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Bugün 
6 

5avfa 
Millet Meclısınin dünkü toplantısında 

17 orunma lcanunundaki tadilat 
müstaceliyetle kabul edildi 
8 1 ·ı ı !Başvekil beyanatta bulunarak dedi ki. 

. eyn& f!ll e Ilı tlccarı millet baratıada llum bir aaıar tellkkt 
lıcarette ınkllap edı1oraı. Tlccar baaa 111,11 teı111111 etmezse tamamen 

Yazan: ASIM us lçlmlıdea ı*•••• lllamla bir msar oldôlırıaa 
•emıeketlmbe 1aar1çıen getır11- llaaaıt getirerek ona ııre Lc.rellıt etmell llırarmdaııı I 
~ olan deri; çuval, madeni et-
fa, py, kaine, manlfatllra, kllıt 
Sl1ıl eşyanm ithali teklini tanzim 

e idare maksadlle tnıralm111 olu 
ltllal&t blrllklerbıln \"Ulyetlerlnl 
1enJden tayin etmek ttzere latlki
llletçe tetldkler yaprldıp ' e ba lt
llalitta nlmn rolUnll .ifa edecıek 
lllr ofh ihdası düıtüntlldllitl ma-
16mclW'. 

!thallt ltlerlnde nizan roltlntl 
ifa edecek olan mlleueae -Toprak 
fnalasallerl ofisinin memleket cı... 
~de yeti~ mahsullerimizi top
llmü, et.oklar, ya..-k, icaba 
aaıe Wıllde veıa lladçte banlan 
tıafmak ..w.IJıetlal haiz olmw• 
.. makahll- ı.uteı ticuetla itila

alt ...... " De de JDetPI 0-

(ldıllmek 9* ~-- eennayetd De 
lleııııeldı:lll edecektir. .... .ebel>I mllll._ ....._anma-

l ıı ve 18 aa ...ıctelerlabl 
Pkim~ ftl'dql .-. vaatte ve 

Ankara, !5 ( A.A.) - B. M . 
Meclisi bugün Refet Canrtezin 
başkanlığında toplanmış ve 
celsenin açılmasını müteakip 
Afyonkarahlsar mebusu Cemal 
Akçmm vefatını bildiren Baş -
vekilet tezkire i okunmuştur. 

Merhumun hatıruım taziz 
için bir da.kika ayakta ı..UkQt e
dilmiştir. 

Türkiye ve İtalyan hükumet 
komiayonlarmın birinci içtima 
devresi protokoluna bağlı list.!
ye yedi bin ton krom kont.en
janmm ithaline müteallik nota
ların tasdiki hakkındaki kanun 
Jiyihaamm geri verilmesine 
ait Bqvekllet tezkiresi okun
muştur. 

Bina ve arazi vergisi kanu
nuna tevfikan vergiden istüma 
edibniş olan hilkmf şahıslara 

(Deoomı ! incide) BtıftJekıl Dr. Refik Saydam 

I ngiliz kralının 
imparatorluğa mesajı 

Zaferi . 
kazandığımız 

zaman 
Noel günleri 

yeniden saadet 
günleri olacak 

(Yaıın 4 üncüde) 

bugün narh konuyor 
Matbuat U. rdüdürü I Buna karşı 
şerefine verilen çay c~ph.e almak 

ıstı yenler 

• • Soldan ıttı.ma: ön ınrada Ba"lft Blrlltl tstanlJUI MmtakMr rtıhıl 
Hakin Tank U11, btanbul Matbuat Memurluta ten Saat Tenllr, 
Matbuat Umam llldtlril Selim Larper, Emnl)et llüdllrtl 11ur;atter 
Akalm, Matbuat Umum Mldtlrlllfll mlpvlrierlnden 8erT• bkn 
ve pır.et.ecl arbdllflar._ 

Şehrimizde bulunan matbuat mil- eden meseleler etrafında umum 
dOrtl Bay Selim Sarper ıerenne, müdürle haabihallerde bulunmUI -
dlln Bum Birliği mmta merkezinde lar, vali ve belediye reisi ile em
bir çay tertip edilmietir. niyet Md. nlln faydalı fikir ve mtı-

fstanbul vali- ve belediye re6lıl talealarmdan da ayma i9tlfade et. 
L6ttl KJrd&r ft emniyet mUdtlrll mielerdir. 
Muzaffer Akalmm da bulunduğu Toplantı saat üçten bet buçuğa 
ba t.oplantlp. Matbuat U. lırltldtlr- kadar devam etnüşUr. 
ltıitl mtllavlrlerlnden Bay Server lıla.tbuat umum mtıdtırll Selim 
l*lt ve Bum BirUif mmtab aa.- ı Sarper w mUpvir Server tsltit bu
m 1ft,irat etmJtör. glln öğleden llOlltaki trenle Anka· 

GzatıecBer kendilerini .ılkadar raya döneceklerdir. , 

Tramvay ücretlerinde mmtaka 
farkı kaldmhyor 

Derhal tevkif 
edilecek 

20 kuap hakkında 
tahkikat yapılıyor 

BugUn fiyat ve murabhe ko
misyonunda sade yağma, fasulye 
ve pirince nark k~. Bu 
mallan satanlardan ilteııen beyan 
nameler diln akpma kadar tunif 
ıdUmtıee de netice ancu bugUn 
anlattlacaktır. Al"adar makam
lar, nma karlı cephe almak ı.tt
)'8Dler bulunursa bu gibllerle ıid
detll mücadele lÇin tedbirler almı§. 
lardır. Beyannamelerinde bildirdik
leri maJaln, piyasaya Çlb.rmaktan 
imtina edecek olanlar l"Örilldllfll 

(Dnamı 4 üncüdı) 

A$KIN 
MAN.ASI 
Bir kadının gizli hayab 
nı bütün ayıp ve günalı
lariyle, ruhunun malı· 
rem garabetleriyle mey· 

dana koyan 

Bu roman bugun 
HABER' de 
Başllyor 

y ... , 

NEZiHE IUHIDDIN 

Birinci mevkide 7, ikinci mevkide 5 
kuruşla hat sonuna kadar gidilebilecek 

u ... ,~1ı:m1==============t 

Vstte: Parti reisi Reşat /ılimar oğlu tttıtkunrı okııyM", Gıtta: 
kongre d6legeleri ••• 

Parti Vilayet Kongre· 
si dlln toplandı 

(YaUI 4 ilftdidıJ 

Yunan ingilizağ1r 
• 

Avlonyaya 
40 kilometre 

mesafede 
ltalyanlar timali garbi 
İatikanıetinde kaçıyor 
Atana, 13 (A.A.) - Atin& ract,o. 

IU Yunan kuvv ller1nln merkez cephe 
lllnde hltlhbn yenJ blr muva!fakıyet 
elde etUklertnl ve ltalyaıılarm P'k 
fi4detıl ınukavemetıerine rağıua 
'"~ bakınundaıı çok mWılm 
bazı rıok.taıar eıe geçlrdlkl riD1 ve 
taarruz hareketlrıln mtl.lalt blr ıı•kil 
de lıık1pt etUgint blldinniftlr, 

A~ina, 25 ( A.A.) - Yunanlı ar, 
h':nüz ll:alyanlann elinöe bulunan 
iki Arnavut limanından bıri olan 
Avlonl a üzerine 'enı tazyik hare. 
ketleri ~ a pmışlarc:İır. 

Bardiyay 
d6vDyor 
Betoaiat:Jıkimlara 

it al yanlar 
bir muka 

gösteri 
~ il <A.A.) - Trab1ap 

prp. cephem bumda p,lea 1tııl 
babe'rler p.yam meDİJUIDb'etUr. 
DllD blltiltı güiı ve bl!aİI P.C8 IClll 
clereree 1illdetli blr topçu dllelJo. 
8UJldan IOD1"& bu lııabah lnabam bu· 
hman Bantla etratıaft tDgtl&ı a
tn"' toplarmm g&k gUrUJtll8bıdl an
dmm bombardımam llitflmekte 
idi. 

Cepheden alman lıabQlere glSre, 
fnclUzler çok mWıJm takviye kıta 
atı ptf.rmeltte ve İtalyan ileri la 
tihkjmlarmı saran ileri kuvveti ri 
nin faaliyetini ştddetlendirmekte
dirlar. ltaly&Jıı.t' da ;veraltmda 
rpulıkem bJı ~ bamladıklal'I 
beton sığıpk ,,e ıdperlerd13 liddtt
lj btr muJıaveaıet gösteri orlar. 
BardfyadaJd İtalyan m.ukavf'!Dett 

Atina& hillnlmet rıamına. soz 
söylemeğe. mezwı bır zat, bu gece 
fa:Ptığı beyanatta, 1 taJyanlaruı 
J:lımararun şimali garbl i tikame
tinde ricat ettnekte olduklarını 
söylemi~ir. ltalyanlann bu .mın. 
takada evveldenberi mevcut müs. 
tahkem mevzilerde miıkavemet ni
yetinde olduktan zarınedilmekte
d.ir. Hımaranın şimali şarkisinde 
Avlonyadan 40 ki ometre kadar 
mesafedeki ileri hareketlerine de
vam. eden Yunanlılar yeni mevzi. 
1er ı~ etmişlerdir. Daha ~rde 

(Devanıı ! incide) -i ıW. 
e kadar ııürec :ğ1 haklaMa 
i mahfiller ımdiye kadar bir 

(Devama 1 indde) 
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1 Radyo G zatesi l Millet Meclis.i nde ~ ı lli Korun~~ 
anunundakı tadflat kabul edıldı 

s:yaset aunyasmın bugünkü \'a
z.iyeti şudur: 

Noel günleri i~inde bu~und:ıC:u· 
muzdan dün ve bugünkü ~ııya:ıı fa
aliytt muhtelif devlet reislerln'n 
millet ve ordulnrına hitaben neş
rettikleri mesajliırmdan ibaret 
kalmıştır. 

Papa, lng'ltere kralı Jorj, A
merika Cumhurrclsi Ruzvelt ve 
Fransız devlet reisi Peten birer 
mesaj neşretmişlerdir. Hitler ise 
mesaj neşretmemiştir. Faallyeti 
hakkındaki haber, noel gününü a.s· 
kerleri arasında geç'rmiş olmasın
dan ib:ırettlr. Buna mukabil Alman 
ordul:ın baş kumandanı ordular na 
bir hitabede bulunmu11tur. A vnı 
kumandan geç~ s.enc noe de 
Fransız hatları önUnde bulunduğu
nu söyl miş ve bu s ne de M ı;ı 
sa.bilinde bulunduğunu ilAvc etmiş. 
tir. Bu sözlere İn"'iliz radyosu mey
dan okuyan bir l!.'lanla cevap ver
m'ştlr. 

İngiliz radyosu demi;:ıtir ki: E
ğer Alman başkumandanı bu söz
lerlle Brltanya ı:ıdalarının isti!Asm.ı 
kMtcdiyorsa şimdiden haber vere
lim ki Manş denizi sulan çok so
ğtiktur. lng'ltereye ayak ba&nağa 
teşebbüs edeceklere i>i bir resmi 
kabul yapa.bilmek içln iki milden 
İngiliz askeri hazır beklemektedir. 

Ruzveltin mesajı 
Bllyllk hısanlık prensipler!ne 

dayanan bir ifade ile Ruzvelt, kı
lıçla kan alntarak yeni bir nizam 
kunnağıı çalışan Uç mlhver de\•le
tinfn hareketini tcnki etmiş ve 
dem.Iştır kl: Eğer dııha ıyi hır ni-
28.m mcydnna gelecekse bu Al
manya, Japonya ve ltaıynnm ta
savvur ettllil rl gibi harple değil, 
sulhla. olab1Iir. 

Alman ve ltalyan 
gazetcle1·i 

Alman ve İtalyan gazeteleri no
Plc rağmen Çörçllln nutkuna cevap 
vermekten gerl kalmamışlardır. 
Kati surette anlaşıldığına göl'e nu· 
tuk bu iki memlekette aynen ncg-
edllmem~ ve ha.ttA hiç neşredil -

miyerek ba~ parçalar almrp onla
ra cevap verilmiştir. Alınan gau
eleri ÇörçU faşizm ve naziı.ml 
nla.mıyacak va:ılyettcdir, demek
o ve Çörçilln bu sözlerine ltaı
anlarm Wla değil bomba ile ve 
orpille cevap vermeleri lazım gel
'ğine işaret etmektedirler. Halbu 
ı gariptir ki İtalyanlar bu nutka 

.>0mbalarla ve torpillerle cevap ve· 
rememişler ve lifla mukabelede 
bulunmuşlardır. 

Libya harekatı 
Bardla mllata.hkem mevk.line ya· 
ıtacak olan taarruzun ciddi ho.zır

ltklarma devam edilmektedil'. 1n -
gilizler yeni takviye kuvveti gP. 
Urmekle beraber en ağır toplarını 
da getirmiş ve yerleştirmiş bulu· 
nuyorlar. Hazırl.klannı nihayete 
erdirmeden lngflizler c!ddt bir ta
arruza geçmekten çek.iniyorlar. Bu 
hııreketleri de doğrudur. Ağrr top
lar getirildiğine gllre bu hafta içln
do kati netice;i alacak taarruzun 
başlaması muhtemeldir. 

ltalyan • Y unan harbi 
Yunanhlann taarruzu her eaha

da lnk1şaf ediyor. Merkez ve ce
nupta yeniden ba.zJ muvaifakı· 
;etler kaz.anıl.nuştır. Tepedelen -
Hiınarn nrasmdald hareklt bir ta
kip manza.raar arzetmektedir. ltal. 
yanlar muttasıl çekilmekte devam 
ediyol'lar. 

Yunan harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

&eVkülceyş bakmundn.n büyük e
hemmiyeti haiz bir nokta, Preme. 
dinin şimal ve şark cihetlerinde 
harekatta bulunan Yunanlıların e
line düşmüştür. 

Atina, 25 ( A.A.) - Huduttan 
gelen son haberlere göre, Himara.. 
nın alınmasından evvel vukua ge
len ve üç gün süren muharebe es. 
nasında, Yunanistanı i tilA işinde 
kullanı:an sienn.a ltalyan fırkası, 
Yunanlılar tarafından fena halde 
hırpalanmıştır. .. 

Himaraya yapılan Y.unan hucu. 
mu esna.sında, üç ltalran ~~a 
gömlekli taburuna da çok büyük 
zayiat verildirilmi~tir. 
Yunanlılar büyük mlktarda ga· 

:naim de almışlardır. 
Düşman tayyarelermin kıtalara 

yardun teşebbü 1cri aknmete uğra. 
mış ve Yunan topçusu ltalyan 
topçusunu alt etmiştir. 

Hirnaradan Borsiversest dağına 
giden yol, İtalyan ölüleri ile ve her 
türlü harp malzemesi ile doludur. 
ltalyanlar, Himaradan çekilirken 
kliselerdeki ikonları ve avizeleri 
krrnu§lar ve zeytin yağı fıçılamu 
da de1erck ~kaklara atmışlardır. 
ltalyanlar, bir çok da rehine iö. 
tümıüşlerdir. 

(Ba§ tarafı 1 irıdde) 
a·t mukataalı gayrı menkulle
r:n kıymetlcndiri1mesi, ls~eçc 
sipariş edilmiş olan şirr.e~_dıf~r 
nıüteh3.rrik levazımının Turki: 
yeye ithal müddetlerinin temdı
di, Türkiye - Almanva ~m: 
da imza edHmiş olau tıcarı 
miib:ı.delelere müte ir hususi 
anlac:mamn (b. 1) listesinde i -
sim tahsi!li ve Türkiye • Fran· 
sa ticaret kontenian ve tediycı 
anla~!Ilalariv!e merbutJan hti
küm!erinin temdidine ait kanur. 
layihaları ikinci mtizake,.eleri 
yapılarak kabıı! o!•ınmu~ur. 

Türkivıo cumhurive .. i merke 
h• ZI'""Ih' ::ı e "'tificı • ve hr'zr.ı 
rhhn mC' \teb: t eRkilinp ve diya

net icleri re' · yi tef'.l<'li'lt ve va
z!f •c ... · " alt kanuna ek ka -
nun Hi.yihalnrrnın da. birine: 
m"7ı. ·ereleri yapfmıştır. 

Meclis bundan sonra, ruzna
JneJinde ulunan korunma ka
nununun bav m"doelerinin de-
ği~irilmegi haklndaki kanun 
liivihnsmı müstacelivet kara· 
riyle müzakere ve kabul eyle
miştir. 

Bu kanunun müzakeresi es
nasında ileri sliriilmü.ş olan ba
bazı mütalealara cevaber1 Tica · 
ret Vekili Milmtaz Ökmen aşa
ğıdaki izahatı vermiştir: 

Muhterem arkada<1lar, 
Bu kanunla lcra Vekilleri he

yetine tevdi etti;;.iniz MWliyet
lerin, kanunun istihdaf ettiği 
gayeyi istihsal maksadiyle ku -
nılacnk mliesseselere kabili de -
vir olm:ıdığı hakkmda muhte
rem R efik İncenin irae ettik -
leri misalden endişe ettim ve 
bu mevzu iiz.erim.fo izahat arzı· 
na mccb ıriyct his• ettim. 

İcra Vekilleri Heyeti bu ka -
nunla, iktisap ettiği sal~iyet -
leri ne toptan ve ne de münfe
riden herhangi bir müesseseye 
devredecek değildir. Ve böyle 
bir düşünce asla. mevzuubahs 
olamaz. Mesel! icar bedelleri. 
nin 939 senesi icar bedelin i te
ca vü.z edemiyeceği hakkındaki 
30 uncu maddenin nerelerde 
tatbik olunac~c!rtııı icra Vekil
leri heyeti tayin ve ilan eder. 
Bu tayin ve ian salihiyetinin 
herhangi bir müesseseye veya 
belediyelere devri mevzuubahs 
olamaz. 

Yine bu kanunla hil.k1lmet 
halkın ve milli müdafaanın 
muhtaç olduğu muayyen mad -
delere muayyen fiyatlarla. el 
koymak salahiyetini haizdir. 

BöY.le bir salahiyetin İcra Ve· 
killeri heyetince her hangi 
bir mUesseseye devri mevzuu
bahsofomaz. Ancak mevzu, ar -
kada.cıımın, devri caiz olmıyan 
salihiyetlere misal olarak zik -
rettiği gıda ve eşya fiyatlarının 
tecı.bit edilmesi keyfiyetine inti
kal edince, hadisenin mahiyeti 
değişir. 

- Miaafir olduğumuz evde ~ 
ummadığmuz bir şek.ilde baktılar. 
Odamda genç ve güzel bir .kız hiz· 
met etti. Ayaklarımı blle ellerile 
yıkadı. Yatağa girdikten sonra k e
çeleri üzerime örttil. 

Hasanm .öyllyeceği .öz k&lma.
DU§tı. AU paşa: 

- Haydi, §imdi git. dedi. 
Fakat Hasan gidemiyordu. Ça

n8.S1% mı kalacaku. Yutkundu. Bir 
geyler söylemek istedi. Ali paşa 
sert bir ıesle: 

- Haydi bölUğtlne.. emrini 
verdi. 

Ha.san kapıdan çıkal'1ten pqa, 
reise: 

- Yoksa biıe de m1 CSyle yapa
caklar.. dedi. 

- Belli olmaz.. 
- Bir de biz tecrübe etmff olu-

ruz. 
All pqa da Çeıitea kabileleri

nin en me~hurlanna bir eJçl heye
ti göndermif, kızmı latiyordu. Pqa 
bu ıuretle ııhriyet peyda edecek 
ve Çerkezlerle doet olacaktır. Ba.t
\a tUrlll kan dökmeden onlarla 
nıUcadele etmeğe lmk1n )"Oktu. 

Haaannı mace:uı pqayı epey 
irkiltti. 

Ya kendlaine de red cevabı~• 
rirlerae .. 

İ§te O Vakit iş sarpa saracaktı. 
Ç~rke~er, Uç amtt'a aynlınJfla.r

dı. Bey ııınıfa dahil olanlar 
''Pşi" orta 11ı:nıta "Özden", ayak 
takımı da ''Tukan" lardı. Ali pqa, 
evvelA Pşl'lerle anlqmak !atıyor
du. Sonra ya.vq yavq diğerlerine 
nllfuz edecekti. 

