' memur bevnelmilel 
bir hava kuvveti ihdası lüzumun
dan bahsederek İngilterede zen -
ııinler sınıfı tarafından yapılan mü
hiın fedakarlıkları tebarüz ettir • 
miştir. Çünkü bunlar. harp İngil
tere tarafından kazanılmadığı tak
dirde daha fena vaziyete düşecek· 
lerini bilmektedirler. Zaferden son
ra İngiltere tarafından konulacak 
olan ktimai prensipleri mevzuu 

( Devıımı 3 üncü sahifede J 

Milli iktısat 
haftasının 

ikinci ~- .. 
gunu 

"Dünya vaziyetinin bu 
günkü müşkül şartları
na rağmen, iktisadi sa
hada her hangi bir sar-

sıntıya maruz kalmadık,, 
BURün milli iktısat haftasının 

ikinci ~ünüdür. 

Dayaklı, doğüşlü 
bir makara satışı! 

Dün de yaz.dıjhmız ıtibi. Başvekil 
doktor Refik Saydam, Ankar~ 
Halkevinde 11 inci tasarruf haf -
tasını mühim bir nutukla a<:rnıs-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 K.ISACA 

U k 1 k . t" 1 t 1 b" d"'k Bir merak da bu .. 
CUZ ma ara a ma IS ıyen şpor ICI ar ır U • Bizim mahut arkadaşa: 

kanın camlannı kırdılar! içlerinden biri tevkif edildi - Şu ~ki gündü~ en ço~ neyi 
&..;. ""' !" b' · k tı (I) h'ıf me:rak edıyorum, hıç tahm.ın ede· 

Yenipostane arkawıdııki ~- ··~ ~ ır mah kara ".il şdı .. · ka 1
• bilir misin?. 

efendi caddesinde 28 ınunaralı tlic· -ının ıau a emesıne un a şam D d' G. "'I k 
ki 

... h hk eım. uere: 
car Nahma Penhıısm ılillrlcinmm ces va t rıirmum~ş ~t m~ 8 - _ Keramet sahibi değilim ... 
iodiıı.de cereyan. eden dayaklı, dö- (Devamı 3 uncu sahıfede > Cevabını verdi. İşle, o vakit 

10 muktekir 
tüccar adliyeye 

verildi 

Eli bıçaklı çocuk 
Darülaceze' de 

ne arıyor? 
) 

merakımı kulağına fısladım: 
- Resmi İtalyan tebliğleri ve 

Arna\'Utluktaki, Trablustaki rie
atler ve kayıplar karşısıııda İtal
yaıı maneviyatının ve efkarı 11mu
miy esinin ne halde bulunduğunu 
merak ediyorum .. 

Bilmem siz de ayni merak i~inde 
misiniı.?. • • 

bulundu, kurtulanlar 114 kişidir 
Kaptan bu sabah tevkif edildi 

w 

Vali ve Jandarma komutanı Silivride ... • • 
muavını 

Kurtulanlar tehrimize 
kurtaran klavuz 

getiriliyor, yüze 
kaptan hadiseyi 

yuze hayatınE 
•nla~ıyor 

Milli Müdafaa 
için yeni 
tahsisat 

Hükumet 49 mil· 
yonluk bir layiha 

hazırladı 

Dört gİİJl evvel 352 Musevi mül
tuisi ile Bulgaristandan Jimanı -
mıza gelerek ev\•e\ki gece Filis • 
tine gitmek ~ere hareket eden 
Uruguay bandıralı 100 tonluk Sal
vator yelkenlisinin Siliui sahil • 
)erinde :kayalara çarparak parça· 
!anıp batması hak.kında bu•sabab 
şehrimize yeni malumat gelmiştir. 
Bu resmi maltiınata göre; yelken· 
lideki 366 Museviden 238 kişi bo
ğulnıus \'e ancak 114 ü kurtaı:la-
1.ıilıniştir. 
Büyükıi.-reden yelkenliye veri

ler. kıla.uı kaptanr Hüsnii kur -
ful:nuş . .karantine n1emuru l\.1u -

bittin ise maalesef boğularak öl
nıüşlitr. 

HADİSE HABER ALINI:\CA 
İlk olarak yüzerek sahile çıkan 

kılavuz kaptanı Hüsnli SiliniJ• 
kadar giderek al~kadarlara kaza,·ı 
haber vermiştir. 

Hadise kaymakamlığa bildiri • 
lince Silivri kaJınakamlığı. Siliv 
ri jandarma bölük kumandanlığ 
faeli~·ete ge~miş ,.c ke~fiyet ala
kadarlara da bildirilerek derhal i
cap eden yardıma koşulmu~ oto -
mobil ile bir miıfreze jandarma 
gönderilmiştir. Muavenete koşan 

(Devamı 3 üncü sah·<fede) 

B ~ediye, Havagazi 
şirketini yola 

getirmekten aciz 

Ankaradan bilılirildiğ;11e 
göre, ahvali hazıra dolayısi.le 
hükumet; milli müdafaa ihti
)'açları için Bü~ ük Millet Mec
lisinden yen iden 49 mil~·on 
liralık tahsisat istiyen bir ka· 
•UJ• projesi hazırlamıştır. Pro· 
je Meclisin alôkadar cnciimen
lerinde tetkik olunmaktadır. 
Bu tahsisatın karşılığı fe•·ka
ladc menbalardan temin olu
nacaktır. 

Az tazyikli gaz verip aboneferini fazla 
sarfiyata mecbur bırakan şirk· \i, 
bu kurnazhğı derhal önlenmelidir 

Ed~rnede
kifeyezan 
Sular elçalmakia 

beraber, henüz bir ~ 
çok yollar su 
anındadır 

Edirncden ğeıen malumata ııöre, 
Tunca ve Mene nehirlerinin suları 1 
alcalmakla beraber. feyezanın tab
ribalı s>mdı daha ıYi anlaşılmak • 
tadır. 
Yağmur tekrar baslamıs. F.dir • 

nede bazı evler daha çökmüştür. 
Merıc köwüsü ile Bosna köyü ara· 
sında bahcelerin damlarına çıkan 
15 kişi, kayıklarla kurtarılmıştır. 
Edirnenin bırcok yollan hala ka
palıdır. Yıldırım mahallesine Gazı 
'.Mihal köyünden kayıklarla ekmek 
gelmektedir. Tombazlar çok işe ya
ramaktadır. 

Bosna köyde yirmi ev ydcıl -
(Devamı 3 üncü sahifede) 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 

Mısır cephesinde
ki yıldırım harbi 

Şimali ,4.frikada, Graziyani or
dusuna karşı İngilizlerin giriştiii 
taarruza bir baskın taarruzu de -
mek daha doğru olacak. Çünkü o 
kadar tahkim edilmiş menileri 
bulunan bir ordunun, Mısır top-

(Devamı 3 üncü sahiJede) 

(Y CIZ\$' 3 üncü sahıfecle J 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinden: 

Dil buhranım z 
1-

VAZIYET: 
Mandaların keyifli keyif

li çamura gömülütü gibi, 
bir zamanlar dil yanlııları 
içinde rahat ve me&'ut ban
yo yapan muharrirlerimiz
de, timdi bir dil gayretidir 
gidiyor. 

Vi.li. Nurettin (Vi. - Nu) 
ki, eski zarif İ5tanbul Çele
bisinin son asri örneğidir; 
(Alqam) gazeteainde, (Ne 
demeli ,ne dememeli?) di
,.,..., her gün kibrit kutusu 
boyunda bir dil çerçevesini 
doldurmıya memur .• (Vi. • 
Nu) nun bu dil gayreti, it
lerin memleketimizdeki ele 
alınma basitliği aayesinde 
bqka gazetelere de sirayet 
imkanını bulınuıtur. 
Hakkı Tarık Us ki, man• 

tık ve nazariyesindeki tiı- . 
manlık yüzüni.en bir aarf 
ve nabi• (Sezar) ı mevki in
dedir; kendi ga?.ctelerinde 
Te (Nazire) batlığı altında 
(Tahrib-i Harabat) cılılda 
mqgul... 

(Çerçeve) levhasını dük
kinımt:zm kapıaına asalı -

NECIP FA.ZiL K./SAKÜREK 

danheri, bütün bu işleri ha
kiki fikir planına intikal et
tirmek yolunda üç yıldrr 
ıarfettiğimiz emekleri ha
tır lay .p hazin hazin gülüm
ıemiyor değiliz. 

Gündelik gazetelerimi • 
zin, mizah kadrosunu at
mıyan bu cılız dil gayreti 
devam ededursun; gazete, 
mecmua, kitap, radyo, a
janı, tiyatro, ev, sokak, 
mektep, tek kelimeyle top
yekun hayatta dil karga§a• 
lığımız, en mes'ut bir &il • 
kinme ıuuru içinde en buh
,anlı devrini yaıamaktadır. 

(Aksiyon aeriai) yazıla • 
nmızın en esaslılarından 
birine namzet bildiğimiz 
dil buhranı davasını, en di
namizmalı çizgilerle billur• 
laıtırmak için bugünü öz
ledik. 

Ölçü: 
Meaeleleri günübirlik fa• 

ni nükte ve alay kadroıu 
dışında, köküne kadar ku
caklıyacak tecrit ve tethia 
cehdini elde edemedikçe 
bize hiçbir ıubede it yok. 
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TlJRKCENIN 

HALI 
Bir sinema idaresi, dünya 

havadis filminin reklamını 
yapmak için, gazetelere ver
dif;i bır ilanda JU cümleyi kul
lanıyor: «Bay Metaksas or • 
duya nutuk ediyor.» 

Yııhu, bcı ne biçim türkçe?, 
Laftır ki edoorsun ! . 

MATEM 

VA, 

Evlerimizde ışıkları yak • 
dık. Sokaklar aydınlandı. Di· 
deler ruşen ! 

F~kat, karanlığın artık 

kal~: .. :ı.sına mukabil, yine or· 
tada bir ma~m, bir karanlık 
var: evet, bu sefer de, maskele. 
me malzemesi, siyah kağıt sa

tan muhtekirl<!rin gönlü ka • 
rardı ! Zavallılar matem için
de! 

DÜNYAYA 

NEDEN GELDiK? 

«VA - NU» ıu garip ıua • 
li soruyor: 

- Dünyaya niçin geliriz?. 

500 kişilik 
bir anfi 

Memur imtihanları, 

konferanslar ve baıı 
derıler için Üniversi
tede bir bina yapıldı 

Üniversite m<!rkez binasının ar
kasındaki su terazisi vanında bu • 
lunan metruk temeller üzerinde 
ima ettirilmekte olan veni bina • 
nın vaoılması bitmıştir. 
Burası c500• kisilik bir anfi "ek

linde kullardacaktır. Badema kü
çül< mJ<.yasta olan konferan; Jar 
burada veriı•p resmi dairelerde 
.memuriyete talio olanların imti -
lıanl•rı ve d li!er sınavlar bu veni 
bina fa vaoılaeaktır. Tıo ve Llttıaat 
fakü' clı rinin bazı dersleri ile as
k•cr .ik dersleri de burı:.da verile • 
cektir. 

Baıra yolu ile Amerikaya 
tütün gönderildi 

B:ısra volıle Eııe mıntakası..dan 
evvelki t?Ün Amerii-:~va 40 ,:aeon 
dolusu tüıün eönderilmistir. 

Di(!er taraftan tütıin oivasasıru.n 
açılması yaklaştı!tmdan ecnebi ve 
verlı firmalar arasında büvük bir 
faaliyet baslamıstır. 

Sevkivat için va~on meselesi An
karada lıol!-Olunmust~r. 

--o--

Tamir edilecek yerler 
Pendik postanesi 0·1'l lit'a sarfile 

tamir olunacak ve tamirat 18 ka

Örfi idare komutanı •ayın Kor
general Ali Riza A.rtıınkalın is • 
tanbnla ilk geldiği gün, vatan • 
tlaşlarm geçirc!iği lıcyecanı hatır
lıyorum. Herkes, birbirine sor.ı • 
~ordu: 

- Komntan beyannamesini ne 
vakit nesredecek?. 

- Acaba, beyannaruede neler 
var?. 

- Ne gibi hürriyet tahclitleri o
lacak?. 

Klasik hukokn e<n' iye ür{i lt!a
rel i, bir kısıın \•cya bütün ıncdeni 
ve siyasi hilrriyetler mnnzu•LC -
sinin tahd"ui veya tc;:ıyckiın kal· 
c1mlması şe1'Jinde tarif ett;.:;ı için, 
hükiımetçe iJcln erl~lcn öıfı iJ,1re 
ı•untakasında yaşıyen vatandaş . 
farın, ilk günlerde, lıöyle meri<! .ı 
ve mütecessis bir ht. altında ul • 
maları gayet tabü idi. 

Muhterem Korgeneral Ali R'za 
Artunkal İslanbula ayak bastı • 
jiından hem bir saat sonra, dört 
![Özle beklenen beyannamesini 
1<eşrettii:i .-akit, çoktan feda dil
mei;e lıaıırlanılmıs bir takım t,flı 
hayallere, kay·bed:lmeden k:ı\'n'
manın Ycrd:ği sıcak ürperınc ile, 
adeta şaşırmış vaziyette idik 

Centilmen, münevver ve rsker 
kumutnn, bu beyannamesile. ga
yet nazik ve 'akur bir lisan çer • 
revesi içinde, vatandaşları sudcce 
~.<·l.iirnlıyordu. 

Dünyaya geliş hüner ıleğildir 
).: ü.h~"ı h.J. ,) ~rill bu )'~1 -... .... 0 •• ı..ı ... .d' 

' nunuev\·elde bir miıteahhide ve-

Ö• ~i idare edileli, yirmi gün o
luyor. Bn müddet içinde, askeri 
r••jim altına giren ınıntakad3 gC\r
diıi;<iimüz harikulade güzel ınan-
7ara, Türk vatanının üstünde lıir 
yc~i olgunh•k, tekamül, şuur \'e 
.Jra,;; tacı ba!:nde pırıl !.Jırıı par-
1.t~·or. 

Diye bir eski laf vardır. 
Fakı«, meslekdqınıız VA· Nu, 
dünyaya neden geldiğimizi 
hali bilmiyoraa, kendiıini 
çok ayıplarız. 

