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Başve ô.le çe tetkik ed iligor 
İtalyan ric' atı 
ehemmiyetli ıni, 
değil mi ? 

:Yazan: ASIM US 

Dahiliye Vekili dün 
mecliste izahat verdi 
Anl,arn, rn ( \.A.J - BUyUk Millet j lan usul nedir? Ve bu yolun ldllAne 

Meclisi bugun Şemsettin GUnaltny'ın ve memnun edici olctuğuna vekAJet 
başkanlığınd:ı. toplanmıştır. 

Celsenin o.çılınasını mllteakıp r • 

ker allelerine J-Rr<lım ııckli hıı.kkınd 
Refik Ince (Mıınlsa) larafınd:ı.n \ • 
rilmlş olan sun! takrirlne Dahlllyc 
Veldli Faik öztro.k cevap verml Ur. 

ltnnl mirlir'! Yoksa ikmaline doğru 

gltlılmesi düşl\nUlmekte midir? 
Dahiliye Vekili Faik öztrak, bu 

su:ıllere cevap olarak demiştir ki: 
Almanlar henüz Akdeniz müt

t~lklcri olan 1talyn.nm lıir taraf· 
tan Arna\'utlul•ta, diğer t:ıraftnn 
IJbya hudutlarında uğradıkl:ın 
Jıczlmetıcr kal'fiısmda ııçdt bir ,-a-
:z.iyct almnclılar, bc'tliyo:-hr. Kati Manisa mebusunun su:ıll şu iki no • 
neticenin nerevc \'nrac i;rrnı anla- tayı ihU~a eylemekte idi: 

Arkadaşnnm sua!Jorlnc cevap ve ... 
mezden e\'Vel mUsaadenlzle bu yar. 
dım keyfiyetine müteallik olan ka. 
. n hıikilmlerimlzl burada, huzuru. 

nuzda oh-umak .Lltlyorwn. 
ınağ:ı çalı I;\ o"rıar. Şimd;r i halde 
ltnıynn mnğlUbiyetlnl mıid:ıfa& 
edl.) orlnr. Bnzı Alman ~nzetelcri 
Afrık:ıdııkl İtalyan mıığlubl.) etin
den b:ıh rılcrl•en ,u m\italeada bu
lunuyorbnnı : 

- Jlarptc llC'rlcmcler olduğu 
~bi ~erilcmclcr de o'::.bllir. Nite
kim dn.ha. C\''\el lr:rr'l:ıtcr Somall· 
d n QCkilıJi. Buna cl-enuniyct izdir, 
dediler. onra J ine ınglllzJ r 1'11 r· 

nn garp hududunda Sullum ile 
~idi Barnnl')i terkettller. Bunn <la 
ehe'ilmiyct ' <'nncdllcr. ŞimıJi t
tnlyanlnr Sldi llamni'tlen '°"C'ldl
mic;tir. J. ·ıçin hu oe!dli~e ehemmi
yet 'eri) orlardı 'l"' 

Bu kndnr m:ı.ntıki olan bir mil· 
d:ı.fnr. knr ı ında nknn ulu.r lıile 
clunır, ı'!I." ~il mi? Fn.knt hn:u .... t 
lıijyle m!di·? tncllizlcrin ~o'lum i!"' 
S!dl Bar:ır.l'den ~eldllşi ile 1taly::m· 
larm bu dc-fnki !:""tili 1 biıibirlnc 
kıya edilebilir nıl? 

Grıız~ ani orı1uı;u Libya J111dudn
nu g~Uğl ,._,mnn tngilrercnin l\lı
c;rnJukl mliclafnn sistemi bir tnraf· 
tan Surly<'clr <llf;cr farnftun Tn· ' .. nm, \'e Cczal lrdcld l'ransız mu· 
daf.'.n 6h.tcmlcrlnln ımizahercti"I." 
l!ltiıı:ı.t edil ordu; :Frnn tuıı'I Al· 
mı: "1: n ' c İtalya ııo lml ıt ı:ı: :ırt
S•?'. hir mlib.rclce lnız"l::ı .... n ı üze
rin(' MI.! ırdn İngiliz miıd fan."' Jo nl· 
nız kalmıstı. Tabii olnr:ık J..ihynda· 
ki İtnl~ an ordu u knrı;:ısınıln c:ok 
znyıf bir mc\ 'de clümıüştU. \'c > e· 
nı ba tnn Jınzırhldnr ;\ pm:ılt lfız.ım 
~clınişti. 

ı - Askere aıınanlnrdan fakir "• 
lanlara yıırdım mcnbaları ve bu mer.. 
b:ı.lardan istifade yollan nelerdir. 

2 - Yardımdan hasıl olan para ve 
eşyanın fakir ailelere tcv~inde tut • 

Bu ınükelletljtıt aakerllk mUkelll'9 
.flyet1. kanımwıun 71, 72 ve 73 ilncil 
maddelerinde, köy kanununun da 13 
üncü mo.ııde61nin 19 uncu flkrasmc!a 

mcTCUttur. (Devam& 4 ~ 

•• u Iktısat gü 
Dün un·versitede ve-yüksek 
iktısat okulunda kutlandı 

Bu m hnrlyet:ten cloln~, orta 
finrktnki 1ıı.ı:;iliz ha<:I umnnilanlığı 
l\lıın;a. .ıntruh'Wı.n onnı yüı lir· 
mı ,,i'mnctrc!.lk lıi: çöli.i gC9erek 
tii. hudut iiz(•rindc ı lan Solhım ile 
Ridi Baranı gihi tıd 'kö,ii miirlafaa 
etmek m\i klitatmı dUsUnmüs, bu-
1"8.lan tahliye karan \Crmi<;ti. Bir 
taraftan da ML<ıırdaki müdııfwı. or
dusunu ~·eni ku', etlerle tak\ ive 
etme ·c başlnmı tr. Böylece 1tnl
~an1 ~ lı rr hududunu bir tek si 
lalı p tlatmad:ın gecerı>k bu yerle· 
ri l gal edeblllrlerdi; bununla be-
raber l\far~nl Gr:ızi:ınl !:Olt ihti- 1 7: t 1 8 a t prof e~örlerinaen rusııf Kemal 

f 

lngilizler 'Afri~ 1ınrbinde a1dıMurı Sudanlı 1 t a l !/ a n 
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TEVKİF muhare e 
Arnav ti 

bar 

EDiLDi ingilizler 
Libya da 

yunan ılar 
Yeniden b·r çak 

top ve esir al ar Pariste müstakil harbediyor 
bir hükOmet Bir İtalyan deniz-
kuracakmış r altısı batırıldı 
Mareşal Peteni 

Atina, 16 (A.A.) - 50 il 
lI Yunan tebliği: 

ıyetJi memr 
muharebeler Yeni t 

müstemlekelere Umumi 
Vali gönderecekti 

Nevyork, 16 (.A • .AJ - .Tas: 
t.tru ted Pres5 ve .Aallocli.'tıeıd 

Press AmerilCan ajan.Sla.:rmm 
İsviçre muha:...,ir1er.inin bildirili -
ğine göre, B. La.val, 13 :u:" 
nuevvel nazrrlar heyeti içtimaı. 
nı müteakip, Fransrz polisi ta· 
:rafından tevkif edilmiŞtir. 

Salahiyettar mahl\illerdc:n ah 
na,n malfımata istinaden Anıe. 
nkan ajansları muhabirleri, 
d:ı.hiliye nazırı B. Peyrouton ve 
diğerlerinin B. Lavali Pariste 
müstakil bir hükfunet kurmak 
ve Fransayı tqgiltereyc k~ı 
harbe sokmak teşebbüS'.i ile it
ham ettiklerini yazmaktadirlar. 

United Pressin Vişiden aldı
ğı bir ha"bere göre, Fransız hü
kumeti, B. Lavalin hükumett<'n 
t zaklaştırılm'" ·ın~ anayasa. 
da yapılan tadilattan ve son 
hlı.diseler hakkındaki diğer mc· 
selelerden bahsetmelerini me
neylemiştir. 

Ziirilı, 16 ( A.A.) - La Suiss{ 
gazetesinin Vişi muhabiri, La · 
valin tevkif edilmiş olduğunu 
teyit edecek vaziyette olduğun 
bildirmekte ve Lavalin Auver 
nede Chateldon'daki malikan. 
sinde polis nezareti altında bu 
lunmak mecburiyetinde olduıfo 
nu ilave etmektedir. 

Londra, 16 ( A.A.) - DaiıJ 
Sketch gaz.etosinin bildirdiğine 
göre, Laval, Petenin yerine geç 
mek ve onu :müstemlekelere ı.ı. 

mumi vali olarak göndermek 
için 'bir plan hazırlamış bulu 
nuyordu. 

Fakat, polis prefesi I..angero •• 
bu planı ifşa etmiştir. Hükfunct 

(Devamı 4 iincı1dc) 

24 İtalyan tayyaresi 
ı !la edl dl 

(Yazısı 4 üncüde) 

pc!er cle gcçirt:11k. Bir m1ktm' esi 
nldrk. BUyli.k ım1d:erda. mitrqll o 
ve havan topu i1; • ettik. 

(Dooamt .J . nr.ı. 

Münakalat V ,,ili· 
nin dünkü tetkikleri 
. Vekil f cabında 

gGndOze a 81' DID 
ilki bir vecibe ol a ıl ıetU 

Ziraat Vekirn·n kö lüye hita 
'Yiyeceğinden laz a bu v a mı sat, 
ı yatlar da a y s e e tir t1ııe 

be ıemek bo adır 
yatlı hareket etti. ol nm ile Sidl i.:s kil Okulu mildiirü Nihat Smıan 

(Deı.-amı ~ incitlc) • bıtlunur7;cm (Yazısı 4 üncüde) "nd 

Hız mektepleri voleybol m sabıkaları Bizde nası I b ·, r genç ı ·, k 1 Günlerin p_e~ı • en: 

~ r - " . " 1 Ne ıçın 
1 Çerkes 1 teşkılatı yapılmalı? kaçamıyorlar? 

zzları 
Dln ba.~layan bu heyecanlı 
'"rikamızı tnkin ediniz. 

11 inci tertip kuponla
rımizi toplamayı ih-

j mal etmeyiniz. 
·---rı 

Profesör Kazım Ismail 
Gürkan diyor ki: 

Yabancı memleket ençıt teşk ıAtın 
ııer baagl birisini tip oıara almanı 

aıeyblndeyım 

Anketi yapcn: Hasqn Bedrettin ULGEN 



1 Radyo Gazetesi 1 
Lavaı bir darbei 

b k ~et 
lıaıırilyorım:uş ! 

Fransız Ba.şvek.il mu:ıvini Lava· 
lin neden vazifeden uz:ıltlaştrnlmış 
olduğu Eon günlerde bütün cihan 
efkin umumiyesini alakadar et
mektedir, 

Bu ru:il için muhtelif sebepler 
il~ri sllrillmektedb-. Evveıa Lava· 
lin P-etene karşı bir darbe tertip 
etmesidir. Bu darbe ayın sonlarma 
doğru yapılacak ve La val Fran.<ı:ız 
devletinin başına geçecektJ. Bunu 
lhabeır alan Peten Lavali derhal 
azletmiş ve bir habere göre de 
tevkil etmlştir. Diğer bir mesele 
Lavalın, Fransadan 1talyaya Al
man o.sltC'rieıinin geçmesine rnt.za. 
ade etmiş olmasıdır. Pctcn Laval 
tarafından Alman hUk.ümetile ya
pıla:ı böyle bir anlaşmayı taruma
dığı gibi Lavali de ıızletıniıth·. 

ÜçUncU bir sebep olarak do. Na· 
polyonun oğlunun mezanrun Jlakli 
me.::elesinde Almanya Jle Peten 
arasmda yı:.pılmış olan bir anlaş· 
~ ileriye sürülmektedir. 

Bu Uç sebepten hangisin.in doğ
ru olduğu ibelU olmamakla beraber 
Lavaltn Vişi hilldimctine karşı bir 
komplo hazrrla.mış olması daha 
~lıl yaknı gelmektedir. 

FLANDEN 
Alma.nyanm yeni başvekil mua

vini Fla.nden de Alman politika
sma taııı.ftardır, Fakat Lava! mlif· 
rlt İngiliz düı:manr idi. Flanden 
çok kuvvet bulan bir Almanya 
karşı:smda İngiltere ile Fransanm 

art.ık bu fstiflıamlar ı::iUnmiştlr. 
lngi!iz taarruzunun bir kaç gaye. 
si olması muhtemeldlr. 

1) Mrsır toprakl:um:ı hucum e· 
dere~t Si~i Bara.ni'nin bntısma ka· 
dar il.3rliycn ve Y"di tiimcm kadar 
oldı.ı1{1:ırt tahmin eUilcn 1t:ılyan 
l:ır Uzerin•le bir n,..ticc alarak 1-
ta.lyr.nlarm Mısır:ı ta:ırruılarını 
durdurduk. 

2) Bununla iktifa etmiyerek 
İtalyanların mühim üslerini elde 
etmek suretile 1talvan ordmnı.na 

daha bUyilk bir da~bc indil'mek. 
3) Bütün Libya ordu•mu imha 

ıçin başlamtş olan harekatı Tunus 
hududuna kadar getirtmrk ve 1-
talya.nla.ra tam bir darbe indir
mek. 

Bunlardan birinci tRhakkuk et
miştir. lngilizlerln harekatı Libya 
toprakb.rma intikal ettirmi,, ol· 
duklarma be.kıhrsa 2 ne! hedefe de 
varmışlardır. Tallrruzun Bin~aziye 
kadar götUrUlmc~i de bUyl\k bir 
flıtiınal dahilindedir. 

Filhakika Bingazi ile !ngiliz 
kuvvetlerinin bulıınduklan mevki 
a.nı.snıda (1200) kilometre kadar 
uzun bir mesafe vardır. Binaen· 
aleyh bu hnrck!tm pek kolay ol
mzyacaı'h tahmin edile-bilir. 

İngilizler Mrsır huduttan dahi
linde İtalyanlara kati bir da.l·be in· 
direrek neticeyi elde etmlşlerdir, 
ama İtalyan ordusuna tam darbe
yi vurmak için harekatı Bingaziye 
kadar götUrmclerl büyUk bir lhti· 
mal dahilindedir. 

' yakmla.şmasma taraftardı. Hatta 

İtalyanların üç ıtydı:ı.nberl on 
binlerce kişi çalr.şbrmak suretile 
Llbyadan Sidi Barani'ye kadar 
yaptırmış oldukları asfalt yol ve 
su tesmtmdan İngilizler azami 
istüadeyi temin ederek LJb~·a hu
duduna kadar ilerlemhlerdir. Vb
yadan içeıiye muazzam. yollar 
mevcut bulunduğundan İtalyanlar 
bu yolları tahrip etm.eclikleri tak
dinie İngiliz harekatı rahat bir 
şekilde inkişaf edecektir. 

Fla.nden 1935 seneslııe kadar tn-

1 
giliz politikasına da tamamile ta· 
raft.ar görünilyordu. 

f 
Laval ile Flanden a.rasnıda lıer 

halde çok mühim farklar vardrr, 
Muıhakka.k ola.n bir şey val'Sa o da 
L:ıvalJn uzaklaşmasile Fransız do
na.nma.smm Almanya eline geçme. 
si ihtimalinin bertaraf edilm1ş ol· 
duğudur. 

Şimali Afrika fi arbi 
D'r haftada.nberi Mmır toprakla. 

nnda cereya netmekte olan harp 
harekatı Libyaya intikal etmiş bu· 
lunmaktadır. Harp Kaputzo müs
tahkem mevkii ile Bard.ia limanı 
önünde cereyan etmektedir. Kaput. 
zo Mısır - Libya hududunda olmak,. 
la beraber, müstahkem ve miibiın 
hır mevkidir. Bu müstahkem mev
ltiln İngilizlerin ağır tank ve zırh
lı kuvvetleri karşr.,mda mukave • 
m0 t edeceği ta.hm.in edilmemekte
dir. Hatta bugünkü haıberlere göre 
Kaputzo'nun çok yakında düşece· 
ği taihm1n olunur, 

Şimdiye kadar herkeste bu ta
nrruzu...'l maksat ve hedefi ha.kkm
da bir istifham vardı. Bugün ıse 

İn.gllizlerln ağır tan.klan ve 
zırhlı ıkuvvtleri ltaıyanlarnı Bar
dia limanını kuşatarak bu mevkiin 
35 kilometre batısına ~ter
dir. Sollum, Ka.putzo ve Bardia he
nüz İngilizlere geçmemiş ise de 
burala.rm da bir Jı:aç güne kadar 
İngilizlerin eline geçmesi ve bu
ralarda dövüşen 50 b:.n İtalyanın. 
esir düşmeleri kuvvetli bir ih il • 
mal dahilindedir. 

