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Reisicumhurumuzun ikinci 
intibah yıldönümü 

1 Molotof bugün! ~~--Eıb-=:s-... ~~~~~~-..-..,..--. 

~~;,·ı~:;.·~":· Türk milleti,. Mil!i ~elini~ etr~
~".:·~;-·~51fında tam bır bırlık halındedır 
~~ t •l•receğini ümid edenler• Milli Şel İnönünUn Cumhur Reisliği
ı:t<i\ ~tuııuz da rejimin bile yıkı· ne seçilmeaınin ikinci yıldonümünü id· 
"\ l'~l ~nnedenler vardı. Her· rak ediyo~uz.. Bu ild sene içinde Türk 
'lo ~kiyenin ne yapacağım ve ın!Ueti, M_ıııt Şefinin etrafmda tam bir 
'~'Ptııak • t d'" · . b l k birlik halmde toplanmıf, onun yüksek 
ı1 "'~Uy0 d 

11 ;..'.gkını ~~I ~·~ 1 ili •evk ve idaresi altında dünya har-

duğu ıatırablara karşı yekpare bir kuv
vet halinde seyirci vaziyettedir. Ba,ı .. 
mızda, İnönü gibi yüksek ıradeli bir 
Şef bulundukça, daha kuvvetli olaca
ğımıza, her Türk ferdi büyük bir iman 
duymaktadır, 

~ diiıı r u. ur mı e ı ar binin clıtında kalmıştır 
~'"'ıd Ya efkan umumiy~ıi hu• • İnönü, Türk Tarih 

kurumunda 
~~ i'. Çetin bir imtihan ~artı· İki sene evvel, Ebedi Şef Atatürkii 
~~ dı. Bu ı1rada berkesın te• kaybettiğimiz z.aman, Onun bıraktığı 
~ llıe ak · • d ·ıı· bayrağı. Büyült Atanın tabii bir halefi 
~ 1• i<1 r 1 ıçın e mı 1 fU· olan İnönü eline alımı ve Türk mille
t • ~akimiz, karannı vermek-

Ankara 11 (AA.) - Milli Şefimlı 
ReisicUmhur İsmet İnönü, yüksek hi
mayeleri altında çalıfan Türk Tarih 
Kurumu merkezini dün aaat 16 da yük
sek huzurlarile şereflendirmişler ve 
teşriflerinde kurum fahrt relsi Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, kurum reisi 
Bolu meb'usu Hasan Cemil Çambel 
ile diğer azası tarafından karıtlanmış· 
!ardır. • 

' ,.. ''cilc 1 tinin tiarı olan yapıcı vı mlhçu ıiya• 
~~ı'~ıııı, tnedi. nönü ittifak- seti devam et1irm4tir, 
ı..""ıi 1 .. ~ Reisi oldu. Millet ve
~'ll "1kliiğe hi.ı bir asalet ve Türk milleti, yüksek iradeli İnönü
)'q, ~, e. bu karannı tereddüd.ı nü başında gördüğü zaman, Atal\irkün 
,1tı;,, rdıği vakit, efkilrı umumi• ôlümünden mütevellid gözyqlarını sil
;:'!iıı, tıı hakiki ve en ıamimi mit, teselli bulmwıtu. 
~~~ ~1 olmuıtur. Çünkü, on Mili! Şef İnönü, bizi Atatürkün bı
ı;" ı"'!.lYonun en büyük evladı raktığı yerden daha ileri merhalelere 
ı -~ ,:0~ii, kuvvetini dünyada götürmek• muvaffak olmwıtur. Türk 
~. lııillkı!"•elere naıib olan ve mllletl, bugün, dünyanın her tarafını 
~lif •tın tarihinde ender te- ıaran harb tehlikealne ve onun doilur-

t;.~'ıı :<!ilen kendi ıercfli mazi
~d•n~ı.ı bulunuyordu. Gene· 
~·~ . e,.. büyük devlet adam
~"ıi l 1ddeUe nazarı dikkat -
ı;lt, \.~~beden bu mümtaz tah· 
~"•hY~k kabiliyetini lıtikli.l 
L ".\ ~11 zamanında göıter
!ıı.. il.il b-1blerimizin meyuı ve 
~ li ulunduğu zamanlarda 
~ti ut•kat ve dirayetle idare 
~~- dİiı ll>untazam millet ordu
~U =:n~, lnöniinde yendi. 
lı,,ı,,,d, •rı Türk milletinin ha· 
ı~•~. ıı•n tniihim dönüm nok
Cı~ •ııı ~ zaferle iıtikbale kartı 
ı~ k 01Yetimiz artmıı, müca
~1 ~•l u<lretimiz ziyadeleımif, 
~'! •tr~tatiirkün pek güzel 
:ı,;1ı ~. 

1t, gibi milletin makuı 
l~'İil 01 ittL Bundan ıonrıı 
~ •k :dk~ zaferlerde bep onun 
,. ~•İt~ ~ ve basiretinin bil· 
\ 1tı 'd erı vardır. Son zftferi 
loj"' <\J;.:~ ııarb cephesi ordula-

Milli Şef, evvela kurumun 40.000 cil
de baliğ olan ve mühim kısmını değer .. 
li tarih eserleri teşkil eden killübha

[Afka.!I aahlle 3 ıütun 4 le] 

( lrde hazırlıyan hep 

\ ıo.do1 
'' ~ uda kan ve ateıin ak
~~ı.,. kl\larda o, yalnız askeri 

·~ıİıı •zanmakla kalma.nuJ, 
Y•rıottığı korkunç anar-

(.\,~_ Necip Ali KOCCKA 
._... l>hife 2, aütun 6 da) 

Rumanyadaki zelzele 
Bütün petrol mıntakası bir 

harabe haline geldi 

Bu sabah Rumanyadan gelenlerin anlattıkları 

Bükreı 12 (AA.) - Havas ajansı l da takribi de olsa bir rakam vermek 
bildiriyor: ımkf\nsızdır. 

Dün saat 8.30 da vuku bulan yeni Bükreşte Carlton bina~ının yıkılmaorı 
zelzele halk aramıda panik tevlid et- çok feci bir manzara hasıl etıniştir. 
m.iştir. Bu z.elzele, paıar sabahından· Bin anın yeraltı sığınaRına ilt\caya nıu
beri üçüncü zel7.eledir. Endişe çok bü- vaffak olan otuz kadar kimse iUaiye
yüktür. Zelzeleden ölenlerin adedi heı yi. vaziyetlerinden telefonla haberdar 
an artmaktadır. etmeğe muvaffak oJmuşlardır. Son ha-

Focaanl ~hrlnde ahalinin yüzde 70 1 berlere göre, bunların kurtarılmasın
evıdz kalmıflır. Pangiu köyü temamen dan ümid ke~ilm.iştir. Zira boğulmu, 
yıkılmıttır. 23 ölil ve 71 ağır yaralı olmalarından korkulmaktadır. 
vardır. Jassy'de 4 ölü ve 6 ağır ya- En son tahminlere göre yalnu bu 
ralı vartlır. binada 207 kişi ölmüştür. Bükref 

Bütün petrol bölgesi bir harabe Morguna 140 cesed getirilmiştir. Bük
manz.arası arzetmektedir. Yolcuların reşte hasara uğrayan 1000 den fazla 
söylediğine bak1hrsa binlerce köylü evin tahliye.sine mecburiyet hasıl ol
yersiz yuı,-dsu~~ur ve yüzlerce köyden muştur. 
eser yoktur. Olenlerin adedi bUlwı- [Arkası ulıll• a aiitwı ı de) 

Berlinde olacak 

Londraya göre 

Hitler, Boğazların 

müdafaasına 
Rusyanın iştirakini 

men' e çalışıyormuş . 
Londra 11 (AA.) - Molotorun Ber

lin 1eyahati münasebetile İngiliz mat
buatında bir çok tahminler ileri sü
rülmektedir. Her ne kadar resmi teb
liğde çıkan cMünasebeUeri takviye• 
cümlesi, yeni bir anlaşma yapılması
run tasavvur edildiği ve Sovyetler he
yetinin teşekkül t<kli ilibarıle iktısadi 
ve sınat meselelerin genit bir nisbelte 
göriltüleceği fikrini vermekte ise de 
Türkiyenin vaziyetile Boğazlar mese
lesinin bilhaua mü.z.akere zeminini tef
.kil edeceği u.n.nedilmektedir. 

Ayni fikirde olan Times'in diplomatik 
muharriri diyor ki: 
•- Sovyetler heyeUnde iktı.sadcılar 

ve sanayiciler vardır. Fakat diplomat-• 
lar ve her .kısımdan mütehassıslar da 
vardır. Bu da görüfmelerin büyük bir 
mikyasta genifleyebileceği zannını ver 
mektedir. Son resmi Alman - Sovyet 
toplantısmdanberi Sovyetler bakımın
dan iki esaslı diplomatik Mdloe ol
muttur: 

1. - Sovyetlerln iki komşusu olan 
Almanya ve Japanya, İtalya He birle ... 
,erek Sovyetlere bir ihtar mahiyetin ... 
de olan üçlü paktı akdetmlşlerdir. 

2. - Almanya ile İtalya, Rumanya ve 
Yunanistan yolile Boğazlara ve Yakın 
Şark petrol sahasına doğru ilerlemeğe 
başlamıtlardır, 

Sovyetlerin bu ilci noktaya cevabı 
ne olacaktır? Şimdiye kadar Sovyet
lerin pakta verdiği cevab fU olmuş-tur: 
Japonyaya kartı dikkate değer bir 
dostluk göstermiş ve iki memleket a
rasında ve her ihtimale kartı Çin a
leyhine bir ademi tecavüz. paktı yap
mak üz.ere müzakereler bUe cereyan 
edeceği ima olunmutlur. 

Bot:ad.ann emniyeti mesel~sinde eı
kl Rua menfaatlerine karşı yapılan 
ham\eye gelince, Sovyet cevabı o ka
dar sarih dejiildir. 

[Arkası ,.bile 3 sütun 1 de] 

Amerika Bahriye 
Nazirınin nutku 

Almanya Ruınanya
da büyük bir ordu 
hazırlamaktadır 

Columbia 12 (AA.) - .Cenubi Ka
rolin• Bahriye Nazırı Albay Knox mü
tarekenin yıldönümü münasebetile aöy 
lediği nutukta ezcümle demiştir ki: 

•- Yabancı memleketlerdeki h8di
seler zamanın vahametini kayda kRfi 
gelecek tekilde tekerrür etmektedir. 
Harb, son zamanlarda Balkanlara ya
yıldı. Orada İtalya küçük Yunanistana 
taarruzla meşguldür. Almanya ise her 
haJde Türk.iyeyi korkutmak t1e bu su
retle Mısıra karıp karadan bir hücum 
yolu açmak maksadile Romanyad3 bü
yük bir ordu seferber etmektedir. Da
ha dün, Alınanya ile Sovyotler Birliği 
arasında yeni bir görüş teatisi haberi 
verildi. Almanyanm bariz hedefi, dün
yaya h8kirn olmak teşebbüsünde Sov
yetler Birliğile ba,ka bir teşriki mesat 
temini suretile vaziyetini kuvvetlen
dirmektir. Bu tehlikenin önüne sözle 
geçmiyeceğiz. Yeglne çare buna icra
atla karfl koymaktır. Söylediklerimiz: 
değil, yaptıklarımız ehemmiyetlidir ... 

Albay Knox sözlerine fÖyle devam 
etrniıtir: 

c- Amerika barb harlc:l kalmağa 
mütemayildir. Fakat alçakhk ve şeref
sizlik pahasına değil, Amerika korku
tulamaz.• 

• A 

Mısırda sıyası 

mücadeleler 
Kahire 12 (A.A.) - Mısınn İtal

yanlara karfı harbe girip girmeme ka
rarı periifembe günü parlA.mentonun 
açı1masile taayyün edecektir. 

İtalya harbe iştirak etti ğindenberi 
Mısırda efk8rıumumiye başlıca ikiye 
ayrılmıştır: Birinci kısım holk. başın
da Ahmed Mahir Paşa o!An Saadist 
partisine meylederek derhal harb na
nı taraftarıdır. İkinci kısım halk ise 
Başvekil Hasan Sabri Paşanın riyase
tinde olan partiye meyyaldir ki bun
lar, her noktal nazardan MLoıırın kat'i 
bir karar vermesine taraftar bulun
tnaktadrr. 

