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İktisat haftası bugünBaş-1 
vekilin nutku ile açılıyor 1 

• 
)Bütün Vekillerimiz 
radyoda mühim 

konferans verecek 
" 

ra 

Ll!~e ve orta mek.· 
teplsrde 

bakalar 

lngilizlcr Dün 
Sidi Barraniyi 
istirdat Etti -İngiliz donanmaıı 
Sidi Barraaiyi bom
bardıman etti 

-------
'Üç ltolyan gene-

er· ç ve Tunca 5,5 
Metre v··k ıd·' se ı. 

~~~~~~~~----~~~~~~~~~-

BiR ÇOK YERLER/ SULAR BASTI 

Y unan:standa da tehlikeli bir hal 
rali 

1 

esir edildi J t "" • b • a_ an ugyan zayıata se ep oldu 
iKi ITALYAN FIRKASI ~!~7~:~de~~{~k;J~~:~~~~~ı S .. . 
HEZiMETE U G RA O 1 i~2 ~:~:f~u~r:.:e;;~ ~~~rı!f; u 1 ar Y U k sel ı yor 

Kahire, 11 (A. 

A.) - İn&llla ·-
mu:mi brar&bı... 

nuı bu aQa.m Def
relliğl lebl!i: 

Sidi - Barranl, ı-.ıff!ıtm~ 
b 11 &" ü n öileden 
IOllD ~tır. 

Ar&lannda üçü 
General olmak ıı. 

oere büyük mllt

j - .. ır alclılı. 
motôrlü kvYvetle· 
rlmlzln Deri v.ıı. 

ınarlan, •imdi. pr. 
ba dofru bareltil
la buhmmalı.ı..dır. 

Çolı. büyült mlk.. 

Yıt: m&Jzeme eld.e 
Nlllmlşllr. 

ESİRLERİN BA-
TISI S,008 

Kahire, 11 (A. 
1 A.) - Garp !:Ö· G. iııON SİDE 

ı 
lü.ndelti hareltU memnuniyeti maelp bir 
fekllde devam etmekled!r. Alman eslr
leriu adedi IOOO den fa.tadır. Btnlb: 
ladal ocıu ... 17ea bir ııolt harp malu
mesl ellmlse l'-ltl'r 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

ıfet halini alan tui?van Karaağaç G • ,. . 
ve Bosna köyü .ile s.ehrin irtibatım ayrırcsmı haberlere go"' 180 tanıamıle kesmıs. bır çok zarar ve re' 
hasaratı mucip olınustur. 150 . Tul!van Yunanistanda da aynı ev tamamen CV de kısmen 
sıddetle tesirini yapmıştır. •• _ 

Elektrik fa?rik_asını sular istil_li çoktu 187 6 ev tahıı·y d • ı d • eylemıstır. Koprulcr sulardan ıı;iı- t C e 1 1 
rulmemekte, Yıldırım ve Kirioha
ne tamamen ıı:öl haliıııdedir. Ev !er 
suların tesirile vavaş yavas cök
mekte devanı edivor. Aıtaclar üze
rine sığınan halkın tahliyesi tom
oaz, sal ve kayıklarla yapılmakta
dır. Tahliye ameliyesi ile idare a
mirleri yakından alakadar olmak· 
ta. zabıta, iandarma, asker kuvvet
leri ile belediye hümınalı faaliyet 
ııöstermektedir. Miktarı henüz tes
bit edilmemekle beraber nüfus ve 
hayvan zayiatı vardır. Açıkta ka· 
lan halk yerleştirilmekte, i~eleri 

temin olunmaktadır. Tul!.Yanın bu 
siddeti önünde vilayetce icap eden 
emirler verilmiştir. Şu dakikada 
sular mütemadiyen vükselınekte
dir. 

(Arlaısı Sa. 3, SU. 1 de) 

~ilevnenin Altmış 
üçüncü Y ıldönümü 
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L RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

İmamı Taki, kale'nin içinde, kesme 

taştan bir odaya yerleştirildi ... 
}!:.lif, nın vazivctı o kadar ta-bii 1 Halk, onıı unutsun- Hic bir dava

ve sözleri o derece samimi idi ki. cısı kalmasın. 
lır.:ımı Takinin kaU:mıe en küçük ı Diyordu. 
bir şüphe ıfrmedi .Bu daveti, bü- Halife Mütasımın böyle düsün
vük bir memnuniyetle kabul etti. mesi. sebepsiz dei!ıldi... Çünkü İma-

Ertesı ııün; Abbasi prenslerin- mı Tak.inin bırden bırc ortadan 
den . .;arav erkarun<lan ve binlerce kavbolması, Baıidadda bir hayli 
askerden mürekkep bir alav hazır- dedikoduyu mucip oldğu ı?ibi, Me
landı- Halife ile ııü:cide misafiri, ctinede de bir cok endişelre ve şi
Samr-.i kasabasına. ava gıdıyor- İuivetlcrc meydan vermistL 
!ardı. Medinedc bulunana (Ali Resul) 

* taraftarları , Bağdad sarapına mii-
Tanlanalı bir yolculuktan sonra. tcaddit meJ<tuplar ııöndercrck; 

(Samra) va _geldiler. Her biri birer LBızi, İmamı Takinın havat ve 
sar, Y kadar muhteşem ve müzey- 1 rr:cmatmdan haberdar ediniz. ken
ven olan cadırlara indiler. Bir kac'cüsmc büyük bır iman ile (iktıda) 

Wl, vakıtlerini avlanmakla gecir- ettieuniz bır zatın vaziyetıni b il-
diler. mek ısteriz .] 

Bir sabah vezir Yahya, İmamı Dive, adeta. Halifevi tehdide gi-
Takinin çadırına ııirdi: r;smışlerdi. 

- Ya, Sevdi! .. Bu civarda (Rii-
1'!' ~ _-alık) denilen bir savidgah 
r l l daha vardır. o mahallin evleri 

de pek meşhurdur. Emirülmümi- 1 ADLiYE POLiS 1 
nin hazretlerı. gece yarısından ve 
sonra, oraya gıtti. Ve sizın de ora-
ya teşnfını.zi rıca etti ... Buvurun, 
ııidc!mı. 

Ik'<ii. 
İmamı Taki, bu teklifi gayet tabıi 

_güı·erck derhal muvafakat ettı. 
Çadırın önüne cekilen .kıymettar 
bır kü>:cylana bınd.ı. Gıdilecek yer
den, aksam \'alcti avdet edilecegı 
icın. yanına kendi adamlarından 
kimseyi almıya lüzum gormedı. 
Verir Yahyanm refakatinde oldu

Dün bir idam 
kararı verildi 

... uçf unun karısı ihanet atti
~inden ceza 15 ssneye indi 

<İ'll halde, hareket ederek, Saınrfıya Dir miiddet evvel Şehremininde yor
l>ir buçnk saat mesafede olan (Ha- gnncı Kazanı, kal'lliı ile goyrtmeoro mu. 
nüs sealik) e ıtitti ,a.~bette bulunurken ö1düren Cevdehn 

Fakat oraya visıl olur olmaz. et- .nuhalo:emesi dun bırincı ağır ceza man
rafı_na eöz e~· .. Ora~ı bir avj k~~de· nebcel.ennuş ve karar bil. 
f<'rıne beozetemedi.ııı ııibı, ne Ha- dirilmjşlır. 
lifedcn ve ne de Halifenin maiye- Muhakeme netıcesındc, Cevdetin. 
tınrleo hic kimseyi ııöremed.i. O za- ihanetini öğrenince lr.ansını icbar ed&
man birden bire kalbine bir şüphe eve dovet ettirdiği ve kendisi de bir 
ııir~rek: relı: .\ııltı yorgancı Khımı bcrnıutat 

- Burası. ne valısi.. ne kasvetli kiijeye slllanarak gayrımeı,ru münase-
bir Yer. ba!m başlamasını rouled.lı:ip m~aoa 

D~'<li. çıltıp Khım1 bıçakla muhlcl.ıf yerlerin-
0 uınan, vezir Yahya. acı act den ,aratıyan.k öldurdüfü anıapım11-

l!'iiümsedi: lır. Bôyl.,..., .K.izmu taamoıuden !<.atlet-
- Ya, Seydi! .. Burava alısmanız !iti sabit olan Cevdet idama mahküm 

icaıı eder- Çünlcü, E.ınirüJmümiııi- edilmi,, ancalı: karuının kendisine iha
nın enırı uzerinc, bundan sonra, neti şiddetlı ve ağır tahrik mahiyetin-
burada ikamet edeclı:siniz. de C<i<ülerek bu ceza 15 oeue hapoe tah-

Dedi. vil edilmi~tir. 

TENKiTLERi 
=· . = 

Edirnede ne 
olmuş? 

Dün •Vakit. gazetesini okuılıUJ 
olan bir arkadaşa rustladım, tcl.l~ 
içinde rc!guflıaneye koşuyordu: 

- Edirııeden haber sormağa gi
diytırum dedi, elli ?ııenedenberı gö
rülı·u.} en hİr sel felaketi olnıu~; 
elektrik fabrikasmı sular basl•i:on
dan şehir kanolıkta kalmış; Ay
şekadında 1500 evi tahliye etmiş
ler; }'ÜZ yirmi ev çöknıü~ seksen 
ev yıkılmış. 

* Dün •Yeni Sabah. gazetesini 
o ... uınu~ olan bir arkad&~a rastla
dım, teliış içİode telgrafhaneye ko
~ı;yordn: 

- Edirncdcn haber sormağa gi
diyoı unt dedi; orada bir şeyler 
o!uyor alll11l~• ne oluyor? Bunu pek 
iyi anlı~·amadıın. Fazla yağınur 

yoğdığı için u~hirler taşmağa baş
Jamıs, sonra birdenbire kar ba,ıa
l •P hava ayazla~ınca ı.u tehlike
yi bortaraf etmiş. ... 

Diin •İkdam• ı ve «Cuınhuri-
yet; i okuyan iki arka~a: 

- Edirnede ne olmuş? dedim. 
Hayretle yüzüme baktılar: 
- Hiçbir şey olmaruış. 
- Edirnede bir ~eyler yok mu? 
- Var, sağlık!., 

* Edirncde ne olmuş?~ Anhya-
madım gitti!. 

Selami l:n.t SEDES 

tı1V1Er;ERRIC 

Üsküdar Birinci okulunun 
askerlerimize hediyeıi 

Üsküdar birinci okul talebeleri kah-
ranınn askerlerimıze k1$lık hediye ver
mek: il.zere aralılrında 124 lira toplamıı
lnr ve b upara ile yüı!er.:e çilt çorap, 
müteoaddit eldiven alar~• ICızılay Ü;rkü
dar wbesine lc:;tiıu etml;;J.ordlr. 

Örfi idare komutanı Baatn 
Birliğini ziyaret etti 

D 1 Ş --
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POLİTİKA 

Dün gece ışıklar yandı Hava gazı 
Sabahları 

iki Nutuk 
Yazan: 

Bu ay içinde umumi pasif 
korunma tecrübeleri yapılacak 

Neden az? 
Şikayetler uzerine 1 
Belediye tahkikat ı 
yap mı ya başladı 1 

Prol. Hiiaeyin Şükrü Baban 

A 
lman Devlet Şefi Hıtler 
ile Büyük Britaoya ka

bine Reisi Çörçil birer 
nutuk irat ctmislerdir. 

I$1klann söndü.~: . i ve maskelen- Bu ay iÇİJlde 1ehrimizde umumi ve ant 
me.si hakkındaki kararın Heyeti Vekile- bir t~rübe yapı.laca.kt:Jr. 

Hitlcr hitabesin<lc bir tnkıru es· 
k.i. davaları tekrar etmi~tir. ileri 

' sürdü~ ilk esas dünya servetleri
nin taksimindeki haksızlığı tamir 
fikridir. (85) mil)on Alman (690) 

ce. kaldırılması rnüna~betile şehrimiz- Bu tecrübeler tekerrür edeceğU)d:n 
de de dün geceden itibaren iç ve :hs h3 lkunızın maskeleme malzemesini mU-
tenvirat.a müsaade olunmustur. 1 ha!a1.a etme:si icap eylt.•mektedir. 

latanbal cihetindeki ha- bin kilometre murabbaı aı·aziye 
oagazi abonelerinden ba- malik iken (46) milyon İngiliz (tO) 

Yalnız cadde ve sokaklardaki 7200 Işık ma..<;keleme ve kararbna mecbu-

lflmbanın y~rler;ne takılınası 4 günde 

k:ab~l olabileceğiJ1dcn dün bunlardan an .. 
cak 200 zü takılmıştır. Bu.gi.al de 200 

1.:1.mLa eski yerlerine takılacaktır .. 

Tramv[lylar, otomobiller \'e otobüs-

lerle diger vesaiti nak!b e ı şıklarını 

mukeli olarak ınuh:ı.!az"' eLmektedirle['. 

Tram t1a y se
frelerine ilave 
Bugün tatbik oluna. 
cak tarife de.R°İiİyor 
Tramvay, Elektrik ve tünel U. Mü

dürlllb,>Ü bugiınden itibaren kil tari
fesi talbil< etmeiıe başlıyacaktır. 

Bu tarife ile en son gece tramvay se
ferleri. vasaU olarak 23,25 e alınmıştı.. 

Fakat ışıkların maskelenme ve karar
tılma mecburiyetinin kaldırılma31 üze.-
rı.ne saat 23,25 ten sonra da tramvay
lara ilave seferleri yapılması dün ka
rarI:ı,;t lmıştu·. 

İsçiler için de saat 1 den sonra ve 
sabahları erken birer tcamvay ilive o
lunacaktır. 

BELEDiYE 

riyeti cadde ve sokaklarda 20 gece, ev, 
düJ.k;ln ve huswt müeı:ı~rde de 10 
gc<::"e devam etmi;:tir. Bu müddet zar .. 

tında şehrimiı.de 80 ki$iye ceza kesil
miştir. Bu eczaların af!ı için dün bazı 
teşebbüsler yapılmışsa da kabulüne ka
nuni iniklın bulunamamış ve olmadığı 
d., arı la :;.ılnıı ı:: tır. 

Macaristana 
heget gidiyor 
Heyetreisi ~ehrimizde 

temas! ra başladı 

zıları ve bir kısım matba- milyon kilometre toprağa nıuta-
sarr!(tır. Bu müsav;.tsızhk bertaraf 

lar dün belediyeye müra- edilmelidir. Hu mücadele fakir 
caat eti erek havagazi- millet!erin zenı;inlere kar~ı açtık· 
nin •a!Jalıları pek az taz- ,1 lan bir ihtil.\I bayrağıdır. Bu zen-
yikle geldiğini Jikiiyet et- gi.ıı ülkeler rucyanında c\ \elco 

I miflerdir. mağlüp edilip mütareke isteıniş 
, pu yüzden bazı •ınai olaıı Fral!>a da ı!ahildir. Fı-ac.>a 
. da ınüstc.nlckesi ana vatan nüfu· 
ı imalathanelerin atıl vazi- sile mukaye>c kabul etmiyeccl< 

yette kaldıkları da bildi- dcrccecfo 1,;eniş elan bir menıkket-
rilmiştir. tir. A._'!laşılao büliin Mooloni'deki 

Belediye makine ~- I Hitler - Peten müliıkatlanna ı-ag-
be:ıi müdürü doktor mu- men Vişi hükumeti müsale!ıııua-
hcndUı Ertuğrul diin fİr- mede mü temleke tüyünden bir 

parçlll!lnt kopartmadıkça cidd.i bir 
kete kat'i tebligatta bu- sükün elde edemi~ec ·.a.tır. 

1 
lanmuş v" bu İ§te şirketin İngiltere ve Amerikayı, billrn.-sa 

, fazla para almak için mi- bu memleketlerin mali nıabfillrri-
Macaristanla yeni ticarl müzakereler ' ı niyetle hC!reketi olup ol- ni endi~eye düşüren mübadele sis-

yapmak üzere ~leye gidecek olan he- madığını tahkib ıeçmİf· temi ve altınsız ahş veri~i fakrın ve 
yetimiz ayın on beşinde şehrimizden ha- • parasızlığın zarurı bir n~ticesi gi-
rekel edecektir. 1 tır. bi gösterilmektedir. Dün~anın bü-

Heyete BC1.1 ·i Tahir Şaman reislik: tün altın stokları Amerika ve Frın ... 
:r.ıpacakbr, Tk•ret Vekaleti n•mın• Çorap ve fanila fabrika- sada, •illüsauı Amerikada birik-
heyelle Zelti Zeybelcoğlu b"lunac.:ıklır. !arına iplik verilecek miş oldugundao (150 milyar frruık· 

Heyet reisi Bedri Tah•: Şam.an :>eh- lık kadar da Fransız Bankasının 
rimlze gelmiş ve T~~aret ~Iüdı.ırU ıle te- ):~aptlan teşebbüsler üzerine Sümer- mahzenlerinde saklanmış bulun'"' 
maslar y .. pıruşbr. Tüt"C3rlarla da goru- bank yun~u ve pamuklu, mu~'<tl.eri duğuna göre ba~ka men1leL.etlct 
ŞC!"cek ve fi.kırlı."rıni alacaktır. ı mudurluğü çorap ve fanill fabrıkaları- için ~lt~ esasından ayrıhrıakta~ 

--o---- na ıplik tevzıine karar verrnlştir. ga,yrı blr çare kalmadığı ır.1a cd•-

V J l A Y E T Sat a bır kaç gune kadar baı!anacalı: 1' tliyotr.ılAdctad'?~deı'.~eri_ldbiklrçok ik-
ısa ç arın uşunmuş o u arı gı· 

ve S;ınayi Birliği tarafuuian tcsbit edilen bi dünyadaki altın stoku . nıün sip 
Vali muavinimiz Kara ihtiyaçlara göre tevı.iat yapı!3.caktır. bir .su.rette tekrar tevzi cdilt'cek 

Bazı belediye erkanınm valisi oldu olursa Umumi Harpten sonrıı go· 
huauai otomo- V:ı.li Muavinimiz Hüdo.I ~tabanın Bir randevü evi daha rülen büyük buhranların önüne 

bitlerine m'Üsaade İatendi Kars V>llliğine terfian tayin olunduğu geç:Imiş olacaktır ... denilmek i•t<· 
d .. V'l•·· meydana çıkarıldı ııiyor. Bu •orcllc iki alem 1< . ı~t 

Belediye ve ona merbut bazı miles8e5e un ı ....,ete teblil olunmuştur. 
mltd.ür, mühendis ve ~erine ait baı.ı A1umaileyh.in yerine eski valilerden BE'yoğlu Şaküli mahallesi Yazrc.ı ıo- karşıy-., dikilmi~tir: Allına kar~t 
husu.si otomo'.Jillcrıo, umum1 hizmet mülkiye müfettişi Raşit getirilmiştir. bk Topçu çıkmazı 9 numaralı evde o- iş, sermayeye karşı millet Jt;.ı:· 
işlerinin kontrollerinde istifade edil- İ!.>t.anbul Vali MuavinJiği vaz..tfesini turan Fahri isminde bir adamın tutmuş amafl.t- herkes bilir lil altını da :ı e
lnf"k ih:~ işlemeleri.ne müsaade olun- muvatf.akiyetıe başaran ve ~rk.esıe olduğu iki odayı kiraya vermek baha- rin alhndaıı çıkararak piyasaya ar .. 
ması belediyece Dahiliye Velclletinde.n [kendisi~ ~vdiren Hüdai .Karataban'a nesiyle randevuculuk yaptığı anlaW'ümlJ. -ıeden yine emek \.C iştir. Sernıay~
r.ica olunmustur. bu yenl :qı.nde de muva!laki,.et temenni ve yapılan cümıü mc.:;;hutta.. evde 4: çi.tt yi de hasıl eden fertler ,-c ın;net .. 

ederiz. nk2 ta.nnashr. lerdir. Dünyanın altın stoku bıl .. 

İma:ını Taki, başına ııelen fela
keti anladı. Fakat, son derecede 
metanet ıı.öeererek vaziyeini hu; 
bozrn:ıdı. 

Seyrüseferdeki ııahtekirlık I?"-,.,.,.=="""""'""""'""'""""""'==-----""'"""===-=--.._ giin yok olsa yine insan ... yi il~ 
Buraadan kaçan bir katil tahkikab ıreniıletiliyor ( -"'"" J madenlerden altın çıkarılır, yen• 

daha yakalandı J 1 işıetınmesinde fenol mah%111' cöri- Q fi :rI (.1 rI ..M_ e "V' .z 'L1 'L1 bir hacim teessüs eder, Nilekiıtı 