.Yunan - ltalyan H mbi 
Yunan • İtalyan harbine gelin· 

ce: Harekatı bütiin C"nhch;ide 
Yunanlrlar lelı~ndedir .. Cck 3i"!.ılet
U kara ra.ı,'men Ymııuıhlnr ilerli
yorlar. 

Belediye ve basası 
'idare memarlarmıa • 

Yunan taarruzu ~imalde hir31! 
yavaşlamış ise de merkezde inld
şaf etmektedir. Yenid~n tepeler, . 
mevkiler za.ptolunmustıır. Bunlar 
harekatın Jstik.ball için çok kıy· 
metli ve mühim olan yerlerdir. 
Bazı İtalyan mevzii mukabil taar
ruzları püskürtülmüştür, Merkez 
mmtakasmda çok şiddetli muhare
beler cereyan etmektedir. 

lf ckaüilük meselesini 
ı.. halleden kanun 

meriye~e girdi 

Sa.hilde HUnara önünde cereyan 
eden harpler Yunanlılar lehinde· 
dlr. DUn de bir çok ltnıyan esiri 
almmışt.T, 

Şimdiye kadar belediyeden ba·• 
im dairelere geçen memurların t -• Batum önlerine geldiği vııklt, 
aediyede:tl hizmetleri tekaüdiye tatlı ve ılık bir meltan eBiyordu. 
müddetlerine dahil edilmınıektcydi. Sanld yeni bir dünyaya gclmişler
Aynı zamanda başka devlet da:• di. Reis, bu iyi gUnlin net;esinden 
re erinden belediyeye geçen m • çml çıplak bir halde kUrek çeken 
murlara aynı muam:!le yapılarak forsa.lan da .istifade ettirmek is
~ekaüt hakları kayboluyordu, Bu temi§: 
~·aziy~t y~ni ~3;Zırlanan bir kanur• - Yelkenle gitmi!k da.ha. kcyif
ila duz::!ltılmmtır. Kanun t::ıtbik lidi'.r.. Forealar dinlensinler.. Em
:mevkiir.e k-0rÜnu5 bulurum!~tadrr. rlnl vermişti. 
Kanunun bu m:ıd.r~~:ni yazıy~· Kalyon sahile yana.cırken yUz-

lcrce insan blrikrni:-ti. Ka rad cıı' zin 
:ruz: 1 b . . 1 '1 k b . 1 1 "- Tekaüt sandığr olmıy:ın u §ırın sa u :tta a'"mı oy ~ ~~kc 
mülhak büt;eli daıre.erle, hususi lnk gemi gelmcztlJ. Onl ır, btiyu 
ıdarclcrden ve mülga şcllremaneti yelkenlileri uzaktan gcçcı!ten gö· 
ile İstanbul mahalli i<kı.resindcn rür ve: 
\ e Ankara ,bclediyesinclen maaş ; • Poti'den gene esirler gidiyor .. 
fan memur ve muallimlerden um· • derlerdi 

• Pati, za.m.anm en 1.<;!ek limanı 
:mi rnur..zeneden ou idarelere vey.. idi. Esir ticaretinin bir merk~zi gi-
hut da bu dairc'.erd~n birinden d • bi idi. Gilrcistan içlerinden, Çerkez 
ğerine nakli rn~muriyet etnıiş ve kasabalarından vurgunla. toplanan 
edeceklerin.' evvelce tınlwni ~üv• • kızlar Poti esir pazarlarından dlin-
2c~edc vc .. ıda:elerde g~en hızmet- yanm' dört bucağına. dağılırdr. 
aer.ı, te.1.(~ut kan~nlarınd~ . derpiş 1 Bazan ko~an esircilerin B:ıtu -
edı en" hı.zmet muddetlerımn .. he:sa- ma da geldiği vakitli. Btiyük bir ge
b~na ~a} ılır. Bunların tekıu~ ay· mi limanda demirl~r. yilzlcrce si
iı'.~ıa:ı. en,, so~ °?':1l~dukları ıdare 1:1.lılr :.nsan çıkıp etrafa dağılır. Beş 
b~tç ... s.ınden \enlır. on giln sonra ımyrsrz esir topla -
~ nır'dr. Fakat bu pek nadirdi. Çün· 

Taksılerın muna ve be kti bu sahillerin :ı.clamfo.rt dahn. ce--
usulüyle çalı~maları sur. daha harpçi idiler. lıııtta ~ir 

tarihte koca bir korsan gemls nI 
Ta~si otom:>~illcrin":: t"'~ ve çift tutu hırup :ı::kmuılar, C\Sir tücc::ır-

num:ıra i!e .nıün::ıvebeli o'arak !:=• Jarnu ndam'a..'"f !le beraber ateşte 
lı,nı::hrı lY>..n:·n t~~d~uı iç'n b; ~ - ı,.,.,..l!Şl::.rrh. Bı.t h b»r az '!O.ıuaıı
b" · nefce vermemıştır. Bu ekı de da tstan'.>ul~an Mmrra kadar yayıl· 
çah:§an otom:>billerden rn~m ınrstı. . 
miktarda benzin ta:;arnıf cdıle:r. • Bununla beraber Batumlula.r 
mıştir. .. korku !"inile idiler: 

Be!ediye iktısat i5leri müdür! • - Alt Feı-ruh, Çerkez sahilleri· 
ğü ile ~eyri sefer müdüriüğü be • ne geldik~ Aonra esirciler iş ya
zin tahdidi ~ini yeni.den tetkik e..• pa:nıvorlar. Bu gemi muhakkak 
miye ~aını§lardlr. ı ..ırcflerlıe doludur .. diyorla.rtlı. 

Bizde gençlik f eşkil811 nasıl yapılmah ? 
Profesör 

Gür kanın 
I< azım l smail 
düşiinceleri 

Maarif veltilliğinrln tahakkuk et.. 
tirmek üzere iberinde ehemmi· 
yetle durduğ'u mühim ıbir kül
tür davası da memleketimizde 
milli prensip ve hedefleı·imize 
uygun bir gençlik teşkili tı kur -
maktır. 

Bu esaslı prensifbi talıaklrn1• 
ettirmek için, ala.kadarlar nr::ı. 
sında bir anket açmrş, Univer · 
site idaresinden de bir rapor 
istemiştir. 

Rektörlük bu husustaki rapo· 
nmu hazırlayarak vekalete gön~ 
deımiştir. Vekaletin tetkiklerini 
süratle bitiırerek kısa bir za. 
manda hu mühim memleket i<:i 
üzerindeki ka:rarınm bıtbik sa. -
hasma girmiş bulunacağı 111u· 
hakk.ıktır. 

Vek1ifotfo bu hususbl<" tct· 
kikleri devam ederken münev
vn!erimizin, pro.feserlerlınizin 
ve diğer sal~iyetli şahsiyetle. 
rin bu hu.susta r.cler dli.,.tjindü -
ğünU tes~it etmenin faydalı o· 
lacağmı nazan dikkate alarak 
kendileriyle görüştüm. Bu hu· 
susta verilen şayam dikkat ce
vapları bugünden itibaren gaze. 
temizde okuyacaiksrıın;. 

ttk olarak ilniversite profe. 
sörlerirulen l{azım :tamail Gür · 
kanm fikirlerini y~"Orum: 
"- Bence nıemle'kette bir 

yüksek tahsil talebe teı:ekkülü 
bir ihtiya,.tır. Bizim talebeliği· 
mizrle ve daha evvel bu neviden 
teşekkillter vardı. Yüksek tah .. 
sil tale'be t~küliinün faaliye
tini kesmesine kadarki ta· 
rihi muhtelif safhalar gösterir. 
Bu safhalar a.ra.smda. takdire 
layık hareketler bulunduğu gi • 
bi tenkit edilebilecek olanları 
da vardır. Fakat bu neviden 
hadiseler teşekkülün lüzumsuz. 
luğunu değil, idaresindeki fikri 
dispozisyonu yakından takip et. 
mek lüzum.unu blldirir. Benim 
içinde y~adığnn darülfünun ta· 
lebe bıirliği, hatta miııt irtkI15.p 
tarihine geçebilecek vakıaları 
da kaydetmiştir. 

O zaman te'?CkktilUmüz ••mek· 
tep içi hayatta nazmı, sevkedi. 
ci bir rol ovnadığr gibi, darüI· 
fim':ın talebe alem.inin mektep 
d1c:mda!d millt teşekküller ve 
hadiselerle de alikasmı peydah.· 
lıyor veya kuvvetlendiriyordu. 

Binaenaleyh, bu noJ(tada şu • 
nu tebarüz ettirmek isteri.m ki, 
yüksek talı.sil talebesire bir te. 
sek.kül yapmak, aynca umuma. 
yapılacak gençli1k teşkilatlarına 
mani olmadığı gibi, ikincisinin 
teşek'külil birinc.indn lüzumunu 
i~kat etme'l. 
Teşekkül kendhnl7.ıe göre ,.e Dıti 

ya<;larnnız:ı uygun olmal!clır 
Yüksek tahsil talebe te3!dl? t

hr::nrn 'bazı rne::nleket 1<'!'C" !d te. 
şekkülleri ile blz va1rtiy!e te. 

~·· lô. 
Prof. fü'bmı lsı mil Giir1can 

mas!ar yaprl'!ıştrk. Bu,1ı"rdan 
herhangi birisini tip olarak, 
memleketiınlıe aynen alınanın 
aleyhindeyim. Kendimize göre, 
ihtiya.çl:arnru:za uyg-un ve iste· 
diğimizi verebilecek yepyeni bir 
teşekkül vücuda ~elmelidir. 
Tale~ te~ekküliinfüı V~7ifecıi 

bazı sathi mütalealarm 7..ı:m.~et· 
tiği ~i kitap basmak. forma 
nem-etmek (al:ı n1a ~rli) seya
hatler yapma'k değildir. Böyle 
bir tesekkül da ha büyük, çok 
d:iha füzumlu bir vazifeyi Us_ 
ti.ine alacaktrr ki, o dıı. ıgençJi· 
ği her man'-\tla. milli bir kütle 
olı:ır~1r yetiştirmektir. 

Biitün diğer meseı.,.1er tııU· 

dir. Ve kPndiliğinden 'rltcut bu. 
lurlar. Bnrada genqlikte mev. 
cut milli varlık d-Qşün<~esinin 
kuV'\retlenmesi, tekamülü lize· 
rinde uzun teferrüata. girmek 
istemem. Kısaca. Aiveceğim ki 
tarilıt, ibuıgiinkU varlığı ve mem· 
leketin varını için gen~liği, her 
mana.siyle fikren ve !bedenen 
bu m~eketin çocuğu olarak 
vücutlandrrma.li. 

lşte za.manmm lbftyllk ıı.. •• km.. 
mr mektente geçen gen~ bu L 
m~tıt mim bir an'ane lıaHnde 
orada tev:ıriis etm~k durumun· 

Nazire: 

Nasıl yazmalı ? 
tınla işaretlerine dikkat et· 

miyoruz. Uzatma. işaretlerini 
kaldıran imla kaidesi bunu an· 
cak kelimenin bir 'ben7.eri ol
tna.dığı takdiroe caiz görüyor. 
(Dur) tUrkce bir emirdir. Eski 
meti.,lerde farsçadan kalan ve 
(uzak) demek olan (dO.r) u 
bundan ayırmak icin uzatma 
i!}areti ite yazmak ıazmn. (RO.h) 
da b1ınun gi;bidir. 

Bıoq·ka. bir manada lnıllanılan 
(ruh) V8r. (Rr"un gözJcri) 
YaZ"1.:i.l'tl.3lı, (rUlıun gözleri) 
y:ı.znıalr. 

------------------------..-....---.. 

l__<:~~ke~.a~~!!!~~J 
Büyük Tarihi Aşk ve !~1 acera Romanı 

Kaptan yanma iki muhafız ala- çok görınUş ve çok geçirmiş olan· 
ra.k sahile çıktı. Kend1.si eilühsız· !ardır. 
dr. Muhafrzl:ırmda yalnız birer kU- - 1n.sanıa.r blr!blrlerlne iyilik 
çük hançer vardı. yapmak için yaratıldılar. Ama kö· 

Kaı·adcniz sahilinin hangi sem- tillük Yapanlan da var. Bunla.rm 
tine giderseniz gidiniz. Kim olur- cezasını Allah verir. biz ka.rışma
sanız olun, misafirler, bilyük bir yız .. 
sevgi ve hürmetle karşılanır. Giln- Bu son cUmle. kaptanın bekledi-
ler, aylarca. beslenir, elden gelen ği bir cevapmrş gıöi: 
her iyilik yapılır. Ama. gelenler - Baba, dedi. Görmü;;ı, geçir • 
korsanmış.. kendilerine bir düş- mi~I;ğin sözlerinden anla.qtlıyor. 
mantıkları olmadıktan ı:onra kim Biz buraya bazı haberler almak için 
olursa olsun .. Bu, dtişUnülmez. uğradık. !Ik defa bu sulara gPii-

Kaptanı, ak sakalları btitun göğ· yonız. Açıkçası ko'.t"Sanrz. Gemi· 
silnil kapliyruı bir ihtiyar kar!)ıla- mizde top da var, asker de. İcap 
dr. ederse ç:ırpışırrz da. Fakat buna 

Kaptan, yerlileri selam.ı:ı.dı. mır- meydan vermeden iş görmek fsti· 
şrsmdakileri dikkatle sUzmeı1e yoruz. 
başladr. Fakat bu, bir kaç .saniye - Anlaşlldı .. Es!.r JX!~indecintz. 
stirmu~tü. İhtiyara: - Ôy1e bir şey .. Yalnız bizim 

- Bura hnlkmm reisi 6 ;z ola- öıircnmek istediğimiz Ferruh Ab 
caksmız .. dedi. pa.sa ne"relerdedir. Ne kadar kuv-

İhtiyHrın bembeyaz di."ılerı be- veti nr. Onu"U.la kanıılaqmadan 
yaz sakal1ı arasında p:ı:rıldu:lı. nasıl iş yapahilirlz? 
Bu, tatlı bir gü!ilmseyişti. Fakat !htivar sakalmı srvazladr. Gözle
g5zl"n de kendi"ldcn emin Jnsan- rin1 bira.'1 yumup düşünür giQi 
lara ma.heus bir balu~la gülUyor ya.ptI. Sonra.: 
gibiydi: - EvlAt, dedi. Senin fstcdt~n 

- E:ın, dedi en yaşhlnnyan. tron malitm:ı.tI biz vcremıyeceğiz. 
Serıin anlıya.ca.ğnı, çok ı;örmllş, çok ÇUnkil blr lltl aydır. ondan hiç bir 
geçirmlşlerl.. haber alamdrk. Bildiğimiz, Çerkez 

Kaptan: kabilelerin.i ısla.ha uğraşıyor, ka.-
- İşte ben de b&y!e blrbrl an- leler yaptırıyormuş. 

yorum, dedi. ~ azW:y-a.ııla.rla - &drcllere aman. vermiyor. 

dadır. Bittabi yüksek tahsil 
gepçliğinıin varlıı~mı mel.i.ep ha· 
ricindeki milli tesekküllerle bir. 
le~tirmesi kendiliğinden hallolu,. 
naC'ak bir teknik L5 haline ge· 
cer. 

Yap1laeak yflrsel· tahsil ta· 
leh·· teşkilatrnm hayatiyetini 
nn·lıafaza etmesi iri..'l ona bağ. 
hlığı taleoclik hayatı ile tahdit 
rtmcmeJidir. Öyle ki, tahsilini 
ikmal edenler t~kkülün azalı. 
fit hakkkmı kaybetmemelidir 
ler. 

YüJ<sek Tahırıil gen~liği faydalı 
olaca.kfarr Y"'rlerde de çah~mıı· 

lıdrrlar 

YükMk tah~·ilrleld f"ençler, 
fa v fa temin edeıblleceklcrl yer · 
lerde mcmlekP.tin b.."t!=:ka sa11ala. 
rınd:ı da işlece dr lı ıı olmalıdır. 
lar. Bu meyn.rda kendilerinden 
küçük ca~da.ki taıeıbelerle her · 
nevi al3.ka, köylü ile, lırurta. ile, 
yardım teşekkülleri ile (Kızılay, 
Çocuk Esirgeme) mel!lleketin 
san::ıvi ve ziraat havatı ile ata: 
ka.. .. • ~bi m~.eleler • sayılab;Jir. 
Bu aHlkavı yalnrz genelerin fik· 
ri ve bedeni fa::ı livetlerinıin o 
sahalarr"'ti istifadeyi !.emin i. 
çin değil, aynı zamanda gençle. 
rimizin yetişmesi için, olgunlaş
ması için zaruri görüyorum. 
Çünkü itiraf edelim ki bizde 
yüksek tahsili ikmal ederek sa
haya gelen bir genç, ekseriya 
değil o işin, hatta memleketin 
adamı da değildir. 

