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İ~tısat Parolamız 
Kendimize inana
rak Çalışmaktır 

lfrıhtaem Bıqoelrilimi.· 
Rn yaptıjı mübaJôauu,, 
tliirüt ve .amimi bilanço, 
kendimiuı inanorak ~ 
l1§11UU1ın faydalarını ııöa· 
teri yor. Çok "'6ıpna, fOk 
i.tih•ıil, çok tQMUntl. lıte 
parımız! 

Ymaıt: Abidin DAVER 
AnJıara, 13 BirinciJdııUD 

nhterem Başvekiliıniz 

M Doktur BeWı. l>ayllıül&, 
11 i.uci Mılli iktisat 
haftasını açan ıuıtlwna 

Büyük Milli Şefin 8 yıl evvel vez
dık.leri şu direktifle bqhıdılar: 

•N efmn.ize, memleket ikı=di 
kudret ve iıırikOOline itimat ederek j 
çok hevu!e ça4fmalc, ka.t'i bır ııi
matı.ı mücehhez olarak çok çal&f" 
nıak, sarfeıtiqimiz 11a!ll"l!tlerm mut
lak ve mutlak mii.abet aemere ııe-

iKDAM l.ıaMrıl 

---~--

. ' 

·, 

G0NLUK SiYASi HALK GAZETESi 

. ' • 
Almanya -Şimali ltalya

nın endüstri 
mı otak alarını 

işgal için ••. 
Cenup hududunda 
ve Avuıturyada 

• 
Asker 
Tahşid 
Ediyor 

---·---
ltalyı yakın bir d• hi:ı 
buhran tehlikesine maruz 

receaine inanarak çalışmalc. Bizim :J"Oriı lt (A.A.) - Reuter: 

r!ann•ız !fte bu, olacaktır.• •----'-·'-ta Ingı"'- ,__..., dafi toplar1J1daD. !tiri ile atelj'il huu 1 a.ıiliz ve Yanan. askerleri DailY N:.Vs ıazeleolnln öğrendljjne 
Bilyük Şefin 8 yıl önceki direk· ....,._.,....... ua - ıröN, Abnanlar tarafından AvustUQ'ada 

lifleri 8 senedir olduğu gibi, buııün 

1 
1 ı- ve A.luıanyanm Cenubu GarblsiDde aa· 

de yine parolamızdır. Bu güzel söz- Yunan 1 ~ r F R A N s A' d a •• n g ·ı ı ı· z 1 er ker tah&it edilmektedir. Bundan malı:-
kr, yalnız iktüat §"hasmda değil, ııat, icabında, ı;imal! İW:ranm end1lslri 
milli ve halla ferdi hayatm her sa- • 

1 
K mmlakalarını lı;gal etmektir. 

basında, tutanı muhalı,kak JDUvaf- Lava a - Hlllor'le Rlbbealrop Berlı...ı.. 
fakiyete eriştirmı bir paroladır. Avlonga kapı- • - 26 bı.nden fıaz- Hl.ftkel mi ıı:ıtuer? 

.Başvek.il nutkunu cüUl bafladığı Vaşinııt.on, H (A.A.) - V..ın.t.on<bı 
kadar cüııe1 bitirdi: d b 1 n e d e n zımnedildijjine ıöre, Hlller'le Ribben-

·Bu.l(iin.kü neticeleri ekle etmeyi la r ı n a 'V a T l la esı·r aldılar lrop'un Berlinden harekellerlne clalr ... 
mümkün kılan amiller, mılletçe ve d lan haber teeyyüt ettiji ıaıtdlrde ı..ı 

hti.kü.metçe birliğimiz, beraberliği- • ç 1 karı I 1 • se7Bhat ital7a v;Wyetr ile ıı!tıkadar ola-
nıız, Jı:endi.mize ve birliğmıize ıtı- Elenler kar fırtınaları k b" ca1<1ır. Avrupadan hususi kaynaklardan mad=ız, vazifeye bağhlığ,.,ıız, • 500 kilometreli ır ceıeıı haberlor ita17anın yakın bir da-
hiısnüniyetimiz ve açık Jı:alplılıği- arasında mütemadiyen h d . ı lı1l1 buhran tehlikosine maruz bulundu· 
mizdı.r. Bugünkünden çıı.lı: ~aha iyi BAŞVEKİL MUA VIN- • a a a temız eme ~u bildirmektedir. 
günler göreceğimize emırum. Pa- şimale doğru ilerliyor hareketi bacJadı Mihverin ;;,; malümat alan bir ta7• 
rolamız Milli Şefimizin, yukarıda LiGİ LA G V E O 1 l O j Y nağıııdan bir Amerikaeya dün ıiiJle de.. 
arzettiıtim sözleri olmakta devam ı· nllmi~t!r: 
edecektir. •Nefsimize, memleketin Panormon ıma- • T b ı .Galiba bütün İtalya7ı !Hal .. tm .. 't-
iktısadi kudret ve istık.baline iti- d l d Fi d. H . • r a us garp u11mız icap edecek. Bütün m"ml•kett.e 
mat edeceğiz, çıık hevesle çalışaca- D 1 iş g a 1 e i i an ın arıcı- Bomba ı an d 1 tMi miktarda Gestapo ajanlarımız mev-
ğı.z, sarfettJ8imi.z gayretlerin mut- cuttur.> 
lak ve mutlak semere vereceliiJıe . • ye Nazırı oldu İyi ma!Wrı•t alan bynaklaııla Al-

