
· -r at V .,kal etinin tebliği 
A.u...ıra, ıı (A.A.) - Ticaret Vek!letuıden teblll' 

edllrnigUr: Ynba:ıcı Ulkelere ihraç edilecek mahaUl&t 
ve ınamuıAtm llsanaa. tAbi tutulmam hakkDıdakl 
2/ 13477 sayılı kararnamenin ıureU t.albıklne ı:nUtedalr 
muaddel talimatnamenin fhrac;larma liaa.Dıı verUmlyen 
bir nuınaraıı listealnde bulunan gümrük taritealnin 287 
lnCf poziayonuna dahil ve demir yo~ kulla.ıulmı· 
yan kUı:Uk eb'addakl tahta traverslerin nıezkQr lali· 
matnamenln I1saruı verilen iki nwnara.Jı ıuıteaıno alm· 
d:ğı blldlrlUr. 
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11 ınci Tasarruf haftası başladı 

6 
aqja 
Afrıkadaki 

harp 

Başvekil Refik Saydam 
nutkunda dedi ki: 

Sollum da 
zaptedildi 
ingilizler 2 O. O O O 

es;r aldılar 
Ne/ simize, memleketin iktı
sadi kudret ve istikbaline lnailfo7crin "Dcı•on3aırr •. zırhlısının bir harJJ esnasında 

ta1111areden alınm~ resmi 

B~ekil d-Oktor Refik Bavdam 

Başvekilin nutku 
karşısında 
:Y a2:&ıl: Antll US 

imkan, ıı (Bqmaharrlrlmlz
det telefonla) - Muhterem Bat' 
vekil Relik Saydam bugtln Anka
n. balke\ inde e67ledfğl gttzel bir 
nutukla 11 lncl milli Udnat ve ta
aarnıt baftasmı a(h ve bugttaldl 
ldmadl harp içinde Cambarifet 
rirlayeıünln amam! vaziyetini 
eaab bir tablo ,elillnde ~ Bu 
taWo be.r biri ayn ayn tetkik o
luaabHcr.ek muhtelif me\"Zular a 
namda umumi bir irtibat battı 
vardır ki sadece bubaa üzerinde 
biraz dikkatle durmak hepsi hak 
inada umumi tilr fUdr vcreblllr. 
Bahsetmek ls~ğbnlz bu umumi 
hat bancJa,ı eV\·elld milli lktı!lat 
baltaliınıun sulh lktaıadlyatina Is· 
u.& etmed ve bu deı.Jd milli lk· 
tmat haftasının lae tamamen Urtı 
udi harp hareketleri lelnde ~la· 
muı ve böylece devam edip dde
eeihıbı anlatılmakta olmuld11'. 

itim ad edeceğiz/ 
Milli iktısat sahaaında Cumhuriyet ida

resinin ba§ardıiı işlerin ehemmiyeti, hatta 
azameti dünya vaziyetinin bugünkü miif kül 
şartlarına rağmen iktısadi aahci.cla her hangi 
bir sarsıntıya maruz kalmamı§ olmakla 
sabittir. 

Ankara, 12 ( A.A.) - Başve· 
kil doktor Refik Saydam bu
gün Ankara halkevinde aöyle. 
diği bir nutukla on birinci ta
samı! ve yerli malı haftasını 
açmiftrr. 

Bu münasebetle halkevinde 
yapdan törende Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhaltk Renda 
ile Vekiller, Parti Genel Sekrete 
ri Fikri Tür.er, mebuslart Genel 
Kurmay ''e Milıt Müdafaa Veki.· 
leti erkanı, btitün veklletler 
müsteşar ve miıdilıii umumtle· 
riyle milli lbankalar ve mUesse. 
seler mt1dürU um\ıintlerit eehri· 

hazır bulunma.kta idi. 
Törene Tllrk mUzik birliği 

ta rafından söylenen istikl&I mar 
şı ile başlanmış ve bunu Bqve· 
kil doktor Refik Saydamın haf
tayı açış nutku takip eylemi§ -
tir. 

Başvekilin bUyUk bir alika 
ve dikkat ile ta.kip edilen, sık 
sık ve 8iirekli alklflarla ka.rşı. 
lanan bu nutkundan '80DJ'll 
Türk Maarif Cemiyeti l.laeei ta· 
lebeleri "yurdumuzu geziyoruz,, 
piyesini tem.sil eylemişler, Türk 
müzik birliği koro heyeti de . . 

Gazi Temye JlnetitüBO. taıe.. 
helerinin ıpuhtelif halk oyunla.. 
rı ile menalme 80D verilmiftir· 

(Deftlm ı MJlde) 

Silivri önünde bir Urug-1 
. vay velkenlisi battı 
Filisline giden 3 8 O Musevi muha

cirden ancak 1O5 şi kurluldu 
Dün Silivri önlerinde feci bir 

kaza. olmuş, 100 tonluk bir U.. 
rugvay yelkenlisi batmı§trr. HL 
dise şu şekilde oereya.n etmiş. 
tir: 

Bulgaristandan aldığı 380 
kişilik bir Musevi muhacir ka • 
filesini Filistine götUnnek lbe.. 
re limanmnza. gelen ve Boğa& 
da demirliyen bu yelkenliyet 
hareket edeceği sırada bir ıuh
hiye memunı ile bir de kılavuz 

verilmiştir. Gemi, bu memurla· 
n da alarak yola çıkmış, Siliv. 
ri önlerine gelmiştir. Gemi bu. 
rada, yani Silivri açıklarındaki 
kazıklardan bir kaçma bindir
miş, derhal delinerek kayna.· 
mıştır. 

Gemide bulunan blltün Muee. 
viler, denize dökülmüşler, bir 
lmmıı yüzerek bir kısmı da a. 
kmtmm tesiri ile sahili bulmU§
lardır. 

v 
e gagmur 
başladı • 

gıne 

.---·----------. Dün de bir çok evler çöktü 
Milli tasarral llllrll•• ··-...... ,aı Edirne, 12 (BUlt1Uli mulaabi,;. 

~) - Şehirde bugUn de 
Blum oıaıp•m ndr•- llltallısl : birçok evler çökmtlştllr. Yağ

Şimdi parolamız azami 
tasarruf yapmaktn 

ihtikara sapanlar ele geçer ve peripn olurlar, 
bunu unutmamalı! 

mur tekrar başla.ımttır. 
Köylerdeki kayıklar toplattı • 

rılai'ak FA1irne - Yıldırım araam 
da nakliyata tahaia olunmu9tur. 
M.eriç köprilsll ile Boenaköy a • 
· rasmdaki bahçelerin damların • 
dan 15 kişi kurtanlmıştır. 

Yıldırım yolu henilz kapalı. 
dır. Bu mahalleye bu 5balıtan. 
beri Gazi Mihalden kayıklarla 
ekmek gönderiliyor. Tombazlar 
tehir içinde ve Tunca Uz.erinde 

mühim hizmetler görüyor. 
Bosnaköylüleri büyU.k set ü

zerine topla.nmışbr. Arda yata· 
ğtndan gelen sular köyii bumış 
ve dUn bu köyde dört bet ev 
su altındayken bugün yirmi 
ev yrkılmıştır. 

Sular azalmadığı takdirde 
yıkıntıların deYam edeceği an • 
laşıhyor. 

Bugün kayıklarla acele ola. 
rak ekmek, iki tombaz ve bir 
de ~Ihhiye ekibi gönderilmiştir. 
Felaketzedelerden 425 kişiye 
bugün ekmek ve sıcak yemek 

İtalyan ricatinin 
bozguna çevrilmeai için 
donanma büyük gayret 

sarf ediyor 
Raduo oazeteatnden: 

Simali A.frikadaki 1"'1i. 
Ziz taamı.zundan oele ı "°" 
haberlere oöre lnailiz kutr 
ooleri 140 kilometre aar11-
ta SoUumu za11tederek bıı. 
oii.n öateve doaru lılts-ır • 
Lilnla hududuna ,;artnı.ş 

bulunmaktadırlM. 8i1lkÜ· 
ve ko4ar alınan eairU:n" 
miktan mrmi btni oec, ... 
mektedir. 

Elli bin ki.silik bir ltaı. 
van ktı~inin d6 imluı 
Wf/a mr edilmek ti.zere ol. 
duiiu bildirilmektedir. 

Lond.ra, 1! ( A.A.) - Amiral 
lik daireeinin tebliği: 

İngiliz bahriyesi, ,ımaıt Afri
kada İtalyan ricatini ~a 
çevirmek rolO:nU jfaya devam 
eylemektedir. (Deva• 4 dlde) 

Yunan • ltalyan harbi 

italyanlarm 
şiddetli mukave-
metlerine rağmen 
Yunanlılar 
mütemadi

yen ilerliyor 
Emirsiz çekilen ltalyan 
askerlerinin vurulması 

için emir verildi 
Atina, 12 ( A.A.) - Dün akpm 

neşredilen 46 numaralı Yunan 
tebliği: 
Düşmanın şiddetli mukavemeti

ne rağmen cephede muhtelif isti
kametlerdeki ilerleyişimiz devam 
etmektedir. Elimize bir miktar da. 
ha esir ve ganimet geçmi~r. 

Geçen sulh seuele'1ade memle
ket lktısadiyatı için belll batlı be 
def ltballt ve lllncat arumda 
muvazene, denk bllt.çe, mllU para 
llJD kıymetini korama, milli lstlh 
salt artırma , .e 18Uhııal edilen L'I)' 
metleri mllle~e semereli surette 
S&rfetmekle beraber mllU 18tlb 
sald~a daloıa lstudıal için bir §"Y 
aJ1ınna ve darhk eenelerinden 
Varlık senelf'rlne buırlumıa idi. 
.Fakat mlJJetlerln hayatında harp 
her M)'I değlıtlrdlil gibi harp 
ekonOmlslne göre lktısat ve tuar
l'Qf mefhaınunun mDll ı.a,.t için
de tatbüatı da yer yer az çok de
illlr. 

Millf Tasarruf ve Iktısat Kuru. 
mu Bask:ını Balıkesir meb'usu Ge
neral K.amn Ozalp dün akşam 
radyoda bir konuşma yapmıştır. . 

verilmiştir. 
~mumi mUfettiş bugün de • 

alikalı idare amirleriyle temas -----------

(Demmt -6 ii.ıtcüd~) 

~et.. Sulh zamanmcla olduğu = harp zamanmda da memle 
lfla. lstfhaall artırmak yine il· 

zmıcbr. Batt& sulh r.anıanmda 
oldclmıdua daha fazla llzımdır. 
ÇlinkU harp tebUkesl kart1911lda 
yahut harp idnde vafaııdqlarm 
bir ooia zarart olarak slllh altma 
almır. MllU laUbaal kuvvetlcrlu 
den mtlhhn bir kısnu fuUyet "8· 

bumda eksilir. Buna mldıabll mil· 
JI müdafaa Z&ra~tlle umumi 
masraflar normal zamanlara nJ 
betle ooğa)ır. Bu lübvla ıdllb .~. 
tında olmıyan lfdlhAal unsurlarmm 
fazla çalr5masr ve bu suretle eld 
edecekleri kıymetlerden mllıakün 
oldup k&cıar fazla tu&mıf yap. 
naaJan liznn gelir. 

Sonra suDı umumda fertlerin 
' .tts&dl faalfvet ubasmda ı;erbNı· 

fı .. ..,,.TI 1-rrnrn hu ntııınz gilıt 

• F ' "t ı:.tısaıli harp umanm· 
da nıllll müclafu sararetlerile 

t.omm.•~J 

KAzım Ozalp, on birinci tasar. 
ruf ve yerli mallar haftası müna. 
sebetiyle yaptıft bir konuşmaya 
başlarken Milli Şefimize §ükranla. 
nnı bildirmiş ve sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

'insanlığın talii üzerinde şiddet • 
le müessir olacak bir cihan harbi
nin ikinci yılında bu Tasarruf ve 
Yerli Mallar Haftası bize iktsadi 
varlığımız ve iktisadi vaziyetimiz 
üzerinde dunnak mecburiyetini 
veriyor. Bu millet bir cihan harbi 
daha yaşadı. 

Bu millet bugünkü harbin dı
şında bulunuyor. Fakat yarın har. 

( ıwuamı ~ iüncflde) General Xcbım Vaal11 

Fiyat murakabe komisyonu 

10 muhtekiri adliyeye verdi 
Fıyat murakabe komiayonu, imda Anoeloe Mazarkis Oolo. 

dün de toplanarak muhtelif İl· sunu 58 kuruı.sa aldığı 7.eytin 
leri görilşmüştllr. Dünkil top. yağını 70 kur:u§a .aattığmdan 
lantısında komisyon. son gün. dolayı), Beyoğlunda ~puloe 
lerde şiddetlendirilen talti.ba.t (kum&1 ihtiklrmdan dol&yr), 
netioeeinde meydana çıkanlan Beyoğlund& Bemar ve Jozef 
10 ilıtıki.r hi.dieeainin meaulle - (maliyet fiyatmm teebltinden 
rinin adliyeve tellimine karar imtina), lstik1ll caddesin.de E. 
vermiıtir. thtiklr yaptıkları I mil Arseblik (F.reğli ham.ası i-
sabit olanlar fUD)ardtr: ıinıli kumqm metreeini 90 ku· 

l - BQollund& SlıhDıo...... (lJıtıtxlwK ~ ~) 

ORUC 
REiS 

KADIRCAN 
KAFLl·nın 
Bu emsalsiz 
korsanlık ve 
kahramanlık 
romanına 

Haber 
Arkadaşımız 

DGNBAILADI 

ederek dircktıfler vermiştir. Ay 
nca vilayet makamında vali, 
emniyet müdUrU, belediye reisi 
8U başmühendisi ve jandarma 
komutanı bir toplantı yaparak 
bbu vaziyet ka.rşısmda yeni ted-

irler alınış ve bu arada 15 ka· 
yıkla birkaç sandalın burada 
ve lstanbulda yaptınlmaamı 

takararJ~ırmış ve iş kayıkçı us. 
lanna verilmiştir. 

Oma 
KlZILA YIN Y ARDTh1J 

Ankara, 1! ( A.A.) - Kızıl 
ay Cemiyeti umumt merkezin. 
den bildirildiğine göre, Edime • 
~ su baskmma ugrayan va· 
tandqlanmızm acil ihtiyaçtan. 
na Barfedilmek Uzıere Edime 
Kı~lay merkezi emrine telgraf. 
la ıki bin lira gönderilmiştir. 

Çör çil 
Avam Kamaraııada 

yenldea 
beraatta il••••• 

Uç İtalyan fırkasının 
imha ve eairedilmit 
olması müstabat 

değildir 
LY ata 4 inditN). 

Mıralr edl7aru 
F.dlrnedeki sel bavadlsbli 

(Vakrt) ta okuyan. fakat ba. 
nu kendi guetesinde bulamıyaD 
bir fıkra muharririnin alacalı 
beş on parayı hak etmek lçbı 
neler yuabileceğini taavvur 
edersiniz! 

Her ı;ey hatıra gelir. fakat 
aadeoe birinde var, birinde yok 
diye haberi veren gaz.et.eyi hal· 
ka jurnal etmek hatıra gelir m1 ! 
işte bu fıkra muharriri bunu 
yapmış? Ne o - yapacağı bir 
marifetmiş gibi aceleden -
haber doğru oımasm diye bir 
kerecik aormayı dü§ÜmnUt; 118 
bu gar.etenin sekreteri, muah• 
bibi, aynı nUshanm ilk sahife. 
siJ1de koca koca harflerlet falcat 
bir gUıı sonra aynı şeyleri IÖy. 
lemekte olduklarına · bakarak 
fıkrayı yırtıp eepet.e atm11? 
Başka ark~ köttl 

zan altında brraJmı&111&k için 
fıkra. muharririnin adJyle eöy. 
liyelim: Merak ~ acaba 
SelB.nıi lzzet $edel. yudıimduı 
sıkılarak ~ bir hata ol· 
dufmıu .a~ midir? 
Yoku (iftira edinfs. teabi b. 
lrr) eli~ ruhunu eevlndlr. 
menin )[eyfl ~' hiQbir ley 
olm•mlf gibi VA - Nfi ya çat-
-- IW d9ftllll ~r? 





ıç. tt."""l i t i k a : 

i ürkiyede halk 
ınurakabesi 

liulaldarımnda dünya la<·ia.ları
ıırn akisleri \ar. nu facia ya)nrz 
bir harbin mutat Ye yahut tabay
.) iıl cdilmiyPn fe\'kalade tahrip 
klii.ketlerinden ibaret değildir. 
Ası l facia iıısanhji;ı anlayı~t.akl te
rC'ddi, insanlara k1yınet biçişin
dt•l\i sefalettir. 