Gençliğe memleketi fanrtnıak 
lizmıdır 

lc;e lroyaeağnnız cOCllklar bu 
memleket için de olaman oıa· 
ca.ktan, vardan, yoktan btı,
ber, Amerikalı seyyahlar gföi 
dolaşmasına. razı: olınıyacaksm. 
Tahsil çağında, memleketi on • 
lara, onları memlekete tanıt.. 
mak, öğretmek, ısmdmnak bor 
cumuzdur. 

İşte onun için mesela a.ra. sr
ra tertip edilen seyahatler geli. 
şigüzel veya. !bir eğlence mak. 
sadı ile değil, memleketin mu· 
ayyen bir parçasını etild et
mek, öğrenmek ve oraya. da 
bir fayda vermek gayesiyle 
yapılmalıdır. Gençler, m.emleke. 
tin iç ve drş siyaseti hakkmda 
kristaıi=o fikirlere sahip olma. 
lı, davamızın en kudretli ve a· 
teşli mUrJa.fileri kesilmelidirler. 

HUlasa.; yaşamak foin kuvvet· 
li, bilgili ve toplu buhmmak 
lUzumu mutlak olduğuna göre, 
genclerimizi bunun aksi olan 
zayıf, idealsiz ve dağımk ol. 
maktan kurtaracak ve bu su· 
ret!e dünyanm bu~rii ihti
yaclarma en uyınm şekilde ha· 
zırlavacak te:cıekkUUere daima 
taraftar ofacağım ve onları al. 
kışlıyacağım.,, 

Hasan Bedrettin Ülgmı 

diyorlar, doğru mu? .. 
- Biz de öyle duyduk . .Ama Po

ti liınaruııa tüccar gemisi gibi gf
rebilirmniz. 

- Bizi a:raınazlar mı 7. 
İhtiyar gUJdll: 
- Toplan saklamayı akıl ede • 

rıllyor musun evlat .. Poti limanına 
harp etmeğe gidecek değilsiniz ya. 
Böyle bir iş için limana. girmek 
zaten akıl kArı değil .. 

Kaptan ihtiyara biraz daha yak· 
laştr: 

- Sen halden anlryor:sun. BI· 
zhn arzumuzun biri de, buradan 
blr adam almaktır. Sizin, adamla
rınızdan biri bize mihmandar olmaz 
tnı? .. 

-.- Buna ben cevap veremem .. 
fstıy~nle?" olabilir?. Bunun için ha~ 
na hıç olmazsa bir gün izin verme. 
tisiniz. 

.- Peki.. Biz biraz su alıp ge. 
~ye gideceğiz. B~ka hiç bir işi· 
tnız Yok .. Eğer bizimltı ~elmek is
tiyen olursa, yarm sabahleyin 00-
ynz bir mendille icıaret verirsiniz 
Bir sandal gönderlrlr.. ' 

KORSAN GE.'\ltSt POTIDE 

Batumlulnrdan otuz, otuz bee 
yaşlarında bir genç, mihmandar 
olmayı kabul etmiş, ikinci günü 
erkenden sa.hilden mendille verilen 
isaretten sonra gemiden gelen san. 
dalla korsanlara iltihak etmJştt, 

Kaptan, Şerif adındaki bu Ba.
tumlu ile uzun uzun konuştu. Çer. 
kezistan hakkmda izahat aldı. Son· 
ra: 

- Sen bizim ı,imize çok yan· 
ya.calosm.. dedi. Eğer istedikleri -
mJz olunsa sem zengin edeceğim. 

(Devamı wt) 

1 HAdiseler arasında 

İtalya halkı 
mağlObiyeti anladı 
ltaıyadan gelen son ha.herler. 

memleket eflı:arrumumiyesinin 
artık mağ!Obiyet vaziyetini an· 
ladıklarmı, yalnız İtalyan fa
şistlerinin mağlfıbiyet sebebini 
anlamamazlığa geldiklerini gös.. 
teriyor. Bu ~az.ete' 3re göre, ltal. 
yanm ma~liıbiyeti birkaç renk· 
siz adamdan ve birkaç ha.inden 
ileri geliyormuş. 

La voro Fa.şista gazetesi şöy
le diyor: 

"Bu harp esnasında orta sı
nıfı teşh'il eden bir hain olarak 
meydana crktr. Onun için bu 
gibiler hal~kmıda vatdn hn:.,i 
muamelesi tatıbik etmek ve as. 
la merhamet ve zaaf eseri gös. 
tenniyerek vlicutlarmı ortadan 
kaldrrmak l!zımdır.,. 

Sidi Baraninin lrıgilizler eline 
gectiği lıa.lberi neşn>-clilmiş ol· 
makla beraber, bu husust.a. en 
kiicilk tafsilat verilmemektedir. 
Fakat hnlk bu ha:'bıerin ebemıni· 
yetini takdir ettiği ic;in kulak -
tan kula~a fısıltılar halinde as.. 
keri vaziyet her tarafta mümı .. 
kaşa olunmnktadrr. Bu suretle 
1talyanm içinde bulunduğu 
müskiH vazivetin halk arasmda 
anla!=:1ld1ğt görülmektedir. Bu· 
nun la beraber, gazetelerin bir 
kısmı tehlike!lin ehemmiyetini 
itiraf etmektedir. 

Fakat asıl dikkate değer olan 
cihet şudur ki ltaiya.n radyosu 
bu hadiseleırden bahsederken 
İtalyanın her ta.rafta deniııden 
GOk mükemmel bir surette mah· 
fuz olduğunu söylem.istir. Bu 
suretle Afrika.daki !taıvan or
dularmm basma gelen felaketin 
bir gün d<>*rudan doğruya a... 
navatan !talya.c;ma yakla.sm86l 
ihtimalini düşünerek korkuya 
tutulanları tesıellive ve tatmine 
lüzum görUvol' deme.lrtir. A. 

ltalyan ric'ati ehemmi· 
yelli mi, değil mi ? 

(Baş tarafı 1 incid('J 
Baranl'yl günlerce hava bomhııl,r. 
dnnanla.nna tuttu. Bu bombardı· 
ma.olar neticesinde esasen asker
den ve aha.Uden boşaltılmış ola.n 
SldJ Ba.nın.i'nJn blnata.n yanmr.;, 11· 
kdmıştı. Canlı olarak da sadece 
bir sıpa telef olmuştu! 

İtalyan ordusunun Mısır hududu
nu bu şekilde geçişi aylar oluyor 
ve aylardanberi SidJ Baranl'de ha
re'ketı;b bekliyordu. İngilizlerin 
Mısırda. ilk müstahkem mevkileri 
olan Marsa. l\latruh mevkilne bii. 
cmn edebllmC'k içln yüz yirmi ki· 
lometrolik çölü geçmek teşebbii· 
süne g1r1,cmıyordo. İtalyan gaze
teleri hu ba.reketslzllği efkin U• 

mumiyoye izah etmek lll.zım gel
dikçe: "Gra.zianl henüz ba.zırhkla. 
rmı tnnıamla.madr. Yakında tamaın
lıyıı.cak ve taarruza geçecektir. On· 
dan rronra ltalyan ordusunun Afrl· 
Irada no harikalar yaratacağı gö
rülccel"tfr... <liyorlardı. İşte aylar
danbert büttın cihan b11 taarnız 
hazırhklarmm bihueslnl bekledi. 
Fakat herkes böyle İtalyanların 
~l t~fnden Mısıra yapacaktan ta. 
ıııTuzu beklerken birdenbire va
ziyetin torslno döndüğü ve lngt
lizlcrin tt.aJyanlarn ~ı taa.rnua 
geçmiş olduklan i5itilill ve bir kaç 
~ün içinde ~ fD"kalık İtalyan 
ku\'\·etler:lnln kısmen imha, kısmen 
esir edilmiş olduğu aııla.şıldl! 

~leli Barani'nln bu '1ekllde geri 
nlınıı:ır bu muvaffakıyetin ehemmi
yetini b.ah etmeye k8.tl değil IRe 
İngiliz taarruzunun ba.'Jadrğı llk 
~ünde We~tfııUscbe Laudes Zle
tung ismindeki Alman gazete&lnde 
meşhur bir nskeri muh~rrlrln yaz· 
dığı cm mUtnleayı okumalıdır: "İn· 
gllizlcrln motörize l"IL!rtalarfle ya
pacaklnn taarruzu arazi zorlukla
rından <loJa.yı glzlemeğe lmklu 
yoktur. Onun i~in ne İngflizlerha 
İtalyanlara ~ suretinde sür· 
priz yapmıı.lan, ne de ttaıyanlarm 
lnt!,'i!Jzlerl gafil avıamaıan bahis 
mevzuu olamaz." 

Ilalbold hfldlseler Alman a."kcri 
muharririnin bu müt.aleası hilafı
na. olarak cereyan etmiştir: İngi
liz motilrlze kıtalan 120 ldJomet· 
relik ~öl mesafeslnl İtalyanlara 
hissettirmeksizin· bir hamlede g~ 
mı,, Sldl Baranl'dckl İtalyan kov· 
vetlertnl gafil a\·hyarak ba.skma 
nğratmıı;, bu suretle \n &Şab'l ilt; 
fırka.iti< bir İtalyan kolordu ıı 
mahvedilmf!Jtir ! 

Zannediyoruz ki Ahnan askeri 
muharrirleri bu hakikati öı;rren. 
dikten, yani keıulllerinln de ihti
mal vermedikleri çok mttcıkUI ııs
kerl hareketin tahakkuk ettirl'mls 
olduğunu anJndıktnn sonra ttaı. 
yanların Sldt Bıınıni'dcn çeldll~le 
rinif~r,ı ehemmiyeti fa!·"'" c-~·c"k· 
lenllr. ~SThf US 



Fi ki~ v~politik~: 

Çölde kurtulan 
insan ruhi 

.... aar. fi,lüıulıt k 1 fil 
..... ,.ı.. MI-' bir saı. Miil-
.. - l6MJe ettiği -- .. 
DıablJ's tM da.ha. gcnistlr. Bu za. 
fe1'1. ~ ve 1>iyasi neticeleri 
hal&mda lıb bir ~y söylemek is
temo)'I&. IJbya. çölünün hudutJan 
üzerinde olup biten Jıfuliseler Jıir 
zihniyetin, bir tefekkiiriin bir ha· 
yat anlayı~ı bırzının mask;·lrrindcn 
çıkarak ollluğu gibi meyı.Jana çık· 
masıdır. IJbya ~ölünde :mferi ka-
zanan in. ... an l>('r<•fi , c ha:p.iyeti-
dfr. . . • 

Bn söz garip ~elmemeliılir. lla
klkat<>n insan ruhu insan ıihnh e-t• • , . 
1, ınsan ha~·siyeti çöhleld bir mu· 

harebe ile §CrC'fini kurtannı!jhr. 
A \TUpada harp ı;ıonrası üzerinde 

doğan emperyalist frmaylill<'r diiıı 
ya.~, fetih i~ln en eıa insan ~cr<'
fihi çiğnemek, insan ha) siyetiıü 
mahvetme'~• emeline dii5mü!:o-lerdi. 
1Qllnnııı hiitiin medeniyet tarihi bo
~ uııca ka.zamlı~ı sahsi~·ct \ '(' iti
bar bir unda ortadan silinmiı;, in. 
ban bir siirü hayYnn haline sokul
Ilıllk i tcnmi')ti. 

İnsana nncalc daha üstiin lıÜ\ i
yctl olan bir mahlfıl< hlil,ml'dccek 
1n .. an insana mü,,a,·i olmıva<:a..lllı. 
tn~anı akılsız bir otomat ·halinde 
taYa"'snr eden 'c ... rrıeriııc tarihin 
<:ok ~eri de\ irlorind<' kalan '·Fira
\'Un" nuı.hlyctini n•r<•n bu zilıni
;n~t tarihin Jıer ılefa..,ımla emsalini 
kanla ,silihl:ı, fikirle, insanlık a~· 
kı ile boğduji.n i-ıtilxlathmlan biri
ni fılealizc cdi:vor<fu. 

!i'.PaelPr \'ar ·ld bu istibtlat, ve 
insanlar ~<iitll'sini h:ıyrnnb!:;itırıııa. 
da\ a<4mın dalaleti bir çok ruhları 
Mrdı, Onlar hetlbah1 bir tefl'klctir 
hat.e..c.ı i<:indc brs •rh ı•ti iistünc bi
nilecek 'e ikbal :s:ı.rııyına ~ötüre 
ce!ı: bir gühe~·Jan -.andılar. 

93!) harbi basladıld:m sonra bu 
l.ara \ ,·rupa ... mda cereyan eden 
bazı hiidiscl<'r <le bu istibdat sam· 
ı iyonlarının ~ ardnl•çılarnıa. bal• 
\'Ordirir gibi oldu. 

Deniyordu ki: 
Zarer ancak totaliterlt\r için 

mulrnddcrdir. 
Deni;\·ordu ki: 
De,·lct ldare<1i anca'k totaliter

lerin hakkıdır. 
Denirordn iti: 
Kahramanlık totaliterlerin ' ""s

fıl.l-. Diiny:ınm dört. bucağında is
tibdada ~·a7.ılaıt lrnsideler dünynıla. 
fikir haysiy<-tine sahip olmıy:ın, 
YP f'~nİ7:mini her sc:\·in i:Stünde 
.ı:ören insanlara bi~ iwt H' ebe
diyet cihl f.f'<':ir etti. ' 

İn!>a.11 1jhnlnin mcd<'niyet tari· 
hl çerçenısj içinde alması lazım g-e
len kıymeti inkar eden bu zihni~·et 
Türkiye ı.,ibi insan şalısiyetine kıy
met vermeyi ha.rcl•et noktası si\· 
yon m<'mlekette bile bazı miine,·
Yerlerin istibdat kasideciliği etme· 
lerine ,.~ile oldu. 

Fiyatmurakabe komis
yonu vekalete bağlandı 

Dwı. öğleden sonra ınmtaka 
ticaret müdürlüğünde, ticaret 
vekaleti müfettişlerinin de i~tL 
raki ile fiyat murakabe koın"is 
yonu toplanmıştır. 

Komisyona, ba~müfettiş Lut
fi Aral da iştirak etmiştir. !ç . 
timada, komisyonun bundan 
sonra takip edeceği me~ni şekli 
görüşülmüştür. 

İçtima sonunda Ticaret Yeka: 

!eti başmüfettişi Lutfi Aral, 
gazetecile1·e veı~diği izahatta. fiat 
murakabe kom:syonwıun şimdi. 
ye karlar mmtaka ticaret mii
dürlüğiine bağlr olduğllllu, bun
dan sonra ise fiyat başmurakitJ
liği kanalı ile doğrudan doğru: 
ya Vekalete raptedildiğini söy _ 
!emiştir. Vekalet müfottişlet in -
den :\1uhı.:;in Ba<; da şehrimize 
gelerek faaliyete başlamuıtır. 

Kahvelerde oturan 84 talebe 
daha yakalandı 

Taleben.in okul haricinde Ya- Bu araştırma neticesinde ev. 
ziyetlerinin sıkı bir kontrol al. veke kahvede oturan ve oyun 
tmda bulundurulacağını evveL oynayan 40 talebeye ilaveten 
ce yazmıştık. 14 talebe daha yakalanmıştır. 

Talebeyi mw·akabe etmek u· Bu suretle şimdiye kadar 84 
zere kurula.n öğretmen araştır- talebe yakalanmıştrr. 
ma kolları günün belli olmayan Bu talebeler okul inzibat mec 
ve okulların faaliyet saatlerin - lislerine sevkedilmislerdir. Ken"' 
de kahveleri ve sinemaları a.. J dilerine üçer gün ~nuva.kkat 
raştmnaktadır. tard hecası Yerilecektır. 

