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Sah 16 BirineikAnun t941 

Her insamn kendine mahsus 
bir se1veti fle bir kuvveti tJardır. 
Her insanın en mühim vazifesi 
bıı ser11eti ve kaflveti tanımaktır! Tür~iye felsefe mecmuası 

Son sayısı intişar 
etmiştir. 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : Z O 5 2 O 
Telg. TUviriefklr, :btanbal 

Bacon 
(Şerhi ! Dei .uifeaı.de) 

J 

illet ·Meclisinde 
Jfmüna aşalı 
celse odu 

Ziya Gevher bağırdı_: 

'' Şimdi mefruşatın zamonımıdır ? ,, 

Japon 
harp Haberleri_, 1 

Luzonda 
düşmanın 

mukavemeti 
kırıldı 

Hong - Kong' a 
karşı kat' i 

hareki t başladı 

Japon kıf aları Malezgada 
J •Ür' ati• il•rligor 

'Ankara, 15 c f 1 TOK'l:'O, 15 {A.A.) 
\efonla) - Ha Japon umumi karargV.hı ordu da-
aiye, Dahl.1 iresinin tebliği: l 
'Maarif, Sıh ı Japon ordusuna bağlı bomba tay-
\'e İçtimai 1\1 yueleri Lu.zon acl ~ındaki tayyare 
:venet, Adliye, meydanlarına bücuın ederek yerde 
'l'aat., lılaliye 40 Amerikan bom tayyaresi tah-
7'k:aret Vekille rip ehnivler, 2 ag bomba tayyare-
rinin de hllzır t sile bir av tayyaresini de yakmı~ -
lunduklan bt lardır. Hangarlarda ve petrol depo-
günkü Büyük 1\1 larında yangınlar çıkmışw,r. Diğer 

let Meclisi toplar Japon hapa teşkilleri İba limanına 
tısı çok münakl 64 kilometre nıeı.uıfede Tarlas'da 
ııalı olmuştur. bulunan Amerikan umunıi kal'arga- ı 

BJJ 111ilnakaplı hına hücum et.m·şlerdir. Askeri 
konuşmalara a& kamplar ve barakalar tahrip edil-
bep, bazı dair• miı;ıtir. Opaı·i yakınlarında bir Cur-
bütçelerinde ya ecan1 la tipi Maliye Vekili Us tayyaresi düşürülmüştür. Japon 
Pllm8- ı·stenen 2 Zı'ya Gevherin hücum. una Dün hey ana.."lı a e- k tal ki ı · ... Ki rimizden Ziya Gevher Etili Fuat Ağralı 1 annın Luzon adasında i erı 
m11yen 600 bin ugrayan Hüsnü tapçı hareketi muntazam devam ediyor. j 
liralık münakaledir. Hele mefruıat ı • • · · · + • • ' • • • ' • • • Düşmanın mukavemeti her tarafta 
faslına geçirilmek istenen bir miktar Meclis reisile Ziya Gevher münakaşa kırılmııtır. Malezyada Japon lota-
para, Ziya Gevher Etil1'nin heye - !arı süratle ilerl!yor. Britanya Ma-
canlı bir müdahalesine sebebiyet e d i y 0 r 1 a r - Balıkları kokuturken ıezyasımn batı sahilinde mühim bir 
Terdi· h • •1• • ? z• ÜS işgal edilmiştir. 

·-.Bay Reis, sorabilir miyim... müfettişe ta SJSat Veri il mı ıraat HONG _ KONG'u. ASKER iHRACI 

Mefruşatın şımdi zamanı mıdır?... Vekilinin verdig"' i güzel haberler - T?~yo, 15 (A.A.) - Domei ajansı 
Bunun üzerine Biıtçe Encümeni f bildırıyor: 

Mazbata .Muharriri Hüsnü Kitapçı Radyoda sünbül ekiminden bahis ! (D6vamı •ahif• '· ıfitırn I <U) 
kürsüye gelerek: 

_Yeni yapılan blr binada fer- '' "• • • • •• '• • • •' 
0

' ,--------------,111ııı 
k . k" v r bllyaya buredilece.ii hias1 insana Bu paranın mühim bir kısmı Köy r "' R 

•ude mobilva kullanma ım anı a r uruoı nın nııılır? y;knazarda bu iki mUyon geliyorsa da hakıkatt.. mobilyaya Enstitülerioo, Talebe Yurdlarına, 6 Q 
allı yilz bin liranı• hepsinin de mo- nrilecek para 10,00G Urayı geçmez. (D"amı ıaJı.ff• ı, ritu?ı ı Ü) 

Gimlln g•zısı ........................ 
istihsal 

eeterberllDI 
arifesin il• 

S iyasi hadiseleri, ik~ısa~i h.a
diselerden ayımıya unkan 

olmadığı için dünyanın içine dü~: 
tüğü bugiinkü mua:ı:ıam hercu 
h?t>rçte, hiçbir memleketin, bi~a
raf ve gayrimuharip bulunsa bıle 
buhrandan müteessir olmamasına 
imkan tasavvur edilemez; nite
kim bütün gayretlf:rimize ra,,ğm.eı_ı 
ilrlısat kanunlannın bildiklermı 
okumalarına ve dolayısile fiyat 

Yerli Mallar Haftası 

İktısat Vekili bir 
hitabede bulundu 
Bu senenin parolası ancak çalışmak 

ve istihsali arttırmaktır 

Yiik.selmelerine mani olamıyor ve Arttırma Ve y erlj f'..1allar Başvekilimiz de Cümhuri-

b eg a rıa t ı 

TDrkiye 
• 
ırana 

Samimi bir 
dost kalmak 
azmindedir 

1 r an 
işgal 

ne için 
edildi? 

ıııasıl mütevazin kaplardaki ına- Haftası münasebetile, lktısat yet Batramında irad ettiği 
yilere mütca.l.lik fizik kanunlar• Vekili Sırrı Day, dün akşam nutkunda, «tehlikenin var ve Ankara, (Radyo gazetesi) 
bükü1;1'1lerini !cra ederlerse, biz de Ankara radyosunda hitabede geçmemiş olduğunu biliyoruz, İran Başvekilı Furugi Han par-
birbirine tesir eden piyasa vazi· bulunmuştur. çok çalışınrz:. buyurmuşlardı. lamentoda beyanatta bulunarak 
yetlerinin icaplarına öylece uy• • Bugünkü düny<( . buhranın- Bu senenin parolası ancak Ruslarla İngilizlerin hanı neden 

Japon bücmnuna maraz kalan HOfl2'-Kon g tehri ve limani 

i ~ . -t$GAU ..,.~.ı .. l(o~ 
c;~a·'~"' 

Hong·Konc .dumm meftciini ..-e buraya mütevecc.ib Japon taar· 
rmlanm pterir harita -Askeri Vaziyet .. 

Uzakşarkta harp 
Japon, deniz kara, ve hava kuvvetleri 
ilk vazifelerinde muvaffak olmuşlardır 

Yazan : General Ali Ihsan Sabis 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

V edi ilkki.nun pazar sabahın-1 hareketlerinin büyük bir cüret ve 
danberi geçen sekiz gün zar- feragatle yapılmasına yeni bir mi

fında Japon deniz, kara ve hava sııldir. Uzakşarktak.i bu hareketler 
kuvvetlerinin kazandıkları muvaf- kuvvetli bir donanmaya d11yıındığın
fakıyetler çok büyüktür. Bunu, A- dan dolayı, gecen seneki Norveç 
merikan ve İngiliz hükilmet reisleri sevkulceyş baskınına nisbetle, daha 
ele, uğradıkları zararların büyüklü. büyük teşebbüslerden ve muvaffa
ğünü söylemekle teyit etmişlerdir. kıyetlerden mürekkep iyi bir başlan
.Japon taarruzu, iyi. hazırlanıp cesa- gıçtır. Bu tarzda başlamış bir taar-
retle tasarlanmış hamlelerin, baskın (Devamı aalıif e 3, siitun 5 <U) ..................................................................................................... 

( A~!:f ;an Haberleri) 
Asker dolu 
iki Japon 

• • gem ısı 
batırıldı 

' 
Malezyada Japon 
ileri harekatı 

devam ediyor 

Kafi n.ticeli maluırebeler 
ıelecelc hafta b11şlıgacak 

SJNGAPUR, 16 (A.A.) 
Bu sabah neşredilen resmi tebliğ: 
Bu sabah Hongkong'dan alma'b. 

haberlerde bildirildiğıne göre broı.. 
lıklı ıiddetll topçu atışı olmuştur. 
Hongkong adasının teılim oldufu 
hakkında dolaşan hıı.ber hiçbır yer. 
den teyit edilmemişUr. İngiliz kıta.
ları Hongkong'a çekiltyor. Maleeya 
cephesinde yeni bir gelişim olduğu 

haber verillyor. 
(Deı•amı sahife 3, sütun ı de) 

Ruslar karşı 
hücumlarda 
ağır zayiat 
veriyorlar 

rnak mecburiyetinde kalıyoruz. dan bahseden Vekıl, şunlan ıll kt C işgal ettiklerini anlatmı ... tır. Fıı. ç lljma ır. aye, çok İstihsal y 

Sovyetler yeniden 
52 kasabayı 

istirdat ettiler 
Gerçi hükumet bu çileden çık- söylem.iştir: .•. . . . . etmektir. İstihaali arttınnanın rugt Han şunları söylemiştir: fiyatlarının artması 

nııf istihsal ve istihlak karı,ık!ı- _ Milli Birlıgmuzın hızı bi ryolu da bugijn için istihlaki c- Bu tekliflerdekı gaye ıu 
ğının önüne geçmek için tedbir· l «t dıg·ı mes'ut net;İcelere şekilde istidlal olunmaktadır: Berlin, 15 (A.A.) - Alman 

Buğday 
l .t.'!! tl-~ f t u as ır 'k d* b h azahmaktn. Bu, hepı'mı·z ı'çı·n k • d k • ? d 1 b k d I - b 

CT almakta ve ınya .., uı ırsa - ' bu harpte l tısa 1 U Bız, ik1 müttefik devletiz; pek e m e gv e t e s ı r e e c e m 1 e OT U an aş uman an ıgının te • 
d la b ı 1 ragmen k d ·d bir vatan bo-·udur. liğ~ı· •. üı1künü bir tavır af annı a a- tı·ce'leri harp a ar fl '" tabii olarak birblrinıizle lrtibat · 1 ranın ne (D 
bildiğine alıp gitmesine mani o. detli olmaktadır. ~Gmı Bflhife 8, •ütı.ın ' tU) (Devamı sahife 1, ritıuı 4 tU) H"kA . b -d 1 fi Doğuda cephenin birçok yer-

~~~ ~~Wm~~!=~=~;;~~~~~-~;~~;-~~;;;;;==~~~~~;;;;;=~=;~~~ u~e- ~~aım -~~~m~~~~~~~~ed~an~~~~~-Refik Saydam hükUmeti müteed· • " yatlarını kilo başına 13,5 kuruf ihtimali vardır. kürtülmü•tür. Dü,.man ağır zayi-
=------~ ~~------~ T T dit kararnameler çıkarını,, vur· ~ ola-Tak teabit etmesi üzerine un İstanbul Belediyesi, kend.iaine ata uğramışbr. Hava kuvvetleri-

ıunculara kail• mücadele açmıf r , •• _B Skt al er· fiyaıtlan ve dolayısile ekmek fi- (Deva.mı sahife 8, ıütun 6 u> (Deııcımıı sa.hif6 3, aütu?t 1 <UJ 

~~~~•~M~K~ Timese gme ' • s ~---------------------------------~ J"Unma Kanununu tiddetlendir-
1nekte lıllunmllflur. Fakat ne o· 
lursa olsun, dünya hadisatile Clei
rudan doğruya alakadar olan pi
yasa vaziyetini eski halinde tuta• 
anamtftd' ve tabii buna .&a imkan 
,oktur. 

istihsal azlığı dolayııile yük.se
len fivatlarla nakit vaziyeti ara· 
ıındaki mütekabil tesirlerin mey· 
dana getirdiği f asjt daireden çık· 
manın yegane çaresi istihsali art· 
brmak olduiuna ıöre ırerek Zi· 
raat V ekileti ve ıerek alakah Cli
ğer V ekiletler, bütün ga.yrederini 
bu hususa sarfetmi,e benziyorlar 
ve yine bu tedbirler cümleaiaden 
olmak üzere de bükUınet buiclay 
ve bububahn alıt fiyatlanns da 
arttırnllYll karw vermit bukuıw-
yor. 

Bu arada yeri.ne t...ıltmiz, 
buğday fiyabna yapılan zaanrrwn 
müatehlike mıilnkün oldu.iu ka· 
dar az in'ikiı etıtirileceii Mıklan
daki resmi vaaddir ve hakikatte 
de balkın birinci derecede zaru. 
ri gıdan olan ekmek iizerinde de 
bu yolda titiz ~-DU?:_& SH
çekten ihtiyaç vardır. f>iier ta· 

TASVİRİ EFKAR 
(D6vıwu soJıif 6 3, sütım l de) 

Bulgaristan 
şimdi de 
Türklere 

vegaRuslara 
ihanet 

~decekmiş 
LONDRA, 15 (A.A:) 

b Jl'lakalesınde 
Times gazetesi ai 

-nları y.-7or: . 
ro · "k Bn 

Bulgar hükfimet!k B:vıeöar; 
tanya ile Birleş Al 

t;aınaJXleB -
harp ilin etmekle mü. altı.n-
man ve İtalyan taha~ıııtennit ve 
da bulunduğunu flo& . tam ıem-
ça.pulculuk projelerı_ne. Jlıleıılek 
patisini 1ıbat eiılllUtır. p fesôr 
itibarile tarihçi olan . ro ana
Fllet memle:keUnin en ıyi 
neleı.ini terketmJftir. . 

6 
i/A) 

(D6vamı ıa.h't/• ı, ıHUUn ~ ' _, 

Biraz sabır· serektir 

HER 1•zımda birkaç ,.en1 
türkçıe kelime kullandı· 

iMı için ıeverlerimden ( dOllt .. 
lanmdan) kiminin tuvibi, ki
minin de tenkidile kaı"Jılatıyo
yonnn; görüyorum ki aynı ke
lime üstünde ne zevk, ne an
layaf l>irliği vardır. 

MiHi Şefin söylevinde kul
landığl «olay» kelimesini Denı 
«hidiae» kartılıiı aanmııfbm. 
Sonraden öirenclim ki bu, «vi· 
kıa» demektir. «budvs» ve (ıCVU 
ku» müteradif oMuldvuaa cö· 
re haclDeye ••Y• vakıaya tco
lay» denehilir. Bu kelimeyi 
mefhumuna uy.-ı, ferah ve 
yumıq.ak bulu,-onmı. ( hadiae· 
ye de t'.oltru> denelMlir.) 

bir dostum olaYI ilk aiinler· 
de yadırsamıttı. 

- IADacalwn! dedim. 
Dün itiraf etti 1 

- Hakkın varı.,: Kelime 
klifeletince bana da yabancı 
gelmemiye ba,Jadı, dedi. 