Ka' ~a ed<'n bloklar al'asında. in
sanın insan olarak lmtması, yahut 
onun bütün tekamülünden, bütün 
kültüründen, bütün hayat lnymet
lcrinden f('rrit eclilmesi, zincire 
,·urulmarsr mc\-:ruu bahistir. llm,-ün 
hazr yerlerde hürriyet, fildr, is· 
lii<Uil kamplarda can çekismekt.e-
dir. • 

0.;.nhuriy('t Türkiyesi harbin 
<lı~rnda olduğu gibi insanljğı hay
''anlaştıran tela'lddlcrd en de yüz
de yüz uzaktır. 

Bu halile dünyanın en mesut 
nı('ml<'keti neresidir sualine bü· 
tün ıliinyıınm vereceği tek ce\·ap 
şudur: 

- Cumhuriyet Türkiycsi ! 
Cumhuriyet Türidyesi tstiklall

ni korumak için her tedbirini al
mış geleni bekliyor, dosta dost
lukla düsmana. diismanbkla muka
bele edc.ce~z. F~ka.t bb.im milli 
ml ... ak hudııtlarmclıın dı~anda. ~ö
zömiiz olmadığı gibi, milli misa k 
huılutlannda, emniyet sahamızda 

ela kimsC'nin emniretlm.izi ihla l et 
mesine müsaade ·edemeyiz. Bizim 
bi.i~·le bir sulh tezimiz vardı r. Bu 
sulh davası içinde Tüı:";;;iye in~ana 
kıymet 'crm<>nin, tabia.te , .c miis· 
bet ilme innnmanm en g\i7:e1 eser
lerini yaratmaktadır. 

Bugün Tiirkiye hafü munıkabe
"'inin, halk haldmiyl't.inin en güzel 
nümunclcrlni her giiıı ha.yatına 
bir ~·eni zaf<'r olarak ilih·e eden 
bir memlekettir. 

~filli Şef İnöniiniin ehııfında 
tel, bir lrnlp gibi, tel< bir kale g ibi 
hlrlken insanların t<•skil ettikleri 
··~filli biri?!•" böyle bir esasa, 
halktan ı;clen Iıakıı murakabe ve 
halk hakimiyetine dayıınmaktadrr. 

İki mi ... al arzcde".\-·lm: 
l - Zaman za~a.n parti me

buslıırı lıallila temasa memur edil· 
mnltic, J.ıonf('ranslar Yererek ken
f1İll'rinin tasvip ettikleri ,.e Jı3.ki

mb etini temsil ettikleri devletin 
sl:-ı·· s ti hn~.!.ın<fa müntehlı,ıPrc 
izahat rnrmeldedir. Ru izahlar et 
r" r.ih alımın haberler ~ol< nıü-
1 imdir, her )'<'rde de' letin 'ıi)·a-.;<.>
tl halk tarafından ... iirPkli bir su· 
ret le aHıı.,Jarla tıl!ffİlı olunınak 
tadır. Ilih tik l\lillet :\leciisiniıı 
tas, ip etti~i hükiımct polililmsı 
t ıtll< t:ır:ıfmrlan da hu suretle ye· 
nlden tetkik olunnrnldıı. \ 'C hiikiı
ml't hnlliın biuat itimadına ımız

lıar olmaktadır. 
nu hali ruhu itilıaı-ile clr.\'ldln 

'\füsıı;;: si~·as<.<U it:in bir rdera.n 
cliim kli\l,ki edebiliriz. 

2 - Her ~ün rarti kon~relcrl 
1 op!:ınıyor l•öv O<'!\kla rıııclnn, na.-' . . hl)·e, kaza, , ila~et kong-rrlf'rıne 
do~ru muralmh<'n!n n halk haki
mi~ etinin en csaslı unsuru fu(l li· 
yete ~cçiyor. 

Uon~rel<•rimi:ı: daima halkın ar· 
zıılarını falıakknk ('{tireC'ek birer 
nr;~arı halini almıı;;t ır. Orada her 
şey bütün açıklığı- ile olduğu ~bi 
konuı;nltır. DeYlet iılaresi ta köy 
ocaklarınclan başlıyaral< biiUin 
Mari kaılc>meler<> gi)re bi r t<>nldt 
'<' nıurnkabt' mahiyC'tini arzrder. 

Otokritild C.R.P kadar sara
!ıatıe tatbik <-den H' tolerans ıı;ös
ter<'n bir teşekkül r:oimdi:re kadar 
ne clalıildeki idare tar:ı:larımızda, 
ne de harp ı.;onra:;ı rejlmlcl'incle 
g-ciriilınüş sc~·lerdcn değiltlir. 

Türkiye samimiyetle insana, ta.
lıiafa, müsb<>t ilm~ kıymet vermek 
emelindedir. • 

Dün~·anın en kritik zamanında 
halk murakabesine bu kadar ge· 
niş yer ,-eren Türkiyenin bu lıare
k(•ti insan haysiy<'ti, şahsiyeti ve 
Şt'refj namma iftihar oluna<'ak bir 
lıildlse{lir. 

SADR! ERTEM 

Çiftçi! 
Daha çok ek ki, kesen 

de o kadar ş~şsin. 
Ulusal El<onlmi ve 
Arttrrnıa Kurıımu 

iRTiHAL 
Akşam gazC'tesi muharrırlcrlnden 

m leddin Bildiğin babası tznıir 
'urnburiyet Halk Partisi işçi ve es· 

'lal kurumlan birliği umumi katibi 
t1Usameddin Bildiğin tzmirde vefat 

, .1 l ssUrle hal,er aldık. Arka· 
mıza \e ailesi crkfınına taziyetıe

rtmlzı sunarız. 

. .Şehir H iıbe·r'le r,;f;; ,: 
~~ ........ ~. . . ..,, . '· 

Çakm~kçılar yokusundaki kaza 
Kamyonun hurda olduğu yapılan kesiften 

anlaşılarak şoför tevkif edildi 
Evvelki gün akşam üzeri Çak- cede ağır yaralandığından biraz 

makçilar yokuşunda bir kamvon sonra hastanede ölmüştür. Şsh
kazasr olmuş, bir ihtiyar ö~ilş, zadebaşmda Mahmudiye Çeşme 
bir çocuk da ağır surette yaralan- sokağmda 15 numarada oturan 
mıştrr. Nevzadm da srhhi vaziyeti tehli-

ş f .. Hakk . l . d k. kelidir. o or mm ıc aresın e ı 

3564 numaralı kamyon, iplik yük- Kaza yerinde yapılan keşif ve 
lü olduğu halde Ça.kmakc;ılar yo- kamyonun muayenesi neticesinde 
kuşundan çıkarken motör bil'den- makinenin ve iskeletinin hurda de
bire durmuş, araba geriye doğru nilecek bir halde olduğu görülmüş 
kaymaya ba.şlamı5'tır. Kamyon ve şoför Sefer Aras tedb-irsizlik
böyle geriye giderken arkasında le ölüm ve yaralanmağa sebebiyet 
duran 15 yaşmdaki Nevzat ile 62 vermek suçundan dün adliyeye 
yaşında Ohannese çarpmrş ikisini verilerek birinci sulh ceza mahke
de ağır surette yş.ralamıRttr. Yara- mesinde sorguya çekildikten son
Jilar imdadı sıhhi otomobili ile ra tevkif edilmiştir. 
cen'.ahpasa hastanesine kaldml- Şoför, çocuğu ezdiğini gördüğü· 
m1şlardrr. Kadıköyündc Valde so· nil, fakat ihtiyara Qarpmadığınr, o
kağmda 7 numaralı t'!vde oturan nun olsa olsa korkudan" ölmüş ola
Ohannes, ifade veremiyecck dere- bileceğini söylemiştir. 

Agavninin sevgilisi şo· 
för Cemal tevkif edildi 

On be~ yirmi gün kadar evvel 
Beşikta.şt~ oturan Cemalettin _a
dında bir şoför sevişmekte oldugu 
17 yaşında Agavni adında bir kızı 
kaçırmış, kızın ailesinin şikayeti 
üzerine adliyeye verilmişti. 

Fakat Agavru adliyede Cema
lettine kendi rızasile kaçtığını, ev
leneceklerini, eğı?r ondan ayrılırsa 
yaşryamryaca.ğını ağlaya ağlaya 
söylemiş, yerlere serilcrC'k bayıl -
mış nfüayet serbest brrakrlan gen
cin 

1

koluna girerek adli,veden çıkıp 
gitmişti. 

Hususi okullarda 
Yıl içinde bir okuldan 
bir okula nakletmek 

yasak 

Hususi okullarda okuyan tale· 
beler, y1l içinde bir okuldan diğer 
bir okula naklettikleri ve buna se
bep de okuldaki numaraların e k
sik olması gibi sebeplerden oldu
ğu yapılan teftif?ler neticesinde 
anlaşılmıştır. Vekalet rPsmi okul
larda olduğu gibi hususi ecnebi ve 
ekalliyet okullarında yıl içinde bir 
okuldan bir okula talebe naklini 
yasak etmiştir. 

Mensucat fiatlerini 
yükselten tevkif 

edildi 
"Atlas" mensucat fabrikası sa

Jübi Kohen muhik bir sebep bu
lunmadığı halde ipekli mensucat 
fivatlarmı yükselttiği iddia.siyle 
m'ıntaka ticaret müdürlüğü ve fi
yat murakabe komisyonu tara
fından adliyeye verilıniıı ve 7 nci 
sorgu hakimliği. karariyle tevkif 
olunmuştur. 

Kohen bugünlerde asliye 6 ncı 
cc1..a mahkemesinde muhakeme e
dilecektir. 
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Ancak bir ayda.nberi beraber 
yaşadığı kızı nikahlamıyan Cema
lettin, bu vaziyet üzerine dün ya
kalanmış ve birinci sulh ceza malı 
kemesi tarafmdan tevkil olunmuş
tur. 

Ziı'a Cemalettinin Aga.vn.iyi sırf 
şehvet hissile yanında alrkoyduğu 
anlaşılmıştır. 

Agavni Cemalettin tevkif edil· 
dikten sonra yine ağlayıp, çağır
mış ise de annesi ve ba.besı tara
fından evine götürü.lmüı;ıtür. 

Belediyenin 
istimlak faaliyeti 
İnkılap Müzesinin önü 
tamamen temizlendi 
Belediye istimlAk işlerine yeni· 

den bir hız vermiş ve imar faali
yetini artırmak için iatlınlBJı:in bir 
an evvel tanıamlanmasma çalış

maktadır. 
Koska - Beyazıt sahasında. ya

pılması kararla-ştmlan 124 par~ 
istiımlakin 24 ü müstesna. olmak 
üzere 100 parçası tam8.mlanmış
tn-_ 

!nkılap müzesi önünde bulunan 
dükkanların rotihlım bir krsmr yı
krlmL«?tır. Aynı ada üzerinde bulu
nan tarihi çeşme, Bcyazrt meydanı 
nrn kati projeleri hazırlanıncaya 
kadar muhafaza edilecektir. 

Mısrrçarştsı istimlakinden 223 
parça dükkanm yarısının -istiml~ 
muamelesi tamamlanmıştır. Gazı 
bulvarı istinı.lalcine gelince; Gazi 
köprüsünden itibaren Ze,;Tek yo
kuşuna kadar ilk kısımda istiınliı.k 
edilecek 380 parça. yer vardır. Bu
nun 65 tanesinin h?1;im13.ki tamam
lanmıştır. 

Bebek - tstinye kısmındaki 23 -
30 parça binanm istimlfık işi bir 
aya kadar tamamlanacaktır. 

Köylerde yeniden 
inşa edilecek 

okullar 
1 
Maarif Müd ürü tetkik
lerde bulunmak üzere 

Şileye gitti 
Muhtelif mülhakat ka.za.larmda 

inşa edilmekte olan Yeniköy okul
larının mühbn bir kısmının inşa.a
tı ikmal edilmiştir. Yeniden inşaa
ta devam edilenlerin vaziyetlerini 
tesbit üzere Maarif müdürü Tev
filc Kut, muavin 1.zzet Koçak, maa
rif :roimarI ve sağlık müfettişleri 
dün Şile kazasına gitmiı;;lel'dir. Şi
le kazasındaki tetkikten sonra Ça
talca, Yalova ve Silivri kazaların
da icap eden tetkikler yapılacak· 
trr. Yeniköy okullannm mühim 
bir kısmı da 23 nisanda açılacak· 
tır. :Maarif müdürü Yarın 1stanbu
la dönecektir. 

Brezilyadan 
25 bin çuval kahve 

getiriliyor 

Kahve ve çay ithalat birliği, 
Brezilyadaki iı&i firma. ile mutabı:k 
kalarak memleketılmize mühim 
miktarda. kahve ithalini temin et
mi.cıtir. Şimdiki halde getirilecek 
kahvenin miktarı 20 ila 25 bin c;u· 
val arasındadır. Kahveler, bir bu
çuk ay sonra memleketimize geti
rilmiş bulunaca.ktrr. 

Konyalı İbrahim 
davasıada 

Cumhuriyet Mes'ul 
müdürü mahkum oldu 
İbrahim Hakkı Konyalı hakkın

da bazı vesikalar neşreden 1"e .İb
rahim Hakkmm gnderdiği tekzibi 
aynı punto ve aynı yere dercetmi
yen Cumhuriyet gaootesinin neş
riyat müdürü Hikmet Münif asli
ye yedinci ceza m..ah.kemesi~e ve
rilın.iştL 

Mahkeme düıı duruşmayı bitir
miş ve Hikmet Milııif'in 6 ay müd
detle hapsine karar vermiştir. • 

İstinaf m ahkemeleri üç 
vilayette kurulacak 

Adliyt> Vekfil etı yem teşkil edi
lc-cek olan :istinaf mahkemelerinin 
yalnız, 1st8llhul, !ınnir ve Ankara.
da kurulmalarına karar vermiş ve 
kanun projesi haztrlamağa başla
mıştır. 

Bu istinaf ma.hke:meleri bir kı· 
srm temyiz işlerine bakacaktır. 

Dünkü ihracatımız 
Dün 330 bin liralrk ihracat va

pılmıştır. Bu ihracatta mutat ~al
lar, yine mutat memleketlere gön
derilmiştir. 

Dün ecza geldi 
Memleketimize yeniden kimye

vi ecza, teneke kutu, traş bıçağı, 
Sutkostik gelmiştir. 

Altın fiyatı 
Altın fiyatlarındaki düşüklük 

devam etmektedir. Bir ara 25,25 
liraya kadar çıkan bir altmm fi
yatı diln 22.40 lira idi 

- Hayır, sizi rahat brraka. 
cak değilim-- Çünkü sizin gibi 
bir maceraperestin tehditleri 
altında kalan müdafaasız bir 
kadını görmek. bana çok büyük 
acı verir ... 

Aşk ve mace ra roman ı 

Pepe Sanşez birden_ b.ire kalk. 
tı muhaverenin şeklının deği-
ş~ceğini hisse~~i~: .. ·- . 

_ Siz bu sozunuzu gerı ala-
cak mısınız, yoksa .... 

Kuvvetli 'bir el Pepenin omu .. 
zundan yakaladı ve cümlesini 
tamamladı: 

_ Yoksa yeniden yerinize 
oturacaksınız .. . 

Bob yavaşça yaklaşmış ve u. 
fak bir hareketiyle şeytanı .d~ -
liğine sokmuştu.. Sonra elının 
biraz sertçe yapmış olması. muh 
temel bulunan bu hareketi tas
hih için derhal cebinden taba -
kasını çıkardı: . . 

- Bir sigar içmez mısinız 
Mösyö Sanşez? v 

Dedi. Pepe neye u.ğrad_ıgm 1 

anlamıştı, adeta feryat etYıyor. 
du: 

- Fakat bu bir tuzak; Ma
dam dö Liıgera beni tehd~~ için 
iki muhafızını üzerime gonder
miş. 

Ben ufak bir tashih yaptım: 
- Hayır, Madam dö Ligera 

tarafından seferber edilmiş iki 
muhafız değil, haralleü izin 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
dikkatimizi çekmesi lazı:t? . ge~,
diğini takdir etmiş olan ıkı go. 
nüllüyüz. 

Bu kere basmnnız artık tama 
men hiddetlenmiş, bağırryordu: 

- Nasıl .. dikkatinizi çekme -
si mi 13-zmımış?. Güzel, fakat 
ikiniz de !bana. korku verecek 
kimseler değtlsiniz. Şimdi size 
bunu isbat edeceğim.. Ah Ma -
dam dö Ligera pazarlı~ 
sizi katmak ihtiyatsızlıgmda 
bulunmakla hata etmiş. Bunu 
çok gfue1 anlayacak. _ 

Bob, Pepenin sözünü kestı ve 
bana hitap ederek: . 

- Bu işlerine pazarlık mı dı
yor ... Tüccar kimseler için bu 
söz hiç de nazik değildir. 

Pepe devam ediyordu: 
- Bu ihtiyatsızlıı:Yı.,-.r rok pa

halı ödeyecek.. Hc'1' de demal 
Sa.nşez telefona sarılmıştı .. 