Yeryüzünün bu günkü man
zarasına göre, dünyaya, harp 
tebliğleri okumağa gelmitiz. 

ERKEKLER 

ÇOGALMIŞ?. 

Son nüfus sayımınd.ı. anla • 
şılmıf ki, memleketimizde er· 
kekler &ittikçe artmaktadır. 

Kaciııı kıtlığına kıran mı gir· 
di, derler ya .. Galiba, bu ri· 
diJI'! im ıöz doğru olacak. 

Fakat, buna rağmen, bir • 
çolc geçkin kızlar, evlerinde 
oturmu_ş haldır haldır koca 
bekliyorlar?. 

Acaba, bu neden'.'. 
AHMET RAUF 

1 1 
f evkifhanede ıslahat 

Gazeteler haber veriyor ki, İs· 

tanbul tevkifhanesinin yeni mü • 
dürü olan zat, müessesede bir ta
kım ıslahat yapm~. muhtelif ma· 
hiyctteki suçlara göre koğuşlan 
ayır::nış, bazı profesyonel gardi -
yanlar!' iı;ten çıkarmıştır. 

Kulağımıza gelen havadislere 
J:?;Öre, csa.5en uzun zamandanberi 
muhtıçtı. Bu müessesenin daha iyi 
bir hale gelmesini temenni ederiz. 
tevkifhane, bu şekilde bir ıslahata 
mtıı.tadı. 

Bu müessesenin daha iyi bir ha
le ı:elmesini temenni ederiz. 

BURHAN CEVAT 

rilecektir. Üsküdar<la 30 uncu ilk 
mekteoler de esaslı bir şekilde ta
mir olunacaktır. Karaköy köprüsü
nün bazı zemin kısımları tamir e-
dilecektir. 

Mühendis mektebinde yeni 
tayinler 

Mül.ı?a Deniz Bank heyeti fenni
ve müdürü B. Neşet Kasımi!il Na
fıa Vekaletince yüksek müCıendis 
mekt~bi müdürlüğüne, belediye 
mezarlıklar şubesi mühendos!erin
den Hamdi Soiiukgôk mecari su -
besi mühendisliğine tayin olun • 
m~lardır. 

Mühendis Ali Ziva Kocainan. 
Bülend Bcktas, Ahmet Hamdi Pey
nircioğlu, Abdullah Türkmen de 
vüksrk rnühend:S mektebi mual -
limliklerine tayin olurını~lard!r. 

--<>-

Yoksul çocuklara yardım için, 
büyük bir toplanh yapılacak 

İstanbul ilk okullarında okuyan yok
sul çoc:ıklara yardım cemiyetleri bir .. 
Hği umumt heyeti ayın 20 inci cuma 
gtinü saat 15 de Coğaloğlunda Parti vl-
15yet m~rkezinde top!aaac:ıktır. 

Ruzname mucibince evvelA umum! 
heyet ve C. H. P. vilayet idare heyeti 
reisi tar.ı.fından aç1lma nutku söyl~ 
cek ve müt!"akıben de raporlar okunu.> 
yeni scç,mler ve yoksul çocuk1~,ra daha 
geniş yardlml:ır icrası için serbest mU
zakcreler yap1lacaktır. 

Açık it ve memuriyetler 
Beden terbiyesi Ger.el direoktörlüN 

teşk.ilAt, sahalar ve tesisler dairesi kad .. 

rosunda münhal bulunan 60 lira ücretli 
bir k~tiplik ile beş ayhk muvakkat kad .. 

rolu ve 80 lira ücretli bir desinatörlük 
için memur alınacaktır. 

Kanunt şartlan haiz olanların Ye ... 
nişeh.irde, İzmir caddesinde No. 11 de 
genel direktörlüie istida ile müracaat 

etmeleri lhımdır. 
Toprak mahsulleri ofisi 75 lira ücretli ı 

iki muhasip alacaktır. Lise veya ticaret 

li~l'si mezunu ohnalt şarttır. İmtihan .ı.'5 
kanunuevvel<la şehrimizde ve Anka
rada yapılacaktır. Talipler o güne ka ... 
dar v~ikalarile ~ehrimiz l'fl'idürlüğüne 

de müra-:aat edebilirler. Telsiz maki -

Asil Tfük milleti, örfi idarede 
bile, 15yık olduğu husnsi •cref 
ınevkiindedir. .. 

Bu imtihanı, en büyük ır.e.J-. -
niyd ölçüsilc, tam rnııvaHaki -
yetle gecirdi~imiz irin iftihar du
yabiliriz. 

REŞAT FEYZi 

[~uÇtJK HABERLER 1 
* ~~uharrir İbrahim Hakkı Konyalı 

aleyhinde cv<'Sika• iddia ve n,unlle 
bazı kili eler nc.şreden Cumhuriyet ea
ze~e::!i rnc!>'tıl müdürü l-Uhmct r..ıünit 

ÖlicE·n dun 6 ay hapse mahk.W11 eJ.il
miş!..;.·. 

* Ü~küdardaki umumt kOmür de
posW1un kaldırılınış olması ~Ikın fı .. 

kf;.vetlerini mucip olmuştur. B:,nun rı

zerine belediye Üsküdarda yeni bir u

mumı kömür deposu açılması itin te
şebbüslere geçmi,Ur. * İirmik !iatlarına narh konulup 
satış serbest bıraktlacaktır. * İkisi büyük, ikisi küçük fabrika 
sahiı.;lerjndcn mürekkep bir dericiler 

heyeti şehrimizden Ankaraya &iderek 
ham maddi! meselesi ve muhtelif işler 

hakknda hilldlmUe temaslarda bulu • 
nacaktır. 

* Altın flatları dü~mektedir. Diln 
bir Reşadiye altını 2260 kuruştan mu
arr.ele ıörmilştür. * Burs~y:ı ilk giren milll kuvvet -
lcrin başında bulunan a:eneral Şilkıil 

Naili merhumun o z:ımankl elbisesi 
Burs:ı Halkevi tarafından Bur~aya ge
tirilmiş ve müzede camekan içine ko .. 
nulmuştur. * Bu sabahtan itibaren ekmek 14:,5 
kuruştan satılmal:a başlamıştır. Narh 
15 günde bir değ:i~ecektir. * Mısır çarşısındaki 223 dükkan
dan yarısından fazla~ının istimlAk mu ... 
a."11clcsi t:ımamlnnınıştır. İstimllk kıy .. 
n.cline itiraz cdenlt>rin davaları da 
temyiz mahkemesinde tetkik olunmak ... 
t:ıdır. * Hariciye Vek.ileti Musulda bir 
konf;olosluk ihdas etm·~t•r. 

Son Tclgraf'm Edebi Tefrikası: 28 
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BTJHRANDAN SONRA 

üçük a Y va~ Gel! 
Ca.'ıit Yaman kendinı Sirkeci 

ııarının tahta kaneoclcrinden bi -
rinde buldu. Daha doğrusu orada 
uyandı. Buraya neden ııelmsiti? 
Burada ne vapmıstı? Bilmiyordu. 
Gece Bevoğlundan Sirkeciye ka
dar vürümüş, ııara girmiş, tahta 

·SELAMI iZZET SEOES 

- Biraz evvel beni ezecektiııiz, 
bu kafi dei!ilmis gıbi üstelik de 
küfü{ ettiniz ve terbiyesiz ... 

Adam irkildi: 
- BPn dedi yolun kenarında du

ran ' 'rine sertlendim: Halbuki siz 
habreti üzerinize alıyor ve bana 
hakaret ediyorsunuz. Sözünüzü ııe
ri alın! 

iki erkel'!in birdenbire durduk· 
!arını gören ]:adın adamın kolun· 
dan çekin Yalvardı. 

- Bırak Harun, vapma. 
Cahit: 
- Ben sövledil!imi geri almam 

dedi. Otomobil sahibi olmak ter • 
bivcsi:diğe cevaz vermez. 

- c z ağzınızı toplar mısınız? ı 
A .. m Cahidı tehdit ederek vu.:ıı-

kaneoelerden birine oturmuş, otur· 
ruğunu kaldırdı; fakat Cahit daha duflu yerde uvumustu. 
evvel uzattı; parmakları adamın _ Burada ne isim var? Bana ne 
yanaliına çarptı. Eğer kadın: oldu? 

- Yapma Harun! Bir sartıosluktan avılan, bir kl· 
Dive haykırmasavdı. iki erkek bustan uvanan bir adam halin • 

ııırtlak gırtla{!a ııeleceklerdi. Yol- devdi. Ötekinin benliıi:ini tasıdıliı 
dan gecen birkac kiı;i ile şoför mü· zaman uyu.mus, kendi benliğine 
dahale ettiler. Otomobilli adam: giı'<l.iği sırada uyarunıstı. Buhran 

- Ben Melı.met Can dedi; Sizin ırecmis. rüya silinmisti. 
kim olduttınuzu öı'tremek isterdim. Artık etrafını görüyor, tanıvor, 

- Ressam Cahit Yaman. nerede olduğunu bilivordu. Yal -
- Ben size ııösterirİm! ruz bildiği bir şev vardı. O ııüo 
- Elin.izden ııeleni arkanıza \oy- kumar oynadığı adama ııitmek ü-

zere çıkmıstı. Sonra? Soması "Ok
mayıruz. tu. O zamandanberi kaç saat. kaç 
di~adına döndü. basile selam ver· eün eecmisti? Farkında değildi. 

O ııünleri wva o saatleri vasıvan 
- Affedersiniz! diyip vürüdü... ba<ka bir adamdı. 

Yi.•e nereve ı:itt,~ ni, nereye ıı;ıde- İliklerine kadar ün:-erdi, kalbi 
c ;! nı bılmiyordıı. • sızladı. İyjlescme'!' .•i. İyi c-13"'11· 

Etfiatı ve ,, 
nakliyat 

Belediye nakliyatı ıslah 
etti, fiat yükselişi 
.sebebleri tahkik 

ediliyor 
Kadıköy ve Üsk[j.;-r gibi scm<

lerde evvelki sabah bazı kasaolaruı 
etsiz kaldıklarını dün yazmıstık. 
Belediye reis muavini B. Lıi.tfi Ak· 
sov dün mezbaha müdürü B. İb
rahimi bu hususta tahkikata me
mur etmls ve icabeden tekmil ted
birleri de alarak et nakil vasıtala
rını daha erken hareket ettirm~ 
tir. Her kasaota sabahleyin erken
den et bulunması için ııosta oosta 
sevkivat yooılmakta ve bu sure le 
birinci ı;>OStada gönderilen etler 
kasaolarda daha tamamen satıl -
rnadan ikinci wsta et ııelmektedir. 

Et tevzi isi belediveve geçtirin
denberi intizam ve sür'atle yaoıl -
malda oldui!undan eski et nakliye 
sirket!le alakadar bazı kasaoların 
belediyenin bu muvaffakiyetini 
cek'medikleri de anlasılmaktadır. 

MÜRACAATLAR VE TETKİKLER 
Belediye yılda 400 küsur bin lira 

varidat temin eden bu işi eski nak
Iive sirketine cok faik ve ıslah e
dilmis bir sckilde basarmaktadır· 
Alınan veni tedbiderle de şehri
mizde hic bir gün hiçbir kasap 
etsiz bırakılmıvacaktır. Bu mev -
zuda en kürük bir şikii.vet veva 
dilein olan kasao belediye reis mu
avinimiz B. Lıi.tfi Aksova müraco~t 
ettiği takdirde derhal dinlenin rn•ı
racaatı is'af edilecektir. 

Dii!er taraftan et fia!larının bazı 
semt~erde kilo basına 5 kuruş art
tı(!ı (!Örülmesi üzerine bunun seb~ 
binin tahk;kine eecilmistir. Bu 
mevanda nakliyat azlıl!ı, havvlln 
gıdabrının nahalıh~ı g;bi seb~P -
ler de tetkik olunmaktadır. 

l 
-

POLİS 
\E 

11' AH K E !H F. LE R 

26 günlük bir 
aş.~ "/ . . a :zm:n:;ı 
sonu: Tevkif! 
Beşiktaşta oturan 26 yasında 

Cemalettın isminde bir şaför ayni 
semt halkından 17 yasınd~ Agavn' 
..:dıııda bir kızı kacırdığı iddiasile 
dün Sultanahmet l inci sulh ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Cemalettin ııeçeoler:le de avPi 
sucla ve se·•.::;!isi ile !ıirlikte bu 
mahkemeye verilmiş, fJ.kat Aı;av
rü: 

c- O b.:!·ıi kt°o("1rma1ı. ben ona 
kactım. Beni nik5.hlıyacak.• 

Dediği icin hakim her ikisini de 
seı:ıbest bırakmıştı. Ag~vni dünl\ü 
celsede de avni sözleri tekrar et
miş ve: 

•- Ben annemin. babamın ya
nına gitmem .. Yirmi altı gündür 
Cemalet!inin oe.ısında kalıyorwn. 
Artık o benim her sevim oldu.• de· 
mis tir. 

~\.ARAR 
Netkede hu.dm, Cemalcttinin 

Agavnivi 26 gündür nikahlaır.r, -
mıs olması sebeoile \re crcsit '·lmı ... 
van bir kızı şehvet hissi!e ya,ı .• ıda 
alıkcV'1lak• sucile tevkif etmist:r. 
Cemalettin 26 vünlük ask iilenı,rı· 
den sonra tevkiflıaneve götürü -
!ürken Aeavni ai!lamsı, .fakat an
nesile babası zorla vanlarına alıo 
kız• cvP. götUr··~üt.1t-.:.-dir. 

-·· - -· -· - 1 -···-
Yurddaş: 

Bolluktan korlana: Daha çok 
mal yetiştir. 

ULUSAL EKONOlltİ VE 
ARTTIRMA KURUMU 

_., -··-···- -···- ·-
vaeaktı. Bu asabi buhranlar da sık 
sık _gelmeğe baslamıstı. Üstü•te 
kendini kaybediyor, başka bir a
dam oluyordu. 

Gırtlaihnda bir hıçkırık dü~m
lendi. Kalkıp hemen eve gitme • 
Jiydi. Jale merak içindeydi. füça
re kadını kimbilir ne halde bula
caktı. 