;";'u~ ;~~'t:anarak çalıı- ltalyanlır Hımara lıma- Vlch:r,,. <A.A.> _ D. N. B. ajann- Kah:rıyı trenler dolusu ':::..."::'~ıı!:: ı!:'::.:::.. 
1118.mW icap ettiren sebepler aı:~~ ıını tahliyey a başladılar DJD öğrendiğine ıöre, dön akpınkl n.a- 1 lunan İngiliz lnt'alannın Abnaııyaya 
smda, dünkü inancım.wn verdıgı mlar mecllalrıde :Marepıl Pelalrı kabi· talya yarıl ıları gat:riliyor karp kullarulması imlı:fınını vereceiin-

_.. B ki d81l korktuğu bildirilmelı:ledir, 
güzel .. neticel~ de va:ı-uı~.. ~şve . ." Atina, H (A.A.) - Cepheden ~ nede tadl!At y~pıJııı,ak llzere Jıabinenln Kabh'e, H (A.A.) - Yakın Şark in- AJmuı7anm, ito.Iyadan Aynlıııau 1 
lın butün nııllete verdı&ı hıç J? 11:, len son haberler Yunan kıtaatının ıotifssmı JslemiiUr. elliz umumi lr;arardlwuzı teblijl: Zamana Gdmlt 
baliiğuız, gayet dürüst ve ~mınıı yeni ilerlemeler kav~tınekte ol· Celıeorft, H (A.A.) - ~ racı,,o..I Ge çö!Unde Deri Jruvwtlerimlı Londra, u (A.A.) - Bazı gazeteler 
bı_lauço, iiıWt ve inan veric~_dir. H.~- duklarını bildir.mııktOOir. ?<ıuhte1!f (ArkaA SL 3, Sü. 3 de) l'P Sa 4, Sfi. 1 4 ) ' Amerikan membalanndan aldıklan ba-
kumet, bir senedir, her ı:un degı- mınta.J<alardaki vazıvet şoyle bil- {Arkası · e ;erlere atfen ;rakında HJtıer ııe Muso-
şen hadiselerin çıkardığı güçldükler lisa edilebillr ınd İtal anl . lif· "' linl arasında yeni bir milliikat 78-Pıla-
kaı1ıswda daima uyanık, aı~a Cenup mıntakas • a . Y ar ' (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 
tedbirli bulunmuştur. Basan bu; Himara limanının akıbe.tı.nden en
(alrun ılıı1 ve beklewniyen yenı dışe etmive baslamış ııorunme~~ 
nk'a!ar ve müşküller karşısında dirler. Alınan bazı h~berı-;re ıı:ore 
kaldıksa da unutmamak liı:ımdır de italvanlaı· bu şehırdeki malze
ki biz de harbin içinde vaşıyor?z ınelerini nı;kle basla~~lardır. 
ve harp demek, meçhul demeklır, Gazetelerin verdıııı .. haberlere 
uınulmıyan, bilinmiyen, beklenmi- (Arkası Sa. 3, Su. 1 de} 

HAVA HARBi 

Ingilizler dün 
• 

Kiel ve Bremenı 
Bombaladılar 

ı.ondra, 14(A.A) -nava ne&&r<rl:ln!D 1 
tebliği: ,.......,. 

-

AMERiKAN 

GÖRÜŞÜ 

ltalya için en 
iyi hal çaresi: -Hezimet! 

iltaJyada Muso1ini aley. 
h i a e neşriyat yapan 
bir radyo iıtaıyonu 

yen ve bi,ıaenaleyh önceden besap
bnamıyan şey demektir. Gündelik 
hadiselerle müeyyed olan bu haki
kati gördüğümü.& halde, bir lı.idi
senin vulmundan l!<lnr&, bunu ön
ceden görı.iıı tedbir almak müm
~ündü efendim, diye tenkit etmek 
"e akıl öğretmek .kolaydır an >\Tia, 
asıl mesele durgun bir ilkbahar 
&iiııünde bora gibi ansı%m patlıyan 
hadiseleri önceden aesnıektedir. 
•Hü.kUnıet etmek ileriyi görmek
tir• sözü bir hakikattir ve bükü· 
aıetimi.ıı de, bütiln dünyayı ~,ırıan 
pek .pıahdut hadiseler müstesna ol
mak üzere, daiına ileriyi görmüş ve 
tedbirlclrinl ona göre almıştır. Öy· 
le olmasaydı, hayatıınız, etrııiııım:
da dönüp dolaşan ve kapımıza ka
dar sokulan kasırgaya rağmen SÜ· 
kfuı ve huzur, emniyet ve barış 
l~nde geçmcıdl. 

Dün ıece mU$k(\l bava şartlan .....-~ 
narekiilta bulunan tayyarelerimlz, Kiel 

. . t teı:gô.hlariy!e Bremen'deki 1 • , 
denız ınşaa ed Dere ıııamu- ı...;n. Ortapri: kuvvetlerin. in =lılı arabaJarınclan bır&&ÇI 
rabrikalara ve dlter h e ------------------------

Londra, H (A.A.) - Nevyork Herııld 
Tribune ııazetesi İtalya için hezimetin 
en iyi bir çarei bal olduğunu ..., bu 
memleketin muharebenin neticesi ne 
olunıa olırun kaybedecellrıl ka;rdetmet
tedir. 

Başvekilimizin nutkunda vttdiği 
izahattan _anlıyomz ki harbin çı
kardıtı bütün güçlüklere rağmen 

(Arka"1 Sa. 4, Sil. 1 de) 

lar<la bulunnıUJ!ardır. ı--
b rdn»an edılm11tır. 