Ben sordum: 
- Polise mi telef on etmek 

istiyorsunuz? TeŞekkür ederiz. 
bizim işim.izi görlllÜŞ, bizi zah
metten kurtarmış olursunuz .. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
- Şimdi kime telefon ede<:e

ğimi kulaklarınızla işiteceksL 
niz. Ve Pepe al1izeyi aldı: 

- Allo, Matmazel.. bana Ne\:. 
yorku verin ... Nevyorkta, Nev. 
york Amerikan gazetesinin yazı 
işlerini ... 

Bu kere artık Bobun müda
hale etmesi lüzumunu hisset
tim. Bob küçük işaretimi der
hal anladı. Yaklaştı, kuvvetli 
kollariyle Sanşezi sardı ve ~lin. 
den telefonu alıp kapadıktan 
sonra kuvvetli vüeudiyle daya -
narak Pepeyi koltuğuna gömül
meğe mecbur ettit 

Bu sırada nasılsa büyük 'bir 
el çaıbuklufy göstererek ~lini 
Pepenin cebıne sokm~ ve nikel 
li küçük bir rovelverı pantalo. 
nunun arka cebinden çıkara:nk 
kendi cebine s<l'kmUıŞtu. Bıraz 
müstehzi bir ton ile: 

_ Haydi bakalım deli.kanı , 
dedi bövle oyuncaklar sana ya_ 
ra~az. -Böyle centilmence konu 
şu~ken buna ne hacet. .. 
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T asarru,f h f ta ı 
Yeni bır yılın tasarruf l utası içindcyız. Önde B"§\·cldl 

olmak üzere, memleketin ıbl .ün münevverleri, her türlü vası
taları kulla~arak, bu haftan.n ehemmiyetini anlatıyorlar. .. 

"Tasarruf,, u sadece basit bir tutum da,·ası halinde gor. 
mek, kısa menzilli bır zeka ve idrak dürbiııi kullanmak olur 
Çünkü tasarruf. dişinden tırnağından arttırmak demek de. 
ğildir. ' 

''Tasarruf,, u artrk iktısadi maruı.siyle anlamak, pl.Anlar~
mızı ona göre çizmek, milli sermayeyi bu anlayışın çerçevesı· 
ne yerleştirmek zorundayız. 

"Tasarruf,, la '"Tutum,, arasında gerçi yakınlık vardı_r. 
L<'akat gelişigüzel bir tutum, sermayeyi kötürii."llleştiren Jyr 
cimrilik, paraya zeka ve teşebbüsü ortak etmeyen bir birik. 
"riş, umulan faydaları asla veremez. 

Tasarruf, ('Ok daha geniş manalı bir mefhumdur. Piyasa
ya hakim olur, istihsal; bir yandan coğaltırken. bir yandan 
da o istihsale pazarlar hazırlar. Sen·eti. bir küp mahltfımu 
halinde bırakmaz. Bizzat paranın kendisini de akıcı, ctcı.lgala
nıcr bir sermaye yapar. 

Eskiler: 
- Işten değil, dişten artar! 
Derlerdi. Dişten, yani gıdadan artan para. nıiıbayct uzd 

sefaletlere yol a~an bir illettir. Asıl kazan<;, işin tekfi.mü~ün
den, tezgahın genişleyişinden, sürümün çoğalıcımdan dogar. 
Dişten kesilerek arttırılan para kırıntıları, senelere~ sonra 
bile, yine bu ıztıraba katlananlara, hatta birkaç se.nelık rahat 
ömür vermez. Çok kere ,biriktirilenin ü~tüne borçlar da ekle.. 
nerek hekim ve ilaç parası harcanır. 

Ailede refah, ancak işin genişleyjşiyle başlar. Reia;hm, 
unutmıyalrm, ki tesiri yalnız maddi sahada kalmaz. S:ı.hıp!e. 
rini, !bir yandan gürbüz, kuvvetli, sağlam yaparken, r·r Y:U:· 
d.an da iyilik edebilecek, vicdanlarını doyuracak b~le <le. get1. 
rır. Eski vakıflarımızın azameti, o vakıfların vakfıyelen, oep 
7.enginliklerinin ruh büyüklüklerine, vicdan hazinelerine n sıl 
yol açtığını gösterir. Tasarruf haftası hakkında konu anılar, 
elbette bu noktaları gözden uzak tutmıyacaklardır. 

IIAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONDEN GO NE 

Ettekrarü Ahse •• 
Ş AKA mecmuasının son 

nüshasında her günkü 
hayatımızla münasebeti ol~n 
bir karikatür var: Radyo ıs. 
tasyonunda memurlardan biri, 
para dizileri gibi üstüste YI
ğılmış plak kalabalığı ortasın· 
da başmı kaşıyarak: 

- Amaaan diyor. Şimdi kim 
uğr~ıp da plak arayacak.. Yi
ne "Saçlarıma ak ~üştü .. yü 
çalarım vesselam ... 
Mecmuanın bununla ne de

mek istediği anlaştlryor: Rad-
yo istasyonumuzun, bilhassa 
öğle neşriyatında, plruklara baŞ 
vurulduğu zaman aşağı yuka.. 
rı aynı şeyleri çalıyorlar ve 
lbu hal, haftalarca böyle devam 
edip gidiyor ... 

Öyle ama, bizim görüşümü, 
ze göre bunun bir faydası da 
vardrr. Musiki terbiyesi yalnız 
dinlemekle alınmaz ya ... Elbet
te ~alman şeyler hakkında e
sa"Slr bir fikir edinmek lazım. 
drr- Bu da ancak, her bir bes... 
tenin üstüste çalınmasiyle te
min edilebilir nimetlerdendir. 

Radyo istasyonumuzun -
dedikleri gibi - fazla araştn-1 
ma külfetine katlanmaksızın 
aynı şarkıları sık sık çalmasiy. 
le, birçok kimseler, bir tek 
şarkı bilmezlerken, o şarkıları 
bülbül gibi söyleyebilir bir ha. 
le gelmişlerdir. 

Pepe Sanşez sapsarı kesilmiş
ti. Bedeni kabiliyetsizliği onu 
iimitsizliğe sevkediyordu, bağır
dı: 

- Şimdi de cebri kullanıyor
sunuz .. Ah, fakat görürsünüz si
ze pahalıya mal olacak, şunu 
söyliyeyim ki... 

Sözünü iknıal etmesine mahal 
vermedim, lbru. kere ben yerim • 
den kalktım; ve masanın üz.e
rine bir yumruk vurduktan son
ra söze başladım: 

- Eh ... kafi artık.. Fazla 
'.<onuştuk. Şanşez, siz adi ser -
seri bir şantajcıdan başka bir 
şey değilsiniz. Şimdi ·ben size 
şartlarımı bildiriyorum. Beni i. 
yi dinleyin: 

Mis Burdet Koper ile izdiva
cımı suya düşmüştür. Artık 
bu cepheden hiG bir ümidiniz 
kalmamış olduğunu siz de be
nim kadar iyi biliyorsunuz.. Şu 
halde size ya.lnrzca Madam dö 
Llgeradan intikam almak işi 
kalıyor. Kendisini halka karşı 
rezil etmekle tebdit ed.iyorsu. 
nuz .. :\!adam dö Lig-eranm ha.. 
kiki hüviyetini meydana koy
maktan büyük birşey kazanabil 
miş olamazsınız. Şu vaziyete gö
re ben şimdi sizinle bir iş ada.. 
mı gibi konuşacağım .. ~ iştir, 
kazanacak olan sizsiniz. Ben si. 
zi kendiniz i~in faydalı ola
cak bir hal şekli teklif edece
ğim. 

Bilhas8a bizim evimiz·,.. bır 
genç kız var ki, mus' - -=- ze 
pek lı1"r.1.khdır. Çalınan her 
sarl<tyr. radyo başmda tekrar 
<'Gel', d.trur. Aynı ş:ı.kılarm sı : 
rırl: •;,llınması snyezinde, ma
~' 'ı:ıh ht'psini öğrendi. 

Ya. aynı bilgiyi, iben ona. b·r 
''musiki hocası,, tutmak sur 
tiyle temin etmeğe kalkea:. 
dmı.- Hiç şüphe yok ki, dök 
ceğim para, radyoya abo.ı.
olmak masrafının kat kat üs
t üne ~rknrdr. 

O halde "Şa:ka.., mecrnuasm· 
dan rica edelim; radyoda ay. 
nı plakların srk srk çalmıması 
mevzuunu ibir de bu bakımdan 
ele alsın. Bu gibi muhassem. 
tı tebarüz ettirecek resimler 
de yaptırsın... Ettekrarii ah-
aen ... 

HiKMET MtJNIR 
TASHtH: - Dünkü yazımızın birinci 
paragrafmm son cümlesi, bır tertib 
yanlışı olarak "Edebi sa.n'atıardan u· 
zakla.şıyorlar diyemem., şeklinde çık
m~tır. Halbuki "Edebi l!an'ntlardan 
uzaklaşıyorlar diyelim,. olacaktı. Ö• 
zur dileriz. H. l'L 

8.03 Program 
8.15 Ajanı. 
8.30 Progrıım 
8.t5 Yeıuelt List 

J 2.83 :Sarl•ılnr 
12.50 AjanH 
13.0.> Ze\·bt•k Ha. 
18.20 K.'l

0

rı'<ık Pr~ 
18.0S Kaartet. 
18.SO Türküler 
19.00 Fa~d heyeti 
19.SO Ajans 
20.llS Radyo frrt 
20..t:S Tem"ıı 
21 .SO Konmıma 
21.45 Ork~!ltra 
22.30 Ajans 
22.41S Orkt'fitra 
28.00 Damı miizlği 

8.03 Program 
8.1.> Ajans 
8.30 l'rogram 
8.t.3 Yemf'k Ltst 

13.8) l'iynsa. Şar. 
18.;)0 Ajnn 
14.o:; :t ilrn Şark. 

1 l.20 Il"ndo 
15.1 O :Melodiler 
ı-.ao Nrsrl)at 
13.03 C:ız 
Jı!.40 Oyun hava. 
ıo.oo Koıııışma 

1 HU.> S:lz eserleri 
19.30 Ajans 
19.45 Fugıl heJ'Ctl 
::0.15 R ııJyo Gzt. 
%0.~.> Muht. Şark. 
21.15 J{onıışma 
21.30 Orkestra 
22.80 A"an!I 
22.l'iO ( zbftnd 
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13 I. Kan. 14 1. Kan. 
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ikindi 

Akşam 
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Kn-ırm: 86 
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76.41 12.00 
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o.:uı 1%.49 
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Başvekilin Tasarruf Haftası 
münasebetile söylediği nutuk 

(B<Jf tarafı S incide) 
Aziz yurtdaşlarım: 

kudret ve iStikbaliııe itimat edece 
ğiz, çok hevesle c;alışacağız; kat 
bir itim~tla mücehhez olarak Ç" 

çalrşacagız: sarf ettiğimiz gayret 
lerin mutlak semere vereceği 
inanarak çahşaca"'ız. 

Hepinizi hiirmeÜe selamlarım. 

Kazım özalp'ın 
radyodaki hitabesi 

Blr sene evvel, yine ilrtısat ve 
tasamı! haftası mllnaaebetile: 
''Hükümet müteyaltkızdır, Yersiz 
ve ı&ebepsiz spekil.IB.rif fiyat teref
twerine meydan verilmiyecektir.,, 
demiştim. Hükümet, bu sahadaki 
tedbirleri milit korunma kanunu
•~1 ç"'rçevesi dahilinde al.mıştır. 
LUzum gt)... " 1iükçe, bu kanun ce
za.l maddelerinin tatbikinde te
reddüt edilmemiştir. Ve edilmiye
cektir. Bazı: iihtiklr teşebbUslerl, 
nilve halinde iken imha edilınil ve ( Rrı.~ tarafı 1 incide) 
venllerlnin baş göstermesine sed be girecekmiş gibi hazırdır ve ha. 
çekilm!!}tlr. Şuruı memnuniyetle zırl~rlmaktadır. Kendimize de gü
kaydedilmeğe değer ki: Bu hAdi- venıyoruz. 
cıeler mahdut bir sahada kalmış- . Şimdiye kadar Osmanlı idaresı 
tır. il~ Cumhuriyet hüktllneti arasında 

lıfaamafih fiyatları sebepsiz ye- birçok mukayeseler yapılmıştır. 
re yükselte~lerl cezalandırmakla Fakat artık bu mukayese mevzuu 
iktifa etmemekteyiz; fiyatların za-ı 0!maktan çıkmıştır. Çünkü arada
rurf olarak tereffUUnU icap etti- k1 fark çok genişlemiştir. 
ren sebeplerin ortadan kaldrrılma· Kahraman ordumuzun kuvveti 
sına da bilhassa c;alJemaktayız ve l üzerinde duracak değilim.. Fakat 
~ışacağız. kuvvetimizi mütalea ederken çok 

Hü:kt1metin bu yold:ı alma.Jcta ol- mühim olan iktisadi varlığımızı da 
duğu ve alacağı tedbirlerde, bn- gözden geçirmek lazımdır. 
tiln yurtdaşlarımın itima~ru ve 1 Ziraat işlerimizde geniş bir inki. 
yardrmmı beklerim. Bunun ıçindir şaf müşahede ediyoruz. Geçen ci
ki, lUzumund&Jl .fazla mal mUba- han harbinde bu millet zirai mad
ya.ası suretile bır ~uzursuzluk ha· delerden de çok mühim mahrumL 
vası yara.tınaktan ~çtlnap edilme- yetler ve acı sıkıntılar geçımıişti. 
s1ııi bilhassa tavsiye ederim. Halbuki bugün Türkiyemiz hayat-

BANKALARIMIZDAN DA ta bir kaç millete nasip olan biı 
BAHSEDEYDI bolluk içindedir. 

Bungünkü sınai vaziyetimis de 
Aztz dinleyicilerim: hep Cumhuriyet devrinin·eseridir. 

. :tktıs~i haya.tmıı:ma. çok mllhlm MeselA; §eker: Türkiye Cumhu. 
bır rolu olan ~anka.larmıızdan da riyetinde kurulan dört büyük şe
ba.heetmeme müsaadenm rica ed~ 1 ker fabrikamız ihtiyacımızı karşı-
rim. ' !ayacak vaziyettedir. 

Bir sene evvel, bu mall mUease- Geçen cihan harbinde şekerin 

Silivrideki deniz 
kazası 
(Bas tc.rC' f• ı i'"ridc) 

Ilk olarak kazayı, giimrük 
muha.f aza teşkilatı memurları, 
sahilde buldukları cesetlerden 
anlayarak müdUrlUğü haberdar 
etmü:lerdir. Hii.dise şehrimizde 
duyulur duyulmaz, alakadar 
m.aka.mlar derhal faaliyete ge · 
çerek hadise mahalline tahki. 
kat memuru göndermişlerdir. 

Gelen malfimattan anlaşıldığı
na göre, gemi 8 kulaç derinliğin 
de bir yerde batmıştır. Gemide 
bir hesaba göre 70, diğer bir 
hesaba göre de 50 - 55 çocuk 
vardı ki, bunlar kamilen boğul
muşlardır. Gemi battığı vakit, 
direği bir mi.iddet su sathmda 
kalmış, bunun üzerinde imdat 
bekler vaziyette iki kişi görül -
müştür. 

Bila.hare bunların da sulara. 
karıştıkları milFahede edilmiş.. 
tir. Gemiye verilen kılavuz kap 
tanı HUsnU Eden de kurtulan • 
lar arasındadır. 

Lakin, sıhhiye memuru Mu
hittin Deniz hakkında geç vak· 
te kadar bir haber alınamamış. 
tır. Dün akşam Ustüne kadar 
kurtulanların miktarı 105 kişi 
olarak tesbit edilmiştir. Bun. 
lar, Silivrideki Havraya götü
rülerek yerleştirilmişlerdir. 

Ancak, gerek fazla su yut
mak, gerekse soğuk yüzUnden 
bunların bir kıamıxım hayatla.rl 
tehlikede görülmektedir. 

Gemideki Museviler arasın. 
da, bir müddet evvel Bulgaris • 
tana gidip yeri~ olan ~ 
tanbullu Museviler de bulundu· 
ğu haber verilmektedir. 

Kurtarma ameliyesine dtin 
gece de, geç vakte kadar de. 
vam edilmiştir. Denizden 56 ~ 
set toplanmıştır. 