Abdesbanede bul
duğu 180 lirayı 

saklayan 
Hademe Sıtkı hapse ve 

parayı ödemiye 
mahkum oldu 

Denizli tüccarJarmdan Salim 
adında birisi, ge<;enlerde Emin
önü helalarında 180 lira para.. 
smı düşürmüş ve bunu da hade-. 
me SıtkI bulmuştur. Fakat pa _ 
rayı bulduğu ihalde haberi ol
madığım söylediğinden birinci 
sulh ceza mahkemesine veril
miş ve dünkü muhakemesi so -
nunda suçu sabit olarak 9 gün 
hapse, 180 liTayr ödemeğe ve 9 
lira para ceza.sına mahkfım edil· 
miştir. 

Felçten ölen kadın 
Kasımpaşada oturan Mustafa 

kızı Behiye dün evinde ölü bu
lunmuş, vaziyet polise ve müd. 
deiunıumiliğe !bildirilmiştir. 

Adlive doktoru Eıwer Karan. 
kadmıi'ı cesedini muayene etmiş 
ve kendisinin felçten öldüğünü 
tesbit ederek define ruhsat ver· 
miştir. 

Anadolu tüccarları 
kahve istiyor 

Anadolu tacirlerin.den bir cok 
!arı, mıntaka ticaret müdürlü. 
ğüne müracaat ederek satın ııl
mak üzere kendilerine kal1ve te· 
minini dilemişlerdir. Müdürlük. 
vaziyeti tetkik etmektedir. 

"Ya paranı ya 
canını,, 

Yaşlı kaciının gırtlağını 
sıkan tevkif edildi 

Kasımpaşada oturan Salim a
dında !birisi. evinde kiracı olan 
rak bulun.an Behice adındaki 
kadının saklı çok parası oldu
ğunu öğrenmiş, ve Niyazi adın_ 
da birisini bularak ihtiyar ka
dını soyma.ya teşvik etmiştir. 

.:\iyazi geçen gece eve girmiş 
ve bir odada oturan Behicenin 
üzerine atılarak gırtlağına sa: 
rılmış: 
''- Ya pa.ra.nr, ya canını!., 

demişti:r. 
Behice, korllrudan feryadı ba.. 

sınca. komşular yetişmiş, bu sı
ra.da kacmak isteyen Niyaziyi 
yak:ala.rn'lVla.rdır. 

Dün birinci sulh ce?..a maJıke. 
mesiD,e :verflen Niyazi sorgusu -
nu mUtea'kip tevkif olunmuştur. 

Asker ailelerine 
yardım işi 

Asker ailelerine belediye ta· 
rafından yapılmakta olan yar -
dmı işine devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar 700 bin lira 
vardım tabaıkkuk ettirilmiştir. 
~ Bunun 350 lbin lirası Eminö -
nü kazasına aittir. 

--o=--
Altın fiyah 

Dün altın fiyatlarında küçük 
hir tereffü görülmüştür. Dün 
bir altının fiyatı 23 lira idi. 

•t • '• .. 
. . ' .• l(; •'''!. 
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Ga.rp c:ölünd~ kD.7K'\.mla.ıı 1,nfer 
teşel&iU c•tmis, kemalini bulmu!; 
inı.an ı;ıııhslyetinin nasıl ı;uurln bir 
surett-e müf'adele cttibrini, daYasmı 
bilen in<>anm ı-.lirüyii öniinc katıp 
nasıl çil ya.\'ruoıu İ.,>ibi dağıttığını 
ıı:östennekt.edlr. Miicadele kudreti
ni, harp kahram.mıtığroı yalnız bir 
rejimin zahiri , asıflarm:ı. bağlı· 
~ımlann aldanışları ~ok fed oltlu. 
On be senedir bn dünya. ''Yeni 
nı.lllet, taze rejim., diye. bir sürü İşte o zaman mukadderat b:-• 

Sinemada kontrol 
ınetnurunu 

genç 
döven 

16 gün hapse mahkUm 
olarak tevkif edildi 

Salahattin adında birisi, ev -
vclki akşam ·bir arkadaşı ile bir 
Jikte Karagümrükte Aysu sine
masına gitmiş ve önlerin.de otu
ran iki genç krza laf atmışlar. 
dır. 
Kızlarm kontrol memuru Meh 

medc ~ikayet.leri üzerinı~ Saliı: 
bıttin ile arkada<;ı oradan kal. 
dırılrnı~. ancak film bittikten 
sonra Salahattin kontıol me
muru l\fehmedin üzerine atrla
rak kendisini dövmeğe başla· 
nustır. 

Güriiltüye bir polis memuru 
yeti~i~. Salahattin bu sefer 
de polisin yanında bıçağım cek. 
miş ihtara rağmen brçağı - bı
rakmamıştır. 

Bunun üzerine polis tabanca _ 
sını çıkarmış ve kendisini kor
kutarak bı<;ağı eliden almı~tır. 

Ürüncü sulh ceza mahkcnıe_ 
sine verilen Sa.lilıattin dün 16 
gün hapse mahkUm olmuş ve 
hemen tevkif edilmiştir. 

_aa_ı_ke_v_ı_er_ı_n_d_e_ı 
İngiliz muharriri Lord 
Dunsaneyin konferansı 

Beyoğlu, halkevindtnı: 
ı - 1s-12·1940 çarşamba gü-

l 
nü saat 17,30 da eviımizin Te
pebas.ındaki merkez binasında 
pebaşındaki merkez binasında ma 
ruf İngiliz muharrirlerinden lord 
Dunsany tarafından (dram) 
mevzuunda verilecek .oran kon_ 
feransı dinlemek arzusunda bu· 
lun.anlarm evvelden evimize mü
racaat eylemeleri rica olunur. 

2 - Konfe?"ıınsa tahsis olu
nan yerin müsaadesizliği dola. 
yısiyle bu t~/.:yide mecburiyet 
hasıl olmuştur. 

3 - Da\'etliler mfurteı:ınadır. • *. 
Baltacıoğlu'nun 

konferansı 

Eminötrü halkevinden ı 
19 ilkkJlnun 1940 pe~'OO 

günü saat (18) de evimizin Ca
ğaloğlundaki salonunda (Yeni 
Adam) mecmuası sahibi savın 
ls:mail Hakkı Baltacroğ\u ta·ra. 
fmdan (karagöz, orta oyunu ve 
tuluatçılığm karakterleri) mev
zu unda bir konferans verilecek· 
tir. Davetiye yoktur. 

* *. 
Türkçe kursları 

Eminönii Jı.alkevindcn: 
Evimizde, türkçe A ve B kuTS 

larma 23 'birincikanun 1940 pa-. 
zartesi günü saat (20} de baş
lanacaktır. !Kayıtlara devam 
edilmektedir. Kaydolanların o 
gün ve saatte dershanede bu. 
lunmaları ilan olunur. 

l!\flar ılinledi. Bu lafların yegıine na güldü ve güneşi bana dalw 
rnan~ı l'ltfüdadın tuıe n~ beseri sıcak hissettiren. hayatı daha 
bir Şey olduğunu isbat etmel<ti. güzel gösteren kadın ile beni 
Kcrçi on beş sene zarfında bu da.- birleştird]·· Ben bu saadetimi, 
'·anın propaganda.c;ı büyük blr iti· bambu agaçla~~ arkasından avı 
na ile yapıldı. Jlatta ;,aman oldu oıa:ı kuzu~ goz~ll.eyen kaplan 
ld hu 3·eni tezin "Jıak" ve "Imv- 1 ihtıyat ve dıkkatı ıle a<lım adnn 
,·et" olduğuna inanılır gibi oldu. kazandım. Ben bu ~a.'ldctin bir 
Fa~t bugün bir ktı<.' taarruz hadi- borca karşılık olarak verildiğini 
senın maWyt•tinl meydana ko~·du. görmek isteı:nedim. Santo Man'• 

Aşk ve macera romanı 

Ortada deği;:,miş bir '.:i<'Y yoktur. ka lıadiselerındc~ sonra ~?lores 
Şuurlu insan snhsiy<•ti h<'r se.re beni terketmek ıstem~.d!gı zr• 
muktedirdir; garp <;ölünde insan man evvelce Aınbasador de ker . 
"8.hsiyeti, 1ıa~1'iyc1i, s<'rt•fi bi>ykce disine söylemiş olduklarımı f:'eve 
muzaff<'r oldu. seve isteyerek unuttum. Ona 

SADRi I..:RTE)I hislerimden bahsetmiş değföm .. 
Ben. ontLl yannıda bir dost. tt• 

Et fi t h• d miz bir dost rolü aldım. Böylece 
Ya ı, şe ır e günler, haftalar geçti.. Ben, o 

kaça satılıyor? nu gittikçe kendim~ .yakl~mış 
Beled", · hissediyor ve kendımı maglup 

f
. • 

1 
'' e Bıktı~t müdfrrlüğü et etmiye çalışı.yordum. İstediğim 

1) at arını eyoglu pazarı \'e ı . )ünü 0 •• 
tanbul Balıkpaıarr fi • • .. zamanın yavaş yavaş ro.. .. :Y 

"ki --ı·=td . 'atı .ol~ak U• naması ve bu aşkı. bu olu aşkı 
zere ı ~ e tesbıt etmıştLr Bu . . . 
tesbit sekline göre Bev vl 8· I k sılmesıydı. .. 
p~zar,.mda 70: J?ağhç 70. ~<n·ırcık Bir gece bizi Fran~.y~ g~~ü-:. • ~ogu aı ·ı 
7n, Kuzu 90, Karaman 5;) kuruş- ren Paris transatlantıgının lüks 
tur. İstanbul Bahkpazarında da: kamarasında çay içerken güle -
)ağhç 60, Kıvırcık 70, Kuzu 85, rek ona sordum: 
..araman da 50 kuıııştur. 

- Dolores bir harita ala.ra..k 
Bu fiyatlar ileride \ ilfıyetlerden mavi kalemle maceramızın yo. 

~:len k~~plık _hay\ a~. miktanna lunu çizsek eğlenceli olmaz mı·? 
,ore d~ısecektır. Bugunlerde k\ • dedim.. Ru macera Gröneldc 
z1:mun fı) atının fazla olma~ı. 1\ 1: • , başlıyor. beni Meksikoya, San -
1 a~~n kuzunur. a~ miklarda ge'• 

1 
ta Kruza sürilklüyor. Oradan 

m · l'4ır. Havanaya, Nevyorka Los An· 

Yazan: 
Moris dö Kobra 

celosa gidiyoruz, sonra. tekra:ı' 
Nevyorka dönüyor, Parı.se. ~eçı· 
yor ve ltalyaya doğru gıdıyo
ruz. Hiç de evvelce kararlaşma. 
mış bir yolculuk değil mi? 

Arkamda ayakta ~ran D?: 
lores koltuğumun üzerU1C dog 
:ru ilerliyor ve kollarını boynu
ma dolayarak cevap veriyor: 

- E\'et Aleks, fakat mavi 
kalemle çizdiğin bu yolun Kali
forniyada durması laznn. 

- Nedenı? 
- Çünkü oradan sonr::ı. kı:r. 

mızı yol başlıyor. DosilU!:,~n 
mavi izi yerine kaim olan aş· 
km krrmızı yolu .. 

Kalbimdeki büyük sevinci 
sa.k:lamak için kendime güç1ük-
1e h8.kim olabiliyor, onun güzel 
beyaz ellerini sevgi ne okşu
yordum .. l{onusmanıız yine her 
zairnlllki sıcak. dostane hava i. 
cinde devam ediyordu. 

Acaba bh saad<ıt eC23.Jlesi 
,·ar nu~r? Öyle bir küciik cep 
eczanesı ki, saııdeti tehdit eden 
her şeyin ilacı orada bulunsun .. 
Saadet de sıhhat gibi iki fela ~ 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
ket arasında mes'ut bir kaza 
mıdır? 

Öyle zannediyorum ki, sevi
şen insanlar arasmda, öyle söz 
ler, öyle vaziyetler yahut öyle 
basit nazarlar vardır ki bir i-
laç, teskin edici bir ilaç tesiri 
yapar. Dolores tarafından icat 
olunan mavi kalem. l rm ı ka-
lem meselesi de saadetimi tak -
viye eden mucizeli bir ilac: tesi
ri yaptı 'bende. nk defa olarak 
kalbini ıbütün çıplaklığı ile mey· 
dana koyqu. 

Bazen Dolores ile geminin gü
vertesinde kol kola gezerken 
garin bir g-tırur duyuyorum. &n 
ona yaptığı heykele 8.şık o. 
lan Yunan heykeltraşı gibi bak. 
mak hakkına malikim. 

Canlanmış olan benim ~iz 
nıermeriın bu mağrur, hassas, 
meı·d, yaradılışı ~eydana koy -
mustu. Benim rolum herhalde 
efs~evi artistin ro1i.inden <ı a 
mühim oldu. Fakat ben onu ya
ratmadım. yalnızca merhamet -
siz silindiri altında ezmeğe ha. 
zrrla.nan mukadderatın vahşe. 

Girip dl,lndlkçeı 
-- a:wwws-== ~ ~__.... rıwa wı -

Cezaıarın y··kse i • 

Oün, hemen bütün akşam gazetelerinde de\ letin leni bir kar 
ı:u• görilldü. Rumları sonra ihtikar suı:la.rm; kesilen ~ r cfild
ı.we nisbetıe bir buçuk misli artmlını~. Haplı, slirgun ·ve ı ara ce
zalarının ktL l•a.t l iikseli~i, m~miel,ctm butün namuc;ln insanlarım 
se, inllircceke bir k:ıral'llır. 

ıaten ne zamandır, bu toı>rağıı 'icda.ııı ruhu l.3lll 'e etiyle 
b -ı ' ' ag ı olan büyük küfü', ana tabali:ı bii:rlc bir karan özle:;iıı dunı-
rordu. 

Kanunların en güzcJleıi, en mül.enuncllcri halkın \icdanm 
elan, milletin ruhundan kopan cemi)•etiıı llıti,raclarmd:m do" :ın l.m .• 
nunlarclır. 

, ll:ızan bir madde, mua~ yen IJlr i!,'linıni hına i inde, a tık ne· 
1es 1t:1:muız olur. Daha doğrusu, ınuhitteld h:na, o maddenin yn!>:ı.· 
ınasına. yctmiyecek kadar bozulur. 

1\aııunlar, me\ zu ŞC,l ler olaralı lmldıkı;.a, bu, mukıı.dderdir. 
Zaman, her şeyi ek..,iltiyor. Adalet tN:ızisi de, z:ınum zmruın a~n.r 
'e dirhem de6-i!:'timlck zorunda lı:ılır. 

.:lfuhlt ,.e zamam takip etmiyen kanun, icl:ı.r<'Silc mük Jlef ce
ıniy <'ti s:ı.rsmhlara UAratırı;n, şasmamnlıdır. 

Biz, adalette normal öl~iileri taşırmamak, ) urtta fe\ lmli'ıde 
ah,al lt:na."ı uyaııclırmamıık i~n şimcli~·e kaclar biitün so •klmn· 
lılığınuzı kullandn•. 

:mm korunrr:" kanunu, harp rüzıtarlannm ~etirdikleri d~kenll 
bir yııpral• olduğu halde bile, o dıı bi:r.im elimizde yumuşadı. 

Fakat ne yaT.Jk, ki belki ihthıı.,larına lmrb:ın oldukları, beUd 
ı!e kr.,clc rinden b3şk:ı. hiç bir yeri gfiremedikleri için bir t ı;.um a.
ıl:ıml:ır, bu )'tlmuşaklıktan cüret alclıl!ır. Kendi menfaatlerini, mcm
M•<.>t se,·ı.,i•inılcn üstün tuttular. Ilil<'y<', ih1.Jki'ıra !'aptılar. 

1htikir, tabii zamanla.rlh cezasını kendi kendine '\"eren bir 
hamak.'lttir. Fakat ntan hudutları at~le sanldığı günlerde, ihti
k:ir ile hiyanct ara.~mda fark ka.Jma7.. 

Dışarıda, kurt siirtlsü ~ibi düşman )'1ll'İfu zayıf, bir ı '"t:ınm 
çökü~tinii beklcrkon, i~erido ihtilıara kalkı.;mak, o dış lliişınanla 
el r-le \'ermekten başl•a manaya ~elmcz. 

nunu yapan, işlediği ı..uçun korkunçluğuna ister bil ;"1, ister 
hilmesin rezanm ~ekll değişmemelidir. İki üç ayhl;: tec ~den 
r;;onra, dernek de,·Jet de mevcut ccıaların yetmediğini gördü '\"O a
;'.'.'1rlaştırdı. 

Bu da bir dcne~tlr. Umnrrı;, ki kendilerini bm.m çarkına kap
tırnnlnr, bu ikazın altındaki istikballerini görürler de, kanun ldtaır 
lanmıza daha. keskin maddeler eklenmesine hacet bırakır.azb.t'. 