HoJlandadak.i ıay~al'e ıne;rdanları da s e ı e e 

Faciası bo;.~I müdafaa tayyare!~ ıı..s::- ı ı v r 1 
dodakl dC14ır.altb ııernlleri 
taarruz etmişlerdir. ~ 

Bütün bu h'1Iekiıta biç bir layy1I 

kaybetmedik. isabet 
Bir Alaluı o-ı.trıe Tam . 
Londra, 14, (A.A.) - Hava neuretl· 

nin ıstibbanıt dairesinin bi!dırd®ne 
.ı;!öre sahn muhafazasını memur b1r 
tayyare btıcuınbotlaruıuı hiınaJ'esbıde 
~ıden bır Alınan nakliye kafilesine hCi .. 

cum etmiştir. 
Pilot 7 ,000 tonluk bir I~ remlsint ııe

def ittihaz etmış ve bombalarını bırak
m,ştır. Bombalardan biri lam vapurun 
ortpsında paUa.m.ıştır. 

Koordiaaıyon heyeti 
toplandı 

Kazazedelerden 
gece şehrimize 

118 kişi dün 
nakledildi/eri 

Kaza yerinde dalgıçlar gemi anhan ile 
beraber gömülen ceııetleri arıyorlar 

·uvrl öotinde delinerek batan ve tir. Öglcden sonra da diğer bir iki dal· 
s; an B·"daristanh MllsevUerl n.a.. gıç gönderilmiş, ceset arama faalıyebna 

pa~a= ""' 
aıll saıvator yelkenlisınm acıkh mace- geçilmiştir. . 

dün bütün etrafile 7azmış, facı- Dığer taraftan, dlln vılayette Vail\ 

Atına, H (A.A.) - Est!a gazeteal,..... 
zı;ror: (Arkası Sa. 3, SU. 2 de) 

• 

~,.,..-ı: B U G O N !I=""""' 
Ilı.inci sayfamızda 

Milli iktısat haftaaı 
l!'azan: Ab!dlıı DA VEB 

Mısır Davaıı 
Profesör Hiiseyln Şllkrtl BABAN 

• Üçüncü sayfamızda 

· Bakın ne ıllyliyecektim"" 
Nizamettln NAzi:F 

Ankara, 14 (A.A.) - Koordlna""°" 
heyeti bu sabah saat 9.3~ da .Başv•l<ıl 
Doktor Refik Saydamın r17aseti altında 
t.oplanm.11 ve rumamesine dahil mese

rasını bllliı(osunu da vermişlJ.k. Bu ıı.u- Muavını Ahmet Kınık, Emniyet Müdtlril 
anm takl taiıkikata ve araştırmalara dün Muzaffer Akalın ve Vilayet jandarma 
:;'devam edilmiştir. Komutanı Ziya'nm iştlı-ak'.le . y~pılan 

Don sabah; ka>a yerinde geminin an- toplantıda kazazede mültecılenn lstan-ı Araplar ve ırk nazariyeıl 
barında kalmış olması muhtemel bulu- bula nakilleri ve muvakl<alen burada ııı.mıı Nuri 111.MAK 

tlerl aramak Uzere Dursun All yerleştirilmeleri hususunda alınacak !!.;,.....,. ..... =.--=------=-===" 
~~::"bır dalgıt Sillvriye &önd.,..ilmll· (Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) 

milzalı:ere elmi~fü 

5 AT J Mtl- SEME ı 

TAltVIM 
•Bil! n5 P AZA a 
Yıl: lH-0 - ~: 1S - Gün: 860 
Rumi: ı aııe - ı ne! XAııun: 2 
ıncrı: 1M& - Zllltade: ıs 

Son TJ,,J Math eında Ba.drr 

Vihver wpıanmumdım: Son Muıısolinl Bib 'bea.trop görüşmesi 

fstanbul Avukatları 
Dün Reis Seçtiler 
Yapılan intihap aeticeıiode eski reis veki
li Mekki Hikmet Geleabey Baro Reisi oldu 

Dün büyük bir ekseriyetle İs tan bul 
Barosu reisliğine seçilen avukat 

Melda Hikmet Gelenbey 

Macarlar ___ , ___ _ 
Mihver dtşında 

mesnet o r ı yor 
Londra, 14 (A.A.) - Reoterill 

diplomatik muhabiri diyor ki: 
Macaristanla Yugoslavya arasın

da imza edilen JDuahede tahmin edl 
len "Olu tal..ip etmektedir. Alman 
propagandası bile bunun fayWızlı 
iJnı müdrik olarak yakında Yugos
lnv"'a hariciye nazırının Bodapeş

teyi zivaret edeceğini ve daha ame· 
li mahiyette bir faaliyetin vuku bu
lacağı haberini ileri sürnıektedir. 
Yabancı JDemleketlcrde yürütü

len mi:talealann çoğu, Macarista
nın mihver tazyiki haricinde bir is
tinat noktası aradığı yolondaclır. 

Bu cok mAııilıclır. 

Baro mnumt heyeti dün. adliye. 
de birinci ticaret mahkemesinin ö
nündeki koridorda senelik mutat 
kümaını Yaııarak. yeni baro reislıU 
-iştir. 

Saat tam ondörtte ekseriyet hasıl 
olduktan sonra reis Hasan Havri 
Tanın riya.seti altında toplantı a
cılınıstır. 

Evvela Azadan HiknM!t Tekçe 
tarafından verilen ·bir takrir okun
mustur. Bunda, reis intihaoınm 
ruznamede yazılı şeylerden daha 
evvel yapılması isteniyordu. Tak
rir reye konularak k,abul edil.mis 
ve reis intihabına ııeçilmiştir. 