Ahmed Mahir Paşa, parlimentoda 
askert vaziyet hakkında bir ~krir ve
receğini beyan etmiştir. BinaPnalryh. 
çok mühim müzakerelerin cereyan et
mesine iD!i!ar etmek lizıındır, 

vuNAN f-·~ NI ;:' · 

L a111i~ 

Yunan • İWyan harblnln cereyan ettlil yerleri 1Ölterlr harita 

Görice etrafında 
siddetli bir • 

muharebe oluyor 
Pindos'da İtalyan 

kıt'aları takib 
ediliyor 

Atina 12 (A.A.) - Son haberlere 
göre İtalyanlar Görice mınt.a.kasında 
'l .. unan mevz.llerine hücuma batlatntf
lardır. 

Yunanlıların, Pindos mınt&kaıunda 
İtalyanlardan iğtinam ettikleri mühim 
nıiktarda mitralyözü İta.Jyanlıre kariifl 
kullandıkları öğrenilıniştir. 

Bir İtalyan fırkasının ,...ğı yukan 
tamamen imha edilmiş olduğu merkez: 
mmtakasmda İtalyan birliklerinin ta
kibine devam olunmaktadır. 

ELEN BAŞKUMANDANLIGININ 
TEBLİGİ 

Atina 12 (AA.) - Elen orduları 
&!$kumandanlığının dün akşam net· 
redilen 16 numaralı tebliği: 

Bu ane kadar alınan raporlara gö
re, pazar günü ve bugün, Pindos mın
takasında, aralarında bir çoğu subay 
olmak üzere büyük miktarda İtalyan 
esiri alınmıştır. Her cinsten büyük 
miktarda malzeme elimize geçmiştir. 
Gündüz, düşman, cephe üzerinde ve 
memleket dahilinde tiddelll tayyare 
faaliyetinde bulurunuştur. Cephemiz 
üzerinde bir çok nokta, cayrimüessir 
bir gurette bombardıman edilmi'jtir. 
Düşman hava kuvvetleri, rremleK.et 
dahilinde bazı ~hir ve köyleri bom4 

bardıman etmiştir. Hiçbir askeri he
defe isabet vi.k.i olmamıştır. Sivil halk 
arasında birkaç ölü ve yaralı vardır. 

Hava kuvvetlerimiz, düşman araz.isi 
üzerinde kc,ıner yapmış ve Arnavud
lukta Avlonya limanındaki tesisatı ve 
bu limanda demirli gemileri bombar
dıman ebniştir. 

İngiliz tayyareleri 
Arnavudluk 

üzerinde 
Atlna 12 (AA.) - İngiliz bombar

dıman tayyareleri, dün Aghla Saran
da'da dokları ve gemileri muvaffaki
yetle bombalamışlardır. 7000 tonluk 
bir gemi üzerine tam isabet kaydolun"' 
muştur. Yunan hududuna 8 kilometre 
yakında Konospe limanı da muvaffa
k.iyctle bombalanmıştır. Bütün tayya
reler üslerine dönmüelerdiT'. İnplllz 
tayyareleri İtalyan kuvvetlerinin ihrac 
edildiği Avlonya ve Arnavudluktaki 
diğer üsler üzerinde keşif uçuşları yap 
mıiiflardır. 

Eduard Grigg diyor ki:-

(<İtalyayı mümkiin 
olan her yerde 
vurmahyız ! )) 

Londra, 12 (A.A.) - Harbiye Neza· 
reti Müsteşarı F.dvard Grigg, dün Ply
mouth'ta verdiği bir nutukta ezcümle 
~yle demiştir: 

•- İtalyayı karada, dentz:Je oldu~ 
kadar havalarda ve mümkün olan her 
yerde şiddetle vurmalıyız. Bu biıim 
bat4ca vuifemi>:dir.• 

Hayat pahalılığının 
sebebleri nedir? 

Aşırı hayat pahalıllğı ile nasıl 
mücadele edilebilir? 

Hayat pahalılığının alabildiğine artmamasi 
ıçın bir takım munzam tedbirler ittihazı 
zaruridir - içinde bulunduğumuz fevkalade 
vaziyet icabı vatanın selameti için seve 
seve katlanılan mahrumiyetlerden bazı 
sınıflaTın kaçınmasının ve hele, bu vazi· 
yetten istifade ederek a§ırı kazanclar temin 

etmenin önüne geçmek lazımdır 

Hayat pahalılığı, yani umumi 
fiat seviyesinin hayli yük5elmeıi 
bütün milleti yakından alakadar 
eden bir meseledir. Günün en 
mühim mevzularından birini teı· 
kil eden bu hô.diıe ile devlet ya
kından alakadar olmaktadır. Milli 
korunma kanunile başlanıle n ha· 
reket de bunun buiz bir delili
dir. Matbuat da aütunlannda ge· 
niı yer ayırmakla meseleye liz.ım 
gelen ehemmiyeti venniı bulunu
yor. Ancak tetkik ve tespiti had
di zatında muğli.k ve KÜÇ olan 
bu hadise hakkında gazetelerde 
verilen hükümler, ekıeriya çok 
sathi bir tahlil neticeıi ıneydana 
geldikleri için ciddi ve kıymetli 
olmaktan ve halkı tenvir etmek· 
ten çok uzaktır. Mesela her fiat 
yükıeli~ini ihtikara hamleden hü
kümlere rasgelindiği gibi hayat 

pahalılıiı tesirlerinden memurlari 
korumak için maa§lann artırıl .. 
ması temennisinde bulunan yazı
lara da tesadüf edilmektedir. Ma· 
aıları artırmak, içinde bulundu
iumuz ıartlar içinde acaba kabil 
midir} Devlet, milli müdafaa ih· 
tiyacları için kullandığı fevkala
de tahsisat kaynağını maa§lar i~in 
de kullanırsa acaba hayat paha
lılığı daha ziyade artmoz mı} 

Hayat pahalılığı gibi muazzam 
iktıaadi hadiselerin girift bir ıe· 
kilde tecelli ettiği bir sahada her 
hangi bir nokta hakkında hüküm 
verip temennide bulunmad.11ın ev
vel meseleyi etraflı ve ciddi bir 
surette incelemek ve tevıik et .. 
mek lazımdır. 

«Hakikab ıründen gÜne ehem• 
miyetini artıran ve her tabakadan 

(Arkası sahife 2 ıütun 8 da 1 

HAYAT PAHALILIGI 
Garson oğlum , benim yemeif.mi çok çabuk cetir.. liatlu artmadan 
besabııııı cöreyim. 



Günün yazısı 
Cumhur Reisi İnönü 

D nönü'n ü Cumhur Reiıliiine k anunen ve uhiren Büyük Millet 

O Meclisi ve fakat hakikatte bütün millet ıeçeli b u r ün iki ıene 
tamamlanmıf oluyor. Bu int ihabla Türklerin ne yanılmaz b ir 

ıuur 13hibi olduklannı z"man beli.retle İspat etti. Yurddatlan· 
• mlZI bir d aha tebrik edelim. 

lnönünü o güne kadar, verdiği muharebelerde milletin ma· 
kUı talihini yenmi~ büyük aıker, Lozan' dan memlek e te ıulh .z~
ferini retirmit büyük diplomat on üç k üsur ıenelik Baıvekıllı
iinde ye n i T ilrkiycnin kuruluıuna nezaret etmiı büyük h ükum e t 
adamı olarak tanıyorduk. O ründen itibaren Cumhur Reis i ln ö
nü•ne çok uuğı ve en doi ruyu ıören, milletini devrin rnuheta
rala nndan d ik kat ve mehAretle koruyan, cesaret ve iradeıile ümid 
ve kuvvet veren büyük ıef olarak İnandık. O ıünden itib aren, di· 
yoruz .. Şu ıatırlan okuyunuz: 

cBüyük ve kahraman bir m ille tin hizmetinde bulunuyoruz. 
Türk vatanının bölünmez, h iç bir tecavüze tahammül etm e z, biç 
bir 2or karımnda milli boklaı-ından vaz ıeçmez mahiyeti her za· 
mandan ıiyade taze ve canlıdır.• 

cSulh ve terakki yoluna b ütün ıayretlerini asil b ir sure tte 
•akfe tmit olan m t11etimiz mecbur olursa, kendiıi ve tanlı C\rdusu, 
reçmit kahramanlann hayranlığını celbed ecek yeni kahramanlık· 
!arla dolu olan fedakar göğıünü en parla k zaferlerle süslcmeğe 
hazırdır. ,. 

Bu cümle, lnönü tarafından 11 ıonteırin 1938 ırünü . M•c
liı kürıU.iinde, rej ime sadakat yemini edildikten bir an ıonra ıöy
lenmiıtir fakat geçen iki seneye rağmen ıanki bugünün hidi .. e
leri kııırt:sında ifade ed ilmitçeıine yeni ve dehinın en b ariz izini 
tatunakta değil midir? 

Cumhur Reiıimizi b ,.Jk ara1ında, onun d erdlerini clinl••ken 
sördük : H er ferd in ııtırAbı yüreğinin acııı idi. N et' eli haberi nJ\• 
111 kartıladığına d ikka t ettik : Gözlerinde muhatabının oev inci ak· 
aedivordu. Emir v erirken tela ffuz ett i9i kelimelerde çeli~in vu
mu,;.k ıertlilini ıezrnemek k a b il değild i . izaha t alırken nazarla n 
brtmndakinin dimağına ve kalbine nüfuz ederek h akikat i '""" 
taııs öğreniyordu. Erzurum d a karlar alhnd1t, Erzincanda çamurlar 
içinde, Err anide ao~ık rüzr i rlann dövdül{ü .. rtlard~ . Demird •"ın 
kayıran yoku~lanndo, 11lalc kanınlıklar b aoarken Niksar har~b.,.. 
!erinde, dizlerine ıanlan Erbaalılar önünde, ıofrada, v•ıı~ okbur
lcen nadir İltirahat zamanlannda , g~cid resminde v e harıta a
ımJa, her yerde ve her zaman fnönü mill•tin beıında ve "":net 
lıizmetinde d a ima büyük ıef, daima büyük vatanperver, daıma 
lıüyük inaandı. 

Bu rün lıu bi;yük ıefin, büyüle vatanperve r;n . bHvü.lı. ı.,sa-
11in ikinci Cumhur Reisliği Vllını ve daha ~ok keı>;ıi ı,~n .:ı :mhi k 'lt
luyona% : fnönü kır1thnda bir aefce mazh"r olmak b,.,hbaıına bir 
uad~ttV ve 1940 Türkiyeıinde bu ıudetin kıymetini t~lcdirden 
leiz b ir kiti yoktur. 

' Nasuh i BAYDA R 
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Jldliye koridorlarında: • p i \' A S A · 

Yatmif azgını olmu' ve f.. ...... .. 1:""":"'""""""""""""'""""'""""""J 

lnı ya,ıan sonra hizmetçi Yenı tıcaret anlafmaları 
Türkiye - Almanya arasındaki tica-

il. muaıtakaya lla•lamıe: ret anlafmiltının tatbikına ald hazır
T T T" lıklara batlanmıfllr . Şimdiilk anlafmO" 

Bembeyaz bıyıklarını hpkı Alman nın tatbikına bir mukaddeme olmak ü
lmparatoru Kayzer gibi bükmüştü. 70 zere, Almanyadan 8 milyon liralık ma
aenelik bil' ömrün yüzünde bıraktığı hn ithaline milsaade NilmfşUr. Esast>n 
derin izlere ve çok zayıf olma!lna bu mallann Tilrkiyeye ihracı için, Al
tağmen hAUl ne beli bükülmüş, ne de man hükO.metl tarafından. Alman ihT'a
kamburu çıkmıştı. Mübaşir Lcmıini ça- catçılanna da müsaade verilmişti. Tür
lırdığı. zaman, rugan ilkarpinlerini kiye .. Almanya aro'lındak:i ticaret an
gıcırdata gıcırdata mahkemeye girdi. Jaşma.stnın tatblkında.n evvel de, Al
Müddeaaleyh mevkilne geçip dimdik manya ile takas surcUle ticari miinn.!'e
durdu. betler teeuüa etrnifti. Hükôınet, A\-

Daha evvel yerini alınış butun:ın da- manyaya bir buçuk mi1yon 11ralık tü
vıcı :SS .. 60 yqlannda temiz ıiyinmiş, tün ihracatına müsaade vermi'ftl. Şim
ıişman bir kadındı. Hiıkiın ona sordu: diye kadar bu miktar üzerinden 200 

- Ne kadar zamandır evlisiniz? bin liralık tiltiln Almanyaya gönderil-
- Otuz bet aenedenberl. mittir. Tilrkiye - Almanya anlaımasın-
- Kaç çocuğunuz var? da, buradan bir mal sevkedilirken, Al· 
_ Bet. man malının da gUmT'üklere gelme~l 

_ Allah Allah, otuı be, tenedir e\'ll esas olarak kabul tdilml,ti. Almanya-
ya tütün salı!Jları yapılırken bu eusa 

~~:o:l~b:~!bib~~~~~=:..ı ha~~: riayet etmek lüzumu hftsıl olmamıştır. 
aklım ermedi. Maamefih ,ikAyetinlz ne Bu gUnlerde Türkfye - Almanya ti-
lse anlatınız bakayım. caret anlaşma11nın tatbikın<lı.n başka, 
Kadın töyle dedi: Romanya He yeni yapılan ticaret nn-
- Efendim, geçen aeneye kadar çok laşmıuırun da tatbikına ba$lanmıştır. 