HAKKI SüHA m:zr.t':l 

GONDEN GONE 

Biraz da kendimizdeıı ... 
B 1RAZ da keudimizden 

bahsedelim. Her gün 
yeni bir gazete çıkıyor. Fakat 
gazeteci çıkmıyor. Yani, mat -
buat aleminde yeni yeni mu
harrirler, muh'birler zuhur et. 
miyor demek istiyorum. 

Gelenlerin lbir kDmıı, serma
yesi tükenen. lbiir gazetenin bat· 
ması gibi, istidatsn'!l:rktan Qeki
lıp gitmfış dıeğ'tl<lir. 

Azimsizli'kten çekilip git-
mL)tir. 

Her şeyde olduğu gibi, ga.. 
zetecilikte de azmetmek lü.zını
geldiği kolayca takdir edile· 
bilir. İnsan lbu yolda muvaffa
kıyetsizliklere uğrasa bile, yi
ne cesaretinden kaybetmeme. 
lidir. 

Zaruret içinde bul1Ulsa, ylne 
heves ve manevi enerjisini 
öldürmemelidir. 

İngiliz romancılarından m~
h ur Çarls Dikens vaktiyle bir 
gazete muhbiriydi: Adliye 
muhbiri! .. 1865 sen.esinde Lon
drada, gazetecilere verilen bir ı 
ziyafette kendi lıayatrna dair 
malumat verirken şöyle anla-

tıyor: ......, 
"İçerisinde !bulunduğum za;

rureti sornıaym.rz! s~n n esi. 
n1 vermek w.ere bulunan ölüm 
halinde bir adan:un, ikirpikleri. 
ni geçeın.iyen gözn,unı gibi, 
I§Iğr aamak bir Jm.nş kutrunda 
bir dal.re çizen idare ~inin 
aydmliğmda, kB..ı:,Ort.sızlıkte.n. 
avucuma. yazı yazdığını vaJn 
oaııuvtuır .•• . . . . . . 
Artık vaziyeti düşiinUn ... Di· 

kens bu zaruret içinde yetişip 
adam olduktan sonra. .. 

Diğer tarafta ibizim, btitlln 
buhranlara ırağmen, masala.
rımIZ<la yığın yığm kağıt var. 
Geçim bahsine gelince, çalışan 
daima mükafatını görür; diye
ceğim ... Hayatta muvaffa...lt ot. 
mak, daha fazla kazanmak f .. 
çin, ''daha çok faydalı olmak,, 
laznndrr. Bu umdeyi, lbütün 
faaliyet sahalarına tatbik et' 
mek kabildir. 

HiKMET JlfVNIR 

8.03 Ajan!l. 8.0S Aja.ıı,9 
8.13 Program 8.18 Hııftf P.rog. 
8.4.') Yemek Lis. 8.45 l.' cmelt llst. 

J2.88 Türl•ce l'l. 12.88 'Yeni srkı,. 
12.50 Ajaııs ı:?.:iO Ajans 
18.05 Türltı;e Pi. 18.05 Hnlk türkü. 
13.20 !\.ar.ışık Prg 13.20 Orkestra. 
18.03 Cazband 18.0~ I\onçerlo. 
18.SO Konuşma 18.80 I\ounşnın. 
18.45 Çiftçi sna•ı J8.~ Çoculc ıınatl 
19.00 Tcm~H 19.15 Çocuktur \ • 
19.30 Ajans 19.SO Ajı:ns 
19.45 Fasıl hc:ı,:et' 19.t; ıunşık 

Bir saat ayrılıktan sonra tek 20.ıı; Radyo ôzt. 20.1:> P.a.dvo 
rar buluştuğumuz zaman: "A- 20.45 Klüsllc Prg. :?0.45 n1 ı heyctı 

tinden 'kurtardım. Fakat ne o-
1uT ki? Ben mes'udum ya! .. O
~un ı:öğsünü rüzgara \'erip ci
ı;erlerıni temiz hava ile doL 
durduğu zamanlar duyduğu ya
şamak sevincini benimle paylaş 
mak ister gibi kolumu koluna 
taktr, beni biı-az daha vücuduna 
doğru çektiği zamanlar kendimi 
daha mesut -hissediyorum ... 

leks s · k 21.80 IConnşma • l.10 Honu~nın 
e~ ne adar uzun zaman- 21.4.5 1'1ılzlk ı 25 o ,ın 

danherı görmedim . .,, de<liği za_ , 22.so AJam~ 2L4'> B. do 
man bu saadetim ibir kat daha 22.41'i Orkcstr.~ _ 2-:.:0 ıı.J ı 
a:tryor. Yanımda divanın üze. 12._s_.o_o_v_a_ıı_s_m_üz1 __ ı __ 22_._·~_> _<>_zro.n __ t_ 

rı.~e uzanıp bl.r kitap okuduğu. 
guzeI nazarlarını aözlerime ce · 
~rdiği zaman içi~deki saadetin 
bır kat daha kabardr~ı duvu • o • 
yorum. 

Benim Dolorese aşkımı kabul 
ettirmem lazrm değildi. O hic 
çekinmeden, serbestçe aşkmt 
bana ac;abili:rcli. 

~akat bu askın vavaş yava~ 
dı;>grnnsı, neşvünema bulmaı:ı.ı, 
Nh::ıyet büyüverek kalbini faz -
~~k' etmesi· ıa.mn oldu. Bu aşk 
hıç bir müstebit ~ahçıvarun 
müdahalesine maruz kalmadan 
büyüven, renk bulan nadide bir 
çiceh-ti. 

Bir gece gemideki orkestra. 
nrn çaldı~ı güzel bir vals sinir. 
lerirnizi gevşettiği bir anda on'U 
kamarasının kaprsma kadar 
g-ötürüp müsaade etmek iste. , 
dim .• 

(Devamı var) 

> 

Sa'1 iÇ r~amb . 
17 ı. Kan. 18 l. Kan. 

zıllmde: 17 /z · ade ıs 
Jrnson: 40 rm 41 

\ ul<ltler \ins:ıtl 11.:mnı \ ti EzııııJ 
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doj:;mşıı 
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4. - VAKi'? 1 '1 BtRtNCtKANUN 

Muhtekir er 
5 seneye kadar sürgüne 

mahkum edilecek 
Ankaradan haber verildiğine 

göre ,Milli Korunma kanununun 
ta.dili ıçın hazırlanmış olan 
kaun layihası Büyük Millet .Mec
licinje muhtelit encilır.ende tet. 
kik edilmektedir. 

Şimdiye kadar diikk~a.~aki 
mr..llarm hükilmetçe tesbıt edilen 
fiyata satılmadığını gören fiyat 
murakabe memurları cürmü 
meşhut vaptırmak mecburiye_ 
tinde idiler. Yeni kanunda, bu 
me~burivet kaldmlacak ve mura 
kabe memurları bövle oir vazi. 
yet karsısl!'da tuttukları zu,'.;.~la 
heraber isi kazai makamlara 
tevili edebileceklerdir. 
Haldı bir sebep olmadan fi. 

yat arttırmalara en şiddet~~ ce. 
zanm vnriJ::nesinde tereddüt e. 
dilmiyccektir. Malm fiyat __ ..ı 
arttırmak ir.in araya mutat ol. 
mıvn.n şekill~rde ftızuli mut~
vassıt sokanlar da der~al. tıtkı. 
hah u~a.caklar.lır. Zıncırleme 
ticaret ... usullerine de nihayet ve. 
rtlecektir. Hükfımetin g0rl.i:::.:.Ue 
g&-e tonl.a mal satan büyük ta_ 
cir kad:ır, sebepsizce bir mumu, 
b;r kilo fa!ntlvo.·~ ~ahalr s::..tan 
da muhteldrdir. Ni~t değişse 
bile kast aynrdır. Bu ei. 
hetle, her ikisinin de aynı şid. 
detle CP":ıva carptrntması 1!.. 
zmıdır. 

thtikAr suçluları hakkmdaki ce. 
zatım beş yüz liradan be, bln n
raya ka1al' olan kmmı bırakdmı§, 
ancak sürgün cezası 2 aeneden 6 
seneye ~rkarılmıştrr. Y:uhtekirle • 
rln malları mllsadere olunacak ve 
llHiAteri kend·mne bir para. ver 
~se, bu. derhal iaıje e<l,ilecektir. 

Fiat yükseltenler veya teısbit e. 
lunan fiattan f.azl,aya mal anj:)deıı· 
ler de 50 liradan be-, yüz liraya 
kadar ağır para ve 7 giiJıden bir 
aya kadar hapis cezasile beraber 
15 gUnden 60 güne kadar dükkAn, 
ta&!'taza "Vefi\ ticarethane1'inin ka. • 
t'~Ilınaaı e~ uiratılaca.klar • 

\ ~·-~~~~~~--..... ----....-~-

iklısll gDnU 
• tis,at ve tasamı! hafwmm 

i;~ci gü.nü dün Uct.uıe.t f&küL 
tA .in~e kutlanmıştır. 

aukuk fakültesinin birinci sı. 
aıf salonunda )'8-pılan toplantı, 
btikU.l rruırşile açılmıı ve Rek. 
tör Cemil Bitsel atl&beye kısa 
bir hitabede bu1umrak demiştir 

ki: 
" - Değerli dinleyicilerim 1 
Tasa.mı! ve iktia.t haftası 

iı:in<ley~z. iktisat fe.kültee1 haf. 
tanın beşinci gllnUnU k~ndi günü 
için intihap etmiitir. Bugiinü 
kendim için bir §eref addederek 
açıyonun. 

"Harp iktisat harbi, hafta ik. 
tisat haftası. Gün iktisat günü; 
onun j~in ~ de iktieat~ılara 

brrakryorum.,. 
Rekti'rden aonra iktfaat pro. 

f eeörü Sinop sa.ylavı Yusuf 
Kemal Tangirşenk k ü r s ü · 
y e gehniş ve i k t t s a. t 
ha.kkmda bir konuşma yapmış. 
tll'. Bundan sonra iktisat dokta.
ra talebeıtinderı İffet Oruz, sos. 
yoloji docenti Ziya.ettin Fahri 
ve iki ta.lebe gi.inUn ehemmi. 
yotini teOa....-U~ etiren hitabede 
bulumnuş~ardır. En so nolarak 
iktisat fakültesi dekanı Ömer 
Celiil söz söylemi!] ve toplantıya 
nihay~t ·w~ri'rni~ir. 

Yilk8eJ; lkNın.l ve Tr"'arct 
okwlur-:i'a i 7dw:ıt qiltıil 

YükM'ik tktısat ve Ticaret O
kulunda da bir iktrs!\t ıriinü ya
pıknıştrr. 

Topl~~zyı okulun direktörü 
Nauı.t &yan açmış ve iktı~at 
hsl\Mmrn ehemmiyetini izah 
etmit.;ir. nu~ılıaıre okul profe· 
aörlerinden .tJiı ikisi bu~Un 
ehernmiyetirJ aftlatmı~ard:rr. 

Th ~ ola111 k da okulun muh 
telif ş-m.elcrincl~ t~ldl;eler s&r. 
almmhr, ve fütr....,.at ve tasarruf 
fıtıkrlnde.n ediMikJ<>ri duygulan 
aıı.h;~faıııJ!tlamr. 

Lavat tevkif edildi 
(Bel§ tCA'Gfı 1 te.cwe) 

~n NoMttıe ~ 
ta~ e~· Le.val kabi.one
şine a»J.ay Dela Rok i\e Doriot 
nun g.iınneJeri de nm!<an-er ibu· 
hm~~· L~u~ı:onun ~: 
sısd& La.vali Ci3.rn~~IJ14\ gfınde 
~ ftlfha;lUI l!lE'V~ hu-
\, l'lf\1llal tiılımektaıctir. 

19:1.0 

Asker ailelerine yardım işi · f~ünakalat Vakili-' 
nin tetkıKıeri 

Fmdık .ihraç 
fiyatları 

1 Af r~kaı.aki nar t1 
(Baş tarafı 1 incide) 1 ke başı ... auar. .!:ikaz sonra u~uı nok

Aııkerllk nıO.kellefiy.:.:ti kanununun tasından da bunun .tıü-az el.o.ha tanzL 
71 inci maddesl ııudur: mine lüzum gord.uk. l3unu da bir w. 

"Hji.zcr ve se!erde 45 gUntlı::n ziyr. uına.tuame ıle tanzim etmek yo!Untl 
de müddetle askerde bulunanların 3 • ;ırdik. Bu talimatname icra vekil· 
ytıeek vesair ihtiyaçları ötedenber• .eri 'he) etınce tasdi kedildi ve :; Ey_ 
kendileri tarafından tedarik ıolunar 4ul 19~0 tarihli :resmi gazetelle ilan 
Y1' ba~lm~ muavenet edecek kimse. .,.uiluı . Buna göre toplaıııı..ıı yaru.ıuın 
lerı ve rayıc, mahalliye göre idare ve ...:•.1.ı.wue Lakıp coılen usuı ı;ıudur: r..en 
ihUyaçlarını temin e<lebileceıt servet ı uılerııu )1.1.rau11a. nıublaç te1ı:ı.kki cılen 
ve gelirleri bulunmadığı mukim bu. aııcıer belewyeıere veya .ıub<!lcrıne, 
lundukları mahalle ve köy ihtiyar h • ' ~oylerde de muhtarlara ve ıhti,var be. 
yetıerlnce tebeyyün edenlerin ha:nel • ,eUerUıe ;ınUı·acaat ederler, taı:ıkıkat 
rindekt usul ve furuğ ve zevce ve e~. ıcticc•inde bunların yardıma muiıı:.aç 
kek ve kız J<atdeşlerine askere gitti!• oıdukları teı:ıeyyUn ederse kemi.ilerine 
ıeri gllnden terhisleri tarihine kadar .tıer ay yardım yapılır \'e bordroya ,g•., 
ınab(ı.lle ve köylerinde bulunup askere rerler. 
aıuımıt.ınl§ olanJar yardım ctnıiye 9Uııiliye !kadar .buttin memlekette 
mecburdur.lar. J§bu yarcllmm ne st·. keAdileı·ine yard.ım yapılmaoığmdan 
reUe yapıla.çağı mahalle ve •köy lhL. veya yapılan yaı·uımm a:z.lıgmda.n do· 
yar meclia ve heyetlerince tesbıt ve layı doğı·udan <i.oğı·uıa veya vasıta 
onlar va.aıtasiyle ifa olunur. HUk~ • ile bize yapılan şıkayetıeri.D adedi 31 

[illet rUesası ve mahal.i.l ıbeledlyeleri 1 dir. :Sunla.rı.n ~ep.;ıi takip edilınl.; ve 
bu hususu takip ve temin ve A.dill\ne içJ.erın<ieD yıırdııııa :muJ:ıLaç oıa.n aile.. 
bir suret! tatbikini mUral<abe ııe mi• ıere yardımlar yapılml§tı.r • .MUkelle!. 
kellefUrler. .er nc.ıllı.al uazaıLıJ.u:ıu adalete ne de., 

İşbu heyi?tlerce tesbit olunan ya • · receye kactar riayet edilwği keyiı~t! 
dınu yapmaktan lmtiıla. edenler hn • u ae ıııze geıen :ıııuıacı.ı.atiara G"i;ire ol. 
kınQa. mezko.r hcyeUerin mazbatası çülmektı;;cia-. ;;ıımoıye ıcadar va.ki olun 
üzerine tahalll emval kanunu tııtblk 01ikA.yetler, lılri.sı gifab.I ve bılva.sıta 
olunur." ' vo oiğerj tahrırı ve doğruuan doğru. 

72 ncl maddesi de şudur: ya olmak Uzere ikiden ibarettı.r. Y~ 
"'Yardım edeceklerde ahvali maliye ııi kabUıyetlcrınm ~tunde kcnllılerı· 

veya vllcııt sağlamlığı şarttJr. Firar· r.e mukcılcfıy .. t talımıl edıldıJ'inu .n 
da. ve lzlneiz bulunanlarrn ailelerine ,.ıkayet eden !iwıuıye Kadar iki kiı;i 
yardım yapılmaz." olmllğtur. ı.,ımaıye l.ia.aa.r talolk.11.tto. 

73 üncU madde. memnuniyetle ı;-urdu~Llıniıze göce, ka-
"Vc.ktl seferde yapılacak i§bU yıı.r. nunlarm kendher'ıl'le Lt:mı:rı etli.fi hak 

drma ldarcl hususiye ve belediyeler mentaaUerden l&yiklyle istifadı.t et • 
de iştirake mt:cburdur." miyenler kolaylıkla müracaat edi;yur. 