Cahil kalktı. gar binasından çık-
dı, bir otomobile atladı: 

- Nisantasına! .. 
Kapıyı açan hizmetçiye sordu: 
- Bayan nerede? 
- Atölyede ef'endiın. 
Cahit bir solukta atölveve çıktı. 

Tam kapı vı acaca!ı sırada 11$ah • 
da bir ses duydu, bu J alenin se
siydi. Demek Jale atölyede dıel!il
di. Asai?ıdaki ibirini ııeciri:vor, te
şekkür ediyordu. 

No: 24 'Yazan: 'RAHM1 YAGll 

Deniz · Fedaileri 
OSMANLI - İT AL YA HARBİNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 
------··-

Donanma, Beyruttan yola çıkıyor 
Donannı:ının Beyrutta ikameti 

tam bir hafta sürdü. 29 eylıi.l 19ll 
cuma günü, \.'aziyctin nel.llkf•ti kar
şısında geri dönmek kararını ve- . 
ren donanma J. :.nıandaru filoyu 
yola çı.karm<!ğa hazırlanıyordıı. 

Donanma Beyrutta iken Os -
manlı - İtalyan münasebetlerine 
dair endişeli haberler etrafta şa
yialaşarak dula~ıyordu. Hatta de
u:Iebilir ki Anadolu sahil şehir • • 
lcri bilhassa Suriyenin ticaret li
manı olan ileyrut ve havali•inde 
donanmanın boy gü.terişi birçok 
vehimleri sılme{e yaradı. İtalyan
ların bir harp vokunnda Beyruta 
hücum edeceklerini, bu mamur 
ticaret iskelesini harabeye çni -
receklerini hesaplıyarak teU.şa 
düşen aha!• Osmanlı donanrua.•ınuı 
mevcndiyetini gözlerile gördükten 
sonra içleri biracı feralılamış, bu 
kuvvetin karşısında İtalyanlann 
Beyruta taarruz cdemiyecekleri 
ileri sür1'lmüştü. 

İtalya s_efiri, İslanlmlda, Babı
iliye ültimatomu tcblig ettiği giin 
harekete karar vererek hazırla • 
nan Beyruttaki Osmanlı donan -
ması, Saktza açık bir telgraf çek· 
mış: 

•- Beyrutta bulunan donanma 
yarın alessabah hareketle avdet 
ro!asıoa uyarak Dersaadete doğrn 
yola çıkacngından 1 • dlllllızı zi
yaret sırasında bazı !..uman~ a ve 
kü.ııür ııo\sanlarınm ikmali itin 
hazır!~ .... ..ı bulunuluınsı rica o ... 
lunur.• tlc:nıİ!itİ. 
Sakıı ad"sı mutasarrıf vekili de 

bu telı;; af.n mahıı etini tahkik i~in 
hiç bir ~i~rc kullanınağa Jüzunı gör ... 
mcden lır!ıir komodoru kalyon 
koptanı Hikmet beye müracaat et
miş: 

«-- Donanntanın Sakıza uğra -
ınak föere Beyrnttan hareketini 
ı;aiiş'ir te!-,rr41fuı ~ur:ı-ti ) uk:ırıda .. 
dır. Buna nazaran re r.ibi istlhza
ratta bulunulması ie~p ettiğinin 
sür'atle nıcuınri~·ct:mh:~ biltliril· 
meı;i babında .. > kıhklı bir telgraf 
vernıi.şti. 

Ayni gün İtalyan ültimatomu • 
nun verildii:ini haber aJ10 İ1mir 
komodoru (;;.\<1ı; ıoula~arrcf ve
kilinin telırrafım ce\·apsız bırak
makla beraber bahriye nezarctiııe 
de bir şifre vernıiş, bunda: 
•- Sakız ınutasarrıflığ1ndao 3 ... 

çık bİr te!grafla donanmayı Jıii . 

AVRUPA HAR .... ~l'\IN 

YENi MESr::.ELERI 

Tahminlerin 
hududu. 

Yaııan: ALİ KEMAL SUN'MAft 

Harp denilen bal her türlü meç· 
hullerle do.fu birınuadcle imiş. O
nunla .iişınalığı yalnız tarih ki • 
taplarıoria veya gazete sütunla • 
rında gördüğünden ileriye ı:eçe
miyenler c!e geçen harp esnasında 
her glin birkaç türlü düşünmek -
ten kendilerini alamamışlardı. O 
harbin doldurduiu seneler zar • 
fında neler söylenmiı;, yazılmış, 
bir kere bu diişünülsün. Harp bit
tikten ve birçok kapalı noktalar 
anlaşıldıktan sonra ise ne kadar 
yanlış hükümler dof'rulmuş. 

914-18 harbi içiu olan bu mü
lahaza 939 - ?. harbi için de ta
mamile varit. Şu bir seneden faz· 
ladır geçeıı aylar zarfında yürü
tülmüş mülahazalar ise bir güa 
dünya yatıştıktan sonra okuyacak 
olanların kimbilir ne kadar ibret 
alacakları noJ<talar olacak. ilk 
göıe çarpacak olanlu şöyle far
zedilebilir: 

İngiltere deniz kuvetine malik 
olduğu için Almanyaya karşı ablu· 
ka koyuyor. Avrupada buna karp 
gülümsemekten kendilerini ala
mıyanlar olmuş: 

- Sun'i petrol yapan bir mem
lekete karşı, h~m de o memleket 
konusnndan, komşusundan her is· 
tedi~ni alabildikten sonra böyle 
ablukanın ne tesiri olacak?. Harp 
abluka ile bitmez, demişlerdi. 

Bununla beraber ablukayı ko
yanlar bildiklerinden şaşmamış • 
lar. Çünkü suıı.'i petrol yapmak i
çin de daha başka maddeye ihti
yaç var. Elden geldiği kadar Al -
manyayı mevaddı iptidaiyeden 
mahrum etmeğe çalışmak muvafık 
görülmüş. 

Aylarca bu hal böyle gicliyor. 

mıllfWtun Beyruttan yarın alessa
bah hareketi ve takiu edeceği rota 
beyan olunarak Sakızda ne gibi 
istilızaratta bulunulacağı sorul • 
muştur. 

Harp vaziyeti karşısında do • 
ııanmayı hümayunu tehlikeye dü
şürecek istihbarata vesile ol~cağı 
a~i kiir bulunan bu kabil vukuatın 
şifre ile sorulması adet iken buna 
riayet olunmadığı görü!eıck mu
cibi esef ahvale seb~biyct veril • 
mek rnülfılıazasile keyfiyet neza
reti celileye arzolunur.• 

16 ey IUI 1327 
İzmir komodoru Hikmet 

Demişti. 
Sakız nıula!;arrıf ,·ekili telgra

fına cevap beklıye dursun, 2~ ey
J.ll Ull cuma günü Be~·rultan de
mir alan donanma, başta Amiral 
gemisi Barbaros, arkasınıla Tur • 
gut ve diğer sefineler en ı:eride 
de filotilla bulunduğu halde hal
kın coşkun tezahüratı ·ve alkışları 
arasında harekete geçmi~, ft.kde
nizdeki Osmanlı adaları yolnnu 
tutmuştu. 

~yrut lin,anında, mendirek da· 
bilinde liınila muhafazası ve kara
kol hizmetlerile meşgul olan Av
nullah kotveti ile Ankara torpi· 
IGSu kendi hallerine terkolunmuş
tıı. 

Bunlardan A v::ullah Abdülilziı 
zamanı donaıımasıudnn kalına, 
İng;Jiz yapısı esli b;r zuhlı kor
vetti. 111eşrutiyettcn sonra üstün
körü bir tanıir gören ve ilk talim 
heyeti reisi Amiral Dcğlas Gaınbel 
zamanında tesis olunan ikinci ~ırh· 
lı fırkanın H~üncü sefinesi hizme
tini dcruhd~ eden bu osrnanlı ge
ınis i haricen altı puslok bir zırh 
kuşakla muhat, 2325 tonluk bir 
gemi idi. Güverte zırhları bir bu· 
çuk pus kalınlığında, sür'ati on 
iki mil tutuyordn. Silahlan da 
dürt tane A.rrnstrong tipi altı pus
lı!k toptan ibaretti. 

(Devamı vu) ., •.•...... ,,,.,., ....... .. 
Yurddaş: 

Geçen cihan harbinde saltanat 
Tilrk;yesi kıtlık içinde idi. Cum -
huriyet devri, bolluk devridir. Bol
luğun kıymetini bil. 

ULUSAL EKONOMİ VE 
ARTTIRMA KURUMU 

•••ıeı• •••••••••••••••ı•ıı 

- Biz d.eınctlik mi?. Harp böyle 
bitmez, İşte ~imali Avrupaya Al
manlar yerle~ti. Oradan Britanya 
adalarını istedikleri gibi düiecek
ler; dcnıİJiler. Fakat ileride bir gün 
bn harbin tarihini okuyacakların 
daha iyi dikkat edecekleri haller 
olsa gerek: En neticesiz sayılan 
çarelere müracaat ederken İngiliz
lerin gösterdi:i sebat, sonra ela 
mesel iiN uvik gibi bir yerden çe
kilirken İngliz lı.u vvetlerini teşkil 
edenlerin her vaziyete göre karar 
vererek bunu tatbik edişleri. 

Bu harbin tariii çok müşkül bir 
denesi herhalde Avrnpa kıt'asuı.
da l''ransanın acı mağlübiyeti ol· 
dn. Haziran vekayii nice metin yü
rekleri .arsınış ,ne kadar sağlam 
muhakemeleri altüst etmiştir. 
Fransa yıkılırken artık şimalin -
den cenubuna kadar Avrupanın 
istila altında kalarak kurtuluş Ü· 
midini kaybedetek yeisine kapı • 
!anlar ~yısızılı. Onun için yürü • 
tülen müliihazalarda hep bu derin 
yeis görülüyordn: 

- Artık İngiltere de istiliya ui
rıyacak. Çünkü ha7.ırlanan vesait 
sayesinde İngiliı aJelanna Alman 
aakerini nakletmek qten bile dejil. 

O zaman dünyanın alacaiı ... 
kil etrafında da bir çok mülahaza· 
!ar meydana çıkıyor. Avrupacla 
yeni bir nizam.. Bunun tesisini Al· 
mmya fü·erine alacak Alıibıla 
Yl'Dİ bir nizam.. Bunun tesi:ıini j .. 
tolya üzerine alıyor. Uzak şarkta 
yen bi mizam. Bunu japonya ku
ı·ac~k .. ve saire. 

Başkalarının e;eçirdiji tecrübe
luden ibret almak her vakit kabil 
dP.ğilnıiş. Fakat bunun nıiiınkün 
olduio zamanlar da yok değil. Es
ki dünyanın tarihine daha iyi ııil· 
fuz etmiş olan Avrupalı bazı ka- 1 

lem ve kılıç sahipleri ilk haftala
nn zihinlere verdiii durpnlnktan 
kendilerini kurtararak nihayet 
dediler ki: 

Cahit merdiven basından eiffiiı> 
asailı. baktı. Kısa boylu, uzun be
yaz saçlı bir adam. hic tanımadıltı 
bir erkek Jalenin elini sıkıo çıktı.. 

Harp var, muharebe yok. Güniiıa 
ltirinde A vrupanın şimalinde !tir 

I • yer, birdenbire meşhur oluyor.. 

- İngiltereyi istila fikri zanne
dildiii kadar kolay tatbik edile • 
mez. Napolyon Bonaput bunun 
için çok nğrqtı. Birşey yapamadı. 
Onu taklit etmek istiyealer de 
birşey yapaınıyacaklardır. Lıcil
tere harbe devam edecektir. ~ e 
yazık ki Fransa kurtanlmağa muh
taç.. Bir Pa • 4e olacak • 

Cahit hemen aşağı indi. Ka1'$1-
sında kocrısını gören Jale sas•l•dı 

- N ercden ııeliyorsun? 
ıı.ınamı vu) 

Çünkü Narvik denilen bu yerde• 
İngilizler çekilmis d"ni~·or. 

Yine Avrupada aklı eren kinı • 
seler: 

1 !' • 

,ı ·1~~~r11pıı1 L :-ı r. ı .. ~~ 
- ----
İspanyanın vaziy::!İ 

Yazan: Ahmet Şükrü ES~f.Jl 
da l" Avrupa devletleri aı asın k ..,ı 

panya, ötedenberi, mihverelı' ır· d'~ s 
ı;empatisini inkar etmem'• 
]ettir. Ve b""~u tab:i görmek icaP 
eder. Çünkü l,.l!rlardadır 1d f~ 
ko İspanyası. İtalya ve Aı.nıanvs 
sükran ve minnet hissi altındadıt· 
Sol cenah hükumetine kars· b3ıt" 

İt~ ,. "t 
kete ,geçtiği zaman, Frank o -dıı' 
nın ve Almanvanın büvük ,.&.- Ilı.~ 
!arına mazhar olmustu. Di~er t.! • ı-ıı 
raftan Cebelüttarık rr.eseicsl ~7 
lardanberi İngiltere ;le 1spııI1 ~~ " 
rasıııda bir ihti!fı{ mevzuudur. " ·, 

~tıv ıb; 
sebeolerdrr ki Avruoa harbidC~ıet
zaman. İspanyanın mih\'er •n 
!erile ittifak haliııde mücadele~ it 
istir.ık edecefinden bahsedi 1 ·:ıiş ~, 