Her avukat rev puslasını doldur
duktan sonra kupalara atmış ve 
feÇilen bir heyet tasnif isini bitir
dikten sonra neticeyi .bildirmiştir. 

Buna göre, eski reis vekili avu
kat Mekki Hikmet Gelenbev 16~ 

(Devamı Sa. 4, SU. 3 te) 

ispanya 
---·---

T ancoda beynel-
milel idare k-alktı 

Tanca, H (A.A.) - İspanyol makam. 
lan dün beynelmilel Tanca idaresini 
daitıt.m.ı:ılardır. Bütün hıguiz, Fransız 
ve İtalyan memurlarının va.zllelerine nı. 
ba7et verilmlııUr. !leynelmilel polis de 
Uııa ve 7erlrıe İspanyol polisi Uı:ome e
dllnıliUr. İdaredeki İspanyol mümessi
li Amieva azledilerek yerine Grezorl 
isminde bir asker tayin edilmiııtlr. 

İllcHlere Proleolo Etti 

Londra, H (A.A.) - Reuter ajansının 
dlplomat!k muhabirinin Londra sal1ilıl-

7etdar mab1Ulerinden !ll;renildlltine gilre 
re, İngilterenin Tanca baş konsolosu 
Gascoigne, Tanca beynelmllel idaresi
nin dün IAilV•dilmiıı olmasını derhal lo
panyol makamları nezdinde protesto et
miştir. 

( GUrıOrı lçlrıcien) 

Aramızdaki 
Anlayış Farkı .• 

Yazanı A. ŞE.KlB 

Kağıt JDeselesi, arhk.yiikııek b111-ıclqmda tutmak bütün dikkat ve ;.y 
ve~lin karar ve takdirine in.ti~al r~!i:"'izi sadece ahvalin icap ettir
etmı~ bulunuyor. Bu kararın rakip.. digı nezaketle vatan himıetine tah
lerimizden gelen her nevi çelmeyi Bia etmek emelinde hnJundu&umıu 
karşılıyacak, her nevi sermaye ta- için, bunilan önceki yazımızda da 
bakldinıünün galebesine imkan bı- sadece bir hakikati JDeydana koy
rakınıyacak, her türlü emri valill mak ıızmini muhafaza etmiş. hiçbir 
önliyecek b\r şekilde tecelli edece- ıahıs ve hedefi adlandırJDanııştık. O 
ğiııe eminiz. Bunun içindir ki, &SoR yazımızda: ctkdam ııerhest fukoya 
Posta• nm aayfa tahdidi ınevmu ııaşlri efkıirlık ederek servet topla
üzerindeki neşriyatına, hakikatleri JDamısbr .. • diye fPcen bir işareti
tahrif eden gayretine, tenısil etti- ınizi .Son Posta- ilzerlne alınınq 
~ sermaye kliği adına vaptığı a- ve serbest fırka ile olan neı;riyat 
vukatJıi:ıııa mukabele edecek defi- münaSebetini lıah eyleınek iste
liz. Sadece iki nokta üzerinde ve mi-tir. Bu izaha aör~ ~Son .P~~th 
münakaşasını hiç arıu etmedigimiz serbest fırkanın naşı~ı efkarlı~ 
halde sırf hizi mecbur eyledikleri yapmamı•. sadece yem kurulan hır 
• · k d'J ·ini d 1 ta • s. ""'ete oldulfu i<in aldıliı milsaade 
ıçm en ı er ay ın a ragı il (' h t · t •r 

G t 1 t 
·ı· -- her tür- e • ) ser es neşrıva wapıruş. • 

aze ey ve gaze ecı ıgı . 
lü şahsi mülahaza ve ml'ııakaşanın (Arkası Sa. 3, Sil. 5 de) 



SOL 
ZİYA ŞAKIR 

•• •• •• omrunu men-
sinde geçirmişti 

Hic süphesiz ki artık sıra. menfa olmakla beraber o da,- diğer (Ali 
ve mahpcsinde. ömrünün son gön- Resül) gibi - kendisini ta.kip eden 
!erini bekliyen (1mamı Ali Taki) muhterislerin ı>e~lerine düşerek, 
ye ııelmlş~. •Fkakal-~dt 0h~dıradta bzuhut hayatını dayanılmaz iztırau ve me
eden bazı "e' _ a e a ısa . ~ za· <akkatle l!ecırd.i. 

Balkanlara kadar dayanan 
harp kaMrgaamın serpinti
leri bize ka.dar gelmekte ve 
bazı sıkıntılar çekilmekte 
olmasına rağmen, bu harp 
yıllarında hükumetimizin ve 
halkımızın iyi bir imtihan 
vermit olduğunu memnu
niyet ve iftiharla kaydet-

mek lazımdır. 