••• 
Şa.bsilı kabilesi relıst, kim bilir 

nasıl bir aebepteıı kmrıt AU pa.p.· 
ya ftl'meie. c1alıa doğrusu aatma.-

Bu mevzuda hül~Cımet yani 
İcra. Veklleri Heyeti ihtikarla 
mücadele kastiyle tUtun mem -
lekette gıda veya diğer ihtiyaç 
naddelerinin fiyatlar.mm tesbi -

tine karar verir. Ancak bu fi. 
yat tes}iti i9ini bizzat kendi-
-;inin yapmasına imk&.n yok-
tur. Binbir türlü nevileri arı.e
len .htiyaç maddelerinin her 
şehir ve kasaba için İcra Vekil
leri Heyetince ayn ayn fiyat -
lannm tesbiti maddeten de 
nümkiln değildir. 

B u itibarla hükQmet fiyatla -
mı tesbiti i~inde Ticaret Veka
letini veya ona bağlı müesse
·eleri salahiyetli kılabilir. Bu 
tati ikatta d e. böyledir. Muhte -
rem "rkadaşım, fiyat tc.:;biti 
salahivetinin d"vri caiz o!ma
dığrnı ifade ctti~i iç:ndir ki, 
bu tavzihi yapmağa zart ıct 
hissettim. 

Başvekilin beyanatı 
Milli Korunma Kanununun ba. 

a maddelerinin değıştirilm~ine 
ait kanun layihasının müzakere.;,,i 
~nasında Başvekil Dr. Refik Say

dam aşağıdaki beyanatta bulun.. 
muştur: 

"Arkadaşlarım, 
Mil.i ko. unma kanununun bir 

~nelik tatbikatı neticesinde gör
düğümüz bir takım boşlukları ve 
ilave i l~un gelen bazı hususatı 
huzurunuza getirdik. Uzun uzadı. 
ya tetkik edildi, cncümenlerden 
geı,ti. Şimdı huzurunuzdndır. Bir 
serıı~dcnbcri tatbik sahasında gör
düğümüz noksanları, müikülleri ve 
bo~luk:an doidurmaya çalı, tık. 
l Ieyeti celileııiz takdır bu) ururlru 
ki, son b;r ne en buhranlı bir se. 
ne olmu,,tur. Harbin devamı, mıi
tematliycn dünya ı.ı..tı :.adı \ azi)ctı, 
her gün değı~en şartlan, hatta hır 
haita evvel verdiğimiz kararların, 
bir hafta sonra, adeta bir sene ev. 
vel verilmiş bir karara benziyecek 
kadar tahavvüller göstermesi. bizi 
birçok müşküller karşısında bırak. 
tı. Bittabi kanun çerçevesi dahi. 
linde çalışan hüklımet, bir çok 
müşkülata uğradı. Bir çok nok
sonlar gördü. Bir çok tecrü~ler 
edindi. Bunlard an aldığımıı ndta. 
yici huzurunuza getirdik ve tetki
kinize arzettik. 

Müstakil grup namına kanun 
hakkında umwni mütalea derme.. 
yan eden arkada~ım Fuat Sinnen'
in, notlarımı iyi alabildimse, söy. 
!edikleri şunlardır. Tatbikten mü
tevellit neticeler, rnüsbet olmakla 
beraber, tam değildir. i thalatta 
müşkülat olmuştur. Hala bu müş.. 
külat mevcuttur. lla~km ihtiyaç
ları için kafi stok lazundır. Fiyat 
tesbit ve mürakabe işi tam mu. 
vaffak olamamıştır. Mütehassıs
lardan istifade edilmeli. Tüccarı ne 
tahzir etmeli, ne de ihtikara teşvik 
eder vaziyette serbest bırakmalı. 
Mürakabeyi tevsi etmeli. Koordi
nasyon ldfi itimat haline gelme. 
miştir. 

Arkadaşlar, Millt Korunma ka-

ğa nw oldu. Çilnkü Ali paşa, km 
almak için muazzam hediyeler gön
dermletl. Bu hediyeler, bütün köy
lüniin, bele katibe reisf.nin gözleri
ni kamaştırmıştı. 

Belki bu hediye de onlarm gözü. 
nn boyunadı. Ali paşa artık her 
tarafa adını duyurmU§tu. Onu hern 
as.yiyor, hem aeviyor ve hem de 
ondan korkuyorlardı. 

Şa.balb kabilesi re1al Hasan Bey, 
Ali pqanm adamlarına Uc: gün üç 
gece ziyafet vennif, Uti bin ada
ma klft relecek puta p~tl 
Ali pqa bu muvaffakıyetinden 
memnundu, reile: 

nunun tatbikinden miitevellıt ne. 
tayiç rnü5bct takat hakikaten tam 
ve kamil değildir. Oım:ıdığmın mi
sali de bugun huzurunuza getirdi
ğimiz bir takım yem tadillerdir. 
Bir defa m~rnlekette yepyeni bir 
uzuv olarak kurulan bu cıhazın iş.. 
lerken gö,,tcrdi~i bir takım müş
küller oldu. Alışmakta fertler 
müşlat çektı. Alışmamak istiyen!eı 
buna karşı mü külat gösterdi. 
Devlet teşkilatı, lazım olduğu ka. 
dar müce:ıhez olmadığı için müş
külata uğradı. O t,cŞkilatı vücuda 
getirmek için çalıştık ve neticede 
bir ta!nm tedilat.a huzurunuza bu
nu getirdik. 

lthalatta müşkülat olmamıştır. 
Bunu tavzıha ihtiyaç görmem. lla. 
kika tte müşkülat oım11ştur. 

Çünkü bu niha) et alelftde, mev
~i oir bı..h. an değildır. Yahut di. 
ğer bır alem u buhxam dcgildı·r. 
Bu, hem~n ço · yakınımızda. cerc· 
yaa eden bır buhran olma~ ı do.a. 
yısiyle hakikat2u itha atta mÜ5-
kü at o;muştur. 

Halkın ihtıy ... çlan için stok me 
sele;;i, eğer elde istok mevcut de. 
ğilse, druıilde :;tok olmama ından· 
dır. Hakikaten halkın ihtıyacı için 
ve hatta ordunun ihtiyacını temi
ne kafi gelebiimek için bazan mü'
kül:ita uğra~hğımız zaman ar ol
du. Bu stokları yapmadık. Fakat 
yapabilmek için sizden lazangeldi. 
ği kadar salahiyet ve maddi yar
dun rica ettik ve şimdi bunu veri
yorı:.unuz. 

Fiyat tesb iti ve milrakabesi. 
do;{rudan doğruya M eta devlet 
tcşkıla.tma munzam bir iş olarak 
kabul edildi. İlk teş..~!lfıt bu tarz
da idi. Vazifedar o an insanlara 
,·erildi. Anla:.ıldı ki, bu tarzd a yü. 
rii)crek Hat murakabesi yapmak 
imkanı yoktur. 

Binaenaleyh, fiyat mürakabe~i
ni başlı taşma bir cihaz haline ge. 
tirmek lazımdJt. Bunu yaptıktan 
sonra fiyat mürakabe·inin daha i. 
yi olacağı kanaatine \'asıl olduk. 
Onun için bugünkü teşkilatla bu 
~ekle doğru yürüyeceğiz. Evve:ce 
ilk olarak Milli Korunma kanunu
kabul edilirken snyın arkadaş:mız 
Rana Tarhanın sormucı oltjuklnn 
suale vermiş olduğum ~vapta da 
demiştim ki, mürakabe kanununun 
tatbikatı ivi mütehas~ıslardan had. 
di azami:ie i tifadc etmek bizim 
e asen şianm1zı:lır. l\.lütehassıslar. 
dan istifade ede!im derken bittabi 
muhtelif ubelere taallUk eden mi!· 
tehas~1sları ka tediyoruz. Bun.;ar. 
dan ayrı ayrı istifade etmek 'çin 
gerek devlet daireleri gerek şah~:ı 
kendim elimden geldiği kadar çalı. 
şıyoruz. Bundan emin olabilirler 

Tücca..'1 mü~külat göstererek 
bunları bulun:lukları ticare t Ale. 
min<len çekmek \ Cya on arı se:-be:.t 
hırakınak, büyük bir ihtika~a mer· 
dan verm ~k i temiyoruz. Nitekim 
bir çok aldığımız kararlar da he
yeti celilenızin malumudur. 

Biz tUcl':ırt mil1ct hayatında la
zmı bir unsur te]{ıkki ediyoruz. Bu 

- Satılmıııtrr ııimdlye kada.r .. 
- Takip edeceğiz. 
- Peki bulu1"8anız Hasan seni 

yalruı bırakacak .. 
- Hayır, söz ve'rdi. Benimle be

raber gelecek ama ben razı olmr• 
yacağmı. 

- O sana değil, ıen ona yar
dım ediyorsun demektir. 

- Bakalun Allah ne göstere
cek .• 

Ali pqa dil.şUndU. Ne reisi, hele 
ne de Hasanı bırakmak istiyordu. 
Fakat onları yanında alıkoymakla 
pek bir ıey kazanmıyacaktı. 

- İfler yoluna giriyor. dedi •. 
- Peki dedi, mUMade ediyorum 

ama size yardun etnıek de isterim, 
Benden ne bekle~iniz ?. Y akmda ıenln de .ifine ba.kacağız. 

Reis: 
- Fakat dedi. itler rUn geçtik-

çe çoğalryol', 
- Ne var gene .. 
- Ha.san yanıp tututuyor •• 
- Niçin?. 
- Elinden kaçırdığı m içhı •• 
- Peki ne latiyor?. 
- Haya.tmım bence hiç fıhem· 

mlyeti yok. diyor. Biz anlaştık. 
Eter mUsaade ederseniz beıt kap
tanı ve çocuğu, o da Çana'amı ara.. 
mağa çıkacağ:z. 

- Fakat nerede! Onla.n nerede 
bulacalamm! 

_ Çanayı em DU&nDda bulu-
ru ~ 

- H~ bir ııey .• 
- Yok .. Evvela para istersmiz. 

Çana.'yı bulursanız ne ile satın a
laca.klmız? 

- 1cap edertte zorla .. 
- İşte buna taraftar değilim .. 

~l zora hrrakmayınız. Bu en son 
~redir. Yarın size biraz altm ve
reyim. Potiye kadar gider, orala.
" dola§ırsmız. Kaptan, elbette bir 
gün buralara gelir, ya.but bir yo
lunu bulup siz gidersiniz. 

Reis derin bir nefes aldı : 
- Bir §eyler olacak dedi. Bu 

can bu tende kaldıkça .. O kor'kunç 
'" hain koman. eanmı benim ~ 

., AROL'UN . · ~- ~ 
HA y A Ti . ıng_• ••Z agı~ 

TEHLiKEDE toplar.! B_~rdıa-
. M ş , yı dovuyor 1 1 • 

Londra, 2.5 CA.A.) - Röyter: 
Romanyanın sabık Londra elçlaı 

ve hUr Romanya hareketi reisi ou 
beyana tta bulunmuştur: 

Sabık kral KarolUn hayatmm leh· 
Uk(!de olduıtunu gösteren ciddi se. 
cepler olduğuna kanJlın. Berlinln ta.z. 
ylkl ile hareket eden lspanya harici· 
ye nazırı B. Serrano Sunerin emriyle 
sabık kral, halen Sevlllede bir otel. 
de mevkili bulundurulmakta ve tıiç. 

bir yere gidememektedir. 

HUr Romanya hareketinin abık 

kral Karo! ile hiçbir münasebeti ol
madığını sarahaten beyan etmek la.. 
terim. Esasen kendisi ile doğrudan 

doğruya hıçblr münasebet de idame 
etmiyorum. LA.kin aldığımız ııaber -
ter itimada oayan mcnbalardan gel· 
mckteuir. 

Şahsi hürriyete haksız olarak in. 
J!.rllen bu dar beyi protesto ediyorum 
.::ıonra ounu hatırlatmak ı..terım ki 
.B. Serrano ı:;uner hayatını eski kra 
Karole medyundur. Fllhakika lapanyll 
Jahıll harbi esnasında bugUnklı ls. 
panyol harıclye nazın Madrıtteki Ro 
manya clç.lığlne iltica etml§ ve Bar 
celone hUkQmeUnin musırrane talep. 
lerine rağmen Karo! kendisinııı tu 
ılm cdilrueıııne mani olmuştur. Ege; 
ı<r&! Karo!. B. Sunerı teslim etnıl~ 

ulsaydı, İspanya hariciye nazın bu -
g ün bayatta olmıyacaktı. 

BugUn kralın Portekt.ze g1tmt'k U. 
zere, İspanyadan aynime.ama mU&a· 
nde etmemek için ıı :çb!r .sebt'p yok. 
Lur. Kral, hıırp dc\am ettiği mUd. 
Jctçc, Biyasctc karışmıyacagına dair 
öz vermıı bulunmılktadır. 

Buna rağmen tspa.nyoı bllkQmetl 
kenaiBtnln yerlnd~n kunıldamaama 

blıe milsaade etmemektedir. 

unsunın kendi normal yaşamasmı 
kendisi eğer takdir eder ve tem.in 
ederse, devletten vo hükümetten 
kcndi,ine yardnn gelir. Hem ken· 
dl.si, hem Türk vatandaşı mUsten 
olur. Fakat tUccar bunu böyle te
lakki etmez~. tamamen içimizden 
çıkması lô.zım gelen bir unsur ol· 
dutunıı kanaat getirerek ona gö
re har ket etm k kararında ı . 

(Bravo sesleri alkışlar). 

Koordinasyon meselelesl, ark~ 
daJjlarnn, hükümetinlz, tamamen 
yanınızdadır. Ve koordinasyona uy 
gundur. Arkada...~un Fuat Sirmen, 
bu m~selenfn kUi b 1r itiyat haline 
gelmediğini beyan buyurdular. Bu 
hal veldllerlc Başvekil arasında 

değildir. Belki devlet dairleri ara· 
s •nda olabilir. Malümu!lin;z, daire· 
terin h r r biri kendi hududu salfihi· 
yetle rl dahilinde çalışan bir takını 
mUc..~c>.s~ lerdir. Bunların mllşterek 
çalı.şması csa'ltır. Bunda bir takrrn 
no';:snı l:ır görlılürsc, el'mlze gPr 
tlkçf! t:ımRmlıı mA.ya rnlrr:ırvonız. 0-
m't e erim ki. bu Mııvakkat knnu· 
mm W.Prh·ot on kalktıca~t gl\v•I 
>:~Ma'1hr J?"elniği v,.ı.ıt. d~vlet öııi· 
rleri il r. lıcınnı•'l ö-'7enfT'lcı V"' bu· 
na alı~mt olııca1t1Rrclır (Allrndar). 

de verecektir. Ve Çerkez ktzlannı 
e sirlikten kurtaracağını. Çilnktl 
buralara ondan başka gelecek esir 
tUccarı, es!r kaı;akçmı ve korsan 
yoktUT. 

Ali paşa: 
- Reis, dedi, ben burada bu

lundukça kaptanın bu tara.fa gel· 
eliğini haber alırsan ne yap yap 
bana haber verdir .. Sana çok yal"
dunım olacak .. 

_ Ba.' üstilne .. 
İkinci gUn, Hasan ile reis, Ali 

paşanın yanından aynlıyorlardı. 
Baştan başa ıilahlanmrşlardı. Pa· 
raları da vardı. Kendilerine de gü
veniyorlardı. 

J;s.tn PAZARINDA 
Poti limanına ikl saat mesafede 

küçUk ~irin bir köy •• Bağlar, bab· 
çeler yeşermiş.. Tarlalannda çalı
şan Çerkez trzlan zaman zaman 
bir araya toplaruyor: 

- V arada.. Varada.. 
Diye el çırparak !J&rla okuyor, 

dansediyorlar.. D.dt bir rüzgar eli
yor ve insan nefes aldıkça yaşa. 
mak hazzın• daha içinden, daha 
candan duyuyor. 

Reisle HaMD bir tepede dinlerü
yor ve bu manzarayı aeyrediyor
lar. Reis: 

_ Görllyonıuıı Hua.n, diyor. Şu 
kızlara bak •• Ne rahat, ne mesut .• 
Yurtlarında., toprakl&rmda c;alışı
yorlar, akşam olunca evlerine dö
necek, sıcak çorbalarmı içecekler •• 
Anneleri, babalan bir tarafta .. 
Derin bir uykuya dalıp sabahı ede
cekler.. lnaanm kendi evinde, her 
gece alıştığı yataktan uya.nışı ne 
iyi ~ydir b!lir ınJain Haaaıt!. Bu· 
nun acmmı ben çıeJdyorum. DaJrna 
kokuau. de~en ya.takla.rda &mrl1m 
~-- ,~.,., 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
fikir beyan etmemişle'l'dir. DUşman 
gün geçtikçe kesafeti artan lngi
liz topçusunun ategi altında bulun· 
maktadır. Arnavutluk Mdiseler:lle 
maneviyat bozukluğunun faşist as
kerleri üzerinde meşum bir tesir 
icra etmesi de kabildir. Maamafih 
İtalyan mukavemetinin bu nokta.
smm ne zaman düşeceği.nl tayin 
çok mUşkUldUr. 

Hava kuv...-etlerfnln faallyetl 
Kahire, 25 (A.A.) - lngil.iz 

hava kuvvtler:lnln orta ~ umu· 
mi kal'&rgahmm tebl'ği: 

DünkU sah günU, garp çölUnde, 
İngiliz bava kuvvetler'.ııe mensup 
bombıırdmıa.n tayyareleri, Tmlmi 
ve Gnzala tayyare mevdanlanna 
hlicıımlar yapmışlardır. Bütlin bom 
balar. hedef mmtakasnun icine düş 
milş; hasarın tam genişliği müşa
hede olunamamıştır. 
Avcı tayyarelerimiz bütlln gün, 

keşif fa.:ıllvetlerlnl idame etmlg • 
ter, fakat htc: bir dllşman tayyare
sino ra.'tlamamışlal'dır. 

Avcı tayyareleri refakatinde sey. 
reden bUrük bir dUcmıan bombar
dmı:ın tayyareleri fiJosu. So1luma 
bir hücum yapmıştır. Ha...<>ar pek 
azdır. Bir miktar ölü ve yaralı 
varrlrr. 

A mnvı.ı tlukta, bir ~k düıım.an 
tavyar cs1nin bulunduğu Avlonya 
tıwvare meydanmn muvaffakiyet • 
1i bir hUcum vapılnınıtrr. Hedefler, 
ilman ve şehir, alçak bulutlarla. 
k:ı"alı b•ılunuvordu. Tayyareleri· 
mlz, bu bulutl.,rm içinden birden
bire cıkarak dUşmanı bas.km ha • 
!inde Y:ı. t~Jarny,:ol:ırdır. Tayyareleri· 
mi-· n b;r kısmı. yerde bıılunan 
tavvarc-krl bombalarken, diğer tay 
var ler'miz de hnn"'arlara ve bina
lara hücıım etmişler ve en nihayet 
çok a~!l."hdan bir mitralvöz hUcumu 
vaT>mn~lardır. Tayyarelerimiz, mev· 
dandan ajTtlrrken, mevdan artık 
dum<ın1en gözUkmüyordu. Hava 
ı:htfi bııranr tes;s ede:n bir kruva -
zör. alç:ık irtifadan ağır surete 
mlt ralvöz ateı::!ne tutulmuştur. 

Gunnan ilz"rine bir hUcum y ıpıl
mı vP atılan bombalarla bir mU
himmat deposu fnfilik etmi~tir. 
B ı ·ede bin l a yangınlar ç•ka.· 
rılmış ve alçaktan pike bombardı
manla He.ls'de depolara bUytl.k ha
sar yapılmıştır. 