Bursada Vetik P•ııa hastaheneııinde P 1 Y A Q A !erek plJ.ka verilmeyen bir kamyonun sermaye de öyledir. Bütün secmn-

S>hle mua
7

ene k:lğıd.ıle i,fledlğ.loln gl>- yeter muzmahil olsa çalışmak k•· 

Örfi İdet1e Mıntakası JComutaru K.or. 
ıteneral Ali Rira ... rtunkaı dllıı öğleden 
""8r8 Basın Birliğmi. zlyaret etmlıtir. 

Örfi İdare Kumandammn bu llUtttle. 
vazifeye başladığı zaman İstanbul Jıılın
tak.a İd..re Reyeti ReUI Hakkı Tank 
Us'lm Basın Birliği oaııuna nıku bulan 
ı.iyarclini iade eyl~tir. 

Kalenin içinde kesme tastan ya
pılmış bir ev vardı. Vezir Yahya. İ
mamı Takiyi bu eve sevketti_Ora
va ver!eştirdi. Etrafına, muhafızlar 
dızdi. lmamın firanna ~ar 
bırakılmaması ıı;irı kat'i emirler 
wrdi. On.dan sonra dönüp, Samra
ya ııeldi. Halifenin çadırına ııire
rek: 

muvaklı:alen tedavi edHirkm kaçan 337 '---------------' M biliyetiode insanlar, istifade edile· 
=~~uum~~:~~ün R .. u::::~- Aixluyak. _,1~ Mühim miktarda ~~;=~:::.~:.Ü:~::::.~...:: d:·~e:~~ eden... ~~~~~~~~ns~i~~fk~~:ıhe;;,:ı,:.:~ bilecek bir tabiat, birıız ferda cıı· 

.,.. ~, "l&&.WlU. ~ <1Utll- kata geçilmi§tir. "b' d 1 t - 1 .1 d;şcsi olursa yine sarınayeler te-
mış ve Sultanahmet birinci sulh ceza kahve gelı'yor ııı ı evam ı a es vaıımur arı e mü- •at.-lrül eder. Bir hald .. I.i b<ı teznl 

Muayene kAğıtları matbu olup yalru.!: t H te ad· tahra.. ta a .,....-- ... 
mahkcmesmde 30r&Uya çekilerek mev- ye ara p m ıyen ...,a u,..ramamıs daha zi~ade amele kiHlesine bitaP 

KalıTe I'tholit B"ır'"'' •--·-~-- - p!Aka numarasile ;:.hibinin isim hanesi bulundası başlıca imil olmustu. , lrufen Bursa7a &Onderı.lmesine karar ve- 4-16• ... ı-cuuıua.u 90rlr.lda.n kalemle dokfw-uldutundan edildiğine göre onları m~mnun et: 
ritm.iştir. bn alınan mUhlm bir k:ithve parti&i bu- D · k 1 

1 
bu sa.ht•klırlığı yapon şoförün a_ym se- o 1 u y o r D iger taraftan 19H har- miye )'Brıyaca bir belagat hi c> 

u..,-tullab .,rgusunda Bursada İ•ma- günlerde şetırimiz.e ceJ<><ektır. kilde diğer Jcamyoo veya otobüsler için. benden evvelki en az 50 olabilir. Yalnız teferruattan ""rfr 

ı'l adında b" · · k d. in1 ·- .a_ı . • Şimdiden tPvziat hazırlıklarına b&1- ed'l••ek l tk "" ırını en a muucuaa ıçm de sahte iz.in, muayene k~gıdı temin et- senelik umumi sulh ve nuar l '"'° o Ufia. ou un uoıu 
- Ya Emirülmüminin!.. Artık. 

(Hadi ı [2 J nin. insanlarla bütün 
alal<ası. kesihııi.ştir, Diri dıri. meza.. 
ra ııirmistir. 

hıbanca ile öldüro(lğünu ~ Y11kalandılı:- lanmıştır. Anadolu viliiyeUeriniA de ih- mlŞ' olman bir ihtimal olarak ..._önO.O- mi hey'etinde eski sözlerden far!dı 
t •'- tesb t ı··---~-d •"" • sükiınet devresinde o zamanki. mu-tan sonra da, Sabı-i adıııda bir arkada- ıya,~n 1 0 ~- ır. de tutulmalrladır bir ton ve eda vardır. Tehdit , .• . c h . . sakı"nle • harip roill<!llerin biı·iktirilmis ihti-şlle beraber h•lahaneden hala pencere- Dü'nku·· ihracatımız ç d b" --•- ~ rk ep e genıı k lb' . ihaleye çok yer ayrılmış değildır· ıinden ip sarltııarak kaçlı.ldanru ıtiraf apa a ır ..,..aga pa e vat erza ·ı, ~' ı:;c>I. parası, 4 sene Hasımları bir hamlede k - hrü ted· 

etmiatir. ~'-
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bın' "-•~ ihr--·t __ .__ dii§enecek • • b •• k- • • ro<lcadelevc devamda avrıca mü-Dedi. 

* Dikkate $&Van olan hir cihet vu * 
aa. İmamı Takiyi ö.ldünnek husu- * Üıık!ldarda 1'15ık4dı Suınaperde 
aında verilen kararın. daha hiili lll>k.'.ılc 17 numacada oturan Nezahat, 
t&tbik edilememesi ıdi. bahçcsindeıı topladJiı manıarlan pLŞl-

Halile, bu lrorkunc kararın tat- rere1ı: 7emif. blraı: sunra zelurleoıme •
bikin<le daha hil.t tereddüt ediyor- !ameti cösterdığmc:.n ba.sW.aneye k.al
du. Vezir Yahya ile d.ıı{er saray er- dı.nlm~tır. 
kanının, bir an evvel bu ı.şuı bıti- * Tabmıde olomobil llıtlli satan 
rilm""i haklmıdakı fikır ve müta- Salın, Ali "' Abdullah, atın alınmak 
le:ılaruıı dınJ.evııı kabul etmekle ı..>teneı:ı bır lı:ı&ım otomobil lUt.ıltlerı 
beraber; ı •tiıı fatura vermedıklerioden dolau 

Mlut Korunma kanununa muhalif bı
[l] Av veri. reket suçile adliyeye verilıııJjler ve diin 
[21 (imamı Taki) nin L4kabı asliye ikinci ceza mahkemesinde muluı

'(Had;ı icti Abbasi sarat11nd4, lcen- ı-- eılilmltleıılir. Jılulıalteme, fatura 
~ne o suretle hııa ped:ııwrlımh. verme mecburıyett IUıkl<ındalti ltarann 

Hele. biraz daha sabredelim. sorulması için baika ı:wıe lc.almıştır. 

hıJ•mı11 EJc/Ji Rom•11ı: 33 ' 

Ç©fQ)~n VnD<dlo~ol 
Yazan: MAHMUT YESARJ _, 

uuu ~~ ~ ,........._ nnın ugun u ya:ııyelı lıim bir amil halinde btılunmustu. mir etmi!.k bahis mevzun değildir· 
RomaJl7'1Yll mühim miktarda portakal Beyazıt - Koslı:a :rolu ardllıııdalti mı>- Umumi Harp ile 1939 harbi ara- Kara Avrupasında takriben hltkİ' 
ve mandalina, ısveı;e barsak, Norveçe lozlarla parke taJ yığınlarının yol üs- Umumi Harptekiadea sın<l.a gecen senelerde, mezkur mil- miyet kurulduktan sonra deniı•· 
mce ke_,.. ıs· v""-e •'H'~ Hı" ül lünden süratle kaldınlınası be:ledi•ece şırı İm ı 1 k t d 1a· """" ., .. , ~~. aıu g - ' k d • eadelenin milleUerin iktısadi. mali, para or u aarruz an " 
•ag·ı •onderilm,.tir. alfüt:adarlara bildirilmiştir. i'. O e g"' 1cm1°"'t1• r sun k-ı- ••• b · T k ·ı··• ' • - T ,, ,, içtimai, ahlaki bünyelerin.de lıw;u- .........- enzıyor. e sı "" 

B .,__ R. ed d . d Bu taj ve molo:a;,ların bir kısmı Çıpı- 1 h t J ' ff'tlel un~, sonra ız nı oı:nı ..,, dol- le l(etirdii!ı buhran. tahribat telafi o an ava aarruz arına ıse ı 
ruya vapur oo~ceye Portakal -- olunamamışı. u yere aş ama ı6.nı c ar la K - ,_ da kız muallim mektebi karı;ısmdaltl l ____ Y_A_z_A_N_._· ----' · ti k b 1 d "- t kr ecli· 
it l ,_ alı:t sokağa na.klolu:ıacak ve bu yerin İDP- b ld k b hti ı· 'llC-ıya ı :rapı-c ır. Şimdiki muhariplerin belki de yor ve u yo a a aa n~ı 

alında i.stHade olunacaktır. Hamit Nari lrmalt 30 milyonu bulan cephedekı kuv- reye ve onun Başvekiline yükle; 
Toplanan sterlinlerin yellerinden başka Uzak Şarktaki mek istiyor. Bu mes'uliyet ba~1 

bedelleri Şehremini Halkevindeki M uharebe ic;inde bu.I_unan 5()() milyornı _J!e<;en halk kütleleri ı h_iç k~rışt~_rılm~ı caiz ol?'ıyan b•
1 

Men.ez Banbsı butı<llln bll' müddet reaim aergiai her bükiiınet askerı eep.- mucadeJe halınde btılunmaktadır cıbetltr. Uç, dort senedtr tcakuP 
evvel Ingıltere hü~ümeıinın kanırıle Ş•iıcemini Ha11<evlndea: he ile dahili ::epbevi av- Dii!er bir tabirle. ve en az harb~ e~en badisele~~- mı:s'uliyetini ': 
balkı.an lopladığı lncı.:.ız licaıannuı kar- ııu sene Evunizde 21/12/1940 Wilılo- eh . t dikk t "ti il 'd tesırJerıne, tahrtba~ doi!rudao yın etmek roluııu alüad.arlara d 
JWtuıı Türk parası olarak ödemek de amaloc resim v" Joloğrııf serı:isi a- nı etmeınmek.tY';,.: - _a .dı nabulunde ı a- doi!ruya maruz kalmaktadır Har- ğil tarihe bırakmak daha o7gııP 

re ~oz onun e ur- b' d ezk. ·zı . 1 •'t fib H'tl . b -n· 
ıçtn Ankaradan emır beklemektedır. ~ılaca.kıır. Serııye iştırak edeeelclerin ak bur" tindedir H ın evıı.m.ı. m ur vu erce mil- o ur • ., aama ı er yıne er....-m mec 1~ • arp ya- muh · halk 1-"'Uel · ta "-1·· del · t · faP1 
Emrin bucunterde celmesı beJdeıımelı:- esecleri kabul edUmeı!e başlanffilitlr. illet' -·'- file · von arıp ,... ermin yal-, t "" uca e ıs emıyorom; 
tedır. Ev kat.ıplıiine müracaat edilmesi. ~and ~· lD rnc ve M'"'-er 1r:a::r- nız maneviyatını dei?il. haı-eketle- mecbur edilince sonuna kadar gi• 

ııın_ a ı unsur arının ° ~- • rini, iradelerini de zaman geçtikceı deceeim• diyor. Mubur eclilnıe-

- Sadiye, biliyorsun ki bUl çok 
sinirli bır adanunı. !lie yapayım, 
t.a.zan kendime haklın olamıyorum. 

- Bu, yalnız dün, bugün değil. 
İki <enedenbcri hemen her &ün ay
ni baL FazJ.ı ) iu gö.z olmasın di
ye Nigıi.rıa sofras"u da ayırdık-. 

ver, haksızsın, de. Susarını... Bu ka
dan fnla artık- Bu kadarı fazla •. 
Söyl•diklerim yalan mı'/ Yanlış 

mı! .. 
Sadiye, başıyla tasdık ediyordu: 
- Jlayır, bayır. Devam et, '" se

ni dinliJorum. 

şehrrlerde, kasabalarda. koylerde artan bir ,siddetle sarsına.kt dır nin ne demek olduğu balı:ikattO 
kalan kısımlarını teskıl eden vaslı a . 1ın ğa d - b' leli earP 
erkeklerinın, kadınlarının. kızları- M uhariplarin dahili cep- ""b.rtt'. 

8 

1 e1 .ı1 er d ". s1oad r. h ,9• 

lık . . u un sav e ı e eoız er e, n\ 
nın ,l!enç çal(ına. kadar olan ço.- • helerındeki bozukluklar \arda ve karada devam etmektedit· 
cııklarının mefkü.relerini, manevi- fazlalaşırke-, harp cep- Yapılacak bir iş var da ~apıJıııY 
yatlarını kuvvetlı bulundurmak.. helerindeki mat.eriyallerin yerleri- yor mu?. 

Sadiye de sofradan kallı:ınJ1tı: ı rek başını çevirdi: Sonra kavgı.ı eınıck içıu hep yemek 
. - Yine canıntz kavga etmek is- - Bilm.iyomm. dedi. • Belki 1ki- ıan1 .... nların1 ınti.Jıap edi~ on.unaz. 

tiyor. 1 mu.de haklıyız, f'aut artılı: ı.an: 

~ediuı bey, hiddetle •oluyordu: 
- E\.·et dinliyorsuu! Ehemnıi~·ct 

vererek 1cğil, beni daha Zİ)ade 
kıı ırm-•'<, büsbütün çileden ~ıkar
mak ıçın. karşıcıda sükiiuctJe- otur
muş, gülerek benı dinlıyorsun.. Ben 
sinirlrnıp, lıiddeılendi!.çe gözleri
nin L(l gulilyoc memnun oluyorsun.. 

sarsılmasına meydan vermemek ne veoilerını mütemadiyen ilave İngiliz Başvekilinin hitab.ısi, b~ 
Lazımdır. Tekruk vasıtaların teka- etmek imka~ları da azalrnak:adır. nutukla hiç irtibatlı değildir. fr 
mül eyleınedığı, şırndikıne nisbetle Avrupa nızamı. Afrika duzenı. kat başlı ~ına yeni bir bava g~ 
kemıvet. keyfiyet, cıns, miktar tti- Uzak Şarkın intizamı gıbi nazar• tinnektedir. Misler Çörçil mUS-11 

barile az olan e:ecmış harplerde da- mütalelar arasında. muharebenin olm1yan durumları Meclise açıJJ.· 
hıli ceohcn teslul eden kalite bu- devamının. muhriplerin herpten ça ve olduğu gibi haber verm"1<1

' 
e:ünku muharebelerdekı ııibı fazla- evvelin ve şimdiki düzenlerini ne o udar istinas peyda etmişti ~ 
ca miiteesı.ır olmaz. btraz mahru- hale ı:ıetırece.ııı tetkiklerden, müta- Fl:indr ric'oti, Norveç mnvafia~· 
mivet çeker, yoksulluk hiSS<'der, lea pI'Ol(ramlarından harıc tutul- yetsizliği, Sidi. Barrani - Sollu~ 
fakat tarlasında. m:ıgazasmda. fab- maktadır. Akıl. mantık. ba:;iret, çekilmesi ve saıreyi bütün çıpla~ 
rikasında. tıcarethanesınde. yazıha- mubarıp devletlerin usullerıne J!a- lığile hikaye etmiş a daha kii~ 
nesınde işlerıne sakinane d;,vam velerıne ı!-Ore sonwıa kadar de~am haberlere bile ıntiıar laztm geld

1
• 

eylerd.ı. Bu ahval mulıarıP devle- ettıreceklerı .imha harbine n;hayd ğini ayrıca temin eylemişti. Bin• 
tin. mıllelın, h~ıimetın mukave- verroelerıni istilzam ettırıvor, Bu eualeyh bu ut iyilikten bahscd<~ 
met kabılı\'etını, zafere ulasmak i- hususta yaluızca hıslerin, ihtiraı;la- se, nikbin göriinmeğc baslarsıı b~1 
çın anudane sebatıru ıemın ederdı. rın ı:ıalebesi, hakmıiveti devam ev- nun kı~meıi herhaoııi bir d,,.ıe. 

p Nedim be~·. tekrar ay;!ga kalktı, 
encerenin yanındaki kolluca Bu tarzı hayat senıu ho~una gıdi- kalbondc tutu~an bir yangınıu kı-

oturJu_, kot1annı kavu~turarak: .vor~a o başka ..• Hen bundan hiç \'ılcınıları gözler1nc~e parıldıyordu. 
- !;'imdi içi.aiz rahat etti mi• de- l tezzet alnııyorum.. Kıs.k, boguk bir •esle Sadiyenın 

di. llaydi, devam ediu. Siu bekli- Nedim beyuı. bıraz en elki hid- yüziine lıa) kudı: 
1orum. deli C<'(IUJŞ, sesi deg.şnıi~ti; - ı:,·eı._ B:ıı,l.a z.aman.lar ha-

s~diyenin, ~JartDl (alarak, i- - ~cfret ediyornlU~SUD :ibi ba· UIDJeft:ndinın ) ÜLÜUU gÖrJUe.k na~ 
deıa ıneydan okor .gibi di.k bir seı;- na bakıyorsun. slp olmuyor ki ... Ancak sofra ba-
le re1 ap vermesi, Nedim beyi ş:ı- ı Sadiye, doirulara.k hakaretle şında ı;örüşebılıı o ruz. 
ıırıruı~tı: baktı: Sadiye, onu lıa:vrelle süzüyordu: 

- IIiıldet etme, rica ederim. - Bu suııli size ben sornıahyun? _ Ne demek i<tİJorsun? 
Sadiye a.'-tbi bir kahkaha kopar- - Seni sevmiyor muyum? .•rediıu, titrıyeıı cllerını uıatarak 

dı; - Nefret etseıdinıı yine başka , bagırıyordu: 
- Acaba hangimiz daha hiddet-

1 
türlü tazıp cdeme,dioiı kı... De- - ~e denırk istediğimi prkila 

li. , j minki biddelinız neydi? Mademki anladın'. .. Bir ayııı jfinde Ü\· g-i.in 
- Ha ·ız mıyım? Aııçıyı, hlı- bo kadar ~abuk nadim olacaktınız, •vde oturdun ınu? Günlerce, g-cre

aıclç.) i id&rc elınek, kadmın vazi- l ueden o kadar şiddetli hareket et· !erce denm <-<len mi.safırlikler ... 
fe.;jdir. Bu halden sen de memnun tiniz? Ö}le ya, ge-ıme, eğlence varken 
mıawı?. Haksızsam söyle-. .. \ Nedim, Sadişenin yanma otur- "'de oturulur mu hıç?. Sonra da 

ba.cUye. dudaklac11l1.ll ucile ciile- mU1tu: yıne .kabahatli bcıı!- Söyle, cevap 

Sadi~·e, j.:.o.:a:o.ına acımıyordu_, o
nun huy~•JzlukJarına tahammül 
etmek pe\· güçtü: 

- Ağlı) R~ ım mı? diye sordu. 
Nedi1n lY!y, elinr- geçirdiği bir 

çat:lı kın~wkm~ gibi sıkıyordu: 
- HakB.~ten. ağlanacak hale 

geldin. İki ""'te ıçin Yakac..ağa gıt
tin, tam bu !tafta kaldın. 

Sadi~·e-, masanın üzerındcki çi
(ekliktm alcl•i'J bir suı gülün, diş
l~rile yapralı:l.-rını koparıp kopa
rıp yere atıyonlıı: 

( • .<\tk<uı tı<ır) 

Tavvace buc~ları, sehirlerin. livecekse. harbi bütün dünvava ad~n~.n ağzındaki hika:ve~~n ~~ 
kasabaların. kov1eruı.. ın;m~ale teşmil eylememek husu.sı.:nda mu- ba buyuk o_lac~~m,- ~ıt_eounı ~ıt 
vasıtalarının. ıstilısal, ımaliıt, ıase. hartıı devletlerin siyaset, askerlik. hafta fasıla ıle ustuste ıkı def3• • 
ıs merkezler~ bambalanması, fikır adamlarının. dJkkat ve basi- ki iyi h•berlerle :lteclis hu2uru~, 
simdıkı harbın aııırlıklarını. yıkıcı. retle hareketleri ıcap ediyor. Zira çıkmaktadır. Ge~en defa TarıaJ' 
vkıcı tahrıbatını sümullendirın.ış. milletler ıçın '?iişterek nızam ve basJ<m.ı~ı a~atm!ştı. ~u- defa 

4
;'. 

tir. mroenıvet. telatısi e:avri kabil bir ba mühim bır hadıseyı ihbar ~ 
1914 de baslıvan Umumi Harp 4 l(enıslikte harap olmak ı.elılıJı:cınn- yor. Mısır cephesinde İngili~ .,,.. 

Tıl devam ettıvse bunda. cePhe e· dedır. (Arka.u Sa. 4. Sü. 5 dol 
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BiRINctKANuN 1940 iKDAM SAYFA- J 