10 muhtekir 
adliyeye verildi 

selerimlzin, sağlıunlı:k ve hal.km kilosunu dört liraya alırdık, hatta 
itimadma mazhariyet batnnlann- kilosu dört liraya bile şeker bula. 
dan geçirdikleri imtihandan nasıl mıyanlar bunu daha iyi anlarlar. 
muvaffak olarak çıktıklarına kIB&-1 Geçen umumi harpte pamuklu 
ca iş~ret etmişttm; Bankalarmuz, mensucat fabrikaları çok iptıdai 
bu yükse~ mM"kilerlni muhafaza bir vazirette idi. Halbuki bugün
etme~tcdırler. Avru~ harbinin ı kü milletin ve ordunun ihtiyacım 
Y~ ihtilltl.arma ragmen, kredi kar§ılayacak vaziyettedirler. Yün-
mileı98e9elerinıizd~ mevdtta.1;1111 lü smaimizde de vaziyet böyledir. (Ba..'f tarafı t incide} 
:ıeviyesi hemen hlç dUpıendştir. Kömür sınayiimizde de büyük 
Bir taraf~:ın ba..,,...1armrzm ltiba- b' 'nki f dır r~ umi rusa. sattığından dolayı), 

... d·- b-'-'- ır l §3. var . ~ ... n um Se tı ıı-~ Sa' v • rm~8:71. ıger. taraftan ır.ıamıtzm harpte kömürsüzlük yüzünden yyar sa c ıa.ı"'an llp og • 
temkinina delalet eden bu güzel trenlerimiz odun ~tı. lu Sim.on (f'ılicer makara ihtL. 
ııetice, mmelekethı. her qh•amda I ki.rmdan. dolayı), t.tAW cad-
mavcut kredi hareketlerinin ıser- Devlet fiyatlan da sıkı bir kon. desinde 55 mmıarada tfltOncll 
bestç" inki.,afma fI"',:An vermiştir. trola tabi tutuyor ve tabii ve rna- Arşabir (fener iiıtikarmdan do
BNlk,.larımmn muhtelif mabat- ~ olmıyan her fiyat y{ık::ıelişini layı), lsti:klil caddesinde ~ 
!arla ve şekillerde ac;trklan bu kre §İddetle cezalandırıyor. cü Hüseyin (fener ihti:klrmdaıı 
dllerde 1939 senesi hazir:ırma nls- Bizim bir kuvvetimiz de milli dolayı), Beyoğlunda Olyo pua. 
betle. bu senenin aynı ayında ce- düşünüşümfuıdür. "md Al 
ma.n ?3 milyon linYI mntecaviz blr Bugün Türkiyede herkes !\Iilli J a eko Güliyadis (makara 
tez3yl!t kaydedllmişttr. l Şefımizin ve hük(i,metimizin tcltip ihtiklrmda.n dolayı)• Tahtaka.. 

Bu kredilerin. bilhassa milll is- etmekte olduğu siyasetin do~lu- ~eld~ =~~Ağıdı Ali 3~ 
tilısali takviyeye matuf bulunma· iuna ve ~lamhğma yürekten i- t"U$a sattığından dolayı), Sul. 
ama hınıu!I bir ehemmiyet veril· namyor. Bu cephemizle ne kadar tanhamam caddeeinde 15 nu. 
mektedlr. Fabıikalarımmn uaml iftihar etsek yeridir. marada Armanalk (pBltoluk ku-
randnnanla ~alan ne kadar Bir harp iktisadiyat? içinde ol- maş ihtikirmdan dolayı). 
ma.tlüp iıse, topraklanmızm en ge- ı duğumuz anla~ılıyor. Pek normal, -----------
nit bir surette ielenmelerinln te- tabii zamanlar içinde değiliz. Bu 
min de o derece lüzumludur. Bu itibarla hayatımızı yeni zaruretle
yolda alman tedbirler cümlesin- re uydurmak vaziyetindeyiz. 
den olmak üzere, ziraat bankaamca Her vat.,,....ı.,,, bo bo 
k edi hs" h dl · · •• m. ... eıtüm' o.cu.......gin ynuna rç 

r §a . 1 a ennın 3 ...... e- olan vazifelerimiz vardır ki bunla. 

Yunan - italyan. 
harbı 

•i ve S8ll" bazı kolaylıklar gtiate- n yaparsak ku tl · · artacak 
rilmesl suretile mUstahaUlmiM tır. vve erunız - <Bat ....,. ı incide) 

yapılan yeni yardDDI kaydetmek Evvelce vatandaşlarımıza bol . Atina, ız ( A.A.) - Salahiyettar 
isterim. bol seyahat edin, derdik, §imdi bır Yunan menbaından bildirildi. 

Memleketimizin sigorta sahasm- ~eı:bur olmadıkça seyahat ebne- ğine göre, Premedi mmtakasında 
da.ki inkişafına ayrıca temas et- yın, oturun diyoruz. Çünkü nak. mı.inim bir tepe Yunanlılar tara
~eği faydalı buluyorum. Yangın liye vasıtalarımız daha mühim ih- tından işgal edilmiştir. 
sıgorta ilcretlerl tenzilAtmdan bek- I tiyaç!ar için kullanılacaktır En güıide İtalyan krtalan tara
le~en mllsbet ne~e talıa.kkuk et- Evvelce vatandaşlara boı bol fından yapılan bazı mukabil hü. 
mış ve sigorta edılen kıymetlerin şeker yeyin, r...-1 yapın 'diy <luk cumlar pu··sku"rtü:l" m•;..t-J• •• 
yekönu blr sene zarfında 24 mil- imdi .....,.,,_ ~ . . ". or ' ~ .. ua 
yoıı Ura kadar artmışttr Hayat § . az ~ yeym, ihtıyaçlarını- • • "' 
aigortalan ııubsinde ise ~nemmen ~ bır kısmını pekmezle, kuru ü. Atma, ıs (A.A.) - B6ytıer: 
mebla.g yllzde yirmi bet rıisbetin· ~~e ~~layn, diyoruz. Ç~~ü İtalyan e81rlert kendi batıan geri-
de blr tezayüt kaydetmletir A ıstihsalımız.den fazla şeker ıstıh- sinde bUytlk bir kargqalık hUk1lm 
ıdgorta §Ubef!'ndeki lıt.intıa::: la.k edersek yarın şekersiz kalırız. sUrdu~u ııöylemektedtrler. GörUDU· 
yani milli tasarrufun muhtelif ıe- Evvelce .par?l~ istihliki art. §e göre, 1talyanlar, muvaffaklyetaiz· 
klllerlnden birinin yekillıu lae 8 tırmaktı, şımdi 15e Azami tasarruf ilk mesuliyeUerinl yekdiğeri Uzcrine 
.milyona yakla:nu.~ttr. yap~~r. . . 1

• atmağa çalıpn muhtelif lt.aıyan kıta 
Aziz yurtdaşlarım; ~üzuli sarfı yatın bır cürüm oL kumandanıan arasmJakl lhtl!Af yü-
Mlllt fkbsa.t sahasında gUnUn dugunu hatırlamalı ve hatırlat- zwı.:ıen gerllerwJeki mevzilerde mu 

meseleleri sayıla.bilecek ol~ mev- malı.. . . . . harebe hatlannr müstakar bir tekit" 
zulara k "!lC3. temas etm't oluyo- ~ayt~ıler !stihsali arttrmah, koymağa muvatt&k olamamJ§lardJr. 
ruın. Bu se.l:da cumhuriyet id'.lre- ellen~ki makınelerin, ham mad- Hu mücadele canasmda kumandanlık· 
Binin b., .. ::ı.T'd ih l"lerin eh.emmiye· dc!enn kıymetini bi'meli, randı- l:ırda yapıla.D deıttşikllkler de karar
U. batt! ru:~rtl, dl\nya vaziyeti- maru ~~~a çalı~lı .. Harp sız!Igı arttırm~tır. Ealrler arasmdak1 
Din ih •as cttiJi çok müşkUl ll&rtla- ekonomı~ı ıçı~e her fabrika, her zablUer, emir verilmeden geri çekilen 
ra raihnen. mcml ':etim'zin iktma- tezgah hır rnılli müdafaa vasıta- askerler Uzerine atış yapılması için 
dl sahada herhan~ bir sanmıttya sııdır. . tebligat yapıldrğmı umumiyetle teyit 
maruz k:ılmamL~ oırr.:ı...rile sabittJr. lhtikAra sapmamalıdır. ihtikar etmektedirler. 
GeçirdWmiz uf~ tefek srkmtılar, yapanlar er geç ele geçrler ve peri- Son gUnlerde gönderilen imdat kuv 
llıitrsa.dt tc! 1-'li\hnt e. ~iden bert en ~n olurlar. Cumhuriyet hükume. vetıerine mensup bazı İtalyan asker
iyi b'r ş 'ilde t.:ı.nzitre ini!;in bul• ~ muhtekirin en büyük düşmanı- le..t, muharebenin Arnavutluk arazisin 
mu11 ofan rncml 1 etl,,rde bile, bu ır. Mal saklamayın .. Mal salda- de cereyanından haberdar olmadrkla· 
sesait altmr.:ı görflP-bilecek nisbet- ~casusluk gibi bir hiya,et nnı söylemt:ıerdlr. 
ten il rl!t e geçmemi~tir. 0 u U daima hatırlamalıdır. Gerek bavaıarm fena gitm8111 ve 

Bur.iinkU neticeleri elde etıneği itte l'Urddaşl.anm Milli Ikt~::ıt gerek Drac; ve Tirana bsva meydan 
mtımkün kılan Amiller milletçe ve ve asa_nııf Kurumunun Tasarruf lamını bombardıman edilmesi ue bu

hllkilmctc;e blrl'ğlmlz,' bera.be'l'llği- ve !f1'lı. Mallar Haftası müna"ıe.. auıe gelen hasarlar yüzUnaen ItaJY&D 
miz, kendimize ve blriblrlmize iti· betı~ e 91~ .ricaları bunlardır. t.a.y~aı:eleri YWJ&n ileri bareketiD8 

'1adrmız, vazlf eye bağblıfmıız Türle mılletı hayatın bu karışık mani olmak ıc;ın pek az gayret •rfet· 
t..nsnu niyetitnlz ve ac;Jk kalpllliği: ve karanlık kanlı KÜnlerinde en az mislerdir. 
llll::~!r. B ·~'tilnden çok da.ha iyi fedakAr~ık y~pmak mecburiyet:nde Bundan bqka Yunan ileri hareketi· 
tunier gö~eceğmıize e~. Paro- o~an. mıll~ttır. Bunun kıymetini nı yava.,ıatmak maksadlle son daki· 
f:ımız, Milli Şefimizin Yl1bnda bılelım. ~1ze gel~ sene hitap e- kaya kadar mevzilerini muhafaza eden 
ırzott'~m sözleri olmakta devam derken cıhanın b!1' su'!ha kaVUf'llUŞ İtalyan dUmdarlarmm da taŞesl husu
edooekör. olinasıtU t~ennı ederek aöderime 1 su birkaç ttaln.D ta,yyare.ıtıe tevdi 

Ne!W t •• mmıleketiıı ~ ııibayet venyorum. edllm!ştil' I 

Afrikadaki harp "Kml YılJıs,, -gazetesi 
yazıyor: Nazire : 

Deniz f~"!:nab"cl~:n!:'6Jn. Deniz kuvvetleri harpte 
ı:aı~~ m:= d~~ buyuk rol oynayaQlktlr 
mektedir. Gemilerimiz. İtalyan M08kova, 1! ( A.A.) - Sov_ 
ricatinin esas merhale mevkile.. yet baıhriyesinin naşiri efkan 
rini, Ml5ır - Libya hududu cl- olan Kızıl Yıldız gazetesi şun -
varında Sollum ve Libya aahi- lan yazmaktadır. 
lrılc B:ı'rtiiayı şiddetle bombar. Alman kumanda heyeti:Un 
dıman etmiştir. lngiltcreyı istila etmemcsıne 

Harekat esnasında gemileri- başlıca sebep İngiliz donanma· 
mizden hiçbirisi herıhangi bir stdır. Deniz mu:hareıbelerinin 
ha.sara maruz kalmamıştır. Hiç hava muharebeleri kadar· dik
bir gemimiz de kaybolmanl!ştır. kat nazarlarını celbetmemiş ol-
Başka lngiliz gemileri, ltal· masma rağmen, deniz kuvvet

yan Somalisinde Kia.smayuyu leri, gittikçe inkişaf etmekte o· 
bombardıman etmişler ve ttaı. lan ve harpte büyilk roller oy_ 
yan leva.zmn depolarmı tahrip nam.ağa gittikçe meyyal bulu
eylemişlerdir. naµ bir silAh teşkil ettiklerini 
Düşmanın sahil bataryaları, isbat eylemişlerdir. 

ateşimize mukabele etmişlerse Şarki Akdeni7.de lngiliz hava 
de hiçbir netice alamamışlardır. kuvvetleri İtalyanların Yunanis

tana ı~uvvet sevketmelerine ma· 
Kahire, 1f (A.A.) - Dün ni olmaktadır. Tarantooa ltal-

Nasıl JIZIDalı7 
(ğ), hecelerin başında buhı. 

nur bir harf değildir. Anc&lı: 
sesli harflerden sonra. gelir ve 
hecede o harfi uzun okutma.k 
gibi bir vazife görür. 
Güneş - Dil teorisinde ~ 

mevkiden bahse lüzum ,ok. 
Şimdi uzun okunacak h&rtler
den sonra, uzatma işarethdn 
k~i gelmediği yerlerde, bunan 
yazılmasını isteyenler vardır: 
<Tabiat) yerine (Tabipt) glJi. 

Ancak bu harf, yani (f) JU.. 
muşak ge. hiç bir zaman mDL 
takil bir sesi olan sessiz harf
ler gibi kullanılamaz. Onun i· 
çin birçok daktiloların dtlftUll1 
hataya düşüp (g) yerine (f) 
kullanmamalı; mesela (biJli) 
yazmamalı. (bilgi) yazmalı. 

neşredilen bir deniz tebliği şun_ yan ( orııanmaSJllin bombardı-
ları bildirmektedir: ç · ı A K 10 ilkk&ııun gecesi ve 11 ilk- m~ıı~ ed!lrnesi ve Sarduı;yadaki ör~ı vam 8• 
kanun günü deniz kuvvetleri· deni:!: muhareıbesi de aynı gaye- !r7 

yi ist;hdaf etmektedir. 
miz sahU boyunca ricat etmek. Bunıa.rm hepsinin fevkinde o- marasında 
te olan ve Sollum etrafında. bu. larak İngilizler modern donan. 
lunan yollardaki düşman kuv- malarm esasmJ teşkil etmekte b tt b 1 d 
vetlerini lbomba:rdıman etmiş· olan zırhlıları büyilk bir mu.. eyana a .u un u 
lerdir. vaffakıyetle muharebe harici 

Kahire, la ( A.A.) - Çölde- etmeğe çalışmaktadırlar. Londra., 12 (A.A..) - Bapekil 
ki harekatın mahiyeti ve tank. Çör<;il, garp çölUndeki hıcllb mu· 
larla mitralyöz yuvaları araslll- zaU•riyetl hakkmda bugün Anm 
da.ki çarpı.şmalarm çokluğu do. Başvekı.lin nutku kamarasında beyanatta buluaarak 
la.yıaiyle d\ıwmandan atman an- demifjtir ki: 

~ =~ : karşısında G~c:en salı, bir lngtliz ltolaaun 
;: h~ ka.tt bir miktar U.: Bug-Bug ile Seydi Bann1 U'Mlll

da s!'.hile varmış oldutıarmı. 1ıu 
yin etmeğe imkln yoktur. (BG.8 Uıraf'l 1 ineide) hususta tafstlltta bulunmr.Jmım-

Mti.temadiyen esir gnıplan takyit edilir. Nitekim Avrupa blldfrdifim vakit, bunun btltibı ma-

gelmekte olduğu cihetle btmla. !:~bizim ~lek== :Tı; nasınr Avam kamarası ber halde 
nn sayılması zamana muhtaç mıın ko~ kanuna kabul edil takdir etmiştir, • 
bulunm&ktadır. mll&h'. Bu bmulla htiktmet.e is· Bu kol, Mısm istill etınif olan 

Bu taarruz ya barekf.t tar- tlhtıal. tevzi, istihlak hareketleri İtalyan ordusu kuvayi kUlliyeal -
zmm h1.18uaiyetlerini g&Jteı- b&kmımdan Mlyük tanzim ve kon- nin ricat edebileceği yolu p,.t: 
mektedir. Artık diipanı dağıt. trol saWıfytlerl ,·eıilmlştir. thti- tabii olarak kesmiş bulunyorda. 
ma.k için ya.rılacaık muayyen bir kir 1tuçla.rma karşı huso,.i t.edblr- Fakat mesele su idi: General ft· 
ha.t mevcut değildır. ler almdığı gibi umumi iaşe ihtl son kuvvetlerinin, çölde ~ 

Ortaya çıkan müdafaa şekli, yacı nokta."mdan buğday, arpa, rı parlak yürüyüşle (Allaşlar) el· 
çöl içine dafıtılınış namütenahi yulaf ve saire gibi hayati ihtly114ı de ettikleri bu çevirme vufyetbd 
mitraly~ yuvalariyle ayrılmUj maddelerinden st.okla.r ,1lcude gc- idame ettirebilecekler midir "Ve bu 

"olan kuvvetli mildafaa vasıtala. Urdlk veya diğer maksatlarla alnn suretle at1lan ağı her noktada de
rma malik mttteadd:it d~an \."e .tmı işlerine mUdahalcyc im· niz kenarma kadar çekmek mQm· 
mevzileri aiatem:idJr. kin vennek üzere de\'Jet t.efckkül- kiln olacak mıdır? Seydl Ban.ni 

Bu men:tler daJn 191rHnde o. lerlnde yeni clhular yaratmak ve civarındaki muhtelif müııltall
lup dairenin muhiti sahra top. 8llMI 'lıalvlAff;ınlm!§t.ır. kem mevkllenn kuvveW vulyeti 
l&rlıyle mU.cebheldir. Bu tA>pla. - HalL'I&, sulh zamanında milli Ik- buna büyük bir mani tepil eder 
rm arlta8Dıda harekete m.i»ıey- tmadm bir t.ek gayesi ,·ardrr. Bu gi.bi gözüktiyordu. Bununla tJııwa.
ya tanklar dmUmJttir. da, ammal emniyet ~~vesi içe- ber avam kamaraaı gueteı...-. 