İtalyan Tebliği 

t talyada bir mahal, 25 (A.A.) 
İtalyan orduları umumi karargA.hı
nm 201 numaralı tebliği: 

Bingazi hududu mmtakasmda va
zivette bir deitlşiklik olmamıştır. 
Hava teşekkUllerim.iz, dfişma.nm 
motör!U vesaitini bombardnnan ve 
mitralyöz ate8ine tutmağa devam 
etmlf?le'rdir. Düşmanın ileri üsleri 
veniden bombardnnana tabi tutul
~uşaur. Bir hava Ussllnde infilik· 
lar vuku bulduğu ve yangınlar çık· 
tığ-ı ~öriilmü~tür. • 

Trablusgarpta, düşman şehri ve 
kaleyi bombardnnan etmiştir. Ba
zı ha"arat kavdcöilmjc:tir. 

Yunan cenheslııde havaların fe· 
na gitmesi harekatı güçle§tirmek
t edir. Düşmanın ta.arnız tecşebbils 
len tardedilrniştir. Bir himaye u
cuşu yapan avcı tayya.relPrimiz· 
den mürekkep blr tcşekklil~ Av
lonya geçidine dliııman tarafından 
yanılan bir akma ııiddetlc mani ol
muş ve Illanhaym tayyere lerlni 
mitralyöz nteşi ile takip etmlştlr. 
DUşman muhareremeden içtinap 
etI'1 iştir. 

Şarld Afrikada Sudan hududunda 
kesif müfrezelerlmizden biri nym 
2.3 Unde zn-blı otomobillere taarruz 
ederek bunları zayiatla geri çek 'l 
me~e icbar etmiştir. 

DUn bir dUşma.n tııyyarcsl Na 
nolı ve civarında uço.rak vangın 
bombaları ve mutat risaleleri nt· 

Elektrik istihlakini 
artırmak için proje 
Elektrik istihsal ve istibluki-

nl arttırmak Uz.ere beş senelik 
yeni bir proje baztrlannıtştır . . 

İstihsali çoğaltabilecek tt>sı
aat için 14 bin liraya ihtiyaç 
vardır. 1939 yılındanberi yapı -
lan tasarrufla bunun dört bın 
lira.81 temin edilmiştir. On bin 
liranın temini için de tetkikler 
yapılmaktadır. . 

Diğer taraftan yeni proJedo: 
elektrik istihlikinin de 'l.rlmnsı 
için bazı f ormUller tesbit edil -
melctedir. 

Elektrik istihllki artarken fi
yatlarda. da tenzilat apılacak
tır. 

Aynca ~irde üç cereyan 
verme istasyonu teeis edilecE" c • 
tir. Bu iıta.syontar Vanlkt:y. 
Beyazrt, ~ l'letntlerinde 
cııl~ 



a·r yanhş n 
tashihi 

-~ OD btŞnd niflll!da İngiliz 
harp biiıcsbıae hariciye mı.zır1 
ar-tik Eaen'dir. 

Eden'.lıı Lord Jia~ks'dan.• son· 
ra haridye nC'LUetino getbilmir:p 
olması 985 denberi devam eden 
ild cepheli İngiUz muhafamımr. po
litikaı.mm Diliilyet bil' noktada. ta~ 
m.amen intibak haline girmiş olina.. 
smr ifiMlo ooer. 

Dikkat ıecnıeook olursa. İngiliz 
harici slrasethıde 935 denberi iki 
lstl'kamet göze çarpmaktadır. Bu 
lstikamciıerden biri JDib,·erle an
ıa.snıaıc, diğpi bu dinamik emper
~ L."U\:l"etlcre karsı cephe al· 
mak, sert da.\'l'rulmak. 

İngiliz rnuhafaznkir hükiımeti 
içinden Eden ikinci nokt.al naza
rı ileri sürüyor. Fakat buna mu
kabil me.rhum Çembeıı.layn Almıw· 
~ a ile, İtalya.ile anlıişmaJ. h.ti
~·ordu. 

Bu anlaşma zihniyeti Hu.beş da
\·a~mda. l\Dllrtler Cemiyetinin bir 
harabe halhte glim.esint intaç ct
tiAi gibi Avusturyanm ilhakı, Ç.e· 
kosJornky:ınm parçalanma"'ı bildi
selmini do doğurdu. Aynı zihniyet 
İspanyada eumburiyetçileri yık
makta mihver 'ktn'"\ etleri ile İıj
hlrliği ediyordu. 
E~sen :l\fünllı ıa.nla~ması bir ta.· 

l'aftan tofaılitcrlerin p~tijlerini 
ıı.rttrrdığı gibi diinnı iizerinde de
mohTa..<illerin nüfnz~nu kırmı ... h. 

Çemberlııyn ve Daladye ~ıfuıınte 
Avnıpanm mukadderatını a~a.ğı 
Ynkarı Hitlaro t ('<ıJim etmi<ılerdi. 
IIarpsonrası dünyasında büyük ih
tlra!<ölarla otr-.ı.~·a. çıl<nn dinamik 
emperyalist unsnrlan bir kısım 
ınnlıafa7.ak!irlara itimat tellrlıı edi
yor ,-e hıı ihfir:ı,.,.Jann bir raddede 
cluracağmı tahmin ettirirnrdu. 
Çembt-rlayn imparatorluğu~ teh
dit mmtalınsı olarak Balkanları 'ka
bul ediyordu. Eden i<ıc impara.t.or
Juğun VJyananm işı::ali gününden 
itibaren tehdit <'<lilıli~ icldiasmda 
idi. Totaliterlerin A\TUpa nizamı 
içJnde blr kısım hl.,~ alarak .:,iikiı
nete ııı.vdet edeceklerini zanneden
l<'re muluıbil Eden böyle bir .:;ii-

,. idin denin.in avdet cJ~ğine lınni 
değildi. Hunun içindir 1'i Çember· 
lııyn bu fikir aynhğmdan do1&yı 
Edooi kabinesinden cıkardı. 

nuna mDlmhll bir İtalyan anlaş· 
rna.,.ma 'arma.I< <'melinde idi. Çcm· 
hc.>rlayn'in hfidisf>ICri anla.mnırta. 
gö-.terdiği isabetsiz!:·~ nihayet 939 
F;f'r inde kcndic:hıin harp iliin et
nwsine kadar tlc\·am etti. 

Orta .Axrup:mın mııkadderııtı 
lllünih'te totaliterlere terk edlidik
ten onra harbi bir enırh-aki ola· 
rak kabul etmek zarureti rnrdı. 
Fakat pay Yererek sulhu kormna 
Politikası taraftarları bunu anla· 
lllakta sok geç kaldılar. 

Harp başladığı günlerde bile E
rlen'in t<'zf 'uzuhla idril;: edilmiş 
rleğildi. Fm<at hô.tlil el<-rln inkişafı 
Edı>nin hakikati görmüş oldu;'.illnu 
her ~ün :v('ni .. eni mi«ıı.lrrle orta-, ., ,'f 

Y& attı. 
Bıtf)\ ekil Çörçll'in ttal)'aya hitap 

- - - -. j~:: r:L. H" b ' l . .. ~:t.;-yenır·~.. a:· ... e_r .. er_l"/ 
. . . 

i!k,i z•ir kaçakçısı 
m-alıkUm eldu 

Bunf ardan biri esrarı rnuannid baş 
ağrısı için kullanıyormuş ! 

Köprü altında hamallık yapan 
Bolıor geçenlerde yakalannuş, Ü· 
zerinde yapılan aramada esrar bu
lunarak beşinci asliye ceza mah
kemesine verilmiştir. 

Bohor dün yapıla.J'l muhakeme· 
sinde esrarı muannit baş ağrısına 
yegane çare olarak kullandığını 
söylemiş, fakat mahkeme bunu 
varid görmiyerck kendisini 2 ay 
bir lira para cezı:ısına mahkCi.m et
miştir. 

Taksimde bir 
bina çöktü 

Uc a m ele ya ralanarak 
h~stahaneye kaldırıldı 

Taksimde Mete caddesinde met
rük bir binanın yıkılması Lesinde 
c;alısan ameleden Hüseyin çütçi 
Naznn Karataban ve Etem Uzun. 
ani olA.rak yıkılan tavan altında 
kalarak mu.htelif yerlerinden ya -
ralanmrşlardır. 

Yaralılar baygın bir halde Be
yoğlu haııtancsinP. kaldırılmışlar • 
dır. 

Dün başka bit' <;ökme hadisesi 
daha olmuş, AmaYutli:öyünde As
priye ait olan 40 numaralı ev ya· 
ğan yağmurların tesirile birden · 
bire c;ökmü!$tür. 

Ev boş bnlunduğundan insanca 
bir zayiat olmamıştır. 

iki balıkçı boğuldu 

S~bıkalı ze-hir kaçakçılarından 
Fazlı bir müddet evvel Ka.sımpa
şa iskelesi civarmda şüpheli bir 
lıalde dola.şrrken çevrilmiş ve üze
rinde 46 paket eroiu bulunmuştur. 

Beşinci asliye ceza mahkeme
sine verilen Fazlı mahkemede her 
ne kadar bunları yerde bulduğu
nu söylemiş ise de suçu sabit gö· 
rüle-rek 1 sene 3 ay 15 gün hapis 
ve 234 lira ağn- para C<'zasına çar
pılmıştır. 

Almanlarla yeni 
bir anlaşma 

Dört milyon lira tütüne 
tahsis edilecek 

Anka.radan şehrimize geleıı malü
ınata göre Almanya ile yapılan ye
ni ticaret anlaşmaı:ıınm bugünlerde 
Ankarada inızalanınası mevzuuha· 
histir. Verilen malumata göre ye:ı:ıi 
21:11la.şma 7 mil~·on !il'alıktır. Bu 
meblağın 4 milyon lil'ası ya.lruz tü
tün mü·bayatına ta.hsis edilmlıştir 

--<>---
T icaret heyetimiz 

M acar ista na gitti 
Hariciye Vekaleti ~eflerindcn 

Bedri Tahir Şamanın riyasetindeki 
ticaret heyetimiz, Macaristan hü
kumeti ile müza.kl'relerdc bu.lun
mak üzere Budapeşteye gitmiştir. 
Hevete Ticaret VE>kfiletinden Ze-ki 
Zeybelcoğlu ve kambiyo müdürü 
de refakat etmektedir. 

Bükreş sefirimiz 
Romanyadan geldi 

Bu sabah Kalamı~ sahih ~kla
rmda bir deniz kazası olmuş, ve 
bil" balıkçr kayığı batarak iki kişi 
boğıı1muştur. Bilkret; büyü'k el<:im1z &un-
Boğulan balrk~ılar Ha.san Varıcı dulla.h Stıphi Tanrıöver, dün, 

ile hliha.l,çl.ir. Bunlar, ya,;ı-larıncla 1 ~omanyadan ~ehrimize ~lmiş
balıkçı tsm ail Q ndAf, oluuı;fl.! hald~ tır. 
sabaha karşı balıga çrkmışlar, fa- Büyük elçi, bu akşam Anka
kat sandal her nası~sa devrilıni~, ı raya gidecek. birkaç gün kal· 
tsmail yüze yüze ıııahıle çıkın~. dı· drktan sonra şehrimize dönerek 
ğerleri boğulmuştur. vazifesine avdet edecektir. 

Kaza etrafında tahkikata baı'f· 0,..,-=---
lanmış, mağruklarm henüz cesetle- Yakalanan diğer 
ri meydana çıkanla.mamıştrr. k k l 

Bir fabrikada yangın 
başlangıcı 

Fatihte Demir Nalbant sokağın
da. Haşim oğlu Fehmi Rozlo'nun 
lastik fabrika'ilmm üçüncü katın · 
dan yangın c;rkmı~. gelen itfaiye 
tarafından hemen söndi.irülınüştür. 

Yapılan tahkikat sonunda, yan. 
gram. mangalın üzerine benzin ve 
kauçuk dökülmesi yüzünden çrktığt 
anlaşılmış, tahkikata başlarumştrr. 
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aça çı ar 
Kü~ükpa.zarda Aziz Kara adın

da birisi, ark&daşlarmdan Muam
mer Hokkaı~ ile birlikte esrar 
satarken yakalannuA, Azizin üze· 
rinde çubuk halinde e!!rar, Muam
merde de afyon bulunmuştur. 

Çağlar ve Hakkr Glilbey de 
muhtelif semtlerde esrar ve ero
in sat.arken suç üzerinde yakalan
mışlardır. 

1 

Zehirler müsadere olunmuş, ka
çakçrlal' beşinci asliye ceza mah
kemesine verilmişlerdir. 

Ticaret Odası 
Meclisi seçildi 
Yeni meclise 

girenler 
İstanbul ticaret ve sanayi oda

sının yeni oda rnecliRi iırtihabı, dün 
yapılmıştrr. İçtima için, heyeti u
mumiye oda .salonlarında toplan
mış, toplantıyı mm ta.lca tkaret 
müdürü Avni Sakman, vekalet na
mına açmıştır. 

Serbest reyle yapılan intihap 
neticesin<ie Ş\l zevat oda meclisi 
azalığına. seçilmişlerdir. 

!hracatçılarda.n: Mitiıat Nemli 
Şerafettin Alemdar ve kardeşleri' 
Ziya Kılıç, Sabri ve Bekir Tüten'. 
Rasim Aktar ve ortakları, Murat 
H. Furtun. Mustafa ve şerikleri 
Hasan ôğütemen, Nuri Kozikoğlu. 

lthalatçrlardan: Suat Karaos
rnan ve şeri.}ti, Hüseyill Hüsnü Ar
san, Rahmi Köseoğlu ile Vehbi 
Bilim.er, Sait Akıner ve Sait Dor
men. 

Dahili ticaıretten: Hasan Rızıı. 
Temelli, Ahmet Bican Bağcıoğlu 
ve ortakları. 

Bankalardan: ~ferke7., ticaret ve 
İş bankası İstanbul l}ubeleri. 

Deniz ce kara inşaatından: Dev
let denizyolları işletmesi, Şirketi 
Hayriye. 

Deniz ve kadar nakliyatı: Dev
let demiryolları işletmesi umum 
.müdi,j.rlüğti, Antalya nakliyat şir
keti. 

Sigortacılıkt.a.n: Mim reasürans 
T. A. şirketi. 

Sanayicilerden: Nur kalem llıni· 
let şirketi, Şark deri Ttirk anonim 
~rketi, Halil Sezer, Bursa dokuma
cılık ve Türk aı10nim §it keti. ken
dir ve keten san!\y'ii T. A. şirketi. 
Sümer Bank deri ve kundura sa
nay:ii müessesesi. Mehmet Cemil 
Torpilli ve ortakları, Karamürsel 
mensucat ve ticarcl Türk anonim 
~keti. 

.Meclis 3 sene müddetle ::ıeçil
miştir. 

Balkevıerlade 1 

Türkçe kursları 
EmJnonü H a u . .. ~·lnd<"ıı : . 

Evimizde TUrkçe \2) \'e ( B) kuı-s· 

ları açılın.ışttr. Pazartesi \'e ~~rşaın · 
ba. akşaınları saat <20ı den C22ı ye 

_kadar yıı.ptla~k olan bu kutslam da· 
ha bir hafta müddetle talebe kaydo
ıuna.cağından arzu edt>nlerin lki~er 

fotoğrafla hUı-omu7.a mUrııcaatlıın 

ılAn olunur. 
• * • 

Temsiller 
Beyoğlu halk~linden: 

1 - Evimizin Temail şubesi her 
hafta pazar günü ı:ıaat 14,30 da 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde Nu 
ru Ziya sokağında pArti bimısm

daki temsil salonunda temsiller 
,·ermektedir. 

2 - Arzu edenlerin Evimizi' 
müracaat ederek davetnamP al
maları rica olunur. , 

('d<'n nutkn da J~ıll•n'in lıidiselrri 
"al,tilc ihafa etmcl,teki l<1abetini 
1 hat etmekteilir. 1talyn)'R. ~nı.teri
len ,.e artık tarihe mal olan cemi· 
!eleıin nihayet harp cibf bir aksül
n.nıeııo karsıla.şmı::; olması bugün 
bir <-mrh'akidir. 

l zun bir del"ir yaptıldan sonra 
lngiliz harici si ra .. etinin Eden'iıı 
tasa, vur E>ttiği ;ıo'kta.ya ~elmis ol· 
nıa-.ı rlünya tarihinde bes "'enelik 

- La.mbaVI yakar mrsın, 
Vest, dedi. isteri~ ki iyice gör
sünler, ortalık kararmak üze
re ... 

GAZ MASKELi HAYDUT 
nıtihim 'c harikulade sa:vrla.bilc
<'{k hiıcliSt'lerP. mal olmushır. 
. Ed<'n'in gfü;i~ii 93,3 senesinden 
ltlharc::ı hfıldm bir un,.ur halini al· 
ınıs olmasaydı ÖllC tahmin edile
hillr 1 1 tarihin ~üthiş şmıarıklık
la rı ~·a hiç olmnT.. yahut da bu ka· 
dar t.antanah bir Aurette milletle
' in alclahlm~n iml<iin 'erilmezdi. 
Habc~ lı:ırbin<le Pncrjik rla.vranıl
s· ydı, l\fUnih olmaıdı. l\lünih ol
masaydı bu harp belki de çık-
mazdı. Çünkü totalit-<'rleriu fazla 
l iiz bulması Jsa , ari bir itaat la 
<~rmol•rasllt'\rin her şeylerini tota
lıtcrlere terl•ctmelerinden ileri gel
eli. Demokrasilerin basında buiu
ııanla mı ;;öruş hatalar:: demokra
silerin inhilale ıığramı:<ı olcluldan 
hissini nrdl. · 

Bu t~lklnin netfo~sidir ki ota.rşi 
içinde IJm-rana.n, ham madde ve 
·•ıda madde.<ıinden mahnım ola~ ,-8 
c trafJan dünya dcnfzlPti ile ~e,·· 
ıllen insanlar Napolyondau ı;onra 
1 ıpkı NapolJ"On ~ibi harp yaparak 
·alip geleceklerini ~a.mlıla.r. On beş 
vdır harp bu yanlış teşhis yüzün

len dc,am etmektedir. 

Vest yerinden kalkarak gaz 
lam basmı yaktı. 

Fakat daha evvel ben yerim· 
den kalkarak pencerenin önüne 
gitmiş, banknotu muayeneye 
ba~ıamı~tım. Ortalık Levisin 
de.., işaret ettiği gibi. gittikçe 
kararıyordu. :Mevsim sonbahar
dı. 

Pencerenin önündE> bulundu-
ğum sırada, avluda bir şey gö~ 
züme ilişti. Gördüğüm şey benı 
müthiş bir hevecana sevketmiş
ti: Kapının • önüne ikinci bir 
otomobil yaklaşmıı:;. durmuş. 
içerisinden çıkan adam otomo -
bilin kapısını kilitleyip analı -
tal'I cebine koyduktan sonra, 
bulunduğumuz binaya girmişti. 

Bu adamın kim olduğunu an
lam1şt1m. Son cinayet ,-akası,;ı -
da Pol Duranti ile kaçınaga 
muvaffak olan ve bizi de bitta
bi çok iyi tanıyan Barney isim
li sabıkalı idi. 
Şunu itiraf etmeliyim ki. 

bir iki saniye için müthiş bir 
tereddüt ve telaşa düştüm. 

Yanlı h<'Snp bu defo Ba~dattan 
değil Lonilraclan ~eri döndü. 

SADRİ ERTEM 

Çünkü Barneyin içeri gelip 
bizi orada bulması, hiç de ho · 
şa gidecek bir şey c-:,.ğiJdi. 

-~-----------ı _Ne yapacağımı bilmiyordum. 
Altın Fiyatı lşın. müşkül tarafı. Stanleyi de 

Altnı fiyatları dün 22,70 lira va.zıyetten haberda r edeıbilme
-ıI::ırak tesb't edilmiştir. Altın fi- ğe imkan yoktu. 
\atlarının c.a'ıa da düşeceği söy- Ne yapabilirdim . Kulağına e-
leniyor. ğilip söyliyemezdim. Her hangi 

Çok heyecanh bir zabıta roınanı 
İngilizceden Çeviren: H. MONIR -

bir işan.tte bulunmaklığım da 
ihtiyatsızlık olurdu. 

Tuhaf bir tesadüftür; jcersin
de bulunduğum muannnaYı. yi -
ne Levis halletti. 