~~~;·~ 1 lf~fer} (_ı K T 1SAD1 O AH 1 S ;;;ıı f :0.ğ«.J. 1 
~ ... ~ Plevlenın altmış ·. - ~ ~ Dünyaya niçiıa 

Ticaret Vekaletinin Tebliği 1 ~~~;; t:;~;, ::: ~~;::.:~:;;~r~ü ;; Mi 11 i S er m ay e, nı[fç~s~~;.çi~~~~~·:o .. , .. 
başka imparatorluğa, bir yabancı , , 

E •• t" • • İmparatorluğa talibiui bağlamış = .·u · r--- Diye bJr yazı yazmış ve biz de T .. t.. M.. t hsillcri gc tu un pı- D k "h olan bir hıyanet müessesesinin, D ,, ........ dün, onun cevabını verit gibi ol-

u un US a ki }' d" L ~mir ve ~~~i ı rtcatı ~:;,ı::ıı~r::·~~;;;;::;:cı;;~:z~~~ evletin himayekar siyaseti, j: ~ıı:;!~ı~:r?n8l':~"::ir ı:;;,:~as~a;:t:~;; 
Yasasının açılmasını be eme ı_ I~ ı.sansa ta.ı tutu uyor ğunun ittifakile boğuşmağı kabul bugu'·nku" Mı"ll"ı Tu""rk ., kü yazısına şu başlığı koymuştu: 

·"-ülii etmiş bir avuç Türkün,· neler ya- Serma- Dünyaya niçi'! geliriz? 1 3rızl mahiyette olan mU,p>. - ~ 
Ankara, ıı (A.A.) - Ticaret VekAle-] olmayıp . de elde olan bütün im- ı ' I t A pabildiğini gelecek asırlara tekzip Bu da bir gün önceki sual gibi 

tinden tebliğ edilmiştir:_ tı:ı jzal':;'~::rdan istifade edilmiştir. n o 1 ere vrupaya edilemez bir nümune halinde SUD· yesini meydana getirmiştir 1 ,!şatfeı.m.ı sanki? Gönderirler, geliril'. 
ihracat maddelerımızın en başında kan v~ . dahilinde ber hangi bir il<>- muş olmasının en beliğ ifadesidir. 1 

gelen tütün mahsulümüzün piyasalarını _Bu şe~tızlık ve fiat sill<Otu tema- gıda maddesı' go"nde Tiirk milleti büyük kahramıınları ,,,,, ılı=· Diyeceksiniz ki: 
daimi bir surette takip etmek ve bu pl- k~lde ;cı: endişe etmeye asla mahal • arasında Pilevnenin Osman Paşa- :;;:;;;;;; 1 1ı ~ - Kinı gönderir? 
Yasanın saUih ve nizamını bozacak her yillle 1 tem...il- bir mahsul almış sıru zikrederken bilir ki, Pilevne- . . . . 1 BizJ fasulye, pirinç, nohut, pas-
bareket ve te.ınayül~ önl~n?ek ~ümhuri- yoktu:~ B~ev~tün piyasa.sının aç~ı~a rı'lmeslne razı deo~ ı'I ninen büyük kahramanı bugünün SF.::RMAYENIN ıstıh~lde ve lkendl mcmleket~de, ecn~bi~eri_n veya hrma, sucuk, portakal, limon deği· 
yet hükümetınin daıma ıttna ıle takip bulun .. den bugünlerde büti.ın tutiin en sağlaın askeri olan Mehınet~iğin istihsal olunan enıtiayı kıy- r~ay~~a~~ ve~~ğı:z gı:rımuslümle- liz ki, bizi buraya herhangi bif 
ettig~i bir siyaset olmuştur. ıe~a~~~~ll e. iti'nalı emeklerile e1de et- dedesi Mehmetriklerdir. tnetlendirme hususlarındaki rın sa esırı 0 Ulj · nakliyat ambarı göndersin! Gön ı u.-~ı erı Vaşington, 11 (A.A.) - Beyaz Sarayın * 