P•garni S A F A ................................ 
Yeni kelimeler Önüadeki te

re<ldüdümüz, çok defa, o keli
menin yapısından, minuına uy 
cun olup olmamasından deiil, 
kendi ruh b&liınizden ileri ~
liyor: Psikolojiye ait tamamile 
sübjektif bir hali, lisımiyata 
ait tam.amile objektif bir mese· 
le aamyonn. 

Meseli «akamete uiramak» 
yerine «kııırlıia uğraın~lu ti.bi 
rini yadırgamlfS&k, suç hiçltlı
zaman «kısırhloı gilai minuına 
tıpabp sadık bir kelimenin ne 
yapııında, ne de kuHaDI, de· 
ierine sahip olmamasındadır. 
Bu kelimeyi tabiat bilgilerinde 
maddi mana.ile yadırıaımyo
ruz; fakat istiare halinde «Ma· 
met» kelimesine sarlnyonız. 
Bu, ne gramer, ne etimoloji, ne 
de leksikoloji olayadır; sadece, 
tahlile değer bir ferdi ruh h .. 
lidir ki, hatta zevkimizle deiil 
de, itiyadın ve melekenin ber 

(Devamı sahife t, ..U.tun l r:U) 

Muğla ve civarında 
yer sarsıntısı oldu 

N'üf usça zayiat olmadı, 800 kadaı 
Kızılay Y af ağan 
çadır gönderdi 

ev hasara uğradı, 
nahiyesine güz 

Muğla, 1 S (AA) - Dün 
Muğla vilayeti merkezi ile na
hiyelerde saat on üçü yirmi bir 
ve on dördü elli geçe iki yer
earsıntısı olmuştur. Sarsıntının 
devam ettiği müddet içuıde, 
Vilayet merkezi 11~ merkeze 
bağlı üç nahiye merkez ve köy 
)erinde iki kişi hafif yaralan· 
mı-, ve 764 ev ile 4 okui v..: 

bir hastane de kısmen ve cüz'i 
hasar olmuştur. En çok tahri· 
bat gören bölge Yatağan nahi 
yesiclir. Buraya Vilayetten yüz 
çadır gönderilmiştir. 

Marmaris kazasında, 40 ev 

l
cüz'i, hususi muhaıebe ve kay 

makamlık binaiarında ve i.iç 
evde fazla hasar olmuştur. Mi 

ı 
las kazaMn<la, beş evde kuı
men hasar vardır. Fethiye, Bod 
mm, Datca ve Köyceğiz ka· 
zalarında saraıntı duyulmu~a 

da nüfusça ve binaca birfeY ol 
mamıştır. Sarsıntı devam etti· 

ği müddet.çe Vilayet tarafın

dan lizım gelen tedbirlet alın
mıştır. 

ı'---------------------------------------------------



=- 16 Birincikinwa ~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~TASVİRİ EFKAR----------------~~~~~~===~~~-=~~ 

Sahife , 2 • - 1 ~,,,.,.:-+4'rww~-~~ıliH"~a~,.~12::ıı:-ı:t1 
:s 

Gu .• Nu·· N .. &~~ ~.~ ~MJ! .· Bllıaristandaı 318 'P 1 h 1 1 
t d - -· _,,. __ 

. - .1 asarru a tası e ra ın a Konferans 
r ·~ ... kil k'" .. idi -F ... a .... ~id ......... dıo"!!!a~ir!""l; .... n~in"'!l!!'X .... Cç-ık ...... m~a--z-ın"'!""d-'a-n_ ..... _ ıll o ııır ae - d f h k ı· J ve H!n~i~ta".' 

kurtulmak için 
1 Brı ~:-::::_ .. olariar~ Biz e tas a r r u a re e 1 ve ~:-3ff ;;;on5§g Tasarruf 7apalımt Neyi? Panmaı m17 Falaıt bucünkü prtfar ,,.,---. ~ 

E~€:-:7..f§~;.-;~:~f~f~~~;= bu hare etin tarihçesi §~~~{1~$ 
bu ncizenin muhatabe, ahlı, pek ufak bir ubktır. Ba L:.. _L_..__ yonu dQn yaptığı bir wplantıda bu imkanına satılp olmadıfl siyasi harp vaziyetini de tesbit et .. 

Tasarruf edeliml MM .e zahire mi biriktirelim? ~ Olll9&o kömürlere maliyet Ye nakliye fiyat- Hemen her yılın tasar. c Z/YAEDDJN F' A LIRJ ) hıı.kilcatini, daha doğrumı mek ü:ıere bülur.uyorlar. 
Ol mili~ kötü sördüiiimiiz bir cephe gerisi boz:cunu oltD'. larmı hesap ederek 8 Juıruş pera - ruf hart.ası, kal('m .L-tn, - (ilmi iht1yata rıayet etmek Fakat Ruııyaya yardım mesele-~ tuonuf OÖZÜDÜ ~ b;.. fantHDi oı.r.k ......._ kond• hami oabı fiyab teabit et- .. h;pı.,.,ı. halk •....,n.. ;çml tahminini ..,,ı;. ,;,,; gö>iif<rek karada,. bağlo• 
hm ve cümlemiz bol iatilaaal konma üzerinde maria daralını. miet!r. Bu kömfirle.r motörler içinde bir filrir mfidaTel~i!K" ve- . 1 d L 'k"n bıraz sarfı dikkat olun- Bwı11 aukabil aynı "esile ile rnak için Almanyanın ~tlere 

Diin de söyledit'ın sihi bu harpte aıler, ne döğende, ne de ve iskeleJerde satılacaktır. Bu mo - ı Eıle teşkil etmektedir. Bu ftSikıde_n d~ku ~dinle Uel ve i.sir arasıuda ltırklareHnde Lefecı köyfinde yaptı- brtı harbe girdiii andan itiba .. 
L."1- kaz.anacaktır V laak·k~ törlerin isimlerlle aatıt 1apacaldarı lstlfade eden1er arasında ~uhtelıf nıebdeill't'Vel pek kolaylıkla kepoln- ğım mtı~abedeler, daha 2iyade ınem- ren lüzum görülen konferans ay· döğü1endeclir. Zaferi, ayakta dura- • e ı ı 1Ske1eleri yazıyo~ zilmrclere rastlıyoruz. Evvclak tes:t nııb' tr Nltekım bahsettlğıMtz dan- ııuni1et TUJCldir: lar geçip Kızı!ordu memleketin ~et, harp IOIU'Ml d~ kuv.etli adım atabihnelr iktida- 68 tonluk Gü1ccmal motörü Beşik- makam sahipleri, uzife ~ev 1• e - da c.lahi hal böyledir. Mesela yüz kişi en büyük sanayi mıntakalannı 

- ___.__L... __ edenin olacaktır. Bu Ün tek ilacı da istibsaldir. He- ~ ... '-kel....;nde, 55 tonluk Hıfzırrab- ııarnıf haftası etra!1nd11.kı aliltala- b' t 1 -a da herbın· bny•.r Lefeei koylülerlııden 1938 de 30 _1. A dairi R 
..... IUlllDIU~ .-- - "' ...... 1 S har ır yere op an~ .. paraya, 1939 dn 40, 1940 da 60 pa- ka.ybeder~ 'Yl'Upa usya• le 1..--:--ı.:: dunnn içinde bir zınUk haluna yoktur ki mü~eri bu- man HaUç Fl'flerinde, 53 er ton uk ı ını izhar ediyor ar. onra illlU -

1 
• - d b1 ik' ...._ __ verse yüz kö nın yansın1 bıraktıktan sonra pek ..,.._u t · · d • b kaç tır çın gun e r 1 "''"Wij rnya alınan pancar, yüzü gulen Y·· lamaauı Te deierinden ,;iksek fiyata satdmasın. atihsalinı ge!Uf- Ankara ve Öztürk motiirleri Kasım- ı ırler, tasarrufa aır ır ' sn (O<'uk okutaealt hır mektebin mullcü- )üye tasarruf imkanını verdiğinden, geç toplarun!fb. Yeni konferan• 

leten vatandq, bugün boduttalci asker kadar bir memleket ~ti paşada, 44 tonluk Hüdaverdl ve 70 yazıyorlar. Nıhnye.t cUlusııl.> sıf::; mfizde idaresıne kifayet edebılır. O Kırklarelindeki zirai kooperatife o- 1111 da gecikmesi ihtimali vardır. 
y .. malda ve tezgih bapndalri amelenin, tarlasını süren rençberin tonluk Çağlar motörlcri de Fındık- taş.ıyan yan resnu, yan husus_t çocuklar ıse hiçbir vakit bir guııde lan borçlarını tediyeyi mlimkün Çünkü bu konfernsa ~inidi Moa 
ahnteri, milli muka•emeti artbran, {döiüf sücünü çoialtan bir ae- lıda satış yapacaklardır. Şehir da- organlznayon, cadde!ere vl'cızcl-~r hayır !çın bır kuruş veremiyece.k bir kıldıktan başka zAti istih~allerlni, kovadan Volgıtnn Ötesinde Sa
bep olmaktadır. hılınde 7 kuruştan satılan diğcrd~~ astırıyor. ,!u. ~ra~a Iktıs;t ;::'~~s~ halde bulunmaz. Ilelkı bir takımı bir topraklarını ve yapılannı mü kem- mara'ya (yeni adı Kuybifef) c çe 

Para: aslında L:- oları müb.dele •Uduı ve ancak istihsal ile murlerdcn bu motörlcre nakle ıp tcsi genç nlı1;~~~n l"knsarru utmamak yere toplanırlar, bır fabrika veyR mclleştirmelerine bile yanyordu. kilen Sov7et hük'1metile Asyanın 
• ~ 8 kuru•tan satılmaması lçın kap çln gö.'ite ı.,ı 8 a ayı un b ·k f k b tezga~h h- b"ır •--

0 
.. e.,;,.e -..J·üen ka~tlı old•..;..• zaman bir kıymet tafır. ura a ır lfÇl 0&uyucum 

1 1 
d cır u ,.., u • • B d b

• . . -•-· u:z .. fıı rı a olmazsa n acı ır 1 il halde 1923 ·'en bu.,.ııne ka"ar en ucra H v -· ~ ı• -.,- ki F" eden tedbirler de a ınmıştır. azım ır. peyda ederler. Ondan kazandıkları d ed "ktı---"t barck~'er•-•z Çang-Kay-Şek hükUmetinin .na· O t.an Kan~ ·,Atat- --1~undan da ilham alarak diyonnn : ı- j'·' '-ta temas evam en ı ....., ıı::u .uw 

c.o .. , mauuu Bu vesile 11e ıu noa ya para ıle ufacık bır 'rket. onun 1di.rı uf h·dı esi baıı Zll'lannt Londraya, yahut Vatıng. v•t?ann ---:1-~Im-i maaclann arttınlmasmı icap ettirse bile, bu B 1 evcutları 1 ~ı B ktalardan bin hız- . nra~ında tasarr a s , d 1 . 
I"' J'<AA.,ç --, T uegur m et ec.,.15 rn. U DO ile de Ofnk (;jr banka tesknıne ıktl . <l' 1 · b" • klşafa tona gÖn erme erı UZUD zamana 
aefer para boUu1'U, yine qya fjyadannı yukan doğru fırlataaıkhr. • l deki ta~arruf meselesinin tarlhçesı- dar hasıl cdebilırler. Bu da hasıl ~ııtak lardn ~evın ır cı . ır ~:r er muhtMÇtır. Japon}ann tehdidi al· 

Fatit bir dairenin çıkma:una girmek istemiyorsak, bükcime- dir. Osmanlı tarih!, Türk Padışah- olduktan onra kendilerine zengın- yuz tutmu~ olsa gerclctlr. Y bnda bu!unan Birmanya yolu ka• 
tin sözünü, büküI™?ti dinlemİf olmak için basit bir mütavaat hissi- bey a D nam ye laTına mali yardımfla bulunan ve lığln başlaması tnbıidır. Yoksa ipti- yapılacak mOııa~edcler ve. hazırla - pandığı takdirde Çung-K:ing bii-ı 1 d

• 1· lim -•· 1 1""' kn-etl"ı bir tuarruf ruhuna sahıp b k nacak monoğ-rafıler, grafıklerle b~ •~--t:w.ı"n ·'-onıt.--an•- - __ _. __ 91_ le değil müdafaai nefiı zarureti e ın ıye , ve ... ~ ça ~ ı.... • • da zengınleşmek, sonra an a, aonra k 'k d 1cl ILU•~ ... • n:r - ~ 
aman v~imizi iki ile, ÜÇ ile, Clört ile çarparak istihsali çoial- t alt. b ,. tutu 1 uy n r olan Turkiye Yahudıkrlnden bah!- fahrıkn sonra mektep yapmak mu- ınkış fı tesbit etme eo enı nr iftirikİ imkinaz olacaktır. 

U ctmektev-c de Türkler arl\~ında pa- rad ol~nursa bızce vusutil mabad olacaktır. Toplanaaık konferanata coru-
tahm. Cifted BABAN Bnı;..ıay fiyatlum•n yfik,.Jtllm.,; '" b,.;kt;,,., " lolctme h•,.kotl•· ;çm k!my• ve ddtn• •'*maktan •~unla "'"'"'' yot.nlud• .... fii)ecok ..,.,; ....,.ı,ı...;,, baı-

üscrlne oehrimizde bulgur ticareti rlndeıı habenfar etmiyor. Etmemlli! başka çare yoktur. [2)> gelecek gibi görünmiyen 1939 har- da bugün İngiltere 'ft Aınerikaya 
............................................................................... -··-••••••••••• yapan kimseler mi 1iyaUarla mal de zaten lüznm )'Okti:ır. Hayatını Turldyedekl bankacılığın tarıhçe bı, tasarruf hareketleri tizerinde karyı ~ etmekte bulunan de,,.. 

etmi~ oldtılı:ları bulgurlara derhal kılıç kalem n ekin ansında pay- •e ınklşafı ile de ıııkı 51Jnya alaka- menfi tcsirıni ıostermelıte g«ilc- letler ile So~ yahut Çunc·Kina 
zam yapmırJnrdır. Bunun iizenne !aşa~ Osmanlı Tfirkıye:!dnde, ticari dar olan tasarruf meselesini başlıca medl. Bunu naıııl.:.:e~ell? h~0:· hükômetinin münferit sulh akde1 
1 üuıml d lrnpıtallzmi aedyelendınn ctasar- •u dört merhalede yoklamak faydalı 1939 dan e'rV~lk.i . .._ .. s e oe r - lemaneainin teınini iM bulunı.-

aoe Teşkilatı derhal 1 u te - rnf> un ...nrül~ıyeceği aşikirıhr o .. lur·. &arından aldıgı gıyecek n yiyecek "T" 
blrlerj almış ve 11.iirakabe Komııı- •- k ted -1 ede JOI' 

1 fi Maamafih caltnı k6b1eri> etraftnda 1 _ Tan~mata .__..,ar·. levunnını şimdi arlı a"t'U . - ç" ang-Kin."J-1..! t---ı:. _ A• yonu dün yaptığı tqp aııtıyı m tea- - ,.... Ü Şeb de .. ,. ucaı 11gu- ..... 
1 be Anadoluda yer yer teşekkül eden 2 - Tanıimattaıı 1908 e kadar: mlyecek nziyete döş yor. ır - __ _::ı __ o --ıt.:..ı-: timdiclen Çang• kıp bulgur rne<rcut annı yanname- menltıbelere ne diyelhn? Filhalı:ilı:a 3 - ft..•-cı ""'-~.+;.-•-- 1- e ki Tork ifc;iııi "e eok mabdnt 6cretll Ka..-naay_ct-1.•.cl"eı w .. _:.:,ı___ L-..L- ..._ ye tabi tntmıya karar 'Yermiştir. ...., .. _. ..... ,,~w-- .,.., b ... d ~ - .. -1411T1D -.-ve .. -

bizde ttrma- olmı""'n servet nii- mf:mur ve müstahdem t."\ a .. ası a, ... oll Bu karara göre ellerinde bulgur J- J- kl\dar; 'h 
1 

·ği rip deniz. lrara ve Ya y anm 
Tefrika :t42-3& Yazan: KANDEMiR ....... ........ ..... .. . . .......... . 