Fakat Fransa y1kılın da ;.'1ırııııı; 
va ile mütareke imzalan<lıkll11 '.;. ..... ıJ,~1" 
bilhassa İtalva Almanvan.ın '" ı 
fkl <nr'~ . i i o arak harbe girdikte_nt·ı·· j;l8 ııı 
Isoanva icin vazivet degıs 
bu sıradadır ki mihver devleıtir :: 
İsoanyanın da k<'ndilerine 
bakı icin ciddi bir tesebbÜS 1 '~,; 
tılar. Ve bu aralık lsoanvaııın ' 
tere<ldüt devri ııecirdi~ anl~~: 
maktadır. Fakat görülüyor ıı' 
diseler inkisaf ettikçe, isı:ıanYJ. iJll 
halde şimdilik intizar vazh"'f 
muhafaza etmei!e karar verıniS1~' 
İspanyayı mihvere i!tihal'~ 

husıı~ 
menetmekte Amerikanın raf 
bir alakası \'ardır. Çünkü J>fon 
kaidesinin sahası icinde buııın~ 
Cenubi Amerika lsoanyol J<illtll 1' 
nün nüfuzu altındadır. Ve e&r 
panva mihvere iltüıak edecrel~~ 
!ursa, bu memleketlertle Bi 
Amerika aleyhine cereyan u..ııır 
dıracak propaırnnda yapmaedk ~-o~ 
lavlasacaktır. Bıi sebeol ı ıııd 
mihvere karşı sarih vaziyet al J.1' 
bulunan Amerika, İspanvanın 
manya ve İtalva ile isbirlii?i r'ır 

dl• te' 
masına mani olmak icin cid 
sebbüs yaomak lüzumunu hisSeY 

mistir. ,ıı 
Diğer taraftan İtalyanın si~ciJI 

Afrikadaki emelleri İsoanya ~., 
avrı bir kaveı mevzuu olınu;'"'' 
Malumdur ki simali !!arbi Afril'ır 
daki muvazene. Fas'ın bir kısı!'1;;. 
rla İspanya, dil'er bir kısmile C il 
virde ve Tunus ta Fransa ve '.!'! _. 
lusı:ıarpta da İtal va kuvvetleri••: 
davannıaktadır. İspanvanın A~ 
kadaki bir ııayesi, 1906 Alce •. 1!~ OJ" 
konferansında Fas lan avrıl ",fi"' 
avrı bir idareve ab; tutulan 
mıntakasının İsoanvol idare<i '/' 
tına ııecmesinden ibaretti. \'e r 
panya. iki haml<:'de bunu tenıiP 

Jı·zJe!· etmis bulunuvor. Gerci İnıti len vf 
1soanva tarafından ihdas edi 
emri vakii kabul etmiveceklerifl' • 
bildirmişlerdir. Fakat İn!!'iliz)eri:ı;. 
ilhaktan ziyade bu mıntakanın1~;r kimine itiraz ettikleri anlası 

111 tadır. ltalva ise. Tancanın i!ha1<~ 
hi<: tannnadıii:ı gibi. Afrif<3d dl ) 
Fransız müstemlekeleri fi1erır ıı' 
kendisine bu ıruntakada beı!eıııjjl' 
ya temin edecek iddialar ileri > ı' 
mektedir. Eğer İtalyanın bu<lsa;ıı 
daki emelleri tahakkuk c eG"' 

olursa. şimali Afrika muvazen~ 
temelinden sarsılacak ve !spaJlf ı 

_,..,.ı 
zarar görecektir. Th·n- elt ki "".S"~ 
Afrika iddiaları. İtalvavı birv 
derecede Fransa ile karsı ]<ar;'( 
ııetirivorsa, ikinci derecede de r SC',.r 
panya ile karsılastırmaktadır • 

nJ\'ı" ra İtalya~ Akdenizin bir tt. cı)l' 
denizi olması lizım ııeldiğini 
ma ileri sürmüstür. Bu iddiBıııl' . ır 
bütün Akdeniz devletleri !(ibı. tJ' 
panvavı da ktıskulandırm3Sl 

..es" 
biidir. Görülüvor ki Akdeniz •11,ı-mali Ab'ikadaki İspanyol ve 
van menfa~tleri zannedildii!i ~r 

lak ·- e~~ dar muvazi n ar vıınımeın J• 
dir. Ve öyle görünüvor ki buft'İıı .ı 
şartlar altında İSPanvanın ııer;. 
meselede de menfaatleri FrB • 
menfaatlerile daha muvazi olııf' 
yürüvor. yf 

Bu müliihazalarladır ki isı>aJl • 
sirndilik hMiselere sevirci ~ • 
vetiı>de kalmavı ve bu arada ~ 
eiltere 've Amerika ile karlı tic -" 

ti"' anlasrnaları yapmavı menfag 
ne daha uveun ııörmüştür. ~ 

Birimizi Dırdf 1 

Hıpl izin D~I 
Alabildiğine gide1' 

bir fiat zammı! 
OkuyucuJanmızdan B. )ılebJJ"' 

1az1yor: 
cDalıa bir hafta evvel 3,5 J<U'. j 

ve ondan mukaddem 3 )rurllşl'• 
ay önce ise yüz paraya aldlr 
bir kurşun kalemi aynl wtwı< - _ı, 

den bu sabab 4 Jcuruııa aldJJ'"' 
.~ 

Halbuki fiot ınürakabe koınis:Y"bil 
kırt;ısiye ve kalem narh.ınd:ı ~ 
değişiklik yapmamıştır Y•P"" 

1 "' , ıazelelerden öğrenirdik. Ka e filt 
lm:la alabildiğine g'den bU 

or?t 
r.ar.ımı n!ctn knntMl edilmiy __.... . 
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Silivri önündeki 
deniz 'faciası • 

( 1 inci sahifeden devam) 
'<t Silhridrn itibaren 80 inci kilo
~'!rede fcliı:.etzedelcre sahil bo
~·~•a tesadüf etmi !er ve bunlan 

T >l:n! toplattırıp yoldan geçen 
J a lalarla SiliHi ·c sevke ba,ıa • 

tıJı . !ardır .Uiı;cr taraftan da sahile 
ıel' ''·!erek batnn geminin göriilen 

"''-•ıı knr1ısında denizin sahile 
il[ • 1 
~ ~ı birçok cesetlerle karşı aş -
'ilerdır. 

,~ '· 8AZİS BİR BİLANÇO 
tte' O" rs it ı:rcnildiğiııe göre kazazede ge-
,ıe ~.Yakıaşını)·a gayret ettim. Fırtına 
r~ io '"rııış olan Hrçok kazazcddcr 

ıL, l"aı-dıma gidilememesi yüzün -
n nihnyct kuv\•ctlori kesilerek 

'."lata yuvarlanıp gitmi !erdir. Bo
tu'. ı k · · kl dır ~ • t arın e scrı ı çocu ar • 
•ı•:uıanların çoğu da yarı bay -
~ \·a2iyctte olduklarından tcda
," •l!ınn alınını !ardır. Bunların 

:
1 ii S1livrideki l\lusevi havrası· 

Jı 1'.oııulmu~lardır .Buudnu başka 
~ ~•şi daha yüzerek Çorlu sahil • 

1 
tınde karaya çıkmağa muvaf -
~ olmuşlar ve bunlar da orada 

.•vi altına alınP.ı~lardır. 

't l)~renilcn hazin l•ilançoya gii
~ llındiye kadar C9 ceset sahile 

ti' it l~üştür. Ayrıca 16' kişinin ce-
0' oli kayıp bulunmak!adır. 
~ ~ l<.urtulanların hepsi ihtilattan 

J1l~ -._'~edilmişlerdir. Yelkenlinin ec
J.1' ııı-~' kaptanı Silini ınüddeiumu -
~ır 1,Üğj tarafınd~n tevkif edilmiştir. 
l<" ~.•stanbul vali mua\'ini Ahmet 
I' ~nıı. ile İstanbul jandarma ku -

it ~d,anı Zivn bu 'abah otomobil
\, \Iıniye gitmi.1lerdir. Kaza bek
it ~~a tahkikat yapacaklar ve ec
I bı tebaası olan kazazedeler hak
~lııda alınacak tedbirleri karadaş
'~caklardır. 
~ l(Utfulan 114 kazaıede şebrimi

ı~ "1! 0•kledi!ecekler n İngiliz kon
'ı~ ~'•,•hanesi vize ,·erdiği tnkdirde 
P" ~1~•lız gemilcrile Filistine gönde-
o' tcekJerdir. 
,~~ .... 
t, "APTA.'ll ANLATIYOR 

'!!" ı, 11\_ııavuz kaptan Hü nii Eden Si-
ıiJI C;; ••den bir otobüsle şehrimize 

ıl<"ııİ ~ ~•nü~tür. llü,nü }~den mütlıi.ş 
n . tıay, ~u suretle anlatrnaktadu: 
riıı' , ' Gemi zaten denize cıkabile -
ri"' ~k kadar saglaın değildi. Futına· 
!~ ~~ ha•lamnsı üzerine geminin a
, ~ la batac;ığmı anladım ve sahil<; 1 hldaşmıya gayret etti. Fırtına-
01' ı'.~ ~ok şiddetli olması geminin ka

·ıı ' il tlta çarparak parralanınasına 
rıı_~ ~~~ oldu. Gemideki insanlar':" 
> 1,;,htıarı ayyuka çıkıyordu. Bır 

1~ ı, lııı direkltre çıkmı~ orada bay-
ec"'. '•şırnrlar ,.e ağlaşıyoı·lardı. 
'; 

1 
l.lıreklerdcn biri mii<his bir ça-

f ıtlil kı ld ·· . ~ k'I t' tıı "' rı ı ve uzerul e ı er az-
:..A ~· dalgaların içine ~·uvarlandı -
1P"' ft ~urtarnı:ı anıeli~ esi esnasın -
<ı<' 1. luy lcr ürpertecek Ynziyetlcr 
~ ır ~ tşısında kaldık. Çocuklarını kur-
50"' ıttnrık için kendilerirJ dalgalara 
I,,,~ ı -ıı •nalar ve koltukları altına 
dsİ' ~tularını sahile çıkaran baba -
ıııf!o ~~! ıtiirdük. Kıutulanlnrın hepsi 

, IY ~ •ktı ve hepsi nğlamakta idiler. 
ı. ti' -~ltı,inin batmam" olan direkleri 
•e ıİ' ıttnde ai!laşaıı çocuklar , .• bü
jt,I' l· ler vardı. 
~r ~lı\ı-; MÜSAADE VI::RMEMİŞ 

·'~ 'tv,ijll!ığınıız tahkik;ıta göre, i\ln· 
,. iL ·ı llıiilteciler Bulgar is tandan Fi-

r i,. -.ıııı 
~ j1~1e e !(itmek iizere çok para ver-

~ J tı _ri halde kira ile büyük bir 
st' ~~r;ı, bulamamışlar ve bu çürük 

'fi •ıktııotörsüz yelkenliyi satın ala-
:;;' 1-, )·oı~ çı.kmağa mecbur olmuş -
jJı ~ ~~r. Istanbul liman reisliği bu 
ıır~. iti a~ ufnk ve ~ürük yelkenli ile 

~ıeri' --~ k:sinin. denize açılmnsına mii-

1 
i 

ı;ı~~e dahi .f!ıııemi~, fakat l.\fose· 
t '·oh çıkmışlardır. 

~İlli iktisat h ftasının 
\ 

ikinci - -gunu 

• 

soN24·s~ı ·ı--s F> oH R ı ~ 
içindeki · Bu haftaki lik 

1 >- Haedisler Lik maç~~t~~i _ 
• (Bu yazının metinlexi Ana

dolu Ajansı biiltenlerinds 
alınmıstır.) 

:~ "-- S O N T E L G R A F - J 3 ; inri KA,'1tfS l•Jıl 

«Sazmaş» 
makinaları 

Türk Anonim 

sanayi ve ziraat 

Şirketinden : 
194.-0 yılı Birinci Kanunun 31 inci Salı günü saat _ıı de Şirke.tın 

İstanbul Bahçekapı, Taş H&n, 5 inci katt~ki, Merkez':"de feo:'kala:ie 
surette toplanacak ol&.n Heyeti Umuınıye içti:maına Şır.ket lı.issedar-
lan davet olunurlar. • 

lngiltere 1942 
yılında harbi 
kazanacakt1r 

!Mısırdaki 
taarruzu . 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

ıı:linü Befiklaşta ŞeraL at.adında ve Fe
nerbabçıe stadında yaptlacaktır. O ıı:ü.

nün maçları arasında B~ - Fe.. 
nerbah;e kaf1ılaııınaııı bu haftarun ea 
mühim maçını t.qkil elınektecHr. Yi:nıeı 

o ı:lin SUJeymaniye ile Vela talumlaı:ı 
da Sere! stadında ~ oklar; Ga
ialasanı7 İstanbalapor da aynı S&

da iJ<lıMoi maçlaruıı :111pacaklarıur Bua
lardaa başka TopkaPl - Beyoğluspor 

ve Beykoz - Kasını- maçlarına da 
ayn bir ehe-mm:yet verilmektedir. 

işbu içti.ınaa iştirak etmek için gerek asaleten ve gerek vekiletc;n 
Şirketin bir veya daha fazla hissesine sahip hissedarların mezkur 
senedatı veya bunu müsbit vesailti yevmi içtimadan bir hafta evvel 
Şirket Merkezine tevdi ile mukabilinde dühuliye varakası almala.ı 
ric.ıı olunur. 

Loııdra 13 (A.A.)- Lord Lot -
hian tarafından sö lenilen nutuk, 
efkarı unıumh'enin nazarı dik • 
katini ccll;ctmektcdir. Bu nutuk, 
İn.!.ri11ere i1e Amerika arasındaki 
münnsebctlcrin samimi ve nnk ol
duğunun bir misali ıuldedilu ' · te
dir. 

Hatip, iııgil!erenin Aınerikaııın 
yardımı ile 19-12 de \'C belki de da
ha evvel harbi k~zanınası için 
kuvvetli bir ümit mevcut olduğu
nu söylemi~tir. 

lngiltercnin kurmak 
istediği y~r.i ı:izam 

( 1 irıci sahifeden devam) 
bahseden hatip, zenııinlerin harp 
zamanında oldui(u l(ibi sulh zama
nında da fedakarlıkl~a katlanma
ları lazım ııeldii!ini ve insanlımn 
aza.mi zenııinlikle azami fakirlik 
arasındaki komsuluktan müteye!lit 
istıraptan kurtulacağını kaydet -
mistir. 

İnııiltere, yeni nizam hakkında 
balapervaıane bev<ııatt:ı buluna -
rak vakit kaybetmemekte ise de 
insanlıihn nefine olarak içtimai bir 
de,ğişiklik vuku bulacağına süııhe 
yoktur. İıu!ilterenin tasavvuru bu
dur. Ancak bir İnl!ihz muzafferi
yetinin tahakkukuna imkan verebl 
leceği insanlık ve müsavat pren -
siplerile Hitlerin yeni nizamının 
esası olan esaret ve bovunduruk 
altındaki milletlerin fakirlii!i ara
sında yapılacak bir mukayese nazi 
heyulası ortadan kalkmadıkca in
sanlıi!ın saadete ve ictimai bir is
tikrara kavuşaıruyacağını sarahat
le göster'r. 