Ben tehlikeyi Stanleye işa
ret edemediğim için, herhalde 
öyle garip bir hale ginnişim ki, 
yüzümün aldığı manzara Levi · 
sin dikkatini celbetmiş: 

- Ne oluyorsun yahu! dedi. 
Fırsat bu fırsattı ; heyecan· 

la: 
- Barney geliyor! dedim. 
Levis sözfunden bir şey an· 

laınamış gibi: 
- E y, ne olacak, dedi. Gelir 

se gelsin! YaJbancımrz değil 
k!··· O da bizim çeteye dahil· 
<lir. Demek Barneyi tanıyoı.ısun 
ha! 

- E vet, dedim. Sansarı kim 
tanımaz!.. Sen bana ta.ban canı 
verir misin? 

Bu isteği, bilhassa. bizde ta
banca bulunduğunu sezdirme
mek için göstermiştim. Aksi 
takd irde hüviyetimiz meydana 
çrka:bilirdi. 

Levis hayretle: 
- Tabancayı ne apa.caksm? 

dedi. 
Bu sözleri söylerken, ağzr 

yamulmuş, t am serserilere ııae 

bir tavır takınmıştı. 
- Ne mi yapacağım? dedim. 

Sen hele ver: o 1,aman görür
sün. 

Levis: 
- Yağma yok; dedi ... Fakat 

ne oluyoruz allah aşkına ... Biri-
birimiz.e mi gireceğiz? 

Ben süratle cevabı yetiştir
dim: 

- Buraya bak Levis ! Mese· 
le çıkarmak istemem. Fakat 
Barneyin bana karşı kini var -
dır. Şimdi beni bura.da görecek 
olursa, bütün hırsları yine ka -
baracak ve ihtimal kapışacağız. 
(Barneyin ayak sesleri işitili
yordu. Ben daha çaJbuk konu
şarak) yahut o gidinceye ka
dar biz buradan sıvışalım. 

Levis, sözlerime inanmış gö -
rünüyor, hatta içerisinde bulwı 
du~ müşkül vaziyetten nasıl 
c:;rkacağmı düşünüyordu Niha
yet : 

- Olmaz, dedi. Siz bir yere 
gidemez.siniz? 

- Öyle ise bizi. bir yere sak 
la! Ve yalvarırız sana... B.iz_im 
bura.da olduğumuzu kendısıne 
katiyen söyleme! O gittikten
sonra sebebini anlatmm. Ah .... 
B2n, Barne)iD bu işin içinde 
olduğunu zannetmiyordum. Bil -

3- VAKiT 

/Görüp ~indükçe : 

ışaen evvel 
•• soz 

_ Jş~en. evvel söz, çok tehlikeli 
bır ıhtıyalsızl?ktır. ılf'iiclebbir 
adamlar, bu tiirlii kaypa.k yol
lar<!-'1 yiirürııezler. Gerçi, :r..ek<i 
daglarrnııı ışık kaplı tep( lerin -
de oturanlar, zarnan zam.an ova
da ya§tyanlara bazı haberlcı· 
v~rirler. Fakat bu, i§teıı ev-vel 
l>ır söz sayıl.ama::. Çünkü 1mm
rni seviyenin çok ü.sf'ünde ol-mı -
lar_, ~öylediklerini görmü.~lerdir. 
Hcidı~e,. b~sit bir yüksoklik me
sele.~ı gıbı düşünülebilir. 

. C'nızetelerde oJcuduğımı halde 
bır. türlü inanamadığım, daha 
dogrusu atfedilen adama yara.~
tıramadığııın haberi, böyle m?~· -
hakeme etmeme imkan yak. 

"Noel,, d.olayısiyle, bil.yük 
vazife ve mesuliyet sahipleri bi
rer mesaj neşrettiler. Bunlar a
Ttl.sında, Alman orduları baş
~·ummul.am mareşal "Bravçiç,. 
rn de orduva bir hitab-mı oku-
duk. · 

Milyonlarca in.sam bir yerdett 
kaldırıp başka bir yere atmak 
kıwvetini elinde tutan bu :::.at: 
.. :- Bıldır noeli "Majino,, mm 
onunde geçirmiştik. Bu Jınt, 
Fransayı koru1ıamad1. Bu sene 
de d.eniı: sed.di;ıin karşısındayız. 
Bıı set d_~, lngiltereyi, Alm'fn
yanın r;w.~a.ade edeceği zamana 
katfuD. r, koruyacaktır .•. ,. 

ıyor. 

"Jta.iino,, lar, "Zigfrid,, kr, 
beton kanlmrlan ara~mdam. top 
namluları uzanan birer istih
kamdır. ~akat taş olsıın, betou 
veya .çelılc olsun h i-e bir set 
kendi!iğind">t mıı1l-0r~be etme:.'. 
Onları, geçilmez hisarlar haline 
koyan içindekilerdir. Yine için-

clckilerdir ki eıı ka!ııı çelih du-
' • l, 

'l.·arı, bir örümccl~ ağm:ıı tıtrer\ 
p1;;;rdes1tıden beter hale kor • 

Fransa dövii§medeıı y1~1ldı. 
Hele "Majino,. h-iç m'lıda{aa et
ırıcdi. Bımını sırrım, yarın öğ -
ı eııcre_r/iz. Yalnız lıôla ımııtn•a • 
dıifmıtz bir nokta var: 

lllajiııomm 1'üç1icük. nıinimı· 
ııicik bir siperi rnıiitarekedeıı oıı 
beş gün sonrct da ateş ,._·esme· 
miş 1ıe oraya Almmı bayrağı 
dikilmemi.şti. Om.11a bir Fran~<:ız 
generali getirdiler. 

Di"ivUşetı 1.-ıahra'ltıanlara: 
- Ateş kc:ti11. Jfiitareke im· 

zala ııdı! 
Derli7ttiler. A ııcak bundan 

:wnrvulıt, ki bir avuç Frmnızm 
.wıplandığı o i<ıtihk<im, sustu. 

Şıı halde ''.ıtlaf ııo" , lJi,· 1 h 
çül'ilyi,i..şüniin 1..":Urbanı olmııştıır. 
insan, kendi. e:i:ljle yere serme
diği bir ccıı!lz.enin ııstfüıe bas
makla kahraın<1n sayılmaz. 

''Deni-; seddi,, Ma.jfrıoya ben· 
zemiyor. A7tı ayil<ı;ıberi nl1'p 
bitenler, bıı da-r su. f>arç(l.8-mm 
arkasında, va.tan 1ıe şeref Ô-§ıfiı 
bir milletin varh§.pıı gösterdi. 
Oradan ötesi, bir aam-la lı.aysi· 
yet için, tonktrla kan tıererılerin 
a;yarulır. 

Eylül tecriibelai.ni ya~anlar, 
kendilerini ne ya~n bir'l..'<lyaycı 
çarptıklarını görmüşlerdi. Ara -
dan daha bu k.anlt tecritbeııin 
unu-tu-lacağt kadar zam.mı dn 
geçmedi. 

I şten evvel söz, JıukiJuıten 
tehlikeli birşey. Vakt~le" 15 a· 
ğ1{stos, 15 eylül tat~ tU; 
"Lrmdra., fetJımiıı m'i!jdcsi. g\bi 
öne süı•ii.bnii§tü. Şimdi kiimırı~>ı 
.svmım.d.ayı::: ve hı:ütl Ixmarcul!r 
dü.şmii.ş binlerce tıavıJ+ıred~ ıı 
buşk.a Jıiçbir mü.steıJfi ııolı:tıır. 

Halekı Süha GEZGİ!'\ 

GON D EN GONEI 

Genç göriinmek ga 
retine kapılan lara 

•• 
U STAD Refiık Halit ''Bo-

yalı saç.. isimli b~r ya~ 
zısmd:ı, gt>nç görünmek için 
ta~iatı zorlamanın gülünçlüğü
nü layıkiyle anlattı. Fakat 'bu 
mevzuun canlı levhalar halin
d~ tekrarına o kadar çok şa
hıt olmaktayız ki, her fmıatta 
birkaç şey söylemek bir zaru
rettir diyeceğim!. 

Fenni çarelere başvurarak 
genç ~örünmek gayretini. an
;a ~ bır sebeble mazur görebi
.ırım: O da ''anla:vı._'-"Srzl:ık,. kar· 
şı~mda kıymetli bir st:ı.tükovu 
muhafaz..ı endişesidir. · 

fnsan vardrr; muhitinde ih
tiyar tanınmakla kendisine bir 
zarar geleceğinden. yahut fay
dalandırmak hususundaki e
meklerine bir son verileceğin -
den ürkerek, "devam arzu-

seydim vallahi burnumu sok
maıxlrm. 

Levis kendi kendine küfürler 
ederek yan taraftan bir küçük 
kapI a,;tı: 

- Girin buraya, dedi. lki.lliz 
de girin'. 

Dar bir merdivenden indik. 
Fa!.at ben rahat bir nefes al
mıştım. 

Az önce, bulunduğumuz oda
da yapılan konuşmayı işitiyor
duk. 

Barney içeri girmişti. tık sor 
duğu ı;ual şu oldu: 

- Elde ettin mi herifleri? 
- Elbette!. 
- Pekala, neredeler? 
- Karılarını görmek için 

evlerine gittiler. 
- Tuh! Allah cezam versin! 

İnsan onları bırakır mı ? 

- Fakat yine gelecekler! E. 
ve gidip karılariyle görüşme· 
den e':"'el. her~a.ngi bir cevap 
verernıyeceklerıni söylediler. 

- Anladım. Fakat sak,rn bu 
ted~irsızliği reise söyleme? Deh 
şetl~ kızar... Çünkü bana. bu 
herıfleri görmek istedig~ ini söv· 
ledi. ' .J 

- Ne zaman görmek istiyor? 
- Saat altıda! 
- Nere.de? 

. - (Yuvarlak şişe) rneyhane-
sınde. 

- Pekala. 
-- ?\e biçim adam bunlar? 
- Biçilmiş kaftan. 
- Ağzından fazla bir şey 

kaçırmadın va? 
. - Heniiz ·hiçbir ~y söyleme-

dım. ( D"11am1. 1ıar) 

siyle., gençlik manzarasmJ, y 
hut intibamı kerumağa c,:alı 
şır. 

!Keza, insan vardır; kurmu 
olduğu bir ailenin, aynı r<>· 
mans, aynı harali gü:ael~~k !· 
çinde sürüp gibnesine yureg. 
titreyerek !iJina eder ve güni.ın 
birinde • ~arladığ;mı göste
ren en kü!Çtik 'bir emarenin bu ha.yal Z'i·netine halel getire
ceğinden korkarak, gençlik 
in.t.ibamı muhafazaya çabalar. 

Bunları mazur görüıii.m ... 
Fakat dediğim gibi, bu iki sa· 
hada sarfedilen gayret de, 
"anlayışsızlığa,, karşı bir ınü· 
cadeledir! 

Yok a, her iki vak'ada da, 
karşı taraf, anlasa 1d: Her 
yaşın kendisine mahsus 'bir 
gü~lliği vardır; endişeye ma
hal kalmaz... Hele birincı 
vak'ada; esas şartın. ''g~ 
görünmek.. olmayıp, sa~ee 
"e-hliyet,. olduğunu kabul et· 
mek, paket paket boyalara, 
kremlere ve cımbızlara ebe
diyyen veda etmek ve tabıi 
bir gönül ra.lıatlığına kavuq· 
mak demek olacaktır. 

Evet!.. Genç görünmek 
gayretine kapılanlara ve onla
rı o gayrete sevkeden anla
yışsızlığa yegane şjfa vericı 
tavsiyemiz, şu hikmette hüla
sa edilebilir: 

Her yaşın, kendıne mahsus 
bir gü.aelliği vardrr... Diğer 
bir tabirle: "Zorla güzeU~:c 
olmaz.,. 

HiKMET J1!0NIR 

Peynircaler 
Narhın değiştirilmesini 

istediler 

Haber aldığımıza göre, pey· 
ııir tacirleri, belediye iktısat 
müdilrlüğüne müracaat edere~ 
bugünkü narh üzerinden pe~:n·r 
satışlarına deYama im.kan gore
mediklcrini, cünkü veni ma:h_sul 
peynirlerin maliyet fiyat~arm_m 
arttığını bildirerek pey~ıre -:f.e • 
niden narh konmasını ıstemış -
lerdir. 

Bu hususta tetkilder ya.pıl-
maktadır. . 

Fiyat mur~.ka.be komısyon~, 
•• •• • •• .J k" ı· rtinıalarından bı -
onumıı7.uC ı ,. 
rinde peynire yeniden narh ko· 
yacaktrr. 
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Parti Vil§yet kongresi 
dün yapıldı 

Beynel·nilet 
ticarette in 'ı~ap 

İngiliz krahnın 
• 

mesa11 
(Baş tarafı 1 ine·,• ) Londra, 25 (A.A.) - Noel mü-

bile hayati bir Uıtfv:ıca te1~:ıbül e nasebetile, radyoda, bütün Britan· 
den bir maddeyi ·bulmak imkanı ı' ya imparatorluğu ahalisine bir me-

c. H. Part.tsi İstanbul vUAyet kon- saten harp sanayilnılzde mühim mev- kalmıyor. saj okuyan kral altıncı jorj, ez-. 
r;resı dUn aaba.h l'arti :Uerkez bina- kil o~ küklirllerimlzin işletilmesi, İşte devletin ithalata alt islerle 1 elimle demiştir ki: 
auıda topıa.w.nıştı.r. Kongrede kıı.zalar- Ereğli, Kayseri ve Denizli Bez ve alaka.dar olmıı.sı bu ,·aziyetfu bir Sulh günlerinde, noel b:ıyramı, 
dazı gelt!il bO oelege, Va.ıi ve Belediye Basma ve lzmit kc1ğıt fabrikalar;nın ih · b · · aJ 
rei.sl Lfitfi K.ırda.r, vil(l.yet ve be.ledıye kurulması, 928 ve 9J 5 de iki defa u · netlcesidi1'. Devlet n:ı.sıl buğd:ı.y, genç, tiyar, ep:mizi yuv arı. 
relıı muavlnle.ri, kayma.luunlar, umu· ınumı nUfus sayımı yapılarak umumi a.rpa, pamull \'e sa.1.-e gibi zirai 1 mızda toplıyan ve. bu bayramı h~
mı mecl!s azaları, gazeteciler hazır nüfusun mütemadiyen artmakta. bu· mahsullerin mU..<ıtahsilleı'inl koru. zur ve saadet içınde yaştan bır 
buluıım~tur. Junduğunun te.:>biti, 1stanbuJ ve An· ma.k içbı Toprak nınhsulled ofisj andır. Bu bayram, her §eyin üs· 

ParU başkanı Re~at Mimaroğlu kara. radyolarının devlete geçmesi, vasrtas!le icabmcla. hazineden feda- tünde olarak çocukların bayramı-
ktlı·1>1ye gelerek kon.,n:ıyi aı:tıgm1 soy- A.n;iara Stadyomunun açılına.sı, Hata- dı · h 
lemiş, dlvanı rıya.>et seçlnu j'apılma· ym Ana vatana ilhakı, Ege ve 'l'ra:-ı:· karlık ederek mal sıı.tm abnak sa- r. Eminim ki epim:iz, nerelerde 
mıı bildirml~Ur. Kon:;-re l.;lrıncı reUı ya manevraıarınm Jcra.!ı, An.kara ga.· .15.h.iyetinJ. almL,5 ise ve bu salahiye 1 b~lun~~l~ bulunsunlar, bugil
lığlne umum1 mec.ıı; a..a.smdan Refik rınm açılması, Gemlik Sun'l ipek ve tinJ lcabmda t.atbik de ediyorsa nun butun çocuklarımıza. ~e.sut 
Ahmet Seven.gll. iitiDci rel.Slığe BU1ar Burs.:.. Merinos fabrikalarının klişad.I piyasada ihtikar mevzuu olması 

1 
bil' gili:: olmasını temin için e~'z.. 

~t~~~~a ~:· ~~;ı:::;:~e ~~ ~~~e:J~~~e~~d~~isiis~S:~n~~~ mubtmel olan yalıut mevcuilu tü- ı den gelen her şe;ri yapa.cagrz. 
Ödül aeçi.l.mişlerdir. Seç.mi muteakıp ruıması gibi çok mühim ve hayati ış- kendiğl için h,a.riçt.e~ getirilme~ine ı Harp, diğer b~ ~k .kederler ara
kangre birinci re.iBi Relık Ahmet se- ler ve bUllla.nn arasmda meı:nleketm büyük bir zaruret ve ihtiyaç his- smda ayrılrk huznunil de her tara
veııa;il rtya.;et mevkfuıe g.::çmiş, !'art: umranma, sUslenınesine ait ve h.e.lka sedllen m:ı.dde!erj de yine icabın· 1 f8:_ yaymaJ.t~dır. Bugün ord~a.rda, 
reisı RE!.iat M.imaroğlu iki senelik me· faydalı ve mühim dA.valar başarıldr da devlet te["...ülitları vasrtaslle eger gelınege cesaret edebilırse, 
.alyi hillAsa. eden nu..ırunu söyle:ı:nişUr. ve_ hallolundu ve bu suretle ta. ... 1938 - ulı 
. Nutuk ve ~ raporu aynen !kmcit~~rinine kadar geliyoruz ve 

0
_ ~etirip memlekette sattırabiloc-ek m acime mukavemet edebilmek 

fH;yledir: rada.... l Urk ta.J.ihaıe bir inhi3s! geli· tir. için bekliyen veya ka.rıı.nlrk deniz· 
\ p N k yor glbı ol':.ıyor.... Ebedi Şe!i kaybe- IIufüsa devlet bundan sonra hem lerde nöbet tutan ve yahut Libya 
~ arti Reisinin ut u diyoruz ... Eh ... o da her tanı gibi ölü- harici ve hem dahili ticaret işleri itÖllerinde mağlfıp düşmanı kovalı-
j Az.iz arkadaflar, mu mukadder bir mevcudiyetti ... E· ile m~_:ml o'n.lıllecektir. Bu 80• yan bir çokları, bu anda kendi yu-
t Cumhuriyet Halit Partisinin !stan· zell ve ebecıı kanun onu da hı.Utmüne ~· ı d za.kt ı 
l>U1 v:llayeU kongreslnl açarken delege rAnı etU ... Yetim kaldık, ağl::ı.dıl{... retle ''DMlet ticaret yapamaz sö- va arrn an u a bu unuyorlar. 
ar.ka.da§la.nmızm değerli §ahsiyetıe- . Fakat Milli Şefin akseden iqad sc· zü artık tarihe karışmak ~re- 1 Bir Çok e.ile ocakları, nıuvakka-
J'inde kenclllerl.ni ve viltı.yetimlzin b!l.· .ıııyle vazifelerimizin bizi beklemekte dir. ten dağılmış bir vaziyettedir. İn· 
tUn partililerin~ sevgi ve ııa.ygı ile se· ı otdllğu, ÇOk tevakkuf edllcmiyeceği, ASIM US giliz çocukları, bugUn, Kanac!ada, 
».mı:ıruıı. teeıısürUn, Türk azmine, Ttil'k hamle-ı HUrve mU.!lta.kil vatanın refah ve lerme mlı.ni ol:ı.mıyacağx, çaJı;;mamı- Avustralyada, YenJ Zelandada ve-
-.aıieU ıçin ifa ed1len biz~tıen zikir Ztnmüd ~ olması kat'ı ve zaruri bu· T •• ti • ya cenubi Afriıkada yaşıyorlar. 
ve t:Ad4t ederek hesap vermek içln lunduğu bize telkin olundu. YUreğimlz ran1vay ucre arı Çünkü Britanya milletleri camia-
aktedilen bu kutlu içtimada, bizim için Ya.ra.lı, gözUmUz ya~ıı olduğu halde, smm bütün efradı yalnız, bir kere 
fUkran ve ağyar için de iku ııadedin- fakat her guurlu yaralının göstermesi Tramvaylarda mevki farkı- daha ibtiv~ saatinde, anavatanm 
de olan blrke.ç söz söylemekliğime Ia.zım gelen gayretle yine çalışmağa imdadına ko .. -A,•la iktifa etm" 
ırıtıaaadeleruu nca eder'.m. Mübeccel başladık, hızımızı gittikçe artırdık ve nm kaldırılması hususunda i- ,..........,. ~ 
Cumhuriyet idaresinin on yedi ytl ı- bu gUne kadar t1a bir cok işler başar- leriye sürülen mütalealar tet- mişler, fakat inıpa-ratorluğun bü -
ç1nda vatanm her bucaallma, yerine dılt. Şlınendtferi Erzuruma kadar u- kik edilmiş, şimdilik b(;yle b~r tiin milletleri, kendi evlerinin ka· 
gögüne saçtığı feyzin binblr eaen göz~ zattık, _van•a götürmek üzereyiz. Çok şeklin tatbik edilmesinin lüzıı!n- pıl:ı.rnu çocu~larnnıza açarak onla
letimiz1n oni.ınde olmakla beraber, §U ehe~yetıi memleket mUda..aaSI ~- d w n harp tehlikesinden masun bulun-
mrada ve hele, dünyayı ısuıa. hırsıyla. leri gordük. Teçb..!ze ve tesliha mUte· suz ol ugu neticesine v;ırılmış- d w 