Ta.nldann ar'kMnvla cia ııak- l'llılnd4t fenıt ~rtp "1'betl- ve K&hl.rede neşrolunan teıbUlleır
ltyat:ı m.uh&fa.lllt. eden ptya.de ~ ...... tembddlr. Jlaıp içinde ya· den -öğrenmilJ oıao.@I u..... s.,cli 
mitralyözler bulumna.kta.dır. hat harp tehli.lııesl ka.rşııımda nın- Barani zaptcdilmiş ve bentli mu-

Bu slat:embı top1arr abitt:tr. • lktmat ve f:uarnıfan gayesi 19e kavemet eden bU ild nokta Ulll 
Çölden düşnaıım gel~ W tartı kuvvet bynaldan g11ıi olmak Usere btltün eahll mm ..... 

noktalan iyi bile mGdaft1er ta.. ~ lk1ısat ve tu&mıf fa- sı 1ııgilis ve impanı.torluk bnlıt • 
biattyle faik '9'8ldyette btJhmmak allyetlerinln d., mlW birlik ve lenmn eline geçmif bulun=*'- • 
tadırlar. Ma.m.a.atnı ant bar&- amam! emniyet 9MÇevesl içerisin- dır (Alkışlar). Şimdiye kadar llM-

d ha_._. tehllk taınatrulı 'a "edi bm' --'-ı~-~ ketten ft çöltm kendil~ 90k e nm eyi bertvaf ede- ç .r · ........ .....a ...... 

iyi malQ.m olan kanşnk }10llarm- oek bir istlkamet.e çevrilmlıtlr. tir. evirme ha.re«etlnde ne Jra _ 
dan istifade eden t-m.ı- ASIM US ~r İtalyanın yablaııdtimı hlllb 

U6~ • &. - bilı:niyonız, Fakat llç ltaıyaa flr-
ziınıklr hilcumlarlle bn mevzi. Ç81rOll01'8~ .. dewıet ~nım ve aynı ıı:amanda lll1lllı 
lerln bazdaıım geger* aahlle D gomlekli teşekküllerin büyük bir 
doğru Jmndilerme yol ~ihnJş ,ara11 ı.oadratl8 kısırunm imha ve ellfr edi1mit ot-
ıeıg~i mltralyös yuvalarmıt or- t 1 dl nıaaı mil8t.eba.t defl,dir. 
tadan kaldmnak için aman il- Op 88 Sidi Bal'ani, 1ıılılln iBtlll eda 't'8 
zundır. Tepelerde gizlenmiş Loa,dn, ı:a (AA.) - Çekoslovak yeni akınlara hamlanan ttalJ'an-
dUtman mitralyös yuvalarma. cumhurreıaı BeDaf, Çakoslovakn i· 1arm bir ileri flssü olduğum. naa
ka.rp motörlil lngiliz sllvarileri çbı MUnihte tesblt edilen huduttan ran burada muntazam ""fftblide 
tarafmdan bir çok hilcumlar ınruız hllkQJDetiDbı tanıınadrğmı harp levaznnmtn ele geçmelll mala-

.,_-.... eöylemifttr. temeldir. Ve yine muhtemeldir ki, 
f&TJA.U&&.19""·· Bu beyanat. Qekoelovakya devlet önilmilzdeld hafta daha t..tsllltb 

lftllyada bit- 'lllGMll, 11 ( A.A.) ,arumm ı,.andrada &kdetUği iki top· mhatta bulunabileyhn. 
- ltalyan umUmt karal'glhmm ıantıamda yapılmı§tır. 
188 nmnaralı 1o..M1..H~.· Garba doğru düpnanm tMılti -"6• Benlf• beyanatının, İngiliz htıkO.me 

Yuna.n ceph-ı: ""'-.... - aldı""" 49.... büyük bir şiddetle devam et:mlk-
.-a ""''9LI~ tlDdeD ..,. r......,. bir notaya mUste· ed 

Ya.MM. -- nr'-•~n·t hü--1ar ...... d ıs,,_ t ir. Hava ıtuvveıtlerimD 'bolrar-
'.t"-SA ~ ~ \;Wlll Dit .,...un Uö.WU ta:ırib etın•attr. _._ edi Do 

sarahatle pUskiirtülmüştiir. E- "' u.w:ıan ·yor. nanma :rtcatt. o-
sirlerle ot.ama.tik eiWılar aldık. Paristeki İngiliz lan düprıan• ac;ık buhuıaa 1-llaw. 
Tamamiyle gayri müsait ha.va kadı l k yola obUaler yağdırıyor. tık ~ 
f&l"tlarma rağmen ta""*-lerl- n ar ampa me hareketinde kalayanaıa)ardan 

. u--_.,.. aevkedildı· başka pek çok miktarda etlr am· 
mız Borova mmtakasmda uw.;r • Usbo makta olduğu bil-"•-'•-~-..ıı .... 
man ta.h&HIWerlnl ve Patra.S n, U (AA.) - Böytıer: \UClllllcaWWJ." 
körfezinde demini cemJleıri bOlll Par.aten yeni gelen bir yolcunun Bu hareketin tümulilnfl t1Qta. 
bardımruı etmiştir. A 1fadeafne göre 6 blrl.ııeikA.nunda tabml etmek ic;in henüs Gr&z nen ile de 

Aimall Afrlkada: ~at nen 600 İngiliz kadrru Partııte toplat- bunun bir zafer teelldl ettiil ... 
htlA. devam etmekf;edİJ'· Düııidl tinıarak Besanson kampma naldedll· hakkaktır. (Alqlar) ve AfdEa 
gün dahi Sidi - el • Baft'8J1hlin DlJflerdlr. Bunlarm ara.smda 8' ya· barp sahnesinde birind dereoede 

.garbinde, Bugbog JDDltakaSIDda tt:ıda ihtiyar bir kadın da vardi?'. ehemmiyeti haizdir. Bu fevlralMe 

muannidane muh8.re1Jeler cere. Cafer Sen·m vefat etti ~uğJ8.k lıal"eketin pllnlannı ta -
yan etmiştir. zı.m eden General Vavel paeral 

Düşmana. iJJS8.11 "Ve ~ece Senelerce ftanbul muhafaza teş Vilsona ve geneUmımay ına,la· 
ağır za.yiat \rerd1rdik. Blızinı kilatı tefliğini yapmış ve son za- rına ve bu plA.nlann tat'bDdnıe de 
zayiatımız da nııheOa derecede- manlarda Kızılay müfettişliğine parlak muvaffakıyetler, metaDet 
dir. tayin edilmiş bulµnan Cafer Se. ve cUret gösteren, zaferi temla .. 

186 n~ blllteninıiaıe rim'in Giresunda kalb sektesinden den kıtaata büyük bir eeref ... • 
vukuunu kaydettiğbniz ha.va vefat ettiğini ıeessürle haber aldık. recek mahiyettedir. (Alqlar)c 
muha.relJeSl eısn&811lda düşi1rU.. Vatanperver, çok temiz bir in- HAdiaenin ehfJIDllli:yeti -MllM 
len ~ t&Y)'areleriJıfn a.de- san olan Cafer Serim henüz genç olunurken şunu gar &ıtınde tut • 
di 4 okn&YIP. ı~ tUr. Tayya.rele. denecek bir yaşta hayata gözlerini mak 19.zundrr ki, bUDl'ID dlıll& ~ 
~ 'l sı ilslerine d&me- kapamıştır. Kendisini tanıyan ,.e dört ay evvel Mmın mnd&faa hu. 
miltfr· sevenlere baş saihlt dileriz. 9Uflundaki endişelerim4s 1ı14 bir 
~l Afrikada: devrede bulunuyordu. Bu eMlllle 
:Kü~ ı;tıUfrseıerm. faaliyeti man avcı ta.yya.resinin hücumu. rimiz şimdi zail olmuştur. 

ıcayded:ilmlşl.ir. na uğra.yarak bunlardan birini Mmıra verilen garanti ve ilana 
Sudan hududunda karakolla _ alevler içinde düşUrmüş ve sa - her şeye karşı mtletlllir bir tarD 

rmımia.n biri, bir~ kara- limen Uasiine dönmüştür. müdafaa edilecefl taahhQdl ._. 
k~luna baslan yaparak imha et. Bir qi!is kruvazörü Chisi. bakımdan erin etaı• · 111 miştir !!-'""""' (Ş'd Y e it • · mai ÖLı:w.u;; gelerek şehre birkaç 1 detli ve atırekli alklflar). 

Teesenci mmtalaısmda d~ gülle atmış, fakat basar ika. ---------...,..
m8.Dtt\ birkaç hilcum arabası ~r. Sahil bataryaları
ve 5 zniılı otomobili ile yap. mız. knıvazöre isabet kaydet. 
mak istediği ileri hareketi dur- mişlerdir. 
dutııılmuş ve kıtalanmızıa. tank J)Uşman tayyareleri eski fngi
d~ ~~ tarafmdan tar. liz Somalistnde Angheeia ve 
dediımiŞtir; El • Ua nımtakalarmı bombar-

B'ır keJlit t&J'YIZ"emiz 7 <!üt- dJman etnıielerdir. 

Ekmek 14,S kul'Uf& 
Ekmek bu sabahtan itibaren 

14,5 kurup satılacaktır. Bundan 
S?nrak! narh beş günde bir tet
kık edılecek, bir karar verile.. 
r.ektir. 
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Yazan: lskender F. Sertelli 
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Va!1cer suğulrkanlılığmı mu -
haraza ederek, yemeğini yiyor 
\'e yan güzle Yusufu teceseüs 
etr..ıekten de geri durmuyordu. 

Nihayet kuzu t :tti. 
Tercüman, Valkere döndU: 
- Pelıliv.,nımız t:ıtıı istiyor .. 

Börek istiyor. 
~edi. .... 
Va' -~r gar~onu ça~dı: 
- Elifede J'"'mtır işi tat",!\r. 

dan, b5reklerden ne Ya.n:a, bü
W.k tabaklara doldurup getir! 

Dedi. Mi.s!:er Va!ker garsona 
bu emri verdikten sonra, sirk 
direkt::>:rüne dönerek; 

- Size de buzlu bir maden 
~"ı.ı il{rarn edeyim mi? 

Diye sordu. 
Sirk mUC:Urü bahsi kay'bct. 

!ninti anı:ı, hiç de müteessir de
ği!ui. Valkerc: 

- Bu balısi ben k:ı.z31'-.say. 
dım, 2laca~mı pınıınm hepsini 
b0vle bir ar.s]Rna vermekte te

nüt etrru>:X'im. 
D~li. Vall{er <!e ze~<>in ve fok 

g)zlü bir ac-ırraı. 0!1:ad~ du. 
tan paradan ~erdi bar1motunu 
geri aldı, kazarr'·ğı beş yilz 
dol:::::ı el sürmedi: 
-· :Cu, Yusuf pehlivanm hak

k?ı:in-. I~;:ııdisine hediye ediyo .. 
ı-uın. 

Deıriıı.re. tercl;man derhal pr..
)';\,'l 'aırrı Yuoııftın örıilne ko,·. 
c1u: - Al batı::~ı....,,. 1:t.,.,,,tn var
ltı·oı .. G;~'7~l bl.r c!ic; kirası. 

l"usufun Amerikr lı ,.,1cn~j~ri 
h:ı.~eindcn kendini tutamadı: 

':-- Koca 1'uzu:vu kamının ne. 
1~ınue ~kladığrn.ı bir türlü 
re..~teaemedim. Acaba Şarklıla -

l'llı ın:deieri bizimkinden farklı 
lll?dır? 

'rerclimnn cevao verdi: 
- Ben de Şart-lTVIJn. lstan. 

hu!da do~dmn, lsta.rhulda. bU-
1cü:n. Fa1rat u~ t:t1:>aklı'1 faz. 

l 
yiyeme"'t. Halbuki, clduıkça. 

!rt"'l)ı yerinde bir adamnn. 

S:>fradaki P"'eteciler zaten 
l?ıütemadiycn Yusufun, yemek 
(_erken kilc;Uk makineterle rea. 
•ııini çeki•l duruyorlardı. 

Yusuf bir aralrk misafirlere 
'-at .ırak güldü: 

- Gazetecilere yine eğle.nce 
~k~r. Ynrm '"a.hifelerini çeşit 
''Şit resimlerle aoldur~caklar. 
~ll Amer;kalılar \ allahi yavaş 
:avaş hoşuma gitmeğe b~<t~adı. 
Tatlryı, kompostulan yedi. 
K:rnmı iyice ş!şirdi. 
Kuzuyu yerken elleri bağlan. 

ıcııstı, 

. Terclima.na yavaş~ :f'ı:.:ıılda-
ı lI. 

Mü-1k, saat on iki ile i~ti a
rasında çalıyor ve hcrke3 bu 
iki saat içinde yemeğini y~yor
du. 

V rJkerin misafirleri de ir güç 
sahibi insanlardı. Bundan ü.zla 
kalmağa vakitleri müsait d~ğil
di. 

nkönce gazeteciler kalktılar 
ve Yusufur. elini srkrp ayrıldı
lar. 

Gazetecileri sirk direktörleri 
takip etti. 

Bunlardan biri Yusufu kendi 
sirkini gezmeee davet etmişti. 
Mister Valker: 

- Ben getiririm.. Merak et -
me! 

Diye söz verdi. 
Bunlardan sonra, Yusufun A

merikalı menejari Mi.-:.ter To
mas da Valket'den müsaade is
tedi. 

- Saat üçte talebelerim zele. 
ce!c .. Fazla kalmama imkan 
yok. 

Dedi. Ayağa kalktı .. Yusufun 
elini srl:tI: 

- Yarın sabah tam dokuzda 
oo!dcrim. 

Tercüman, Yusuf& bu sözleri 
ayn~n tercü.Ine etti. 

Yusuf: 
- Gelirim dedi, fakat numa. 

raların heps{ni birden .~öster
mek şartiyle. Boş yere .~!erce 
bu adamı rahatsız etmıyelim .. 

Tcrcüm:ı.n: . 
- o bir hafta için, para ıle 

tutulmU§tur. Her gün .. s·ana ~
merikan usullerini gostı:rmege 
ve seninle beraber egzersız yap. 
mağ:ı mecburdur, dedi. 

Menejer gittikten sonra, ma -
sa başında Uç kişi kaldılar. 

Valker sordu: 
- Pehlivanı biraz istirahate 

muhtaç gibi gö.rnyorum .. öyle 
de~l mi? 

Yusuf: 
- Odamıza ~tksak fena ot· 

maz.. Şu dimdik sandalyede hiç 
de rahat edemedim. Biraz uzu.:ı 
oturmağa ~akfkaten fhtJyacmı 
var. 

önce Valkcr kalktı .. 
Garsonlar derhaJ yol göster • 

diler. 
Valker bir hesap pusulam 

imzaladı .. 
Tercüman, Yusufun koluna 

girdi. 
Salondan bin müşkülatla geç. 

tiler. 
Ve asa.ruıörün önüne geldiler. 

( Devamt ı•ıır .> 

kuruluyor 
'!ktısadi Yilrüytlş,, ınecmuası yazı 

ailesi dün Gııla.ta Yeni Yolcu &Rlo· 
nunde. saat 16.SO dn. senei devri)eleri

ni lruUar..ıştır. 
Bu topl3.ntıda rektör Cemil Bilsel, 

Jstanbul Basın Birli~i ReiSi Hakkı 
'ı'arılt us umverıslte J.lü~L FakUlte
si dcltanı' Profesör ö:ner CelO.l ~arç, 
Profesör Suphi Nuri tıcrl, PrO':esör 
.:;>uı<rLI Baonn, 1-r.)u:oör Osman Fikre~ 
Artun, limhlllar umum muo.ıu il. Raufı 
Manyas, mmtaka ticaret ınüdUrU Av
ni Sakman, Belediye iktısat mUdürU 
Saffet Senden, Vatan gazetesi başmu
harriri Ahmet Emin yıııman, tanın 
mış bankacılarla iktrsadl mahMll'e 
mensup bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. 