Edirnedeki 
( 1 inci salufedeıı devam ) 

D'1"tır. Bu köye kavıklnrla bir sıh
h;vc ekipi ııön:lerilmis ve 425 kisi
ve dnnek ve vemek deihtılm:stır. 

Umumi rnüfcttis icabeden d>rek
tifleri verrn~ktedir, 

Dün villvct rnakamın:i.ı. V'ali, 
emniyet müdürü, belediye r~;si, 

iandarm~ kumandanı ve su :nü -
lıendislerinin istirakilc vaoılan bir 
toplantıda ıcabedcn veni tcdhirler 
alınmıştır, Bu mey;:.nda 15 kayık 
birkac san.dal siparis edilmiştir, 

Kızılay m0rkezi. sevlap felake
tine u~ra,·;:.nlara ilk acil vardım 
olmak üzere Edirneyc iki bin lira 
eöndermiştir. 

Ed.rne ile İstanbul arasınd~ki 
tren seferlerine henüz bas1anma -
ıır.;stır, Edirne pestası kamvon ve 
<.!obüslerle temin edilmeıdcdir. 

Un fabrikaları su altında kaldı
i'ından şehre tcmbazlarla un ge -
tirilınektedir. Elektrik fabrikası 

d:ı. sular .ı.ltınd:ı kaldı~ı ken 5?hır 
ı1<' ıründenberi karanlık içindedir. 

( 1 inci sahifeden devam ) 
kaddhncsini t"lkil etmektedir. 

Hadiselerin inkişafı bunu gös
terecektir. 

İngiliz erdu<unun l\Jısırdaki bu 
muvaffakiyeti İngilizlerin Fransa 
muharcbes!uden alman derslerdea 
ne kadar i,·j istifade ettiklerini gös
terınek!edlr .Fran•~ istilasının ka
rakteristik bir vasfı olan ordu ile 
bava kuv\'eilerinin iş birliği Vıyıl 
ordusu !ardından dikkate şayan 

bir ınu\•affakiyctle tatbik edilmekte 
dir. İngiliz donanması da Bnkbuk 
sahili yoluna mütemadiyen taar
ruz etmek sıuetile mühim bir rol 
oynamıştır. 

İnııiliz tavyareleri kara harekıl
tına vardım el.meklc kalmanuslar 
avni zamanda havalarda İtalvan 
tavyarelerile mütemadiyen mü 
cadele etınisler ve bircok düsman 
te.vvaresi ciüsiirmüşl<'rdir. Libya -
nın icindeki İtalyan hava mey -
cıanları da taarruza u~amıs ve İ
talyan hava k•ıvv~tkrine üslerinde 
darbeler indirilmiştir. 

Libya topraklarının 500 mil icir.
de bulunan Castel benito İtalyan 
hava meydanı üzerine yapılan a
kınların İngiliz taarruzuna İtalvan 
tayyarelerinin müessir surette n1u-; 
kavemet C'tmelerine amil oldui!uııa 
süphe yoktur. 

İtalyaa ric'ati devam 
ediyor 

Kahire 13 (A. A.) - Garbi çöldeki 
harek~t evvelce tebit edi1en plAna gö
re devam etmektedir. Halihazırda ha
rekat Sidi - Barrani"nin epice prb~ 
da bulunmaktadır. 

TaYJTelerle tesbit 1!dildll:ine g6re 
İtalyan umum lrlc'atı inlc4at etmeı... 

tedir. 

İngiliz kumandanlan 
arasında 

Kahire 13 (A. A.) - İng:J.lz kuvvet
lerinin kumandanı General Vavel ve 
Orta şarktaki hava kuvvetleri Mn~ 
şalı dün earbt çölde İngiliz kuvvetleri

nin karargahını ziyaretle İlalyanlan. 

karşı yapılan zafcrl~ neticelenen ha

rek~ta iştir.lk etrn.is olan kuvvetleri 
tert~ etmişlerdir. 

General Vavel ve hava mare;:ılı Mı
s.ı.rdaki İngiliz kuvvetleri kumandanı 
General Vilson ile uzun uzad]J'a görOJ
mü_,·lerdir. 

Esir generaller Köhirede 
Kahire 13 (A. A.) - S!dl - Bamıni 

mıntakasında esir alınan üç İtalyan ge

nerali dün tayyarelerle Ka..bireye ge
tirilmişlerdir. 

Macar- Yugoslav 
paktı gece 
• edildi 

Hükumet mahsulü hasara u~rı
yaıı köylünün tırazi vergisini terki•ı 
edecektir. 

ımza 
~.oJurat 13 (A.A,) - Dün gece 

~ı. ., r,sLan ile Yuııoslavy l arasın
da bir dostluk misakı akdolunmus
tur. Misak Macaristan namına Ma
car harici;e nazın ve Yugoslavva 
namına da Yugosl:ıv haricive na· 
zırı taıafın<ian imzalanmıştır, 

Asker gözile 
cepheler 

İn&'ills başvekili Çör~! tltin Avaa 
kamaraamda, C"a.17 çvhmde kau.nılaa 

zaferi anlatmı,tır. Deııılı;l.lr ILl: •Gc-
salı ~nü bir İnıfilz kolu, İia.17an ku....,.. 
vayi kü.ll.i7esinlıı ric'at ~ebileceji yo
la kesmJı bulun~ordu. l'akat General 
Vüson kuvveUera.ta rcvirme lıaı·eke.. 

tini idame cttireblteerıı ve du.nıam 
denize doiru surebilec j! i bir mese _ 
Jey4.i. Cüııhu iıaı,anıa.rın kuvvetıt 
mevd.leri buna minl z.a.unecliliyorda.. 
Bununla beraber Sld! BM'raai r.aı>le

dilnıiş, sahil .mını..ı.""' 1'..iül lmpara-
terlıık kuvvcUerinbı eline l'ermiştlr. 

ŞimıllJ'e kadar Mena Maln>h"a 7ott 
esir &'•linlmi.şlir. C.k ~analat alınm.Jf-
tır. Yine mulıtemeWir kl, önümüzdKI 
hafta da.ha t.atslli.U.L iz.a.ba.~&a bulum.-
bilirinı. Bu lıarok:itw tUmulüü tayia 
etmek ~ heuü:s bin~ crkt'll ise de, 
Bwıun bir z.a!er ~kil cWii auJu.k
kaktır.> 

GRAZİAl>"İ'NİN ORnt·su DAGILIYO& 
Kahlreden bHdlrlW.i&ine l'Öl'e, eıötd&.. 

ki ha.rcli&.m ma.hi7ei!ı, tankla.rb mit
ralyöz. yav•ları anamd.alııd OU'JNllD&la

rm çokluiu doJyıslle, iı.Iya•la.rdan ~ 
1anıı arazinin. l'ClllşUii, esirlcria adedi, 
ele reçc.n mahı:emcni:a mi.ktarm.ı ta7iA 
etmeh lllenüz iJDkia :rukia-r. 

Roytcrin vt:r4.J.li hahert l'Öre, İnai
lizler l\faktlb mıo&.a~uula iıaı.ranl~ 
rm sat cenabına Jiiklenmltlerıll.r. As
ni zamanda. dona.uma ve t:ınare ate
şi- saye&iııde İlaluıılıı.ruı ileri kolları
nın kıı..-vayi külliJ'e ile rabıta& kalL. 
.a.tir. 

Mllharebe lnkipl elmif, üp İlalyan 

fııba SIJ'alı sölllklı.11 leşekkillleriıı. 

l>ÜJ'illr. bir inanı lmlıa ...,,,, esir e4U
mi§tir. 

İn&'tlli donanması sa.b!l boyunca 
ric'at etme&.. te olan v.;o So1Jam etrafın
da baJunan İtal7an kuvvetlerini bom.. 
baı'dunana devam. etmektedir. 
ARNAVl,'ThUKTAKİ J\IUHAREBE 
AnıavuUoklakl muharebeler de bil

ttln şiddelile devam eimekleıll.r. Yıı

natthlar evvelki &ii:n vtı d.ün 'imald.e 
İtalyanların sol cenahına t"1deUI ı.
arru.Jarda bulunm.Uf].a.r, J\.fokra. dallan. 
mn şi:msl yamaclannda. buJunan İta11'&11. 

mevzilerine dofru llerlemi,Icrdir. Şim
di Yunanlılar İlaly:uıları Poırradeo 
m.ıatak"8wdaki 1liklm menilerindea 
alab;fmek için takn,.e lruYVdlerl ıı.1-

ma.kiad.Jrlar. :Bu ttphcde İtalyan mu-

ROMA.NYADAN GETiRİLECEK 
TAKIM 

Yılbaı;ı lal.ilinde Romanyadan bir hd.. 
bol takımı celbi için lefebbilslere ge

çilmiiQr. 
BUGÜNKtl MAÇI.An 

Mektep talwnlan arasındaki voJ.ey
bol ınaçlanna bugün Eminönü Halke
vinde devam edilecek, TaksirA - Yüce
ülkü, Hayriye - Vela takımları ka!"IP 
!aşacaktır, Beyoğlu Halkevmde de Ga
latasaray _ i.Jttınbul lise..;ıi, Haydarpa
şa - Kabalaş takınılan maç yapaea1'.lar

dır. 

----00--

10 muhtekir tüccar 
adliyeye vcr!ldl 

Ticaret Vekaleti bas müfettisi 
Lütfi Aral ihtikar takiplerinin da
ha seri ve .genis mikva.sta yaµı! -
ması için alınan veni tedbirler h:ılt
kında faaliyette bulunmak üz•re 
sebrim; <.c edmis ve bu sabah da 
alakadarlarla görüsmü~tür. Diğer 
taraftan dün asaizı:la isimleri ya
zılı on muhtekir fiat mürakabe 
komisyonu arafından adlive'f'! 
verilmislerdir. 
Beyoğlunda Haçopalo manifa -

tura mağazası sahibi Haçopalo. Be
yoğlunda Sahne sokağında 25 nu
marada 58 kurusa aldılh zevtinva
itını 68 - 70 kurusa salan Al"celos, 
maliyet fiatı vermekten imtina <!
dtn Sultanhamamınd ı kuma.scı 

Be:nard Jozef, Erd!Ii hassasını 76 
yerine 80 kurusa satan Sultanha • 
mamında Emin Arsebük, seyyar 
esnaftan makara ibtiktın yapan 
Salamon oi'.!lu Simon. fener pllleria
de ihtikar rnpan İstiklal caddesin
de 55 nıımarad:ı Ar•abi, fener oil
lerinden ihtikf.r yapan İstiklll ca-l
desinde 82 numarada tütüncü Hü
seyin, Olivia pasaiıııda 1/1 numa
rada Aleko Gii..lbaris. Tahtakale so
kağında 42 numarada Huliısi Çavus 
ıSultanhaına.m caddesi 15 numa -
rada mantoluk kumaşlarda ihtikar 
yapan Armanak. 

---ooee---

Dayaklı döğüşlü 
makara satışı 

bir 

( 1 inci sahifeden devam J 
mesinde bakılmıştır. HiıdiS<• şudur: 

Her gün bu dükandaıı uııı:ıyyen 
miktarda makara dağıtılmak -
tadır. Fiallar nisbeten ucuz 
dit seyyar makaracı; dükkana ge
lerek makara satıa almak iste -
mişler, kalabalığı gören mağaza 
sahibi de Eminönü polis merke -
zine telefon etmiş ve komiser İb
rahim ref;ıkatinde iki poli!lle ma
&azaya gelerek tedbir almıştır, 

Bu esnada bir seyyar piyangocu 
müs!ahdcmlerden İsaka bilet sat
mak üzere içeri alınınca bunu ma
kara alınağa girdi zannetmişler ve 
seyyar maknracılardan Mahir is
minde biri: 
._ Bizi niye içeri almıyorsunuz? 

Biz makara alıp satamazsak ipiz 
kalırız!• diye yüksek ııesle mu· 
kabelcde bulunmuştur. Komiser 
İ!>rahim de Mahiri: 

•- Bele sen şövle içeri gel.• 
diye içeri çekmiştir. İddiaya ııö
re, bu sırada c;ımlar kırılmış, ko
misere hücum edilmiş ve hatta 
tekat, yumruk da atılmıştır. Komi
ser İbrahim derhal bir zabıt vara
kası tutturup Mahir, Himit, O. -
man ve Emin isimlerinde üç kişiyi 
suçlu sıfatile mahkemeye venni§
fu. Şahit sayısı 18 i bulan dava 
vaktia geç olınaauıdan talik edil
miş, Mahir, suçu sabit prülerek 
tevkif edilmiştir. 