'b6.dl.relu çıkarına.it ıstıye!l tUrlU tUrIU allik mühim adrmlar attık, eksikleri· trr. urmaga çalrşmışlardır. 
telkinler, pro;ıagantlala.r yapmak mizi tamamJ:ıdık. Bir hayli yollar İhtiyari durakların tahdit e _ Amerikad.a da pek çok dostu-
malr..;a.dlyte htır t.a.ı-iı.ftan esen gayı:J yaptık, umran eserleri vilcuda ge- dilmesi is:ıi de tetkik edilmiş, muzla cöm~rt ve dtirüst insanlarm 
t&bil bRva.lar karşısında, bu ıeyuzatıı:ı tirdik. "' kurduğu bir çok te~killt bize hu· 
bir ı.wsmmı, belli ba§lilarmı yar ve r Bu arada tabiat bize ansızın acı 70 ihtiyari duraktan 17 si lağ- dutsuz bir yardnn temin etmek için 
~ın gözleri önUnden bir da.ha ge- bir darbe vurdu, bir hayli vatanda§ vedilmiştir. ça.lrşmakta ve iyi. kalpli insanlar 
çirmenl.ıl mAn"1 ve fayda.lı olaeağuıa. kaybettik, epeyi mamureleriıntz ha- Diğer taraftan tramvay fiyat 
Jcani buluı:ıuyorum. 1 rap oldu. Fakat, yılmadık yorulmB· Jarmda mmtaka farkı kaldrrd. çocu.kla'l"nnmn bir ,oğuna, harbin 

sevgili arkada..<;la.r, dık, ~l!jtık ... Blr taraftan da, dün~·a- sonuna kadar ihtimamla baıkmak 
B1z gı1 vatanı, yalnız ecdadmıı:.zdan da sıyast ta:ıammUr1t başlamıştı. ması esasına varılmrştır. Buna işini üzerlerine alınış bulunma.kta.

kal.nuş bir miras ~bi değil, ODU DAhl Bunların tesiri bize, a.detA temas eder göre, birinci meV'ki 7, ikin:!i dırlar. Bunlardan daha fazla çocuk 
Rehberin ve onun bUUyi.lk yar~cıla- gibi yakmmııza. kaoar da geldi Çok mevki 5 kuruşa indirilecektir, -t~....:t 
rmın t-mrtnde can ve kan balıuma uyanık davramşIJlllZla hemen biraz da ~terede, kendi. evlerinden 
yeniden ıethetınif gibt kurtardığımlZ daha toplandık. Kendini koruyamı- Birinci mevki ile seyalıat e.- daha emin yerlere nakledilmiş bu-
ve ça.l.J~mamıza Sa.ha yaptığımız za.- yan l.stlklAiler kayboldu, az zamanda denler nereye giderlerse gitsin- Iunma.ktadır. 
ınan onun baraplrgmı yer yer YSJ:.- Alem haritasmda epeyi memleketler ler 7, ikinci mevkiyle gidenler Anavatanda ve ecnebi memle
IDJ§ ve yıkılmt§lı.:;-uu Çok iyi bilirsin.iz. siı':ıdi .. Cumhuriyet burada da. tem- de 5 kuruş ücret vereceklerdir. ketlerde ana.J.armdan, babalarından 
Tl 1932 cı. bajlıyan hUmmalı çaiıı- kinli, vekarlı fa.kat varlığı için, hak· 
ma yt)Jarmdan bu ilk yıld:ı, Tem.muz kı için, menfaatleri için azimli olarak ayrılmış bulunanlarla onları hayır. 
ayında ınuıı mücadeleıniWı zaten, ııı- direndi ve dikildi. MUlkllmUz için, o· f ngilterede bir Kanada bahane bir &lU"ette misafir edenle
lA.h zaterJ.mjz, bilyUk clipıom.a.sı mu- nun korumna.sı için mütemadi uğl'Sf- kolordusu te~kil edı.ldı· re ve bütün dostlarına, onları se-
vattaklyetl ile de tetevvüç etti. Lozan ı tık, uğraşıyoruz ve uğraşacağıZ... ~ venlerle onlardan blrl olarak ev-
muabedestyle hemen her şeyi yen!den --~u h

1 
aı.:ı:. sevgili arkadaşlaran, şu Londta, 25 (A.A.) ..!. Har- 1.....;'nde y 1.,,~~ kal ak b 1 kut1.a.rdI.k .. Bununla da kalmad.Ik, eıs- ~ o duı; ... muz ni:netıeri velev hUJA- ...... a ...._a an ra a arı-

k! ağır kayıUan, KapitUJft.Bvonları da sat.an o~un ıaymakla. ite. ettiği.ı:niZ biye nezareti, Kanada hüktlme- na., bu muazzez adada ya.şıyan 
aöktillc ve attık. Ülkemizln hemen k!- ı tahdisi nımet aynı zamanda da ao-ya- tiyle, yapılan bir anlaşma mu· herkes namına noelin getirobilece
milen talille edildi. ve acı: hat.ırıı.la.nn· n bl,ze tecavüzden tıLb.zlr sadedindeki cibince lngilterede bir Kanada ğ;i bütün saadeti tPm~nJ ederim. 
dan kurtuldu, Partimiz temelini bu sözlerimizden pek ınzeı anlaşılır ki, ko1orclusu teşkil edildiğini bil- Yeni senenin bizi zafer e ve da.
tallhll yılda a.ttı, cumhuriyet de ııa.n Türk CUmhuriyet İdaresi başarıları, d.i ı. 
olundu. Atatürk Cumhur Reisi oldu Tllrk Cumhuriyet! istikl1'41inin, vatan rmeAtedir. ha nıes·.ıt noel günlerine kavuş· 
'" tcra vuıııert Heyeti R~llği yeri- 1.eükltı.ıinin e:>erleridir. !stiklM ve turma.sllll ve gelecek seneler ber-
u Tür.kiye Cu.mhuriyeU Baıvek1lllğ1 Cumhuriyetimiz birbirine glriftt!r, en- çen se:ı eye nazaran 75 fazlasiyle 326, kesin aile ocağmada yeniden top-
laınıldu. lar birdir, birbirinden ayrılmaz ve biz lCız tlllebe yurdu cı:ı geçen yıla naza- lanmasını temin etmesini dilerim. 
Bwı.u takip eden 192' yılmdan 1938 ~kler her tUrlU. tesirin ve telklnln ran 50 fazla.siyle 1G5 talebe olmuştur. B 

y-tma kadar olan onbeş ~elik mlid- ı,işttiJlde bir ve beraberiz. Haklarımızı Mektep çocukla.mu himaye birliği· uradaki ve blitün dlinyadaki 
de~ içinde hemen flç buçuk asırlık korumaya ahdetmiş, hayatı istihkar miz, diğer hayır kurumlarımız faal· daha Ya§lı insanlara hitap ederek 
hl.ra!dyi, bozulduklıı.n ve yoklukları etmeyi öğrenmiş ve bilmiş bir mille- dirler, kendilerine dUşen vazi!elerde diyeceğim ki geçen harp esns:mı.
kımıen mucizek.A.r bir yapıcılıkla tA· tiz .. Milletinin az:nini, i.radeııini sevk şuurla çalışxyorlar. da en güzide gençliğimiz helak ol· 
:mır ıslah vı ihya ettik.. ~kerlik ve ıdare edecek de başımızda tecrUbe· Nizamnamcmizin hükümlerine gö· d kalanl 
:müddetin.in azalt.xıma.sı, demir yolları ll, keskin zeka.tı, yorulmaz ve mcmle- re teşriki mesatde bulunduğumuz u ve ar harbi pek az tam-
lrı§aıı.tmm devletçe deruhte edilmesi, ~tin huzur ve re!ahıncla.n b~ka hiç milli cemiyetler!mlzden K.ızıla.ym, ço- drlar. Bu defa hepimiz birden ilk 
JıartJmlzfn ilk grupuııwı teşekldllU., bır şey dtişlliimez bir Milli Şefimiz cuk Esirgeme kurumunun, diğer Fu- safta ve tehlikenin ortasında bu· 
hila.fetin, şer'fye ve Evka! veka.tetle· var, kendi.sine güvendiğimiz bir de ka.raperver kurumların. mesaileri şa· lunuyoruz ve eminim ki içimizde en 
:riıılD lAfvj, padi~ah ve ailealnin mem- kahraman ordumuz var... Hepsi var yanı kayıt ve şükra.m mucir.> olup ken· yaşlı olanl.a.r da vaziyetin böyle ol-
leket cuşma. çıkanlınaııı, tedriss.tm olınm... diteriyle olan mUn:ı.sebetlerimiz ve te- masmdan dolayı iftihar duymak _ 
tevhidi, Te§!dlAt.ı esasiye kanununun ÇALIŞl\-11\ RAPORU sanüdümliz iyi ve hayırlı ııeUceler ver- • 
kabulO, Köy kanununwı. kabulU, !ş mektedl.r. tadrr. 
Ban.kkasmm, Tayyare Cemiyetinin Şimdi müsaadenizle ViJAyeti.ml.zin Sevgili arka.da.,lıırım, Şunu unutmayım:z: Harp, her • 

•·l r1 örfildü. ·-··-- llti ydlık çalışmasmdan bahsedeyim: v·ın. ti ı 1 k k la . biri kurulma.s1 .ş e g .ıuJ.ıMW.a.. • Partide gerek mu.Jıterem seleflerim ve ı ye m ::m gere aza r arası kem 'birinden ayırmakla bera • 
Kayseri hattı açıldı. SUmer Bankm k ve gerek şehir içerisi yollarında, her ber yeni bir birlik vUcude getirir ki 
d& esa.n kuruldu. gere . onlarla. ve benlmle 1ş birliği türlü tanzim ve imar ve tarihl şehrt- w 

A§ar, Tütün rejisi kaldırı,arak köy- yaptığımız ııaym arkadaşlarım Parti mizi tezyin eserleri Uzerinde sayın bu birligi doğuran, istiyerek kabul 
ın iki öldJ.rilcll k.&bustt.n kurtarıldı:. işler'.ı.llde hassas ve çok alAkalı davra- Vali ve Belediye P.elıılmlzin gösterilik· edilmiş müşterek tehlikeler ve 
Zevalı1r pcreatiyt kaldırdık, şapka narak mesaileri de verimli ve faydalı leri ha.ssaslyet ve çok derin al!ka pek mü~terek IZttraplardrr. Zahmet 

H kuk kt bi olmuştur. Burada kendilerine t"''"ek- b · lduğu ib' lmkAn · giydik . .Ankara.da bir u me e , kür ..._, arız o g • mm mlisaade- karşısında. iyi arkadaş ve iyı' kom-
Eml!k bankası, Türk maar1f ceınlyetl benim için bir vazifedir. İki yıllık si nisbetindeki çalışma dahi çok ve· lmak f 
kurduk. Tekkeler, zaviyeler k&patııdı. mesat arasında Partiye 14 • 15 bin rimli ve şayanı şükrand.Ir. Bu işler ü· şu 0 ırsatı. sivil halka veri
Beynelmilel takvim ve saat e88.SI ka.- kadar evrak gelmiş ve gitml.§ ve 7500 zerinde yapılmış ve hazırlanmış bir len en güzel fırsattır. Mahrumi
bul e<!tldl. TUrkiyede bir Medr.nt ka- kadar mesele U::erinde muamele yU· programla muntazaman yürlinecektlr. yetl' \·e ve srkrn.Wara azim ve ne
ıum kabul olunarak kadının ailede ve rUtlllm~ olup idare heyeti yUze ya- Tam normal bir halin ve vaziyetin ld· şe ile kal"'Şı koymak suretile k en-

•·• kil •-'-"im te-•- km celse akdetmiştir. Parti te!tlşleri A,.,_ h ld ""' da cemiyette .... mev .....,,... en ,..., e- d r n.ı.ı.ıe maz ar o uöwmuz zaman dilerine terettüp eden vazifeyı" '-'a· 
ölldi. Kabotaj hakkını kurtard.Ik. An- e muayyen vakitlerinde yapılmış ve bu işler birer birer kendini göstere· " 
kara otomaWt telefonu açıld.I. Parti- kazalarımızın bir sureti umumiyede oektır. Su işleri, itfaiye işleri, diğer pan siviller, aynı zamanda, harbi 
ı:n!zin lklnel kongresi toplanarak Ata- iyi çalışmakta bulunduğu ve ba.zı ka.· beled!ye işleri hasılı bütUn Amme hlz· kazanmaları için, muhariplere yar
tUrk tar:lh1 nutkunu okudu. İlk nüfus zal:ırıınız 'a görü'•m noksa.nlarm truı· metlerine mUteallik işler de, görUlU- dnn etmektedirler. 

dı. A --d ı d · ıı hihine ve muh:ıberenln vaktinde icra· ee.yımı yapıl .......,. o u emıryo arı yor ki, verimli ve feyizlldlr. Vll~yetın Bu son aylar zarfında, İngilt<> 
tm 1 d T kilAt 1 k smm, toplanldaruı ittira.t ve intizamı- ıhh t · t rt u d "" lkl """ 41a a m ı. eş a. ı esas ye anu- t . . "dildi,... s a , zıı-aa işle zerin e ue rede ha.sara ugra~ ya.n bir Ç""k se-

numuz lalkllk eswıı t.:.:.erine tadil o- nm emınıne gı o• görülmüş, Ocak, ~ıld.Ir mezkür çal!!lmalar. eserlcriylP v ~ 
lundu. Mart lnkıl!bı oldu. Mersin ve NaWy~ ve Kaza kongreleri muayyen mütebariz bir haldec.Ur. Maarif işleri- birleri ve felaket ka~ısm:Ja hal
A.daila hattı satın alındı. Devlet me- vakitlerde icra edllm!ş ve Parti arka· ıniz için çok gavretll ve hUmmalI bir km gCsterdiği metaneti bizzat göl"· 
murları m.aa;ıları tevhld olunarak tea- daşlıırm kongreler rağbetinin müte- çalışma vardır, mııclbl şükrandır. Di- eltim. Cihana ilan edebilirlm ki 
... m •"bi t tuıdu tzr-• kredi koo zayit old:ığu müQahede olunmu•tur. <'l- • bel · it l ı ..._e .... u . '" pe- -z "' 6 er cesaı şu erme Eı ç :ı ışma ar hepsi de ı:rklarma ve milletler.ne 
ratitl.erl kUnıldu. :Milli aanayU koru- Mebus seçinıiode Partim.iz irşad ve da mucibi teşekkürdlir. VilAyeUmlzin 
ıı:ıs. kurumu kabul edllc1f. Ulwıaı Eko- t.en-.ır vazitelerlni yapmış ve Parti geçen ilti yıllık hesap kıı.t'ı pllo.nlan mensubiyetle iftihar etmektedir. 
noml Cemiyeti kuruldu ki bu cemiyet namzetlcrlıniz müttefikan seçilmiş o· ve 941 . 9ı2 mail yılları için tanzim Her tarafta yeni ve muhteşem bir 
mi.iletin taaar::"llfa a.lI§ması:rım en bU- lup intihaba iştira.k nlsbetinin yüzde i edilen bütcelcri de arzettnekteyiz. arkadaşlık zihniyetinin, felil'lı:et or
yU.k bir a.ıcill oldu. YCJl.f belediye ve Yüze pek yaklaştığı memnuniyetle l Bunlar da muntazam, mUnakkah ve tasında yükselınekte olduğunu 
yeni TekaUt kar.unları kabul, ?~u- görUJmUştür. mütevazin olup tasvip ve tasdik na- "'rd" rn .. 
riyet Merkez Banlu:ı.sı te.sl.s ed,ldı. Sı· Memleketin bir kısmının uğradığJ zarınıza konmaktadır. Kaza kon:;rele· go um. Keza..,,.. her yerde, yü.kle
rasiyle An!:ara - Sıvas, Feyzipaşa - ze'zele !el~1<etlnde · de Mim Yardım rinde tasvip olunan d"lcl;ler ve kaza- ri paylaşmak& için ı>ıım 1mt bir a~ 
M:alc.tya, Kütahya - Bal.ıkes·r, Sıv~ - korm~esinin yardımcm ol:ı.ralt vm.yet lann 1911 mall yılı bütçeleri de bu zuya şahit oldum. Bütün bu rztı
Samsun, Kayseri · Ulukı~la, Feyzıpa· ParU teşkll!turuz az:ımı derece~ ça· meyanda tetkikatın!za arzoiunmuştur. ra.plardan yeni bir ahekıı doğmuş· 
§a.. El'aziz, Elaz:Z - Ergani, Ergani - lı mış ve acı günlerinde yurtta~larm Am arlmılaşlanm, tur. Bunu ileride de muhafaza et-
Diyarbıı.lur, Afyon - l{arakuyu, Bo· Yilksek a.lA.kaslyle ve kemaliyle yar· Sizi sözlerimle faz'a yormak iste-
zanönU. - Isparta, Irmak - Filyos, Fil· dan temin kıJmınx;tır. mem. Maruzatım bir hül~sadrr. Bunun meliyiz. 
yos · Ç'.atala.ğzx, Feyz!paşa -Meydanı· ı Sayın ark:ı<!a,tar, tafaila.tı ayrıcıı. yaz•hdır, ona Juymetll Sonuna. kadar dayanıp da zaferi 
ekber, Ça::ı.alağzı • Zon&Uldak, 1Ialat· Temas etmek sıraEıI gelen Halkev· al~kan!Z! rica ederim. kazandığmuz zaman noel günleri 
ya • Dlvrikl, Dlvriki • n1ç, Kemah • lerl ve ehemmlyetıerl hakkında benim Ge-lece.k _il~ yılda da hepimizin müış· yeniden sadet gllnleri olta.caktrr. 
Erzincan demlryolları lgletıneye açıl- uzun uzadıya söz eöylememe hacet terek s~ Yl ıle ve itimadınızla iyi hlz· ı o zaman hüsnUniyct dün vaya .0 • 
dı. Ayni zamanda Mersin - Adana, olm:ısa gerektir. Bu kültür kaynaltla· metler ıfa etmemiz lçln yine hepimize . . ' J ~ 
Adıına - Feyzipa.şa, tzmir - Kasaba nnm önemlııi, Pa.rti.mlzin yuce Genel muvaffnkiyetler dll<ıverek ve Parti- mden gelnuş bulunacaktrr. Bugün 
ve ~u:ıbatı de:ı:ıl.r yollan, tstıı.nbul rıh- B1~ka.nlık Divanı, kararı mahsusu ile mizln Ulu Ba<;lcıuıı Millt Şeflmfze ve hepim'zi be.ğlryan azhnkA.r ruhu 
tnnıan, Aydın Demlı-yolu, !zmir Ha- göstermı, ve bu irfan yuvalnnnm se· Başkanlık vekili Yüce B:ı<jveldllmlze muhaf&za etmek mecburiyetinde
va.ga.zı, Telefonu, Ş.:ı.rk Demiryolları, kiz on sene gilli ıcısa bir müddette bü· ve kendlslnln .e:,izkO.r dfrektıfler1yle yiz. Hayatıınız<la bu rulıa ihtiyacı
UskUWir ve Kadıküy suları ve n1ha· tiln :vurtL-1 pro:;ramlı b r sıırette inşa !JCL!ı,ır,ıakta oldu~'Umuz Cenel Sekrc· mrz olacaktı E kek k dm he .. 
yet lstaııbul telefonu, Elektr~k ve etUrılm t tekarrilr ctmi- tir. 1 terimıze cand:ı.n ba'ıl'lr' ' . ımızı ar· 1 . .. r. r. · ' .a ' pı 
Tramvayları sa.tm almare.k millileş· Vi1d~ctlm'zde'tl O:l iki Halkevinin zeder()k sözlerimi bltiriı1m. mız, v~ dunya tnılletlen arasında 
Urlldi her ko.d:ıl<t ç:ıh mal:ırı hRkikaten f• · j her mıllettcn fazla, hu ruha muh-