Toplo.ntl samimi bir hava içerisin
de ôevam etmiş, bir aralık lktısadi 
Yürilyüş mecmuası sahipleri tarafın
dan "lktı .. at .l.l.illıni yayma kurumu. 
adiyle bir cemiyet kurutması hakkın 
da bir fikir ortaya atılmış, bu bazırun 
tarafından alAka ile kar§ılanarak mU· 
naka;aya konul.mu~ ve neticede ce. 
miyeUn teşekkülU için bir Etatil hazır 
!anmak Uzere lktısat Fakültesi Dcka· 
nı Ömer Ceıru. Sarç, Oda umuınl ka.u. 
bi ve avukat Serverdcn mürekkep Uç 
kişilik bir heyet seçilmlgtir. 

lktısadi YürUyuş bu toplantıda 
mecmuanın ilmi karakterini temsil 
ve ondan mU.ZahereU ilmiyede bulun· 
mo.k üzere, İktısat fakültesi dcka.nı 
Pro..:eaör ömer Celft.l sarç, Profesör 
Şllkrü !>aban, Fa.Jırettin Berke§, Pro
fesör Abdülhalik Kemal Yörük ve 
Profesör Neömark't.an mürekkep bir 
heyeti seçtiğin.l. beyan etınışur. 

l{ısa haberJer: 
• KQ.ğıt ve Muka.vva Birliği kut'tl1-

muştu. DUn toplanarak kO.ğıtçılar, 

birliğe mUrakip seçmişlerdir. 

• 1stan bul belediyeal Maçkada tn 
şaatı yarını kalmış olan ttaıyan ııefa· 

Eminönü halkevlnden: 

Evimizde 14 ve l:S birincikinun 
1940 cum& ~c.s.i ve pazar gi.in.ierl 
saat 14.30 '.a. verilecek kc. tferans 
ve tunsm aynı günlerde-- gece 
snat 20.30 a. çav_fü~iğüı.i muhte
rem ha.lli.D za bilfu~ıiz. 

On biri ta:;arnıf ve rerJiı:ıal-
lar ha.Ztas ır.:!n::s-betile her ild 
toplantıda azala..run!rla.n Medilıa 
Muzaffer Ja:sal tarafıı..Jan bu 
mevzuda l:. er konuşma. yapıla· 
caktır. 

Y oksı l Çocuklara 
Yarı lım Cemiyeti 

Kongresi 
İstanbul . llkoJrullarmda okuyan 

Yokaul çoc k.lara Yardım Cemiyetle· 
rl Birliği u ,umı heyeti 20 Birinclka, 
nun 1910 tE ihine raslayan Cuma 611-
nU saat 11> ıe Cağaloğlunda Parti vt
ltı.yet merk< :.inde toplanacaktır. 
Yardım c :mJyetlerl tarafından Blı· 

Uk umumi ı eyeUne seçilen mUmessll
lcrin lçtıma ıa haZır buJıınmn.ıan rica 
olunur. 

Şehir Tiyatrosu 
epebft~ı Dram Kısmında 

Ak~ m ~o.so da 

Bulunmaz Uşal 
Wau..o: J. l\I. 6ARRIE 

~ 'io. 
lstlkl1f Ca ı r"I Komedi kısnunda 

Gece scat 2~,~:} ~.: ~ 

Pa~a I-Ia.zretleri 
---=~o=---

Beyo~lu Halk s:neması 

&ugliıı 11 de, ak,:ım 20 de: 1 -
MUıraoeniD Gllzcleal, 2 - Hind Mezarı 

= !ii&SC FPC~~ 

ret binasm.t satın almak tızere teııeb 
bllst:a bulunmuştur. Binanın Uanalln 
den sonra buraya tstanbul konserva 
tuvarı na.kledllecektır. Bundan başka 
b.Uk~et mllll emla.kten Yıldız bahçe 
sinin bazı kısımlarını, Ayazağa köş 
kUnü, Harbiye ile Taksim arasındaki 
bostanıo.rı da tııta.nbul belediyesine ,_ 

.. 
• Şehrimizin be.zı vll!l.yet vo bel.,...1-

ye işleri etrafında Vek&.letle temasta 
bulunmak Uzere Ankaraya giden Vali 
ve Belediye relsimlZ Liltfi Kırdarm 
ya.mı ~ehrtmize dönmesi beklenmek· 

tedir. 
• üskUdar halkmm kömUr lhtıye.

cmı kar~ılama.k üzere tJskUdarda bir 
umuml taşkömUr deposunun kurul
ması için belecllye faaliyete geçml§· 
tır. Depo kısa bir zaınıı.n sonra açı

lacaktır . 

- Baı,ım dertte ar.izim. Kmm Df' 

14rkı söyle.ueaınl, ne de piyano caı 
mnamı bUJ;;·or. 

- Bundan ııfüAyet mi 4'dlvorımn? 

Allaha tükür et azizim, tükür et. 
- Fakat buna rnğmrn gLoee gUn 

dllr. piyano çalıp şarkı &Ö.} IUyor. 

:lar.if..terı : 

z gecelerin 
dersi 

!starbul, tekrar ışığa kavuş
tu. 

Bir1. ;; günli.ık 1~::-klar. k:;ırart
ma ~ 4': iibesi, lsı.Z.n 'mlhuıun 
'· ı.ılı.um t" emir ve talimntır.u tat. 
oikto ı .edenilicifai tam mana.. . l b 
sıy e G :ıtenniş oldu. İstanbul 
ı:-ehrinl .~lmrulnı;u kötü, mühim 
oır lo .ıı:m sokak ve caddeleri 
hala, i .Qdi::imiz ~e!dlde olma· 
yış!D.a. 1ı::ı.g-ınen .• 
Ka~.ıhk !stan'.>ul, herkese 

caddelt :i g~niş, kaldırımları 
munt:ı::l.nl bir ~ehir hasretini 
verm: ~U:· sanırım. Her sene dar 
ha çok ~üzelleşecek olan !stan... 
bulu C:.Jia. çok seveceğiz. Yeni -
liğin \ ~cceği ferahlığı daha i· 
yi ani:. <lca.ğrz. 

Gcla- ?fü :y-ıllarm lstanbulunu 
~inıdi~ p gözönünde canlandıra· 
mayız. ~ a.kat şöyle bir misal 
verebil dz: Yarım asır evvelki 
1sta.nb-. !!_a bugünü mukayese .• 

Yir.or r beş sene evvel bir 
Fran~· muharriri !Etanbul için 
şu snt- ları yazıyordu: 

"Kü._ .. t:nün yaya kaldrrımla.n 
pe!t d:ı olduğundan - eski köp. 
rü - "ıu kadar yolcuyu isti'ap 
demir ır. Bittabi halk ortadan 
yJ.rüm• ğe mecf.:ur oluyor. Ara~ 
balar i :e dlinyn.ıun her ta:rafm· 
da r.~ ... /i dan usulün hila!ma 
oı~rak gerek soksl-Jarda, gerek 
kf'.prüde karına kı:ırr .. rıt yürü
diiklerinden yRvalarm bu daiıni 
tehlikeden nasıl korunduklarına 
"3ytan bfö al:ıl erdire:nez. ön. 
elen, arkadan gelen ara'talar, 
s:;rL...::ı.r:nda ytiz l:iloluk yük gö. 
türen hamallar, küfeli satıcılar, 
eşya nakline mahsus natxrtrlı a
rabalar her an, her saniye 
karşılaştığı halde geçiciler bun
ların aras.mdan kah sağa, kah 
sola dönerek ke::dilcrine gü. 
zergalt keşfetmektedirler.,, 

Eminönü meydanmı §Öyle 
tasvir ediyor: 

''Bir tarafı sebzeye mahsus 
bir nevi hal hükmündedir. Fa. 
kat arııktadır. Meydanın o kıs· 
mr sebze süprüntii~ünden geçil
mez bir halde. Diö'er kısmını 
tramv:ı.ylar ile arabalar ka::;ıta. 
mış. Buradaki arabalarla bizim 
bindiğimiz araba arasında nis. 
bet tasavvuruna imkan yoktur. 
Bizim açık ~rabamız, Paris a· 
rabalan gibiydi. Burac1aldfar 
umumen acıktrr. Fakat dikk'.ıt 
ettim. Eareen hepgi bir taraf& 
meylctni~. Körill•leri parra par
"'::ı .. B Y'"'irleri heme~ dii<'P"'ek 
ta lar ağır. r ~r ad-nı bi k:ıç 
kırbaç darbesiyle atmakta., a • 

zacıl: meyli olan wkak!ardı. 
y..,rıe-e :eri.ime·· ·rı r.,. 

Bu mı:.h ... rir, 11.m bit 
!:O' y, ~~ r' i ~ ' "ete .. 
cilik yaIJmIŞ oi 
lı d:.1. mü1 :ı.18.ğa ca 
kııt ~ reI:ı? evvelki lstanbulu:ıı 
yU er 8.ClSI h@lini pek&ll 
c :.ırıyor. 

Bu satırları okuyanlar, tı.u.. 
günle 25 sene evveiini pekal& 
mukayese edebilirler. 

Birkaç ıse::e sowa lstan'bulun 
ne kadaı değişmis, ne kadar 
güzelleşnıi~ görece~izi dii§ü • 
nere·k sevinelim. 

Işıksız geceler, b"l!.11~ ne "'?k 
ihtiyn.cımız cldugunu tnmam..ıy
le irıb:ı.t etti. 

RS911rl 
BU:oaiinldi voleybol 

müaabakalan 
1ste.nbul Mektepleri Voley1>ol 

ilk heyetinden: 
13-12-940 cuma gilnll Emf. 

nönü halkevi salonunda ya.pılacak 
v~ıeyboI maçları: 

Saha komJ.e:-ri; N. Aygen. 
Taksim lise& - Yilceülkil tm&

.sl f!aat 14.~o. hz.1:cm A.:.me~. ~~r 
riyc lis esi - Vefa lioed saat 51, 
b~'Irm A mct. 

13-12-940 cuma gilnü Be
yo11u halk evi .. ılonunda yapılacak 
Voleybol maçLn. 

Sa.:.ıa kom.i.6eri: N. Tekil, 
Gala.tua.ra.y liszsi - b~. Erkek 

&~l saat 14,::o. hakem Ozman. 
Ho:c.~·darp~a L'"'eci - Y:.abatat 

li3as:. ~t 15, hakem Osma.n. 

Poliste: 

Azğm bir manda 
Hasköyde deri f~brüası amcJe

elnden EyUp oııu CaYit, tamlrhane
nin ka?'Şlstnda.kl odada otururken. 
mezbahaya getirilmckie c!an bir 
menda, saldırarak oda• a [irnıi§. 
Cavi:li boynu;:lRLl!Ya başlan:ı.~tır. 
Vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanan Cavit, Balat 'Musevi t..aır 
ts.hanesine kaldmlmxştrr. 

FAZLA vorcm ,. ... AN 
ŞOFÖRLER 

EmnJyet rı.ltl!'cı şrhe mPınur1c.n. 
fazla yolcu aldıklarından dole 1 1() 
taksi ~oförll hakkında :-.n\. vnrakır 

•u ,,.. q r orf·r. 
KÖMtlımım ZEII.ttU.ENDt 
F..~!:nnpa .. ada Yakubağa eoke<{m• 

:__ Şu ellerimi bir yıkasam .. ! 
'l'ernizlensem fena olmıyacak. 

TercUman: 
- tyi ama, tuvalet buraya 

Radyodaki güzel sesli kadın 
ia u~uran 35 yaşlarında İsmail kxzı 
'T3yriye, odasında otıırerk~ pktr 
·, "n~,~aldan t;Ilta.o knrl:::ın Y,9.tl ne 
lıirlenme ııJMmi göst~rın.:~. Be

·oğ'u belediye h.astah~nesine kal• 
dmlmrşttr. )>k uzak, dedi, tA öteki başa Yirmi y~mda· kimyager Lamar-

'tmek için şu ortadaki kalaba.. HUğ ayda iki kere Drö civarmda 
" arasın.dan geçmek 18.zım. ikamet eden akrabalarını ziyaret 
- O halde vazgeçtim. Odaya etmek itiyadında idi; cuma giinU 

tıkmca. temiz1enirim. Hele sen gider. pazartesi Parise doğru dö
bana bir havlu ver bakayım. O nerdl. Kış ve yaz sayfiyeyi pek 
48. benim işjmi görür. severdi. 

Yusuf başını arkaya çevirdi.. Bir ·cunı:ırtesi otomobili tamlr-
<r?-Jabalıg"ı go"rdu'". tr 1 ah t et nA de olduğundan, en e sey a · 
- Dil~ evi gibi. Bu ne be· mel; mecburiyetinde kaldı. Gara, 

'18.hu ?! Bir tarafta çalgı çalı- trenin hareket a1atlnden epeyce 
Vor.. Herkes fuıtUste binmiş gi. erken gelmişti. Latif bir yaz giinil 
bi, yemek Yemekle meş~l. Bir idi. Otomob:linln tamirde olmas~a 
ta.rafta da biitUn başlar bize çev esef etti: Fa.kat trende, Uç kışi 
tilıni~· Gören de hokkabaz ya - karşısına otur~ca, otomobilin ta
but karagöz oynuyor sana~k. 1 nılrde oluşuna esef etmeyip, bila-

sonra yavqça tercfunana kis memnun oldu. 
döndü: j Karşµımda yer alanlardan bir! 
- S~Jm: ~ ~öyledikleriml ya.. orta yaşlı bir kadındı ve yanında 

jnmdakı k~fırcıklere söyleme! aynr vaşta bir adam -her halde 
ı'mn A.merıkahlaı ı bizim şıma- kocası- vardı. Ada.mm yanında 

l"Ik ınahalle çocukl:ınna. benze_ da gayet güzel bir kadın oturu-
tiyoruın· Bu • ne görnıemc?:lik yordu. . 
be! tn.sana YlYecek gibi ba lu. Hayat=nde; uzun boylu, narın 
yorJa.r· Een yanıyam mıyım 1 ya'lllı, sarışm bir kadın yaşatan 

- Onlar .. her görUlmemis ~e. HUğ; uzun boylu, esmer, ve gayet 
ye k~rın ~yle he:vecı>n ve ala- yakışıklı bir delikanlı idi. İşte ar~
ka go;ıterırter, Yu:1ıf Pehlivn'l! drğı kadını bulmuştu; tanı zev~ı 
.AJne .. , ka11Jar zen.,.ıl" . bir ıniUet. ne uygun: San saçlr, yeşil gözlil. 
tir .• Z""'rı!l.n Z"fl"P~ b~vle iFi gü- uzun boylu. Velhasıl. tam ideali .. 
eli bTrakm kendılerıne e~'"'nce Ad:un, şövJe dilşUndU: 
ar:ırtar. Bu u<furch ~ol bnJ na.. ''M~lek glbi bir kxz .. Ne gilzel de 
ra sıırfetın~kte,, cekm~ezle_; ve sesi var .. ,. Hakikaten güzel kadx
her yerde kı>ndilı>rine bır eglen. nm munis sadıısı, tren gU.rültüsU· 

"""t'G"bV1"r ... avt1 ,.,1ırlar. nU bertaraf edivordu. 
- Dof'l'U, Rurad~ durup ~ıt. - Bilseniz .. Ne kadar seviniyo· 

nırktn. bizi.,.., ·ın....,1 tizeriile bah- runı. Carşamba gUnU saat onda 
ıse tt?t":;nuo:ı ... "· P..eş yüz dolar rati':'o-i'l r::'lrkı aövliveceğim. Tabii 
krı·ı"'"ttı er. F"~rdast bize do· benı din!lveceksinlz.. Bs.kalım .. 
kıı,,-itt ama, dernek istediğim mııvaffak olabilecek miyim? .• 
~u ki. h~;i!cikler durup durur· Orta va"h kadm cevaben: 
kcn - ~ı~ını ~ı mr, tura mı - Tabii kızını, dedi; muvaff"k 
0,~1nu ~ıhı - el:!en rU~rla bi. olacamndan eminim. Hatta "öh 
,.,, ,.,1!J"'"'.T ô'"l'lıtnıa;;a volteni,.·or- ret bile _kar;ııı aea1ttnn . Ya1nrı p-

J ,. • ..........,,..._..-- -f., , ,.~.~t et. 

GenÇ kadın, berrak btr kahka· 
.ba atarak Jncl be~ mun· 

taza.m dişlerini gösterdikten son
ra konuştu: 

- Şaşırmryacağnndan emin o
labilirsin teyze· mikrofonda şarkı 
söylemek, sah~ede şarkı söyle
meltten çok farklrdtr. 
Konuşma devam ediyordu. Bu 

tatlı sesin armonisinden Meta 
mestolmuştu; gözlerini güzel ka
dının p:özleri!lden bir türlü ayını· 
mryordu. Kadın da işin farkında 
idi: VP P.rada sıra.da iri y~il göz· 
lerini Hüğ'e çevirerek mütebes· 
SİM bir c:ehre gösteıiyordu. 
Yaşh Bay ile Bayıuı ve radyoda 

şarkx söyliyecek olan güzel k.,dm 
Pönşartrcn istawonunda indiler. 
Genç kadın, inmeden Hüğ'ü büyük 
bir se-ınoati ile uzun uzun sUzdil. 