" - içinde öz at•mın da fehit o. duğu bir 
cengi anlatacaıım Pafam 1 

n ]. mmıelen 1n'kiır edilemez. Aneak bo k-.. bılnıu'kabele kl'lylfin6n iııtı !'3 ettı kesmekle tehdı"tte bul·~-'----olanlar bunların mevcad e ma ıyet- neYiden mıaııllerin modern tasarruf 4 - 1923 den bugüne ..,ar. maddeleri 1939 dan evvelki flyatla ~I len
·-• -e evsafını ..J:.•-n '"'r be- Na"ıma •·-lblnde ... ika·yelerinl o- lirli ...e-- A. .... Jo..Saksoe devlete-
w. • •""""''"' uc lıar~ketıne ttbal edilemiyecekleri de wu • eJde edemiyor. Sabit ~ nH!mur ._....... ..... 

yannameyt üe gfin zarfında alika- kııduğumuı para birikt11meleriu tabakaııı da •yni llUretlc yel mah- rinin kendisine yardımda buhsn-
dar makama bildireceklerdır. aşlkirdır. kahramanı olan soyguncu devlet ri- B mıya imkan bulacaldarma temia 

Petersburgda (Ne oldu Gene
r.ıl?) dıyc sorunlara; <cıdınız. vatan 
nasıl vilır ve naıııl modaraa cd lır. 
'.l'urklcrden oğrcnınız.) cevabını ver
d1. 

Enver Paşa biç ses nı çıkarmadan 
rla ı;ın dalgın duşunuyorılu. Osman 
Hoca devam etti: 

- Eğer bu halk her hususta mil
kcmnıel lı!r baş bulabılmıı.ı ve onun 
ıJaresinde lazım olduğu glbı talım 
ve tcrlııye cd lebılmiş olsaydı, Rusun 
bura arn girmesı. hatth ayak bas
ması h ddı mlydı l'aşaml Rudaı:la 

çurpqıld gı gunlerde buralarda do
la mış o an bıtaraf t.'Ctlebılur 1'urkun 
k.ııbnımanlıgınu duima hayrıın ol -
muşlaı dır. D ınyıının dort bır tara
f ıın dagılnıı;ı olan bu auamların 
ncşrt:!tm ş oJduklan hatıraları oku
l muz, hepsinde aynı bayranlıgı, 

a) nı takdın gönırııllnuz. Zaten uza
ga ~ltmıyc ııe Jiizum var. İşte ı,ılmdi 
sız de gormuyor mtısunax lti, Tür -
klııtanlı yedısınden yetmişine kadar 
ıııtl.klile, yürn~ta liyık olduğunu 

lıc harekctile ısbat edıyor. Soyleyi
n ı, yalan mı Paşamı 

Hayır, yalan değıldl ... Türkistanın 
hıçbir tandı, hatta bir karış Jtrİ 

bile Ruslar lçın kolay yutulur bir 
lokma olmamıştı. Türkistanlınm ha
tına tefen felliket. yani esant. •1rf 
kotil başlanrı ıdareslnden, yaşayışın 

dnn, dcrtı toJthJ bir hanta bYO-sa
mıı ı~ından. gftnOn birinde bir ıstı. 

Ja tehlıkesıle karşıla,acatını hesap. 
1Ryamayııtndan4ı. Yoku, düfM9n 
v.oı undutu anda Türkistanlı çocuğı
lc, ıhtlyarUe. brıalle ono &nlernış 

bürnyetl uğurunda .aewe Be"• canını 
'lleı mesini bilmi~r. T6rltlııtan tar!. 
lıınde bunun sayısı& msallert "archr. 

.Enver Paşa tarihin bıa parlak M

lılfelerini bilmeeeydi o halkın başına 
«ec;mek eesaretinJ kendınde bu1a. 
111azdı. Ve Enver Pa.ea, o balkın a. 
rasına katıldıktan aol)ra her fırsat
ta, tarihin bu şanlı fasıUannı, on
ları yaratanların evlad ve ahfadının 
a~ından dinlemek isterdi. Harpıılz 

Bakışlar .................... 
Biraz sabır 

gerektir 
Pegami SAFA •........................... 

(1 Wi aaldfed~ devam) 

eski lrelime ininde biz.e verdi
i i idrik çe.adiiaiden .. Juum 
blıtunızla ilgilidir. Yeni keli· 
1ne1i bir çırpıda kavrayamıyo
ruz: idrüimiz, 'biaiklete 7eni 
l>inmit bir ~ cibi Ç1Tp--

7or ve bocalıyor. Fakat bu hal 
laö,le aüıip siclecek değildir. 
Yeni kelmne ile temas arttıkça 
Jabancıhk azalıyor; nihayet o-
9" cörür aönnea ta..,.or ft ııe· 
Yiyoruz; anlıyoruz ki suç onda 
ileğil, bizdedir. Her 1eni kefa
me önünde :rabuz onu deiiJ, 
kendimİ%İ de tartalım •e imi
yetin doiumuna UJpn bir aa• 
IMr devresi ıeçiı meden, maaumı 
kelimeyi aaçhmdll'llll)"a kalam
yalım. Ba .. bna nıı6üfah, cfi. 
lmizin alahildiiine aensinl ... 
-.esi olacak, iri bepimWn de il 

·t'c,.j" ;. •• ••• laatb MClir T 

~n ırunlerinde en bOytık sevki, 
ycgine 1bt:ıyacı bu ıdı. 

ld bı d T • t 11 nımiyctlere katlanmaktadır. u a- • b Her ha e z e anzıma a ge n- cnlı fle dofu buhınan birilıci mcrha- "ha et ederek çok sz1apk ~e a-l b -·}--L. ceye kadar Avrupavııri tasarruf ha- '·-1 :ıı th t rnc.la tasarruf tpvdiatı, nı Y anor- ı b b""-'~ . _...,_~erit stan u ıman le11 blr tarda bua ... ım.. ı a mal •aziyellerden haince i!'tıfade lunan u Yal~ IDIDll L. 

Bir gece Pulba:t;·:ın knrnrgaliın
cla, ertesı sabah Bolşevıkler ~erıne 

yapacağı bır taarruzu hazırlaıJ k nn 
sonra. odasına çelt11meden arkauao-

reketi mevcut değıldi, dlyebflırız. N k K ı - klılı _.ıh Ld '- -..:1-
0 

_.. R • )".,, • Pa~a n" amı ema ın onaya • eden Türk veya gnyrl Turk muhtc- IRll a" ey~~ ~,....... 
elS J gt Mlthat Paşa ile Namık Kemal, biz- ğrnı yaptıldan ikinci merihalede ban- klr esnaf ve tiiccar zllmresile, yük- rakmamtık 1stemı'1erd1r. . .• 

E ,_, t •-..:bul Li R 1 . ~-fi'- de bu hareketin rehberlığlni yapmış. kalara vaki olan tı..san·uf tevı.llatı _,, • 
1 

FiJv-'-i r--ar-Kay-Şdc hüku-
BIU ıı..... man e sı ....., .. . . 1 1 ,... k selı maaşlı memurlar ..... ml'ftl ıç n • - .....-. . 

Ayantur'un tekaüde sevkedılm1!$I ti- )ardır. Evvelkısı~ n rehb<'r ıKı, oo- istatisUklerinin Turk olm.ıyanlan mümkün olabilir. Fakat içtimai ta- meli • ~lo-Sabo.~ ~evl~er~: 
• hal b 1 b ••• peratifçllik tarihımize vakıf olan- il d - " he ı d"r Bununla k ih tt ·---•w bır y .. -

!arına: 939 senesinde Deniz Yarbaylığından !arca maJGmdur [1]. N~mık Kcma.e beraber Anadl"lo ~ehırlerine alt eski bulunan halk tal:akaJannın iştlriık donda bulunacak ~zıyett~ ~~-urıne mun tı nnan u nıa .... ma ı . 1 tem" e ecegı §up ~ z 1 
• bakalar ehramının alt kaid nde ı •s en c e en H~. 

- Bana atalarınızın zaferlerin- tekaüt olan Te\-!ik Talayer taylu gelince, AVTupa ile kapıtal ve kapı- «Salname 1 de menfaat. ve tasar- e lcmediğl tasarruf hnreketi, cemi· ğif.dir. Çünkii Uzak~kta .I~llZ 
den binnl anlııtınız ı_ cdılmif ve dün vazifeslne başlamıt- tallzm ar~~:,!~ sıkı ~ğhlığ~ı o ruf sandıklarına viıkı tevdıata dair vellf~r için çok tehlikeli, marntl ve 1 lınparatorluğnnan yegane .~tın~.t-

Diycn Enver Pa a. k şeci l<ı ·er b zamanın e pc ıyı s- dağınık raknmlar gôrüldüğünu de ~ayritabii bir hadlscdır. lüli ahlak, 1 gihı olan .Hong-Kong. uz~ mınıleııno çokerek, bagda kurmuş, rSimdiye kadar bu vuifeyı "eki- eetmlşti. Bakınız, 1872 de ne dıyor: ilave edelim. bu hiidlse karşısındn pn11if kalamaz. j Japon asken ve hava. kuvvetle 
dınlemlye hımrlanmıştı. J)u\ ar dip. )eten gormckte olan Dı?v!et Dc·nız- «Biz ne zaman -ibretbin- olmıya Dığf'.r taraftan bnlkrn ifttıııadJ P.Itircffeh bir geçımden sonra tasar- rinin hücum ebneler~ne. karp 
lcı·ındekı mınderlere oturanların hep yollnrı Umum Mü;lür Muavını Yu- ba~lıyacağ1Z? Biz ne zaman ne- ~ihniyetıne bfı.klm olan cdmi iaız ruf tevdiatında bulunmnk jrnkimını Çang-Kay-Şck, kuvv~~ b~ t~ 
ıı Wr başka zaferden, bır başka kah. :ııuf Zlyn Knlafntoğlu yine asıl va- tayici itibarımm fiile çıkarmıya yasağı> ndan ve cı"2iyen eermay - clde edenlerden 1çUmnt tesanüt. bek- ruzda bulunarak Jngilızlerıu uze
ramanlık menkıboaındrm b:ı ha~r zıfesıne dönecektır. çahşa<:ntız 1 Ya f.İmC:li bir teY ya- den d'Vftde oldnğu gibi ~kf11.nnn ttT- lcmck, ynhut 1917 harbinde olduğu 1 rindeki taz) ikı hnfifleteme~ttir. 
dı. Paşa lçlu!nden en gcncıne ı;öz Yem Lımnn Re1sfne nıifesınde pamadtk mı? Hayır Hl\yli asar Vı>t tarnftarlırı> ndnn dolayı bu hu- gibi muh ekirler :zümresine mesleki, 1 Diğer taraftan Japonlar, ~ıyam 
verdı ve o. anlat.n:ıı;va başladı: başanlnr dlltr1z, vücude gelird'k, Elde Tanz mat suc•ta kifı ve mu ait. bır ınkl af w- tiı.-aı-i ahlak kaidelerini tavııiyc ey- üzerinden Binnanyayı tebdıt et• 

-- fc1nıle oz atamın da ~ehıt oldu- - - var, MeceDe var, muntazam as· mıni bulunmadığına hükmetmek le~k beyhude bir iştfr. o halde, mdnine k•'l• İngiliz İmparator-
/rn hır cengi anlatarngım Paşam! Kepek tevziatı ker var, mükemmel bir donan· yanlış olmaz 

1939 
hnıbm"n ı?ittikcc nrtan ve da- luğunun s vkettiği kuvvetl~re 

1873 ıe, Ru~lar <Kızılsu) dan çölü HukıimcUn hır kararUe kiispe ma var, nev'icad bi~k silah tlçuncu merhalenin Umumi Harp ha da ıırtacnk olan buhranlarını ön- Ceng Kay..ŞCk'in gönde~diği. Çı!'1• 
geçerek Hivcye ;vürtıyecek olmuşlar. mevcutları beyannameye tibi tutul. var, iki ufak demiryolumua var, scnclerındcn t'Vvelkı devrcsınde he- lfyecel;, ayni umanda her çrşit halk li kuvvetler p~k ~henuruyetsızd~. 
dı. Bunu haber alan bızımkıler at. · k · birkaç •os"mİz var ••• Lakin bun· men hepsi ecnebi olan Tüı kiy~ hıın ta ... -kn"'ııın ta .. ~rruf imkanını selb- H-=z Hindistanm da bu· muştu. Oğrcndığımıze gore cpege r .,.. - çUU L 

farına ntlıyarak hır şafak vaktı Rıııı .,iddetle ibtıvacı olan hayvan sahıp- ların cümlesi idarenin ya hüsnü lı:alnrındakı Qıı;ıımıf t.evdıatında etıııiyecck tcdbırler ne ,ılnbllir? Kn- yük siyasi t~üllerile ıngili:ıı: k 
"b b 1 d O ı k " • _ı__, _........ Tıh·klerın hıssesı muhim olııa gerek. f h ft n id · d bir --•---ya arargu ını asmı ar ı. n ar o ·a lerine bergun moayyerı bır miktarda myet •eya seTIO anın:ue mey- naat"mce .ıasarru a ası> m .. na- ıaresı arasm a ~·-