lyl geçindik Fakat g~en sene, bey, Finlandiya ile son günlerde Ankara-
ortaya blr ruh hastalılı çıkardı, da yeni bir ticaret anlaıması ynpılmış-

tır. Bu anıa,maya göre, Finlandiyalı
- Nasıl hastalıkmı, bu• 

lar, bite en ziyade orman mahsulleri, 
- Ne blleyim efendim. İ.fl gllcU ter- ıellüloz., ki~ıd, mukavva verecekler, 

Jr.edlp evden dışarı çıkmaz oldu. Bu bizden tütün ve kuru meyva alacak· 
harele.etinin aebeblni sorduıtum zaman lardJ.r, • 
da •ruban hastayım• deme;;e ba,Jadı. 
Ben bunu tık defalar hakikaten bir 
lıast.alık zannetrnif. ve adeta endişeye 
batlamııtım. lwleHer bizim bey yaşın
dan başından utanmarlan hizmetçiye 
Işık olmuş, onu ayartmak için evden 
~ılonamaita baılamıı. 

- Bunu neden anladınıı! 
- Onlan cUrmil meşhud halinde ya· 

kaladım. 

-Yat .• 
- Evet efendim. Bazı erkıklerln 

kırk a.zjmı oldujunu ı,ıt.mlş:ilm. 1' .. a
kat bizim bey yetmiş azgını oldu. 

- Bu lddianuı ispat edebilir mi
siniz? 

- Tabii şalüdlerim var. 
:P.fa.hkeıme ıahidJerjn celbine karar 

verdi. Muhakemeyi talik ıtfll. 
ERMA'l 

TÜT'kiye - Finlandiya ara~ınd1'ki tl · 
caret anlaşmasının tatbik şekilleri hak
kında henüz malOmat yoktur. 

FİNLANDİYA lllAJ,LAllJ HANGİ 
YOLDAN GELECEK? 

Finlandiya mallarının Sovyet Ru~ya 
yolile aeleceiinden bahsedilmektedir. 
Sovyetlerin, tran5it bedelini peşin ola· 
rak istedikleri de sövlenmektedlr. 1t
hallt tacirleri, bu tek.Hti kabule mü .. 
temayildlr. Odesa ile İstanbul limanı 
arftstndaki vapur 8ererleri ihtiyaca kiifi 
değildir. Şimdiki halde ayda bir va
pur gelmektedir. O uam3na kadar. 
transit eıyası Odesada bekliyecclı: mi? 

Türkiye .. Finlandiya arasındaki ti
caret anlaşmasına aid tücc:ıT'ı tenvir 
edecek malUmata ihtiyac vardı ... 

H. A. 

HAKIKA:T 12 lkinciteırin 1940 -
ŞEHİR ve MEMLEKET Hayat pa~alılığ~nın 

HABERLER i sebeblerı nedır? 
Bir Amerikalı 

Amerikadan 
kaç günde geldi 
Akdeniz yolu kapandığı 
• • 
ıçın, 

Asya 
muallim Amerikalı 

yolile vazifesi 
geldi bafına 

Al.-dc-nlz yolu kap.andıktın 5<lnra, A· 
merikadan memleketimize bir tek yol· 
cu peldiği vi.ki değildir. Emektar A
merikan kolejinin muallimlrrınden bi
ri, İ!'ltanbuldnki vazifesinin ba'iına gel
mek için, urun bir seyahate mcchur 
kalmıştır. Amerikalı Akdeniz yoli 1E> i<1-
tanbula gelemediği için en ev\'el Fili
pin adalarına, sonra Japonyaya ve 

oradan da Singapura, Bombaya gC'ç
miştir. Amerikalı muallim, buralnrda 
vapur beklemek için bir müddet kal
mış, nihoyet Bombaydan Baijdada gcç

meğe muvaffak olmuştur. B.ağdad ile 
Beyrut arasındaki otobüs seferlerinden 
istifade ederek, Suriyeye gelmiş, ora
dan da şehrimize gelebilmiştir. 

Bu suretle Amerikalı muallim, Ame
rikadan buraya tam 83 günde Kelmit
tlr. 

Komşusunu demir 
parça sile yaraladı 

Kü~ük 1.-'lustafapaşada oturan Ah
med kızı Zeyneble komşusu Ayşe ara· 
sında geçim-;izlik yüzünden çıkan kav
gada Ayte Zeynebi bir demir parçn
sile ba,ından ağırc.!\ yaralamıştır. Ya
ralı hast:Aneye kaldırılmış, suçlu kadın 
yakalanmıştır. 
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* ÇUVAL VE TENEKE t.:CUZLA· 
Dl - Son günlerde gelen ve aeleceii 
haber alınan ithalat eşyaları üzerine 
çuval fiatları 225 ten 160 kuruşa ve 
teneke fiutları da 125 ten 80 kuruşa 

düşmüştür. * Th'.GILTEREDEN YENİDEN MAL 
GEI.Ut - Dün İngiltereden mühim 
Lir parti mal gelmiştir. Bu mallar 
arasında otomobil loistiği ve f.(.neke ve 
diğer eşyalar vardır. Ticaret Vekıi

lcti bu malların bir an evvel gümrük
lerden geçirilmesi itin alikadadara ta
limat vermiştir. * İHRACAT İŞLERİ - Yunan • 
İtalyan harbi dolayısile bir milddet 
için durdurulmuş olan röpor muame
lelerine yeniden başlanmıştır. * RUl\1ANYA PA!\IUK ALIYOR. 
Rumanya hükOmeti memleketimizden 
11 bin ton kadar pamuk alacaktır. 

Bunun için şehrimizdeki bir firtna bir 
milmcs-;il tayin etmiştir. * RUl\1ANYADAN' ALl~ACAK 
PETROL - Rumanyadan alınacak 
petı·ollar hakkında görüşmek üıere 

Petrol Limited şirketi müdürü Sedad 
ve şehrimizdeki Sokoni Vakuın mü
dürü Rumanyaya gitmitlerdir. * SÜMER BANK UMUM ~TIİDÜ· 
RÜ - Bir müddettenberi Burı;ada 
tetkikler yapan Slimer Bank uınum 
müdürü Bürhan Zihni Ankaraya git
miştir. Yerli Mallar Pazarı müdürü 
ve Süm~r B;:ınk pamuktu ve yünlü 
mensucat müe~!iieleri müdilrli de u
mum müdürle birlikte Ankaraya git
mişlerdir. 

Vilôyet ve Belediye 
*TEZYİNi FİDM1LlK - Beykoz 

fidanhiJ,nın yanındaki 30 dönümlük 
arazide tezyini fidanlar yetişlirilmeıi 
kararlaştırılmıştır. l\.tütehas~ıs bir he
yet dün bu sahada tetkiklerde bulun
muştur. * FffilNLARIN TEFTİŞİ - Şelı · 
rlmlzdeki fırınların Belediye memur
larındnn başka ayrıca haftada iki de
fa Belediye doktorları tara!ıncbn da 
teftiş edil1p sıhhi kontrollardan ge!;i
rilmesi krırarlaşhrılmı!'ltır. * BEŞiKTAŞ ÇÖP iSKELESi -
Beşiktaştaki Çöp L~kele~ı .Ja.hildPn 6 
metre daha denize doğru uıatılarak 
yenileştirilecektir. * TAl\1İR EDİJ,ECEK KÖPRÜ -
Beykoıda 1.1ahmud~evketpaşa yolu ü-

üniversite 
Rektörü Anka

radan geldi 
Rektör Cemil, Maarif 
Vekaleti ile yaptığı 

temaslar 
izahat 

hakkında 

verdi 

Aşırı hayat pahallllğı ile nasıl 
mücadele edilebilir ? 

Hayat pahalılığının alabildiğine art~amast 
, t•haıı 

ıçın bir takım munzam tedbirler ıt 1

1 
Ade 

zaruridir - içinde bulunduğumuz feıJka a 
b l A • • • seıJe 

ıJaziyet ica ı ıJatanın &e ametı ıçın 
1 katlanılan mahrumiyetlerden ba: 

ıı· sınıfların kaçınmasının ıJe hele, bu ıJa 'tı 
yetten istifade ederek aşırı kazanclar temı 

etmenin önüne geçmek lazımdır 

seve 

.. .,. 
Üniver.ite R•ktöril Cemil Bilselin [Bat tarafı 1 inci oahllede] Türkiy~İ~ kudretini be~::.,,,.;, 

riyaseti altında Ankaraya ı&iden he- her ferd i a l&kadar eden chayat brmaıı ıçın seve seve. .. . . v•" 
yet şehrimize dönmüştür. Heyet An- pahalılığı» meıeleıini ciddi ve yete katlanan babıettıgiınJ.ı ulb 
karada Başvekil tarafından k'lbul o· etraflı b ir ıurette ele almağa ka· tandat tabakalan kart11ınd• :.,,; 
lunmuthır. Rektör seyahatleri hakkın- ra r vermittir .. Düıüncemiz, bu ga.. zamanındaki kazanca kanaate ,.k: 
da bir muharririmize ıu beyanatta bu- · 1 d k b ahrumı'yetı· paylat"' h ada yapacag" ımız neırıyat a, a· yere u m dU' 
iunmuftıır: · • h • · d bulun 

h a cezri tedbirlerle m ücadele e· 11temıyen, a tta ıçın e . • •' 
•- Ankıırnda Üniver!i!İtE>yi alAk:ıdar - f k l ' d h 1ı kit 

edf'n me!eleler etrafında MR~rif Ve- d ilm eaini iatediğim~ bu meaele gumuz ev a a e a va. e<ferl 
k61etile t("n1aslrırda buhındum. Tıb, hakkında balkı tenvıre yard_ımda kazanc !çin 

1
veaile. İt~::tirdiiİ 

Hukuk ve Edebiyat fakülteleri dekan- ı bulunmak v e d e vle t mekıınızma- ve zarurı t art arın ıca . . fsıl' 
!arının Ankarada Dil, Tarih • Coğ· ı ıının bu itlerdeki fuliyetini ar· normal fia! yüluelm~ıını ·yeY' 
rafya fakültesinin açılış torenlne ı~- hnnak ve hızlandırmaktır.. kazanc hırııle aıırı bır ıevı ,ud• 
tirakleri müna!'lebetile bundan istifade «Hakikat» bu aahadaki neıri- çıkaran bazı ıınıflar da ıne" 
("derek f•killtelerini aliıkad!lr eden iı- "dd" · • t dur 
]erini Vekllette lntac etmel".'rl tabii yalının kıymet ve cı ıyetını e- " . T" k iye gc-
idi. Dekan arkada,larla fakülteleri a- min için bu it leri, bilhassa par• ! Ghencbdve kukv~~tlık ~\"ra dJI' 
likolandıran talimatnameleri Vekftlet- ve fiat meselelerinde tanınmıı, ih- c;en ar e çe tıgı aı ın 1 dbif' 
ten Çlkarttık. Ashtanlar talimatnamesi, lııaıı bulunan ciktısad ve ticaret m~~e~ için 1&.~tm gelen ktte bıJ' 
Fen fakültesi lis:lns talimatnamesi, ta.. meseleleri» ıütunu muharririnin lerı ıttıhaz etmıg: v e e tme d&tl•' 
lehe _teşkilitı talimatnamesi, miiteda- . dare ve nezaret ine tevdi etmiı- lunmu~tur. Bu a rad a va~ao r'fet 
vil sermaye talimatnamesi VekG.let ta- tı' rının alın terini gasbedıp la;e · rıiıı 
rrıfından kabul olunm .. •tur .• Talı' mat- ır ·• dd h d h b ·n eJJ · 

~ s· d d d b 1 ak 'ır 'ın i i ar e en ar zengı ,,; ı nameler bu seneden itibaren tatbik ı r er e eva u m Y 1 ·.,e • 
1 k 

'Ik . d d. k a n a türemesine m eyd a n veri ıtllJ olunacaktır. Ta:lebe te•kilitı hu ayın yapı aca ı 1§ er ı çı ar - d b ''d' 
sonundan iti&a.ren faaliyete .ı:eçecek- m illeri b ulm a k v e m eyd a n a koy- e ta 11 ı r. o• 
tir. Buna aid hazırlıklar tamamlan- maktır. Bili h are bu a m ille rin h an- Fiatların yükselmeaini i ntacıe l' 
maktadır.• ı 

gilerile muvaffakiyetle mücadele d en a m illerden b ir kıeının' ,ıı• 

zerindeki ahşab köprünün tamlrine 
yakında başlanacaktır. * BARBAROS HEYKELİ - Be· 
lediye Barbaros Hayreddinln bi.r hey
kelini yaptırıp Beşiktaştald ma:kberesl 
önüne dikmeyi kararlaştırmıştır . * ÜSKÜDAR MEYDAKI - A•lalt· 
lanacak olan İi!kiida:r meydanının kcı
fine başlanmıştır. Bu işe ıs hın lira 
~arfedilecektir. 