Geçen senelerde her devrenin husus m . hsulü.n değer fiatını bulması bir tebliğine göre milli müdafaa endUs- Pilevnede asırların Türk kahra- mühim rohi, bugün artık mutearife ha- M . . deren ~öııdcrir işte! 
şeraitine göre zamanında alınmıs olan ti~len ma dan ·yade müsait şerait trisinin demir ve çelik ihtiyaçları o de- mantığının mütekim.il nümunesini tini almış bır hakikattir. E~ILEKETIMIZDE sermaye Yine diyeceksiniz ki: 
tedbirlerimiz bütün müstahsili ol"." ge- içın her zam'.'." :~t'I olarek bilineli- -ec, artmış bulunmaktadır ki 3 llkka- göstermek zekasını Gazi . Osma~ İstihsalin, servetin yalnız cstiy> e _1areketıerı ycnidı~ .. Hünkar - ~eki, o gönderellin adı nediı 
niş kitlenin menfaatlerini ve alelumu~ ~evcut oldu:-:~mlcketimizdcn müb3- nun tarihinden itibaren demiı cevbe- Paşaya tahsis etmekle, Pılevneyı müstenit olduğu hakkındaki telAkkının lskelesı muahedesuu mutea- acaba. 
tütün ihracatımızın memlekete te~ın dırler. Gere bUyük ecnebi kumpanyal~- rl, dökme. demir, demir hali taları, bazı, Gazi Osman Paşanın zck~s11~ın n8ıa- ne kadar batıl ve ne kadar yanlış oldu· ı kip yapılan bi~. ik~ istikrazı i.stisna ede- -;-- O gönderenin adı kazadır, ka 
ettiği geliri korumak bakımından tesır- yaat yapa_n . üdahale arzula~ demir ve çelik: maddelerle yarı islenmiş ccrası sananlardan degı ız. ':'ı ğunu htldiselcr göstermiştir. cek olursak, Türkıyeye ilk gıren para; za. 
li olmu3tur. Bu arada muhtelif memıe; rının yenı .pıy::Y:rl~rnüesseselerin ar- ;;ıığer bazı maddeleri ruhsatiyeye tabi l\.fehnıctçiğin yüksek vatanseverlı- Tarihi tetkik edecek olursak· gölil- Onmanlı bankası nanu altında ecnebi Tekrar soracaksınız: 
ketı. 0•le yapmış olduğumuz anlaşmala ve gerek mılll Y_1. ,1 . •e 111. h;"'r'··· • R · g"ın" ı· vu""ksek f rr tı"nı' .-u··ksek as B Nası) f • K · d · 

..._. ..,.... ,14..1. tutrn:ı.k: lüzumunun hasıl oldugunu eı- ' ., craı::oa ' ~ - ruz·· , kı· sermaye sermayesi idi. u - o ur. aza ııısauı ttn-dI alt ted -·bayaa kabı ıye~ erı \ . . ' 
ve başkaca alınan j!ı:tıs:ı ve m - tan mu 1'" Ue yapacagı sicünıhur Roosevelt bildirmi~tir. kerliğiui kullanabiln1ek mueızesı- ilk insan kadar Y A Z A N bankanın Osmanlı yaya değil, biliıkis dün' adan ah-b··-l··le ıu··ıı··ınleı·ı·mı·zı·n hariç piyasalarda ,·deresinin nazımlık ro u_ bü · ·· t 1 1 b' k d 1 ret ·· d · 

1 .... , iyet . t' mı pıyasamızın - Va~ington, 11 (A.A,) - Demir ve çe- nı gos erıne.;: e ır uman anın ne- eskid~r. İlk insa~ 1 iktısadı ve hatta egon erır. Görınüyor ınusunuz 
satışını temin hususnda memnun milbayaalar~ ız: ~umi bır ii.benk k hakkında Beyaz Saray taraiından lere muktedir olabileceğini tarihe nın ihtiyaçlarına Salaeddin Kar:ınahçı Q;,ınanlı maliyesi' bu kadar ~tomobil, otobüs, tram~ 
verici neticeler alınmıştır. Y'.ik b~r fera v . f t min neej:rdilen tebliğin Japonya için esaslı izah etıniş olan bir ka.hraman11.k aı·t her hongi bu· üzerinde oynamış vay, vanur kazalarını, bunlar insa-tt . ek 1 sını ve inkı.Şa mı e d dı .. 1 

BHbassa "'. urasını tebarüz e ırm iı·ı·ıde açı rne . ..-n~· bir madde olan demir ve çelik ihracatını es tanı r. oldugu rolleri he- nı ncr-e ere J?önderivorlar? • ı·· • b mnıyet ~ın nesneyi daha ko-
lılzımd•r ki. bugün dünyanın başlıca .. ~· için müstahsile haklı ır e 1 bir ıniktar daha azaltac:ığı tahmni edi- 1878 den bugüne kadar taın alt- layca temin için kullanmış olduğu basit pimiz biliriz. İyi amma, o kazalar başka be-
ttin ist.ilıhik: merkezlerind~ Şark tutil~ edecek esaslı unsurlardır. Uyar. nıış üç yıl geçnıiştir. Bu altmış üç bir 5.let, te;.ılllık eden istihsalde istismar 1 Osmanlı pi~a~~ında C'rn. -~b. i se~-mayesi nin1 dediği ot kaza başka! .Beninı 
nün~ olan ihtiyaç daralmamış, biliıkls Btı :tibarln çok yakın bir zamanda ~ill<r<:, Abluk•da Müsamaha ' yıl içinde Tuna boy farının tanıdığı olunan bir sermaye değil midir' atlarının kapıtulasyon ku ·ıacı ıle koı- dediğim kazayı, bakınız sair, vak-
mtlh'elj·r •. eb0 pler. tahtı tesirinde bu 11,cak olan E~c tütün pıy:ısası ıç_ ı_n oos·· •-ımiyor en ası·ı efendı' bı'rçok feragat tere · illi t•t e b '!, · ı 

" ..._ . d'l" nisbetler- a~ .... . . -: e emniyet ve Jti- ı.c , Faraz:ı, avladığı hayvanları çiğ çij turuldugu zamanlarda büyük ın s~r- ı c n ası ne vecız an atmış: 
maddeye olan talep his~e 

1 

ır müst.ahsUicrunızın n Vaşington ,11 (A.A.) - İngiliz elçlsi şuurla katlanmıştır. Fakat, PıJev- yiyen ilk insanın bu uğurda kullanmak mayelerin te~ckkül \·e taazzuvuna ıh- al\faderle ped<.·r olup bahane. 
de artmış bulunmaktadır. ll beklemelerini hem kendi hem de Lord Lotbian, Birleşik Amerikanın U-ı ne, öyle bir işarettir kl, sa,•aya ve ı ı ·ı d" TT ı·ıu··ı yanların •Se,•knttı' kazn benı· cı'ha'ne•. a a ed uz·· ere ag·aç elyafından .ördüg-ü kement tima vt:rı emez ı. .ı.ı .. ap as · · . ' . l iyasalar- m ' · in tavsiye e- ı te kTt ta af d t · ct·ı T · 1 ·· l h'k· 

Tütünlerin1izin alıcısı o an P tek.et ınen.faatlerı ıç ınum §i ı a ı r ın an asvıp e ı - una ya ınsan ığın en guze a ı~ vcyn sapan bal~ tutmak ic;in at kuyru- 1:1.ğvını ve bazı san'at ve mesleklerın Ve galiba, bizi bu dünyaya bi-
la ınuvıı~ııla ve münak;ı..le vaziy~tımiz ~:.m ırıekte olan ve Alınanyanın i§igaLi altın- ıniyet günlerini. idrak cttirmi~ olan ğundan ya~hğı ağ onun i!.k sermayesi \Ti.lrk vatandaşlarına ho.srını müteakip rer birer •kaza!. sevkctıniş oldu.-
de her h.;ıııgı bu· şckılc\c s1..·l~tcye ugran1ş d-1 bulunan memleketlere gıda maddele- büvük efendinin, icabında neler olnıuştur. mılli serınayenin taazzuvunu bekleı.:ı:ıek ğ"ıt için, bir kısmımız buradan öbür 

------------ ri gönderilm~ine matu! bulunan talep- başarabileceğini, ne yo.kluklar irin- İnsan ihtJyaçlan basit ve mahdut hepimizin hakkı idi. dün~·ayı tramvaY, otomobil kazala-

4, B. M. Meclisi terin, İngiliz hilkCur.eti tarafından red- de ne harikafar yaratabileceğini ve k h b da 

A • '-·a 19 d~clUdiğini beyan eylemiştir. nckadar azlık halinde olursa olsun ~~:n~d:~ P~=Y;:re:er~vcvkeldo::ur:ı:~ ol~~g:hg~:{~'ilı~~~:k ~~~ay:~i:in rta- ~~Yg!~~z~·ine bir ba:r.ka kaza iJe boy-m e T "ff.X. J d Maamafih Büyük Britanya hüküme- 1 e bu·· u""k - 1 karşısında fu·· 

t 
1 Y yıgın arın - bilir. Bu de:virde, yani insan hentiı site 1 azzuv ve inkişafında da çok mühim V"e * 

Yazında harbe dün o_,1] an ı linin, Alman işgalinde bulunnn arazi ile tursuz ıııevzi tutabileceğini ispat hayatına intiknl etmeden göçebe bir' çok feyizli roller oynamıştır. . . 
r işgal altında olmıyan Fransay~, kendin_ 2:tnıiştir. halde yaşarken, kendisine lfi.zım olan!. 923 ten evvel .nemlekeEmiz ecnebi_ Bakalım, fıkracısı .h,ol gaz~~eıun, 

ce kabul edilmiş olan tec:,ek.küller vası4 G · n.. p ı· ı· ~ · bu d... l~f mı sankı kabılınden • k • b ta.sile tıbbt malr.emenin ablukadan geçi. kt al d ti' · ı n u ual ne olacak·' 

' 

azı V3tnaD aşanın ye ış ıgı ;;;eyleri ~ermaye:--e muhta<;> olmadan te-ı sernıayesi için bir ipodro. ın vaziic:H ı ·· .. ... .. .a • · -. glrece mlş . Baıvekı"lı"nıız eya- nıe ep sır arın an ye şmış o an min •debHirdi. İnsan hayatı basitlik- görmekle iili. Cümhııc;yetın, devletin çune s ı . ---· . 
rHmesini kohı.ylaştırm.ağa 5.ınfl.de bulun- k d 1 b ·· k'· Tü" k d O C f KAYGJLI 

b l d U Ju~unu söylcmiı;ıtir. uk dd t h" · d" 1 uman an ar, ugun n r or u- ten mürekkep .. iptid.all.ikren tekamüle J lüm_ay.ek,ır , iyaseti,. mil.li Tiirk s_erma- aman ema 
D A t t a U U D sunun m a era ına a~ım ır çr. doğru seyrettikr:e, ıhtıyac;ları da ba- yeo;;ını rneydana get.ırmış, .·~n yedı !":ene 

Ruzvelt'in M e • 8 ı ı 
N k 11 (AA) ~ iktısat 

e.vyor ' .. . :_ .. b. ınesai-
klubu reisıne gonderıgı ır . ın 
du Ruzvelt Bırleşik Amerıkan 

. h çocu-
h•w et•knl( her kadın ve er l k 

.... i <..:-~ 'llAbırJ.> 
.ıtu 1c:ın -.1nüdafaada mı 1 

1 kadar ehemmiyetli bir mevzu o -
m•dıiiını beyan etmistir. . in 

Ruzvelt müzakere mevzuu ıç 
•mudafaada milli birlik> ~evzuu
nu ıntıhap ettıklcri için klup aza-

sını lebrık etmiştır. . 
Amerika 9H Harbıne 

Girceekıni~ 
Nevyork, ıı (A.A.) - TayKare

ciler klübünde l:>ir mıl•.'.k soy yer. 
Yüzıbası Eddie Rickenbacker. c

1
esur 

İnn, lızler totaliter memleket erın 
•-.' lMlYaz~ 

nu.azzam taarruzlarına . · k 
na kadar mı,ıkavemet edebil~ce • 
lerdır. dem.is ve ilave etmıs_tır. 

"-- Samimi kanaa ıı ne•' gore d~ 
ik totalıo zaman Bırleşik Amer a 

ter memleketlere harp ilan ede

gu~:.:rıa,1: 1ı .. <~:lr:ft0~:~.tez~~~ur~~;, I no i 1 izler d ü n Si d i 
o::ışkanlıgında toplandı. ispençiyarl ve 

tıbbi müstah1.:ırlar ha_kkındaki kanunu.o. Barran·ıy·ı ı·sı·ır'4af ett'ı 
ddclerini değıştlrcn layiha mu- U ::>az, ına . . . •. 

zakere ı,;e Bütçe encümenının teklif etu- - Ba.ş taralı 1 inci sayfada -
ği şeldl kabul edildi. Kahire, 11 (A.A.) - (B.B,C) Alınan 

Şehir ve kasabalardan uzak. .yerlerde n"ıülen1mim malılmata gfıre Sidi-Barrani 
inşa edilen jandarma kara~ol ~ınalar.ı~a ı ile Matruh araslnda iki İtalyan fırkası 
kar;:ı.kol komutonile ail~s.ıuın ikametı ı· zayiata uğratılmıştır, İtalyanlar hatla
ç!n muayyen tiplerde ılaveler yaptırıl- nnı yeniden kurmak için nevmidane 
ınası hususunda Dahiliye yek.iline. sa- gayret etmektedirler. Cephe uzun ve sa
;'.ıhiyet veren kanunun mu:ıake~.ınde ha çetin olduğu için iki tara! arasında 
ıJk söz alan Ali. R~~ Es~~le. mutea- birbirile rabıtası yok gibi görii.t'len hir 
ı...ıb diğer hatipler bu ışın bırJncı derece çok muharebeler olmakta rse de ingEız 
bir mesele olarak tetkiki temennisinde hareketleri umum! plAna tevfikan Gra
bulundular. • . ziani kuvvetlerini sahile sıkıştırıp in

Biltçe encümeni namına .ıza~at vere'l giliz donanmasının ateşine maruz bı
a·· ·nü Kitabcı bu temcnnılerı cok ye- rakmaktır . 
. · \~e bulmakla beraber, encümenin büt. Sidi - Barani ile Derne arasında İtı
~: iınlaB.nlrırını gözeter~~k.~ugü: k~~ili giliz tayyareleri, birbirini takip eden 
h ul olacaklar için hü. um oy 11 dalgalar halinde, müthiş bombardıman-us l d' 
ıııuvaiık bulduğunu söy c ı. larda bulunmuşlardır. 22 İtalyan tay-

B • .-·ek·11ı·m·ız Dr. Refık Saydam_ da . d ...... 1 .. ik" . . il ....,,v yarest uşuru ınuş, ıs.ı.nın p otlan sağ 

ccktır,• 

sö zaldı, kürsüye gelerek bu mevzudü~e- ve salim olm.:ık üzer~ üç İngiliz tayya. 
~inde ezcümle ıu beyana.tta bulund ub."l resi dörunemiştir. 