Daba ba~lıca işlerden Şeker !abrl· yizli v~ verimli ·r. Bunlarda, h~s :ı- R:ıpor oknndukta!l son:a ko:ı~e 

1 
taç oıa::ağız. Kendimiz:len ziyade 

kaları tesiSl, TUrk çocuklarm.m ilk ten, fıwrlyyen ,·azLe alan Partili ar- reisi Ebedi ~ef AtatUrk içın üç dak!· ba<-'casnu dfüı:ünmekte devam et. 
tahsll1er1nin mllll mekteplere hasrı, kacb"hı:m.ıu ve on' ::ı.ra yardrm eden k:ı. a, . .,· ~t:ı. ııül:Qt c l:ncslnl te:d 'f et· ., . · . . 
Türk Tarih ve D'l k• ;:"\ln'ılarmın ve her şubcı llim ve ı-"n'at:ı. xr.e.::t!<Un 1'--ı- mi~. ihtiram valtfeslncle bu'unulmuş· ~;li.m. Anc~ bu sure~ledir kı 
~ehlrler arasx tele.fonlarının tesisi mJyctll v~ t" !1 · 1" ~ m .,.::ı. t ,..· .·-"~ et· tur. dun,p)'I ve h:ı atı d"ha ivı ve da· 
halkevlerlmlzin ac 1 ı, harici borç e-ı: de - • •ı ı · vn-tr cır. r ·n:;· Milli C-:"f t nHnU ile Eıı ' '('l"°l ve Par· ha r:üz l bir ha le getirebiliriz. 
lar mcselc:ılnln h:ı0ll, l rülfunun ye· l'c rp~r tc kllltımız da rn ı bir hal- U Genel e k ter!:ne t~~ ın t el rafla· j Şimdi hcpir. 0

Z'.! mc:mt bir nocl ve 
rlne ünıvcr:ı"te tc !•ll!, I~"lkan antan· <le~Ur. rı r. .. ·--ı:nesi de clk1_lıırla kabul olun- yeni mesut b'r sene dilerim. Yeni 
tmnı imza ed11me::1, üsl;:Udar - E:adı- Talc " yurtıo.rrr.ı·z cok enemm'yetli mu ~ur. . . . 
klıy ve haval si tramvaylarının i~letll· bir teşel~ltUldUr. İki yıl evvel ba.,lt· EncUm"nlcr serimi vıın•'r1 lttan son· s~nej'l mUtevazı bır emnıyetlc bek-
mest, Türk kadmJannm mebUB SeÇil· yan bu fnıı.Jlyet derece derece artırıl· ra cel"C bU"'lln S"S.t On dörtte &Çilm:ık liyebiliriz . 

• esinin kabulü, .sa.nayiiınizde V'e has· mrş ve bu yıl Erkek talebe yurdu g-e· üzere kapanmıştır. 1 Vahim bir buhran atlıı.tm~ bulu· 

Petrol limited müdürü 
Romanyadan döndü 
Yeni anlaşınıya göre 54 bin ton 
benzinin ilk parl sı buyün geliyor 
Bir zamanda11ıberi Roı!'llanya -

da bulunan Sedat Kantoğlu, 
dün Roman.yadan şehrimize gel
miştir. 

Haber a!dığunıza göre, pet
rol limited müdürü olan Sedat 
Kantoğlu ile Romen petrolcula
n ar,1smda bir anlaşma yapıl. 
mıştır. 

Yeni petrôl anla.,,<llnası muci-

hince Roma.nyada.n memleketi -
mize 54 bin ton benzin ve pet
rol getirilecektir. 

Bu mallann Ut partimD:in 
bugün memleketimi.re gelmesi ""' 
muhtemeldir. Romen alakadar 
malıafili, Türkiyeye olan me
vaddı müşteale sevkiyatmm 
hiçbir zaman durdunılmryactı. • 
ğını tekrar beyan etmı,ıerdtr. ----

Yağ ile fasulyeye Stefani c\jansı 
narh konuyor Hüseyin Cahid'in 

(Baş tarafı 1 incide) 
takdirde derhal, iıhtikü.r suçu ile, 
adliyeve verilceeklerdi-r. Esru; en, 
nark, tacirlerin zararlarını mucip 
olmıyacağmdan böyle bir harekete 
teşebMs edileceğine ihtimal veril· 
memektedir. Yapılan tetkiklerden 
şe'.lrim.izde en aşağı 6 aylık ihti
yacı ka.rşılıyacak fasulye, pirinç ve 
sade yağı ve emsali kuru gıda mad
deleri bulunduğu a.rılaşılm•ştrr. 
RUkfunetin ilk uç maddeye nark 
koymaktan maksadı, son zaman
larda fahiş fiyatlarla yapılan satış
ların önüne geçmek içindir. 
Diğer taraftan belediye iktısat 

müdürlüğünden verilen malümata 
göre et fiyatlarında bugünden iti
baren kati surette 10 kurwı kadar 
bir düşüklük gör!ilecektir. Bu mik
tar tenzilatın iki gilndenbe:ri ya
pılması icap etmekte ise de bir kı
snn kasaplamı, etl bir hafta evvel· 
ki fiyatla sattrkla11 te~bit edilntit 
ve haklarında ihtikar tahkikatı a· 
çılmıştır. Bunlar, Eminönli, Beya
zıt mmtakasmda 8, Fatih, Ak~a
ray, Beyoğlunda 10, Kadrköy, Üs· 
küdarda 2 olmak tizere 20 kasap
tır. 

Belediye iktısıı.t mUdilrltiğü bu 
ayın 23 ündeki et fiyatlarını şu 

suretle tesbit etmiştir: 
İstanbul ciıhetinde, ka'l"aman 55 

-60. dağlıç 65, kıvırcık 70, sığır 
45. 

Kadrköy cihetinde: Karanıa.k 60 
~5. dağlıç 70, k.ıVırcık 75, e.ığır 
45--50. 
Beyoğlu cilıet.mde: Karaman 65, 

dağlı~ 70, kıvırcık 70, kuzu 90, Sl· 

ğır 50 kuıı.ı.ş. 
Bugünkü teıı.zilat kilo başına o

lan bu fiyatlar Uzerinden yapıla • 
caktır. 

Bulgaristanm i baadi 
vaziyeti 

makalesini nasll 
tef s:r ediyor? 

Roma, 25 (A.A.) - Stefa.ni 
ajansı Yeni Sahah gazetesinde 
Hüseyin Cahid Yalçın tarafm .. 
dan "B'ilkan m~eles.l hakkı.· 
da bir Türk tezi,, başlığı al· 
tında neşredilen makale serilin 
şu suretle hülasa etmekt.ediT: 

Yeni Sabah gazetesi, Balka 
Yarım adası meselelerini halle 
mek i~in bir tek büyük devieti 
veya bir tek büyük dmet~ 
zümresinin himave!li s.ltmda. bil 
Balkan antantı teşkili icap et· 
tiğini isbat etmek tızere bi 
makale serisi neşretmektedir. 

Ti.irk gazetesi, imeyerek Ve)· 
istemiyerek, Balkanla!"da ""• 
blnnetice Avrupada sulh ve Jll 
zamı karıştrran şeyin Batkat 
larda iktrs:ı.di inkişafa ça.lı~roı 
imkanmr diğer büyük devlı>.tkl 
den nezetroeğe çalışan !ngil' 
ve Frans!z politikası olduğun 
tasdik etmektedir. 

Bu fikre nazaran Türk g~ 
·tesi, makalelerini §U temenni 
... ağlayarak hülAsa etmek uır. 
retinde idi: 

A vrul)a işlerinin İngiliz mü 
dahalesineen kurtulması ve 
Balkan mi!Jetle:riniıı mihver 
devletleri tarafından istenilen 
yeni nizama iltihak etmesi. 

VAK iT: Dün f!ece Hü!Jeyin 
Cahid Yalçınla telefonla görü.
tük. Stefaninin tefsiri hakkJ 
da ne söyliyeceğini sorduk. r 

ıe kısaca. '1Öyle dedi: 
- Makalelerim meydandat 

Ben böyle bir şey yazmadım. 

Şark vilayetlerind 
zelzele oldu 

Sofya, 25 ( A.A.) - Maliye 
llE.Zlrı Bojilov, memleketin ma
lt ve iktısadi vaziyeti hakkında 
mebusan meclisinde verdiği i· 
zahatta. ezcümle şunları teıba· Giim1(.şane, 25 ( A.A.) - Bu-
rüz ettirmiştir: gün saat ikiyi 25 geçe, burada 

Zirai istihsal, geçen seneye ceş saniye süren bir zelzele ol· 
riazaran yüzde 7,2 nisbetinde muştur. Hasar yoktur. 
bir tenezzül ka:vdetmiştir. Erzincan, B5 ( A..A.) - R 

Endüstri istihsali, bu sene- sabah saat 1,35 de ve 2,30 
nin ilk dckuz ayı zarfında, ge • burada oldukça. şiddetli iki ~ 
çen senenin aynı aylar;'1a nis - zele olmustur. Ha.sar voktur. 
betle yüzde 5,8 tezayüt etmiş- Ordu, 25 ( .A .A.) - ·Bu 1!8.b 
tir. 2.25 de burada bir zelzele v 

Bu tezg,yüdün sebebi, bilhas- ku bulmuştur. Hasar yoktur. 
sa kömür ve elektri:t endüstri· Ş. Krırahisar, fa5 ( A.A.) 
sindeki tera.kkilerdir. , Dün gece iki buçukta üç sani• 

1939 te::ırinievvelinden 1940 süren oldukça şiddetli hir :t 
teşrinievveÜne kadar, toptan sarsıntısı hissedilmiştir. Has~ 
fiyatlarda yüzde 29,6 nisbetin • yoktur. 
de bir teza.yüt olmuştur. 

Harici ticaret bahsinde, sene· 
nin ilk on ayı zarfmda yap11an 
ithalatın kiymeti, geçen sene
nin aynı aylarına nisbetle vüz
de 11,3, ihracatın kıymeti de 
yüzde 27, 7 artmış bulunmakta-
dır. 

nuyoruz. Hala karşrmızda bulu
nan tehHkcleri ve güçlti:kleri eb.enı 
miyets•z addetmemeliy'z. Fakat 
muhariplerimizle müttefiklerinin 
karada, denizde ve havada kazan
dıkları rouva.ffak.iyetlerden teselü 
ve cesaret almalryı:z. İstikbal zor
hLltla.rla dolu olacaktır. Lakin b;z 
zafer yolunda sapsağlam ayaklar 
üsttinde durmaktayız ve Alla hm 
yard..-ıniyle adalet ve sulha doğru 
yol açacağız . ., 

,.------------------'~ HABER 
Her gün mütenevvi 

münderecatla 
sekiz aayla 

''II&ber', in tat.aııbıılun ea ~ 
okunan gazetesi olmaunda elbea 
bir blkmet vardır? 

Bu hikmeti onun ha· 
kiki bir akşam gaze· 
tesi oluşunda ve doğr 
ve süratli haber vereı 
yegane gazete bulun' 
şunda aramalıdır. 

Sar.'atkar işçı aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanlmı lıletmt 

Umum Müdüı-lüP.ünden : 
Eski~ehir ve Sıvas Cer s.telyelerinde çaıı:ıtırılmak üzere muhtel!! dere 

celerde tesviyeci, tornacı, frezccl, kaynakçı, kazancı, boyacı, dökmeci, d 
mirci, sust:ı.cı Ue birinci smıt maran;::-oza ihtfJt·aç vardır. MatlQp evsaf 
Ola!llar !mtihanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre tavzif edllecel< 
!erdir. Taliplerin bulundukları mmtakalardaki işletme müdUrlUklarlne, Eıkl 
fehir ve Sivasta Atelyeier mUdUrlUklerine ve Ankara.da da Cer dairesine 
milra.caatıarı llAn olunur. (8612 - 11783) 



ICOtA YUIUFJ 
AMERiKADA 

Yazan: l'-=>kender F. Sertellı 
-28-

- Ben. dUn gece (Lübnan 
kahvesi) ne giderken giydiğim 
şu muşambavı bugün de giy
~em fena olmıyacak. 

- Sen bilirsin ama kalpağı 
da beraber giymek şartiyle. 

- Elbette. Muşambayı gi
yip üstüne sarık sarılmaz ya. 
Burada klfirliğl ele aldık ar 
tık. Ne~billah, insan böyle 
yerde bır yıl dursa, hanya din
den imandan çıkıverecek. 

- Yok canım. Dini bütün 
bir adam nerede olsa, dinini 
kaybetmez. 

Yusuf mUŞambasını giydi .• 
R~s kalpağını başına geçirdi. 
Yıne aynanın önüne geçti: 

- lianya bu kıyafetle de fe
na görünmüyor insan. 

- Elbette, Yusufçuğum ! Her 
halde şalvaroan iyidir. öteki 
kıyafetle umacı görmüş gibi, 
herkes sana bakıyor. Ben bile 
çok sıkılıyorum doğrusu. 

Kahvaltıyı bitirdiler. Odadau 
~ıktııar. Tercüman aynı katın 
holUnde müthiş bir kadın ka
labalığı görmüştü. Herkes on· 
lara doğru geliyordu. Bu ka
dnıla.rdan birinin elinde zarif 
bir karanfil bu.keti vardı; Ko -
ca Yusufa doğru yürüyordu. 

• • • 
800 CEMiYET NAMINA YU-
SUFU ZİYARETE GELENLER 

Yusufa yaklaşan kadm, ba
şiyle selam verdi: 

- Sizi (800) ler namına zi
Yarete ve hoş geldin derneğe 
gelmiştik. Garsona. kabul ede -
miyeceğinizi söylemişsiniz. Çık
ınanm bekledik. Lutfen bu kü
çUk hediyemizi kabul ederse -
niz, bizi sevindirmiş olursunuz! 

Tercüman birdenbire vaziyeti 
hvradı ve Yusuf namına te
§ekkür etmekle beraber, aynı 
zamanda da. özUr diledi: 

!' - Pehlivanımız ingilizce bil
ıne~ Gelen garsonun sözlerini 
anlamadan (No .. ) dediğini söy
lersem, yanlışlığın nereden ve 
nasıl çıktığmr tahmin edersiniz, 
Mis! 

Dedi, çiçeği aldı, Yusufun e
line verdi ve Yusufa dönerek: 

- Bir No .•. , bak başımıza 
neler açtı? Bunlar Nevyorkun 
sekiz yüz cemiyeti hayriyesi 
namrna bir heyet halinde sana 
(hoş geldin!) demek için bu 
sabah buraya kadar gelmişler. 
Haydi, ellerini sık da, kend1le • 
ri.~e i~tifat etmek suretiyle gö -
nullerıni al! 

Dedi. Bu yanlışlıktan Yusuf 
da mahcup olmuştu. Karanfil 
buketini kucaklayarak, genç 
Yaşlı bütün kadınların ellerini 
birer birer sıktı. 

Yusuf bundan sonra tercü
mana döndü: 

- Yanh!3lık olduğuna inan· 
~tyor1 arsa., odamıza dönelim. 
Kendilerine birer kahve ısmar
lıyalım. Söyleyiver. 
Tercüm~n aynen söyledi. 
Kadınlar zaten Yusufun gös -

terdiği sempatiden, bunun bir 
Yanlışlık eseri olduğunu anla
tnışlardı. Kadrnlarm maksadı, 
Yusufa: 

,, H 
- oş geldin!,, 

Demekti. Bunu dedikten ve 
cemiy~tleri namına getirdikleri 
buketı kendi eline verdikten son 
ra vazifeleri bitmiş bulunuyor
du. 

l\famaaiih tekrar odalarına 
~vnınc~e mecbur olmuşlardı. 
Raranfıl buketi ile so1rni7a çık
ma.mn manası yoktu. Y~uf ka· 
dmlar arasında şaşalamıştı. 

- Bunlar benim karanfil sev 
difi:ıti nereden biliyorlar? 
Dıye söyleniyordu. Kadınları 

sclamlıyarak odasına dönen Yu
suf: 

- Gördün nıü? dedi, bu da 
~iç hesapta yoktu. tşte, en aşa
;ı yarım saat kaybettik. Pat
ron şimdi bizi bekler. Şu çiçek
'eri odaya bırakalım da hemen 
~idelim. 

Karanfilleri masanın üstüne 
'mydular ... Tekrar odadan çrk ~ 
tılar. 

Yusuf asansörle inerken: 
- İnşallah yeni bir engel 

·ıkmaz da, diyordu, vaktinde 
'\telyeye varırız. 

Otel kapısından bir arabaya 
bindiler. Artık onları yoldan 
hiç kimse ceviremezdi. 

İşte bir aksilik.. Biraz ileri
,t '•i caddenin a~t, mantnrla 

•rnımıs bir Giae ~ibi ka\i:ı.ı::: 
r ~tr. 

Yüzlerce araba.. mokar .. 
tramvay .. ve bunlara hükme
den, caddenin yüksek yerinde 
bir işaret memuru mütemadi
yen sağa, sola, öne, arkaya dö
nerek bu kalabalığı idareye ça
lışıyor. 

Tercüman: 
- Ben sana demedim mi? 

Dedi, bugün kilise dönüşü yol -
lar çok kalabalrk olur. Bu cad -
deyi yarmak için en aşağı bir 
saat beklemek 18.zım. 

Yusufun canı sıkıldı: 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Şuradaki dükkanın önün -

de inip menejerin atelyesine te
lefon etmekten başka çare yok. 

- Haydi in bakalım. Sa.km 
gecikme .. Kimseye dert anlata· 
mam da küfürü basarxm ha. 

- Merak etme. Seni sokakta 
yüzüstü bITakmam. 

Te"' üman bir dükkanın önün
de intli. Telefona koştu. Ve bu 
dakikada duvarda duran saate 
baktı: 

- Eyvah, saat dokuzu on 
beş geçiyor. Patronun hakika
ten canı sıkılmıştır. 

Diyerek, menejerin numara
smı buldu: 

- Mister Valker orada mı?. 
- EYet .. !.şte karşınızda .. Gö-

rüsünüz! 
Valkerle tercüman arasında 

şu konuşma geçti: 
- Neredesiniz? Sizi bekliyo

nız. 

- Ben de sizi bekletmeme 
için telefona koştum. Otelden . 
vaktinde çıktık. Fakat, kapıda 
(800) ler cemiyetinden, Yusufa 
(hoş geldin!) derneğe gelen bir 
kadın grupiyle kansılaşt1k. On -
ları çabuk savdık. Şimdi, ote
lin biraz yukarısındaki on dör
düncü caddede kapı:na kısılıp 
kaldık. Caddeden g~çmek kabil 
değil. Ne yapacağımızı bilmiyo· 
ruz. 

- Çok merak etmiştim. Ge -
cikmenizin sebebi bu ise, ziya
nı. yok. 

- Cadde ac;ılıncaya. kııdar 
sokakta bekliyelim mi? 

- Hayır. Tersine dönünüz. .. 
Brodvay caddesinin arkasından 
saparak, porselen fabrikası ö
nünden buraya gelebilirsiniz. 

- Pek ili, Mister! Şimai 
arabacıya aynı yoldan gitmesi 
için tarif edeceğim. Söylediği
niz yol kısa mıdır? 