rarxahın ardında bflmcrn kaç fırka tevzıat yapılacaktır. dana getirdiği teylerdir.» O haf. tir. Yalnız Umumi Harp t:Snasıııda sebetile kalem kullanan mnbarrlr ve •anl1m1mJ.fhr. Bunun için mnmn 
ımlş.ler. BızımkiJer topo topu beş Jiiı d~ Namık Kemal ne istıyor? Onun yapma ve ııun'i hır memur burJu•a- mtıte1ckkirleı- bize dalın ziyade bu Hmctiatan Müslümanlan Birliiİ 
k1şl. Fakat bu baskından Ü( bet za. r "\ lstedıtı bugunkü toplantıya vestle zısı, kendi eevrabıde para blnktır- nokta fizerinde dü .. findüklerini tebliğ Reisi Hi:iseyini İngilizlerin dür 
bıtle, kırt elli neferden başka Rus Emekıı· subayların olan mıllı davanın esasını teşkıl edt- me, serret edınııne yolunu tutmuştu. etmelldlrler. 7,İl'AEDDIN FAJIRJ manlanm Hntlilerio böyle telik-
kurtulamanuı, rer1 talan hep kesU. ror: cBir fabrikamu yok. Mem- Fakat dordüncü merhalenin, biıtlin ki etnıedikleriai açıkça söylemİf-
mıştı. Bu bozganu hazmedenıiyen C e V B bı leketimizde ıan'at ne ile ileri gi· tnrihımwle olduku gıbı, tuarruf 7 1. kl tir. 
Ruslar, t~t sene, daba ertesı ııe. der? Bir tirket tesisine muvaffak fıkrlnia aaJqılmaaı ve re~- V R SQ ıgan Baıiin Ja1M>0 t.ehadi alt.da 
ne, pek çok Jnıvvetler toplayıp lnti. Dlln Emekli Subaylar Yardım olamadık. Ticaret böyle mi le- Dieııl bakımından da, diter merhale- bahman Bing.le'de "1rlı ll1İlyoia 
hm almak istemişler, fakat her ıe. Cemıyeli mfieasialerbıdea Emekli nılcki buhl1'?. Bir müslüman ban- len gölgede bırakan bir tnkışaf QSfQCf 'ar miisliman .ardır. Kalkiıtacla miiıl 
ferinde bozolmuelardı. Nihayet iı Önyüzbllfı Yaşar Adatepe'den kası var ım? Beynimüıde Mrvet kaydettığı muhakkaktır. Her halde p Lı lüa.n unsur galip olap Belediye 
bDy!lmtıştO General Lazarot ve La- bir mektup aldık. MumaUeyh, bu nasıl vücude gelir?» Türkıyeye aıt tasarruf ı'TI!nğı •e mahftlli idare bunların eliade-

k 
L. d d '·' R d-' mek•ub"~da bırk.,. """ e-el 1925 1 takıp eden eaıelf!l'de olduk~ dir. İ02"iltHe vakit geçmeksizia ma ın .. uman asın a.... U! or ... a. ~ .... _,, ..... • • Daha •Anra ._-&kki•ln Ml'fttlt '- .. _ 700 J f J 
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bağlamak ltararile, muazzam hır kuv §Öyle dcmektedır: li"enlere, bu suretle tasid bır daıre .. _,_ .. _h lMimll _..... ---olan ııulh eenelenain cıtti~ cağat- un u un u Ja---L ---i WmııdaiOlia tak· 
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-r- ~ eo )'Üt<!! t""'..,.. r. 1 n ta ı a ıı: • distanda mühim si,ui hareket-ler tehtncenin bilyüklüfü karşısmdR dan tekzip ve tashih kılınsa bile sonra cevap veriyor: cKanun tabıat Yalnız burada mühim bir mesele ordinasyon kararnamesi mucibin Jjcl" 
yel&e dilememfşlerdi. içlerinden Nur. as ~ menfi brr ba"a yaratır. htıkmünce her ıllet bır dığennın nr: Bu tuarruf grafikleri ayn1 zıı- ı ce beyannameye tabi tuıuJ~n bö: ler bek~:::::·eı:· Feyzi TOGA y 
"enlı Hanı ••rdar ~erek müdafaa. Blna~naleyh hem Emeklı Subay- eaerl, her aer bır dJteı·inın illetı- manda, temsfl eyJediğı ıçtimai t~a- :rekc;i ve pastacıların ellenndekı 
ya baznlanmışlardı. Ruslar bol wp- !ar Yardım Cemiyetınln hasın- kalara ait mcmoğratılerle ayılmla-,unlaT dlin :-ıııbabtan itibaren T op 
ları ve her tllrlü silihJarile. hele çok dan ~ mfieaialennden olmalı, (1) Sem aa-U.f'da Aıık41'tUlc tılmalıılır. Acaba tasarruf ıe.dıatı, rak M~fısnl"ni Ofisi tarafından 
luklarlle bu eder mutlaka Tftrkle- hem de değerlı Türk ordusunun brulan Türk Koopna.ti/çılik Cemi- kesif halk tabakaJan tarafmdım mı eatın a ınınıya ba~lanmı~tn. 
rın hakkında ~lebileceklerlne innn. bir emekli ıubayı bulunmak aı. 11eti, Mithot Paşo içrn hımısi bır viki oluyor? Yoksa bu tevdıat. I Bu mübayaa i~nin ba~laması 
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JM çı arnnyn rıa.:ır: anıvor. ~za n ı, a tıırafınılıın mı yapı ıyor. ı .cçen se e elinde "400 çuval ekstrn eks:ra un kerlerln eskı bir kornmunun sı- ı -'-- L __ .,,_ d i 11 b l nd""' 
Kıırban Bayramında. Kttılay ıle 

Ç-0euk Esirgeme X:urumuna ve Turk 
mılli havacılığına yardım etmekle 
vicdan . hazzının her çeşidine er
mlf blıluıaaeatıs. Vataııda,r knrtıan 
bedelini ftya ch!risıni Hna Kuru-

'aŞ'4ımı ~........... w cger r resmi bir va~ıfe e u u ..,.u~ b urmuştur. Halbuki bunlara yaneı •e htrnayeTıiıe liyık cö - gnıçlerl'llkd~ rfık Beli de JltWı.at Trakyada beşyiU 'kadar TU. ~ ıuılt,.rı •u-k dikkatli hesaplar neticesin· 
ri1hnes1 suretile yapılmasını ve p t ı · bt t b' • h L k • ' 

nşa11n aı u11r ertn 11em r a 1111 nra~ıııd:ı yaptı •ım ıısusı ır nn e .. , de. ancak glinlük ihtiyaçlarını 
vuku bulmuş "'Ya bulacak ıahsl lıazırlamaktadır. E~ki har/lr.rlc hu. hana Tiırkıy nin mubtelır mıntnka- keı;alaya.bilecek miktarda ıın ve-
veya miiçte.m! ~fahi ve tahriri wiil:leıım.iz AaJ.:htıda f1Clnl11t1f ofa.7& lnnna mensup ~. ,.,90 ı knyltı olan 1 rilmekte idi Bundan başka yine 
mllraeaatlere 16tfen bıh eorul - ı · k -'~ · l"k b · b kti f 

... tser m ta ıp eucmıyelı •tnç , u blr zilmrcnın ırı rme ve tasarru bu sntıcılnrın bazılarında 300 duttan sonra ıiltunlannısda 7er gtl>t nqrıvızt saı1eıi7ıtı. fıaktıle tc. 1 
vermcnızı riea ederim. J çuval da ekmeklik un bu unmuş-ınona hediye eti ıarru/ terbıyed tÇ"I çcılışmı, oUın- {t] Bk. bnt 11G1et"t, 111', N•. tur. Getek fazla ek&Lta unlar ve 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~l;a;n~8;4;';~;ıt;c;e;~;·;·~~~~~~-~~1ı:·~~~~~~~~~~~~~~ gerekse bu ekmeklik un~no ne-

Edebi romaıı ı 68 Yazan: Sermed TALAY ································ 
Asudede b6yle lılr temaJtH olu l>U., ı •lh..,erhHlen brtulnıq bir topa~ 
Ferhadın bu temayiile mukabele et- gıbı oradan oraya çarpına çarpma 
mıye g6nlü yokta. Onun ıçın, ba:ıı döndüğü eanada, iç varlığının hari
ufak tefek alimetlenlen, Aıodenm cındekı herteY c1bi Aıudeyf de unut;. 
bu zaafını 11ezlnler ııbı oldukça, Ü· ıııuş değıl miydi? 

211r1nde ıBrar ttmlyor, mlınuebetle- Perapalas akşamı ona karşı ne b. 
rinl arkadaşça aanı1miyet1ni bozabi- dar !&kayıt davrandığını ııındi bfl. 
Jeeek herhangi yabancı duyguyu, yOk bır hicapla hatırlıyordu. Asude. 
yanlanna ugratnuyordıı. 

Fakat o ııın. bu eski dügünceler 

tekrar aklına ıelıaee, Ferhad, her 

zamanki ıibi bıyık aJtıııdan ~ime-

eli: aedameUe brııık bir utanç dey

d.. Budu kuırsaııu 7ablaıup, 

nın kendisine karşı belkı hakıkat.en 
besltdliı, arkad&flıktan daha Ueri 
lt'mpatı hissine mukabele etmemek
le, k il, :ı.ararh bir harekette ha. 
londuğunu takdir eder libi oldu. 

Aıode. eö&el blr kıs detıldı. Yoo! 

.Kati7en &iiHl det1ld11 Yalnıs, do-

ııuk, btıtday blr teni, çok ~ıyah ~öz. 
leri, alyah "e parlak saçları •ardı . 
Boyu uzonr. yakın, vücudü ravet na. 
rındı. Konuşurken ve ıülerken aon 
derece canlı ~örlinllr; ırmel konuşu.,., 
güzel gt!lerdr. Ferhat. eğer onunla 
çocukluk arkada~ı olma a da bir 
yerde tt.~ad6f etse, tanışmalı: ınzu . 
nıuntı bile duymıyabılirdl. Buna mu 
lcab11, birçok arkadafı, Asudenin ıü. 
wllf~nf methedıyordu. 

relerden tedarik edildiği araştı
güneşe; Asodeyi, tuııdüfm baıları. rılmaktadı r. 
nı knldınp ,UkyUzüne tı.ıı:aııların 

röreöıldikleri aJa bemetly.>rdv. Bı. 

rl, bakar balımaı c&ıCikm bir r,ilıf'l

likti Ötekini garmelr için anlamak 
lazımdı. 

Fakat IJımdi Ferhadııı :ıihnlnı asll 
kurcalıyan ıey, u:ıun sanıaııdanben 
yüzuniı gomwdfğ'ı Asudeyı ııyarct 

etmek ıçln bır bahane bulmak me-
Handan ise. görme kabıllyet.ina clesıydı. Onu ı.) aı ete karar Yer. 

sahip her ra&O bndı<!ine ıorla ce- ıııı~ı. Attettırmek mCi:burıyctında 
keıı bir Rliıelllktı. Ef{tr. Ft>rhatla bulundugu hıı nankorliıge cı.ır'et "t.· 
hayat.mı ~hlr edcıı manf!Vİ tırk ,... 111·~ olmak hl 51 ıctnde;vdı Gunıer 

ııti de olmasa, dünyanın yeglne ıcu. , ve h_nftnlar zıhnındc bırıblrıne ıcıı 
ıursua mahlüku demekte teredılllde nştıgı ıçlr, A ı e ı ne karar ~n. 

mahal bJmıJaeakb. mandanbe. ı ı:: • medı{:ınf hesaplıya. 
mı "''I dıı Hnlıalde. normal s11yıla-

Ferhat, dlJne dolaıa, mukavesesın . mıvacnk kııda faı.la b r u ırıan ceç. 

de karar ltıldıtı bu ıenç kızla bu tıgı muha"kak•ı P, naerıaley•ı. on.l 
ırenç kadını aayalinde karşılaetırın- gore bır bııhnne bulnı k ... mnrlı 

ea, Bandaıu. ı.tr a6ae IOı'la &Ven (1Jfl1Pı- VGr) 

Bu unları biriktirenler ve fırın
lardan tı t.n alanlarla aaıanlar 
hakkında Milli Korunma Kanu· 
nu hükümleri dairesinde tak:bat 
yapılacaktır. 

Üsküdar Halkevi 
Reisliğine 

Aoakc:t Reşat Kaynar 
seçildi 

Genç ve değerli arkada~ları 
mızdan Re~at Kaynar, Üıküdar 
Halkevi Reisliğine aec;ilmi' bu- l 
lunmaktadır. Halkevlerinin çalı~
:n.a aeyri içinde kendi muhitine 
yararlı olacak olan bu genç ar· 
lı:ada?tmız.ı tebrik eder, muyaffa
yet temenni ederiz. 

Vatanda~! 
Hııvn Kurumuna Tveeetfft bir 

knrbıın derisi gOkltrimiu bir tayya
re kıınaıfı daha llçaeakbr. 

i'ltUIHINJUtltlftllUHHUHtttıııımnınttnllttU~ 

H Vecizelerin şerhi i 
!1ttHHHlıltt ......... tltU ............ IMMl•tıllHa&r 

f./.r İn•anrn 

maA•a• 6iı Hroeti 
lıcndine 

oe bir 
luıooeti oarJır. Her irr.ar.rn 

erı mülıim oazifni hu ••rocti 
ve A.ıvvcti tonımalttır ! 

BACON 
Bacon, insanlar içlnde yetiıeıı 

mütefekkirlerin en büyüklerinden 
biridir. Onun yasılan bugünkü 
medeniyetin temellerinden birini 
teşkil eder. Bu büyük mütefekki
rin bugfin naklettiğimiz aöz.ü çok 
de~erlid1r. Her insanın kendine 
mahsus bir ı~rveti ve kuvveti 
vardır. Bundan maksat her in
sanın haiz oldufu mııddl aervet 
ve kuvveti değildir. 

Mabat daha 1a.ıla, kendine 
güvenmek, feragat gösterm k 
~bi büyük hasletler ve mi.nevi 
ııervetlerdir. 

Bir inıan bu manevi ııervcti 

sayesinde en bflyük movaffakı
yeUeri kazanır. Onlarla hayat yo 
l'Ullu ıı.çar ve karıwııa dikilecek 

eııgelleri yerıu. 1 
İnaau bu tunet "e servetiTll 

tanıyarak ifletirae bayatta i1lkü
eün6 eerçekleictirtr. 
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ffiiinya harbi 1\ SON . HABE· RLE ASKERi VAZİV~T 1 ( Afrika muharebesi:J 
Uzakşarkta harp L. b d 

Alman-Rus 
harbi l 831 inci ı«nt ======== 

- J Başvekil 
ALMAN TEBLttlt 

BERLİN, 16 (A.A.} 
Alman orduiım baıkomandanlığı

nın 1cblif:i: 
Deııiz harp kuyyetlerimizin hiııta

ye geınllerl, Ege denizinde denizaltı 
bombalarile bir İngillı denizaltı ge. 
:misine hücum etmişlerdir. Döşmau 
denizaltı gemisinin battıtı mubte
~ldlr. 

Giiniin v•zısı. .............. ~ ........ . 
istihsal 

seterberlfll 
arlfesında ... 

( RaVf1WkiU~den dMJQ/llt) 

taftan istihlaki tanzim etmek ve 
vatanda,lan önümüzde daha pek 
uzun seneler sünnesi muhtemel 
olan harp yıllannda ııkmtıya d~· 
•ümıemek için zirai aeferherlık 
gibi tedbirlerin de alınmak üzere 
olduğu söylenmekt~dir ki, bu gi: 
bi icraatın da lüzum ve zanıretı 
üzerinde fazla donmya lü'ZUlD 
gö-nıüyoruz. Bu arada hahnmız.ı.ı. 
ge1misken kendimizce ehemnu· 
yetli gördüğümüz bir nokta üz~e: 
rinde de durmayı faydadan bili 
bulmuyor ve alakadarlann naza· 
n dikkatini celbetmek istiyoruz. 