---O- c- Arkadaşlar, uzak vılc\yetler e, 1 • İngiliz donanması durmadan ve mü. 

l\J h dullarda bulunan memurlan- essir bjr ateşle İtalyan mevzuıı...; ... : do··v-
lll • t n ca bassa. u . . uk. ...... <.U4 ,
1· erıç ve u e subaylarımızın aılelerı, ÇOC ınektedir. 

mızın v · · · ·· · de 
kt teri ve evlerı ışı uzerın Kahire, 11 (A.A.) - Burada neşre. 

---' da) iarı me ep · ı· !ik" t · 
CB3'1 tarafı 1 fncl M.J ... a ... künıet bundan evvel de ınıa t ır e • dilen bahri teblığde deniliyor ki: 

Tuğyanın tahribatı ;~u düşündü, ı.attıı bütçeye bu 1'.'ev~~ Harp gemilerimiz, askeri harekata 
Edirneden alınan gayı·iresml haber- . 'uı be3 milyon lira koymak ıste·ıU müzo.haret etmek üzere maktia ve Si-

lere go··re, şehirde suların be.shğı ma• ıç <:.arkta seyahat eden Mı di Barı-aniyi muvaffakiyetle bombardı-Geçen sene .... d'M• .. 
hall~rde 11176 ev tahliye edilmiş, 150 ker- . . avdetlerinde bize ver ıgı no~ man etmiştir. 
PlÇ ev lcısnıen, 180 ev tamamen ~ökmüS-ul ~ef~:ı~ilhassa bu meseleyi işaret etti- Londra, 11 (A.A.) - Londraya ge
tür. İn.:sanca zayiat olınanıı~tır. Istanb' ar · eti hazıra dolayısile bu pa· len haberlere göre General de Gaul'Un 
Ve Avrupa trenleri, yolları sular kap- ter. Vazıy . dı.k Kusurumuz bundar;ı serbest kuvvetleri Msır hare.kfi.tına ~"'li-

rayı koyama . .Ail 
lad.ığı için Edirneye varamamışlardır. rak etmişlerdir. 

Trakya Umum! Müfettişi General ibarettir-~ . . ın· izahatından sonra AMab Ciddi Hasara Uiradı 
K.azun Dirik su baskınına uğrayan yer- a,. ildi, ıayiha kabul L Aden, 11 (A.A.) - Resmi tebliğe gö-B ~e1tilımlZ edild" I 
leri teit~ etmi:ş, Vali ve EmniJı'et Müdil· maddelere ceç ·'•ıü toplanacaktır. re Jngiliz tayyareleri Adisababa _ Cibuti 

k ted M !is curna gu. 
tile görüşmüş, kendilerine, almaca • ec __.o- demir yolu üzerinde Ouaneyl bombardı ... 
-birler etrafında direktifler \termiştir. ... Tan hak· man etrnislerdir. liücumhır neticesinde 

MUGLADA DERELER Tasviri Efkar ve Assab ciddi hasara uğramıştır. 
T A ş T I kandaki kapanma karar~ . İlalyan Teblitine Göre ldısu cep1ı .. ~ 

M 1 11 ( • ) Dört hes (İkdan1 mubabırın· Itatyada bır mahal, 11 (A.A.) - r. 
' uğ a, A.n.. - Ankara, 11, . Vek'ı le kararile talyan orduları umumi ka~-iihuun gündenberi devam eden süreklı ve H etı ·- 0 

~iddetli yafrmurlar dün gece<lenbe- den) - ey · atlarınin !Jllili- 187 numaralı İtalyan tebliğuıe göre: 
ri fırtına halını alnıı:;tır. Fırtına nıuvakk:ıtco .neşrı~an \'e Tasviri 9 Ilkkanun feC"ir vakti İngiliz zırhlı 
bütün siddetile devam ed.ıvor. ne korar verıle? . nrsri·vntlarının fırkaları Sidı - Barranirun cenubu .ıar .. 

h Efkilr gazetelerıaın. d·, ·ıd· · - · ··gr-e- kis,ndC'kı hatlarımıza taarruz etuu~ler-M:uğlaııın ıçınden geçen Sabun a- .. dde(fc ıatıl c ı ıgı 0 
üç ay nıu dır ne ve Tabakhane dereleri taşmı.ş 
nilınektcdir. İtalyan kıt'aları kahramanca muka-

O kadarı 

v:::: '"~::klal'·=·""~~~~~"·T~L~A==:R:== 

~lıflll~İllli1~--'l/A.ldl~ll'lııl~~~~~~,tıı~~-~ -..;~.ır-.ıu>-. - k. 
Elbette ı 

fazladır 

vcmetten sonra !aık kuvvetle!" karşısın
da Sidi - B..ırranının cenubuna çekıl

mi~lerdır. 

Bu nınharebelerden birinde Llbya ta
buı·ların,, kuınanda eden General Ma. 
lettı ıııuk.tul dthjn1uştur. 

lngilizler gar
bi Almanyayı 
bombaladı 

ASKERLi K 

BAHiSLERi 

Gazi 0.~nıaıı Pu~anın kahramanlık .sitl=ı~tcn mürekkebe, iptidailikten tek.: •. irinde meınleketinıizin muhtelif yerle
derccesi bugünkii. Türk kumanda mü le doğru seyretmiştir. Bidayetlc ·rinde yirmi yedi. banka aı;ılnıış, Cü·nhu
htJ "etenin kahramanlık dereccsin- buJdu,;{u meyve ve bir takım otları, Ol-ı riyelin ilanından evvel açılan banka
cien asla üstün deı{ildir. Zira Türk dürebildiği. h::ıyvan etlerlni çiğ çig yL larla milli bankalarımızın adedi otuz 
ordusu kumanda hey' etinin bugün yen in~an ateşin keşfi ile yeni haya. 1 yediyi bul.rnu~lur. Bu otuz. yedi. bank:1-
Mehn1elciğ~ aıı1ayışın1n derecesi, ta intikal etli. Çiğ yenilen meyve, ot ve ınızın tedıye olunan serm~ylerı mec-
1878 deki büyii.k kı:nıandanın, mu- hayvan etlt'rinin ateşte pisirilerek yen-' rn~u 103,846,547 lirayı, itihart. sermaye- ( 
asu·ı olan Mehmetçiği anlayritndan mesi, sığınılan mağaraya .~~en~re~ kapı lerı mecmuu da 220,999.000 lirayı bul~ -16 h k ""'/ 
daha vükscktir. gibi menfezler yapılması ogrenıldı. Bu muştur. lYI ısır are a l 

Tuna boyları! Siz ~imdi bizden suretle mağara, kulübe,. kulübe ev, ev ~ "ÜMHURİYET meklehinin ve / 
pek uzaklardasınız. Tuna nehri! apartıman veya kübik bina halini .•ldı. bıı mektebe bağlı müessese- /ta gagı gık ar 
Bizden uzaklarda olan topraklar Böylece insanların ihtiyacı tenevvü ve !erden milli tasarruf ve art-
aras ında akışın tiddctli mi., durgun tekessür etti. Ve her ihtiyacın temini tırma cemiyetinin bize öğrclti;.i ve ka- -----•ı-----
mu? Bilıni~·orum.. Amma, bildiğiın ~er bir ihtiyacı dolurdu. Bu suretle; ı:andırdığı bir fazilette vatanrt0aşın keo.~ A. 1 d 
suduı· ki Tuna bovlarında, Sipka- konforlu·, rahat bir hayat !Uzumu his. ' "'V ~ onya y & Onanma ., .,.,. di net.si üzerine hakim olması, yani ta-
da ve Tuna boylarından Merice ka- sedi1rli. sarruf yapmasıdır. •• d "} b"(" b 

aon erı c ı ırse u dar olan her sahada gerilerken o '\"SANIN muhtaç olduğu rahat 920 senesinde nıilli ve ecnebi banka- 6 

kavga etmiş olan l\feh ıue(çik )\('- \°t"' konforlu hayatın tem.ini için iard~ 1,839 tasarruf Vf' lliJe sandığı Ve ayni neticeyi verır 
sillerinin. en kuvvetlisi, en kud- büyük sınat ve zırat işletmeler 

1 
ı,675,4~3 lir.'.llık mevduat varken, 930 

rctlisi, en kahramanı mutlaka bu- vücude getirildi. Makinenin icadı ve lk- j senesin~e sandık adedi 82,626. yı, mev- Yazan : 
küukü elde silah tutan nesildir. tısadi işletmelere tatbik! bir eok mas- duat mıktarı da 321286,891 lırayı bul-

Ga'i Osman Paşanın dünyaya rafları mucip oldu. Makine sayesinde 1 mt1$tur. Genera 1 H. Gowgh 
bir bü,lük Türk kahramanı tanıt- razı istihsal olunan mevadı iç ve dış pa- j 93~ senesind: tasarruf ve a~le sandığı 
tığı günden altmış üç yıl sonr!l, 7arıarda sahnak, ticart rezinolara kar- ad~ı 271.934 u, bankalardakı mevduat 
Türkiycde yaşıyan nesiller, Tuna- ıı tedbirler almak lüzumu basıl oldu. ta 112,365,006 lirayı bulmuştur. 
nın bu harikul3de Lüyök tarihi İstihsal olwıan maddelerin bir yerden MilU sAyden mütevellit tasarruf, 
kahramanlıiına en. uygun ifade diğer bir mahalle nakli kara ve demir- milli sermayeyi temin edecektir. Bu
veren nesiJler-t:ir. yolları inşasını, kanallar açılmasını, nun icin vatandaşın çalışıp kazanması; 

Mezarn1da rahat uyu Gazi ()s... 1. l lm . 1.1 ~ Bil ·kazancından normal bir k.ı<:mını birikti-
ıman ar vRpı asını ıs ı zam eı.ı.ı. -, 

ntan! l\Iemlekctinde bir nesil var tün bu idleri başarabilmek için esra- rerek, meşru ve milsbet bir sahada is-
ki, azabı varsa şayet o da bundan ren ,, ı., ·r kuvvete hareket eden serma- tismar etmesi 13.zı.mdır. 
altımş üt y.:ıl önce ak sakalının ar- yey~, p. rnya ınzu;,, varolı. İşte bu za- Safaeddin KARANAKCI 
dında cephe tuloınaını§ olaulardan ruret ve li.iıumlar, modern iktısalta pa-

bulunmasıdırNizamettin Nasü ::~;en ön plandaki ~miller arasına ge- Kont Caki 

S ERMAYE nedir?. Bu mef.1 

Yunanlılar 
- B>I tarafı 1 !!ilci 1&7fada -

nildiğine göre, sağ cenahta Ywıan· 
fılar Avlonyaya doğru ilerlemek
tedirler. Gaııaim toplanmasına de
vam edilını·ktedir. YıınanWar bir 
derPccyc k_e.dar mahrum bulunduk
ları çok modern harp malzemesi, 
tanklar, hücum arabaları ile bü
yük miktarda mühimmat iğtinam 
ctnıislerdir~ 

İnı!ilİ• hava kuvvelleri tebliğin· 
de Ingiliz tayyarelerinın hemen hiç 
durnıad/,n ve şıddctle Avlonyayı 
bonıbar,1Jn1an ettjhlerini, İtaJya u
ların bu limanı kullanmaktan vaz
geccrck ufak bir balıkçı koyu olan 
Saıı Gıovani di Medyayı kullan
mak mecburiyetinde kaldıklarını 
bıldirınektedır. 

1TAYANLAR KORFUYU 
YiNE BOMBALADILAR 

Atiııa, 11 ( ~.A.ı - Alına ajansı: 

• <ısa. l&n.fı 1 incide) 
humun k!A~ik . bir tari.finl ı işletmek için siparişler alnıa.k ar
yapmakta hıç bır ı-ıanA ve- zusunda bulunduğu cihetle •müza

lüzum görmüyoruz. Ancak biz s'ermaye- ı kerelerin iktısadi bir cereyan al
yi ne Kral Karks ve tilmizleri gibi bir ması muhtemeldir. 
hırsızlık veya gözyaşı, ne d~ liberallerin Belgratta ~ulunan ecnebi müşa
ıfade etmek lstedi.klerı gıbı kamçısı bitler, Macartstamn ayni zamanda 
bazirgôn elinde bir iktısat küheylanı bir iktısadi ve siyasi istiklil izhar 
olarak kabul ediyoruz. etmek arzusun.da olduğunu da zan

Sermayeyi bize Partimiz tarif et- nediyorlar. 
miştir. Cümhuriyet Halk Partisi prog- Peştede bulunan siyasi muhabir
ramının 6 ıncı maddesine göre, normal !erin çekmekte oldukları telgrafia
sermayenin tek membaı, milll say ve ra bakılıra, Peşte siyasi mahlille
tasarru!tur. rinin gavri kabili tahammül ola· 
İmparatorluk devrinde hemen heme..'1 rak tefsir ettikleri Macar - Rumen 

bütün vatandaşlarımız en iptidai mA.. münasebetlerinin ini surette ger
n.:ida ikhsat akide ve esaslarından mah- ginleşmesilc Macar h•riciye nazı
rum idiler. İslam telsctesinden mülhem. .rının bu ziyareti alikadar görül
(Yevmün c«lit, rızkun cedlt) düsturıı, mektedir . 
imparatoduk devrinin tasarrufa ait te- Budapeşte, ıı (A._A.) _ Havas: 
ıakkisıni ne veciz ve ne vazih bir su.- n.ıacar siyasi mahfilleri, Mac-ar-
rette ifade eder?... Yugoslav münasebetlerinin sıkı-

Londra, 11 (AA.) - Geçen umumi 
harpte Fransada bulun3n beşinci İn.gı
Hz ordusunun meşhur kuınandanı Ge-
neral Hubert Govgh, Reuter ajansının 
askeri muharriri sıratile yazdığı nıak.ale
de şöyle demektedir: 

İtalyanlara yeni darbe indirilct.:~lc 
psikolojik an kaçırı.lmanuştır. Büyük 
bır cür'etle ordular1ru Sidi Barraniye ka_ 
dar ilerletmiş olan Mareşal Graziani bu 
darbeyi şiddetle hissetmektedir. 