Hi\~. birdenb're inkisarı hava
le uğramıştı. Henilz bayatın.da, 
bu kadar gflzel bir kadına tesadUf 
ctt•;::.ınl hatTrlryamryordu. 

Güzel kadm tal'afından sevilece· 
~ine de emindi. Lakin, Pönşartren 
tsta.svonunda inen bu kadm bak· 
kmda hiç bir maliimatx yoktıı: ve 
bir da11a Rörebilrrıek iç:n tes:ıd\i
fün do~'ltrabileceı!I bir mucizeden 
hıtşka hiç bir ü;it mevcut değil· 
dJ. 

Hilğ'Un aklmdan, tatbikine hi<: 
bir suretle hnkAn ve ihtimal ohnı· 
yan şeylP.r ger,lvordu. Mesela. 
Pöw;artrenin bütUn abonelerine 
telefon etmek .. Artık ambnle ol
mmıtu; bir aralrk, bu tesadüf }il
zünden, hayatmın sonuna kadar 
bedhıht olabilec~ğlni dUı;ündil. Fa· 
kat bu işin önUne geçebilmenin 
çarı>si mevcut degildl. Birdenbire 
vUzünde geniş bir tebesstim belir
di. Gllzel ka?mı bulabilmek fçin 
küçük bir Unut vardı. Tevzcsile 
knnt'""'~en: ••caroa""'ba p.fl.,tl !'l:ı 
f'f n- •" rsdyo1a r::ı. .. ,u söyllyccc 
ğim .. ., dememiş mi idi? .• 
~a gllnü. onu radyoda 

dlnliyecektl. Hatta ismini bile öğ
renecekti. 

Pazartesi glinU Parise döndU. 
Lakin, sevdiği kadmın sesini işi
tebilmesi için kırk sek.iz saat bek
lemPSi icap ediyordu, 

Ç:ırşamba günü, saat onda, rad
yosunu açmcn, spikerin sesini 
işitti: 

- Şu.mandan: ''Bir kadının aşk· 
tarı'' Kristiyan Blan tarafından ..• 

Birdenbire hoparlörden gayet 
tatlı b:r be5 çxlttı. Genç adam, bu 
kadar güzel bir sesi dinliyebi1ece
ğ!ni asla limit etmemişti; kalbi 
ıı!ıJ:laUe çarpıyordu. Onu sevdiği
ne artık emindi. Lakin, naEıl bu· 
Iuşacııktılıır?.. Bir ihtimal daha 
mevcuttu. Belki güzel sesli kadın· 
da kendisi gibi her hafta teyzesine 
gidivordu. 
HU~. cumartesi erkenden gara 

geldi:' ve bilyilk bir asab:yet için· 
de bİr a-cıağı bir yukarı dolasmağa 
baŞl:ıdı. Bir aralık, sevdi~i kızı kar 
şxsmda görünce. . hayretler. i~indc 
kaldı. Evet. o ıdi; ta kendısı ..• 

Adanı. bUyUk bir soğukkanlılık
la, yapacağı barekedtl~ ada~~ ~u
aşerette yerl olma ıgmı ~ n· 
ml~·erek güzel kad~ın yanma yak· 
laştı· ve konuşmaga başladı. ~il-
k. ' sö\·\cd:ğinin farkında bıle. 
ın, ne · · ı ini a· değilii. Radyoda gUze se.s ın· 

lediğirJ, ve seste büyük bir armo· 
nlnln m'9vcudiyetinden uzun uzun 
bırhsı-ttl. 
Kadın şövl! cevap verdi: 
- Kf>mnlimıınlarınrza teşekkUr 

c-der!m. Beni tekrar dinlemek. ar
zusunda iseniz.. Perşembe günU 
saat onda radyonuzu açmız. 

Bir kaç dakika sonra, trende yıuı 
vana oturmu§; konuşuyor.ıard~. 
r:rn~: J~,.., .. 11. ,,11 ~.,ı ve.,,h·ettnı \c;ı
nl ~il-:'lnU n.'l'ıttı. Hatta 9.!)I< ve 
izdivaç hakktnda dUşUncelerlnl de 
m.h. etti. Kadmm. fi.kirlen de aynı 

merkezde idi. Tren, Pönşartrene 
geliııce adam, mırıldandı: 

- Allahaısmnrladı:k Kristlyllll .. 
~e zaman buluıiac::ıklarını sor 

m:ıg::ı cesaret edememişti. Lakin. 
buna lüzum da yoktu; gelecek cu· 
nıartesi, nasıl oka garda buluşa
caklardı. Sonra.. Cumarteı:iden 
evvel onun gUzct s~s'ni rad) oda 
clinliyecekti. 

P~~embe günii radyonun düğ· 
mesınt ç_evirinc:c. hayretler içinde 
kaldı; hır hafta evvel dinledi;;.i n 
~el s:sin Yerine bugün, dinl~ue
nıı~ecek derE'ccde ar tipat;k bir ~es 
kaım olmuştu. Biraz sonra, spiker 
şarkıların Andre Hoyti tarafından 
söylendiğini iliin etti. Cumartesj 
günü garda bulu§tuklan vakit Hüğ 
sordu: 

- Perşembe gilnü niçin ııarl:ı 
söylemediniz? .. 

Kadxn hayret](' cevap verdi: 
- Geç n haftaki gibi bu per· 

şembe ele şarkı Eöyledim. Belki 
yanhc;lrJda !;h~ r,arııı::rnba demi~ ol
malxvım. Znt0 n ev .. ·c'a çarşambaya 
mutahık kalınmıQtı 
HUğ düşünUvordu. • 
"D . 

emek Andre Tcvri dlıılediei 

Gülhane l'Aüsamereleri 
G:Hhanenln mutad o!an trbbf 

milesse,!'J"'lerme 14-Iz..-940 cu• 
martesi günü saat 13,30 da Gül· 
hane ko:ıferans saliJııan:ia başla· 
nacaktxr. Arzu eden mcslt'kdaşla· 
rm teşrifleri rica olunur. 

ş----.sı---------------
VAK I T 

Gazetede çıkan bllt\ln yazı tt 
resimlerin tıukuku mah..:U7dur 

ABONE TAHIFESJ 
Memleket Memle'ltet 

içinde dışında 
".ylık 9~ 1 M Kı. 
• ııylık '60 4%:i .. 
.. aylık na 8:?0 .. 
' yılhıı& 9110 1600 • 
Tarifeden Balhan 8 ' rliği ıc:ın 

ayda otu:: kuru:j d\lşUIUr. Po~tıı 
blrllhir.e glrm•yrn yerlere aydı 
vetmış heşer kurut ıı:ammf'di!lr 

Abone kayd•nı bildiren ml'ktup 
"e tel~rar UcretltıJ abone paruı. 
rıın posta veya banka ile vnıııı ma 
flrrıotınt idare kendi Ozt>rlnl' alır 
l'Urkıyt>nln hf'r posta mf'rknwdf' 

rh-k!.n sesli karlınd•. tık ' dinlı>di~ 
0 3uzc~ SE.'8 Krictiyan ism:nde ta· 1 
nmıadıgı bir kadına aitti. Kristi -
yanm Yüzü sesı kadar gtlzel oldu
t.ı ı:e rnalüm ? .. yn çirkinse .. Hal-

u Andre Tovrlve karşısında du
nıy?~du: ve ş~yam ha~Tet bir gU· 
zellıge malikti. 

\/ ~fUT'• abonl' yazıllJ'. 
A.drl"ı değtştırıne UrreU 25 KJ'f. 

il.AN Ut'RETLtı:tU 
ı ncaret llAn!arının 8antlrr. • aa f tın !!Ondan ıtıcaren llft.n sayfaıa· 

1 

rında 40. ıc: uyfalarda 50 kuruş, 
dördilncD eayfad& 1; ikinci ve 
Oc;!1ncllde 2: birincide f; tıatlılı 
yanı kesıt:f'Ce & llradrr. 

- Andre. sizi sevivorum ve ev· 
lenmek nrzıtsundaytm dedi

0

• llikin 
biı:_.d~ha radyoda şarkı föyİemlye~ 
c;g.ınıze kati surette söz vermeli· 
sımz. 

Daha fazla izahat vermPk lllı.u· 
ınunıı ı.; .... ,,n..,-..,,- ı·~v" C''ti: 

- G:wf't ~ ~f'l ııcslnlz var; "·c 
ıa!zl kıskantyonım. 

Çeviren: Cevat revftk ... 

BilyUk; c;ok devamlı ıcıtşeıt, 
~nkll llftn erenlerf' ayn ayrı ın· 

1

, dlrmeler yapılır. Reaml 11Aıııaruı 
santim 11 tın ~o kuruştur. 

Tic'.arl ~lstın·t> uı oım!J'llll 
KCçUk n ıır 

Alr e. fa ftn· ı ı 11~ 
liıı' ı fl') '1r 

ro ıcuru tur 



dediğimiz Şeritler; Çiğ Sığır };tiyle Yapılmış Pastırma ve Su

cukları Yiyenlerde Hasıl olur. Uzunlukları 4 Metreden ıo Met
reye kadar olan bu solucanlar konmm:ı emerek bir çvk t<'hlikc· 

Ji hnst..ı.lıklarn yol açarlar. Bu lardan kurtulmak için en birinci 

d~v:ı. TtMOFrJdur. Kutuların içinde tnrzı istimali yazılıdır. Her 
eczanede bulunur. 

Sılıhnt \' <'.'kfılı tinin mü ııade5ini lıaiıdir. R~ete ile :\blrr. 

Ti OFUJ, TiMOFUJ TiMOFUJ 

Gayri '-'nkul satış ilanı 
Beyoğlu Sulh 111ahkeıneleri Başluitipliğinden: 
940 2l 
Olgıı t>cll~sudıı ılc ,,.:ı Aleksandre Zcğrnfo varisleri Mıırika Astra. Alek· 

ıı:ındra \'e ölU Hnrlkllyanın \"'lrl !eri Anıuıta:oı, Nısamahu ve Alklvyadinln 
lkametgUıl rı meçhul bulunmıısı ltlbnrlylc Beyoğlu dördUncU sulh hukuk 
b~kim!lğincc kayyum tAyln olunan Avukat Nımetullnhın gaipler namına 
aylruı ve müştereken mutruıarnfı bulundukl'lrr Beyof;l•mdn Kamer Hatun 
mahallesınln Kalyoncu Kullutu caddesinde eski 55 yeni G7 No. ııc murn!t 
kam şarkı yol ve dUkkAn §imali ev, ı;arbl dılkktn, cenubu ev ile mahdud 
M.,hmct Af:a. vakfından l52 buçuk metre murabbaı mtsahal athiwsınd<' 
!evkani ıki ko.t ve her katında ıkl§er cıda, bir r so!s, birer h JA. ve bı~r mııt 
bahI \'c zemin katında bir l;ömürlilğü Ve en ilst kıı.tmdc. tAmirc mu:1taç ta
ras3SI bulunan dahilen tı.h :ıp hıırlcı•n k!rglr ayda 85 - ıo lira kiraya mU 
teham.mll 'e tamaıru 6000 altı bin lira kıymcll muhammencs:ndo bir dUkkAn 
ııuyuun iznl"si Z~d3. ";11: ıırthrm:ı.ya konulmuştur. Blri::ıci açık arttır
ması 611/DU tarUtlne tesadüf eden Pazartesi gUnU s:ınt ıı oen 16 ya kadar 
Beyoğlu Jlh nınbkcmcleri kalem odnmnda ba!J klHipllk nez<!inde ynpılıı.cak· 
tır. Arttırma. bedeU muhami?len kıymetin yUzde 7~ §ini bulmadığı takdirde 
en son arltıranm t.cahhtidU bAki kalmnk üzere ikinci açık arttırması 16/1/ 
on Perşembe günU saat H den 16 ya kadar icra edUcrck en c<>k arttJrana 
kat'i olarak ihale cdlleooktir. B1rikml§ ve ihale tarihine kadar birikecek 
binıı ve belediye vcrglleriy!e evkaf lcnresi hlsscd:ırlıırn ve dellA!ıye tilsumu 
ıle 20 senelik Ul.v!z bedeli, lhıı.le pulu ve tapu hıırçlan mUştcrlyc alt olııcnk· 
tır. Artt:xrnı:ı.ya i§UrA.k eaecek lmnsclerin gayri menkıllUn kıymoll mııhaın· 
moncsiniıı ylizdc yedi buçuğu rılsbetuıde pey akçesini veya milli bir banka
nm bu nl.sbettc teminat mektubunu vermel'1rl şarttır. Aı ttrrma bcdelinln 
lcendislne ihale olunan tarafından lhnlo gllnUnden itibaren verılccek mUhlct 
içinde ınahk,.me ku:ı.sma ödenme~! mecburidir. Ödenmediği takdirde ıha.le 
!eshc;lilerek kendisinden evvel en ytlitsck teklifte bulunan kimse arzetml§ 
olduğu bedelle alma{;'ll razı olursa ona ibııle edilecek ve o da razı olnınz veya 
bulunmnzsıı hemen ycdl gUn mUddetlo nrttırmaya çıknnlnca.ktır. Yapılacak 
ılAn r.!Aknd:ırlarn tebliğ cdilmlyecekUr. Müzayede sonunda en çok nrttJrana 
fhalo edllectk ve her ki hnlde birinci ihale ooilcn kimse lld ihale arnsmdaki 
faıktan vo zarardan mesul tutulacaktır. lhn.le farkı \'C geçen gtınlerL'l yUu:le 
5 !afz! aynca hükme hacet kalmaksızm ta.hs11 olunacaktır. ipotek sahlbl 
alacaklılarla diğer o.J4kadarlarm gıı.yrl menkul üzerindeki haklarını ve hu· 
suslylo faiz ve masra!a ve salreye dalr olan iddlalann evra.lu mlhıbitelerlylo 
on bc;ı glln içinde salı§ memuru olan mahkeme ba§kAUb1ne b11dirmeler1 111.· 
zrmdır . .-\.ksl ~dirde hakları tapu stclllerlyle sablt olmadılq:a Mtış bede1l· 
nin payla,.~nsmda hariç kaln.ooklo.rclır. Müzııyedeyc l§tlrAl: edenlerin bUtUn 
eralti kııbul ctml§ \•c ev\'elden öğrenml§ ,.c bllCT'Ck ga.yrt mcnltule tallp bu· 
!unmuş olduklarr addedilerek sonradan fUrnzları mc.mıu olarnryaca.ğmdcn 

ı;atrş gllil!lnden evvel gayri mrinkulU gozlp r,örmelcrı Ye fazla malO.mat nl· 
mak ıst.ycnlcrln 940/2( No. ile mahkeme baş kO.tlphğlno müracaat etm<'lerl 
l!An olunur. (3,321) 

1 Bel 
nıa 

d .Lvesı 
1 \ 

Voli l or:aı;'l karştamdakl Çocuk Bahçeııln;..c yapt.ınlncak moza.yik mer
dıven vo ı,a re inşaatı açık eksiltme.ye konuımuııtur. Ke.,i! bedeli '6015 Jıra ın 
kun.ı,ş "·e ilk tem.natı 451 ı rn 16 kuru§tur. Keel! vo §artnamcsl zabıt ve mu· 
amPlAt mUdUrlılg ı kıı.lemindo görlllcbiUr. lhale 23/12/9~0 Pazartesi gUr.U 
saat 14 de Daimi Encllrnenı.Je ycpılacaktır. Tnliplcrln ilk temlnııt mnkbıız 
'Hl)B. mektupları ihalo ta.rihlndt>n ~ gUn ewel belediye f"n f~lerl mUdUr!U· 
ğüno mUra.caati:ı. alııca.klan fenni ehliye• ~o 9i0 yılına alt Ticaret Odru.ıı 
vcsfka.larllo ihale gUnll nıuayyeıı saatte Daimi EncUmende bulunmaları. 

(11616) 
•Y. :;. 1(. 

Kcırnağaç mUess~ atı Cümle kapm karşıemd:ı. ı, Un 60 numaralı bağır· 
1akhıınc 2 sene mUddcUo kiraya \'erllmek Uzere temdid::n a~ık arttırmaya. 
konulmu§'lur. Senem: muhnmmt'n ktrıw 6000 Ura. ve ilk teminatı 900 Ura· 
dır. Şartnamesi zabıt "·e mua.mclAt mUdürlliğü kaleminde görülebilir. lhale 
23/12/040 Pıı7..arte.si gn.nll saat H de Daimi EncUmendll yapılacaktır. Ta
liplerin 1Ilt tem.inat mo.kbuz veya mektupları ·c 0-lO ),lın:ı alt Ticaret Od~· 
liIIID. alt Ticaret Odası vcslkalıırlle ihale gUnU muııyyen saatte Da1m1 Ent:U· 
monde bulunmalan. (117i9) 

Oev1et Dem:ryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhamme:ı be 'i (16301 lira ol'Ul 3000 au t göm )le ı.apı kilidi !hem 
sağ hem ııol tara! fçi!l 70 m/m •• k) '(2 .... 1::.1940) Pazartesi gUnU saat (10,45) 
onu kırk bcfte Haydıırp:>pdıı Gar blnB.l'lı dahlllr:dekl komisyon tar:ıfından 
pazo.rlık u.suUyle satm alınacaktır. 