- Yarrm saatte gelebilirsi
niz. 

- O halde ancak saat onda 
oradayız demektir. 

- Ne yapalım? Bckliyet.eğim. 
Böyle fevkalade günleı·de pro
gramlı hareket etmeğe imkan 
yoktur. 

Tercüman telefonu bıraktı. 
Dükkandan çrkarak Yıısufun 
yanma geldi. Evvela arabacıya, 
patronun söylediği yolları tarif 
etti. Sonra kendisi de arabaya 
binerek, patronla konuştnkları -
nı Yusufa anlattı. 

(Devamı var) 

:Marianne yaşlı gözlerle annesi
nin boynuna sarılınca: 

- !ş bu hale mi geldi yavrum 
diye annesi ona sordu. 

- Biliyor muydun anne. 
- Biliyordum çocuğum ... Bilir· 

sin ben her şeyi iyi görürüm. Sen 
belki hatırlamıyorsun ama ben sa· 
na siz niı:;anlı iken: '•Jan'ı iyi ta
nıyor m~un., diye sora.rdnn. Sen 
de a..c;ktan gözlerin kararmış oldu
ğu için: "Evet onu iyi ta.mdığım
dan eminim., derdin. Halbuki onu 
i;ri tanımıyordun ve şimdi de bu· 
nun için iizülüyorsun. Halbuki ben 
SlZln anl:ı..cımazlrklarınıza şaşını 
yordum. Çünkü günün birinde ge
lip böyle kollarıma atılacağını ve 
bana: ''Anneciğim çok bedbahtım .. 
diyeceğini biliyordum. Jan -kay
nanası olduğum için söylemiyo
rum- inatçı, mütehakkim, kıs· 
kanç kavgacı ve hasis bir erkek
tir. 

- Evet anne onda bütUn bu ku· 
surlar var ... 

- Peki ne yapmak istiyorsun 
çocuğum. 

- Ondan aynlmak ... 
- Ayrılmak bu bir çare olabi-

lir. Fakat bu bic bir şeyi düzelt
mez. Boşanclıktaıı sonra gcçh·cce
ğin rayatı bir keıe gözünün önü
ne getir. 

Sp o r - - - - ' 

Kız L s 3leri voley
bol müsauakaları 
Kız Liseleri Voleybol ınıiı,ııbakala 

nna. dün de devam edildi. Alınan ne
ticeler ve puan cedveli aşağıdadır: 

llk müsabaka, Çamııca Ue lnoLı. 

lisesi arasmda idL Takımlar saha~ u 
§Ö~'le C:\mışlard.Ir: 

Çamlıca: SUheylA (K.,, Nurunnt 
h-•. -.......u..xt, ı~ecıa, Nebahat, Necil>.. 
İnönü: Gtizın (K.), Refhan, Zckiyt 

Ayhan, Semiha, Mahide. 
1nönünün servis atışiyle başlanan 

birinci set, çok heyecanlı olmuştur 
hk anlarda sayılar karştlıklı ol

muş ve bu 8.8 e kadar böyle devam 
etın.i§tir. 

Ancak bundan sonradı.r ki; Çamlı_ 
calılar kendilerini toplıyabilmlşlcr ve 
SUheylA ile Küçük Neel~nm güzeı 

oyuniyle ilk seti 15-9 Ue kazanma. 
ğa muvaffak olabilmişlerdir. 

İkinci set, Çaınllca.nın son s:ıyll)ı 

na kadar. Çamlıca.nm hAkUniycU aı 
tında oynanmış, son sayı olunca In 
önU son bir gayreUe sayıları yediye 
çıkarmışsa da mukadder olan mağlü. 
biyetten kurtulama.mı§ ve 115.7 ile 
bu seti de kaybetmiştir . 

ÇamlıcaWarda antreneman noksan. 
lığı hissedilmektedir. Bu maçı teknik 
leri sayesinde kazanmışlardır. 

Bermutad Süheyla. lle Küçük Nec.. 
lA güzel bir oyun çıkarmışlardır. 

İnönll 11.şe:sine gelince; bugün kuv. 
vetu rakiplerine karşı gUzel bir oyu.ı; 
~ıkarmışlardır. GUzin ile Refhan lç · 
lerinde en iyi oynıyanıardı. 

Cünun ikinci :milsabakası İstanbul 
lisesi ne Şişli Teraltki arasında idi. 

Birinci set başlar başıa.rnaz lııtan. 
bul lisesi hemen hAkimJyetl ele ala.. 
rak sayıları çoğal tmağa ~ladı ve 
ilk seti 15-5 ile bltirdl. 

İkinci sette İstanbul lise& birinci 
settckinden daha güzel bir oyun çı. 

kararak bu seti de 15-1 ile ka?.an 
mıştır. 

!stanbul lısesl takı:mı guzel bir o_ 
yun çıkarmıştır. İçlerinden bilhası;a 

Selma ile Ülker temayüz etmiştir. 
Şişli Terakkiye gelince; kuvvetli 

rakiplerine karşı daha iyi bir netice 
alabilirlerdi. içlerinden Ayşe, güzel 
oyunu Ue taknnmı bu fena vaziyet. 
ten kurtarmağa uğTaşmışsa da bir 
kişi ile takım dl!.zelemlyeceğinden 

muvaffak olamamıttır • 
lataııbul Useat: $elma (K.), Olker, 

Semahat, VeLlye, Güzin, NeclA. 
Şişli Terakki lisesi: Selma (K.), 

Ay>ie. TUrkA.n, Sıdıka, Emel. Neclfı. 

Puan cedveli 
Erenköy K. L. 3 s 6 
Ça.mlıea K. L 8 1 8 

lıstanbul K. L s 3 6 
~ Mııallim M. S !ı 1 li 
Cumhuriyet L. S ı 2 .ı 

Boğa.rlçl L s 1 2 .. 
tnönii K. L. 2 1 1 s 
Şişll 'rerakld L. 3 s s 
Jı,ık L. 3 8 s 
Kandilli K. L. 2 2 ı 

Bir otomobil kazası 
Şoför Ahmet Ezel'in idaresin

deki 2307 numaralı otomobil, Ga
latada Necatibey cı:ı.ddesinden ge· 
çerken, Kaznn Elagöz ndında biri
si.ne çarpmış, y:ıral:ımı~tır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış. 

ı;uçlu şoför yakalanmıştır. 

- Ne yapaymı anne ... 
- Kocam terbiye etmc*e gny· 

ret et. 
- Terbiye etmek mi? .. 
- Evet en huysuz erkek ter-

biye edilebilir ... Bunun için hepsi
nin ahlakına göre türlü, tiırlü u· 
sul ve metodlar vardır. Jan'm en 
fazla hangi huylarından mü:::tC'ki
sin. 

- Kavgacılığından, eve her ak· 
şanı suratlr girer, çocukları, hiz
metçileri Ye beni durmadan haşlar, 
:ızarl2.r durur. Onu hiç bir §eyle 
memnun etmeğe imkan yoktur. 
Ancak ayda bir iki gün mesela ay 
<>0nlarrna do~ru kendi parasını bi· 
tirdiği ve benden borç istediği gün 
!erde biraz yüzüme gUler o kadal:'. 

- Demek Jan sana ihtiyacı ol
duğu zama.ıılarda seninle iyi geçi
niyor öyle mi ... Sen her 1.aman o
na .•. onun sana muhtaç olduğunu 
hissettirmelisin ve ona ........ . 

• • • 
Genç kadın annesinin nasihatleri

ni tuttu. Ayın 25 inci gününe ka
dar kocasmm bUtün huysuzlukla· 
rma adeta gülerek tahammül et
ti. Ayın yirmi dördüncü akşamı 
kocası onu gezmeğe çıkardı. O 
goco hiç kavga etmea·. Yirmi be
şUı.ci gUn aabahleyin muta.dl \ben. 

Fransız Sur~ye komiseri 
şehrimizde 

Frns:ınTn E·ır1ye fevkal~de komi 
serllğlnc tayin edilmiş olan ve blrkaı;: 1 
gün evvel Scfyada Bulgar krallyle 
~vekili tarafından kabul ed1len ge· 
neral Dentz dün öğleye do~ru Romanya 
vapurile şehrimize gelmiştir. Bura 
dan Suriyeye gidecektir. Resimde gö· 
rülen uzun boylu zat fevkala.de koml· 

serdlr. 

Kömürcüler sılu kontrol 
edilecek 
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ii' r nakliyat mtles-ı 
se es DiD de terleri K sa haber;er: 

Müsadere olunup . . 
Defterdarlırr"" verildi * Dün, Harem iskelesı önun 
Sirkecide y . ::.>~ Liman işletmesine ait iki boş mA\ 

, enı handa 4 numa· na b<ıt:ııııştır tncan!'la zayiat yok-
r:ı.da N::ı!:! at işlcrı ' a .. ı • ore- · · 
no Al,,.ı ., . •. l - tur. 
' t c-,.., ran.1 nın vergı ka~akçL .gı * Memleketimize !ngiltereden 
.1 ı,..ı h!l.bcr almm ş Ye dun yazı- ü' . .. t d ith l" t ec:ıyası ncd b' m • ıım m .. t ar a a" .., 
• , .· ır ar~ına. yı:ı.ı ılmı ... t!.r. , L"lliil i.. G len cs;ya nra mda bil-

'I_ct.ukıı.t netıc sınde bu rııucsse- h ., 1 otomobil Ye kam on ıastik-
.n b~yaT a:n .,,. t"bı' oldıır:tu t 

. · • " " 0 le ·i cc ·a:ı i tıbbi ve ve mensuca 
Jıalde bır sen~ nbcri resmi d f· ' " ~ · lmmı§ 
ter lmlln:lm d - ... 11 •• ti e'" asr bulundugu haber n • 

, . • a ı~ı gor .. muş, m - t r 
essescnuı dcrtcrleri ve tahkikat · 
evrakı defterdarlJğn t sllm olun· ' Dünkü 'hıacat 157 bin lirayı 
mu~tur. h mu5 ur. DüıL~ü ilırac::!.t cs;ıa· 

sın dn mutat ihraç mallarımız 

On iki ılk te risa 
m lett ş 

Bir takdirname aldı 
İstanbul maarif müdürlüğü 

emrinde çalışan on bir ilk tcd • 
risat müfettişi ile bir sağlık 
müfettişi mesailerinde göster
dikleri muvaffakryettcn dolayı 
birer takdirname almışlardır. 

satılmıştır. 

* İstanbul f 'yal murakabe ko· 
mlsyonunda çalışmak üzere 25 me
mur önümüzdeki ay baı;mtla An
kar:ıdan şehrimize gelerek çalış -
maya ba"lıyacaklardır. Bu memur
ların vazifeleri gıda, et ve diğer 
yiyecek maddeferinin kontrolleri· 
ni yapmaktır, 

Okullarda tatil 
Ilımlar; Bedri Akalın, 1zzet 

Koçak, Mansur Tekin, Mehmet 
Ali Aksoy, Muslihittin Okyay, 

Şehrin muhte1if semtl" Mus~afa Giineri, Nazif Özıbay, 
bazı kömiircülerin tesbit edilen Recep Çekic, Sii~eyman Ahmet 
narh fiyatından fazla fiyat1a Aca.r; Tevfik Gürel. Tevfik Sol 
kömür sattıkları belediyeye ya- maz, ve sıhhat müfettişi Halil 
pılan şikayetlerden anlaşılmış- Karamızraktır. 

Orta ve mesleki öğretim o
kullarında kanaat notu devrele
ri sonlarında yapılmakta olan 
dinlenme tatili ile yılbaşı ve 
Kurban Bayramı tatilleri bu 
sene biribirine yakın tesadıif 
ettiği için tatil günleri şu su
retle tanzim oluru:::ıuştur: tır. 1 - -0..__ 

Belediye, kaza kaymaka.mla- Balık _ılara ağ ipliği 
rma bir tamim yollayarak kö -
milrcülerin sıkı bir kontrol al - bulunuyor 
tında bulundurulması ve narh- Balık ağı yapmak hususunda 
tan fazla fiyatla satanlar hak- bahkc;ıların müşkülata uğra
kmda ::r .. abrt tutulmasını bildir- dıkları evvelce yazılmıştı. 
mic:tir. Balıkçıların mütevali şika-

MalUm olduğu üzere kömür yetleri nazan dikkate alınmr~ 
narhı 4,5 kuruştur. ve kendilerine ağ ipliği temin 

edilmesi için hazırlıklar yapıl -
mıştır . 

Vefat 
Düzce İnhisarlar Eksperi Salih 

Korkutla Malatya bez ve iplik fab. 
rikası t:caret ı;efi Münir Şahine
rin kaymvalideleri İstanbul Tel
graf gişesi memurlarından Ali Sa. 
dık Bulanerin haremi Meiek Bu. 
laner kalp sektesinden vefat et
miştir. Mevla rchmet eylesin. 

~ inema ve Tiyatrolar 
11111\~\I\\ Şehir Tiyatrosu 

Ilı J. ,,, pc~!~':a=!':1mda: 
11111 Aptal 

~ . "" 
tıtıklal Caddesi Komedi kı1mmdaı 

Akı:am 20,80 da: 

Paşa Hazretleri 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Üsküdar Hale sinema&ındu 
(EŞBER) Saray Fa8lı (ÇAPKIN KIZ) 
\ 'odvil (3) perde. Her yer 20 kuru,. 

l\fovcut ipliklerin balıkçılara 
tevzii etrafında bugün mıntaka 
ticaret müdürJUğündc bir top
lantı yapılacaktır. Bu toplantı -
da balıkçılar cemiyeti mümes • 
silleri ile manifaturacılar hazır 
bulunacaklardır. 

Kazanç vergilerinizi ay 
başından evvel ödeyiniz 

Kazanç vergisi son taksitlerinin 
bu ay içinde ödenmesi lfızım gele
ceği hususunda mükelleflerin na.
zarı dikkatini celbetmiştik. 

Aldığrmız malümata nazaran 
mWÇelefJerden bazılaiı:nm borçla -
rmı vermek üzere şubelerine mll
racaat etmekte oldukları görUlmüş 
ise de bazılarmm da ayın sonunu 
bekledikleri anlaşılmış ve av 110 -

nunda bu yüzden vukua gelecek 
izdahama mani olunmak ve mükel· 
~efleı-in maruz kalacağı mtıııkülat 
önlenmek il.zere defterdarlık lal"S
fmdan bu hususta da şubelere 
tebligat icra edilerek . imdiden e
saslı tedbirler alrrunas1 ve rnükel· 
lcflerin vaziyetten haberdar edile-

Birincikanunun 30 ve 31 in • 
ci günleriyle ikincikanunun 
birici günü okullar tatil oluna • 
cak, bunu takip eden günlerde 
derslere devam edilerek Kur· 
ban Bayramı günlerinde yine 
tatil yapılacak ve 13 ikincika· 
nun 1941 pazartesi gününden 1· 
tibaren tekrar derslere başla· 
nacaktır. 

8.0S Ajans 
8.18 Hafif 

program 
8.43 Konuşma 

12.SS Fasıl heyeti 
12.50 Ajans 
ıs.o.; FıısıI heyeti 
lB.!O KıırJJılı 

program 
18.0S Radyo caz 
18.40 tnec saz 
uuı F-a-ı 

program 
19.SO Ajans 
19.4.'> Fasıl beyetl 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Kabare 

ruU7Jğl 
21.00 Dinleyici 

ls~lctert 
%1.SO Konuıırna 
21.45 Orke-stra 
22.30 Ajan!! 
22..15 Dan~ 

müzlAi 

8.08 Ajanıı 
8.18 Haf f 

progroın 

8.!0 Yeınt'I' 
Listesi 

12.SS Şarltı \a.r 
12.:'>0 Ajans 
ıs.os H:ı.lk 

'.l'ilrl<ülc.>d 
lS.20 Kıtntiıl• 

pro~rıım 

18.08 Bad.l o • 
KtıUl'f t\ 11.-

18.30 Sa·ı. c (' 
19.00 ı~tıınlı.ıl 

k:ın t-0t:ı r 
19.:m Ajanıı 
19.45 Ş;ırlul:ır 
20.15 Radyo 

Gazetesi 
20.45 Tl'm 11 
2LSO Konuma 
21.45 Orkesh1• 
22.80 AJ:ın.s 
2!.>i:i Orltcstra 
28.00 Caz.band 

~hlisimln Bü~ilJ• Salonunda 

Y<'ni ı•rognım 

rek borçlarını ay sonuna bxra.k· , _____________ ....,. 

1 - Safiye ve ArkadaşlarT, 2 - 35 
kişilik Revü heyeti, Havayan adala
rında bir gece. s. Atilla idaresinde. 
Zengin mizansen dekor, kostüm, Cu· 
martesi, Pazar günleri saat 16 da 

tenzila.tlı matine 

Beyoğlu Halk Sineması 
Cagün 11 de, Alı~m 2 dl': 

1 - Kara nonıan: U kısım. 

2 - Servet Hırım1arı. 

madan vermelerinin temini istenil
diği öğrenilmiştir. - -· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahl. 
İarı mütehassısı 

Be~ oğlı1 lstlldAI Caddı'-31 No. $1'i• 

Bursa Pa::-.aıı Ostiı Oban ·111• 

A()'lrbnan. TPI.: 412M 

•-••••e••• · m 
Kocalar nasıl ter biye eoir r ? 

ne en geç ayın dördUnde tediye 
edilmek üzere bir kaç bin frank 
borç istedi. Genç kadın: 

- Veremem Jan dedi. 
- Fakat sana en geç bu para-

yı ayın dördünde ödeyeceğimi va
at ediyorum. 

- Borcun ne zaman geri veri
leceği mevzuu bahis değildir be
nim iı;ln. Ben sana ya.rdnn etmek 
istemiyorum o kadar. 

- Bu da ne demek. .. 
- Yaln:z bana ilıtiyacm olduğu 

zaman yüzüme gülmenden brktım 
usandım... İslemiyorum. Benden 
kendine hiç bir yardım bekleme ... 

- Jan lı"ddetle:. 
- Anladnn, anladım dedi. Ben 

kendi ba~nnm çaresini bulurum. 
- Çok iyi edersin .. 
Bir kaç gün böyle geçti. Bir ak

şam Jan kansına: 
- Menard'ları bir akRam davet 

etmek istivorum. dedi. Herifle bü· 
}iilı: bir L; yapacağız... Hangi ak 
şam çağıralım. w 

- Hangi akf!am istersen ~gır. 
Fakat sana şunu söyliyeyim ki 
ben o aksam e\•de olmr.m .. Yalnız 
bana ihti):acm olduğu zaman senin 
emrine amade olmaktan b;ktrm ... 
fnsan daiına kendisine iyi muame
le €den b:r kocaya karşı bu gibi 
vazifelerUI mükelleftir. 

Yazan: Suat Derviş 
- Ah bir bu eksikti. 
- Hiç hiddetlcmıne ve darılma 

Jan artık aramızda eski samimiyet 
ve bağlılık elbette kalmış değildir. 

- Pek aıa ben de Menard'lan 
lokantaya davet ederim. 

- Nasıl hoşuna giderse öyle 
yap ... 

Bu mücadele aşağı yuknrı altı 
ay sürdü. Bir kere bile Marlanne 
soğukka11lığmı kaybetmedi, Du· 
daklarmda daiına tebessümünü 
muhafaza ederek şu veya bu ti
yatro p'yesini seyretmeği, tatilleri 
ııu sayfi}~ede ve bunda. gerirmeği, 
şu yemegi veya bu yemeği piııir
meği reddediyordu. Jan dı .. terlni 
gıcırdatıyor, yumruklarını srkıYor 
patlamamak için kend"ni zor zap· 
tediyordu. 

* • :le 

Mar'anne'nın a.nne~i uzun rnüd
:iet ktzma hiç bir şey sormadı. Bir, 
bir buçuk sene gcçınfo ti. Bir gün 
kızma: 

- E .. Jan -nasıl iyi mi?. diye 
sordu. 

- Annfci~'m c;en bsna Jan na. 
sıl ad :m ol' r.ıu diye sorJ ·orsun. 
Evet " kerim huy&UZ koc'ınl yola 
geldi. Ve hayatta izd vaç a bı1 ka
dar a~adet bulacağwu hiç ümit et· 
"'ıemiştim. 