edilebilecei!i ciheti dü§Ünülmek kik ve ta h lillerini gelecek_. yı<'• 
icab eder. mıza bırakarak , b urada t 01 

H ayat pahalı lığının gittikçe :ıtt .. teap it e tmek iatex:oruz : I• 
1. d•'" maııkarıısında yapacağımız neı- Bazı ıahalarda iatihıa ın li)'et 

r iyatla temaı edeceğimiz b elli maıı, ithali.tan daralması, rtl~ 1'1' 
bag lı nokta ıu olacaktır : masraflarının yükselmesi •. ~;~irı ill 

Fiatlar yükseliyor. Bu yüksel· u m ıerbeat meolek ıahıb ıer• 
me ne nispette zaruri hallerden k azanc paylarını yükseltrrıe ço' 
ve ne nispette de faz1a kazanc tedavül eden p a ra mlktarın~rı eti' 
bırıı, halkın lüı:umıuz endiıeai ve ialması , halkın lüzumsuz b~a et• 
buna mümaail ıayritabii halter- dişe ile: para!f! nı mal~ tah: ys~· 
den neı' et etmektedir. Memur ve mek ve gJda maddesı ato~ erııf' 
müıtahdemler, diğer ıabit relirli mak ouret ile ta leb h acrnin1

1 
S •P" 

vatandaılar ( meıe1& milli korun.. letmesi, gizli v e mu.vaz.s a Su "·e 
ma kanunu dolayııile kiralarını küli.ıyonun mevcudıyetı· t p'' 
arhrmıyan mülk aahibleri ve ge- buna ilave edeceğimiz haY1erit1' 
c;inmeıini devlet tahvili.tına yatLr" halılığı a m illerinden hana~ ıı.•" 
dığı parasının faizile temin eden· a hval dolayısile za ruri olar.~ ,del• 
!er) ve bir kmm çiftçi yurddat · tentn~k ve h a n gilerile a\

11
" •• ıiıı' 

!ar eller ine geçen para miktan e tmek k abil olabileceği l<•~ ,do~· 
aynı olduıı:u· halde fiatlann yük· de o lduğumuzu, lüzum S0hı. ;~" 

. ki•~ .. 
ıelmeıi dolayııile sıkıntıya uğra.. çe p iyasad a n yapılaca · rıııt• 
mıılardır.. Dünyanın içinde bu- tın yardım ile tebarüz ett ı dec' ' 
Junduğu karıtıklıkta ıözünü her yarından itibaren gayret • 
tarafta dinleten kuvvetli bir ı ğiz. ~ 

İnönü • • oı-. 
[U.,.mokııleden devam] 

tının bir an evvel ortadan kalk· 
maıı için, vaziyetin çok ince ve 
nazik olmasına rağmen, bu nok
ta üzerinde ısrarla durarak mu· 
vaffak olmuı, Anadoluyu çete
lerden kurtararak, memleketin 
müdafaa kudret ve kabiliyetini 
arb.rmıt ve hükUmet otoritesini 
kurmuıtur. 

Onun ıiyui hayattaki faaliye· 
ti, Türkiye tarihinin en muaz· 
zam davasile baılar : imp a rator
luğun bütün itleri tasfiye edile· 

• 'pi • p 
büyük ehemmiyet verdil:' . ,.1ı•1 

termittir. Kendisinin b~ J,,f,ıı: 
politikaoı, iki yıldanber1 ıel>' 

kç• ı• mızın her ..Jıasında açı J''1. 1 
rüz etmeğe batlamı.ttır. ftl<'l~ 
Grupu ve Büyük MıJlet J>U ~ 
müzakerelerinde batlı>'"" /•Y~ 
reyan, memlekete ancak (ıilı•' 
ve iyilik retirmekte ve bdoı' ı" 
barikaıı bu münakatalar 
maktadır. it" 

in.. .. .. • de>'Jel ~ ··..ı onunun umumı pıl. 

\ 'ali LUtri Kı rdıırı n eş-l riyasetinde Şişl i llalkcvinde toplananlar cek ve yeni Türkiye beynelmi-

ıetinde kurduğu bu n!•~'0ii11~ 
Avrupa demokraıilerıııııı oJ ~. 
ğü zifa duçar oimaJu~lll~oı<'~i 
man zarfında İngiltere di>iP~, 
raaisi ribi hür ve fakat et"':;,. 
bir rejim tesiıine iınkin ~ l 
tir. İnönü bu itibarla ~·. ,ıı ~ 
rihimizde Ti;rk devl~t?'ıfl 0 jlf 
yük banilerinden bır11ı 

D B H b 1 k 
1 

Jel h a yatta bütün h eyecan v e ta· ün VtıAyette, ::ıskerlerlmlz lcin top- ayan ayriye aşta oma üt~re 100 miktar kumaş ve yün ipliği tedarik 
!anacak kı•lık hedı'y•lerı· tophma tar· kadar bayanın iştlrakile bir toplantı d 1 b 1 zeliğile doğacaktır. Bu kadar 

• , 1 H 1 k 1 h . e i e i ecelin! ve bun!~rın kaça mal 
%1 hakkında görüfmek üzere bir top- yapı mıştır. azır anaca o an edi- dil b"l r,. . _ , 

1 
büyük, bu kadar ıenİJ bir me· 

Jantı yapılmıştır. Hediyeler yün fani - yelerin nümunelerl bayan1arlmlz ta- e c 1 ece!imı ıilr ate öğrenerek Şitıll seleyi h alletmek için bir insanın 
li, yün çorab, doh~k gibi eşya olacak rı;ı.fından tetkik edilmit ve bir komis- Halkevinin önümüzdeki perşembe srll- ne kadar yükıek bir enerjiye ve 
ve Kızılay cemiyeti tarafından makbuz yon ıeçilPrck piyasa ve yerli fabri- nü yap3eağı toplant..ıdn bildirecektir. ne kadar ıümullü bir görüıe ma· 
mukabilinde alınnea.ktır. kalanmııla temaslarda bulunarak as- YARDII\.I BAŞLADI lik olması İcab edeceiini takdir 

ŞİŞLİ IJALKEVİNDE geri maliyet fiatlarının tespitine ka-
Hediyelerj hn.:r.ırlamnk üı.C're e~ncılı rnr verilmiştir. Komisyon bu günden Halkevlerine makbuz mukabilinde etmek zor değildir .. Bizzat dava-

Y&§&yacaktır. ,.Jı: 
dllfl v ı• 

fHaliyete geçen Şişli Hnlkevinde dün itibaren teınaslatına başlayrırak nü- ~slim edilen eşyanın mecmuu düne nın zorluiile beraber beynelmi-
17,30 da Vali LCıtfi Kırdarın refikası munesine uygun şekilde piyasadan ne kadar 1700 parçayı bulmuştur. Topla- lel d iplomasi ileminde an 'ane 

,,,,.,..._..,.,,,,,, ___ ..,,,,,,,,,,,,,..,,..,,...---------· .. ,..,--_..,...,.,...________________ nan eıya her gün Vilayette teşekkül halinde yerlqmit olan bazı iti· 

d k •t bildi ·ı ktcdi yadların da kınlma11 iktiza edi-

Bu sıralarda buhr•~. ı ·~11 
rana dütmekte olan ~~"1arlı~, 
yeti içinde idare ettiiı ,.ti';( 
ıefinesini her halde "'" •• ~e-

l ••. . . .r 
lemek, bu hareketin fena olduğunu vam etti: e en omı eye n me r. yordu. İnönü, bütün bir huıumel 
enlatmak, imtihana girm,.,si, gayret - Fakat, ben böyle bir fcdaklrlığa 
göstermesi 13.zım geldiğini isti}or, fa- tahammül eder miyim s11.nıyorsun? cihanının kurnaz ve mahir dip• 
kat, garib bir tutukluk içinde su- Senin istikbalin mevzuubahs.. Bu " t • • ı • kt lomatları karıııında Türk texini 
SU}'Ordu. yaşta seneleri boş geçirmenin tehJi.. ı r asıyecı 1 e timdİye kadar (ÖrÜlmemİf ve 

Reşid, onun birdenbire değiştiğini kelel'ini bilirim. Sonra alt,acaksın, iıitilmemiı bir ıekilde müdafaa 
farketmişti. Neden olduğunu da an- kitabların~an, derslerinden aoğuya .. etmiı, onun emsals iz nıeaaııın-
ladı. Ay3ğa kalktı. Yaklo.-;t..ı: eaksın .. Re,id. oh, çok fcnı:ı t:eylcr dü- tasarruf den yeni Türkiye dC\ğnıuıtur .. 

- Sinirlisin, dedi. Benim İ•;in UzU- şünüyorum. Gene bir çocuğu ba~tan _ 
k d d Bundan sonra devlet in yapıcı lüyorsun. Fakat saçma ... Ben kararı- çıkarmış_ ,uh bir a ın mevkime ü-

Canan kendinden biliyordu. Hiç, yorum, ben egoist değilim. Bil.ıikis o- mı verdim. İmtihanlarn girıruyeceğim, şürme beni. ve ıulh ıiyaıetini bir hükUmet 
dedijı zamanlar, ıık.ıldığ'ı, kederlen - nun için her fedakirlığa razıyım. İs- gelecek seneye bırak.ıyoT'um. ı Re~id, birdenbire tebcssihnü sili re isi ııfat-ile ve en b üyük bir li-
diği ve konuşmak: istemediği zaman - tikbalinl ködetecek ıeyler yapma~nna Gene kadının itirazı üade eden bir nerek, yüzü ciddi, bakı!J}arı atıır: Bazı u. Mü~ürlü~'er ayl ık yaka tle ifa etmiıtir. Bir m ille tin 
lardı. Bunu ıenc adama söylemedi. tahammül edemem• ve birdenbire o· hareketle dönmek ~tediıl:ini, başını - Pişman mısın? diye sordu. hayahnda bu kadar renk ve iz .. 