Harp, muhtaç olduğumuz ~ir· 
çok ,eylerin eksikliklerini de bıze 
öğretmit oldu. Huzur ve siikôn 
zamanlannda muhtelif yollarla 
ithal edilen bir hayli ıey)erin, pek 
eksildiğini duymayor, ve kih ha· 
rici piyualarm rekaıbeti ve kah 
tnemlekette İptidai maddelerin 
bulunmaytfı yüzünden' yurdwna· 
1:a ııiren ve bugün kendisini ara· 
tan malların dahilden temini me· 
kleai üzerinde çokluk kJamm 
yonnuyorduk. Halbuki bugün, 
bütün imkinlanmızı ölçüye ve 
kendi kendimizi bütün noksanla· 
nmızla teraziye vurmak imkanı· 
na maliki%. 

Su halele bir an tereddüt et
meden bu 'imkanı tahakkuk el· 
tirrrıek yarına d~ek. bütün 
ihtiyaçİarımızı tesbit etmek ber
h lde faydadan hali olm~sa ge· 
rektir, }-,.;unun için hiç va~ıt ka!· 
L"'tmeden. alakalı Vekaletlerm 
mütehas.'>1s ve işgÜzı>.I' memurla· 
randan bir mürekkep heyet ku· 
rabilir, bu heyete na:zari saha~." 
çalışan bilginledmizle diğer nıu· 

lt-hassıslar miZln da yard~01 :r 
ruitı ettikten sonra İstatıstik 
h1 M-d·· ı··~un·· ün imk3nlann-•ilm ~ ur ug •. A 

d· 1 da i:.tifade ederek hokume· 
t 0 · eni devletcifik programında 
ı '·berlik e.dec;k bir te~kilat ku
r ... b.lir ve bu teşkilata d• ıne~-
1, l<etin bütün imkanlarını tetkık 

d• b" e ettirdikten sonra lktısa ı any 
rn"zd~ki ek~:klikl~in içeriden te: 
1rı:ni için nelerin yapdmıw ~~r! 
c'duğunu ar~ttrınak vazifeaım 
'7 ; ebiliriz. . 

Ehemmiyet vermediğimiz bir 
tn-.ltıiğnenin. bir çivinin, bir ma
ka.ranm zamanında ile kadar •· 
rand~ gördükten sonra, iJıtiyaç 
l;.nınızm teferrüahoa kadar ine· 
bilir ye ilmi bir göde 7annan 
kendi kendine yetecek olan T1ir· 
lriyesinin iktıaacli programım çi
ae b!l i.riz. 

HulU., İktısat Ye T...,....m 
Haftuınm içinde lııalmıduğumu:ı: 
fU 11ralarda, biikUmetin istihsali 
artbrmak yönünden gösterdiği il
giye ve aldıiı tedbirlere biz CI~ 
bir yenisinin katılmasan tenaennı 
ediyor, ye memleketin bugÜnkÜ 
ildlsadi darmnmmn, bir kül 9a
lir.d~ ve me:kezi bir gözle tdlrilı 
edilmesinin fa.ydalı olacağı mü· 
hl c:"a5111da bnlmmyoruz. 

TASVİRİ EFKAR 

Yerli Mallar 
Haftası 
(Birinci tKJJıJ.ful9n drııamı) 

Milli .anayiimizin geçirdiği 
imtihanlar en bedbin insanları 
bi1le memnun etmektedfr. Ma
den istihsalimiz de her gün ve
Timini artbrmaktadır. 

Sınıf ve zümre davaıı olmı
yan bir milletin evlatlarıyız, 
kendi ~ahıslanmızdan ziyade 
biribirimiıi düşünmek vaziyet 
ve mecburiyetmdeyiz. 

Her hatadan derı alan ve 
h•r feli.ketten tecrübe ile çı
kan Türk milleti. bu işte de ü
zerine düşen vazifeyi başara
caktır. 

Her birimiz, vatana ve va
ıifelerıınize sadakati caıı.ıırus-

dnn aziz bilerek, Milli Şefin 
direktiflerini yerine getizece
iiiz. > 

Mısır, Romanya 
ve Macarlstanla 

mUnasebetlerlnl keatl 
Kahire, 15 (A.A.) - Mısır, Rıı. 

manya ve Macarhtan1a dıploın.atik 
'münasebetlerini kesmi,tir. 

ayın 20 sinde 
Ankaraya 
dönüyor 

Ankara. 15 (Telefonla) 
Mezun bulunan ve ayın 1 7 sinde 
fehrimize gelmesi b~klenen Baş
vekil Dr. B. Refik Saydamın ce
nup vilayetlerinde tetkikat yap
mak üzere bir iki gün daha kala
cağı söylenmektedir. Tahmin e
dildiğine göre Başvekil 20 kanu, 
ııuevvel cumartesi günü şehrimi 
ze dönmü~ bulunacaktır. 

Başvekil bugün Mersinden Si· 
Jifkcye otomobille giderek akşam 
ü~tü avdet etmiştir. (B.B.) 

ı~uiliz -Am rikan 
haberleri. 
(Birinci ııa.htfeden devamı.) 

AMERiKAN TEBLlôJ 
Vaşington, 15 (A.A.) - Harbiye 

Nezaretinin gece teblıği: 
Filipinlerde düşman faaliyeti de

vam ediyor. Umumi vaziyette başka 
blr değişiklik yoktur. Kara barek~t
leri, Aparrl, Vigan .ve Legaspl •bol
geleıfoe inhisar etmışUr. Havay dan 
tamamlayıcı hiçbir mahlmat gelme-

ıniı}tir. d 
Bfrleşik Devletler batı kıyısın a, 

ordu tayyarelerinin gel\İl eahada 
yaptıkları keeif faaliyeti devam et-

mektedir. 
JAPONLAR İLERLiYOR 

Singapur, 15 (A.A.) - Remıi 
tebliğde ]u.ydedildiğine göre, Ja~on
lar, maruz kaldıkları ağır zayıata 
rağmen Kedah':ı doğru taaTl'Uzları
na devanı etmekte Ye araıi kazan.-

makta.dırlar . 
Tebliğde oliyle denllmekted1r: 
Kedah'ın cenubunda arızalı blr 

arazide şiddetli muhaı·ebeler dev.~m 
etmektedir. Vaziyet karış1ktır. Dun
kü pazar gunu Kelantan'da bazı 
faaliyetler kaydedllmi,.tfr. Penang, 
dün bombardıman etlilmemişsc de 
İpoh'da. klsa bir hava tehllkesi işa
reti verurn;ştJr. 

Hong-Kong'dan başka bir haber 
alınamamı~trr. 

WAKEL ADASINA YENi 
TAARRUZLAR 

Vaşington, 15 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti, dün Wake adasın:ı karşı 
yeniden Jki taarru~ yapıldıgını v~ 
Pasifikte bir ileri mPvzlde ikl Japon 
bombardıman tayyareıı'nin düşürül

düğünü bildirmiştir. 

HAVA HAI(JMiYETl 
JAPONLARDA 

Londra, 15 (A.A.) - Gelecek haf. 
talar zarfında Filipinleı·de ve Ma-

l ı ka t'i neticeler verebilecek ezya• a 
hi ette ~iddetli muharebeler olma 

ma y · • ·ı· K dah e o:ına intizar edıleoı ır. e v 
· b h 'dan gelen haberler biraz Kata a ru _ 

1• 1 akla beraber balen J aka rışı ... om 
aptığı baskın hareketln

ponyanın Y 
. •'fade ettiği mubakk.aktır. den ıs~1 

Kedah ve Katabahru hava meydan
. gali' Japonlara buralarda 

larının ış . 
hA•-•-iyetinl verml~ır. Japon 

hava a.ıuı:u İ k 
ti ı. Bindstan n skoçya uv 

kune er _,_1 . üstünlük temin et.UU9'er • 
vetlenne !Uri hareketi kendilerlıae 
dit. Japon 

k "'"lıya Jll&l olmuştur. 
pe pa.... DA 
.NG!LlZLER BlRMANYADA 1 ÇEKlLIYOR 

16 (A.A-) _ Resmt bir 
R.angon, -· renildiA'ine göre, Bir. 

kaynaktan og u no'ktasında Vlc-
mAnyanın en cen p b. k" "k 

. 'd bulunan ır uçu 
toria Prıııt e_ eri çekilmek 
İngiliz garnı.zonu g 
mecburiyetinde kalnnotır. 1 RI 

A .,ERiKAN GEM LE 
BATAN m . 

15 (A.A.) _ Babrıye 
Vaşington, Tl'-ox p 81üik donan

N rı Albay ~ ' azı uğraınamıı kısmı -
mumtn ba~araanla irtibatı teıia et.. 
nın şimdi duş:ı bildjrmiıtir. 
mjye çal!ftığ'ı d birçok 11rblılar 

Bu donanma a 
bulunmaktadır. 

Jıınonların Havay 
Albay Knox, ,. . 1 

_.. karşı yaptıkları hilcnm ar-
11\Jasına . .u tayyare kaybet.. 
da 3 denızaltı ve 

. iJA~·e etmiştir. 
tiklerıni a p Jbarbour'a 

· Nazırı, ear 
Bahrıye .. ınlarda bir zırh-

karıı yapılan bu~u ı> gemisinin kay 
lınm ve 5 başk:. aı 
bolduğunu bildlrmlştı.;.· ................. . 

Japaı· .. ·baFP ... baber ıer 
. · ıo.hif eden devam) 

(1 ınoı kıtalan dün 
Ka.ulun'dald Japon · 

biıcwııa ıeçmış.-
Bonl1)-Kong'a kar~ı n bava kuvvet-
lerdir. Ordu teş~l~ u ateşinin 
!erinin ve ~lddetlı bır topÇ k a 

sker çı armıy 
himayesi altında a 
tcşebbfüıı etmişlerdir. 
JAPON ZJRHLILARI BATMAMJŞ 

(
AA ) _ Hükumet 

'l'okyo, 15 · · harp ge-
sözcöru Hanına ve Kongo . 

~ b kkındakı Am• • 
tnilerlnin battıgı .8 daha ya· 
rikan iddialarını bır defa 

. ti Jd· !anlıyor. Söıeü deTJl)f r · .
1
._ 

Amerikalılar, Japon harp g::ı. 
riııin nerede bulunduklarını nu • 
yorlar. Bu hal Japon deniz ınakam
larıru eilendiriyor. 

Okullarda yılbaşı tatili 
llkkanun 29 dan 8 

kadar devam 
lkincikan'IUUl 
edecek 

An kam, l 5 (T elefon]a) - O· / riç olmak üzere ilk ve orta öğTet 
kullarda. kanaat notu dev:eleri men okulları yüksek de-VTeJi olan 
sonunda yapılmakta olan dinlen. larile yapı usta okullan hariç ol 
me tabiri, bu devrede Kurban mak ·· t k. !L ı k~ ··-
B yılı..--. •-•:U ·ı uzere e nı.; ve mes e ı og ayramı ve ~ 'Gu erı e ya- . 
kına tesadüf ettiği için bunlar bir tetun okullan Hkkanunun 29 un 
lestirilecektir. dan 6 ikincikinuna kadaT ~til ya 

. Bu •uretle Köy Enstitüleri ha paeaklardır. .................................................................................................. 

Büyük Millet Meclisinde 
(Birinci aaht.f ede11. deva.m) Sözleri kar~ısında 11111mak mecbu-

mütekait maaşlarına ·re &iraat işle- riyetinde kalılı. 

rJne sarfedilecektir. Verilen izahattan, radyoda konu. 
Dedi. Bu hususta Hüsnü Kitapçı- şan Bayanın Matbuat Umum Mü -

nın uzun ve çeşitli, hakikaten ma- ı dürlüğü tarafından angaje edilmiş 
halline sarfedileceği anlaşılan iza.. ve sünbül ekiminden bahsedilmesi 
batına rağmen Ziya Gevher EtUi, de faydalı olduğu anlaşılarak mü -
tekrar kürsüye geler~k: . nakale fasıllan aynen kabul edildi. 

_ Arkadaşlar, dedı. Dava 2 mıl- B d b k k- ı 
. . un an aş a bugün u top antı-

ynn 600 bın lirayı şu fasıldan bu d R' ,.. b s· in _ . a, ıze .m.e usu Fuat ırmen , 
fasıla almak deglldır. Davam şu hafta! k k 11 d k' • 
buhranlı zamanlarda tasarrufu te- ı arar cetve n e ı umı.ımı 

heyette müzakeresine dair olan (danıin etmektir. Öyle möşküllerimiz 
yak hadisesi) takriri kabul edılmlş 

var ki onları yerine koymak için ta-
ve Fuat Sirnıeni.tı teklifi üzerine sarruf lazımd1T. Bir Devlet mües-
memurin mu.hakemat kanununun suı; sesesinln böyle bir zamanda yeni bir 
yapan memurlar hakkındaki mad -binaya taşınması ne demektir! Eski 

bina neye yetmiyor? İlla ki her delerin! kanunlarda bir irtibat te -
mini için bir defa da Adliye EnciiDevlet müessesesine bir bina mı ye. 
meninde görüşülmesi kararlaştırıl -

tiştirellm. Şu hale bakın k1 bütün 
mıştır. 

hayatında mukteııit olan Hiisnü Ki-
tapçı bile M.azbata Muharriri olunca Aynca tlbiiyet muamelltından a-
deği~yor. lınacak harçlara, dair kanıınun .... 

Sozlerlnln burasında ~f'rlni, f kizlnci maddesinin değiştirilmesi, 
kürsünün ön tarafındaki tnralardan Yozgad Mebwıu Sırrı İçözün a~ıllar 
birinde oturan Hü:mö Kitapçmm hakkındaki kanunun birinci madde
yilzünde gezdiren Ziya Gffber Etili sindekı müddetin uzatılmaıına dair 
bağırdı: kanun teklifi, askerlik kanununun 

- Sana yakışmaz bu hal Hiisnü 339, 61 inci maddelerinin değiştiril. 
Kitapçı!... mesiue "1r kanun layihası, gedikli 

Mebusların giilüşmelert. arasında çavuş Mhlısin oğlu Emin Özçellk'ln 
kürsüye gelen Hüsni.i Kitapçı, Hü- mahkum olduğu cezanın affına dair 
kornetin ve Biitçe Encümeninin icap kanun layihası, Türkiye ile Alman
ettiği yerlerde lô.y1k olduğu veçhlle ya arasında ticari mübadele Ye te-
tasarrufa rinyet ettiğini anlattı. diyelerln tanzimi hakkında akd ve 

MÜNAKAŞA DÜELWSU im7.a olunan iki anlaşma ile bu an-
Zlya Gevher Etili, üçüncü defa laşmalara ba~lı protokol ve mek -

olarak konuşmak üzere kürsüye ge- tupların ta~dikine dair kanun layi
lırken birden Rels Vekillnin şu mü- hası, P. T. T. İdaresi biriktirme ve 
dahalesıle karşılaştı: yardım sandığı hakkındaki kanun 

- Fasıllar konuşulurken hangi layihası, ecnebi devletlerden temin 
maddeye itıraz edildiği tatırih edil- edilen ve edilecek olan kredilere 
ı<ln... Şımdi söyleyin B. Ziya Gev- mahsuben celbolunan harp teçhizat 
her, siz hanın maddeye itiraz edi- ve levazımının gümrük resmi ile sair 
yorsun uz .. . vergi ve resimlerden istisnası hak-

Bundan Ronra Ziya Gevherle Reis kındakl kanun lay1hası müzakere ve 
VekHı arasında şu ruha vere geçti: kabul edilmiştir. 