Köy kıım.munun 13 Uncü maddesi. tar ve müracaat edecek yer bulabı 
nJn l9 uncu fıkrası da >'ÖYledlr: Uyorlar. Bize yap;l8Jl bu muıacaaua... 

rm adedıne bakarak anlıyo~ ki, ya.. 
p.Jacak yardımlar y ... p.Uabi,iyor. 13,. 
nun bilhassa köylerde ola.nuıaan da.ıu. 
çok memnunuz. 

''Kö,r ballg):ıdan askerde bulunanıı-. 
rm ve bakacıı.ğı olımyan öksüzlerin 
tarlalarını, bağ ve bahçelerini -!me· 
ee- yolu ile silrUp ekmek, hnrmıı.nla.. 
rmı kaldırmak." 

Bu da köyfuı mecburl vazi!clcrl a. 

Arkad~ımızın sualinde bir nokta 
daha vardrr. Bugünkü vazl,t"etien 
memnun olup olmadığ.unızz ve daha 

rasındadır. . 
ıyı.sinl arayıp a.ı'llmamgunızı soruyor-

Bu okuduğum kanun maddelcı-iı. ıur. Yuksek be;ı;etln de malumudur 
!ien anlaşılıyor ki. bu \'f.zi!G eaas itı ı ki Cumhuriyet hUk!unetinin şıarı bu. 
bariyle köy ve nıa.halltılerin ihtiyar lunduğu vaıiyelte ~ıı.lm.ak değil, daha 
che)1$Uerilıe tevdi eailınif olmakla be- iylllil:ıi aramaKtır.Tecnlbelerin bize öf . 
?f.ber crıı.tkelleflyetın m.a.tralu, ntı:ıbeti, rettiği va~yetler• göre daha iyisıllı · 
cibayet wıu11l tayin edllmeıni§tlr. Köy &ramlıl;d11.11 haU kalmadık.. l1unu.ıı 
ve µıahalle llıiiyar heyetlerinin ta.k.. komşu yardımı §ekfüıtleıı çıka.r~p doL• 
dı.rlııe terkedllm.i§tir. Ml.ıltellefiyctlıı rud&n dogruya blr bükumet vaziie,,,. 
t.atbikl lçin ayrıca bir teşkilfı.t d& yr • olarak ele alınması baş~ekıl.lete tek· 
pılmıyarak C:ofrudan doğruya ihtıyı.ı ill edildi Ba.§vekAkt iti tetkik et.
heyetleri ·tarafından götülme!rt kabul tirmektedlr. }.)aha iyi wıul bulJuğu • 
edilmiştir. Bunların vıı.zıfelerhli 1}'1 

i!& etmeleri içbı de belediyelerle, ma· 
halll bttktımet relslerınc takip ve mu. 

muz zaman onun memnuniyetle ta • 
bikine ge~ece41z. Bilmtyorwn, arlreda 
§IUU tatmin ettim mi? 

rakabe vazt.:esi verilmi,t.ır. L>ııhlliyc .()alıillye vci-:.ı.Unin bu i.:z.a.hutını t.ıı.. 
VeJcAletı de bundan dolayı, bu işle kiben kı.u"6iUye gelen ınıal sahil;; .ue. 
alakadar olarak onun takibi. tantuni fik lnce, bıı .ııualln sorulmaaına sa.Uı. 
ve adll&.zıe surette c.,reyanu:ı.ın teınını olan .sebep.:eri izah ederek bu mükc. 
ile ken~inl mUke:lef g~rmtıılilr. ı !eiiyet.in Lev.z1 §ekl!ndelti nWbetııızllğ.u 

Denun arzetı.10_lnı gıbt bu mukelle. 
1 

ve ıııuı&valsı;.ıı,~ııı ıı:alesi ve bu t.ev· 
flyetin matrafı, rusbet ve cibayet u.ıı,. • z.in mtimkün olduğu kadar adllimu 
lerı tayin edilmeyip a.çık bu·alnlrua<ıı, olması hususUDa dabillye vek.llinln 
bizim anladJjJımıza göre §l>yle bir ae· nazarı tlikkatiu! celbetmek için bu 

Şehrim!zde bulwan M.ıina.ka. 
lat Vekili, dün öğleden evvel 
ve sonra Limanlar Umum !ııfü· 
dürlüğiJ.nde meşgul olmuştur. 

Vekil, Cevdet Kerim İnceda
yı. öğl,,.ve kadar Limıın1ar U· 
mum Müdürlüğünde muhtelif 
liman işleri üzerinde umum mü. 
el ürden izahat alınış, bundan 
.sonra öğle yemeğini Limanlar 
Umum Müdiirlüğünün yeni 
yaptırttığı Galata yolcu salonu 
lokantasında memurlar ile bir· 
l 'ct.e yemişt:.Z.. 

Vekil, yemek sommda. me
murlara hitap. ederek devlet 
teşkiln.tmda çalışan memurların 
mesai saati diye birşey tanıma· 
malarınm doğru olacağım, mü. 
nakalat işlerinin gereıctiın gibi 
başarılması içinı icap ederse, 
memurların geceyi glindüze kat· 
malarının ahlaki bir vecibe ha
linde gCzönürde tutmalarını 
rica ettiğini bildirmiştir. 

ÖP.'le:!:m sonra CeYdct Kerim 
tncedavı, Limanlar Umum Mü· 
dürlU"'Ur~ .JrPfilıi~. t'2l·rar me5_ 
gut oldnlrtan soıı.ra Umı·m "'fü · 
dil'rlü~ binP..smr b~tan t-a,~ 
tetkik etmiştir. \.' kil, buradan 
refakatirdf> TJmıım : r;ı.tfir ol
duğu halde Toohar..e ve Mum· 
ha'!le antr1>polarmr gezmiş. bu . 
radm Kunıçeşmeye gidereı.< 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Buradan motö,.Je T- - '·" ge· 
r,erek Limanlar Umum Müdür
Jiiğüne tnet'1but atölveleri tetkik 
etmi~ir. 

Cevdet Kerim Inoedayı. dün, 
bir muharririmize şu izahatı 
\'ermiştir: 

Ticaret Vekaletince 
tesbit edildı 

Ank:ır.:, 16 (.\.A.) - Tic~ret 
Y kal\.tinden tebliğ olunmuF;tur: 

Koordinatwon he,·etinin .62 ve 
63 sayıh ka'ra:rlan ~ucihinee fm· 
drk uınıri ihracat fiyatları ve 1940 
mahsulü iç fındrklarm ibra.cmda 
alınacak fob miktarları ve diğer 
fındıklar nevilerinin ihracına mü
tealJlk kayıtlar aşatıda yazr\ı ol
duğu gibi tesbit edilmiştir: 

1940 mahsultl levant cinsi fm
dıklarm a.sgari fob ihracat fiyat
ları kilosu kuruş olarak iç tombul 
standard 51, sıra 50, natürel 50, 
ince 46 buçuk. sivri 49 dur. Bu fi· 
yatlardan 3780 sayJlr kMunun 27 
ncl madde"i mucibince seyhanen 
11 kuru.<JU zerbank nezdindeki 
fuıdık fobuna alınacaktır. 

Bu malların fob tenzil edildi!.:
ten sonra ih'racatçt fiyatı 40. 39, 39, 
35 buçuk ve 38 kunış olacaktll'. 

A vnr nev;terin kdıııltl.ııı:nın•m 

asg~rl ihracat fiyaUarı: tonılıul eks· 
tra 30, krible 21 natiirel 25, sivri 
krihlc 26 ve natürel U kuruştur. 

Kabuklu fmdiklardnl\ fon alm
mıyacaktır. 1940 mahsulii Giresun 
cinslmn!.n a.cıgarl ihracat fiyatları 
için fındıklarda yukarıda yamı o
lım I<ıri!an 2 kuruş ve kabuklusun· 
da 1 kunt~ fazla olaeaktrr. 

1939 mahsulllnlln asgari ihracat 
fiyatları iç tombul .standard 31, sı· 
ra 31, natürel 29. ince 29, sivTi 29, 
kabuklu ekstra 20, krible '20, na· 
tlirel 18, sivri krible 18, na.türel 
18, kuruştur. Bunla.ndan da fon a
lmmtyacaktır. 

Bilumum vurgun, ktrrk, bo~ ve 
~Urllk nevile!' fc>i., ft,,at serbesttir. 

- Bugün limanda me!>C7\ll ol
dum. Yarın tekrar limar • ..:J. 
tetkilderde bulunacağım. Ondan 
sonra. sıra ile vekalete ıba.ğ-Iı 
:biltiln müesseselerde tetkikler 
1:apaca~. Bu,oün arkadat:lar 
ile tema .. L'lrda. bulum ım. Çok 
mfr:·bnt jnti1'.ıı lanm vardır.,. 

Ziraat Vekilinin 
köyl~iye hitabe~! . 
Aıo.~.arat .ıJ (A .. A.) - 11 ıncı 

Yunan .• ltalyan harbi Lasa.rruf ve yerli mail haftası mü-' 
naJJebetile bu akşam radyoda. z1· 

( &z§ tarafı 1 incide) ra.-ı,t Vekili MuhlJs Erkmen, q:ığı
Manaetır, lG (A..A.) - Röyteı· a· dakt nutku söylemi§tlr: 

jansınm Yugoslav · Arnavutluk lıu.du· Bazı bölgelerde ~lerin tam 
dundaki muhabiri bildiriyor: dane bağlıyacağı smıda havsnm 

bebe mU.SLenit olacaktır .Bu yaraımı 

Şimal bölgesindeki muharebe dO:ı aksiliği, sıcıtk r!lzgA.rlar billuı.ssa 
ezcUml~ yUlıtsek infilAk kwlıetli obUs· buğdayları 11>aıulam~. kavurmuş 
ler kullanan U%UD menzilli toplar ara· olmasına rağmen yine 1940 umumi 
•ııula qlli!lloya münhasır kaımıııtır. Jstihsall, iyi mahsul ;Tui sa!rıl:uı 
Pogradeçin batı • oimalillde Yunan l!l39 da.ı aşağı diltpnemlş ve hat· 
kıtalan mübim l:.ılr köy önünde iki bu ı.a bir çok çeşitJerde ondan uatUn 
çuk kllonıet.re kadar ilerleın4Jlerdlr. olmuştur. Bu üstünlük :S yıJ vaaa
Ha2en bütün cephede çok kar yağmıık tisilc kar§Ilasltrılrr.sa. daha açıktır. 
tadır. Dlln l5 Arnavut ve lkl İtalyan Toprak m:ıhsu114?rimiz yıldan yıla 
a.:;l~eri Yunıw kıtalarma iltica etmi§· miktaıca artm:ıkta, keyfiyetçe yük 
ıerdir. Gelen İtalyanlar, krtalarr ara- sclmcktedir; Ôrıünıüzc1eki ~11 için 
smda. büyU.k bir yiyecek fıkdanı mev· şimdiden bir tahmin yapmak güç
cut olduğunu ııöylUyorlar. Bunlar !tal tUr. Ziraat yıl.mm, ekin mevsimi -
yad& barIJ propagandasındıuı bahsedil nin ancak 2-2,5 ayı geçıniştir. 
diğini ve Alman ordusunun 1talyaya Başlan~" ümit vericidir. Memnu· sualieri soı d11.;-unu söylemi§ ve mev. ~·" 

ifa ile mUkeJL?f olü.n köyleıln adedi . doğru ilerlemekte olduğwıu duyrnu~· niyetle görüyoruz ki ciftçi bu faz-
zuubahls edılen nısbetaızllk ve prog. b İ"·l t ·ı· ta 

~" bm· ra.ddesl.n .. - ve ın-'"alleler ı~e Jardrr. Gene u ""yanlar ngı ız Y la ekin için ~"'nta. b""la çal•'"""ak-
.., ..,,.. .... , w ram:;ızlığ'ıu ızıııe.::. yolunda alınmış c,. . ltal ..... . d "° ·-_,. -,ıo~• 
keza biulerledlr. Bunla.rın her blrl«i- lan teulJirlere daır dahiliye veklll ta· ' yarelerinlllu la;ı;aıı §euırlerıne danahR ta hiç bir fırsat kaçırmRrnaktadır. 
nin huausıyetıeri, kudretleri ve ka.i..L "iddetli h cum r )'Rpmamasıı;ı do· H~va snrtlsrı, yağmıır vaziyeti de 

r.ıfrndan verlh::u iZahat.an dolayı l.e- " ~ 
Hyetıerı. yapıı.caklan '"'lor mUlchrıll. ıayı hayret ettiklerini, zira halkm ma umumiyetle müsnit gitmekte ve 

~ .,e:•kiJr eylemiştir. 
Ur. Yardım "'Örecek ailelerin ah· neviyatmın bozuk olduğunu ve bu ''"~"nıelrte<lir. • Mecıis bu lzaiıat .. an sonr3. ruzname. ı:ı " 
va.l ve vaziyetleri de elbette biribid- yüzden mUblm blr darbr>nin çok cid· Ben bir çok köyde radyo gör-ye geçerek nskcrl nıühen<i.!slerln fen 
ne nı."•abtb. dd'lldir. Bu eeb~ple bun. dl neticeler verel.ılle<:eğini bild_lrrnek.. <lUm ve köylilıılin karim, erkek, ..,, memurlarına verilecek ihtisas ücr< • · 
ı..n blr kaide ve za\uta altına. ıı.lmıya lerl bakkuıılakl kanunun birinci mau tedirler. çoluk çocuk radyonun bilhassa 
yilkaek '--vetiDiz muvafık gönnlyerek hanclis ve konuşmalar krsmrnı bü-,,.,., desinin (Cl fıkrasına ait tefsir ma.z- V • Ga t t 
Jnahallelerıne terektmi§ bulunuyor. a. enı ze e .;iik merak ve dikkatle takip e -

batasını kabul eylemi§ ve devlet l<on. ·Am 
Bu tarz ve t&tbik biZim görımğ'UmUze D'un' Yeni Ga.?..ete adiyle veni tiklerinin şahidi oldum. Onun ı..-

servatuvsrı ve RiyıuıeUcumiıur fll t.4 ·• ,;J benl 
göre köylerde daha. iyi netice vermlB bı'r arkan'"''" inti=ra bac:Jamıı: Rimrli köylü arkadaşlarnnm monik orKeatraaı tarafıLidan verilec ı. ....,, ,..... -:; !>"' ".lan 
buiunmaktadır. ~ı .. ıru köylerde yap• i·ır. Yeni Gazete (Akb3.ba) sa. clinledikler;"lrlen eminim. Bun 

v- temsil ve kon.sı>rlerin girl!J Ucretıeri· " bı·r ik.i 
ıan vardım dab& ziyade ayni ve be· h"r · ı · Ba ,. · isffadc ederek kondilrrinc " ne, emniyet. tctkllMı kanununun 49 hip ve mu .. ::ır en Y ı • · ...... · ·· vnr 
deni olarak cer~yan etmektedir. Ora- "'ı'yn Oı·taf' ve Orhan Seyfi djyeceğim ve br ka.ç aı~ıtcıgun • uncu maddesine bir fıkra llıl.vealne, p ..- ~ :tın. 
d& bulunan ln$anlar biribirlerini da- 0rı1"n tarafından f'J°!<arılmakta· ontnn kısaca ailyleyiverc~ 

lSl)ençiyari ve tıbbi mUatahzarlar bak v !< " ·ı· k.a-' ı 
h& Jyi tanır, ar&la.rmda komıuluk ve d .,evgı l .a:r .ua.ş arım: 

ktnuakl kanwıun bazı madd~leıının Ir. Sana artık ''fazla. ek" diye uzun 
akrabalık a-ibl bir takım münaaebet. tadili ve bazı: maddeler ua.vesi nak. Yeni arkadaşımıza hayırlı a.k d •· 

da.h · · tak bovlu öfutlerde buJunac egı • 
ler vardır, ihtiyaçlannı a ıyı · kmdaki kanun ıa.ylbalariyle devlet muvaffakıyetler dileriz. liı~. B·m~ hacet görınUyoru~ Gör-
dir ederlor. Bu tarz mükellefler için 1 kinini mütedavil sermayesine ek ka_ Yalnız arkada.~nnızm ilk sa· dlik ve görüyoruz ki ~u lUZUn:ı.u 
de daha ziyade huzur verecek mahi- nun ıa.yihasuıı ve jandarma te~kllutı yısında (Yeni Gaz.ete) adının sen o derin görliş ve l!iP.Zl.ŞiDde ber
yettedlr. Açıktıı.n bir yardın_ı almak_ lçln yapılacak binalara ait ıa.yihnnın tarihin.e ait verilen melfunatta kesl~n daha iyi kavr~yarak~ çök 
tan daha iyidir. Yalnız şchır ve ka. ilüncl mUzakerelerini yaparıı.k kabul birka~ küçük Yanlışlık gördük: ekmek çok biç:mek içın elınden 
aa.bala.rd& l§ bazı müşkU.ller ar:ı:etmiş· eylemiştir. Yeni Gazete 1908 me§rut..iyeti- geleni' yaptın. Ve yapıyorsun ama 
tir. BUhaaaa büyük .ıehlrlerde mubte- .Mt:c.ı.ıı yine bugUnkU toplantısındn niıı ilfuıından bef; hafta sonra sen de gördiin, ,,e görllY.?tsun ki: 
U! semUerde bir de.ta. mali._ kudret 1tL belediyeler imar heyetbıln !en işleri evvela gazete adiyle Abdullah Sansı "<:ok ek" cterıcon soyledik!e
~yle bUyük tah&lUI ıoster~ekte., te!}klla.tına kanuna bir madde, tc'. Zühtü taraf ıdan tesis olunmuş, rimlz dtı C'tknırştır. Cıkma'fttadrr. 