Bu 1§-0 girmek istiyenlerln (247) l ra (50l kunL,luk kat'i teqllnat ve ka· 
nunun tayin ettiği vesaikle blrlıkte PR.Zarlık günU sııntıne kadar kon11Byonıı 
mUnıcaatıan lAzımdır. 

1 

Bu ı~e alt §artnameler kQmisyondan ııaraııız olarak dağıtılmakta.dır. 
(ll 7i6) 

.•· .. ·'·~ ':' - ..,. ,'f• -
VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizğj isleri alır. 

ahlbi: ASIM U8 
Basıldığı :y:er: VAKiT :Matba.cw 

Umum ne§riyntı idare eden: 
Re/il; Alımct Scvcngi' 

KAYIPLAR 

ü WıcU mcktt'pt,,n nldığtm ~n· 
detnameyl kaybettim. Yt'nlslnl çıltn· 
rııcağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

I• ethlye DcwlrcJ 
:; • .ç ~ 

Ankara Ziraat Bankıısından 3! 
ğım (13040) numaralı tasarruf 
danrmı kaybettim. Yenisini alacağım· 
dn!'l cakls!nl:'ı hUlcmU olnuıdığ'ını Utn 
ederim. !llUIRO:\ lSA 

Maç1•n KA~rthane CMdc i tete 
,\partımım. :-to.: 3 

(34315} 

ilan 
i tanbtJI 1. c;uncU kra Mernurltığun· 

d.ın: 

040/2558 
Ala.c-aklı: Yalıya Uıılnhan Anbarlı 

1 
l,;ıi yündf'. 

Rortlu: ııeşnt Bolurl>.öy ~lyaııbc~· 
o!,ıık tapu d3lresl ııltında ( 1'öo, cJıı 

131r borçtan dolayı mahcuz olup pa· ı 
raya çevrilmesine karar ,·erilen ev 09· 
yası peşin para Ye açık arttırma. ile 
10/12/940 tarihine rastıs.ynn Pel'§em
bc gllni.l saat O dan ıtıbaren yukarda· 
ki adreste aatılacaktır. .Muhrımmen 

kıyınetirı.n yUzdo 75 ş!ni bulmadığı 
takdlrd ıkin i arttırması olan 21/12/ 
940 laıihlnc rruıtıaynn Cumartesi gll· 
nll ayni :saatte ve ayni yerde yapı
laca kur. 

Taliplerin y..ızdc y11di bıı~uk pey 
nkçelerile 40/235' nu:"'..ara ile mnbal· 
!inde bazır bulunacak menıurumuza 
mt!racaatııırı Ua11 olunur. (34323) 

Kadıköy İl'ra l'ilemurluğıındaıı: 

Sabur Samiye olan borcundrın do· 
layı kendisine ödeme emri gönderildi· 
ği halde semti mcchulo gittiği beyıı· 
nlyle b!Ui. tebllğ !ııdc edilen Beyoğlu 
İstlkliı.l c.ar.ldeslnde 471 numaralı Fu 
fas Dt'Zdlnde sakin Amerikan tabaa.· 
smdan Bayan Nillc fiusn'mn mahcuz 
e§yasınm satılmıuıına. kı>rar \'enlmi" 
ve satış gilnU de 18/12/940 Çn~amba 
gUnU saat 12 - 13 tayin edilmiştir. 
Reınnt dellAliyesi alıcıya. aittir. Mez
kQr ı;Un ve saatte Fenerbahçede Belvil 
otelinde aattlacağı UAn olunur. 

(34320) 

Başka bir 

z 
Büyük Anne 

B;ı ın F. UO ya. 
.,,.,l~~tj şında o ma.sma. rnğ· 
·~ nıen nnsıl genç gö· 

~a•-..ıııaı;;.ı.:;.,:,,;: rUnmtyc muvaffak 
. olduğunu anlatıyor : 

"Ben 51 ''ll§ınd:ıyım, dört dl'!a <'\'· 
len.niş, kızım ve s adet çocuğum var
drr. Buna. mğn n ten ve cildimin SO 
Ya&lanndıı bit .mdın.nkl gibi taze ve 
nermln olduğ !lU söylUyorlıır e bu· 
nun s;rrını tığr nmek lstlyo•lnr. Tnt· 
blk ettıı;im ı;r.ul budur: 

~:ı her akşam terkibinde nıeıhur 
b!r cilt mUt<> ·assısı tarafmüan 'ke fe· 
dilen ve clldl g nçlcştlrcn 'kıymetli 
''Blocel ccvhE'rl bulunan p mbe renk· 
tel'! Tokalon kr mini kulla.n•yorum 
Uyurken cilıli bc,,lcylp gençleştlrmck
tc ı;c h.!r sahnh daha genç göster· 
mektedlr. GUııdUzlcri da beyaz (yağ· 
sız) Tokalon kremlnJ kullanırım. Es
mer ve sert cltlilcrlc çirkin t"nler U· 
zerındc §O.yilnr ha,>Tet bir tesiri 'ar
dır. M,.samel,.rin dahiline nU!,.z etU
ğinı:lcn toz ve gııyrl saf maddeler! lh· 
ra<: ve ıiynh benleri izale edrr ve 
açık mes:ımeleri sıkıştınr. Bu ı;uretlc 
cildimizi yumu§lltır ve gtız llcştirlr . ., 

Siz d,. l:.ugllnden itibaren Toknlon 
kremini kullanınız. Neticesinden son 
derece memnun kalacaksınır.. Her yer
de satılır. 

MU.AMELE \'ERGlSiNE 
Tabi .Müesseselerinin 1941 den tibarcn Tutacaklar 

1 - 7 üzerine iyi kağıda basılmış 

i ) 
(EMTiA iTHALAT ve lHRACAT) 

(SATl:;i) dettc.rJorlle (A YLU' BE\'Alliı ·A IELEU) 
Tebliğ ve dt'l'tor tutma tınılilnU ~o!\W.rir. 

D<.'fterlerimlztn 25, 50, 100 vo daha fazla sahlfelilerl mevcuttur. 

1Tnnım Satı' Yert: t.~ ILAl' Kll'AUf;\'! 

tatanbul, Ankara. caddesi No.: 155 

Gayri menkul satış . " 
ı anı 

1 

istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
~fnhçur :'-le§eye .lznfeUc va.ileri Fatma Cananynr Jlo Hl scyirı KAmJ!in 

331\/.1335 Hesap No.slle Sandığımızdan aldığı (1151) ı.ra' .ı kal'§ı birinci 
derecede ipotek edip va.desinde borcunu verıncdıği.na n he.kkında yapılan 
lakJp Uzer!ndc 3202 No.lı knnunuu 4G ıncı mııddt>. ·nw matufu 40 ıncı ınııd· 
desi.ne göre satılması fcabcı!cn KadıköyUndo ca crağa mahallesinin tzzet'bcy 
ııokağmdıı. Cllki 27 yeni 6 No.lı lcaydcn ';'70 zira mlktarmds. mcsahası olan 
ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay ınfiddeUc nı;ık arttırmaya konmuştur. 

Sntı;s tapu sicil kaydrna gore yapılmaktadır. Arttıınııı.ya glnnek lstiycn 
(200) lira pey akçesi verecektir. Mllll bankalarımn:dıın birinin teminat mc.k 
tubu da Jcabuı olunur. Birikml§ bUtUn vergllerlc belcdı) rtU;fmkrı vı.: \D.lcıf i 
icaresl ve t:ı.vlz bedeli \C tclla.liye rüsuıuu borı,;luya. n ltlr. Arttır.na şartna· ı 

mesl 16/12/040 tarlhl.nden itibaren tetkik etmek lsU)enlcre Sandılc Hul<uk 
i)eri scniıı!nde ~·k bulundurulacaktır. Tapu alcil ı:aydı ,.e sair lüzumlu 
ma!Qmatta şartnamede ve takip dosya:;mda \'ardır. Arttı:-m .. yn g • mı'} olan- j 
Lv, bunları tetkik e.derek satılığı:ı. çıkarılan gayrı menlml hakkında. her şeyi 
öğrenmla ad ve telAkkl olunur. Birinci nrt.rrma 10/8/0!l tarihin mUsadlt 

Pazartesi günU Cnğaloğlunda. kdın Sandığımızda ııaat 10 dan 12 ye !;adar 
yapılacaktır. ıı:ıuv:ıkkat ihale yap:bbllmcsl için lek!ıf edilt'cek bedelln tcr
cfhllll al~ması icabcden gayri menkul mUkcllctlyetile Sandık alaca~mı tama... 
men geçml olması §ılrttır. Aksi t.ııkdirde :;on arttu.:ı.nın tanbhlldü 1k1 al
mak ııar• le 25/3/041 tıırllıine mllaadif Salı günU ayni mahalde ''o ayni sa· 
ıı.tte son nrttırmn.'!ı yapılncnktır. Du nrttırmndo. gayrimenkul en çok arttı· 
ranın üstünde b.rrütıl.ıcaktır. Ha >lan tapu ı.ic ' rlle .ı:::ıbit ol'll·yn.n n.tı.ım

darlar ve lrtlfak lıakkı sahiplerinin bu haklannr ve hususılc faiz ve :nc.sarlfc 

dair lddials.nm ilAn tarlııindcn iUharcn ~-irml gün içinde O\'rakı mllsbltele 
rile beraber dalreml.ıe bildirmeleri l!\zınıc'ır. Bu &Uret· hakla.nnı bi!dirm 
mlş olanlnr!a. hakları tapu ~icUJerlle anblt olmıynnlar 8:\tış bedellnln prıy!ll§· 
mnsmdan hmç l:olrrhr. Dah:ı. !:ıZl:ı. m:ı.lfırnat nlnn.k istıycnlerlu 30/l200 
dosya. No.sl!c Sandığımız hukuk işleri sen~ine mııraeaat etmeleri !Uzumu 
illn olunur. 

DiKKAT 
Emniyet SandıK>t Sandıktan alıcıan gn)Tl mcnltu!U ipotek glistcrmc' 

ıstıyenlere muhamminlerlmizln J;:oymu_ş olduğu kıymetin q, 40 ını tccavUz 
• etmemek Uzcrc ihale bedelinin yansına kadar bOrç vermek surctlle- koLıylık 

1 ı:;öııternıektcdır. (11762) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i!An'arı j 
86 adet knra ağa~tnıı mamuJ ııı.-uıa 

J o o.det Juırıı ağaçtım nınlJ'ul beklcnıc kaıı:ıpcsi. 

Yukarda yazılı iki kalem c mtsyonda mevcut resim "e evcafmdıı 
olmak Uzere p:ızarlıkla almac ... l t • 

tsteklllerln bu l§e alt resimleri g6rerek en geı: 17 Blrlnciklinun 940 Satı 1 
l)UnU sııat 17 de kadar ltomlsyona tchllfdc bulunmalnrt (lli5S) 

G-V KIT 1 

Bat, İf, 'Nezle, Grip, omatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

gliodo 3 u,o ılınabll lr. TAl\LITI.ERINOEN SAKIN!Ntz. 
n:ROF. Pt'l tV KL'Tl'T,.\RI ISRı\RtA ISTEVl'llll 

ıstanbuı Levazım amırıığınden \'arılan 1 
harıcı askerı futaatı ııanları 

r~~~---

llelıcr kilosuna :?5 kuru§ flnt tahmin edilen 160 ton kuııı fasulye çuvtillı 
olarak paznrlıl:la satın alınacaktır. 15 tondan ~agt olmamak tızcre ayn ar 
rt tal!plere do ihale edllebfllr. Tahmin badeli 40 000 Hın, u.ninııtı 6000 Ura• 
dır. 15 tonun tahmin bedeli 3750 linı, teminatı 563 liradır. Pazarlığı 16112/ 
fl40 gUnU s:ıat 15 de Ankanırı~ Lv. Amirliği Satın alına komLqyonwıda ya
pılacaktır. Tallplerın lıelil \'akitle kom!3yona gelmeleri. (1619 - 116<!0) 

:(o :(o 'io 

Bt)hcr kJlosuna. lalımln edil n !iatı 8,5 kunıa olan 2400 ton aort ve yu· 
muşak buğd:ıy pazarlıkla satm alınacıı.lttır. Pazarlığı her gUıı Ankarada LT. 
Amirliği satın n.lmn komlsyonund;;ı. yapılacaktır. 15 tondan aşağı olmamak 
şnrtııc ayn ayn t.ııllplcre do ihale edllrbUlr. 2400 tonun katı teminatı 22,oob 
lira, 15 tonun 192 liradır. Evıınf ,.o §&rtnıımcsl 060 kuru§& koıniayondan nli• 
nrr. Taliplerin ı.er gUn komisyona mUrtıcanUs.rı. <1527) (117'8) 

* * * 
25 ton sadeyağı kap lı zarf usulile 24-12-940 snlı gilnil sa.at 

15 de Balıkesir askeri satın nl!Da komisyonunda ihalesi yapıla..caktrr. 
Muhammen bedeli beher ldlpdn yüz :; etmi;ı kul'U§ olup mu\akkat te
minatı 3188 liradır, Evsaf ve ı:artlarıru gormek isüyenler Ankara ta
tanbul Lv. fımirlikleri ve Balı.ı.ı:esır ::.atın nlma komisyonlanndn göre· 
bilirler. 'l'aliplerin mu,·akknt temir.a'la.rile birlikte tckif mektuplarını 
ihale saatındcn biı· saat evvel komisyonumuz2 vermeleri §tlrttır. 

(1585 • 11466) 

Hcpsmc ta11mııı cclllcn Iı:ıtı 150,000 lira olan 53,333 kilo sun'l vazelin 
pazarlıkla satın ıı.ımacnktır. l'ıuarıığı 20/12/94n Cuma gUnU s:ıat 1' de An• 
knrada. M. M. V. Satm alma koml.ııyonwıdn yapı!acalttır. Teminatı 17,500 
Jınıdn·. E\•sa! ye şart:.ıamesl 750 kuruşn komlsyonda:l alınır. Taliplerin bellS 
vakitte komisyona gelmeleri. (1627 - 11732) 

:r. 1(. J;. 

150 ton Un p'1Zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 23/12/940 Pa.zarlttıl gü· 
nU enat 11,80 da Erzurumda Askcrl Salm ıı.lnıa komlsyonundo. yapılacaktır. 
Tahmin bedell 80.000 llrn, kaU temi.nalı 4500 liradır. Evsaf \•e §3.rtna.me31 
k..>mlsyonda görUlUr. Taliplerin belli \'akitte komisyona gelmeleri. 

'(1631 - 11778) 

Tahmin bedeli 24,000 lira olan muhtelif nakliyatın pazarlıkla ekslltmosf 
20/12/040 Cuma gUnU saat 15 de Gelıboluda Bolayır Aaker1 Sa.tın Aım. 
m!syommda yapılacaktır. nk teminatı 1SCO liradır. Taliplerin belll VL$ltte 
komisyona gelmeler!. (1633 - 11776) 

ürk iye Cumhuriyeti 

8 a ası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans ~dedi: 265 

Zirai ve ticari her nP.vi ban1~"\ muameleleri 

Para bırıktırenle e 2 
ikram iv 

,8 O Lıra 
• 

erıyor 
zır:ıat Bıınkarmd.l kunbaruıı ve lhb:ıısu: lnS3rru! bc:ıaplarmcıa. en az 

:;o urası bulunan ra senede 4 defa çekilecek lmr•a ile a§nğıdaki 

ı 

4 
4 

ıo 

100 

tıllna. göre fkramiyo dağıtıl calttır. 

Ad t ı.ooo Llrnlıl< 4.ooo 
., liOC ,, 2.0()! .. 
., 
.. 
.. 

100 
50 

.. .. 1.00\ 
4.00< 
6.000 

40 4.800 

.. 
• 
IJ 

• 120 
lGO .. 20 ,. 3.200 • 

DİKKAT: lkııa.plıı.rındald paralar bır sene ıçinde 50 liradan aşağı 
dU§miycnıero ikrıı.mlye cıktığı takdirde t"O 20 fazlasiyle verilect:ktir.I 
Kur'alar senede 4 d~a: 1 Ey!O.l, ı Bırtncfk6.nun. 1 Mart \'c l HaziraD 
tarlhlennde çel .. Uccelttir. 

Deniz hastahanesi baştabipliğinden. 
1 - Hastanemize hem§irc ve hastabakıcı almacıı.kta. 
2 - HcmPlrclerhl di .... 10,..,..alı ol:mlnrı ve hno:t.,l.:ı --c rnı ~ ,. " 

U ve chih elnamcli olnnl:ın tercih edllcc::ktir. 
~ -- Talip olanların ycdlorlndc mevcut vesaikle Deniz hnstane

<ıi ba.:;tnbipliğinc mUrucanlları.. (11672) 