2 Perşemb. Cuma 

> 26 1. Kan. 27 ı. Ken. 
~ 
ez: Zilkade: %6 1 Zilkade: 27 .... Kasmı: 49 Kasım:l>O 

1 • ı.ıııer Va!!Hti tı.;zaru vaaatı tı:uuıı 

Gttneşl11 %.S8 8.215 2.SS U5 
ı J11ıtuşu 

l Öğle ' ıs.us '7..28 ıs.ıs 8.28 

ikindi ıı;.s.ı 9.4.8 15.85 9.48 

rq~ 17.t6 ız.oo 1'7.47 12.00 

Yat~ı 19.25 1.S9 19.26 ı.:l9 

lm51lk 8.87 12.51 6.87 12.151 

Artık h ediyelerinizi intihapta tered 
dUde mahal k:ı.lmamu;;tır. çunktl. 

EUA 
a:ıatıerlnln yeni çeş tıeri geldi. 

Genel Accııtalı~: 
1 4 !stanbul Kutlu ban. ;r.l'o. 

B yük mağazalarda satıl r. 
Tqra sçiıı ecenta aran Y 
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' DOKTOR ve 
ız· 

ARSA 
TebZe!Ierl piyasaya çıkarıldı 

Tabletler 0,05 (Ephedrine Chlorh.) ı havi olup 
kolayca ikiye ve dörde bölünebilir sekilde 
Jıazırlanmı5tır. 20. tablet tübünün hall::a satıs 

~ fiatı 50 kurustur. .. 
Ka1·aköy Eczanesi }\,füstahzerat Lôboratuarı 

I-Iüsnii Arsan. İstanbul 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüq vüz kuruc;fukhrın tedavülden 

kaldırılması hakl{ınd:\ ilan 
Gümü: y1.lz kuruşluklann yerine g!lmUş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kA!I miktarda çıknrılmış olduğundan gUmUıı }ilz kuruşlukların 31 lktnclkA· 
nuo 1941 tarlhlnden sonra tedavUlden ltaldırılması kararıaı;ıtınlmıştır. 

GllıııUş yüz kuruşıuldar 1 Şubat 19tl t.ılrlbindeo itibaren artık tedavül 
etmtyecek ve ancak yalnız Mal S:ındrklan ile Cumhuriyet Merkez Bıuıka.sı 
şubelerim:e kabul edilebUecektır. 

Ellnde gUmOş yCz kuruşluk bulunanlnrm bunlan Mal SandıklarUe Cum· 
hurlyet Merkez Bankası ~ıbelerine tebdil ettirmeleri tllln olunur. 

(70025) (10216) 

Deniz Gedikli Erbas O>·ta Okulu Müdürlü
'ğünden: 

Okulumuza ücretli bir rivaziyc ve bir gemicil;:ıc öğretmeni alma
caktlr. 

Şartlar: 

1. - Riyaziye öğretmenliği için üniversite mezunu olmak \•eya 
üniversiteden öğretmenlik vesika.cıı almış bulunmak, 

2 - Gemicilik öğretmenliği için meslek okullarından mezun ve bu 
vazifeyi yapabileceğine dn.ir elir.de bonservis bulunmak. 

A. - Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
B. - Ücret miktarı barem kanununa göre milli müdafaa vekale

t.ince tayin edilecektir. 
Bu Yazüelerc taliplerin acele Kasımpa5adaki Deniz gedikli okulu 

müdürlüğüne müracaatları. (11759) 

Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden : 
wo ;;71 
Neriman, Suzan ve Bchlyye Batt.ııbanm şayian ınutruııırrıt' oldukları Be· 

§lktaş, SUleymaniyc, Vallde Çe,şme, Abacı sokağında. eski 4, yeni ~ nıımaralI 
ah~ap evin tamamı kabili taksim olmamıısından şuyuun izalesi suretile mah· 
kemece sn.trşm:ı karnr \·erilen işb•J hanenin dairemizce açık arttırmaya 
çıkarılmı. tır. 

Ş:ırtn ımesl: 23/11/940 tarihinde divanhaneye talik edllerek 21.1.941 ta· 
rlhınc mUsadlf S ılı giınU saat 14 ten 16 ya kadar satılacaktır. Artırmaya 
~tirllk için yüzde yedi buc;uk teminat akçası veya milli bir bnnkanm kef.LlcU 
htı.mll olmaıarı, 20 senelik c\•ka! tavb; bedel , belediye resmi \:e tapu harcı 
mUşterl)c aittir. Yüzde i5 nfsbetinl bulmadığı takdirde en ııon nrtmının ta· 
nhhUdU b1kl l<almak üzere arlırınıı. on gliıı da.ha temtlid edllerelt 31/1/9.fl 
tarihine nıU .. ad!! Cuma gUnO aym saatte en çok arttırana. kati ihalesi yapı
lacaktır. Ii:ıynıeU muhammencsl, tamamı 42H liradır. 

Evsafı: Zemin kat. Mermer do:ıcU bir taşlık, musluk; mermer tnşı. Ala· 
turka bir beli!., bir kiler, yültlU ve dolaplı bir otla. Taşlığın sağ trı.ra!mda 
kapıdan geçilen zemini Malta döşeli ikinci bir ta..,ııp olup biıincl 

0

kata ı;ıkı· 
lan merdiven altı, i'.! basa.maltla inilen alaturka ocaklı ve zemini çimentolu 
mutfak ve ahşap merdivenle çıkılan zenıtnı çlmento döşeli tarasa ve yine 
mutfağa inilen taşlıktan arka cepheye geçilen sahınlıkta bir tarasanm al· 
tında diğeri olmak Uzere iki oda ve bahçeye çıkılan bir kapı ve zemin kattaki 
o<lanm altı bo<lrum olduğu \'l? zemini tuğla döşeli taşlıkta tulumbasr bozuk 
bir kuyu mevcut, oradan beş basamakla bahçeye inlldi~ ve arka cephenin 
sağ yan tarafında biıincl kattan !tlbarcn bir ı;ahnlşin olup binanın .zemin 
kat pencereıeı i drmir parmaklıklı, hllrice,n yağlı boyn.sı bozulmuş olduğu ve 
bahçenln lld yanı taıı ve blr tarafı tuğla du\•arı olup 2 erik, !! kaysı, i:ıcir, 
;,eftall ve s:ılre ıneyvalı ağuçlarr ihtiva. ettiğ! birinci katta zemin kıı.ttnld 
ikinci ~ahmlığınd:ı bir basaınakla çıkılan zemini mermer döşeli snhmlıkta 
kapışı bulunan ar!llıkta zemini yine menner diişcll ve mermer kornalı üstU 
kubbeli ve ktilbanlı hamam olup taşlıkta ahşap merdivenle b!rlncl kattaki 
merdiven ve sofa muşamba döşeli, yukarda ytil{ ve dolaplı :? oda, blr kiler, 
alaturka ımıa muslult mermer taşlı helA ve 2 inci kat birinci katın ı.ıynı leş
kUA.tı ha\1 ve her iki katın ahşap aksamı yağlı boyalı ve tavanbrı pasalı ve 
binada. elektrik ve lerl,os tesisatı 'mevcuttur. 

Hanenln cephe kaplaması kısmen Ulmirc mulıtı:ıç ve mutfağın sokal< \'C 

yan cepheleri duı l\rile hamam kArgirdir, dl~cr nksıımı ahşap, zemin kal pcn· 
cereleri demir parmaklıklı, mutfak, hamaın ve l:ııasayı havi kısım bir kattır. 

Esnıı ev Uç katlı, mcsahası 2::i8 metre murabbaında olup bundan 88 M 
murabbaı binn, 44 ~1. murabbaı bir katlı kısmın mUştemllı\tı \"O geri kııl ırn 
da. bahçe. 

2004 numaralr icra lmnununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacaklıl:::.r ile d1ğer alAkaılarlurın ve irlüak hakkı sahiplerinin dahi hu gayri 
:menkul Uzcrlndckl haklarını Ye fa!;ı; ve masrafa t.lalr olan iddialarını on beş 
gUn içinde dalremlze bildirmeleri l!ı.zımdır. Al,si halde tapu sicil!erile sabit 
olmadıkça satış beclelin!n paylaşmasından hariç kalırlar. 

.İ§bu maddel kanuniye nhkAmınıı göre hareket eylemek \·c daha !a:.:la 
malümat nlmalc istiycnlerın de 040/571 <losyıı numar:ısilc cnlrcmizc mUr:ı· 
c:aaUarı lUzumu 11:'!.n olunur. ı3Hri5J 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ılan~I 
:;o T!'ncl•eci Alınn<~k 

İcap eden malzeme askeri fabrllmlarc'l. temin edilmek, yalnız tal<ım· 
larmı kendllcrl go:>Urm I< Uzere 50 tenelteclye ihtiyaç vardır. Tal!p olanların 
imtihan edilmek Uzcre fişek fabrikasına mUrncanUarı. t 120G3) ,- 1 uzm PEf 

Maarif Vekillığinin 
lıse birinci, ikincı sını 

Fransızca kitapları çıl<mıştır 

VAK 1 T 
1 Kitabevinde Satılmaktadır 
' --· 

İLE SABAH, ÖGLE ~ VE' AKŞAM 
Her yemekten sonra (iinde Üç ~ela muntaumau 

dişlerinizi fırçalaymız. 

:· .. ~;;.".ıı: " 0 ~ _.•-: ,·· ,' 1 ••• 1~~· ~.it' • • .'' 

p ŞiRKETi HAVRıYEDEN: --w 
DiKKAT 

Ahval dolayısile kllra nakil \·aıntalarının azlığını gözönUnde tutan 
Şirketi Hayriyt!ee sayın halkın istirahatini temin ve yolculuklarını teshil 
için kış tarl!esindc ll~bck, Arnavutköy, Kuruçeşmc, Ortaköy, Be;ıiklnş ve 
KöprU arasında azimet ve avdet seferleri olarak 42 postasının tertip <'dil· 
diği ilı"ın olunur. 

Soyın yolcular bu ııeferleri muhtevi hususi tariıeyi yukarJa y.'.\zılı 

iskele gişelerinden meccanen alabilirler. -
1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i cin'arı 

1 - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira olan "100.000" kilo 
kuru üzümün, 27 /1. kanun/940 cwna günü saat H de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2242" lira "50" kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyonundan •'150" kuruş bedel mukab !inde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24!>0 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarmr lıad kapalı zartlarını c>n geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmpn.5ada bulunan ko· 
misyon b.ışkaulığma makbuz mukabilinde \"ermeleri. (11623) 

:r. :t. :;. 

T. bt'dı'li Teminatı 

Lirn Llrn Kr. 

l Adet Demir de.o;tere tezgAhı 500 37 il() 

l Mnkkap tez.~Ahı MO 37 50 

1 " 
Amudi pulnnya tezgahı 10000 750 00 

]1000 g<>-
~" 00 

1 -- Yukarda. cin.~, mikdnr, ttthmin bedeli ile ilk teminatları yazılı üç 
adet tezglıh 27 Birlncikil.nun 940 Cuma günü saat H de p:ızarlrk!a alınacaktır. 

2 - Şarlnanıesinl ,;örmek i. tıyenlerin her giin ve paz'.\rlığn i~tlr1k ede· 
ceklerin de belli gün ve saatte Kasımpa!ıi'.\da bıtlunan komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (120St) 

: t .. • • • o. .... I • .... • " , ' " t ;.;.."J l 

l,------·~m:s Tlrlrlye C:amllarlretı 

ZıRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para. blrlkttrenlere 28.800 lira lkraınl_ye ,·eriyor. 

~--· 

Ziraat Bankasında kunıbaraU ve ihbarsız tasarruf 11csaptannda en az 
ııo lirası bulunanlara senede 4 defa çekılecek kur'a lle a~ağıdald 

plA.na gore ikramiye dağıtılacaktır. 

·l adı>d 1,000 llralık .ı,ooo lira 

1 

ı .. noo .. 2.000 ,, 
ı .. 2.;o ,, ı,ooo ,, 

10 .. ıoo .. .ı,ooo ., , 

100 adefl 50 liralık ."i.000 llrn 

120 ,, ıo .. 4 ,ııoo ., 
160 20 .. :J,!?00 " ,, 

oı:o~.\ r: HeMplarmdakl paralar bir sene lçlnde 1'l0 llrada~a ğ 

dli~mivenlere ikramiye ı:ıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilçc• ktlr. 
Kur'alar ıırnt>t.fe 4 de!a: ı Elylül, 1 BlrincikAnun, ı Mart \"e l ~azlraıı 

tn rihlf'rlıı 11• çc'tilecektir. 
..... .-111:11 ..................... ..., ... ~mm• 

S:ıhıbı: .4.SIM US Basıldığı yer: VAKiT i'1at1ıaası 

Umunı nPşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevcnqil 

llısanbu l Levazım amirliğinden verilen ı I_ ~arıci asker' kıtaatı iUlnlarl , :::: 
1100 ton arpa pazarlıkla 7 /1/911 Salı gihıU saat 10 da Er~UrtJ~da ıı..skert 

satın alma komisyonunda satın alınacaktır. Tahmin bcJe!I 28,75Ct)lra, Jmtl 
teminatı 4313 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görulUr. Tal!plerln 
belli \0akıtte komisyona gelmelerı. (l21lf3) (lGil) 

>f. :/- '(. 

NUmunelerine gl>re 500 çift ve 100 tek koşum takım.x ~a.zarlıkla satm 
alınacaktır. Çift koşum takımma 711 ve tek koşum tn.kımma 45 llr.a tahmin 
edilmlştir. Pazarlığı 2/1/911 Per~embe ~unu saat 11 de Ankarada M.M.V. 
Satın alına komisyonunda yapıl!lcaktır. Katı teminatı 6300 liradır. Şnrtna· 
mesi 243 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin bcllt vakitte komlsyona gel-
ınelerı . llG7Ci 12110} 

~·· 
480 kun.t§taıı 4000 &det keçe evl&f ve ııera.itine göre pazarlıkla satm alı 

nacaktır. lhaleei 14/1/9(1 Salı günU as.at 11> de Afyonda aııkert satın nim 
komlı!yonunda yapılacaktir. Tutan 19,200 lira., katı teminatı takarrtir edece 
bedelin % 15 nubetinde alınacaktır. Evsaf ve oartn.amesl komilyonda goril 
ı~. Taliplerin belli vakitte komisyona. gelmeleri. 11685), (12138) 

"'"'. 
(

-:=;::::=====::::====::--:----:A ... JJ"'."rı.tf;:-ı::d-:-a"'"y:az=ıl::-ı-m:"'.'e:'.'~adnı:::-p-a-m--='rlık 1& e'ksiltmelert hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdek.I a.skert satın a.l· 

KAYIPLAR ) ma komisyonlanbda yapılacaktıl'. Taliplerin belli '.'akitte alt olduğu konıisyoı1d:'. bulunmalıın. Şartname· 
----------- len komlsyonlarmd& göril!Ur. (1639) (12136) 

19t0 - 9n yılına mahsus pa!'lonıu 
kaybettim. Yenisini nlacağmıdan es· 
ki.sinin hlikmli yoktur. 

l t!ll .ı· aJ,ülte .. iııdı•n 
No.: 4879 'feyfil< Onğnn 

~ • * (34465) 
Emniyet DördUncü Şube.sinden al· 

dığnn 31/1539[1 sıra numaralı ikamet 
tezkeresini zayi ettim. Yenisini aln· 
cağımdan cskısinln hUkınli yoktur. 

Jran tı bl'a'<ıııılnıı l\ohor .Jal• 

ctxst. Tutan Teoıbıatı l\IJktarı lhale gün saat ~·e Mahalli. -ı.ıra Lira. 
Hıjbr ,.ti 11:m 
:,,ade yagı. 
Mazot. 
Şel yağı. 

Pirinç. 
Un. 
Un. 
Sığır eti. 
Un. 

16,UOO 

20,000 
20,000 
20,000 
24,500 

:50.000 

2400 

3000 
3000 
3000 

1837,50 
3750 

235 
10 
12 

900 
'50,000 

100,000 
100,000 

70,000 
250,000 

ton 3/ 1/941 Geliboluda Bolayir. 
,, 3/ 1/941 Çorlu. 

kilo 21 l/9H Çorlu. 
,, 30/12/910 Çannltknle. 

.. 3/ l/9U Ç:ınakkale. 

4/ 1/9.U Çanakkale, 

" 
30/12/940 Çanakkale. 

,, 30/12/9-10 Çanakkale. 

11 
14,30 

15 
11 

11 
11 

14,30 
l:i 

Türkiye Cumhuri;et Merkez Bankası 21/12 /1940 vaziyeti 
AK f 1 r 

.Kacıa : 
Allm: ~afı ımo~ram 
Banknot . 
Ufal;Jık . 

72.041.7:54 

Dulıiltit'ld l\luhablrh·r : 
Tiirk Llraııı . 

llarlı,:tt'l;I ~luhublrl<'r : 
Altın: Safi Kilogram 15.357,616 
Altına tah\ili lmbll serbest dö· 
vlzler . 
Diğer dövizlı:r ve borçlu Kllrlng 
baki~·eıerl . 

H::ziıır T;,:_Jl\ illeri : 

Deruhte edılen evrakı nakdiye 
knr§ılığı . 
Kruııınun 6 • 8 maddelerine tevfi
kan Hazine tarafından v!k! 
tetl!yat • 

Sf'ncd ıt Ciizdaııı : 
Ticaı1 Senedat . 

ı : .. ııam ve tnhvlH\t ciiulanı : 
Deruhte edilen evralu nakdi· 
yenin karşılığı esham ve 
tahvilM itibari kıymetle . 
S<'rbcst E!>hıını ,.e Tah\'il{ıt : 

Alansl:.ır: 

Altın ve döviz üzerine avans. 
Tah\11At üzerine avans • 
Hazineye kısa vad av:ı.ns . 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
nı.;ılan altın kar§ılıklı avans • 

Hissedarlar • 
:Muhtelif • • • • 

1 

L1ra 

101.336.709,61 
11.449.7a2,50 

2.320.887,62 115.116.329,7::: 

178.146.07 178.146,0'i 

7.535.914,91 . 
-.-

32.040.4 77.- 39.576.391,91 

158. 7 48.563,-

19.922.695,- 138.825.868,-

260.929.036,05 260.929.936,0f 

46.655.fllf.,1)3 

8.473.16'.i.93 55.129.081,8C . 
8.799.'.'}ö 

7.80~.722.-
1.701.000,-

101.584.926. 75 111.103.448,73 
4.500.000,-

14 .548.016,98 
Yekfın 

n9.906.319 3 .3 

ı Tl'mmuz 1938 tarihinden it!!)ıtren. 

PAS1F. 
Sf'rma~·~ 

thtl~·at aktııei : 
Adi ve fevkalAde • 
Hususi. 

Tdevtildrkl Banknotlar : 
Deruhte cdııen evrakc nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • , • 
Karfıl1~1 tamamen altın olarak 
llıl.veten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili llA.veten teda. 
vazed. • 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avans mukabili 3902 No.lı kanun 
ınucibince i!Aveten tedavüle va.· 
zcdilen • 

l\IE\1>UAT : 
Ttirk Llru.ııı : 
Altın: Safi Kilograın 318.1565 

3850 N o. kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu· 
nan altınlar: 
SA.fi Kilogram 55.541.930 

Döviz Ta.ahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli· 
ring bakiyeleri • 
:Muhtelif. . .. . • 

6.188.666,15 
6.000.000.-

158. 7 48.563,-

19.922.695,-

138.825.868,-

17.000.000,-

242.000.000,-

ı.ıno 

15.000.COO,-

12.183.GOG,15 

14.000.000,- 411.825.868,-

76.913.917,62 
448.087,05 77.362.004,67 

,-

78.124.167,90 78.124.167,90 

-.-
36.149.149,91 36.149.149,91 

109.256.462, 70 

73t}.906.319,33 

tııkonto lıııddl % ( A1tın i.l:o:crlne A\"&n!! 9f. 1 .. J 