General. harekilt neticesini tahmin i
çın vaktin henüz. erken olduğunu, İta.l

yanların kuvayi külliyelerini kurtar4-
bilmeleri kadar bunları hez.irnet.e uğrat .. 
manın da mümkün bulunduğunu. Sol
lum _ Sidibarani yolunca imtidat ede

bilecek çevirme hareketinden başka 

donanma sayesinde Tobn.ık'a asker ih
racı suretile İtalyanlan daha geride.ıı 
vurmak ihtimali de mevcut olduğunu 
kaydederek şöyle devam etmektedir: 

Vakıa bu gibi hareketlerin, tatbü. 
sohalarJ çok genlı olduğu için, munzaaı 
eayretlere mütevakkıf olduğu gibi bazı 
tehlikeler de dol?'urabileceğinde şüphe 
yoktur. Fakat zaman buna müsait oldu .. 
ğu gibi düşman kuvvei mfi.neviyesinia 
ciddi bir surette sarsıldığı da mulıak
kaktı.r. Bu kuvvei m3.neviyenin kolayca. 
tamamen yıkılmasına da ihtimal vardır. 
Pek az bir müddet evvel Fransa tama
men inhidam ettiği zaman böyle bir ş2-
yin tecelli ettiğini gördük. İtalyanlar 
da aynı kolaylıkla yıkılabiUrler. 

Gözlerimizi Arnavutluk sahasına çe.. 

vire~ek olursak orada da bizım için par· 
lak bir çok neticelere intizar edebili ... 
riz. 

Arnavutluktaki İtalyanlar, <n tebli.keli 

Emnıyet nezaretinin tebliğine 
göre, diişman tayyareleri 10 ilkka
nun günü Korfuyu ve Moranın 
garbiudc bir kasabayı bombardı
n1an ctnıişlcrdir. İnsanca zayiat ve 
basar ~oktur. 

Haydan gelen buya gider, vur paua- Jaşmasınd:ıL pek ziyade memnun 
sın, çal oynasın, Allah kerimdir; sözleri bulunmaktadır. Bu mahfiller, Ma
atalarımıza ait sak!m bir iktısat zihni- caristanın ikinci büyük kon1şusu 
yet ve telakkisini ifade etmeleri itiba- olan Sovyet Rusyanın da bu Jıus.us
rile bizim için çok şayanı dikkat ve; ta memnımiyet izhar etmiş olması
çok mOhinıdir. Filhakika biz, asırlarca nı bilhassa tebarüz ettiriyorlar. 

5 bir vaziyettedirler. Eğer Afrika sahtı ... 
lerinde yaptığıınu; harekdta yardım e. 

YUGOSLAV AJANSININ 
Halkımızın .ı:ıösterdiiH emsalsiz rail"bet üzerine Nistrki Musevilerin rrisi: 

- İsta•ıbul Mııse.•ıleri ıçle
rindeo Türkçe konıışuııyanları 
taşa tutmalıdır .. 

yapacaklar 

Ajansların haber verdiğine 
göre Yunanhlar hayranı yap
ınaktadırlar. Nanemolla ıle bu 
bahsi koouşuJordıık da: Loııdra, lL ( A.A.) - Resmi teb· BİR TEKZİBj • MANON LESKO 

den deniz kuvvetlerinden bir kısını'1t 
Jyırara~: Aı.·lonyaya bir donanma. gön
derebilecek olursak, bu darbe Jtalya 
içın bir dlüm ~arbes.i olur. 

Demiş. Bunu da bir ı:azeto 
yazmış. 

Nanemolla, giilcrek: 
- O kadarı fazla. Tiirkiye

de bu 11'"\; hareketlere müsa· 
•de edilmez, edilmesi de akıl
dan geçınez. 

Dedi ve •• ilfıve etti: 
- Sadece İstanbul Musevf• 

leri Türkçe konuşmıyanlarla 
ko ·' 111eselp 

- Yunanlılar ba, r~111 yap, 
nıasın da kimler yapsın .. 

Diyerek dc\·anı clt~: 
_ Keudılcrı de, dun~·a da 

takdir ediyor ki, tarihte Yu-
30 riğerinm bu kadar paha n .. 

ettiği görülnıeruıştı. 
Dostlarımızda ~·alnız ciğe

rin değil, muhakkak ki ~·üre· 
ğin de ıyisi ve pahalısı var-

uııa. A. ŞEKIB 

fiğe gore; dtiıı gece İngiliz bombar- Belgraı. 11 (A.A.) - A\·ala a-
dımım tayy aı·~lcrı garbi Almanya 1 jansı, salahiyettar mahfillenlen al 
He dLişnıan işgallııdl'ki arazide ba- ! thğı müsaadeye istınaden, Italyııı· 
zı hedeflere hücum etmı~lerdir. Yunan muhasem~tındanberi 30 Aı-
Hedeller arasında deıııiryolları il- navut askerile diğer Italyan asker· 
tısak noktaları, bır elektrik santra- ferinin Yugoslavyaya gc~tikleri 
tı, tanare meydanları ''e nehir haberlerini tekzip etmekte ve lı~· 
dokları ı•ardır. Maııs istila liman- rek5t sahasından Yııgnslavyaya ~ıç 
lanndaki doklara ı·e"Jinıanlara ve l bir harp malzemesi nakled!lmedıği
dü~n1an işgalindeki iç nuntakaJara 1 n~ be~· ana ;mezun IJulunduö-unu o 
da hücumlar yapılını~tır. dırmcktedir. 

Türkçe Sözlü Edebiyat Şaheseri 

D P fE K Sinemasında 

,Bir taraftan Italyan kuvvetlerinin ya.. 
rısının ricat haUannı keseceği gibi ken
dıslne imdat gönderilmesine de manı 

teı>kil eder. Hat\5 belki de İtalyan do. 
nrınmasını ininden çıkararak muharebe
>'i kabul etmeğe bile mecbur edebilir. 
Fakat ita.lyanlarm böyle bir cesaret 
göstereceklerine güç1 ü.kle inanaltilirız. 

bir kaç gün da a gösterilecektir. 

ilaveten: yeni FOKX JURNAL Mussolin.i'nin faşist imparatorluğu te_ 

meli üstünde sarsılmaktadır. Biz onıı. 
":.••lllli!l:llllıı:ılillilB••mmcı:eııııııaıa•a&•••••••••ı•ı devirebiliriz. Bu~ kabildir. 



SAYFA-4 

Askeri vaziyet 
(lla4 lanfı 1 - alılfede) 

fta17&1llarm eliDden lJmn,.tır. 
M.L..r oepbMİDden •den &Gn M

ffrl,..« ,.ere İbl)'anm Teıd.i.ti esir 

m•tan 60,0N e yu.uelm~. 811 
oeptwden, taarru.z.un lııkiftatı b&k· 
kında 11.enüs Je.n.i ırurJinnat selme
.. işılr. Ancak bir iaa11Jo ıebılii. 
B/9 seceei iaa11Jo -bardJmaa 
1.ayJ':uelerblbı baban tayyare 
me1daolanm .,__.- •tnP
nl Whllnnckıed.lr. Bu lriieam .. mi.· 
n:.S. ı.aklnna ok11,._Janınıza bi
ru nıaJ.funa.i ....,..e-yl fa.7dalı •->
n&JM'VS: 

İnaiffs - ı.-.elleı11llıı iıa.ı. 
7au ta1yare .eyd.~ t&arru· 

... '" -- ıırıo.la ..... ,.... 
rak f~ taür denm •lmlt n 
.., -eli -kip fnsilıa kara 
l<avn4leri iıııınnJana _.., 
a.Wırm111ıır. 

Bol fd<Ocle -- P>'esİ ... 
lı:eri ı..lumdaa p fa7cla71 lstlbd.al 

--: - çilde yaptla. 
cali: &aanvs harekeUert ft muba-

GÜNÜN iÇiNDEN 

Biz de Söylediler 
Diye Söyliyoruz •. 
(8'14 tarah 1 inci sayfada) 

1 117da.ııberi beklenilen kiğıt, Fin
lindiyıulan., İsveçıeıı, hatta Eııtou
Y•daıı yapı.la.n ıiparişlcr i>e fil
hakika 3-5 kuru~ uasında bir te
nezzül kaydedecektir. Fakat, he
nüz ba kqıtlar da aelmemiştir. 

Temm112 ayındanberi İstanb.U 
l(iimrüklerin.e giren gasekı kağıtla· 
rıııın içinde ise depoya teslim ma
liyeti lQ-33 bruşlan aşai:ı ol.aııı 
yoktur, fazlası vardır. 

Son Posta"nın ıeb~iratı istikbale 
matuftur n o )<ağıtlar da geldiği 
takdirde yine umumi masrafları 
ile kilosu 25-26 kuruşbuı aşa~ıya 
mal edilmiş olmıyac•ktır ... 

Türk hükumeti, Türk '\'ata
nına hizmetten ba,ka gayesi 
olmıyan ve her vesile ile bunu 
ispat eden Türk matbuatının 
dileği halinde kendisine ıu· 
nulan teklifi kabul ederken 
!Üphe yok ki, sırf matbaata 
iyilik etmek ve bu yoldaki 
hüınüniyet ve aamimiyetini 
izhar eylemek için bu tadili 
kabul etmi!tir. 

1 KD A M 

Almanya gal!~a 1 

gene garbe don- 1. b' . "k" be "l. lrıncı dnun per~em 
mek istiyor amma 

(Başmakaleden devam) 

8.00 Program 
8.03 Müzik 
8.15 Ajans 

na ve bilhassa Şarki Akdenizde bir 8.30 Müzik 
anahtar - mevzi olan Giride yer- 9.00 Evkadııu 
lcştikten 5orua, İn&iliz hava ve de- 12.30 Program 
niz kuvvetleri İtalyanlara iki ağır 12.33 Milzil< 
darbe indirdiler. 12.50 Ajans 

Görülüyor ki mihveıiıı, harbin 13.05 Müzık 
Müzik 
Program 
Müzik 

18.40 Mum: 
19.1~ Muzi!< 
19.30 
19.45 
20.15 

Ajans 
Mwjk 
Radyo 

20.45 Müzik 

Gaz 

21.00 Müzik 
21.30 Kon-
21.45 Müzik 
22.30 Ajans 
22.45 Müzilı: 

23.30 Kapan.1§ 

sıklet merkezini Akdenize naklet- 14.00 
meı>i, şimdiye kadar. tanı bir fiyasko 18.00 
ile neticelenmiştir. Italyanın askeri 18.03 
bakımdaq_zilfı, ke11disine tev~ccüh l!!•l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eden hareketleri muvaffakiyetle 
başarmasına milııi olmuştur. Harp, 
Akdenizde mihverin değil; İngilte- iki Nutuk 
re ve müttefiklerinin lehine dön- (Baş tarafı 2 nci sayfada) 
müştür. İtalyanın askeri aczi ve dosu Sidi Barrani ve Sollum ric'-' 
İngilterenin gittikçe artan kuvve- atlerindeıı sonra artık yalnız teda
ti kendini &österince, mihverle be- füi hale değil, taarruzi vaziyete 
raber hareket edecekleri ümit edi- geçmiş ve yüz küsur kilometre 
leu ispanya, Fransa ve Bulgaristan i ilerliyerek Sidi Barrani mıntaka
maceradan uzak kalmağı tercih sında ilk İtalyan hatlarına girmiş
etmişlerdir . tir ve deniz kenarına kadar da 
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Türk ıekerciliğini icat eden, bütün dünyaya Türk şeker
ciliğini tanıtan, ve Avrupa, Amerika arsıulusal sergilerde 

daima birinci olan 

ALI MUHİDDİN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy Kadı· 
köy Ye Mıaırda Kahirededir. Bll§ka yerde tubeai yoktur. • • 

lst•nbul Mıntaka liman Reisliğinden: 
Mendirekler için ltizumu olan 2000 3m taşın rnübayoa ve ıösterılcn yer-

1- döktüriilmesi kapalı zarflarla eksiltmeye konmuştur 
Tahmin bedeli 11000 lira 3 7,5 teminatı muvakkate 825 liradır. 
İhale 19.12.941Jı.Perşembe i\illÜ saat 16 dadır. 
Taliplerin bO-»ıerle i,Ugal ettiklerine dair en az 10.000 lıralık iş rnektup

lan ve mal! ve tüccar! vesaik ve teminat makbuz veya banka mektuplarHe 
birlikte mühürlü zarfları ihale saatin-Jcn bir saat evveline kadar Galatada 
Rıhtım üzerinde İstanbul ?wtıntaka Li.rıan Reisliği Satına1ma Komisyonu R~ 

ialiğine tevdl etmeleri ve sartname7i almak üzere riyaset idare fefliğine nıtl 
racaaUarı i.IAn olunur. (ll481) 

lnhlsırlar Umum MUdürlUQUndan ftbeltırle ... t.ir'Ue k.ıt&atm yurö-

71ışöıı11 .ıuuneıe atratablleeelı: 

en m._lr sllilı W.yyaredir. in~-
1~ ~rkiıtdıarbiy"1 IMl noktayı 

lııarbtn ba.~nclan N-11 naan dlkka... 

ir almak '6 ldJ. TM.n-mı: JlaJ'al'1 V&
riılllee iııpıbıer Ulı: 1' .ıarak (İ
.. ty.., ıayyankrtlll lıareke..,.. 

-..ı. ..., mılol<üllb afra&nıal< 
lfln) İlalyaa ıayyatt m~danlanıu -rcl- oım1tlenllr. Bu pli
at11 m••ıffak.bt-Ue taıbiki Alri
bdald incilla ıana.releriııln iıaı
,...,, ıayy...-..ı.ı.. lelenuk1Dldall 
ileri seı.m.tlr. itan lı:11VTetlerlle 

uı ~tr 1'b1111li yapan İngilla 
tayyareleri iki""! vazife ela.rak 
iıaı,,aa ıece.nmölerlni bombalıya

n.ıı taarnmoı lllinUe lnldpfım 

lemin Mını.ıtr-

Simdi, ıtU kısa ce\•:ıbı tebaıü~ et
tirdikten sonra Son Poota .Refiki
mize şu ızahı da yapalım: 

- Stok baijka, malıyet yine baş
ka ~ydll. İstanbulda ve gazetele
rin elinde, hattiı dünl,3 kadar kiı
ğıl dahi oba, eğer bunlar haziran 
1940 dan itibaren alınmış lciğıtlaı 
ise büyiik llacimde dürt say ladan 
fazla gazeteyı idare etmezler. Stok 
ise müstaJ..bel buhranı karşılamıya 
matnftur. ](oksa, 33 kuruşa mal e
dılıruş kagıdı güoiın bırinde •Son 
Poı,ta•nın keyfine uyulsun ve 6 say
la halınde 49 kuruş hesabile ı>tih
lıik olunsun dıye stok yapmak kim-

Kararname emrivaki halini 
aldıktan sonradır ki, hakiki 
dileğin bu olmadığı ve Koor
dinasyon heyeti nezdindeki 
teıebbüslerin husuai dilek ma
hiyetinde olabileceği hakikati 
ortaya çılanl§tır. Bu hakikat 
üzerinde elbette ki durulacak, 
icabı derpi§ olunacaktır. 