Ruznamei Müzakerat : 
Şirket esas mukaveleııame>inin yetmiş bC§ ,·e yetmiş dokuzuncu 

maddelerinın tadili, 
.t:ski şekli: 
•Yetmiş beşinci mad<ie-- Şirketin ~arifi umumiyt:'Sile lıam~

kavelena.me ıni;diriyetc ve yahut herhangı bır vazifeye_ meınıır ~>di
len kimselere umumi \•eya hususi temetti..attan tahsıs edilen yuzdeler 
ve muhtel.Ü amortisman bedelleri gibi Şirketçe tediye veya. !.efrıkı 
meoburi ol.an mcbaliğ Şirketin hesap sen""!- nihaytt1~de lanzım olu
nan seneLk mevcudat ve mu\'azene defterinde tcsb!: olur.an hasıla
tından badcttenziı baki kalan miktar temı:ttüatı ~iyeyi t~kil ~e,r 
Bu s tretle h.,;ıl olacak temettüatı ,afıyenın evvela yuzde (H>) ı_h':i· 
yut akçesine tahsisi ve saniyen itf~ edilmemi§ olan hLo:s~ _seı:ctıerının 
bedelleri te.viye olunan kısmına yuzde (6) nısbetınde bırıncı, temettü 
ita5ına kifayet edecek meblağ ifraz ·edildik.ten sonra baki kalan 
Uın.n: 

Yüule (10) u ır.oclisi idare azasına, . . . . 
Yüzde (5) i meclisi idarenin tesbit edeceğı şekılde ikramı~ oı .. 

rak memurine; , 
Yüzde (85> i ikinci bissei temettü olarak hısse sene\ı i eshab .:. 

tevzi edilir.• 
Tadil edilen yeni şcldi: 
•Yetmiş beşinci madde - Şirketin ~asatifi ~ımur.ııye;ile ~ 

kavelename müdıriyet ve yahut herhangı hır yazı~eyc memur., edilea 
kimselere umu.mi veya hususi temettüattan tahsıs _edılen yüzde~eı; 
Te muhtelif amortimr.an bedelleri gibi Şir~elçe tcd_ıyc \"cya, te!rıkl 
mecburi olan mcbal.iğ Şirketin hesap senesı nıhayetınde tanmn olu
nan senelik mevcudat ve muvazene defterin~e ksbıt ojunan ,hasıla· 
tın<iaı, l>adcttenzil b:ıki kalan miktar temettuatı s_afıy_eyı t~ki~ c_d• •, 
Bu suretle hastl olacak temetlüatı safiycden cv\'e,ıa yuzde (a)_ ~ıtı~" 
akç , tahsis ve saniyen ifa edilmemış olan hısse senetlcrının b 
d ııe~'t1~esviye olunan kısmına yüııde (6) nisbctinde biri~ci temctO 
.;:,.;: a küayct edecek mebtiğ ifraz edildikten sonra b:ıki kal~" ltıs:.un:an meclisi idarece tesbit oluna~ak bir .:Il1eblağ m,cmu~ındcn .ııu~ 
nü hizmetleri görülenlere teni edilmek uzere tefrık \e b,~k .yc . 
ikinci rus.,,.,si temettü olarak hisse senetleri eshabına tevzı coılır • 

Eski şek il : . .. 
cYetmis dokuzuncu madde - 75 inci madde mucihınce te;n_c!tu:ıt 

· ed • üf' rez rncbalig· in terakümünden hasıl o fan adı ihttya\ 
sene\"l.Y eıı m h f l 

k , Sirkctin muhtemel zararlarına karşıl:k olarnk ı ıc un~. 
a Bçues:Urctle teraküm edecek olan roeiılağ Şirket scrm~y~s.n :n yuz· 

de vetmİ§ b"şine müsavi raddeye balığ oldukta artı.k ıh\ıyat akı;.,,; I 
üı· • zına dernm edilemez. Şu katlar ki bu rniktar::ı __ bahğ ı!dnktan s<•nt' 
sar~•vat ic"u:.ile ihtiyat akçesinin '.°iktarı tenezzul cdecc K rıl·ırı;a kk 
rar temettüatlan tcvküat icra edilecektır,> 

Tadil edilen yeni tekli : .. 
•Yetmiş dokuzuncu madde - 75 inci madde mucibince t~ettua~ 

seneviycden müfrez meb~liğin tcrakümünden hasıl olnn adi ibtıya\ 
akçesi Şirketin muhtemel zararlarına k~ılık ol:'1'ak ~-

Bu suretle terJkim edecek olan meblag Şırke., sermayeunm ~ 
de yirmisine müsavi raddeye baliğ oldW:-ta artık ı~tiyat aJıçesl. ifra.. 
zına devam cdilcın<!Z, Şu kadar Ki bu miktara baliğ oldulctan 90lll'8 

sarfiyat icrasile ihtiyat akcbinin _miktaı:ı tenezzül edecek olursa tek>o 
rar temellüattan tevkifat icra edilecektır.• 

Eskişehir Daimi eacümeaiaden 
1 _ İdarei hususiye atara\ından Mrl sinema binası ,,. b(lfesi !le sene mü.ı 

detle icara verileceğinden 2490 sayılı kanua btllcmtlne tmıkan kopalı zor! u~ 
ille IS/l2/940 tarihinden itibaren arttırmaya vazed.ilmlt olup yevmi il>ale 6/1/M/ 
laıihine müsadi! pazartesi gllnü aaat lD dedir. 

2 _ Senelik muhammen icar bedeli 1850 Uraılır. , • 
3 _ Teminatı muvakkate U8 lira 25 lruruljtul'. 
.ı. _ Şartname daimi encümen kaleminde ber ıün olrunablllr. 
5 _ Mektuplar ihale saatinden en u bir saat C"VVeltne kadar maklnu ,,,_ 

bilinde encümen riyasetine verilmiş olacaktır. 
6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmOL 
7 _ Posta ile gönd"<ilecck mektuplar iadeli laahhüUü olamk "" lı:ııma 

mumla mühürlenecek:tir. 

8 _ Taliplerin ihale günü v;liıyetla .n~ dalrtl eacilmene m-t ey. 
lemelcri il5.n olunur.:__:•::,ll:;7::8::0:.• _________ ""."' ______ _ 

Deniz Hastanesi Baştabibliğiadcn : 
ı- H;..- tc;nemizc hem~ire ve has\& bakıcı alıaacaktır. 
2- Hemşirelerin diplomalı olmaları ve basta bakıcıların tecrübeli w ehltJ'c\. 

nameli olanları tercih edilecektlr. 
3 _ Talip olanların yedlerinde nw.ıcut ~e Deniz llastane&i baş tahlp· 

İiıme müracaatı.arı. 118'12 

Şehzadebaşı :;-"!' 
TURAN 

Sİ!'IEMA 
vı; TİYATROSUNDA: Yarın 

akşam: • 

S.n'atkir NAŞIT 
ve arkadaşları, okuyncn SU -
ZAN ve yeni VARYETE an -
maral arı 

~OCUK fABRllASI 
Komedi 3 perde 

Sinema: Gündüzleri 11 den i
ti~aren devamlı matinder. 

2 büvük film birden. 

TAKSİM 
Sineması 

BU GÜN 
Matineleroen itibaren 

Göz kamastıncı dekorlar için
de ruiıumw: sark ve Türk mu
sı kisi ile süslenmis rakıslı 
TÜRKCE SÖZLÜ ve SAZLI 
büyük b:r ask ve i.htişam filmi 
olar. 
KIZIL RAKKASE 

- Salome -

Eli bıçaktı çocuk Darül
accz ede ne arıyor? 
Serser!liltlerinden dolaJ'ı Darü!Ace

zeye verilmiş olan ı• -15 yaşında üç 
çocuk arasında dün ltilnlı bir Widise ol
muştur: 

1 - . B A R'B AR O S 
devrinde VENEDİK 
Türkçe sözlü ve şarlı:ıh 

2-ÖEÜM SELi 
KEN MAYNART 

Bü~ ilk sergilzett filmi 

Bu filme mahsus şarkılan ha· 
zırlıyan, bestcliyen \'C sahneye 
V8% den müzik rejisöri.': AK
TAKİ CAN bu film için hanr
lanaa yeni ve işitilmemiş lj&f

kıları okuyanlar: 

MÜZEYYEN SENAR 
ye 

Susan, Faide, Bedriye, 
Samiye, Suat Gün ve Nadi 

Bu çocuklardan Hüseyin ile Ahmet 
oğlu İrfan ve B~I otlu Huan dün kav-
1!1 etm~lerdir. Kavıa emagmda Ha---

Milli iktıNt ve taurruf 
konUJmalan Çalanlar: 

!teman NUBAR - Kanun AB· 
~JET - Climbüş CEMAL n 
BASAN • Klarnet ~ÜKRÖ • 
Darbuka HASAN TAHSİN ve 
saire .. Bö~-ük Mehter takımı -
ve Koro heyeti Milli (Yallnh> 
besteorile ba•lıyan film bir zi
yafeti mu<ikiyedtr. 
İl:'ivc!en: YUN, • '. İTALYAN 
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Saadet kolay ! 
1 Yazaı:ı: REŞAT FEYZi 1 ---------J. 

ıtu:ınelıkava~a ıskele yanın - lllanın zevkini bır kere daha an -
daki sahil nzınosunda bır yaz ak- lıyorun•. 
~ oturuı:ı. Boıi'azm lı:mını ve 1 Birden kulaRımın dibinde, tiz bir 
.vkinı sürdünüz mü?. Bu. varı ses. 
l<iiv. van eehır olan eezinti ven - Son havadisler yazıyor, Cem-
.lıalclmıda ne söylesem boştur. Gı- berlavnin nutkunu vazıvor. 
cüp görün, bır a4am, nefıs bır Mıiteveffa İnıııJız Basvekili Ne-
'l'Ol"l!Unluk kahvesı içın dıv~. vıl Cemberlaynı hatırlarsınız. Meş
amma. bu ıavsıvemı vaı:xmak ik! bur semsıyesi, sempatik tebessii. -
•"lıeııten dolavı. IVD<lilik ınüın.k.ün mü. nazık tavırları. asil ve muha-
~. fazakar ıııvın.ısi ile •zari!• adamdı. 

Evv .. ıa. mevsım kıs!. Boiiazın sulanna karşı, Cember-
Sonra da. sal! olsun Sirketihavri- layn'ın nutkunu okuyup anlamak. 

Ye. aksam l!ÜD kararırken. vaour pek de can sıkıcı bır sev değildi. 
.sderlenne nihavet verıyor. Ru - Filvakı, yine, dünya ahvaline mü-
melikava~a e:ıttlkten 90nra, bu dahale, veva dünya vukuatı. içine 
ooiıuk ve karanlık eerede orada - duhul sav'.lır, Saatlerdenberi pem
bhnak. co.k hazın bır macera olur. be gördüihını cihan ufukları ıröz -

Rumeli:kavaitını. bır baska se - lerunden, l!Önlümden sınılır. iti -
beı>ten dolayı daha severım. Benim, derdı. amma. ne de olsa. gazete bu. 
hu ınizel y~e ait ~ tatlı bir ha- insana arkadaşlık ederdi. 
tıranı val'dır. Bır ask hatırası filan Uzatmıyalım; çevrei!i müvezzjc 
uıuıetmeyın, QOk şüiciır, sıhhatım uzattık. mukabilinde. carsaf kadar 
ve iradem saı'.'bT"ldır; hastalıklarla bir gazete aldık. 
~ hos dei'ildir. O zamanlar birinci sahifenin 

Bundan iki sene evveldi. Sıcaıc havadisleri iri iri, nal l!ibi harf -
bir yaz ııünü, senn Boi!az rüzı;ıi.rı !erle yazılıyordu. Baktım, lrosık<ıcn 
için, yine Rumeli kavaiıına kada~ bir serlevha: 
uzanrnıstım. lskelenın vanındaki Cemberlavn. ebedi sulh temin 
sahil kır kahvesine l!irerken, ak- etti. 
""° saat dörde g'livordu. Gün _ O vakitler dünya sivasi buhran-
lerden persembe ıdı. Bahçe tenha, !arının mütalea ve münakasaiarı 
etraf ses.siz, deniz dureun ve mavi vardı. Henüz harp voktu. Bütün 
tdi. dünva nolıtfkacılan harbın la!ur

dısı ile J!e(:İniV()rdu. 
Teneke ma•alardan binni önü

me ~ktim. Sapkaını çıkarıp, ya
ıumdaki hasır ıskeml.,ye kovdum. 
Öı:r!imdeki sandal yanın av ak par- ' 
maklıkJarı arasına da avai'ımı da
yadım. Önümde deniz.. Üstümde 
kovu 11öl11eli dallar-. Oh!. Bır keyif 
lri, sorma vın .. 

A:ı. sonra. ısmarladıe.m orta ıe
ıı:.,..li kahve de ı?el<ii. Bır bardak da 
~k Bıivükd.ere suvu! .. Artık zev
lı::iıni 90rmavın.. 

İnsan bi'yle zamanlarda. böyle 
asude verlerde. biıtün dtinvavı, 
tıııkı kendi i.çi l!ibi süt limanlık, 
kend i bası l!ibi dine. kendi dıisün
cesi l!lbı berrak. kendi siniri l?lbi 
vatısmıs zannediyor. 

Bazan, insan, nekadar ki.ıcücük 
hazlardan. zevklerden, sevınçler
den. rahat ve huzurdan büyük bır 
aaadet duvar. Benim de, o ırün. böy
le bir haleti ruhlye içmdc ''asadı
i!un sayılı l!ilnlerimden biri .. Öyle 
mes'udum ki. sormayın .. Dünyada. 
bana hiç bir s~v dert deiiil. esef de
lil. Uzun uzun, karsı sahilin va -
maçlarını. Anadolukaval(ı önünde
iti Joslııi!u seyrediyorum. Sonra. 
«özüme. hemen ile beş adım önüm
de kıyıda baiilı duran sandalın 
icindeki midye dolu sepetler ilisi
yor. Midyenin hayatını düşünü -
vorum. Ne .ııarip hayvan!. 
Bütıin etrafımı tetkik ettim; bi

tirdim. Saat kactı, bilınivorum. Su
lar, göl~e peyda emeiic. karsı u -
fuklar kararmaıta. mesafeler uza
maiia basladı. 

Kocaman bir şilep, homurdana
rak Boiiazdan cıkıvor. 

Ebedi sulh vadini okuvunca, bü
vük bir i.stiha ile Cemberlavn'ın 
nutkunu okudum. Hatcrımda kal
dıı(ına göre. asalh vııkan şöyle di
yordu: Sulhu temin içın uitrası -
vorlar. sulh kurtarılacak. artık in
sanlar rahat edecek, venı bır umu
mi harp faciası tekerrür etmive
cek .. 

Saadet:m, bir kat daha artmış, 
dünya gözüme daha zıyade pem
be ııörünmüştü. Dü$iinüyorum. Oh. 
ilıi. ne .ııüzel!. 

Ellinden gazeteyi masanın üze
rine bırakırken, varubasımda, ba
lı!tcı. sandalcı kıyafetli bir vatan
das peyda oldu: 

•- Bavun. dedi, hem ucuz, hem 
veni, hem sür'atli bir denız mo -
tötjj var, bakar mısınız?,• 

Bu adam, benim, bir deniz motö
rü satın alacak kıratta bır kalan
tur olduğumu nereden kesfetti? 
Bu. ayrı bir mesele olmakla bera
ber_ adeta sürpriz mahıvetınde olan 
bir satış tclkifini hie de fena kar
sılamadım. 

•- Pekıila bakalım .. • 
Dedırn. Kalktım. Adamla bera

ber yürüdük. Vapur iskelesinin 
yanında baitlı duran mavi boyalı 
motörün yanına geldik. İçine at
ladık. ııezdık, tozduk. 