!im Halifenın uzerınde manevı brr . .. .. _ 
tesir yaparak •• ha vatı, mütemadi- Halbuki bu zat henuz pek küçiik Yazan: Abidin DAV ER 
yen ölıim tehditleri altında ııecmı~ bir Yasta iken validesi tarafından Ankara, 12 Birincilinu'l 
olan - 1mamı Takinin. bir müddei Medinede terkedilmi$11. İJmmül- On birinci 1'\lilli İktisat haftası, 
daha yaşamasını temin etti. fadl, amcası (MUtasım) ın daveti bııgiin mulı.terem B~wltllimiz, 

Zuhur eden hadiseler, hakikaten üzerine, zevci lma:'.Ilı Taki ile (Bai'!- Doktor Refik Saydamın güzel ve 
o zamana kadar görülmemiş sev· 1 dad) a giderkaı. oğlunu alıp götür-' kuvvetli nutki e açıldı. Geçen seue, 
lerdt... Mesela; (Kırvan) mıntaka· 

ınek istememieti. İJ:ıtimsl iri onun bugün, Onııacu Tasarruf v" Yerli 
sında müthiş bır zelzele olmuş, JU-allar haftasını yiııe Doktor Refik 
tam on üc köy ve 1<asaba kiimilen bu hareketi, ölüme süriiklediıii zev-
'~re ge,n1işti. Ve o mıntakada ya· cını· . .;;phelendinna~k ı'nın' eli Sa~_ dam açmıştı. O nutkun mü.mey-

~· · ~ ~~ • ... ya vas(ı, emoiy•t ,.e itiınat telkin 
sıran bııılerce insanın ar;ı.sından Hatta 1mamı Taki, oitlıınu da bera- etmek ve isı:lısalin arıtırılmas·uı 
ancak kırk iki k<si kurtulabilmişti. 

Bu deh,etlı afctın kalplerde u• l:ıer almayı \ekli{ ettiği zaman; istemek olmuştu. 
vandırdı~ı tesir henüz zail olma- (.-1.Tkası vıır) Memlekc!in iktisadi vaziyeti ve 
dan, (Damgan) evaletinde de kor· ,,___ bu ikti,Jdi vaziyetin de talıiatile 
kunc bir Le~zele daha vukua gel- alakadar olduj!u siyasi vaziyeti et-
mis. l:oca e\·aletin üçte ikısinı ha· 1 1 rafında, Baş,ckilin yarattığı em.ni-
rabczara cevirmisti. ADLiYE ve POLiS yet ve itimat havası, Avrupa har-

Bu zel-zele felfıketi bunlar1a kal- _ _ binin vahim hiıdioelcrine rağmen, 
mnnııslı. Bestaın, Rey, Esfchan. memleketi sarmakta devam ediyor, 
Ni. apur, y.,men vi!iıyetleri de a· 65 Liraya kıı l. hatta kuvveti gittikçe artarak. .. 
kıllara sakatlık ,·eren ihtilaçlarla Gerçi iktisadi bakımdan, menıle-
sar:;ılmıya baslamı;; .. artık Türkis· k • ketiıniz, norm».! bir barış hayatı 
tan hudutlarından Hind denizleri· Dl verece mış sürüyor, denilemez. Avrupada pat-
ne kadar her yer, deh.şetler içinde lıyan harp kasırgasının kuvvetli 
kaim ıstı. serpintileri bize kadar gelmekte, 

Bu korkunç tesirlere kapılan Caydığı ve yalan ye- bazı sıkıntılar çekilmektedir. Fran
Halife. manevi bir tesire kapılarak sanın çökmesi, İtalyanın h~rhe gir
cinayetl ·rine ni!ı~yet vermek iste- re yemİD ettiği İÇİll nıesi üzerine Akdeniz yolu bir müd 
misti. Fakat halk arasında Halife det büsbütün kapandıktan sonra, 
ale<hindc 0 kadar kuv\·etli bir mu- hapis yat&cak şimdi biraz açılır gibi olınuşsa da, 
halcfct ec .. ,·anı acılmıştı ki, onun bır' t,giliz ve müttefik ticaret gemile-
Enravının muhafızları olan (Türk Eyüpte oturan Hilmiye adında rinin seyrüseferleri pek mahdut-
iı;a,·ları) bi}e bu cereyana kapıl· kadın, kızını İbrahim adında birisine tur ve ancak kafile halinde yapıl
nıa~.;:tan kendilerini menedememiş- n.iş~ağa * vermiş ve 65 lira para maktadır. ftaJyan \'apurları, lin1an
ie"di. (Ehli beyt) e o derecede ile bir nişan yüzüğü almıştır. !arına kapanarak bütiin seferlerini 
.[!O:-ıdJoranc Ye zalimane hareket e- Ancak Hilmiye bir mi..lddet sonra ni- kcsmislerdir. Bu yüzden, uzun ve 
den Jfalıfeyi öldiirmive karar ver· şan !iluindeıı vazgeçmi; ve İbrahi""' n~ ınasnflı başka yollar aramak Hizım 
mı. !er .. ııitıavet bir gece, on Türk yıizuğünü, ne de parasını geri vermış. gelmisfü. Bu vaziyet fabiatiie dı-

tir. Bunuı::ı üttrine İbrah.im, Kilini.ye -
ııl'l,.,.i. c llrrıııdc yalın kılıclarla O· şarıdan ithal edilen maı'.nı azalt-

! aleylıın~ Eyiip aulh mahkemesinde bir 
nuıı vefasına girmiş er .. üzerıne hü- ınış ve bazı buhranlara sebebiyet 

l kıl darb ler ·ı dava açmış, llilıni1e burada yal= 7ere 
cuın ctmı:; er.. · ıc e ı e verrujştir. 

p:u·ea Parca ettikleri Halıfe.Yi bir yemin etmıııtır. Fakat bütiin bu sıkıntılara uğ-
k Dun bu su('taft Eyi.ı.p sekizinci ca:a 

kilım parcusma sa!·ara , sarayın ıııen, Tü.ckiye Avrı.ıpada muharip 
mahkemesinde muhakeme edilen Hil-

kapısının bnune atn·erın.işlerdi. da ve gayrimuharip bütün devletler· 
rni.)?e 3 ay müddeUe hapis, 30 lira * ı>ant cezası.na mahldlm edilmiştir. den daha iyi bir iktisadi vaziyette-

(İmamı •Takl), havatmın 800 dir. Çekt:iiiınİ2 sıkıntılar mahdut-
Bir amelenin ölümii tur. Diğer memleketlerin h-inde 

ı:üııünc k3dar, ömrümi menfa ve fÜpheli •örüldii . vesika usulleri kabul edilmiş ve 
nıahpesinde geçirdı. Ve, Hıcretin • bazı maddelerin istihlikine tahdit-
225 ınci senesı,Zılkade ayının son Kartalda cimeıl(I tııhrilcasmda amel• ler konulmuştur. Blıde ise, tek tah
günü vefat etti. 