Ba~ka bir şey sordu: dayı çok karanlık buldu. Pencereye çevirdiğini görünce onun om•ızunu - Ne sual! dedi Canan. Ben seni sc- mecmua ... ıkarmıyacak, ler bırakan bir insan, h er mem• 

- Niçin bu kadar çabuk döndün? dojru ~kh. Bir kamt;ı gibi ıiddetle tuttu. Gayet sakin devam etti: viyorum. Sen benim havatımı de~iş- ~ lekette, 
0 

m em leketin en büyük 
Reşid: yağ.makta olan ya~mur, tçini ııkır.h - Dinle, asabileşmeye lUzum yok. tirdin, tal~ız, dümdüz bir hayattı hu.. kA w dl k adamı tayıhr. İnönü, Türkiyede 
- Mekı.>be uğrıyacaktırn, dedi. ile doldurdu. Yavaı<a: Yarın babama yazacağım. Üzülece • Bütün kadınlık hi•lerim, arzularım, aa-ı arın ar asına 
Durdu, dudaklarında çekingen bir - Ne zaman dinecek, dlye mırıl - ğini, bu hart'kete öfkeleneceğini zan- her şey içimde uyu$mH$h.ı Sen onla.- Cumhuriyet reji.minin bir talihi-

tebt''-Stim belirmişti. Sonra birdenbire dandı. Ne zaman?. BoKuluyonım... netmiyorum. zaten bul"t'da iken .fe- rı uyandırdın, ~en kalbimi, o yakıcı, yazılacak d ir .. lıte bütün bunları bilen ve 
yüzü değifti, aertleftl. Dudaklarında- Aya~a kalkarak odanın ortıııııına na ta.manda hastalandın, şimdi de fakat ilAhf ateşle doldurdun. Bu - JIZI takdir eden Türk milleti, derhal 
ki tebessüm kayboldu. Geı·c kadına doğru yürüdü. Orada kararsız kaldı. kendini yormanı istemiyorıJm. Ne nunla beraber.. lnönünün etrafında birletmeği 
pervaıız gözlerle bakb, omuzlarını Reşid: yapalım, muvaffak olmazean, gelecek Yorgun, acı bir tebessümle devam aziz bir vazife bildi. Devlet Reiai 
ıilktl. - Fikretle geldim, dedl. f,.kf'lede seneye kalırsın· diyordu. etti: Resmi daittlerde lrullanıl~n matbu sıfatile t imdi memleketin mu-

- Vapurda vazgeçtim; fazJ.a yağ- idi. Beni otomobili ile geti.rdi. Sana Gene kadın yumuşamarnı~tı. • - İstemiyorum, ıena bir fcnıtlık d 
rnur vardı. Sonra oraya bo•una, ma· hürmetleri var. Fakat garib blr ıey, _ Tembelsin, dedi. Sana hayret e- gelmesini ve benim bun:ı scbeb ol .. e~er1er ve kırtasiye malzemesi üzerin- ka derahnı elinde tutan ve 
nası:ı yere gittjğimi biliyordum. Alevdt"n hiç bahsetmedi diyorum. mamı istemiyorum, anlamıyor musun? de yeniden tasarruflar yapılacaktır. Bu milletimizin tarihi hüviyetini ve 
Avni vapurla döndüm. Gene kadın: Fakat, Reıidin gözleri parlıyor, yü- Devam edecekti, birdenbire sustu. arada bazı umum mildürlüklf'rin bil· milli bünyesini gayet iyi bilen 

Canan: - Darılmıılar, diye mırıld:.ndı. A- zü gülüyordu: İltiı:ıi de dönüp korku il~ k:1pıya lıak- f ve takdir eden lnönti Atatürkiin yük ma~ra !arla çıkardığı aylık mee· 
- Halbuki bu gün hntihanların 

1 

leve divac teklif etmiş., Rcd cevabt - Beni anlamanı isterdim, dedi. tılar, kapı birdenbire açılmıştı. Etikte ölümü münasebetile netrettig"i 
~- ' d • ·· 1 · ı· ded" ı H d'k ti mualar da bulunmaktadır. Kal;:ıd buh-~ş,a ııı;tnı soy emış ın, ı. a ınca kız.mı' olacak. iç olmazsa bir sene, senden hiç ay- Alev duruyordu. Onları ı a e beyanname ve onu takib eden 

- Evet, fakat ben çalışmadım. Reşı in merakla baklığAnı görün- rılm~ksı;ı:ın ya~amalıyım. Daima ya- süzdü. Sonra içeri girdi. Ev kılı~ında ranından, bu gibi mecmuaların çıka- nutuklannda devletimizin takib 
Hastalık. sonra tembellik, hepsi bir-' ce, i13ve etti: nında, yakınında olmak istiyorum, idi. Topuklarına kadar inen koy~ rılmamasına karar verilmiştir. edeceg"i yollan çizmit ve bu mil-
bi,.inf' karııtı, blç kitab açmadım. - Sana sonra anlatırım. A-TalOm hi- hiç olmaz.sa bir sene.. vişne rengi bir rob dö~ambr giymiş~ı. Bundan baş:ka devairdekl kôğıdlar· I t b h h I k d' . h 

-=:•ıstu. Canan bir teY söylemedi. Uye .. Alevin nit;in reddet•i~"ini tah - Gene kadın irkildi hayretle ona Kanapeye doğru yürüyerek ennesı- e e e eme a en ııme ma -
.F .. 'tat bir anda içi kederle dolmuvtu m:" edebilirmi!llin baktı: ' ne: ' dan tasarruf yapmak için, kAğıdlann ı ıua bir konut ma tarzı bulunması 
•Benim yüzümden der1ı~rini ihmal Acı bir tebessümle gülii'Tlsedi. j - Demek bunun için!. j - Sıkıldım, dedi. Seninle oturma- 1 at'krısına da yazı yazılması muvafık aö- İcab edeceği , üzerinde tevakkuf 
• diyor, diye dUıündU. H.ayır istemi· Sinirli idi. ~tide bir ıeyler ıöy • Reşid, cevab vermedi. Canan de • ya gelmiıHm. (Alka.sı var) rülmüştür. ederek demokraai prensiplerine 
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Yazan: PERİDE CELAL 

yet ve muzafferiyet e efl'İl"ır 
ceğini bütün kalb ve • 
timizle inaruyoruz. clıl,ııı" 

Büyük Şef, içinde y•t" eb~ 
bu emoalaiz dakikal~rıfl k J f 
miyetini takdir ve ıdr• 010~. 
Türk milleti her zaııı3" •• ~ 1• 
gibi timdi de bütün kalb ııirl~~ 
retlerini ıenin etrafınd• • 1 ,_ 
· k 1 · an'" ıw tırere sana o an un .. e lf 

granit halinde taha~C~ ,~ııt~, 
mit tir• Millet vazifesıııı of'.' 
ve inanla müdriktir. s-::·ıitıJJ'' 
tediğin ribi itimad ed~ 

Necip Afi it . 

- • t 
Siyasi tevkd8 

.. • ·sıııid~ 
Ekrem Ozdebrı ı ~ 

biri askeri mahk81111 

verildi d'" ~~ 
Şehrimizde, siyasi sebebi~~ ~ f 

yı tevkifa\ yapıldığına d•;ılıı'•;ı ;( 
dolaşmaktadır. Verilen rrı•ôıde şıı1'~ 
re, son günlerde Ekrem 

1 
ı11tı ~f, 

minde birinin yabancıtpr ~el~ ~ ~ 
olarak askeri istihbara~ .ışa,Şkct' 
ğı tespit edllmi,, kendisi 
kemeyo verilınlfür. 
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Molotof bugün r 

Berlinde olacak 
Rumanyadaki 

zelzele 

ff~KlKAT 

Milli Sef, endüstrimizin banisidir 
3 

JlllUlllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllUltlllll 

! Ş d b d il latanbullunun köfeaı E un an un an E 
= i • 
n ••• ""'''ll"''''"''' .. "'' .. '"'111"''"11'111'''11"'''11111111" Istanbuldan 

Koku yaratıcılar 

Londraya .. gora 

liitier, Boğazların 
llıiidafaaıına 
Ruayanın i•tirakini 
llıen' e çalı,ıyormu' 

1 Bütün petrol mın· 
takası bir harabe 

haline geldi 

Vaktile 

zaman 
şeker, dokuma fabrikaları açıldığı 

«hu fabrikalara ne lüzum var?» diyenler 

Evvelce Holivudda tfıklar ve aıeı mü .. 
henclislikleri diye sinemanın icadı o .. 
lan yeni ilim şubeleri yaratılmıştı. Şim
di haber alıyoruz ki Nevyork bu iki 
fubeye kokular mühendisliğini de illve 
etmiftir. Bu koku teknisyenleri 1t -
riyat olmayan mahsulleri iledir ki, y ... 

nayi filimlerini daha cazibeli kılmaya 
uj'raııyor. Dah. garibi bu suretle bun
dan böyle kahvenin içine konacağı kil
lihlar yeni yanmış kahve kokacaklar
dır. Çocukların oyuncaklan çikolata 
kokan bir boya Ue clalanacalctır. 
Daktiloların mak.lnelerindekl kordell -
lar manolya kokacaktır. Mentalı kur
fun kaleniler ve akasya kokulu taksi 
arabalan icad edilmiflir. Hatti yangına 
lcarfl sigorta yapan ıtlrketlerden biri 
yanık kokan mektub k&ğıdlın piyasa
ya çıkarmıttır. 

giden spor 
Bizde bıu yeni ve rüztl !lklzler, mem. 

leketl onun lıaldancla l:rlce ıydınla
tamadıiunız müddetçe, kum ve rü• 
riiltülü bir taklid balinde tatbikat.o 
ıirlyor. 

Bu ıabah Rumanyadan 
gelenlerin anlattıkları 

vadı, simdi 
' 

fabrikalarımız 

« çok şükür şeker, dokuma 

var » diye bir gurur duyuyoruz 

Spor fikri, bunlardan biridir. Aııııdo
Juda yeni teıkiliıttaıı önce; sp1.>r 
kulübll demek, futbol takımı de
mekti. 

Deııl• kıyumda blr kuaya ııidenlnlr, 
mevııimln en uyıun ıönliiiünüa 

ııiinleridlr; yiyecek - hahk bula
aaauuıı:z. Sonınca, .Bava sert de.. 
Meraklm pek yok de. ..ldlnda ce
vab •erirler. Ve bu konuımadan. 
Yarım uat IODJ'a, l'ÖJibJerlnl ırere 
~re. sizi, spor faallyetıerlnl Iöster
mek !(in, mezarlıktan yeni bonna 

Soıı [Ba•tarafı l inci Ahlfede] 
~~ Zltnanlarde Moskova, Basra ltör
ıi1t.1o1Ue ink!pf etmek meselesine ı
~ &oatermlttir. Bununla beraber 
' ttlerin bir ticaret yolile Botazlar .. 
~ itçen bir yola muvafakat edecek
dıtı • dair ortada hiçbir alamı\ olma
~ &ibl bunlardan vazgeçerek Bor, tın müdafaasını tamamile Türkle
>'l!ı~; İngilizlere bırakacaklarına ve 
~dtte , kendi menfaatleri için Basra 
'1tt Yolunu ~leyerek Boğazlara mü 
~' etmemek mukabilinde Alman· 
do lıı ha., tavlzat elde edeceAine dair 
~lbir delii yoktur. Buna mukabil 
ıı~h harbden ziyade hile ve kur
~ menafi temini arzusundadır ve 
-p~•r Birlil!nden Türkiye \iurinı 
lıJee k Uk bir 1-zyik icran ouretile 

l?l~ bir yardım teminin• çalışmaıı 
lü dahilindedir. Hiller, Rualara her 

Çıı,,~ valdde bulunmaja amadedir. 
ıı.ını ııarbdaki ileri hareketi durdu-
~lur. 

lıı,.,, lıikı Büyiik Britanyı, Alman 
~tlerin! defetm.Jş, General Ft-an.ko, 
''1t ~ kııvvıUerinin İspanyadan ıeçe
''%, Drltkize dotru llerlemeıi talebin! 
lv., :::• ve Mare,al Petain de hlcab
~ sulha kartı vicdan tereddüd· 
~O.hı aksülimellerine uymu,ıur. Bu 
~a t lfiUer, ba,ka bir tarafa, Mos· 
~~ !'> doğru dönmek va bir müddet 
~likomıntem pllrunı unutmak 

l)>i! Yetlndedlr.• 
~y lierald gaıetealnin aiyaıl mu
l0ı 1ti: 1Yhl fikri müdafaa ederek di-

"\i ı .. .,,, "'-nıar, harbi !deme ettirmek ve 
~•da Yeni bir nizam tesia etmek 
"ııı nda Moskovanın faal lfbirlllinl 
'ıı.~~ektedirler. Onların ıayeleri, 
>•t 'ft.ugı bir şekilde olursa olsun, Sov ... 
lııı, •Yanın da Almanya - itelyo -
•ı.,, Ü' arasında evvelce akdedllml• 
"'•ıır ç taraflı pakta dahil olmasıdır. 