Bu. oldukça ırüı:el bir kıra mo -
töriydi. Sahibi borç]anmıs. acele 
satıvordu. Uzatmıvalırn, üç aşağı 
beş yukarı. motörü 800 lirava al -
dım. Bira.: boya, tamır koyduk. 
Mükemmel oldu. Bir de kaptan 
bulduk. Tama.ın. 

.. Gayri~enkul satış iianı f 1 
Usküdar icra Memurluğundan: , 

~..:.,.~ 'layaolar, 

BAYAN 
Yervant ve Gevhere borçlu Esman!..rı potekli Kadıköyünde IIasanpaşa ma

bal1esi1lde Saray ari\.ası sokağında ilhk 11. ıı mük. yeni 29. 31 No. lu sağ tarafıj 
sahibi senetlerin u!u!csınCc ıpka eyled ;kıerl maa dük:\.iın h3ne ve bahçe, sol ta- 1 

Nlı Moralı lbr:ahim paşa verE:-Sesi arsası.arkası ı-rurşit kaptan hane ve bahçesi, 
cepbesı Saray arka~ı sokağı ile mahdut tamanıına (1434) lira kıymet takdir edil- ! 
m~ olan altında dükkit.nı bulunan bir bap hanenin 60 hisse itibarile f5 hissesinin 
2280 sayılı kanun hlikümler.inc tevfikan satılarak paraya çevribnesine karar ve
rilm~r. 

Gayrimenkulün evsafı· Altınd:ıkl dilkltilnla beraber üç kattan ibaret olan işbu 
gayrimenkulün methalinın sokağında ıst~or kepenkli bir dükkAnı mevcuttur. 
Zemin kat methalinden girilince zeminde renkli çini döşeli bir korldor ve dip ta
rabnda da bır kömilrlilk vardır. Ahşap bir merdivenle binanın zemin katma çı
kılmakta o1up, dar bir koridor Uzer.inde birisı cephede ve diğeri ise bahçe 
üzerinde olmak üzere iki oda ile blr hatası vardır. Mutfak bahçe üzerinde olup, 
zemini çini döşelidir. Arkasında Lçinde bir adet ayva atacı olan bir bahçesi var
dır. Binanın ikinci katında keza bır k.1Jridor üzerinde biriSi cephede diğerisi de 
bahçe üzerinde iki oda ile bir sofa vardır. Binada Elmalı suyu tesisatı vardır. 

İşbu gayrimenkulün arttırma ııart.namesı 26/12/ 940 tarihınden itibarc-n 937 / 
918 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numarasında herke~in görebilmesi 
iç.in açıktır. İlônda yazılı olanlardan fa:lla maJUmat almak h;tiyenler, işbu prt
nameye ve 937 /~10 No. dosya numaraslle mcrauriyetimize müracaat etmelidir. 

Arttırmaya iştirak için yukarıda yazı!ı kıymetin yüzde 7,5 ni!ibetinde pey ve
ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir, (madde 124) 

İpotek la.bibi a1acaklılarla diler alAkadarlann ve irtitak hakkı sahiplerinin 
ca,.-rimenkul üzerindeki haklarını hus~!Ie !aiz ve ma.srala dair olan iddıalarıru iş
bu ilin tarihinden itibaren yirmi ıü.n iti:ıde evrak müsbtelerlle birlikte memuri-1 
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu ai.cil1 ile sabıt olmadıkça 
ıabş bedelinin paylasmasından baric kalırlar. 

Gösterilen f{inde arttırmaya ı,tira:t edenler arttırma şartnamesini okumus ve 
lüzumlu maJOmat almış ve bunlan tamamen kabuJ etmis ad ve itibar olunurlar. 

Mağazası size ipekli 

ROBLARl 
nın yeni kolle.ksiyonunu 

ve el ile 1$1enmit 
YÜN KAZAKLARIN zengin 

çeş.itlerini takdım ediyor. 

BAYAN 
Mağazasında en 90n moda 

KADIN ÇANTALARINlN 
mubteli1 çeşiUerini de bulacakmm. 

İstiklAI Caddesi No. 283 

HAÇOPOULO 
Pasajı karşında 

İstanbul asliye mahk.emesı 9 uncu 
hukuk hiıkimlığindeı:ı: 

Beşiktaşta Vişnezade Dere sokak 6' 
No da mukim Sel vl Onay taratından 
~ adrcs;.e mukım Beşır Onay aley
h.ine açmış olduğu bosanma davasında: 
M. aleyhe a;Onderilen dava arzuhalinin 
lebliğ vııraltasoa mü~ laratındaıı 

verilen meşrubatta ikmetcahıru terk ile 
semti ıneçh.ule gittiği bildirilmi.a olına
w:ıa binaen dava arzuhaline yirmi gün 
zarfında cevap vermesi \le mahkeme 
için tayin edilen 27 /1/94.1 saat 9,10 ..ıa 

mahkemeye ıelmesi veya bır vekil 
röndermesj aksi takdirde muhakemeye 
cıyaben devam edilece!'i davetiye ma. 
kamına ka ım olmak üzere ilAn olunur. 

40/1352 

Gayrimenkul 6/1/941 tarihinde pa.,.rtesı filnü saat 14 den 16 ya kadar Üskü- · 
dar icra memurluğunda ile defa bağınldıktan sonra en tok arttırana ihale edilir 
Ancak arttrma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ill.1 bulmaz veya satış istiye
ain alacağına rlichanı olan diğer alacalr:lıJar bulunup da bedel bunlann bu gay
rimenkul ile temin edilmiş alacaklannnı mecmuundan fazlaya (:ıkmazsa en çok 
arttırmanın taahhüdü bnki kalmak Uıe:e arltırma 10 .-un daha temdit edilerek l:i' 
1/941 tarihinde pe~embe günü saat 14 den ıe ya kadar Osküdar İcra memurlu
lu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rUçharu olan diğer alacak
lılann bu gayrimenkul ile te-miD edil.mj'alacaJtlan mecmuundan faz1aya çıkırnt.k 

Ye muhammen kıymetin yüzde 75 inJ tutmak tartile ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. kanuna tevfikan geri bıra-
k.ılır. S t R K E C t 

Gayrimenkul kendisine ihale olun.n !timse derhal veya verilen mühlet için- SalkımSÖğütDemirkapı 
de parayı vermezse ihale karan feııbolunarak kendisinden evvel en yüksek tek- H al 

1
• l Sezer 

Ji:fte bu1unan kimse an.etmiş olduğu bedelle almağa raz.ı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen yed1 gün müddetle arttırmaya çıkardıp en çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ge<;en günler için yOzde ~ den hesap Karyola fabrikasındaki 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca bükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce Sergiyi ziyaret ediniz. 

alıcıdan tahsil olunur. (madde 133) [~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Alıcı artbrma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferat barcını yirmi oeoe- [ ~ -

1ik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pu1lanru verm.iye mecburdur. Böbreklerden idrar torbasına ka-
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzitiye ve tellAUye resminden mütevellit dar yollardakı hastalıkların mik _ 

belediye rüsumu vıe mnterakim vaklf ir-aresi alıcıya ait olmayıp arttırma bede-
!inden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdu icra 
memurluğu odasında işbu iJAn ve &öst~rı!'en arttırma şartnamesi dairesinde satı-
lacağı ı18n olunur. 37/910~ 

C•p Kol S"'11l•r! Altın )(dal K.imllr .-e Oda 
ıs oene sanntl.ll hballn 

6 lak.sille 'ıab!U. 

BaTa&a.u ft Eleklrik 

1 

A 11! G - AYbeler 

oealL!an 
lllptırse n Ye ' f.nııian hedlyelikl .... 

' ta.Utlle • labllle ' - • lab!Ue -LUXOR Radyolan vt otoıruıl.ılı: cramofonlan (laksiUe) 

OSMAN ŞAKAR veŞki 
Galat.: Bankalar Caddesi 59 - .f7 Tel· 41378 BcyaZJt. Üniversite cadde.ti 

No. 28, 1Cadıkö7, iskele CaddC'Sı No 33/2. 

l~TANBUL BELEDİYESi iLAN LAR! 

Keşi! ilk 
bedel! te•iut 

5920.66 •H.05 Kerestecilerde kfıın merk<·ı hf>lincir Japtınlncak tamjrat. 

\ 

898,56 67,39 K:ıraagaç n1uC_ !'C-satı b•.ız f..obr:kJ~ı ve ~oğukhrı\'&:ı m::.hzenlcıi bi-ı 

na!arının tamırı 

7829,17 587,lQ Kasım~aşada. Pi~moı.iJ~ mcıhallesinde halk hilll i..ım ı önündeki 

1 

Baruthane dcre~inin üstünUn k;,.patı1ması i~i. 

Keşı! bedeli ile lk temın .. t mik~a.:!<.rı y ·1ka rıda yazılı işler ayrı ayn açı, .. 

roplarını kökünden tıemlzlemek 

içi.o HELMOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çabşm.a kudretini art

tırır Kadın, erkek. idrar zorlukla

nnı, eskı ve yeni belsoiukluğunu 
mesane iltihabını. bel ağnsını 

ıık sık idrar bozmak ve boz.arken 
yanmak halleriııJ giderir. Bol idrar 

temin eder. İdrarda kumların, me· 
sanede taşların te;>ekkülilne mAn1 
olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idranruıı 

temizlıyer~k n:avileştirir. 

Sıhhat Vekfıletinın ruhsatını ha 
izdir. 

HFR ECZANEDE BULUNUR. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAJ\I 

KISMINDA 
Bu akşam saat Z0,30 da 

llulunınaz l~şak 

Ya,an: J. M. Barrıe 
İstiklal caddesinde lfome<!i 

kısmıııda 
Bu akşam sa~t 20,30 da 

Paşa hazretleri 

ilanı Gayrimenkul satış 
İstanbul Emniyet Saadığı Müdürlüğünden 
Sudet'in 388/12908 hesap No. ıUe Sandılunızdan aldığı ( ıouo ı lıray. K•rl' 

birinci derecede ipotek edJp vadesinde borcunu vermediğinden hakkınd .ı y,,µıJıın 
tak.ip üzerine 3202 Ne. lu kanunun C.6 cı maddesinın matu!u 40 cı maddt.> !ne ger« 
satılması icabeden Eminönü Sulta.nah.met Alemdar mahallesı eski t~pral~ yeni ın· 
ciliçavuş sokağında eski 9 yeni T en yen.1 27 No. lu rnaa ba8çe ahşap kcına:ın t.a• 
mam.ı bir buçuk ay müddetle açık arturmaya konmuştur. 

Sabe tapu ak:ll lı:ııydına ıöre yapı.lm,aktadır. Arttırmaya cirm~k istıyen (375) 

.lira pey- akçesi n:reıcııeldir. lılilU bankalarımızdan birin.Jn teminat mektubu d& 

ka.bol olunur. Bbilanif bQUln Tl!l'Cilerle belediye resimleri ve vakıf Jcaresı \'~ 

laviz bedeli ve ~ rillwau borçlıqa aittir. Arttırma şartnamesi 16,'12/940 ı.t · 

rlhlnden ltibanm. tetkik etmek 1ırttymı.,., sandık hultuk !ileri servisinde açıl: bU" 

lundunılaoakbr. Tçu aicll lı:a7dı - ..ır lilzum!u izahat da fartnamede ve uıkıP 
dcMı)rumda vardır. Artt:ınnqa sb'nül olanlar. bunları tetkik ederek satıhta ÇJ"" 

karılan 1..,..-ıimenkul h•lrbndw htlr teJ1 iSlnmmif ad ve iti.bar olunur. .Sirillci 

arttırma 19/3/t41 tarihine milsadi1 pau.rtesl tonu Cağaloğlu.~da kAın sandı
mııda saat 10 dan 12 7e lı:adu yapılacalı:br. Muvakkat ihale yapılabılme>' ıçJJI 

tekli1' ed.Hece.k bedelin terd.han alınmaaı icabeden gayrimenkul mükeHefıyetilt 
Sandık alacağını tamamen ıeçml:f olması prttu'. Aksı takdırde son arttıran~ 
taahhlldU baki 1ı:almak prtile 25/3/941 tarihine müsadif salı günü ayni m.ınald• 
ve a,yuJ saatte aon arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gfjyrJmenkul en cok 

arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu aic.ıllerıle sabıt olmıyan ~~!.k::ıctar"" 

lar ve irtilak hakk! aahipl~rinln bu haklarını ve bususıle faız Ye mas.-ırı!e dair 

iddialarını il3n tarihinden itbareD 20 &ün içinde evrakı mi.i~bitclerile bP!"aber d!l· 

lremize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretı. haklan..cı bildirmem15 olanlarla haklafl 
tapu sicillerHe sabit ol.mıyanlar saba bedelinin paylaşma~ından h:ıriı,.· kalırlaf· 
Daha fazla malfunat almak: istiyenlerin 40/1602 dosya No :>ılc Sandıgım1.o: h~"'1~ 
kuk. iş1erı servisine müracaat etmeleri lüzumu ıU.ı:n olunur .... 

DİKKAT 

Emniyet sandığı. P.ndıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös~rmek tst~yen' 

lere muhamminlerimizın ltoymU$ olduğu kıymetin yüzde 40 nı tecovüz etnıcınel 
üzere ih.'llle bedelinin yarısına kadar borç vermek auretile kolaylık go.sterme.k:W 
dlr. 11753 

,.,.. .. Yeni Kazanç ve Muamele .... 
Vergi kanunlarına göre 

Defterler Hakkında Tavsiye!er 
isimli bröşüriimüz çıkmıştır. Her kitapçıda bulunur. Büro

muzdan da alabilirsiniz. Fiatı 25 kuruştur. 