Bazı tarıhJer, (İmam) ın bu mo.h- Mahmut, evveki gün, çalıştığı yerde ö· dit edilen şey, benzi!ıden ibarettir. 
Jü olarak bulunm~tur. AmeJenin ölümll İnsafı en kıt olanlarımız, en süıirli-

pusiyet hayatının, beş ~eden faz- ,u ........... u görülmüs, ceset morga kaldınl- ı · · bil b · L :!•--et 
la devam ettiı?ini nvayet ederler. ..~ erıuuz e u ,-aıuye" ş..._. me-
Bazı tarihler de, zehırlenerek vefat mışlır. Bu hususta tahkikata deva.ıı:ı. edil- lidirler. Bulgaristıın, Yugoslavya 
ettıgını ka.vdeylerler. m<ktedir. * gibi kasaplık hayvan yetiştirmekte 

me§lıur memleketlerde, baltada loir 
Muilakkık o an bir şey varsa, kaç gün et yenilme<i.iğini diişüıı-

(Alı HesülJ ün bu ııüzıde niknü, * Vetac!a SWı:emerleri alhnc!a, gaze- mek bile, balimixden memnun ol
h.J\ CAtu11n en ktvmetli devresinı .ıs- te kdğıtlarına sanlmıs iki aylık bir kIZ mamu için kafidir. 
sız tıır dağ ı·amacında, kasvetli bir ı;ocuğu bulumnu!I, Darü.lôce..eye gönde- Hükftmet, her türlü tediıui ala-
kalcııin zindanında ,e:eçirmh, .. ve rilmiltir. Bu çC>CUğu bura;ya kimizı hl· rak, iktisadi hayatınut:ın emniyet 
henüz ı•irmi be; vaşında iken. fani raldıiı araştınlmaktad•r. ve itimat havası içinde, mevcut 
cilıanın bütün zevk ve saadetlerıne * Kasımpaşada Değirm~nc! sokağın. zorlukları yenmesine, herhangi bir 
elteclı ı .Jn giizlerini kaParnıshr. da obıran. Halit o!lu Necmi Yenişelıirde ·• · b h tı · • · ııllü' t 

1 mamı T~ı<i, ~ençlig-me ra '""=· panıgm u aya n ŞU'a>:esnu s 
""' o;u• Paşabakkal sokağtndan geçerken, sabı- tın · · ''nleme"" çalışmış e u u 

cidden iılim, satıh ve (müttekl) e esını 0 
b" v m 

idi... Çektı~i mihnet ve meşakkat- lcalı Kenan ve Fevzi önilı:.e çıkarak miyetle muvaffak da olmuştur. 
krc 1 a~men, en kücük bir şikayet muhtelif yerlerinden ~tikeli surette Harı~ başladıit z~man, duynlan şe-
b 1 · h t · k h- d' ta k yaralamışlardU'. Necını bastalıaneye kersız kalmak yıyettk bulttaaı ve 

t e ız ar e mı yere a ısa arsı . ' . 
d 

. b.ir kk"l .. t .•• ~ 1• koldU'ılm11, sabıkalılar yakalanmıştır. rrıyecek sıkıntısı çekmek eııdA!jiele-
erııı • tcve · u ııos ermesı, yUA- b . 

• fa ilet' en beli" bir misal * Müddeiumumtıik notıer ve icra da-1 ri harbin 1~ ılll!l ayında, ideli zail 
SCJ< Z ıne ~ . l ' ' "~ teft' . b '·-··~- ! Ç" k" kar d d .. ta~ cd ıre erı..nın sene.ı.uı. ı§lDe aş~ı.ı.r. o nıuştur. un u, yu ı a a soy 

Vefatı::"müteakip, mübarek na- Teftiş bir kaç gün sUrecektir. !ediğimi• gibi, Avrupad~~ ithal o-
si, (Baıidad) a naklolunarak (Me- * Emniyet Altıncı Şube mernurlan- lunau bazı ma.ıldder lıarıcınde, pek 
kabiri Kureyş) denilen mezarlıkta nın dilnkü kontrolleri neticesinde tram- mahJuı ley nı~lınıştır. . . . . 
defnedilmiştir vaya ııtlıyan 35 lı:ifi, belediıre talimat- Bunun sebt,bı de, Başvekılımızın 

· . namesi.ne riyaet etmiyen 20 şoför ceza- gecen sene bugün söylediği nutukta 
.ıo UNCU . IMAl\ı;_ landmlm\ş\tr. yarattığı emniyet ve itimat havası 
1. 'IA~I ALI NAKi ~e ayıtl zama.oda gerek büyiik milli 

(İmamı Takl) nin büyük o21u Çift~! Şefin istihsali ço!altmak yolunılaki 
(Ali), Hicretin 212 nci l;enesinde emirlerinin, gerekse bu hwımtaki 