Zıya Gevher - 'Mazbata Muhar- MecUs çarşamba günü toplanacak-
rlrl umumt olarak konu,tu. Ben de tır. ( B. B.) 
umumi konutrnaya mecbuı-um. .. •••••• ., ........... , ......................... .. 

Reis Vekili - Ben Mazbata Mu-
harrırıne milsamaha ettim. 

Zıya Gevher - Lıltfen bana da 
müsamaha buyurunuz. 

Reıs VekıUnin hır ~ey söyleme
mesı karşısında sözlerıne devam e
den Ziya Gevher dedi ki: 

- Hele yapılan münakalenin bir 
faslında halılı: müfettlşlne nrilmek 
uzere bncırah tahs1satı istenıyor. 

Sorarım size, balık müfettişine on 
pa~ verecek kimse var nıı içiniz. 
de?... Tutulan balıklar tekl'ar deni. 
ze dökülür, kolınıtulurken bunlan 
sokağa döktüren akılıııızlara on para 
vermiycceğiz. Bu adam, aldığı har
cır•hla balıklan sokağa döktürdü
ğünü mil görmeğe gidecek? Kendı 
hütçelenmizde bile tasaı-1'111 yapar. 
ken Devlet bütçesinde taunuf yap
mıyacak mıyız? 

MALiYE VEKiLi KÜRSÜDE 
Bunun üzerine meseleye karışmak 

lüzumunu hisseden Maliye Veklli 
Fuat Ağrah, münakale yapılması 
islenen para ile merkez kontrollerı
nin çoğaltılmak iıtendiği, yoksa ba
lık müfettişlerine ha.rcırah verme. 
n1n bahis mevzuu olmadığını anla
tarak si52lenne şilyle devam etti: 

- Su mahsulleri için eok mühim 
esasları ihtiva eden bır kanıın layi
hası Hükılmet.çe hazırlanmıştır. Mec 
ilse ya verilmiş veya verilmek üze. 
redir. 

ZIYA GEVHER, YiNE 
iTiRAZ EDiYOR 

Fransaya 
çıkarma 

Londl'a, 16 (A.A.) - Alman rad
yosu <son günlerde dilrt motörlü, 
Fransız aahılıne yaklaşan tıepeden 
tırnağa kadar ııilihl1 İngilı~ kıtala
ı ının nasıl karaya çıktıklarını> an
latmaktadır. 

AJman radyO!tl karaya çıkma te
şebbüsünün keştedildiğinı ve İngı
lizlerın bir mania ateşlle ltıırşılaş _ 
bklarını Miy1-neıtt. ve şöyle demek.. 
tedir: 

cBu tetebbüs birdenbire sona er. 
mlf ve İngılızler allihlarını ulılle 
bırakarak ll'Özden kaybolmu~ardır. 
Alman tayyareleri geri dönetı mo. 
törlere hücum ederek bunlardan b~ 
rınt hatırmı~lardır.> 

Yeni Avrupada 
Fransantn vaziyeti 
Paris, 15 (A.A.) - Birkaç Fran

sız gazetesi, Fransa hükCımetinden 
7en1 Avrupa meselesınde kat'i va.. 
zıyet almasını istemektedir. 

FurugtHanın 
beyanatı 

(1 inci ıaJıifechn devam) 

temin etmek isteriz; İranın va_ 
ziyetı buna müsalttir. İranın bıı 
coğrafi vaziyetinden biz istıfade 

,J-. MMı.a-. cıeııa.m) ı y a a 
.r1DaJI bvaiin Japoaya için temin ve (Birinci n.hifedffl ~) 
tesis eWiJ ilk Ja&mle vaziyeti çolıt v a z ı· y e t miz Donetz dirseğinde dÜflnan 
kuvvetli olup .Japon ktımandanlan- ask.er toplulnldannı ve Don j)e 
nın ve Am.iraDeriDin neticeye ümitle d v • d • Donet.z arasında demiryol teais· 
bakabil.aıelerlne pek müsaittir. Şim- e g 1 ~ m e ı \erini mnvaffakiyetle bombala· 
di emniyetle aöylenehilir ki, Japonya ~ mıştlT. 
artık dea.il ilstünlüğünü garbi Paai- - • - - - Ava tayyarelerimizin himaye .. 
fikte elde etmek iiuredlr. Esasen İngiliz k u v ve t ı e r i sinde bulunan stukalarla savaş 
denizden Japon askerinin nakli, A- tayycırelerimizden mürekltep kuv 
merikan ve İngiliz deniz üslerine hafif bir ilerleme ve li tcşkiller, taarruza hazır düf-
yakın sahille~ bunların ihracı bu m.an zırhlı kuvvetlerine ve i~e 
üstünlüğün barlı alimetlerldir. J~ kaydettiler 1'oilaruıa ezici darbeler vurmuf-
pon kara kuvvetleri de ilk vazifele- !ardır. Düsman cephenin merkez 
rinde çok muvaffak olmuıJ.ardır. KAHİRE, li (A.A.) kesiminde. ağıy silahlar ve müte-
Japon ~av~ kuvvetleri ise, şımdıye İngiliz Ortaş.arK kuvvetleri unıu- harrik malzeme bakımından bil-
kadar hıçbır muharip deYleUn lmva •mi karargahının teblı&"l: hasaa ciddi zayiata uğramııtır. 
filolarına nrliyesser olm11m1ş muvaf- j Baılıca kuvvetkrımıı Gazala'nın Volkov kesiminde ve Mur-
!akıyetler uzanmışlar n fevkalilde cenup bölgesinde yeni terakkller ınansk demiryolu boyunda Al
ış görmüşlerdir: Jap_o~ tayyuı eleri- kııydetmi~lenHr. man hava kuvvetlertTlin yaptığı 
nin en ~uvvetlı İngılıı zırhlılann - 1 Taigelabd'ın timalınde H!nd ve akınlar mücesir olmu~Lur. 
dan Jkisıni veya üçünü ve 33000 lngıliz kuvvetleri llerl hareketlerı Haktuma İffl'al edildi 
tonluk Amerika tayyare gemisını estıasında ikJ defa Alman tankları- Moskova 15 (A.A.) - Mos-
hareket halind ·· .ı ·· ·· b t L d biJd ::1·-· • e ve gunuuzuıı a ır- nın ve kamyonlara bindirilnıl:;i pı - ıı;;ova ra yosunun ir ıgme gö-
mıt olmaları çok dikkare liiyıktır. j yade kuvvt>tleıinin taarruzuna uğ- re, 4 gün devam eden anudane 
Buud~n batka Ha vay sulannda uç 1 ramıctsalıır da bu taarruz geri püs- muharebelerden sonra General 
~m~rıka zırh1ı~llc Singapurda iki kıll'tÖlmfiştür. Bu çarpışma esnasın- Kuznetzov'un kumandasındaki 
Jngıliz kruvnzörtıııü~ ve birkaç dos. da Alınanların 16 tankı tahrip edıl. Rus .lc.uvvetelri, Haktuma'yı zap 
troyerin batırılmış olmat.ı dn bunla- 1 t . tetmİ"S.lerdir. 

il" . . 1 m e- ır. 

ıra lnave edılınce Japon hava kuvvet- ı Cenubu .,.arbi istikametinde İnı;i- Tula ve Orel'de vaziyet 
er ın - d "ki · ı · l! kili- .. 
. gor u en • 111 