~ ıı. •ile üçler paktını iltihak etmık
litt t~•t Rusya, Nazi Almanyaoile Fı-
'Yayı Avrupadaki yeni nizamın, 
~ı, 

0 
Bılkanlardı, tefleri olarak ta· 

11t it 1 •c.aktır. Gene Almanlar, Sov· 
"fı ~Yıının TUrklye Ozerirtde yapa
~ la>yik ile, Almanya Bulgaril-

li 14ı~ertk Yunanistana taarruz: 
·~ kdirde Türklyenln bltaraflılllnı 

ı •lıııek ıayeslnl de taklb etmek-

~ 
t -----
ı~~~naız müstemleke 
~de isyan ba,ladı 

, Y 12 (A.A.) - Havai ajansı 
.,.,. vlll lltı· · Yabancı radyolar Libre e 

' 1tı. lsf ktıvvetler tarafından hü· 
lıt. ftıaruz kaJarak teslim olduğunu 
ıı.,''ltted!r. Gabon'un merkezi o-
1t,lehrin teslimine dnlr dün ık-

Sı.dar Vlchy'ye hiçbir haber .ııel
lt ~U. • F'ranaıı hattı üslliva Afrıka .. 

lıı, ~I vali muavini General Tetu, 
efteşrinde Dakar yübek komi· 

1' ~lttili telgrafta, muharib oimı
~ .. lertn tahliye edi!melerl !;in 

lt lnüsaadeye cevaben ui kuv· 
...... ltıııandanmdan, .Her taraftan 
~ t1, 1.ltındasınız, lüzumsuz ve 

'- ~~lrebeltrden kaçınmak ancuk 
'>, ~nı<declir. Şehri teslim etmeniz 

(Bq taralı 1 lnd sahifede) 

NELER ANLATIYÖRLAR? 
Bugün deniz yolile Rumanyadan 

flhrinıize 140 yolcu ıelrniıtlr. Eltserlai 
İnailiz ve Rumen olan bu yolculardan 
Rumanyacla vukua ıelen tiddei!I zel
zele ve tahribab hakkında afağıdak! 
fılyanı dikkat malClınatı elcWt. 

YolcuJar aruında bulunan Rumen 
armatörlerinden Diyanzede, kcndisile 
görüten blr muharririmize tunları söy 
leınlftir: 

•- Zelzele esnasında Bükrefln bü· 
yük otellerinden birinde bulunuyor
dum. Sanın.it ıaat tem 3,41 dı baıla
clı. Ve hafif fasılalarla ,ıddetli olarak 
'5 aaniye kadar devam etti. Sarsıntı 
birkaç ııanlye içinde .. hlrde büyUk 
bir panik hıuulı getirdi ve ookaklor 
bir anele halkla doluverdi. Zelzelenin 
doğurdulu asıl facialar ela bu 1ırı
de ·cereyan •tm•ie ba,Iadı: Çünkü bir 
çok evler, çatılar yı.kılmağa başladı· 

ğından ahalinin büyük bir kısmı ev
lerin yıkılan •nltullı yaralandı ve 
öldU. 

Buiundulum otalin kar111ındı 90 ı
Ue.nln oturdutu muazzam blr apartı
man vardL Bu mua:uam bina zelzele 
emasında yıtatımdan fırladığım za
man yıkılmalı ba,1amı,tı. Dııan çık
tıktan ıonra apartı.manın bir enkaz 
haline ıeldi!inl ıördüın. Burada otu
ran ailelerden maalesef bir tek kiti da
hi lrurtulamlm1'tır. 
Bilkreıta hasarı utramıyan hemen 

hemen hiçbir bina kalmam" gibidir. 
Inanca ola nhıklkl zayiat hakkında 

maaleaef hJ~ bir malılmatım yoktur. 
Çünkü erteııi giln İstenbula gelmek 
iiur• Bü!trtıten aynimıılıın. 

Bükrefle bütün kurtarma ekipleri 
faaliyettedir, Telefon ve telgraf mu
haberatı tamamen kesilmiı oldutun
dan tatrıdıkl hakiki vaziyeti bilmi
yorum. Y ılnu: hareket edeceğim giln 
petrol havuaındı bUyUk yanııınlar 
çık.tıjı ıöyleniyordu.• 
lıtanbulda bulunan ailesinin yanını 

aelmek:te olan Rumen tebaaa.ından 
Mıdınaı:el Krlatln da JWılan ııöyle
ın1,ur: • 
•- Zalzelı yüzilnden f(lzel Bilkre

'1n blrçck mahalleri bir harabe hall
ne ıe\Jniftir. Hasııe.r &önniyen hemen 
htmen hiç bir ev, hiç bir müeueae 
kalmarnıttır. Zelzele emuınde bulun
du~uz evden deli slbl clıprı fırlı
d.ılırnız ıaman aanıntı korlnınc bir 
uğultu ile hlii devam ediyordu. Yı
kılan binaların gürültüsü, kırılan cam 
t. dökU!ın tutlalann patırdın ve hal
Jun feryadı inaana dehfet veriyordu. 
Hakiki zayiat hakkında mıldmabm 
yoktur. Fakat bunun binleri ııace~ı
nı tahmin ediyorum. Halkın bUyUk bir 
kısmı ıokaklara dökülen tui:la ve ki
remit Plrçalarlle yaralanmıştır. Petrol 
bıvus1nda mühim tahribat olduğunu 
ve büyük yangınlar çıktıtını Köııten
cede ı,ıttık . Biikrefl relen Aimın kıt
üın.ın bulundutu ıarnl:ıon va mınta
kalır da ul:ıeleden hasaN utramıt
tır. Bu kıtaıt arasında da zayiat me•· 
cuddur. Bano va Blikreıı.lc! ıkraba
Ianmı muclu kabilindeıı hiç bir fly 
olmadı.-. 

Rumanya Hariciye 
Nazırı istifa etti 

Milll Şef İnönü, bir pamuk lpliji fabrikasında tetkikat yapıyor 
921 senesJnde Alpullu teker fabrika-[ karşı nasıl bir aleyhtarlık vardı? Fab· satmak daha kArlı bir lttlı Tilrkiyede 

slnm küşad resminde bir ıazetecl ola- rlkalar kurulurken neler söylenirdi? her kurulan bir fabrika, ith:ıllt ıer· 
rak bulunuyorum. Bu küçük seyahat- Buna dair birkaç misal yazdık. Acaba mayedarlığı hesabına zararlı bir h•
ten dönüşte, gördük1erlmi etrafımdaki- aanayie karşı bu menfi mukavemet ne· reketti. 
!ere anlatıyordum. Bir gün bir meclis- reden geliyordu? Cumhuriyet devrin- BUGUNKU FABRİKALARA l\"J:.DEN 
te, ıene bu mevzuu anlatırken, bir tüc- den evvel, sanayi aleyhtarlığı Sakızlı BORCLUYUZ? 
car, içini çekerek: Ohannes Paşa gibi iktı.sadcılar ta .. 

Yent Türkiye kurulurken, Osmanlı 

İmparatorluğundan bakiye kalan bu 
bayat liberal fikirlere, bet ıenelik en
düstri plinlarını tatbik etmek ıureti· 
le filen cevab veriyordu. 

- Yazık paralara! dedl. Avrupa fab- rafından ilimane bir suretle, bir nevi 
rikıı.lan, bir kilo şekeri, limanımıza. 4 moda haline girmifti. Pek tabii olarak 
1.uçuk kuruşa teslim ediyor. Biz avuç o devirde, sanaylin en büyük düşmanı 
.dolusu paralar sar!ederek, bu fabrika- ekserisi ekalliyetlerden mürekkeb ve 
ları açıyoruz. Göreceksiniz bu ~ker Avrupa sermayedarlığının mümessille'"' 
fabrilcalan ylizünden, şekeri ne kadar ri olan ithalat burjusi:ydi. Sakızlı 
pahalı yiyeceiiz? 

Bugün vesikaya Ubi olmadan bol 
,eker yiyorıak, Umumt Harbde oldutu 
ıibi, pamuklu bez sıkıntısı çekmiyor• 
ıak bunu, endüstri pl.lnlarınm tatbi
katına borcluyuz. 

Mecliste hazır bulunanlar, bu tücca
nn sözünü tasdik ettiler. ·Dıfarıdan 
ucuz ,eker almak kabilken, ne diye 
teker fabrikaları kurarak. a:ümrük ta
rifelerini arttırıyoruz?• diye bir hUküm 
vererek lşin içinden çıkWar. 

Bu filtirler, yalnız benim tesadüf et
tiğim birkaç kişilik tüccar meclisinde 
değil, her tarafta en aklı başında a
damlar tarafından bile ileri sürülmek
teydi. 

ÇOK ŞÇKÇR, BOL ŞEKERİMİZ VAR 
940 lt'nes.lnde, gaıeteierde zaman u

man fU havadlılerl okuduk: .Su seneki 
,eker istihsalitımı:ı 100 bin tondur. 
Dünyanın bir çok memleketlerinde te
ker vesikaya tibidir, sahtı tahdld e
dilmiştir. Bizde ile hem boldur, hem 
serbest ... ~ 

NE DİYE DOKUMA FABRİKALARI 
KURULUYOR? 

929 senesinde, İstanbulda, Mahmud
P9tada bir metre pamuklu kuma, 10 
kuruşa ıatılıyordu. Geçen aenelerde Ja 
ponlar, bir kilo fanilayı, İstanbul piya
saaına 90 kuruf8 utıyorlardı. Halbuki 
buradaki fabrikalar, ayni miktar fani
layı 120 kuru.- mal edebiliyorlardı. İt
halit piyasası, yünlü, pamuklu, ipekli 
mallarla doluydu. 
Diğer taraftan Ankarada da, beş se

nelik endüstri pllnlan yapılmaktaydı. 
İııtanbulun ithali! tacirleri, fU fikir
deydi: .Ne diye bu fabrikaları açıyo
ruz. Bu fabrikaları himaye etmek için, 

Ohannes Paşa, bu burjuvazinin ideo
lojisini yaparak, liberal iktıaad görilt· 
lerine, •Sanayii dahiliyenln hinıaycsl 

muzırdır, Sanayii olmıyan bir memle• 
le.et, yalnız ziraat yapmalıdır. diye 
·İlmi Serveü ve Milel• eserini yazmııt· 
h. 

Bu k.itabdakl •lllmane!• fikirler, 
Cumhuriyet devrinden aonra. ithalat 
tacirlerinin kafasından bir tilrlil sili
nememifti, çünkü, ithallt burjuvası 
için Avrupanın hazır malını burada 

İıtanbulda, A vrupadan bir kJlo şe
keri •.s kuruta almayı düşünenler vır ... 
ken. İnönü, memleketimizin muhtfolif 
köşelerinden yeni fabrikaların temel
lerini atıyordu. Bu harbin vücude ge
tirdi#! ikusadl tazvikı tahdid ed•n se
beblerln baflllda, İnönünün temellerini 
attığı fabrikalar bulunuyor. 

Hüseyin AV1'1 

İnönü, Türk Tarih Kurumunda 
[Baı tarafı 1 ind uhllede) 1 •ttirilme1i ve her devrin bariz karak

nesini gezerek izahat almıflar ve bu teri gösterilirken mua!ll" mili.etlerin de 
kütübhancnin Dil, Tarih - Coğrafya umumi vaıiyetini gözönünde bulundu· 
Fakültesi müdavimlerinin de istifade- racak ve Türk tarihi ile diğer mill•t· 
!ine açılmış olmasından dolayı memnu- lerin tarihi arasındaki münasebetleri 
niyetlerini izhar buyurmuşlardır. bir arada kavratacak bir mctod takib 

Milli: Şef, bundan sonra kurum reisi edilmesi meselesinin ehemmiyetle göz .. 
Hasan Cemil Çambel tarafından ku- lınünde tutulmanna if8re\ bııyurnıuş
rumun hafriyat, netriyat, tecrübe gibi 1ar ve bu mevzu etrafında yüksek ff8 .. 
muhtelif faaliyetleri hakkında arzolu· retlerile Kurumu tenvir ey!emişlerdir. 
nan izahatı büyük bir allka ile dinle- Dört saat kadar Kurum merkezini 
mişlerdir. ,ereflendirmlı olan Milli Şefimiz saat 

:Milli Şef, milletin, milli benliğini 20 ye dolru ayrılırlarken Kurumun 
kuvvetlendirmek ve milli karaktere a- çahfmaları hakkındaki takdirlerini lüt
ıami inkişaf vermek: hususunda tarı- fen ibzal buyurmuşlar ve t~riflerinde 
hin yüksek ve müessir rolünü bilhassa Kurum mensublan ve Dtl, Tarih - Col: 
tebarüz ettirerek, bu değerlı terbiye rafya Fakültesi müdavimleri tarafın-
6milinden geniş ölçüde istifade edilme- dan, yap! varol aeıleri ve candan te .. 
si lüzumunu işaret buyurmuşlar ve ge- ı.ahürlerle teşyi edilmi,lerdir. 
rek Maarif Vekiline, gerekse Tlırk Ta- MİLLl ŞEFİN TEŞEKKÜRt) 
rih Kurumuna bu hususlar hakkında Ankara 11 (A.A.) - Riyaseticumhur ti bo ~n. ıaru ediyorum. Yarından 

~lıt.ı tnbardımana batlamıyacağım• ,, b• 
l'bıe1t ır telgraf alınml.f olduğunu 

~ .:" ,. le ve halen, fehird• kanlı 
"""' ~etlerin devam etmekte oldu· 

Ydttınekledlr. 