Nekodu elı:ers~n "'· 'iriin i!e o ke.nd' · ti r nu her mus" (Medine) de dünvava l(elınişti. · ı arzu ve ırşa a ı ı, -
Validesi, (Halife Me'mun UJl kızı. kadu ~ler. tahsil tarafından askeri bir knman-

(Ümmülfadl) idi. Bu itibarla bu ULUSAL EKO'SOMİ ve rl2ya itaat eder gibi yerin" geti.r.il-
zat, Abbasi hanedanının da bir AltTTlRM."ı. Kt.7l!tt:':\lU mesidir. 
rüknü addedilebilirdi. Fakat böyle (Arlom Sa. 4, Sii. $ de) 

"" ihtikar suçları çahulr 
karara bağlanacak 
Bundan sonra ihtikar davaların1a yalnız 
bir mahkemede rüyet edilmesi kararlaıtı 

Fiat müra-kabe komisyonunun Dii!er taraftan bundan sonra ad
ça!lf;malarını tetkik ıt>ın sehrimıze üveye venlecek milli korımma ka
gelen tıcarct vekaletı teftiş heyeti nununa muhe.lefet davalarının., 
reisı Lütfi Aral dün müddeiumuınt cürraü ıneı;hut kanunu çerçevesi l 
ile giirüşmüştür. ihtikir suçlarının dahılınde olanlar hariç, tamamen j 
cabuk karara baı!lanması icin alı- Asli ye ikinci ceza mahkemesinde 
nacak tedbırler kararlaştırılmıştır. ııörülmesine karar verilmiştir. 
Yarın komisyon fevkalade bir Buna sebep, bu nevi işler üzerin-

toı:ılantı yapacak ve yeni fa.alivetjde bir mahkemenin ihtisas kesbet-
esasları karalastınlacaktll'. ınesınin teminidir. 

Talebe zigaretf Beledige 
feri yapılacak gı planı 

sara
hazır 

Üniveraiteliler Ao
karaya girlceekler 

Adliye sarayı planın
da yapılan tadilat 

Üniversiteli gençlerimizin; hü- Sultanahmet meydanında yapı
kümet merkezimizi ziyaret etmek laca!< belediye sarayının planları 
ve oradaki yüksek tahsil gençlerini d.ı. ~i.rcilik mütehassısı M. Prost 
de tanımak üzere sömestr tatille-. tarafından hazırlanmıştır. 
rinde Ankaraya toplu ctalebe ziya- Bu plan cadliye sarayı. plıi.nı il~ 
retleri• yapı.iması kararla.;tırılnu&- mütenazır bir şek.ildedir. Ve şehri
tır. mi'in chükılrnet .mahallesi. ni teş-

Sömestr tatilinde ayrıca bir ıırıııı kil edecek olan Sultanahmet mey
üniversitdiler de Bursa ve İzmiri danında yapılacak di,ğer binalar da 

biribirine môi.;;abih, mütenazır bir 
ziyaret edeceklerdir. şekilde bulunacaklardır. 

Dilter taraftan büyük yaz tatilin- Diğer taraftan M. Prost Sulta-
de de Şark ve Cenup mıntakal:ır1- nar.met meydanının tenazüriinü 
na ucuz talebe seyahatleri te-:-tip e- bozmamak üzere adliye sarayının 
dilecekti. planmda da yeni tadilat yaplll.l§tır. 

BELEDiYE 

Tahmil, tahli. ' 
ye işleri arttı 

Lim•n idaresi bazı 
tedbirler alacak 
Limanımuda uzan sc

nele,.den beri görülmemİf 
derecede tahmil tah:iye 
ifleri lcızlalQfmııtır. Li,. 
man isletmesi vesaiti ba 
kadar -i;te ktili gelmemek
tedir. 

Dün limanda bu şekil
de 60 geminin bulunduğu 
hcsaplanml§tır. Bunların 

20 tanesi kömür yükle
mekte veya bo1altmakta
drr. Linıan i1letmeıi bu 
kadar çoğalan i1leri kar· 
şıl,amak üzere tedbirle1' 
dı1.1iinmektedir. 

llllTEFERRllC. 

Y e§ilköy tohum enatitüaü 

geııit tetkikler yapıyor 

Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu bu_ğ. 

day kalitesini yükseltmek ve her taraf

ta iyi kalilede buğday Y•lişmesini lemin 

etmek üzere geniş mikyasta tetkiklere 

başlan1ıştır. Her taraftan nümuneler- is

Pazar günü futbol lig ... ""çlan tehir edil

cek ve en ;yi cins to.lıwnun her tarafta 

ekilmesine çalıiılacaktır. 

Münaka.Lit Vekilinin yarın 

gelmesi bekleniyor Bu suretle ııençlerimiz hem mem
leketimizin en uzak yerlerini gör
müş olacaklar ve hem de oralarda
ki halk ve köylülerle tanışıp hasbı
hallerde bulunacaklardır. 

Kurbağalıdereye istinat 
duvarları 

1 
Milnak:ılcit Vekili Cevdet Kerim in

cedaytnın yarın şehrimize gelmesi bek-

Bugünkü maç
lar tehir edildi 
İstanbul Beden ~bcy.e,,i Bqjı:anh

ğından: 

«I<.urbağalıdero nin bazı yerlerine 
<istinat duvarları> yapmtık için beledi
ye mühendisleri tarafından tetkiklere 
geçilmiştir. 