4irler. Buı aemtıer da.ha zen,ın, ba· a.l ve telefon kanununun yedinl;. bir müddet sonra. adı Yeni Ga- Yanılmıştı; ve ynpılmaktadrr. 
zı semtler da.ha fakir. Buna mukabil ~a.ddeslnin tadillne ait kanunun d:ı. reteye •çevrilmiştir. ~Iahmud Tonrak mahsulleri ili Pa:ra et
.ukere Jidenlertn niabeti birine na.O- birinci maudeslne bir fıkra ııa.velerirıe Sadıkla Safveti 7·iva bu g.ızete_ mekt~ ve onları satmakta hiç bir 
ran dll'•rinlnki daha nı.U.tait defildir. daır kanun IA.ylhaJarınm birincl muza· nin sahihi değildiler. srkmtrva uğram:unak•~ır, Ge<;en 
:Fulıı. olar•k fakir semtlerde yardıma kerelerlnl yıı.pmıştır. Simdiki Yenl Gazetenin bi1,e yıl m~lını, ekinini kaçıı. ve r.asrl 
muhtaç olan aueıeıı daha fo.zladır. eskisinden daha güzel takvim satmı§tm, bu yıl is~ kaça ve n~tl 
Zengin semtlerde bu kabil aileler da.. Günlerin peşinden: yaprakları vereceğinden şüphe hatta :ııatınakta bıraz fazla nazlı 
ba azdır. Bunuıı tabll neticesi ol•rak etmeyiz. oldun bilivorsun hUkumet son za· 
t&klrleı·e daha ağn' mükellefiyetler (Baş tarafı 1 iW::ide) manl~rda buğdayını kilosu aekiz ve 
dUJtiyor. Zenginlere daha hafif. Tat· İtalyanlar Bpirde Ywıa.n stana Farlı· e labrl1ralar sekiz bııçuk kuru~t.ın, çavdarmt al-
bikat bize bu matızuru gösterdiği za_ karşı yaptıkları taarruz için fena • • tr kunıştan. arpanı altı ve altı bu-
man ı;arderinl aradık. Evveltı. şehir bir mevsim ıntiuap ettiler. Kışın Alnıan tayyarelen ıç1n çuk kuruş on Pa.rad.-ı.n, yulaimt al-
ve ka.sabalarlle. vazifelerin mahalle bu kaı-lı ve ya{,'lmurlu günlerinde çalı~ıyor tr buçuk kuruş~ almaldadır. Bu iyi 
uyott lhtıyartyelerl t.ra.tmdan g-U;·. 

1 0 havalideki yollar rnotörlü va.sı- . ~ . bir pnradrr. Hlikt1met, hel" ~yden 
dt!rlllmeııtııe imkb bulAmıı.<ıı:k. ÇOn. talar için geçilmez olur. Tankla .. Parıs, 16 (A.A.) D.N.B. a3an~ıl önce seni, tenin lta?.ıı.nmant dlişü· 
kU za.ien heyeti Uıtlyarlye diye bi~ rm tekerlekleri çamurlara bı:ı.tar, bildiriyor: . nerel< ~uğda.y alım fiyatmı cö
teY kalmadı. Muhtarlıklar llga edı· hareket.sls kalır. Afrikaya gelince, 1 Alman ış servıslerl ş~t'i B. Herl mertçe hıı;t.rke!l biiyük şehilıler pa· 
lince, onun netice! tabilul olarak da' ol'ada. da çöllerin kumları var; Ar !Paris'e g"3lmi3 asken ~a ·acı·t zarls.rınd~ ~ll yüksek sat~ fiyatrnı 
ihtiyar heyetleri ilga edildi. Şu ha; navutlu.ld.a. çamurlara batan te- hk mmtalcn.sında Alman ış scr·

1 
da k~5tir. Ve bu para lizerin -

de bl:J şehir ve kasabalardald l:ıelMl. kerle-kler çöllerde de kumlara .8!1P- vislerinin işleme tıuzm1 teftiş et· <ten tüccar elindeki ı:ıtoıltlara ister
yeleri hütUn bunların yerine kaim Janrr. . ti Alman iş servisleri §efi ae el1ı:oyabfl~ini ilan etmiştir. o 
tt.nettlk. Şehir ve kasabaları birer ZanneıcliYQtıtı ki her Uı:i harp :ış :· ahsan bütün k tıer~ halde fiyatla.r 'bundan da.ha çok 
lıtıl oıaralt kııbtıl ettik. Kendi lçle· cepheein<le İtalyanlarm gerileme- ura a ~ ~ kuvvet] .u~e k,..n· yttirset~ diye beklemek bo§u
l'tlMh buluna?! ınuhtacı mue.vonet :\"'- de muvaffak olamamrları ve bir j ~man av .

1 
.erı ı~ın 1. nadTr. Ve senin zara'rnuıdrr. Onun 

ker aıı.ı.ruıe topyekQn olar~k yar. ook e8lr vennek mecburiyetinde dılerine verl ~n vazifelen ~oru 1 için kendi yiyeceğinden fazla.smr 
dlm edeceklerdir dedik. EvvelA. Dö: • I kah:ns.l:.ı:n ancak bu suretle izah o- ım~dan yaptıB'Inı. .rnemnuntvetle elinde tutma ve U>Jll'ak ofW;ı>e sat· 
Je blr tebUpt yaptık. Bunu tatbl· Iunabilir... Ha&an Kumçayı muphede e)'lenuştir. , . maya lbak. 

Londra, 16 ( .l..."'L) - Röyter; .ı.Aıil. 

dara a:ık<!ı 1 ruıı.niil.lerindeı;ı öğrcnilcı .. 
ğin.. gorı::, lnj;filz kuvv~ halen 
Côollur,ı. Baruıa \'e Capuzzo civa.rl&rm· 
ua muıu1reoe etmektedir. Kum f&r'U. 
ııı-ı.ır.nı ya.,.ı.ur ıstilıUı.f e~. .Bı.ı 

" 1, • u ~ ~..ı to;ıuua.;ıtırmakt& ıre nra.I.. 
•l ı; ..ıliı' ;ııtrrneK~dir. 

luıa..n:, l(i (A.A.J - lngll!Z ulDUJllf 
kaı tı.rj;Ahı taratmdan neıredflen 1iV' 
ı.ebliô..ıo bir ıugıliz ilen li.uvvetJerinJD 
Libya. hududunu geçtikleri Tiı ~ 
rclrenin UJındi orada devam ettJli .k&J" 
dedılmcktedir. 

Tebliğde ~ouu.m civarında ~ 

nm henüz müstahkem mevkiıeJ' Ulfı1 
ettiği flA.ve edilmektedir. Havama fıL 
nalığı ve havi" ,artları rüyet#. JD&DI. 
dir. 

A~liR.ULlK D~ 
t;LHLIGl 

LonVa. ı• (A.A.• - ı..-. ..... 
ralllk öa.lreWilll atm ~ ..._ 
ğU 'bir tebliğ, !Akdenla ~ --. 
sup clizUta.mJarm s:di.lı&n'alıl .e Bar 
ili& mmta.'kalarmaa hmekAtt& W.. 
nan kara Jcuvntleriyltı 1f tıtrli&'t,.,.. 
makta. devam ettllderinl ıbHdlrlnekte• 
dir. 

Gece 'Bardla'y& fldı!etU bir *8IZ 
bombardımanı yapılmıftır. 1tal,u1a· 
rm lorpU at.cı kllçü.k. motödıoU&ılnın 
mukabil taarruzları muvattekr,ıqMae 

tal'dedilmljtir. Ingiliaı d@ang>•.._ 

harekA.tına me.nt olmıy& tefe~ .. 
den hir ltaıyaıı denizaltı ıemill aıw 
Ingillt: de8troyeri tara!mdaa ~ 
mıfUr. 

13 Blrinctkbua geoeıJl dNaumıpt 
menmıp tayyareler Garp 'J.'nı.blumu M. 
manını !bombardıman ıet.mı,ıerdlr. U· 
manda demirli b.ılıınea. ıeınileı' Sa
gillz pllotıarmm başlıca ~ 
ıteakil etmlılerdir. Bwıl&n. bUfWI M.. 
N.tlar ika edilmiştir. 

Bahriyeye uıenşııp tanar•l• 16. 
yad& lııgillz bava .kan~ 911u 
etr ııtnrliti yapmaktamr. 

Bulgar kralı
nın nutku 

Sofya, 16 (A.A.) - 8'ılp.r ....... 
tilldlrl)"ar. 

Kral dllıı başta Mecli.9 din.ııila lla· 
rlciye komisyonu aalan obnaJr Uae· 
re Jtalabalık bir pa.rl6mezı.to beJ9tinl 
kabul etmlştlr. Heyet :mecU.la knla 
nutkuna. verdiği cenbı tıeordf ~ 

M:eella relal tanfı:iıöal iradeeltlıtll 
blr autııuktaa mma. kral .. auUııü 
.ı;,.ıemı,ttr. 

Dllnyannı gecirdt«t ap tıntillaala· 
nn bizde de ak.lsler hud ettiii bu 
fevkalMe zaınanlard&, mlDet ....... 
rlnin yaratıcı bJr dy ~ olan ~Whlr· 
larını ve hıı.ricl ve da.hlll ıslyaııeUmlzin 
btlyUk meseleler karfıaı:ndad&td ft· 

kur ve rıuurlu battı hareketıerlnt mem 
nunlyeUe mllp.hede Te teııplt edlJO" 
ruın. HUkl\met, adalet ruh11 dıa!!'ellln· 
de hariçte sulhn ve dahllde hosmtt 
temine ve Bulgarlsta.nm haklU'Dll Te 

bayati menfaatlerini mlldafaa.,a 111&· 

tuf olarak şlmdiye kadar takip etmSt 
olduğu ııtyaeete m~ •am 
edecektir. 

Dtlnyad& ,eın bir rmam arulıluılU 
ve milletler muk&dderatmm ~· 
ğU bugünldl gibi g&)'l'8t ft imHMft 

gUnlerinde mllletlmlsia blrllPI' fe 

Yaratıcı manm kuVfttleırtDia bllilıa
ıug-nnu muhafuıa heptmla lçla 1ı1r • · 
Sl!edir. Ztra Bulgar ~et'I ua· 
aınd& tıı8lcam hiçbir zaman ~ 
kadar lAzml olmamqtır. ~ 
unutmıyalım. tmkh>tan ,e.aıt811ıdt 
tutalım. 

Roma Afrika harbini 
nasıl tefsir ediyor 

Roma, 16 (A..A.) - Stefaal 
ajansı biltliriyor: 

Roma. siyasi m~ fil 
cihet tebarüz ettirilmektedir 1d 
İt9.lyıın tebli~leri, iyl halMırler 
hak.kında olduğu gibi fena ha
berler hakkrrrla. da daima &'Jlll 
derecede samimidir. Ve Mar • 
marikte hali devam ~tıMlcte e.. 
lan muharebe hakkında ~ 
man propa.ga.nda&mm talvftb 
terinin mevsimsiz teıt1dd ~ 
mesi lamndtt. 

Muhan!be, bir Wt& daha. 
belki de daha fazla 8lirecıeJkt.ir. 
Bu husueta bir hillritıin M"mek 
için, muharebenin ne~ 
beklemek icap ede?'. 

Şiml.lt Afrika& Libya. 1at&. 
lan ile takviye editmif <ıltn 
İtalyan kuvvetleri. Kahratlllln' 
ca harbetnıekte ve enE.'l"jflerlni 
ve vasrtala.rmr isnıf edelt cWş. 
man ka'rpmlda aruiyi ad1m a· 
dnn terlrevlemektedlr. 

Romad&ki km:ıı~uı.t. n1uharebe. 
ye i§tirak etmekte oıa.n ttalYVJ 
kuvvetleri ile ibtivrtta buhınt!' 
İtalyan kuvvetleri, va.ri:·~ 
kanırlı.ı~ak içi.n ta~131\ıi~·lc kl· 
fi ol~ mer.kezindıeıdtr. 





Devlet Demiryoltarı ve Limanlan ~ 
idaresi ilan lan.'~ 

Muhammen bedeli (1650) lira olan 3000 adet gömme lcapı kilidi (hem 
ağ hem sol tarn.f lçln 70 m/m Uk) (23.12.1940) Pazartesi günU saat (10,45) 
onu kırk be,şto Haydarpa.şadıı. Gar blnaın dııhillndekl komisyon taratmdan 
pazarlık usullyle satm alm:ı.caktır. 

Bu ~ girmek istiyenlcrln (247) llra (50) kunıaluk kat'l teminat ve ka
nunun tayin ettiği vcsaUtlo birlikte pazarlık gUnU saat1no kadar kom.lsyona 
mUracanUan lft.zımdır. 

Bu L:ıc alt ea.rtnamaler komisyondan paruız olarak dağıtılmaktadır. 
(11776) 

rbtanbul Levazım amirliğinden verilen ı 1- harici askeri kıtaat& ilanları 
Beher kflosuna tahmin edilen fiatl 8,15 kuruş olan 2400 ton sert ve yu· 

mu§ll.k buğday pazarlıkla. aatm alınacaktır. Pazarlığı her gün Ankarada Lv. 
.Aınirllğl a:ı.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 25 tondan 9.§&ğ'ı olmamak 
p.rlllo ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 2400 tonun katı teminatı 2!?,900 
Ura, 16 tonun 192 liradır. Evsaf ve §artnnmesJ 960 kuruşa komisyondan alı-
nır. Tallplerln her gUn komisyona mUracaaUan. (1527) (11743) 

.y. ~ ~ 

322 adet eter tnkımı pazarlıkla satm alınacaktır. Tahmln bedeli 15,760 
Ura, ilk teminatı SSM liradır. Taliplerin 23/12/940 Pazartesi günU saat 16 
da 1zm1rdo Bornova.da a.skert Satm Alma Komisyonuna gelmeleri. 

(1637 - 11802) 

15,000 ton ech!r dahlli nakliyatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lhalesl 25/12/940 günU s:ınt 15 de Ankarada Lv. Amirliği Satm Alına Ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33,750 Ura. ilk teminatı 2532 lira
dır. şa.rtnamesl 250 kuruşa komisyondan alınır. Tl!plerln kanunl vesika.la· 
rile t lcllf mcktuplarmı ihale saatinden bir sat evvel komisyona vermeleri. 

(1589) (11510). 