İsmail Hilmı Aftar - Heıap ' ' l' Tercüme Bürosu 
Meydancık - Güzelhan TELEFON: 23406 

latan bul ikinci icra memurluğundan: 
Dairemizln 939/2712 No. lu dosyasile mhacuz olup muamelenin tekeınmülil 

üzerine bu kerre paraya çevrilmesine karar verilerek BeyotJunda Tepebaşınd• 
Kall#vı sokak 30 No. Ju evin alt katında (Ander Lander Canstat markalı 6o3 
No. Ju) matbaa makinesi ve Tepeba&mda Venedik sokak 6 No. da Fransızca 111 

ı Türkçe matbaa hurufatı ve kasalal'ı ve Beyoğlunda Sakızağacı caddeı;indc 14 N°· 
Iu evin bır odasında ru.mca hurufat v~ kasaları ve koltuk kanepeleri açık art· 
tırma suretile satılacaktır. Birınci arttt rma 17/12/940 da salı günü saat 13,30 dafl 
14,30 a kadar Kall3.v1 sokağındaki matbaa makinesinin satışı, ve 14.,30 dan ıs,30I 
kadar Venedık Sokağında türkçe ıc Fransızca hurufatın satısı, ve 15,30 daO 
16,30 a kadar da Sak:;z.ağacı caddesindeki rumca hurufat ve sairenin satışları i!~ 
edilecektir. Bu arthrmalarda mahcuz m'illar muhammen değerinin yüzde 75 iJll 
bulmadıkJan takdirde ikinci açılr arltl!'"ma 19/12/940 da pcr~embe gütrü yuk8 

r1da yaz.ıh ayn1 saatlerde •e ayni yerlerde yapıJacaktır. Alıcı olanlar muayrell 
gün ve saatle mahalhndE' hazır bulunacak memuruna müracaat edip depozit·' 
tevdi ederek arttrrnaya iştirak etmelerı Jlıin olunur. (1104) 

Galatasaray GARDEN (Eıki Parizy•n•) 
SALONLARINDA: HER AKŞAM 
Güzide saz heyetıne: Ses Krali~·esı 

Hamiyet Yüce.res 
Bc,tekiır SALAHADDİ.' Pi. "AR, 
Kemani NECATİ TOKYAY. PiJ a· 
ni\t f'E\'Zİ ASLANGİL ve arka· 1 

r ........ llllliill ................ d.•.ş.la·r·ı·i·ş·ti~r.ak .. e·t·n·ıe·k·t·c·d·ir·l····· ......... , 

İcim öyle rahat ki.. Bütün dün -
vavı pembe görüyorum. Dalmısım. 
Sigaram1n kokusu .. tad:ı, dümaru, 
Bugün her zamankinden daha l?Ü
zel .. Sanki, her nefes çPldste, vasa-

~I zaman, git zaman. tıpkı o
tomobıller .ııibi. hususi denız mo
törleri de islemekten menedildi. 
Simdı, motöre bır miişten arıyo
rum. 

ek!tltmeye konulmuştur. Şarınameleri ı...aoıt ve muamelat müdurlug>..ı koleminde 
gOrülccekıir. İhale 16/12/940 pazartesı g~ınu saat 14 de dain1I encunıende yapı- . . 

ıacaktır. Taliplerın ilk teminat makbuz \'tya mektupları, ihi..ıe tarihinden 8 gün Sahıbı 
evvel Fen ışleri müdOrli.iğüne müra.:.:ıatla alacakları fenni e'ıliyet ve 940 yıhna aıt j 
ticaret odası ves•kalarile ihaıe günü muayyen saatte dairr.i encümende b:..ılun-ı 

ve neı~iyatı idcıre eden 
Baı muharriri 

-....__B_e_y_o_ğ_ıu_v_a_k_ı_f_ıa_r_D_i_re_k_t_ö_rı_ü_ğ_ü __ ı1_a._n_ıa_r_ı_I 
Mülhak Abdülmümin ağa ve Ayşe oatun vakıflarından Tophi:ncdc Kılıça11 

paşa camündekı vaz.iye cihetleri inhiliıl etmiş oldut,undan 30112 / 940 tarihine nıu,, 
sadif pazartesı günü. saat 14 de müsabaka yapılacağından is;teklilerin Beyo!:lu Y• ETEf\1 İZZET BENiCE 

maları. (1134iJ Son Telgraf Matbaası kıflar müdürlüğlinde müte~ckkıl encür.1ene müracaatt:ırı. (11769) 

hakkında fikrim yoktu. Lakin bu Ben, anamın halınden bır Ş"Y 
azametını göriınce ~aşırdım. Ne anlıyamıyor<lum. Sordum. 
vakurlu, ne ci<ldı adamcl!. - Ne oluyorsun?. Nedır bu?. 

YenıçPrı bayraktarı diye işitir- Neden felaket olsun?. Unvanlı, 
dim .. Liıkın, bu adamın fevkalade şan!! bir bey geldı. Hem de koca 
ehemmıyetı olduğunu hiç hatırıma bir yeniçeri bayrakl•r,, 
bile getırmezdim. Annem, sızlanarak. 

Bab.:.m ba~aktar ağayı evimi- - Ah zava;ı. bedbaht çocuk!. 
zın kapısından on ad m ilerırie Bayraktara da, maiyetıne de la-
bekliyecegı yerde en büyük bey- ne: olsun!. 
lere yaptıgı gibı, pek uzak mesa- - Neden? 

YAVUZ.SULTAN_SELiM . 1 

H~lifelf?r .Diyarında 
No. 70 'ı'a:zae: M. SAMI KARAVEL 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
!eye kadar koşarak gittiğını ve - Neden olacak?. Ağabeye \ 
atının dızgininden tutarak karşı- padi§ah:ı asker almak içın gcldı. 
ladıg.nı gördüm. Müslüman yapacaklar. Ömründe 

"Çocuğum, atımın yanında yürü!,, Arap ihtilali cemiyetinin 

No.66 

beyannamcai 
- Kamçın. aşağı al!. zun \'e sıyah bıyıklı, dınç bır ih- bır d"lı· onu go" k k b'l ı'? A ·ı · k 11 b ·1 p Ag" ada atından ınerken babamın " a rme. a ı m .. • sı erın o arını aıı avı 
Aknçı hemen ıtaat edip kamçı- tıyardı. t o 1 .. koluna gı·rmesinı reddettı. Fakat Ben, anamın bu sözlerine birşey stanbula izam edınız, n arı 

sıuı aşağı ind:rdi. Otekı; Arkasında sık tüylü, gayet kıy- b ed 
baba.m ag"adan bır kaç adım ge- söyliyememiştim. İlerisine o de- burada tedip ve tecrü e e-

- Ne yapıyorsun?, dedi. Kar - metlı olduğu bellı bir kürk vardı. 
iıh da b Başında beyaz Ve Sı.vrı bır· kül' a·- ride yürüyordu. rece al:lım ermiyordu. ceğiz.• 

tındaki sil. •ız, aynı zaman ır · D il d Ha1b k. B d k Babam, ağaya: Ak,ama kadar annem durma- en ıvor u. u ı. asra a ı 
çocuk ' hın etrafına bır sarık sarılıruştı. ' k ı İs b ı ·· d - Beyefendi hazretleri!. dan aiJadı. Gece karanlık bastıg"ı asilerı va a ayıp tan u a ııon er-

Sonra bana dönerek: Altın ve gümüş kaplı klıcırun kab- So . mek şöyle dursun. bunlar arasında ı 
_ Çocug· um, korkma!._ Eaer bu- zası miıcevherli idı. Kılıcının kını Diye hitap ediyordu. Ag" a kabul zaman tırı ,yeır.eğın hazJrlan-,., valırniz ve memurlarımız bile can-

raların ı tanıyorsan bıze lspıronun özengılere vuruyordu. Kendi üs- sal.'Onuna girerken babam yerlere dığ nı. babamın ve bayıaktarın benı istediklerını ha.her verdi. lanndan emın deitillerdi Bır de -

meclisine sokmak caiz deltildir. 
Diyerek. bu sözü söyleyen zatı 

intihapta meb'usluita seçtirmemiş, 
lru yüzden. tıokı Arnavutlukta ta
kıo ettikleri meş'um siyasetin av- \ 
nını Basra havalisinde de tatbık 
ederek. devleti büyük bir çıkmaza 
sokmuslardı. 

evini gös~r.. tile hayvanının e"erı silahla dolu kadar eg"iler k hu··rmet ve me t vk.if t · bil bük' • ıdı. Sert tavırlartle beraber bu e ra - Bı.; •efcr anamın feryadı daha vecnn e e menın e u - Bu vaziyeti uzaktan .l!Ören ecne-
Dedi. simde ilerı gitmı.ştL mete ne pahalıya mal oldultu l!Ö- biler de ~asra meselesini _ Türk-
Ben yıımuşamı~tım .. Bahayiğıt ılıtiyarın QOk ıyı bır adam olduğu ziyacieleştı. Kız kardeşım de ağ- rül d 

.. Doğrusu, babamın evıne kadar lı,·ordu. .. üvor u. ler alevhınde olarak - körükleyip 
b ir adamdı. Bana, akıncıya ne gu- göriınuyordu. ~elen bu bu"yu· k adam oo" d' . , Basra valisi mütemadiven vazi-

B h • -·- d .. .. " ı ,., r ugum- duruyordu. Basra havalisi· Yeme-zel söylemişti: en. em a .... = yanın a yuru- den dolayı memnun olnııı.ştum. A- Annem ,boynuma sarıiarak do- vetı Babıalıve ·bildıriyordu. 
_ Karş.ndaki silahsız bir ço - yor, hem de onu dikkatle tetkik e- deta seviniyordum. ya doya öpüyordu. Sotırı kolıım- Hükumet, Basrada bir kişiyi bi- ne. Hicaza, A.sire benzemiyordu. 

cuktur, indir kamçım!. di)'Qrdum. Eve beş yüz adım kala dan •utarak beni, anamm kuca - Burada kurulacak iyi ve esaslı bir 
akıncılardan bıri: Sevmçle Anamın odascna koş - b d 1 .. . d.. le tedıp edememistı. 

Derhal, sükunetle cevap verdim: .,ın an a ıp gotür u. Basra meb'uslarırıdan .biri, Ta- idare neticesinde hem memleket 
- Bayraktar ağa, haber vermek tur.ı .. Fakat, anam ı a;ılar buldum. Mudıvenden salona inerken an- refah ve saadete kavusabilir. hem 

BUTalardaki atesı de söndüre ' 
mivorduk. 

BU DA BAŞKA BİR TEHLiJ(t: 
ARAP İTTİHADI.. 

Madekonva sahnesı kapanma 
dan. onun kadar bı.iyiı~ ve tehli' 
kelı yenı bır sahncnın perdesi da' 
ha a~ılı:;ordu Bu teMıke. ArBP 
vilfıvetlerındcn yuz gbstermiştl 
Müslıi.man!ıg,ıı e>kı, köhne iti ' 
katlarına dayanan bır takım dirıl 
emeller ve rabıtalar bilhassa Sıl' 
r.ıye Araplarında ıstikliıl arzusıl 
uyand.rmı.ştı. 

•- Tiırkler millivet da,·asııı• ' , 
güdüyorlar da, bız neden Arap' 
lı.k mefküresı etrafında toplanrn1' 
valmı? • derneğe başlam~larclı. 

Bu sesten. Araplık aleminin oe 
kendı varlığını duyduğu anlaşıll' 
yordu. Fakat. bu se.sler, Arap ca' 
mıasının cidden samımi olaralC 
duyduğu bır varlrk tcznhürü ınıl 
idi?. 

Yoksa bunda da bir ecnebi pıır' 
mağı mı vardı?. 

(Devamı .,ıırı 

- Abam Cıte, ta şu ~penin üs- .J.azım mıdır, ne emir edersuw:?. Anam luı;kmklarla ağ·lıyordu. lat Beye · 
tiinde oordüg· un üz evdir. Ben de rd O lnız nemın ağlamasını işitmemek iç·n c- Zatıiıliniz Basravı tanımaz- de devlet hazinesine inci savdın- A~ kon-ala.r: 

., Diye so u. •ya başını eğe- Hayret ettım. Acaba rıcsı vardi?. kul:ıklarımı tıkamıştım. dan; sedef. ırümüs, necef ticare - ~ , 
Zaten orava gidi.-orum.. rek: Neden büyük' bır misafiı· geldı· sınız. HalbuJn ben Basralıvun. M. z. imzalı mektup sahibino: BS. 1 ' ' - Amma, benim içimde her ne- ti d h 1 , · d D~dim. Mukabele etti; E t "'"" d 1 . . d ? Memleketimı elbette sizden ivi ta- n en ve urma a ış verışın en r.ettiğjniz hAdlse umumi harbin iJ<ın' 

- ve ... ..~en ° ayı anam sevınmıyor u · dense, bu yenıçerilere karsı bır o daki · ı b milvonlarca varidat 1?1rebilirdi , 
- Çok ala """Uğıım •. Atı.ı:ıun ya- Cevabını verdi O vakit anla~- Anam, benı go' rünce atıldı ve g d o ı dd' kalı 1 nırım. ra . aşıret er ır araya ~ı. sonlarında geçmiştir. Bahsetn1. • .... 

".:1 .... - • uuı.ı sev ı var ı. n ar, cı ı P ı, toplanırsa. sizin e-üvendil!iniz ian- Bövle zenJZ"in bır muhitte memur- -:n~e ımkftn yoktur. Maanlafi~ had·=' ... 
runda yürü .. dedi. di ,bu bayraktardır .. Büyl.lk n.it - saıı;laruru yolmağa başladı. go<'erl.'ilı adamlardL dorma kuvvetlerinin vüz misli faz- !arımız avlarca maa.s alamazken. 11, 

Bu adam, akıncıların reislerine beli bir şahsiyettir. Dıınınadan ağlıyor ve söyleni- işte anamdan ayrıldığım bu da- la bir rakam ifade eder!• aşiretleri korükleyen ecnebiler 1 bıze yabuncı değıl. cumum! harp h:.,. 
benziyordu. Bakıyordum, ha1if Emri alan akıncı at1DJ mabmıız- yordu: kikadan ıtibaren bır dana onun Demişti. Talat Bev: verlılere avuc avuc altır da.j!·tarıık ı ra;orı• lı:ı • · ırla o hadiseden de 
yüzlü, gaga burunlu , ateşin gözlü, lıyarak eve doğru sürdü. - Fe~et!. Fel.iket!. Ah , nil:a- yuzunfı c<>rmed:m. - Bu adamlar bızi idmizden kendilerine ı.st'kliil ru'"ıu ,.e ıstık- sedec<~ım. r:urmeı.crun. 
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