Böylece mihver, siyaseten ve uzanmıştır. Tayyare bakımından 

harben Akdeııizde bir şey yapama- Mısır kuv\'etlcrinin vaziyeti de ar- l;••••••••••••••••••••••••••••••IİI 

YUNAN CEPHESİ: 

5eJ'lın a.k.Jına gelnıcmiştir. . 
Bütün bunlardan ı.oruca, gelelım 

ı;adede: 

lUe&elio •İkdam• gazetesine bir 
yaprak kağıt ilave edılmesinin hu
sule getireceği kabarık rakamı bu
rada zikretmek doğru değildir. Fa
kat, bu acıyı üad~ etmemek de 
acıdır. Çünkü, telifi edilemiyecek 
bır rakamdır. 

Niçin telafi edilemez?. 
Çünkü, İkdam •Serbest Fırkaya 

naşiri efkiırlık. ederek servet top
lamanuştır. Çünkiı, İkdam •bir 
bankanın nıilyon1uk sermayesi ile 
vücude getirilen bir ~azete mües
se~esinin tasfiyesi nııı JSJna kona
rak• en!';e yapmamı~tır. 

yınca, mutlaka bir şeyler yapmak tık üstünlük ifade etmektedir. 
lazım geldiği için, Almanya, tek- Birkaç aydanberi Ingiliz matbu
rar garbe, Akdenizdcn l\fanş deni- at ve efkarı umumiyesi İtalyaya 
zinc dönmegc karar vermiş gibi karşı ,iddet göstermek taraftarı 
görünü)·or. Londraya karşı ha~lı- idi. Bu politika da hasının zayıf ta
yan _Şiddetli taarruzların mehtap- rafından hücum etmek gibi dünya
tan istifade için mi yapıldığı, ;yok- Jar kad:ır eski nazariye:fe uygun- , 
sa, Almanyanın eyliıl ortasından- dur. ~lıhverde zayıf nokta İtalya' 
beri yaptığı haıırlıklara ı,<iiHnerek olacak ki Epirde, Arnavııtlukta, 
İngiHereye _karşı yeni bir ih!_aç ha- i Mısırda, Oniki ı'..dada, her tarafta 
reketıne mı te~ebbus edecegı, an- taz)'ik edilmekte ve İtalyan kuv
cak önümüzdeki günler içinde an- ı vetleri de her tarafta taarruzdan 
!aşılacaktır. !Uehtap bittikten son- vazgeçerek müdafaa, hatta ric'ate 
ra, şiddetli ham hücunılan da ha- razı olmaktadır. Mihverin bir kolu 
fiflcrse, vaziyet yiuc eski şeklinde, ve ayağı meflüç bırakılırsa tesanüt 
yani bir yıpratma harbi halinde dolavı&ile öbür tarafın da hareket 
devam edecek demektir. serb~stisini az çok ka~·hı:tmcsi mu-

Bugiin böyle olup olıru)·acağı kaddcrdir. Bitlerin nuıkundakı 
henüz malılnı dcğiJdjr, fakat ma- ı nisbi silkllnnn saiki de belki bu
lüm olan bir şey varsa o da, har- dur. 
bin sıkkt. merkezinin Akdenize Hüeeyin ŞülTrü BABAN 
naklinın, Ital~ :ı için, bir frlaket 

ı - İdaremi~in İatanbuJ fabrikasında Jıillen mevcut ve !\·uıyı:: 91t ni
hayetine kadar Lil'ikeceği tahmin olunan cem'an 367.00ll kil-> zr. l ktarındat: 
lınaUttan artan hurda tahta parçaları kapalı zarf usulile arthrmaya konmuşrır. 

Ii: - Beher kilosu r.o pra he~blle mııbamme.n bedeH 5505 lira, muval:
kat teminatı 413 liradır . 

III - Arttırma 12/Xll/940 Perlembe günü saat 15 te Kaballl!,,ıa L•va
zım ve Mübayaat şubesindeki alım sa~ı komisyonunda yapılncakhl" 

IV - Şartname ve nümuneleri sözü geçen ~ubede görülebilır. 
V - İsteklilerin mühürlü tekltt mektuplarını kanuni vesaik ve % 7 ·' 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edC'cck ka 
palı zarflarını ihale günü arttırma saatinden bir saat evveliue kadar rr ez .. 
kQr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır (11525) 

Mersin Liman işleri inhisar? 
Türk Ano!lim Şirketi Umum MüdUrlUgünd 3n: 

Atölyemizde mavna imal ve tamir i$lerinde, avda yıiz 1 ra ıic
retle call.'>mak üzere, Maranl!OZ ve Kalia islerinden iyi anlıyan 

Bir 

ŞimaWe Devollnln 41 lrm. De
.-.ıe Yuaallana hareketi tıı.. 

kı.at edJytlr. BM saha.da EJba~na ......- • .,-ı ilıl!hdal eden Yu
... Uttl barekell alır olmaltl& be
raber -JllllımiJ'el Terlet bir vasl
:retledlr. ~.... ~ıaı 
meel>vl lııl&ll be arp Ye dağlık 

amıaluwla eolt kanlı mnhareb<ler 
elmaktMlır. 

Doktu gündelik "')·asi sabah ve 
~aın ıazeıesınin Başvekalete 
verdikleri müşterek istida sayfa 
tahdidinin tadil olunmasının isti
da sahibi ıazete ınüessesclerioi 
mü~kül bır vazıyete S-Oktugunu ifa
de ve ispat etmi~tır. Bilakıs mües
seseler esl<J kararnamenin ay ııe·n 
muhafazası dileğini yükı;ek Başve
kile ızhar eylemişler ve ~u noktai 
nazarı ortaya koymıı~lardır: ·Biz 
eski kararnameye, onun hiiküınle
rme, normal vaziyet avdet edip de 
yeni bir tadil husule gelinciye ka
dftr kararnamenin değişmiyeceğine 
gıivenerek tedbırlerimizı almış bu
lunuyor, kendi yağımızla ka vru
lup gidiyoruz. .• 

Çünkü. İkdam cTürk milleti için 
mütareke devrinde Anıcrikan n1an· 
dası ı. Jstcınek yüzsüzluğüne kat
lann1adığı_kadar •İkıde bir, şirket 
kurmak . nıaharetinc \ c •para ye
mek için gazck çıkartmak• sevda
sına da sahıp değildir. 

ba§langıcı olduğutlur. Başlangıç l k 
diyoruz; çünkü, İngiltere ile müt- ngiltere Çankayşe e Talip olanların ellerinde mevcut V'e€aik ile evvelce çalısnıış ol-
tefikleri, ltal)a üzerine henüz ye- ikrazatta bulunuyor dukları verlerden almıs oldukları bonservislerin tasdikli birer 

Ustabaşı Arıyoruz 

ni yiiklenmeğe başlamışlardır. Londra, 11 (A.A.) •B.B.C.• suretini ve kısa hal tercümelerini bir kıt'a fotoğrafları ile bir-
Askeri vaziyetin Akdenizde bir 

1
Butler Avam Kamarasında İngil- likte Şirketimiz adresine ı:ı(indermeleri lüzumu ilan olunur 

Dn-ollıria -ubUJ1.4& Yıınaa 

1w1aa11 itaı:ranlardaıı mateJlk 
.. -ı,.etı ban 8d lepe al0114-
Janb.r. il.erke. •e eenuP oepbesin
de ~ rical halindedir. B• 
ael>lte taaa.mfte Yvnan hikimiyeU 
al-. llttatm 29 km. batısm
.. lı:i O- i1&1yanla.r iaratm
<laıı llı&bn edllmiftb'. Tepe.ı..le

ala ıle lahllye eoillme&le oldutıa 

lıolltl--. 

Çünkü. İkdam •vaktilc yapılan 
ve henüz h<•sapları mcchul ve ka
ranlık m'aın ve ihsanbrm. şişirip 
vucude getirdiği bir gazete değil
dir. 

'çıkmaza girdiğini gören Almanya, terenin Cankaysek hükümetıne ::::::::::::::::::::::.:==:::::::::::: 
{!a~i~d:)'.~;;a::pı:;:ii~t~~~=~Le:~~ ~~Y~fd~:~;:::.~::.~7:.akı~:A~~~· Devlet Oemı·r yolları U. MUdUrı·u·ounden 1 

Bu •muml oekllmt:Je ltaktlırsa 

itaıy ........ iki J>lindaa biriDı ıaı. 
lıllı .- -1eneblllr: 

1 - ATltın.Ta n: l)raıc arkaya a,... 

lmarak U. bir eoplıe herbı4e 

taltT!n lı:- -- iiun 
makavemH ~. 

2 - BlbMU enlerinde İııl<oml>I 
aehrhl4ea ele ı.utatle - mu
kavemet lur.ril ı.-.ı. -elı. 

IJ!l'lıMıl vııdyet dalla ıı.llla yalım
dJT_ FakM AYlenya 8 dettce tah,.. 

riJ> e411m~ iti bu baHle İ\alyae. 
lır.ruı 1'bte "'* ,-an.mu. Blbasan 
öab6e bd- la -Y .ıma
yıuıal<1ır. 1111.-. itaınıım Ano&-u.t.lald 
-b&ll htı..ıbdellı llafıa eere-

FU - - betti lıoduı--· ..umıı.bu..'llN tKi 
lllCefM ıtAJlAKI 
_,._ selen oon •&btt· 

!er, llmerlkNUll llı:.I -lm ıur.ra· 
ruu Mldlnııelı:ledlr: 
• - ı.aı altoıı4tJı;f ....... paya 

..-~- rl 
it - Bacı ati.hba •M'kdl<M.ı.aer llır&· _mm.._. 
Ba:rınenr -alılat Almsa 

ı.Pli aııaıu behUlan -.lekd
hıtt pla • ISııl l'Önd.erilmes:t ı.. 

fhı lncftts aM'W..kw:nd.aa •heı2 1
• 

... ,. lipd. 
y~ fnJiHera Biıyiilı 
~ 1-.1 ~lan Aaeriıı:anm 
IMı ıaııtıne reoi eevatıı venı:ıiJ n 

BÜYÜK TARiHi 

Halbuki, b~ hususi menfaat ve 
sermaye sahıplerı Koordinasyon 
Uey'etine matbuatın topyeküu di
leği halinde izahat vermişler, ta
lepte bnlunın"fl.ardır. Muhterem 
Basve&ilin hadisen ve dokuz ga-' . . 
utenıo mUracaat ve noktaı nazarı-
nı Oğrenır öğrenme7 herbang1 bir 
m.U.dabal~ ve lahkıkı esirgemı;ye

ceklerind~n, dokuz Tiırk gazetes.i
wn ıamaula vahim mali buhranlar 
ve ııayri meşru rekabetler yüzün
den ortadan sılinip gıtmesine mey
dan bırakmıyacağına itimadunıı. 
vardır ... 

buna mtb&Mıe edillrse Kowlerlle
eelı: T!Yooetln Alma.nyanın eline 
•e~ ~o ulank ris*er
aı.1'Ur. 

"-'1k& ellrin amnm17e.ı, AJ. 
m.a.n devleı rica.J.ww sık sı.k vilt 
beya.naUarmda 11d:ı maddesi me
eelednd.e bnl>Lrlertni tekzip ederek 
bir •r..,..&:Dııda ba\•a.sı yaratıı.t.la
rmı aalam.ı.t bal8JU'.ll&kt.adu. 

A.J:muu-aııuı btr tarafta.ıı A'YT'U.· 
p&JUD lqe noyetbıl parlalı: SOs• 
tetılllıMl nı yine ayni ağızlard.a.n Av 

rvp&11m a.ohta m:ıhküm oldoiu 
tebarib eUlrllerok bir yuclım ba· 
Yaıf>I ayaudı.nlmasın:ı ca.bşılması 

A.ııurilta71 1a.rdım tıkrinden vaz
ı~irıalş o1a.t•ak.tır. Bu ır:anr haki· 
ka,en l..,e vu!yetl kOtü olan Av

"'" milletlerine açıla.n a.çh.k dev
"'81 acldıed.llecelr., yeni it~ mevsi
minde Wsr.a& Almanyaya muth~ 

saınanlu r~ekllr. Bıı vut-
1etıırta iqilts aferinin daha ça
buk olmaen• nıdle olacaiım SÖJ'-
lly"1Mllt1a. N.D. 

ROMAN No: 74 

Çünkü, İkdam •vaktile Avrupa
da mekik dokuyan ve dö\•iz ıhsan
ları ile gırtlağına kadar beslenen· 
ler1u• ga7.ctc:-.i değildir . 

Çünkü, İkdam sadece rejime, 
Şefe, Hükünıetc, onun hüsnüniye
tine, müsa' i muamelcsıne, otorjte
sine..ı unUJa.zsı.z \·c sınıfsız gidi~ine 
inanan \·e ~·ine sadece memleket 
vatan n1eniaatine :yüreğini veren 
ve alın teril~ kurulan bir müesse
sedir. Böyle bır mı:e"esc de ancak 
devamlı kararla : a. devamlı ölçü
lere göre kendi varh~~uu kendi tü.
k.at 't• iıııkunını ayar <.>lcrek yaşı
yabilir. Onun ıçıudır k;, diğer do· 
kuz ı~tanbul gazetesi ile beraber 
•ne har vurup barınan savuracak• 
havadan gelmiş serveti: ne de baş
kalarını ızrar ~dt"cek g~ni~ ölçiido 
!'\erınayesi ~·oktur. 

Bunun irııı de her turlu kilik ilı
tira" tasfiye eden H' ,adecc dü
rüstlüğü. say \ c lı~r sahada ahlak 
salabetıne ıc ı~ kabiliyctıne değer 
veren İnöııü dt!vrinin ~·üksck Baş
vekilinin \'C Hey'eti Uıikümetinin 
dokw: Türk gazctesinın bu haklı 
ıztırabına ve ga:•.-rı ıneşru rekabe
te, yeni bir takını ınuva.zenesiz~ 

liklere ve fiat ölçli~iızlüklcrJoc fll'* 
sat venniyece;;;-iııe gü,·eniyoruz. 