• • • 
Beher adedioo tnhmlıı edilen fiyatı on lira 25 kuru.' olan 

5.000 tane yün battaniye An.karada M. !\1. V. satın alma Ko. da 
kapalı zarfla 19·12-94.0 per§embe günü saat 11 de ihale edilece. 
ğinden isteklilerin 3812 lira 50 kuruşluk ilk teminatlnriie bir. 
lik1:e teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat ev. 
vclinc kadar adı geçen Ko. na vermeleri (1569 - 11403) 

:[. ~ ~ 

~:ığıda yazılı mevadm p:ızarlıkln elcslltmclerl hlzalarmda yazılı gün 
vo s:ı.aUerdo 1zm!tte askeri satm alma komisyonunda yapılacaktır. şnrtna. 
melcrl komlı:yonda görlllllr. Tııllplcrin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
CIMl l\llktan Tutan Teminatı lhalo gün \"C JSaUtl 

KUo Ura Um 

Peynir 8.000 4.640 348 80/12/940 14 
Gaz yıı.ğı 10.000 2.100 160 26 .. .. 15 
S:ı.man 40.000 1.600 120 80 .. .. 15,30 

=~p 963.600 S8.544 2900 ao .. .. 15 
83.000 52.800 3960 30 .. " lö 

:Un 250.000 52.500 3938 30 .. .. H 
Saman 063.600 48.180 :1613 8/ 1/041 l5 
Sabun 24000 10.600 810 26/12/940 15 
:Makarna. 27.000 8.100 548 26 .. " 

14,30 
:Un 250.000 52.500 3938 26 .. .. 16,30 
!Peynir 12.000 7.200 540 26 .. " 

14 
:Un 250.000 52.500 3950 24 14 .. " Sa.do yağı 33.000 49.500 8713 24 l4 

" .. 
Kepek 100.000 5.000 375 24 l4 n .. 
Şehrlyo 9.000 2.720 210 26 15,30 .. " Saman 963.600 48.180 3618 26 16 .. " l(unı !a.ınılyo 86000 9.000 675 26 16 .. " Sam:ın 963.600 48.180 S613 24 14 ,. il 

Boa çuval a et !! 000 8.600 270 24 14,80 .. .. 
Subay e:! rl o.det {)!) 7.110 537 18 15 .. " Saman OGS 600 48.180 sıaa 8/ 1/94-1 15 

(164:1 - 11856) 

.. * * . '\ 
Bir k!lo:runa tahmin edücn fiyatı 135 kuruıı: oı:ı.n 15 ton sade yağl 

;p:wll'lıklzı. ~tr.ı nlmacıı.ktır. Istc:iı:lllerin % 15 temtnaUariylo 20/12/940 
~nn aa.ıı.t 10 da K&s askerl satın alma. komisyonuna gelmeleri. 

(1645 - 11860) 
~lif~ 

500 ton bu~c.ay satm alma.ca tır. Mu?uunmen bedeli 40.000 lira muvak. 
kat teroın:ıtt 3.000 liradır. Evı:al ve şartnruhcsi Ankara, lstanbul Lv. ftınir. 
ilkleri ve K:ıys~rlC!o a.sk r1 r.atm 'alma komisyonlarında g6rUIUl'. lhalcsl 
6/1/911 pazartesi gUnQ saat 14 de Ka) oıide aslieı1 satın alına. komlsyC'. 
mmd.'\ yaptlncaktır. Tallpl"rin kanuni vcsilrolariyle belll \'akitte komisyona 
gclmclerL • • • C1647 - 11862) 

&bibi: ASl"t US Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum ne"riyatı fdare eden: Rejik_:_.Ahmct Beven11U 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu il~nları 1 
100 metre mlk:Abı 2,50: 5,00X0,2GX0,025 M. eb'admcla f(nDl tahtası 

400 metre mlkAbı 2,50: ö,'OOX0,22X0,025 l.\.L eb'admcla çam tahtası 
200 metre mlkAbı 2,50: G,OOX0,20X0,025 ?ti. eb'admcla ı:am tabtaaı 
250 metre mlld\bl 2,150: 5,00X0,18X0,025 l\L eb'admcla çam tahtası 
UO metre mlkAbı 2,!50: 5,00X0,16X0,025 M. eb'admcla çam tu.btaaı: 
200 metre nılkAbı 2,60: 5,00X0,15X0,02:S l\L eb'admda ~tahtası 
100 metre mlkAbı 2,60: 5,00X0,14X0,023 M. eb'admda çam tu.ht.ası 
100 metre nılkAbı 2,50: 5,00XO,UX0,025 l\L eb'admda çam tııhtaaı 

Tahmln edilen bedeli (63.750), lira olan miktar ve eb'adları yukarda ya· 
zılr seki; kalem ve cem'an 1500 metre mik.Abı kcresto askcı1 fabrikalar 
umum mUdUrlUğU merkez satın alma komisyonunca 30/12/940 Pazıırtcsl 

günü sa.at 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira (19) ku
?U§tur. Muvakkat teminat (4437) lira. (50) kuruştur. Teklif mektuplnrm.ı 
mezkftr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (11721), 

.y. ~ .y. • 

Kmkkalede yaptırılacak ~t 

Tabının edilen bcdell -(20.1500) lira olan Kmkkalcde yaptmlııcak lnşaat 
Askeı1 Fabrikalar Umum :MUdUrlUğU merkez satınalma komisyonunca. 
23.12.940 Pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zarfla. ihale edilecektir. Şartname 
(1) Ilra (3) kul'U§tur. :Muvakkat teminat 1537,50 liradır. Tekli! mektupla· 
rmm mezkür günde ıınat 14 de kadar komisyona vermeleri. (11720). 

:ı'I "' "' 4215 ton demJr hunın.._~ satın ıılmacak 

3284 sayılı kanun mucibince 4215 ton demlr hurdası mahreç istasyonla· 
rmda vagon dah!llnde te.511m §artıle .fenni vo lde.r1. §&rtnameJerl veçhlle ve 15 
tondan aşağt olmamak Uzerc l Mart 941 tarl.lıine ka.da.r beher tonu 17,50 11· 
radan satın almacaktır. lstcklller ııartna.mestnı her zaman lcomlsyonda gö· 
reb\Urlcr. Ellerindeld demir hurdasını sntmak fstlyenler m!kdarm::ı göre % 
15 kat'l temlnaUııriylc birlikte merkez sıı.tmaıma. komll;,yonuna mUracantlarL 

.y. .y. .. 

60 kilo levha. kurşun l m/m kalmlığmda 
2000 metre Getr kordonu ''nümunesi gibi" 

100 adet yUz havlusu 
ı adet manumetre 15 a.tmosfcrlik 
1 " .. 1/5 .. 

(11723) 

8 ,., benzin kovası "lastik hortumlu ve emniycıt d1llgah11 

4 ,, Süzgeçli huni ''benzin silzm.eğe mahsus" 
50 kilo demir saç 2 m/m 

500 ,. demir perçin çivisi 5 m/m 
128 ,. demir s~ 4 m/m 
16 adet demir cıva.ta somunlu 5/8 
20 adet demir CMLta somunlu 3/4 
65 ,. demir lama. s m/m boy, ıo 'ir"f'rtl t!l1 
18 ., demlr CIVa.ta somunlu 1/2 • 
15 metre kÖl9Cle knyrşt "çift ka.th'' 15 s/m en, 770 s7;nı. IX>y 

250 metre kösele kayışı ''tek kath"' 3.'!> sLm en, 600 Mt; bo~ 
500 Gram ibakır çivi pullar.ile biiiflcto --
20 kilo demir crvata. çatallı 518 
1 adet \!emir kilit mcnteşesı1e 

16 kilo Jaırfiçe çivisi muhtelif 
~ metre denıır boru 1 - 376 pus 
8 adet demiT dirsek boruya göN 
1 ,, musluk 
1 ,, Valf 

15 metre demir bonı 1/2 
8 adet maneon 1 /2 
8 .. Ti l/2 
:S ,, Valf 1/2 

15 LJistik hortum 
Yukarıda. cins ve miktarı ywlı e(iya ve ma1zemenin her btI' lin

ıemı ayn ayn obnak fizere 18/I. ka.Iıun/940 tar.ihbıac paznrlıkla nlı
nacalrt:o.". 

lsteklllerln Kasmıpa§ada bulunan komisyona milra.atlan. (11847) 
1(. :(. :/o 

600 adet pirinç cıvata mna somun 3/4 
600 .. " ,, " ,, 5/8 
600 ,, " " ,, .. 1/2 
300 ,, demir ,, ,, ,, 3/4 
300 ,, demir ,, ,, ,, 5/8 
300 ,, demir ,, ,, ,, 1/2 
155 ,, demir saplama 5/16 
155 .. " ,, 3/8 
155 " " .. ] /2 
155 ,, .. ,, 3/4: 
315 ,, çelik ,. 5/16 
315 .. .. ,, 3/8 
320 .. •• " 1/2 
320 .. ,, " 3/4 
540 ,, pirinç sapla.m.n maa somun 3/4 
540 ., pirinç saplama maa ,, 5/8 
540 ,, pirinç saplama mna ,, 1/2 
l - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 17 kalem clvata ve sa.p· 

lamanm 18. 12. 940 çarşamba. günU ~t 11 de Kasnnpaşada deniz le
vazım satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ynpılacnkt.ır. 

2 - llk teminatı 375 lira olup §artnamesi her gUn i~ saati dahi· 
llnde mezkfir komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - !stekWcrin 2490 sayılı kanunun istediği vesaiklc birlikte ndı 
geçen komisyona müracn.tlan ilfuı olunur. (11835) 

:(. :(. ~ 

Talırnln bedell Temlna.h 
l\Uktan Cinsi llnı. Kr. lira Kr. Eksilhnc gün ,.e sn.ati 

60.000 kilo sade ynğı 103890 00 6144 50 20. 12. 940 cuma 14 de 
95.000 kilo toz şeker 39064 00 2929 80 20. 12. 940 cum:ı. 15 de 

· ı - Cins, miktar, tahmin bedeli, ilk teminatlan ile eksiltme gün 
ve saatleri yukand:ı. ynzılı iki 1-nlcm gıda maddesinin hizalnrmda gös
terilen tarihlerde pazarlıkla. cksiltmeleıi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen Uımiııat mektup veyo. ınnkbuziarile !birlikte belli gUn ve sa
atte Ka.sımpaşada ibulunnn komi'iyomı. müracaatıa.rr. (11792) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Yüz doksan lıin ııtre benzbı alınacak 

Tahmin edilen bedeli 62.915 llra olan yüz doksan bin litre benzin ıısltcrl 
fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satın alına komisyonunca 2/1/041 
perşembe gUnn saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şnrtname 2 lira 
65 kuruştur. Muvakkat tcmlnnt 8895 Ura 75 kurue;tur. Teklif mektuplarını 
mezkftr günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. (11804) 

~~~ 

2.000 metre mlldlbı ccvJ:r; tomruğu alrruı.rolc 
Tnhmln cdllcn bcdcll o(74.000) llrn. olan 2000 metre mlkı\br ce'iz torrı. 

ruğu asker1 fabrlkalnr umum mUdUrlUğü merkez satın almıı komisyonunca 
2/l/9U pel'§embo gUnll aıat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. şnrtrr. 
me 3 Ura 70 kuruştur. Muvakkat teminat (4950) liradır. Tekli! mclctur• 
lnrım mezkftr gtlnde s t 14 do kadnr koriıisyona vermeleri. (11805) 

Çanakkale Müs. Mevki K. 
~a.kkaledcki moterlcrdcı ç:ılrşnınk Uzero bir çarkçı nlmacakt:rr. 

Bıı :işe talip olanlıırm ıoUcrl:ndeki v~":ı:ı.lan ile birlikte 18/12/ 940 ta
rihine kadar Çaruıkkale Mst, Mv. snt.'ll alın:! komisyonuna milrncaat
lan.. (:1.6.§.9) {11861) 

Cinsi mlktan mnh:ımmcn bedeli tik tcmtnah 
Dcfatir ve cvrakI 55 kalem 1500 lira 112 lira 

matbua. 50 kuruş 
Gureba Hastanesine lUzumu olan yukarıda mııctan yazılI dcfatir 

ve evrakı matbua. açık kcslltmeye konulmuştur. lhnıooi 2/l/19U 
pel'§embe gUnU saat 15 de Vakıflar b:ı§tllildUrlüğü ib.i.nnsmda. toplanan 
komisyonunda. yapılacaktır. Şn.rtnnme vo nUmunelerl her giln levn
zmı kaleminde görülebilir. (11874) 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
K~lf bed 11 \ 

Tarihi Günü Sıı:ıtı Lira K. Yııpdacnğl yer 
8/1/041 Cumn l4 900 55 Adalar MalınUdUrlUğünde 

BUyUkada HUkftmet konağmm tıı.mlrntı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, 00.ymdırlık işleri genel, humıs1 ve :fennt rJBrtname., 

lerl, proje, lteşff hQIAsas:lylo buna. mUteferri diğer evrak Adalar MalmUdllr• 
lUğündcdir. Muvakkat temlnnt 75 liradır. lsteldUerln en l12' bir ta.ahb.Utte 
(500) Hralık bu işe benzer 1§ yaptığına dair iclırelerlnden almış olduğu 

vesikalara istlna.den !stanbul vflAyetlno mUracaaUa. eksiltme tarihinden 
8 (;Un evvel almmııı ehliyet ve 940 yılma. alt ticaret oda.st veslkalan Ue 
gelmeleri mı.n olunur. (118'6)ı '" _______________________ __ 

Türkiye Cambarlyetl 

1 
Kuruluş tarihi: 1888, - Sennayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve :Ajans adedi: 265. 
Zirat oe ticati Tıer nevi banka muameleleri. 

Para b1rlktlrenlc:re 28.800 Um. ikramiye "reriyor. 

Zira.at Banknsmd::ı. lrumbarnlı ve ihbarsız tasarruf hcsnplarmda. en az 
50 Uram bulunanlara senede 4 defa çekilecek lmr'a ile apğıdald 

pıtı.na göre ikramlyo dağltılacalttır. 

Adet ı.ooo Uralik .&.ooo Lira 
4 " 500 .. 2.000 .. 
4 

40 
100 
120 

.. 
it .. 

250 
100 

GO 
40 

,, 
,, 
" .. 

ı.ooo 1 .. 
4.000 .. 
l>.000 .. 
4.800' • 

160 .. 20 .. 8.200 " 
DlKKAT: Hcsaplarmd:ıkl p:ıralıı.r bir sene içlnde 50 liradan aptı 

dU.,mlycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verlleceldir. 
I\:\lr'alar senede 4 defa: ı EylQl, l Blrtnefka.nun, ı Mart ve 1 Haz1raıı 
tnrihlerlnde çekilecektir . 

ei~•B;m•Eı•m•••ı.,~~'"' Beyo!;lu S Uncü Sulh Hukuk ın. 
Böbreklerden idrar torba.sllla lrn klnılfğfndan: 
dar yollardaki hastnlıklann mlk 1 940/2352 
roplarını kokUnden temlzlemck lnhl.sarlnr umum mUdUrlUğü tarSti 
için HELMOBLÖ kullanınız. fmclan Kurtuluş'dn. Tepell.stU Kuyulı:• 

bağ caddesi 04/3 numarada mukim 
Al:lattin Güncrl aleyhine açılan al 
cak davasnım muhakemesinde dava 
edllcnin ikametgG.hı meçhul bulundu. 
ğundan na.nen yapılan tebligata ra • 
m n mnhkemeyo gelmemi§ \'e davacı 
vclüll bir kıta bordro sureU ve iki 
ves1ka ibraz etml§ olduğundan b&ke 
kında muameleli gıyap kararmm il!9 
nen tebliğini. istemi§ ve talep veçhlle 
20 gün mUddeUe gıyap kararmın ~ 
nen tebllğlno ve muhakemenin de 
24/1/9ll saat 10 talik edllml§ oldu; 
ğundan yevmi mezkftrda mahkemeyct 
gelmesi ve gelmediği takdirde gıyseı 
bmdn kar::ı.r verileceği gıyap kara~ _.,. 
makam olın:ık üzere ilAn olunur. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalıoma kudretln1 art 
tırır. J{ndın, erkek idrar zorlukl 
rmı, eski ve yen! belsoğukluğunu 
mesane lltlhabmr, bel ağrısını 

mk sık idrar bozmak ve bozarkım 
yanmak hallerlnl glderlr. Bol idrar 
temln eder. İdrarda kumların, mo
s:ı.nede tae;lann tesckkUlUnB manl 
olur. 
DlKKAT: lIELMOBLÖ idrarınızı 
temlzliyerek mn\'ileştlrlr. 
Sthhat vck~letlnln ruhsatını halı: 
dir. 

HF R ECZANEDE BULUNUR 
{84317) 

·-----••lll•l11Biiiiim11• ·"·-----·--· 
ZAYi 

İstanbul ithalAt gümrllğllnUn 2404.3 
sayı 18/11/940 gilnlU bcynnnnmcsln 
nıt 287714 numaralı makbuzu kaYJI • 
tır. Yenisi alınacağından e kisinin 
hUkmU yoktur. - Antnlyn Umucu 
Nakliyat Türlt Anonim Şirketi. 

!(34.370) 

Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık
iarı mütehassısı 

Beyoğlu tstlklAI Oaddcst No. S80 
Bursa Pazarı Ustü Ohan;\ an 

Apartman. Tel.: 412S.'J 

----·---~ 