• u~u gu lız kıtaları dı.işmana kayıplar ver - Stokholm, l 5 (A.A.) - Stok 
goze ç.arµar. Batan gemılerın hPrn dlrmişler ve 60 kadar esir almışlar- holmun askeri mahfillerinde ya
hava to~iIJerile _ ve hem tayyare dıı. Bu kıtalar 7 top ve içinde 3150 pılan tahminlere göre Ruslann 
bombalarıle ve pıke uçuşlarile batı. hektolitre benzin Lıulunan düşnı.anın birçok köyleri almıya muvaffak 
rı_ldıkları ve Japon hava kuvvetleri- bir levazım deposunu ellerine geçir- olduklan Moskova cephesinde 
nın f!'ayet az zayiat verdikleri an- mişlerdlr. ric'at eden MilıveT tümedlcrinin 
Jaşı!ıyor. Büyük iki İngilız zırhlısı Hudut bölges' de Cenubi Afrika sayısı 51 den apğı değildir. Rus 
yedi tayyare kayıb1 mukabilinde ba. kıtaları 200 ve .ıelld daha çok esir ileri hareketi bilhassa Tula civa
tırılmıştır. Ne olursa ol.sun, Japon ve 3 tank almışlardır. Esirlerin ya. nnda ve Orel iatikametinde seri 
tayyarecıU- ni b' .. t- 1 gı n ma ır ve us un ° - rısından fazlası Almandır. Bu kıta- teraklciler kaydetmiştir. Donet% 
duğuna, bombalarile torpillerinın de lar Solluımın ı:ıarkındakl dü~an ve Azak denizi bölgelerinde Rus 
da~a çok kııdretli infilak maddele- nıPvziluini de bombardıman etmiş- il•ri hareketi daha ağır olmu{ltur. 
~~~1 

h;vt b~lunduğuna hükmoluna- lerdır. Bununla beraber Almanlar, Rua-
1 ır; ususıle Prince of Wales gibi Tobrnk ile &Ilum araaındaki sa- lann biT noktada ceph,.yi yardık. 

en yeni İngiliz :zırhlılarının bava 
hilde yapılan tem1zleme ameliyatı 1ann1 kabul etmektedir1er. 

taarruzJarile batırılmış olması dik- Tobrukun b'atfin şark -ve cenubu Fmlandiyada büyük bi~ inkisar 
katli bir incelemiye muhtaçtır. Bun- şa.rkı bOlgesınde memnuniyete ııa... ve ciddi endi~eler ihsas edilmek· 
tarın batmalarile altı ay evvel Al-

yan bir tekilde devam etmektedir. tedir. Çünkü Finler Noelden ev· 
man Bısmark 2ırhlısının mukave- AL''AN TEBLl""I 

.. 1z vel Moskovanın zaptedileceğini 
metl ve batmak tarzı arasında bfi- Berlin, 15 (A.A.) - Alman teb- ümit etmekte idiler. 
yük farklar vardır. Keı:rımiyet ıle !iği • 57 kasaba ifga) edildi 
keyfiyet beraber ol~alıdır. 1kı Ja - A~rllca ~imalinde İngiliz kuvvetle- Moskova, 15 (A.A.) - Sov• 
pon zırhlısının ve hır tayyare gemi- ı Tinin yaptığı yeni taarruzlar Alman yet radyoıu dün Kızılordunun 
sinın battıfı hakkındaki Amerıka Stııkalarlle İtalyan hava kuTVetlerl yeniden 5 7 kaaabayı i,gal ettiği
haberleri teeyyüt etmemıştir. Japon- 1 tarafmdan ağır çapta bombalarla ni bildirmektedir. Birçok kesim· 
!ar bug.une kadar ancak bır mayın tardedılmiştir. !erde ve bjlhassa Klin cenubun• 
gemisının battığını, bir hafıf kruva. Tobruk cenup doğuııundald dllt-
zorle dlğe bi · · d da dü~man şiddetle mukavemet 

, r r mayın gemlı<ının e man bataryaları da bombalanmış •e etmiştir. Buna rağmen General 
~afıf başara uğradıklarını, ıkı nak- blr hava meydanrndakl benzin de- K k 1 b 
1 ı. · · b uznetzov uYvet eri cenup a· ı_ye gem sının attığını ve diğer iki- polannda yangın cıkarılmıı,tır. d J 1 k 
sın ın hasara nğradığını kat'i olarak l iGI tıva oİ7r!l i eri eme tedir. 
bıldırdıler .. , •g-üne kadar 202 Ame- TAf,Y AN TEB[,, TEŞEKKÜR 
rtkan tayyatesinln tahribıne muka.- Roma, 15 (A.A.) - İtalyan ordu-
Lil Japonlar ceman 61 tayyare kay .. ları umum1 kararglhının 661 numa- Aile reisimiz Emekli Albay Hü~e-
betmlşlerdir. ralı tebl.ği: yin Ragıp Emeç'in vefatı münase-

Umumi sıvasi dıı:rum, Japonyanın Gazala bölge~mde devam eden betile elem1mize iştlrlk buyuran 
böyle bır hllrbe l!.'irnıesi jçln en mil- düşman sıkıS'l kuvv~tlerintizin her dosUarımıza minnet ve şükranları
sait şekilde olup Japonya bundan tarafta karşılık taarruzuna geçme- mızı aı'?.ederiz. 
daha eJveri~ll zaman bulamazdı... c:::ı)Je karınlaşmıştır. Sollum ve Bar. Em~ -vo Gür8tl aJltı!Mi 

Jarıon milleti, Renelerdenberi Ç1n- din mustahkem mevkilerıne yapılan Üsküdar Asliye Hukuk Ha· 
de yaptıldan kavgaların seme~eslnı diışman taarruz teşebbüsler} kırıl - kimliğinden: 
istihsal etmek ve orada kendilerı mış ve elimb:e birkaç esır geçmıştir Münevvet ıtıarahndan kocası 
için lazım olan menfaatlerı temın Beykozun Paşabahçesinde İnci· 
eylemek hususunda İngıltere ve A- Ekmek meselesi köy Köybaşı Tuğla fabrikası 
merika ile çarpı~ak istemiştir. Bu (1 iJ\Ci ıtıhifeden dffa.m) sokak l O No. da Mehmet aley-
istek bütün zihinlerinin ve kalbler!- h' ıl b d d 

henüz bu hususta bir teblia ya- .ne aç an oşanm.a avasm a 
nin, bütün rııhlarının derinliklenne • "'dd ] h M h d" 'k 

pılmamış olmakla beraber, ha- mu eaa ey e me ın ı amet. 
kadar nüfuz etmiş old .. ıı....·-dan Ja- 4 h h 1 Jd ~ d ·ı~ 

~uıı zn bulunmak maksadile yeni buğ ga ı meç u o ugun an ı anen 
ponlu bu anlayıştan dogw an bir lıe- bl" "f ·ı b .L 1 

day fiyabna göre ekmek narkı- te ıgat ı ası e gıya m~ yapı an 
yecan lle çarpışmıya başlamışlardır. d d b l 

nın ne kadar ola.bileceği üzerin- uruşma sonun a oşanma anna 
Japonlar, ırk, milliyet. kültür, iman, M h d' b" t 
dil ve din itibarlle yekpare b1r küt- de tetkikler yapmış ve bunu tak- ve e me ın ır sene ev eneme. 

riben 16 kurus. olarak tesbit et- mesine karar verilmif ve gönde-
ledir. Bunlar, hazırlanmış, teknık ı J M h d k 

m.İ«tir. Belediye, digw er taraftan Tİ en j am yine e me İn j a-Va!(ıtaları mükemmel bir ordu, bir '" "'- h 1· d · 
ekmeg-i bu naTk üzerinden sat· met.giuunın meç u ıyetin en gen 

deniz ve hıı.va kuvveti vüeuda getir. l ld d hk 
t.1 manın mı, yoksa eskiden olduö11 çevri miş o uğun an ma eme-m'-Y'erdir. Muvaffakıyet unsurları .. -

lı: gibi ekmeklik una yüzde bı·r mik mizden 19 / l 1/1941 tarihinde ne adar çok olursa olsun, dikkatli 
k d tar r•vdar karı,tırarak dah• •-'"U verilen kaTaT tebÜğ mak&mına ve mu te ir bir sevkuidara olmana .,..... "' .. -

b . ...G ....... 1 etmenin mj muvafıL ola kaim olmak üzere i.l!n olunur. utün emekler ve timıtler boşa çıka- ..... ..... ~ 
b 1. 1 rJ cam yolunda atas. bnnalarda bu- c94 l-1122> ı ır. yı tasa anıp movaffakıvetle ,.. 
tatbık edilmiş sevkulceyş b~kını lunmaktadır. Yultanda da ~~ 
bıı defa, .Tapon Jcumandasınm iyi dığımız gibj bu tetkikler fimdiki 
yetı~miş olduğunu göı;termiş.tır. halde sadece Belediyenin bir 
•••• ,............................................ haı.1rhğ1 mahiyetindedir •• ek -

Bu garistan mek fiyatıannın ıırtıp artmıyaca-
(Binnci ıahifedffl U1iam) ğı da henüz belli değildir. Eğer 

Bundan sonraki ihanetı hiç nark1n yükseltilmesi icap ederse, 
ş.liphesiz müteyakkız bulunan o zaman Belediye araştırmalan
Türklere veya Ruslara miıtevec- nın netic-esini bir raporla Ticaret 
eih ola.cakhr. Fakat Ruslard~ Vekaletine gönd.reTek hu iki u
muafiyet vardır. Bulttarların Ya- eulden hangisinin muvafık oldu .. 
pac11ğı harp ilanı Ru~laı·da hıç. r:ıınu soracaktır. 

~ ·················· ............................. . 
bir tesir yaratmıyacaktır. 
BULGAR xuaMA.Y BAŞKANı Mussolini'ye suikast 

SoCya, 15 (A.A.) Alman 
Bıışkumandanlığının daveti üze. 
rine Sovyet cephesini ziyaret et
miş olan Bıılgar Kurmay Başka
nı General Lııka.s ve refakatin
deki subaylar Sofyaya dönmüş. 
tilr. 

Londra, 16 (A.A.) - Trleste'de 
Mll.!!Soliniye kal'Jı bir ımikasd tertip 
rden suçluların muhaltemeai sona 
ermirtir. Alınan karar netice.inde 
9 Yugoslav kurşuna dlzlleeek, 16 sı 

dn uzun hapis cezasına çarptınla • 
cakhr. 4 kişi beraet etmiştir. 

MELEK 

SARAY 

Va.tetlo Köprüsü 
(Türkçe) 

Deniz Kartalı 
Duğla.6 Fairbt>nks 

Marga,ret ~ııood 

Vaterlo Köpriiıü 
(İngilizce) 

Ali Baba KJzlar 
Pans~5'onunda 
Eddi Kan ur 

ALKAZAR Öldürm.iyeçebin 
iELH.,a un_a_ Genç A,ılclar 

SE.S 
SUMER 

('I'ürkçe) 

Kadın Sevince 

Bir Kadın 
Yırattırn 

Ziraat Vekaleti neşriyat faslına 
alınmak istenen 6000 liraya itiraz 
eden, bunun yerine köylünün sapa.. 
nına demir alınmasını daha muva.
fık bulan Ziya Gevher ile Osman 
Şevki Uludağ arasında ciddi bir 
münakaııa geçtikten eonra Ziya 
Gevher, radyodaki ziraat saatinde 
koylünün binbir derdi varken sün~ 
bütün ekllişi hak.kında konferanı 
verdirmenin gülünç olduğunu söy
ledi ve ktıru lafın bir tara.fa bırakı
larak fiilıyata girişilmesini Ziraat 
Vekilinden istedi. 

::ee~:1' düşmanlarımız istıfaue ·Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
ŞARK 

TAKSİM 
Birle~n Ka~bler 
Ye~] Kora.anın 
Kızı 

Kürsüye gelen Ziraat Vekili Mnh
lıs Erkmen, Ziraat Vekaletinin bir 
çok müsbet faaliyetlerine ioaret etti 
ve aynl zamanda Vekaletin ek.im sa
hasını 800.000 dekardan bir m.llyon 
dekara çıkardığını anlattı. Bu ara
da bir Mebus, radyoda konferans 
verım Bayanın burnundan veya kar
nından konuştuğunu söylemek iste
diyae de bütün Meclisin: 

- Hayır, ha1n ••• Çok cüzıl ko.. 
nuouyor ••• 

BaşYekil Flirugi Han yapılan İmtihanla ve gösterecekleri liyakate g3re takdir edilecek saatlikle 
lttitak teklıfini muvaf1k gördü- tornacı, tesviyeci, bakır borucu. demir borucu, akümülatör tamircisi. 
i'finu ve yakında Meclise verile. motorcü, elekmkçi ve tiırbincl alınacaktır. 
ceğıni söyledikten sonra memle- Gıdip gelme yol masrafları kendilerine alt olmak üure icap eden 
ketımfaden de bahsederek ou be- v~aiklerile Giilcük Deniz .Fabrikaları Umum MüdürlöA'ilne müracaat 
7anatta bulunmuştur: o}{!n>ı•ıı•l. (10852) 

c- Türkiye ile benim şahsi 
alakam vardır. Bundan evvel, 

Osmanlı hllkiimeti zamanında 

münuebetlerimiz iyi değtldı. Bu 

gün ise arada büyük farklar 

vardır. On sene evvel Türkiye 

ile bir muahede aktedilnıiştir. 

Türkiyede aefir olarak bulundum 

ve büyük Atatürk.le tanışmak 

terefine nail oldum. Milletime 

ıunu söylemek isterim ki, Türki

Je İrana daima samimi bir dost 

olarak kalmak umlndedlr.> 

MES'UT GÜN_ER 
TUrkçe sözlU - Arapça ,._ r~uh 

ftB n ÖL VEHA 9' ın En son zafer abidesi
11 

Pek yakında: 

~0,,1ERveTAKSiM 
= SiNEMALARINDA 

IYILDIZ 

OPERA 

ŞIK 

Ay Doğarlcen 
Aşk ve İhtiras 
Mult.addes Vazife 
Metropoliten 

Akasya Palu 
TayYareei 
l. su,far 

f ~tanhul cihetinde ... ·················· 
AZAK l f z~b:~••u• 

11 KanuMuzlar 
Treni 

lU Yurtta Cüm
huriyet Bay. 
ramı 

ALEMDAR 1 Zafer Ordı.ıau 
MİLLi Casuslar 

Diyannda 

MARMARA Ölmiyen Aşk 



___ _.....__..._ 

E TASVİRİ EFKAB 

- -

ısıam - Türk 
Ansiklopedi si 

24 üncu nushası mühim tetkı1c

leri uhtevi olarak lnt.l.şar etmiştir: 
ı. Mantık bakımından imal: Muı

tafa Namık. 2. Şark rlyazilerlnin 
takınmalı: A. Sadi. 3. Devlet. teşkl-
1atında Amedci: Efdalcddin. 4. A
mcdlye: M. Şakir Ülkütaşır. i. Müs
lümı:mlıkta imanın aslı: Profesör 
İsmail Hakkı İzmirll. 6. Hadis ve 
fıkıh ulemasından Aml:'Ş. : Pro -
fesör İsmail Hakkı İzmirli. 7. Di
yanbakır tarihi ve li.bldderl 8. 111-
lam aleminde dini Te ilmi hareket
ler Tlcuda getiren Seyfeddin Ame
medi: Profesör İsmail Hakkı İzmir
li. 9. Üdebadan Hasan Amedi: Ö
mer Nasuhi. 10. Kur'an bakımından 
imil : Ömer Rıza D~'T\11. 11. İslim 
Ansiklopedisi Redaksiyon He7eti 
kendini meydana çıkarmaktan niçin 
kaçıru7or! 12. Şerafeddin Yaltkaya
nın tercüme hataları. 

Te rki t icaret 
Yeni Hal'de 123 - 124 numa

ralı sergilerde iken terki ticaret 
ettim. Alacalı:lıların bir ay nr
fında müracaatları ilan olunur. 

Muaa Karaer 

EZLE, 

ŞEHiR TIY ATROSU 
Tepebafı Dra"' kwmı: 
Bu gece saat 20,30 da 
MÜTHİŞ A1LE 

lfo lf• 
BÜRHA.NEDDIN TEPSl 

7'EMS1LLERi 
Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında 

Bu akşam 
60.000 LiRA 
Vodvil 3 perde 

Yazan: SE.ViYE TEPSi 
EŞBER 

Ustadıiıam Abd6lhak Himld'ln 
ıabeeerl, 2 ncı perdeıti. 

ZA Yl - Fabrika HaTIIzlar
dan aldığım (8459) No. lı hüvi
yet cüzdanımı kaybettim . Yenisi
ni çıkaracaitmdan eskisinin hük
mü yoktur. Muzaffer Uraz 

Duüttef.U Müdürlüpiadea: 
81 takım har ci ve 8 1 takım 

dahili elbise ile 22 kaputun ima• 
liy~ ve 81 ka~ketin mübayaası 
açık eksiltmeye konuldu. 

Örneklerini görmek ve tartna
meeinj okumak :.,•iyenlerin Nuru
<>«naniyede Türk Okutma Kuru
mu Müdürlüğüne müracaat et
meai l&zımdır. c 11086:. 

Ga yr imenkul malların 
açık artırma ilanı 

Çatalca icra Memurlu;.ndaaı 
Çata'caya bağlı Çöplüce köyünde ve Silivri ufalt yolu üze

rinde iti.in 'ıe tapu kaydına göre 97 ptırça ve 8305 dönümden iba
Tet Ye lı:ayn k sularını havi arazi ve çiftlik ebniyeaile, "hır, .aman
lık veaair teferrüatile sebze bahçe.İni havi ve Çöplüce çiftliği na
mile maruf çiftliğin umumu 2280 .ayılı kanuna göre pe9in para 
ve açık arttırma ile satılacaktır. Tapu kaydına göre çiftliğin bir 
kısmı Zir.uit Bankasına merhun olduğundan rehin bedeli, aatı9 be
delinden tercihan ödenecektir. Diğer haciz sahipleri 100 üncü 
madde ahkamına tabidir. Çiftl.ğin umum kıymeti (62,000) altmış 
iki bin Üradır. Merhun çiftliğin birin.çi arttırması 5/1 /942 pazar
tesi günü saat 11 de Çatalca icrasında yapılacaktır. 

1 - l9bu gayrmenkulün artırma şartnamesi 26-12-941 tarihin 
den i.abaren 82 No. ile Çatalca fcra Dairesin'n muayyen numarasın 
da berkesin görebilmesi için açıktır. lınnda yazılı olanlardan fazla 
mnlümat almak istiyenler işbu şartnameye ve 941 / 82 dosya nu
marruıile memur"yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7, 5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi
le<:ekıir. ( 124) 

3 - İpotek sahıbi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak 
h kkı sahiplerinin goydmenkul üzerindeki haklarını, hususile fa z 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden : tibaren 15 
gün içinde eVTakı musbitelerılc birlıkte mcmuriyet.miıe bildirme· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu a.iıcilile aabjt olrnndıkça eatış 
bedel nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gö terilen günde arttırmaya iştirnk edenler, arttırma 
prtnemesini okumuş ve lüzumlu mnlümat almış ve bunları tama· 

, men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağmldık

tan aoara en çok arttırana ihale edilir. Ancak arbtırma bedeli mu
hammen luymdin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin 
alaca{.rına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunla
«ın o ~ayrimenkul ile temin ed Jmiş alacaklarının ve bundan başka 
paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarının mecmu
undnn fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on gün daha temdit ve onuncu 15 I l / 942 perşem
be gii.aü aynı saatte yapılac~k arttırmada, bedeli satış istiyenin 
alacaiına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayYİmenkul ile temin 
edilul.ii al;ac.aklan ve bundan başka paraya çevirme ve paraların 