Mugaliıtayı ve bulya.ı ı vakıa ve 
realite di~·e cevaplandırınlya \fe 
karşımıza çıkarmıya çalışan •Son 
Porta, bır de bıı.e karşı şu cür'eti 
gösteriyor: •Büyük hacinıdc altı, 
küçük hacimde sekiz sayfalı bir 
gazete sahibiıtP çok kazan~ vemıi
yehilir. Fakat çoeuklarımızın elde 
silah vatan hududunda nöbet bek
ledikleri bir dakikada geride kalan 

Bu yapmak istediklerinin bir yıl- ile Cankaysek Çini ara,ında iktısa- ı 
dırım harbi te~cbbiisü mü, yoksa di ve sınai münasebetlerin ııittilu;e 
tayyare ve denizaltı silahlarile bir inkisaf ettii'!ini bildirmiştir, 
yıpratma harbi mi ola<:ağını çok 
geçınedcıı öğreneceğil. Askerlik itleri: 

Hasta bakıcılık kuraları 
Falih Asl<erllk Şubeshıdeu: 

ı - 15/2 el K'.a!ıun/941 de açılacak 
hemşire hastabakıcılık Jrurs1an itin ka
yıt ve kabul müddet 1 el Kiınun/940 so
nuna kadar uzatılmıc::•ır. 

Şimdi &elen haLcr lerc göre, Al
manya şarktan garbc dönse dahi, 
İngiltere, şarkta kendi lehine dö
nen askeri vaziyetten istifade et
mek için Ak.denizden ~eri dönn1İ· 
yecektir. Mısırda Graziani ordusu
na kaqı başlıyau taarruz, bunu 
gösteriyor. 

1 
2 - 20 ile 40 yaşlan içinde bulunan 

Abidin DAV ER münevveı· bayanlardan talip olanlann 
· her gün öğleden sonra şubeye iki fotog

gazc tccinin zcnguı olması için bi~ 1 raf tahsil vesikaları ve nürus ctizdan
kaidc mevcut olduğunu bilmiyo- lariylc birlikte ,ubeye müracaatları illın 
ruz... olunur 

Her şeyin başında böyle bir ih- , ••mımsı••m:ı•••••• 
tarın ·Son Posta. dan İkdam'a; : Ereoköyde satılık 
İkdam gibi diışünenlere, şahsımıza 
gelmesine tahammülümüz yoktur. Müfrez arsalar 
Çünkü bize böyle bir ihtarı yap- amvay caddesine 100 metre 
mal.. \·asfı ve Jıaklu iki bakımdan mesafede denizı ııörür arsalar 
•Son Posla• da yoktur: satılıktır. Saray Sinemasında 

1 - Zengin ohnak, kfığıt dam· Bav Havative müracaat 
pingi yapmak, rakiplerıni öldür- llı.ııılliılıiilıiıliliıiiıiıiilıiililiiiiiiİlll•• 
mek istiyen ve bu şcknde rekabe
ti gayri meşru bale sokmak isti
yenlerin başında .Son Posta. var
dır, Biııaenaleyh bu hak kendisine 
verilemez. 

2 - İkdam ve gazeteci, ceph2 
gerısinde değil, her an cephenin en 
ilerisindedir. Fakat •Son rosta. 
1923 deoberi hangi cephededir? 

En önce bu iki nokta ve bu iki 
hakikat •Son Posla• tarafından 
aydınlatılmalıdır ki bizim açık ve 
ak alıııınu •avanıfirıp. isnatlarla 
Jekelenebilsin! Ne yazık ki, •Son 
Posta. bütün ömründe ve neşriyat 
hayatında olduğu gibi bu cür'etin
de de yanılmış bulunuyor! 

ZAYİ - J 884 No. lu Liman cüzdanımı 
zayi ettını. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü 7oktur. 

Mustafa Karakullukcu 

--• Dr. ihsan Sami 

O K S O R O K şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve lazam.ık öksürükleri 
için pek tesirli ilaçtır. Herkes 
kullanabilir. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

satılıyordu tek.asile mUtenasiben artıyordu. Siyasi pap zevke san'ata büyWc bir mech1.bi-
Kadın, genç İbrabımi fevkalade giy- fikırJeri Sultan Süleymanın da vazife., yet gösteriyordu. 

dJnyordu. [brahım fev.kal<'ıde güzel ve, .sını kolaylaştırıyordu. Paşa, Bodinden aldıtı heykellerı At
endaınlı bır dclıkanh ıdl Sultan Süleyman, aynı zamanda, Ve- meydanına dizdlriyor, şair Figanmln 

Genç Jbrah:rnin gnzc-lliğı dillerde r:irifııam Pırı Paşayı da takdıı- edıyor- taassubuna uğrayordu. 
destan olmuşlu. Çok gcııç olan bu Rum du. İhtıyar ve:.ı.ır (arza) girdikçe Adet5. İbrahım Paşanın Rumluk karakteri, 
delikanh~ı ayn~ zamanda zeki idi. hicJ.p edıyor, kendısıne hürmette ku- o vakıtkı devre gOre daha bariz idi. 

------- Yazan: M. Sami Karayel 

Sult.an Suleym<tn, Ş('hzadeliği zarna- :'t.;r etmıyordu. Bır run, yıne Piri Paşa 1 Dın taassubıle v-e akılsızca bir .fikir
nmdc.ı, bır gün !\.tanısa cıvarında dola- ile görüşürken 

1 
' . • 

şırken. uzaktan yanık bır keman sada- - liızınetinden kemali mert.ebe şü.k .. le h~ykcllere. resıınlere temayu1 goste·· 

lpe
kr -bbeleri eJ.- aı işıtmıştı. Aşk ve şiir ile ya~ıyan has- ran ti.zere olduğum bll' kulum wşra çı-

Bod~ nltur oasalann ida~, l zam.ı.n, e-trntında . ı C"U ' sas kalbı bu talil nağmelerle gaşyoldu. karmak ısterin Bilmem ne mansab ıle 
duH; v_e azametli bekli.yen ordudan mu ... mastı '°rgıJcla~e._ rbraıum Paşalar,! Sehzade, keman c;:ahnan yere yfuiıdü. çıkan-am!. 
te .• ıadiyen zaler haberleri gelıyordu. Ebt nudlar ırorunuyordu. . Genç lbrahımı gordU. Gavet güzel olan DC>yınce, ıhtıyHr vezir derhal Padi· 
Yalı Köşkü Onünden ami~a.ltff ~ es.lr- Turk. saltanatını 1~': eden yüksek Ibrahım ancak on beş ya~ında idi. şahın fikrini anlamıştı. 
]erle dolu kaiyonlJrın. cilreklerı klnl- s1n1aıar Mr3Sında Fuzulıler ve Ibnı Ke- Şehzad s· 1 . ' , İb hlm1 ı Sü:·n)netle Ce\·ap verdi: •-- ç 1 b 1 Yabya e u e.)'ına.ı, genı,; ra 
mı.s kadirı:alann ınal so-'-"ı yararak m:ıller, l.skender e e i er ve derhal kadından salın ::ıldı Ve, o gün. Öyle mukarrıp ve makbul olan 

· · · · ı ra Beyler en ınliteteJdor zümreyi ıes&il geçt.gı ıoru uyo u. den itibaren gUzel İbrahımle münase-1 kullaı·ını _bendcnizin yeri tevcih olunma .. 
1· ansa \'e Avusaıry;a.dan, Vtınedık eyliyt)rdu. . . bat da etti . sı gerektır. 

•- -•· ı Türk. payı Kanunl Süt-man rıcali arasında Ib- pey , · · ·• lığlb · . h ' p Do1 ı urından geRaı ~ır P.-r • ... J .. 

1 

Şehzade SülE"yman lbrahimin etvar. Dıyn vez1n<1za111 ı ı a n:n aşay3 
tahtınd;ı kuvvet ve himaye arıyorlardı. rahinı Patanın nutuzıı hep:ınıe galip · ' · k b .t .. 

idi. ve rfkfırma hayı·an olnH.ı.ştu. Sarayda 1 ~ır~kınıstı .. lbrahım Paşa1 artı ~ un 
RUti..in hu debdebe we azamet orta- .. h b vazifrye tayin etti ıktıdarı elıne alınıştı. Sadaret mevkiınde 

mnlı,., ya:ııız. oır rıülu:.:un tesiri ıörti.· Sultan Sü.leymanla Veziriazamın la-
1 m~ 1"1 ır . . . · de\·Jetlt ı siyaı!etini id.:ıre ediyor, muha-

lll.vor. Yalnız bir kuvvet.in h4kim oldu.. mimlyett pek Küçüklükten başla~u. Ib11:1.hım ağo, hu: bır c .t •- ka Sultan b 1 d 1 k .• te . 0 d re e enıı e yararı gos rıy r u. 
j'ı.ı h'-'Sediliyordu: Genç İbrah.ım, Parge·de dünyaya geJ- Sül<'ymanın yanından ayrılnuyordu. . . . . 

Türk k1n;veti ve, ooua bakanı ... rn.iştir (1). Genı; tehzcıdt: babası \"avuz Sultan işte, bır Rum çocu~ olan Ib:ahım 
G.n•'ı· .,. .... Ae kemana ~.... etmictt Setmln ı·erıne tahta "{'Çince, İbrahim 1 Pa.ş. a, guz.ellitı ~yesın.de ve zek~ının 

rilmıyordu. Re1:ım ve heykel günah ad .. 
dolunuyordu. 

Bu sebeple İbra.hım Pa.,Qrıı.n Atrneyda

runa (Sultanahmet meydanı) diktırdiği 

heykellere devrin yüksek şairlr>rınden 

Fıgani tnamız ediyordu (2). 

İbrahim Paşanın vw.eratı, Sultan Sil
leyn1anın e.o parlak de"rini teşkil e,o..U
yordu. 

İbni Kemaller ve EbUssüud ib:mleri ve 
faz.ıllarile Türk deh~s ını ıeınsll edi-
7orlardı. Çünkü, bu ıevat balla Türlı: 
µ-kından idiler .. 

<Daloa var) 

234 kalem ltlavuz, rayba ve freıeler 24/12/1940 Salı tıUnü saat 15,30 da 
~rlıkla Ankarada İdare binasında sab.n alınacaktır. 

,. 'tirmek istiyenlerln kanunun tayin ettiti vesikalarla aynı gıjrı ve 
saatte komısyonan nazır Oul11nmalan lA.z.ım.dır. 

Şartnameler Ankara.da Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Te~elhım ve 
Sevk Şefliğinde Jörülebillr. (lll!U) ... 

Muhammen bedeli (1800) lira olan 2 atlet hava kompresörü (21.!'• ı940) 
Cumartesi ıünü saat (il) on birde Ha7darpaşada Gar binası dahilindek 
komisyon taratındaıf açık eltsilbne U!Ulile satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (135) liralık muvakkat teminat ve kanlınun ta. 
yin ettiği vesaikle birlikte cksllbno günü saatine kadar komisyona müraca
atları liı.z.ımdır. 

Bu ı.şe ait p.rtnameler 1<\ımisyondan parasız olarak dagıtılma];tadır. (1172!>) 

Savın Bayanlar; 

BAYAN 
Mağazası size ipekli 

ROBLARININ 
Yeni k:olleksiyonunu ve el ile 

işlenınis 

YON KAZAKLARIN 
zengin ÇPŞitlcrini takdim ediyor 

BAYAN 
Maliazasında en son moda 

KADIN ÇANTALARININ 
M.uıhtelif çeşitlerini de bula

caksınız. İstiklal caddesi 
No. 283 

HAÇOPOULO 

Un·urıı. t aeentalığı İırtanbul, Kululu 

Eskişehir İcra Memurluiundan: 
1 - Serhad.Ji ıade müflis Aptullanın 

tasfiye ınuamelesi sırasında asa& ja 
cins ve nev"i ve kıynıetleri yazılı m~uo
nclerin açık arttırmn ile satılmasına i<a
rar verilntlştir. 

2 - Arttırma 16 Kanuntıevyel 940 ta
rihine müsadif Pazartes .. günlt. saat 14 

de makinelerin bulundı gu E-·k şehir is
ta.cryon civarında bo:ıs;.ık un fabrikasınd;ı 
icra edilecek ve en frızla arttı ·anın ÜZ"· 

rlne ihalei kat'iyye ı icra edilecektir. 
1\.fuh::ımn1en kıyn1etin yüıde yE>tmiş b";.·
şini bulmadığı takdirde 20 K.1nunuevve1 
940 Cum::ı günü ay .ı Jtte- :kinc1 art-
tırmaya çıkarılacakbr. 

3 - İştirak edeceklC"rin m!'zkılr ma· 
hal ve gün ve saatte haı.ır bulunmalan 
ve talip olanların t.-ıkdiri kıyr et bedeJi 
il.zerinden yüzde 7,5 pey akçası vermele
ri ve m.:ıkinelerl görmek: ve en fazla ma
lU.mat alm~k isteyenlerin Eskişehir icra 
dairesine Aptullah mnsasın41 müracaV 
etmeleı; il;ln olunur. 

Ad•I Lira ('ln.,J 

1 60 Buğday yıkama ve kurutme 
makinesi. 

1 
1 
1 
l 

35 Oriğa makjn~L 

25 Sazc.ri makinesi. 
55 Çalkama makinesi. 
25 Amerikan vansı. 

5 200 

Böbreklerden idrar torbasına 

kadar yollardaki hast klann 
mikroplarını kökünden temizle
mek için HELMOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çoıhşma kudretinı art
tınr, kadın, erkek jdrar zorlukla
nnı, eski ve yeni be1soğukluğunu, 
mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozınak ve bozarken yan
mak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. İdrarda kumların, me
sanede la.$1arın tqekkülüne mA.ni 

olur. 

Sultan Süleyman, uzun ıiması., meT-' .,... • ...__. ırc:- w ""<6 eı ı -
• , " ••A-m•., y"~-~ ,..,uşu altJnA.. İbrahim Paşa, aslen Ruı ,cı ır. Ve, bır a !!:ayı has odaba ılığına geçırdi. Kendi- musa_•, desı1e Tu1 k . ımparator1ugı.mun 

' ""..._ ~"!\, ·,.. ..-, ek k şmıstı (l l Haınıner, cilt,,) . Tarihi Ata. cilt 2, 
LI ,.r ve azametle ıermest eli cozleri Hum gemicinin oğlLdL sine 14 n d,,.-ece- ıhma ' r ;ı.·rrd u. en yuK.c: ma amına erı . ~ \5. l han. 1/4. Taşra için acenta aranıyor. 
il<- donanmasının zafer ganaiminJ sey- İbrahim P~a T' rk kor~anla· ınm \ İbr h.:"n at. büyüm ı ll Az zan1an P'lş nın hür dii!'uncelerı ka;şı ·nrla . 

b f ı b "' d lb h (2) s..ıa.u...ı •. b US. Buluu buyuk maL'Ularda oalllır. rcw.: ek lçıo iaJ.·•yını.n babçe:;We ~ıktıgı elule dvrf\lyor, Manıs:ılı bu d.uJ Udına j içı..,de vez r oluıuştu l'.ış.;.ıcw .a:ü!uzu ütün se ır er oyun e.,,.yor u. ra. ım ı 

DİKKAT: BELl\IOBLÖ idrarınızı 
temizliyerek mavilf"~t;rir 

Sıhhat Vek31ettnln rulrsatmı 

hab:dir. 
HER ECZAHANEDE BUL\,NUR. 