Bükret 12 (A.A.) _ Hariciye Nazın gümrük tarifelerini arttıracağız. Bu 
Sturdu, latifasını vırm.ittir. Yerine eı- yüzden ithalat ma11arı memlekete daha 
ki Hariciye namlarından Manolesko- pahalı olarak girecek, hayat pahalıJa .. 

emirler ve kıymetli direktifler 10.1.fet- Umumi Ki.tibliğinden: 
mişlerdir. Reisicilmhur ve Mili! Şefimiz İnönU, 

nun tayin edileceif zannolunmak.tadır. şacak ve saire ... • 
fdanolleaco, 14 ildnclte,rlnda Ro- KEŞKİ DAHA ÇOK FABRİKAMIZ 

maya resmi bir ziyaret yapacak o1ııın OLSAYDI .... 
~"' General Antone1eo'ya refakat edecek- 940 senesinde gazetelerde fU aatırla-
~ ll'tl' yaralama tir. n okuyoruz: Kayseri, EreğU, Narllll, 

Milli Şef, ayni zamanda tarıh '()rog· Ebedi Şef Atatürkün ftniye verlamın 
ramlarınm tanziminde ve okul kitab- ikinci yıldönümünde bu millt ySs dola 
tarının tertibinde tarihi teferrüattan yıslle necib duygularını bildiren sayın 
ziyade . Türk tarihinin umumt fieyrinl yurddaş;lara tef@k:kürlerinin iblıllına 
göster~cek devirlerin bilhassa teb11rüı Anadolu Ajansını memur etmto;:!P.rdlr. 

~·&ı.iinde Yeldeğirmeninde Mü- NAZJRT.AR AYIN 14 UNDE Malatya, Bakırköy bez fabrikaları, Bur 
~ ~~ L GİDiYOftLAR sadaki Merinos yünipliği fabrikası, Yedi 

Hiç hlr filme nulb olmayan ra(beti kazanan 

BALALAYKA I011;ağında oturan 11 yaşın· 
t,; ile ayni ookakta oakin 21 Büknl 12 (A.A.) _ Rador ıjann kule paınukipllği fabrikası ıece ve gün 
'i;...~\r ~alto arasında oyun yüzün- bildiriyor: dilz tam randımanla çalışıyor. Böyle 
..::_~\.i ita çıkmıştır. Neticede Yak.o Faşl.st hükClmeUn daveti üzerine olduğu halde memleketimizde pamuk • 

&
.""< bıç,,jı Hakkının arkasından Rumen devleti kondükatörü Başvekil ipliği sıkıntısı çekiyoruz. Mevcud fab- NELSON EDDY ILQNA 

tetile sırtından alır surette General Antonesco, refakatinde Ha- r.ikalar i.htiyaca kAfi gelmiyor. 
\oı... ı.,. ••. •ına sebebiyet verml7Ur. Ya rlciye Nazın olduğu halde, Duce ve SANAYi ALEYHTARLIGI NEREDEN M I:' J E K 

MASSEY 
Sinemasında 

devam edi:ror. ,~,:"".eye kaldırılmıf, suçlu tu- Kont Clano tle göriitmek üzere 14 GELİYOR? r_,. _, 
·"'.....,..._,,.,.,,,,.,,,,!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~"'~'~r~ln~iaanl!!!!!!!!d~e~!!!!Ro~m~a~y~a~11•'d•ec~ek~tir~·~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V~a~k~t~il~e!!!!!aa~n~a·yı··~k•u•rul~u·r·k-en-~,s·a-na,~yı:··:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~ 

R O
- s pa tutmakla cevab verdi. Derhal Oru- ku ve dehşet verdi. Herkes eviıle çe- servetler verilecektir. Sizleri uzun 

A R B A cun bataryaları faaliyete geçti. Fakat kilmiş, kapısını sıkı Sllu kapı.ımıı, zamandanberi kanlı pençesi altında 
~ ada, Türk toplarının menıiUnden ile· vakayiin inki§afını beklemekte idi. ezen kafir, yakında mahve.Jilecekür. 
... ride idl. Buna rağmen yirmi günlük Birdenbire Türkler, Cenine sarayı- Ce:ıalre istiklili ve şanı iade oluna ... 

~ - - - - bir top muharebesi oldu. Neticeı:le ka- nın önüne geldiler ve muntazam ıı- caktır. 
l . .........___ y a • le pek ehemmJyetslz :ı.lyanlar gördü. ralar üzerine dizildiler. Bicayeden ge- Bu vadler karşuıında, divan, an ... 
~Ql)ı az R ' Yirmi birinci gUn iki taraf da ateşi len Arablar da onları takib ettiler. cak Orucu haliıskiır tanıyarak onı 
--~T~.···••rılmı• Ekrem Reşid Tetrı~: No. kesti. Fakat Orucun töhreti nrsılmıf- - Yaşasın Cezair Beyi Oruc Rds!. tiıbi olabilirdi ... Öyle de yapll. 

'' tefrika tı. Gerçi emri altında, Hwrın •<>nder- Yatasın ki.fir düşmanı! Klfırleri o- Fakat, Selimin bir oğlu vardı. Yah-

•• ·.ı. ~ud kaleleri yok mu'! .. Şu 
• .. ;;;:deki kale ... Bütiln derd-

lı ~'lt;It r'liyor ya seydil .. 
lıı< u ·• Bu kaleyi neden zapte

L' ti~ t Ytkıan etmezsiniz? -
C'~· • , ... 
~~ •,, ıe~ ~ctiınüz elverir mi hiç ya 
"\~ h~ '"llrlerin topuna, güllesine 

.. il\ oklarımızın ne tesiri ola-

'-· lt.,ıı. 
'\:'""k tını bana bir tekun kuvvet 

ı:ı..'.1'>1 ' 0nu bekiiyellm halı ... So11 
~ ~Plediverirlz. .. 

~<.ıhı '1ıdlna olan emniyeti her
• r,dd~• &ülsuian serpmı,ıı. Bil
~ :ııı., dler, korkular zail olmu•-

\ "1 du..,,,1Y•U takviye ayni .-ınsn
~-t> old •ne kartı cen'l'.e muktedir 
~~ • •Aunu iıbat için ..,hrin iç 
~ Gı~:. diA:~r rıamt m•kamlann 
'>ı .u•n ,

1
"• Upanyollar tarafından 

lı tı~lirıı " ll'naların hemen kaı.ılma· 
'\~l)ı1t\ t~dl ve adanın karş;11ında
~ U.erine top mevkileri ha-

~'.'>ılı lıı tat B.rbrugger (Penon) is-
rlııde Orucun topçu kuv• 

vetinl U.dad ediyor: 
Babülveddı lkl parça. Bunlar tak

riben bir kiloluk gülle atabiliyorlardı. 
Deniz kenarında biri altı, diğeri dört 
kiloluk ıfilleli iki top. Balıkhane kı • 
pısındı biri on Hkiz klloluk, dlğe,;leri 
yedi vı dört buçuk kiloluk '"' guJJe
ler atan üç top. Sahilden iki yüz adım 
mesafede olan adanın üzerindeki kale
yi bu toplarla dövmek .ıUç oldu&una 
nuaran ta.hrlb etmek imklnsı:ıdı. Fa
kat Orucun l(lıatlndı imk1nsız keli
meaine yer yoktu-

Harekete geçmeden evvel, Oruc fı
panyo1lara kartı ulU.vvücenab giilter• 
mek istedi. Zahiren hareketi böyle tef
Iİr edilebilirdi. Fakat bu, haldkatta bel 
ki Orucun kalenin zaptını imkinaız gö 
rerek dUımanı korkutup kalede.o. har
betmeden çekilmeli lçln savurduğu bir 
palavra idi. ıtalınin lrumandaru Nlco
lao de Quint'e bir elçi 11:önderlp tes
lim olduğu takdirde kendiırlni ve mıt
yetlnl İıpanyaya götürecek ıemiler ha 
zır olduğunu bildirdi. Kuvvetinden a
min olaıı Jıwııandan bu lalr.Ufa flhri lo 

ki kaleye karşı hiçbir muvailaki.vet dur imha edecek!. Kahrolsun 011a ya isminde bir oğlu. Babasının ölüm 
diji imdad kuvvetlerile beraber yüz- karşı gelenler!.. haberi duyulur duyulmaz Selimin 
!erce yiğit vardı •ma adanın üzerinde- Nidaları gökleri çınlatırken ura- bendeleri çocuğu sarayın gizli bir ka-
elde edilememı,u. Şimdi Cezairlilerin k ıl ldı Be t U . pııından kaçırıp şehirde ti8klamıt1ar-

yın ap arı açı . yaz a ı zerın- · 11 ı· d ı 
bir 1ntnu Selim Ötemi'nin maiyeti bat- d O .. Ü dil ş h i b ta b dı. Sonra da Ispa.nvo arın e ın e o an ,_ 1 e nıc gor n . e r aş n s~ O , .. .. .. li C n··k 1 .. o mak Uz.ere, Barbarosu davet ettik- katedip Büyük Camia gidiyc,rdu. Pen- ran a . goturup va o,m.'!.rcs . u as 
lerine Pİ•man olmu,ıardı. Bu pilftl1Qn- ce:r•.Jerden başlar göriliı.dü. kııcılar 1 D?nl Dd~ego de Cordova ya teılım et-
hğı da sarahaten izhar ediyorlardı. k ki d"k.' ldü o mıt er ı açıldı, halk so a nra o u · nı· B ba. 1 k Be beristanda 
Selim Ötemı tae henüz :zahiren Oruca cun serptirmekte olduğu Pfll"aları k ar 

1 
ro: a~t. "h~~~lde b~ çocuğun 

kartı dost görünüyorsa da bir taraftan toplıyan Ceıairlilerin lvazt~ert, Türk.. çı arıkaca .f . ~ .~ ce'''lni t•hınin 
İspanyollarla anlatırken, di~er taraf- 1 1 sanca vazı ~ını ıore • 
tan da yerliler araıında Türkleri imha er n: eden vali Yıiliyayı İspanyAda Toledo 

-Yl'lşasın Ceıair Beyi Oruc Reis! ,ehrinde 'Kardinal Ximcnes'e gön -
için gizlice kuvvetler vücude getiri- Alkışlarına kanştı. On:.cu takib e.. derdi. 

yordu. Gün geçtikçe, Orucla yo1dafla- denlerin adedi adım başında arbyor- Kral Katolik FerdiMnın ölümün ... 
rının vaziyeti daha tehlikeli oluyordu. du. Paralar serpilip topıar.dtkça hal· d 1spa· nya tahb n_,. . ş l'ı 

ıfba ı o en sonra ~ ıncı ar 
Bunu naz.an ı ra a an ruc, yılanı kın Oruca .karşı muhal:ıbeti .~O(lkun- ıeçmişü. Henüz ispati ~ r:ımemi• 
başından eıınenin ne derece doj'ru ola- luk derecesıne çıloyordu. Boylelikle 1 ve Flandres'larda bulunan bu 
cağını düşünerek kurmakta olduğu ç~gın teuhürat arasında. Oruc, <'runie :e~: kralın yerine İspanyayı Kardi· 
tuzağın tamam olma~nndan ~vvel Se- vasıl oldu nal Xiınenes idare ediyordu. 
lim Ötemi'yi yok etmeği kurdu. Namazdan sonra ayni surette ve Kurnaz papaz, bu mü&lüman 

Bir as.hah Selim, hamamında. ölü ~yni coşkunluklar arasında Cenine hükümdar evlidından ne gibi menfa
olarak bulundu. Rivayete nauran sarayına avdet eden Oruc, ku:durmuı ıtler temin edebileceğini bir anda 
Çolak Ramazan iaminde bir ~e.ıiçerl olduğu tahta oturdu ve ıehrin teYh- keıilrdi. 
tarafındlln boğulmak suretile öldü - lerini, Ulemasını, kadılarını, etrafı- Ceıairdeki İspanvol kale~i kuman
rülmüttü. Beyin ölümü haberi ve nı ve zengin tacirlerini huzuruna cel- danı Nicolao de Quint, Jsranyadan 
katli tayialan ı:::hre yayılmakla esa- betti ve söze bafladı: imdad kuvvetleri latemlşti. 