paylaştmlm .. ı masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartile. 
en çok arttırana ıhale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılamaz ve tış talebi düşer. 

i - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve· 
ya verilen mühlet çinde parayı vermeue ihale kararı fesholuna· 
rak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse, arzetrniş 
olduğıa bedelle almıya razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmaz
aa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok art,tırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ı;:eçen günler iç:n % 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar, ayrıca hükme hacet kal
maksu.ın memurivetimizce ~lıcıdan tahsil olunur. Madde ( 1 3 3). 

Çifti k yuk rıda gösterilen 5 / l / 942 tarihinde Çatalca icra 
Memurluiu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma ~artnamesi 
daireainde sa.t.ılacağı ilan olunur. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
D eniz Fabrikaları işçi reviri eczahanesinde 100 

çalıftmlmak üzere bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İeteklile rin vesa klerile birlikte Gölcükte bulunan 

rikalan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

lira ücretle 

Deniz Fab

c: 10928• 

Şchzadeba,ında Fevziye caddes inde kain 16 numaralı ev bir sene 
müddetle kiraya verilmek üzere açık arttmnaya konulmuş.tur. Yıllık ki
ra bedcll muhammenf 480 lira ve ilk teminatı 36 liradır. Şartname 

Zabıt ve Muamelat Mfidürlüf,rü kaleminde görülebilir. İhale 2/1/942 
cuma günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin 11k 
uminat makbuz veya mektuplarlle ihale giinü muayyen saatte Dalmi 
Encümende bulunmaları. ( 11084) 

Aşnğıda gösterilen tamir işlerı Hı/l2/!111 cuma gunu hizalarında 

yazılı saatlerde pazarlıkla ihale e<l ileceklerdir. Keşif evrakları hergün 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda 
Satınalma K<>111isyonuna kanuni vesikıllarile birlikte gelmeler!. 

( l 077 7) 
Keşif bedeli Kat'i teminatı PazaTlık zama11l 

Yapuacak t, L. K. L. K. Saat dakika 

Sarayburııu Hst. etüv 
tamiri 3 10 19 96 u 30 

Sarayburnu Hst. 
tamirl 893 42 134 01 15 

• • • 
Aşafıda gösterilen tamir işlel"i 17 /12/941 çarpnba gılnQ hlzalann

da yazılı saatlerde pazarlıkla ihale edileceklerdir. Keşif evrakları her 
pn Komısyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındık. 
lıcia Satınalma Komisyonuna kanuni vesikıılarile birlikte gelmeleri. 

(10778) 
Keşif be<UU Ka.t'i tem!natt lhale ıamant 

YapıUuak iş L. K. L. K. Sa.at D. 

Davutpaşa kışlasında 

etüv tamirl 186 96 28 o' 30 
282 adet a~ap kar. 

yola imali 8000 48 450 07 15 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
llıi?& No. 111. 

Depo, mağa~a n dlikkinında veya yer hangi bir yerde elinde bir 
çuvaldan fula bulguru olanlann b 11 bulgurlan her hangi bir ı;ıekildc 

satılmak üzere bağlanmı~ bulunsun veya bulunmasın bulundukları yer, 
mlkdaı· ve kime ait olduklannı göa terır bir beyanname ile en geç 19/ 
12/941 cama giinü akşamına kadar mahalli en büyük mülkiye imirJik. 
lerile vilayet iaşe müdürlüğü ve fi yat mürakabe bürosu şefliğine b11-
dirmeleri lüzumu ilin olunur. · ( 11110) 

Deri ve Barsak 
Arttırma İlanı 

Türk Hava Kurumu lstanhul Vilayet Şubesinden : 
Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak deri -.e 

barsaklar pazarlık suretilo ayrı ayn arttırmaya konmuştur. 
17/12/941 çar~anba günü saat onda arttırılmaaı yapılacak ve fi

yat muvafık görülürse ihale edilecektır. 

Taliplerin arttırma için mezkGr gün ve saatte Cağaloğlunclaki şube 

merkezine ve şartnameyi görmek ıçin de şube merkezine ve lstanbul 
vıliyeti dnhıliııdekl Hava Kurumu şubelerıne müracaat. etmclcrı. 

(10GG2) 

1033 ton buğdny kırdırılacaktır. Pazarlıkln eksiltmesi l!J/1 2 1 941 gü
nü eaat 14 de İskendcrundn Askeri Satınalma Komisyonunda yapılat 
cnktır. Tahmin bedeli 54,232 !ıra 50 kuruş, ilk teminatı 401i7 !ıra 40 ku-
ruştur. Taliplerin belli vakıtte Kom is yona gelmeleri. ( 1609-10978) 

• • • 
50 adet tay aat1lacaktır. Taliplerin 22/ 12/94 1 pazartesi gü

nü saat 1 l de Küçükçekmecede satış heyetme müracaatları. 
( 161 7-1 1068) 

• • • 
Atıağıda ya zıh mevadın pazarlıkla eksi itmeleri 23/ 12 / 94 l 

salı günü saat 1 5 te İzmitte Askeri Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin bellı vakitte Komisyona gelmeleri. 

Cinsi M iktan Tutan Teminab 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Pusa. 
Prasa. 
Prasa. 
Prasa. 

Kilo Lrra Lrra 
~---54.000 21.600 3240 

24.000 9.600 1440 
24,000 9.600 1440 
24.000 9.600 1440 
9.000 720 108 
9.000 720 108 
9,000 720 108 

21,000 1.660 252 
(1619-11070) 

" .. 
12,000 çift kundura kapalı zarfla eksatmeye konmuştur. iha

lesi 22 / 12/941 pazartesi günü saat 15,30 da Afyonda A!>ıkeıi Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 102.000 lira. 
ilk teminatı 6350 liradır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda görü· 
lür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihııle saafn· 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 162 1-1 1O7 2) 

öl' " .. 

900 ton muhtelif eşya naklettirilecektir. Kapalı zarfla eksilt
mesi 2/ 1 / 942 günü saat 15 te Merzifonda Askeri Satın alma Ko· 
m 'syonuncla yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,600 lira, ilk teminat. 
6 1 O liradır. Taü~erin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ha
le saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 1625- 11076) 

Gayrimenkul Satış İlan ı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Osman 580/9103 hesap No. sıle Sandığımızdan aldığı 1400 lıraya 

karşı mutasarrıf olduğu Boğaziçin de Güzelce Allpaşa mahallesınde 

Bağlarbaşı Üçyolağzı ve Bağlar me vkiiııde kain eski 54. 14. 65 yeni 11. 
11/1. 11 No. lı maa ahır bir kargir ev ve bir odayı birinci derecede 
ipotek etmiştir. Bu gayrımenkulün dosyada mevcut tapu kaydı sureti 
mucibince (Boğaziçlnde Yeniköyde Güzelce Alipaşa mahallesinin Bağ
larbaşı sokağında cskı 54 No. ra ile nıürakknm etrafı erbnası İsmail 
Hakkı bağları ıle mahdut yedi buçuk dönüm miktarlı bir kıt'a bağ ile 
aynı mahallenin Üçyolni;;-zı sokağıncl a 14 No. ra ile mürakkam bir tarafı 
Rıfat ve Mehmet vercsesı bağları ile beyiıılerınde vaki tarikihas ve mu
kataalı mahalli ve bir tarafı Mu~u sünbül veresesinin bağı ve tarıkihas 
ve hazan İstanço vereseler; ile Yalısalı bağı ve hazan Komyanos bağ
ları ve Tanaş bağları ve hır tarafı Daskalos bağı ve tarafı rabli üçyol 
ağzı ılc mahdud 32,5 doııüın mlktarında mezkur numara dahilinde vaki 
maıı.bahçe bağın icareteyınlı mahalli elyevm bağ maa ahır ve babçevan 
odası ve yine aynı mahallcnın Bağlar ınevkiinde 55 No. ra ile mürnk
kam üç tarafı İsmaıl Hakkı beyın tarlası ve bir tarafı tarikiam ile 
nıahdud 7,5 döniını mıktarında bağ olduğu beyan edilmi~0t1r. ::'tfezkür 
gayrımenkuller kaydında Sandığın alacağından dolayı 4 eü icranın ve 
İsmaıl alacağından dolayı 940/2973 No. ra ile 3 cü icranın hacizleri 
vanlır. Bu haeızler Sandı!< ve muş tıerılerin hukukuna müessir değil. 

dır.) İkraza esas olan muhanımın uıporuna nazaran (mezkur mahalle ve 
sokak ve mevkılerde aynı numaralarla ınurakkam ve mecmu mesahıısı 

seneden 47 ,5 dön um olup miıştemlliı tı hır kısmı hır ve dığcri ikl katlı 

iki kısımdan mürekkep uç oda bır sofa hır matbah bir hali ve yerlı 
menba suyunu ve diğer ahır ve bir odayı havıdır. Bınalar taştan kiir
gırdır. Bınaların mecmu mesahası 520 arşın muı abbaıdır. Boıçlu viı
deslnde borcu vermedığınden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. lı kanunun 46 cı maddesinin m atufu 40 eı maddesine gore satılması 
ıcabeden evsafı yukarıda yazılı bu üç gayrimenkullerin taınamları hır 

eartname ile ve kül halinde ve bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. Satış tapu sıcil kayrlına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
gırmek ısteyen ( 375) Ura pey akçesı verecektir. .Milli bankalarımızdan 

bınnlıı teminat mektubu da kabul olunur. Brrikml, bütün vergilerle 
Beledıye resımlerı ve Vakıf icaresi ve taviz tutarı ile telHilıye riısumu 

borçluya aittir. Arttırma şartname!ll 17/12/41 tarıhinden itibaren tet
kık etmek ısteyenlere Sandık Hukuk İşleri servısınde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı vesaır lüzumlu malümat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya gtrmiı olanlar, bunları tetkık ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hak kında her oeyi öğrcnmiı;ı ad ve te -
lakki olunur. Bırincı arttıl'ma 16/2 /42 tarihıne müsad1f pazartesi gil
nü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. Muvakkat ihale yapılabllmesı iç in teklif edilecek bedelin tereıhıın 

alınması icabeden gayrı menkul mı.ik ellefiyetile Sandık alacağını tama -
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bô.ki 
kalmak şartlle 4/3/42 tarihine müsadif çarşamba gilnü ayni mahalde 
ve ayni saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sıcıllerilc 
aabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve mnsarıfe ılaır ıddıa larıııı ıli\n tarihinden ıtibaren yirmi 
gün ıçınde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bıldırmelcrl lazımdır. 
Bu '>uretle haklarını blldırmemlş ol anlarla hakları tapu sıcillerile sabıt 
olmıyanlar satış bedelınln payla~ına sından hariç kalırlar. Daha fazla 
malümat almak iste~enlerin 940/2108 dosya No. sile Sandığımız Hukuk 
İşleri servıı;ine miıracaat etmelerı lüzumu lliın olunur. 

DİK KAT 
Emnıyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrımenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamıııinlerımizin koy muş olduğu kıymetin % 40 nı teca
vı\:ı etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle 
ko•ev k ı!OStermekt.edir. ( 11090) 

ölçüı;le Lırıolyom, Galvanizli saç, pirine memeli 
mente~e. bakır perı;ln çıvısi, kırma lavmana musluğu, helezonlu piçoflu 
makkap, pirinç levha, vıdıı, cıvata ııı:ıa saplama, pidnç tiriz, İngiliz 
dişi klnvuı, kar keçesi vesairenin 17/12/941 çarşanba günü saat 14 
do Kasımoaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma Komisyonunda pa. 
zarlığı yapılacaktır. i steklilerin belli gün ve saatte mezkur Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (10866) 

lfo,,.. 

Kur u f a su lya alınacak 
1. - 12/12/941 tarih indeki kıı palı zarf eksiltmesine talip çıkmadı· 

ğından 60.000 kilo kuruıfasulya 19/12/ 941 cuma günü saat 14 de pa
zarlıkla alınacaktır. 

2. - Beher kilosunun tahmin edilen bedeli c27> kuruş ve ilk te
minatı c1012> Jıra c50> kuruş olup şartnamesi her gün Komisyonda n 
alınabilir. 

3. - Şartname ve nümunesini görmek isteyenlerin her gün •e pa
zaı-lığa iştiriık edeceklerin de belli giin ve saatte Kasımpaşarla bulunan 
Komisyona müracaatları. (11022) 

• .y.,,. 

1 - Tahmin edilen mecmuu bedeli 30.000 lira olan 3000 
adet battaniyenin 20/ Airincikanun / 94 l cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla eks itmesi yapılacaktır. 

2 - Pk teminatı c:22 5 Ch lira olup şartnamesi her gün Ko
misyonda c: 15 0> kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İstekli1 erin belli gün ve saatte Kasımpapda bulunan 
Komisyonda hazır bulunmaları . c 1 0964> . .... 

Marmara O ssübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

1. - Kilosuna tahmin olunan 190 kuruş bedel ile 45,000 
kilo sadeyağı kapalı zarf usul le eksiltmeye konulmu~tur. 

2. - Eksiltmesi 2/lkincikanun 942 cuma günü saat 15 te 
lzmitte T ersanekapısındaki Komisyon bınasında yapılacaktır. 

3. - Şartnamesi bedeli mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
Muvakkat teminatı 5 5 2 5 liradır. 

4. - Eksiltmeye ıştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı veç hile t caret vesıkalarını ve yukarıda yazılı teminat
larile birlikte tan:.om edecekleri teklıf mektuplarını muayyen gün 
ve saatten tam bir saat evvelıne kadar Komisyona vermelerj. 

c:l 102h 
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Soldan sağa: 
1. imtina etmek, Yere inmiş bu

lut. 2. Gayret etmek. 3. Buğday to
zu, Kozadan yapılan. 4. Bile bile 
Sual. 5. Nota. Çüt doğan. G. Cezire, 
Ortasınıı bir (N) koyun, meşhur 
Çin şehrine doğru olsun. 7. Şe i'ııe . 
. Koku, Sudn köpüren nesneyi. fı. 

Az sıcak, Yokuş'un terııi. 10. Gayret, 
Musikide ahenk. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
'7.30 Program 
8.33 Müzik 
7.45 Haberler 

18.03 Müzik 
19.00 Müzik 
19.30 Haberler 

R 00 M!l~ik 19.45 Konuşma 
8.15 Evin saati 19.55 Müzik 
8.:rn Müzik ,20.16 Radyo gas. 

12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.45 Haberler 
13.00 Miizik 
13.30 Müzik 

20.46 Müzik 
21.00 Ziraat (T. ) 
21.10 Müzik 
21.30 Konuşma 
21.46 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 

18.00 Program 22.65 Kapanış 

r BORSA 
15/lt/191,1 lr!UAMELESl 

Londra 
Nevyork 
Madrid 
Stokho. 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 

6.24 
132.20 

12.9375 
100 İsv.Kr. 30.76 

ESHAM VE TAHVİLAT 
MUAMELE 

Evvelin Bııyuı 
İkramiyeli '1o 5. 938 20.30 -.
ikramiyeli % 6, 933 

Ergani 21.85 -.-
Sivas-Erzurum 1 .19.75 

Sivas- Erzurum 2-7 -.- 19.80 
%7, 1941 Demiryolu 1 19.70 -.-

o/o 2, 1932 - .- -.-
Anadolu Demiryolu 

1 ve 2 
Türk Borcu Tranş 2 
t ıo: nnnknsı nama 

1 
Merkez Bankası 
$ark ıleğirmıınleri 

- .--.-
-.--.-
-.--.-
- .- 134.50 

-.--.-

lfBorsa harici altm fiy1t~ 
Reşadiye 2'T Lira 25 Kş. 
Kalın Beşibirlik 128 > 60 > 
Külçe altın gramı 3 > 85 > ····································· ..........• Tasviri Eflc \ .. ---

Nüshası (S) Kuruştur 

I" b Ş •ti 1 Ti1!'~'1:te lltırif 
. ,.. one eraı • ~11 için 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 , 14'50 > 
Üç aylık ...... :.. ... 400 > 800 > 
Bir aylık ... . .... .... 150 > yoktur. 

Birincikinun : Salı 

1'50 H. 
Zilkade 

27 

Güo • 3~1 
16 

-H57 
Huınl 

lcl klaua 
3 

Kaş m~9 

Vakitler Er.ant Vasati 
s D s. D 

Güıaeı {Yarııakl) 1.12 38 J7 2ı) 

Öil• 07 28 i2 10 
iıd•JJ f,a9 48 i' 29 
Aqaıa lJ 00 16 42 
Yataı Ql 39 ıs :ll 
im••' lY arnasn 12 50 ) ~l 

;.; il il 1. il 1111' ""''"'il ili" 1il 1 i li" h l 11 •• 
Sahibi : Z. T. EBÜZZlYA 

Neşriyat Müdlirü : C. BABAN 
Basıldıtı yer: Mat1'aai EBÜZZIYA 

· h Necati : Eczahaaesi Bahçekapıda Vakıf han karsısında se erci Hacı ekir sokağı asında~ır. Bask y r e sub si yoktur 
/ 