..., peJı: cerur olmıyan yerlilere kor- - Her birinize mühim mevkiler ve (Arkası var) 

AJllERİKADA H4YDUDUN ELİNDEN 
KURTARILAN ÇOCUK 

' bir lahıcıkta bilmem hanı! lnılüb
Jerln futbol maçına davet ederler. 
Deniz, alıblldllfne, bir nııf• .,... hil
kat Uıraftndan dil7e1tilmlf mavi ır>Gr 
sahın halinde dururken; ~eler, 
kulılıııua fısıldarlar: ·Belediye, sa
ha lçln pan aJ'U'mıyor ki r. .. Bfr 
kere, bunu ••YD'amıyor ld. diye taı-

Bir müddet evvel Amerlkacla kaybo
lan . küçük Mark Triıtan bulunmuttur. 
Hik:Aye meraklıdır: Mark üç yatında 
küçük bir bebektir. Tam kırk ıekiz u
at bütün Amerika bu çocuğun kaybı 
üzerine büyük bir heyecan ıeçtrdl. 

hlh etmeli; IODra da, aafi denlı ne 
1 

gilne duruyor? diye haylanualı: içi
nizden relir. 

Çocultı Kalifomyada oturan zen&in 
baba, anHırun muhte .. m ikametglh
larmdan bir ıece kıçınldı. Çocuğu ça
lan 1925 senesinde muhaceret kanunu
nu ihW cürmünden bir kere mahkOm 
olmut olan methur haydud Wilhelm 
Muchlenbrock idi. 
Çocuğu iade için ailesinden yüz bin 

dolar istiyordu. Bu par• verilmedi. Bu .. 
na ralm.cn de küçük Mark Triatan 
aileli.ne kavu,tu. Nalll? diyecekainlz. 
Tesadüf .. Haydud Wilhelm Brock bir 
gün Kali!omya ormanlarında, kuca .. 
l.ında çocuk olduğu halde ıse.rseriyane 
dolıtırken oduncular tarafından far .. 

Denlı ne filne duruyor? 
.Hava, sert, balık tutulnw:. dedllderf 

ve lld meurhkta futbol ma~ ~
irrdıklan rinün aktanunda, komsu. 
miiletln bir bç balıkçı kıl'liının 
bnosulanmıxdı avlaııırken yab
lanc!ıfı haber verilir ... 

Karlı dai etei!nde bir bnya ıılc!er
aini:r: bir tek kanşlık düı yeri ol
mıyan bu kasabada her yam•e bir 
h!'lnr ve nıükenımel Ju..vak .. hası
dır. ·SJ>Ordan ne yapıyonttnuı?.
,u,.tt ıtnrm.ava kalkma)'ln: hemen. 
boıuk düzen futbol ayakkabılann• 
ve fonn•Janru •özühü.di:n önüne 
yayarlari hemen hfr mae tertibine 
,...rt .. ırt~r. HR1buld daf. e•1FJ1erfn u .. 
birile -linn.ı hal ile- baiırrnılı.ladır: 
•Kayaf• pUn. bY11fL.•• hani ln
u1:1ın, yen'ilrll.nde kank hle kullı
nılmamıt olsa, orada otururken lcad 
edecelf fular. 

Dıf. ne rilna duruyor! 
Ve f"thrıl, yalan .. nnl11, dlln m1111, 
mıhı!ll ve hayati IJIOrları alt ederek, 
demoro ufnılanık yayılıp ııldiyor, 
Cün~O nıeteleırhtıb. yerli havadiı 
dlvıe, toııı'kun Ve eocnk futbolculann 
ii~retfnf kH,..,f.,de.h ödeverek oektf"f. 
mae t•l'"111ftannı ne.şrehne'kte eok 
samlmJdJrter. 

kedilmı, ve yıkalanmııbr. Çocuk tek- l ·----""'---ıAlNK~~A~ll:!A~L:!I,. q 
rar bulundutu zaman sıhhati. yerinde, 
eeki halindeydi. Anaıı, babuı ıevlnc
den dellye döndüler. 

INGILTERENIN RARB 
MASRAFLARI 

Yeni İngiliz bütçesirıin harb yüzün
den günde vardığı 1arfiyat yekOnu bir 
buçuk milyar Franıız frangı gibi kor• 
kunc bir rakama Vartn1'1ır· 19ü büt
çesi 1,102,590,000 İngiliz lirası olarak 
tahmin ediliyor. Fakat bu bir Ulı: tah
mindir ve çok muhtemeldir ki vaka
yiln le•blan ile bu miktar aşacak, ae
lecek •ylard• bütçe açığı daha ziyade 
artacaktır. MalQmdur ki İngiHz malt 
aeneai bir nisandan başlayarak eı·tesi 

oenenin 31 martında bitmektedir. 

1941 bütçesirıin 30 eyUl!de bilen Uk 
yarısında masraflar 1,610,135,766 İııgiliz 
lirasına kadar yükselmiştir. Binaena ... 
!eyh bu müddet zarfında İngilterenin 
ıündelik masrafı Fransız frantı ile 
aünde bir buçuk milyara V&rmlf de· 
mektir. 

balyada Finlandiyalı 
antrenörler 

Melih Fenere dönüyor 
mu? 

Balkan oyunlarında talnnumıu en 
çok muvaHakiyet kaundıTinlf atlet 
olan Melihin artık futboldan vu • 
ıeçtijl.ni, ondan aonra da mensub ol· 
dutu Fenerbahçe lrulübündcn ayrıl
d'4mt yıxın,.tık. 

Istihbaratımuıa nazaran Melih, Fe
tıerbahçeye avdete karar vermiştir. 
MaamaliJı fimdilik futbol oyıwnamak 
kararını dejiştlrmeıni•tir. 

Bir dünya rekoru 
tecrübeıi 

ltveçte mevalml kapM1a mW. hı • 
ka11 olarak yapılan büyük bir aile ... 
ttzm toplantısında Ake Janson'la 
Gunılar Haı iki mil dünya rökorunu 
kırmıp teşebbüa etmişler. fakat mu
vaffak olamamıtlardır. Her iki kotu• 
cunun da birinci turu çek a4ır ıeç • 
tikleri söylenmektedir. 

Kotunun aonla.rı çok sıkı ve çe • 
kifmell obnut, neticede J ıınaon dokuz 
deklka bet saniye Ile kazanmıştır. 
Dünya rökoru 8,53,2 Ilı Taisto Maki
ye aiddlr. 

Dilnya mukavemet rakortmenı nn- M k 
landiyalı Tıisto Maki ile me,hur el- araton OfUIU 
rldcl Yrjö ?.fikkanen'in amat.ör • an.. ft.ılya, marat.on .. mpiyon.uıru tek 
trenör olarak İtalyada çalq.maları l· ecn~bt atlet olarak ittira.k eden F'ın
çln İtalyan federaliyonu bir teteb • landiyalı Mulononen 2.'39,23,8 ile ka· 
bilıte bulunmuıtur. Finlandiya fede .. I :ııınmıtlır. İkinci ııelen Maı.Ueld'in 

~[~~~!~!~~:ı 
* MtlJDELER OLSUN, FİAT 1 

MtJRAKAB&Sİ BAŞLIYACAK! 

Galiba yiyecekten gıyeceğe kadar 
her teyin, cinsine ıöre, üç, bet ku· 
ruş veya üç, be, lira artmuına alıf
tık. Fakat iki ay evvelki fiaUarla bu 
ıünküler araıında bir mukayese ya
parsanız, hayretten donakalırsına. 
Otuz kuruıluk çorab, 75 kuru.-, on 
liralık iskarpin 25 liraya, 130 kurut
luk Urfa ya&ı 180 kuruşa ve flaleb 
ya~ı 150 kuruşa çıktı. 

* DÖRT DAKİKADA 1000 
KİŞiNiN ÖLÜMÜ 

Rumınyıde bir zelzele dört daki -
kade bin klfin!n ölümUne •beb oldu. 
Bu, Erı:lncan feliketl yanında hiç bir 
flf. değildir: 

Uç dekikade 40 bln vatandaşı kay
betmi,tik. Fakat on dört aydır de· 
vam eden h•rbın hiç bir safhalı bu 
kadar yıldırım te&irl yapmamıştır. 

Fransanın 100 bin kişi kaybetti#! söy
leniyor. Londraya üç buçuk aydan
beri her ıece yapılan hava hücum -

Bir Fiat Murakabe komisyonu yok ları ıu şehrin on, on bet bin nüfusu _ 
mu? Var .. Bu Fiat Murakabe komi!• na mal olmuıtur. Anlaşılan hub fe .. 
yonu ne yapıyor? Tüccarın elindeki llketlerin en büyüğü dekildlr \. 
gıda maddelerini tespite batlıyormu,. * GAZE'I"E KACIDINA SARU.J 
Hangi tüccarın ne kadar malı oldu- PAKET ... 
tunu ve ne kadannı kimlere sottığı... Fatihte gaıete klğıdlarına sanlı btr 
nı anhyacak. Bu komisyonun reial 0 - paket bulunmut; içinden çık.an nedir, 
lan Vali muavini: bilir misiniz? Bir aylık bir çoeuk ce· 

- 1.1urakabe komisyonunun kon ... sedi. Bayle duvar kenarl.ınna yeni 
trol teşkilitı pek yakında faaliyete doğmUf kedi yavrulanr.ı bırakıverenler 
geçecek.. oldulu &ibl, çocuklannt atanlar da 

Demit .-Yakında• n murad ne - var. Onlar ol:uaaı., nüfusumuz on .. 
dir? İnsan ömrü yanında bir kaç ae- 1ann sayısı kadar eksilmly"'Celr:, bel
ne bile yakın ~~ndır. Acg,ba Mu· ki on1arm üç, beş misli çofalacaktır. 
rakabe, ab alan Uslni.darı ıeçtikten Kürtajlar, ilAçlar ve şeytanın bil • 
aonra mı başhyacak? J medili vaıntaiaJ:l• .. ~t~edilen yavru• * BAŞKUMANDAN DEGİŞİI'OR' !arın 1ayaını dütununüz. · ı * BiR TASAVVUR VE isTANBUL 

Arnavudluktakl lta!yan kıt'alnrının ŞEHRİNiN İlllARl 
kumandanı değittlrilmlş. Belediye, Ftnerbahç:?de bir otel ve 

Yunanlılar için pek hayırlı bir alA- bir f~kele yapacakmıf. Önümüzdeki 
mettir bu. Yeni ba~hyan askeri hare- yaz, lıtanbulun bu tıilıel kötesinin 
kAt esnasında başkumandan, erkA111- mükemmel bir a.ayfiye olması iateni
harb reio:i veya ordu kumandnnlan yor. Muhtelif caddeler harıl harıl 
arasındaki deği$1kllkler, o ordun~n asfalta çevriliyorj tehrtn içinde yeni 
işleri pek yolunda gitm~ne dela· tüneller açılman dütilnülüyor. 
!et eder. Cihan Harbinde Alman or- Alınanlar ile Çanakkale Boiımıın 
dusu Uti aylık bir hareketten sonra beynelmilel olmasuu isüyorlarmıt. Bu 
cephede mıhlanıp kalınca. erklnı- tasavvura vey• temenniye ne kadar 
harbiyesi değtştirllıniştl. Fransacı. ehemmiyet verditımlz belli değl.l mi? 
harbin ilk haflast sonunda Başku - * GAZETELER VE hd llltJVEZZI 
mandan Carnelin yerine de Weygand Gazete milvenil a)qam gazetelerini 
getirUml•il· Bütün bu d•ğişlk!ikler, de koltutune aldıktan sonra arka
harbin ~idlşinl değiştirmiştir. Fa - daşına: 
ka~ ınUletler bunu bildikleri hal- - Tam on dört ıaute! dedl Ta-
de, tavlAda kırılan pulun delitmesi, tınır gibi delil ki muba.rekltt! 

Öteki cevıb verdi: 
ı..lihln deiiflceği ümıdinl verdiği _ Şükret ki, hepsi d''rt --L" 
gibi, kabahati olsun, olmasın; .ı.~eni· Ya geçen aenekl gibi on ° iki;:;:":; 
len generallerini deiiştirirler. umld altışar sahife olsaydılar, ne yapar .. 
bu.. dıkl - B. S, 