Yılhatı gecesi sabaha kadar 
açık kıı.lmak iatiyen yerler 

lenmektedir. VekiJ SHivriye 

n1endirek ve nhtun inşaatını da tetklk 

edecektir. 

Bodurinin cenazeci 

kaldırılacak 

bupn 

Galo:tasa.raıJ SPOr Klii.bü1ı.d.eft: 

Bir taftadanberi devam eden yag... Noel ve Yılbaşı gecelerindt! sabaha ka- lGübümüzün kıy.metli Jl,ZASUldan 

murlar dola71sile rtadlar "7Ull opıana- dar açık kalma müsaadesi istiyen bar b' . . f tbol t k 
. te eld'"' d b ' ""' 1 1 .. d .1 . ve ırıncı u a ımınıız ovun-nuyacak bir vazıye a; ı.guı en u.. ve ~g1 ı yer ere musaa e verı ecegı ların.da.n -

Pazar günü futbol~ maçları lehir edil- a~I~. Yalnız, saat 2f ""1 sonrası j ~ .. .. . . 
rnilttr. için belediye bunlardan «açık kaim• ı Nikola Bu!ükvafyadis (BODUR!) 

Küçük Haberler 

* Sokaklardaki elektriklerden sökül. 
IDÜI oWı ımpuller:.ı her ııemtte tama
men ta.lı:ılmaıu iJi ilcmal oluıı.muııtur. 

ruhsati7esi• harçı alacaktır. vefat etmıot1r. 
--- Cenazesi ııuııün saat 16 da T:ık-
Dünkü ihracat si:mde Aya Trayada kilisesinden kal 

Dün 225 biu linlık ihracat olmuş, İs
vicreye tiftik. Romruıyaya portakal, 
kestane, Finlandiyaya 1.üttill,. Bulgaris
tana balık. Anıerikaya mavi baş.has gün. 

dınlarak Şis!idelti aile mezarlı,iına 
dchıed.ilecek tir. 

Bdün arkadaşların bu son vazi
fede haz-ır bulunmalarını rica ede
riz. Yalnız mlllıteiif kazalarda 3000 ma-ı derilm~~ ir._ 

vl a!Ilj)Uller b~tır. Bunlar hep ....,,~~.-·~==-....,,-"'-"'-"'=-,...,_-,..,...,,==="""-;-===----------
mat ampulle kalacaklardır. cAlô.rm> za- J 
* Devlet 'Limanları Wetmesi u. Mu- G il .rı il n .A c:I B m ı 

m:mında yalnız bunlar y:ıkılacaklardrr. ]~,------------------------·'[ 

mürli.ığü. memurları aralarında topla- __ 

d.ıkları paralarla askerlerintl2 1200 1.o-ı İ 
ne yün yelek. çorap ve eldiven almş- • k •ll:rlesik Amerikanın hududu 
lım:hr. Llm:ın ameleleri de 80 parça he- m er 1 a Ren nelırindedir .. de.misti 
diye a!acaklardU'. l Bunu ertesi ıı;ün neşreden bir ııa-
* İnşaatı tamamJ&nan Silivri """'-J R c h zeteniu, o ııünden beri bir daha 

direğinin yül<S"..kliti lı:lfi bulunmaınııı- um • ·- toplantıva istirakten kat'ivetle me-
lır. Yültsekliği arttınlacaktır. 

1 
• tıı,111 nedilclil!i siivlenir. 

-iller~::.;;,; tener;:.;n ia_ınir~ u.,_ r u ve c. ı da yalnız Cümhurreisinin oturma-
* L' la İşletm · U Müdii r·ğü l E • Anane, gazeteciler konferansın-

r.osında :rakılınak üzer• yedek !eoıer te- Y sını. ııazetecilerin ayakta duımala-
sisallan µ:pm:ıktadır. • rmı icap ettirmektedir. 

A •k • • Hatta bu ·konferansta bulu.ıı.m.ıya 

Yurttaş! 

Bollııkbn korkma: Dalııı. çok 
mal yetiştir. 

Ut.t'SAL EKONOMİ"" 
AR1'TllL'IU KURUMU 

mel'l a rClll 8'• ZC• sel.ilı.i.vetli Kanada umumi valisi 

tecileri hususi me- de bu etikete riayet mecburiyetin
de kalmıstır. 

rasimle kabul eder Buna mukabil İnsıiltere Kral ve 
Kralicesi Amerikayı ziyaretlerin-

Aians telerafları. ara sıra Bir- de l!'azeteciler konf~ında bu
lesiok Amerika Cfrmhurreiiri Roose-J ıunmak arzularına raımıen b";'IA 

•· · il l t d muvaffak olamamıslardır. Zıra •·elt ın ııazeU.C er top an ısın a şu ,,~~ 11•. nl ab 
b ab ..,.,.,,eve m <> ara su ~v t ver-

veya bu suale şu veya u cev ı -''"'' __ ,,.,, dilm kted' . 
l kckleı· yok muydu?. Hiç çalışına- na fırlattı. Kim bilır belki de bu, verdiğıni •bildirirleı- · """'' '';."'0 t ; ır. A a:kt kal-

~ 
1 ılan, uğra~mndau, kendi kazanmış bir hakkı sükiıttu. Sani<' bu hare- Amerika Cümhurreisinin dün- - ızı 0 u amam. Y a 

ikdamın Fcm :tı: 36 EcI.b 

Ç © b S'\ y ~ '11 1 J.aWır huzur 'c sükunla zevcesi- ketite: •fl-en<m J1&-ramia, itt>nim vamn muhtelif meseleleri hakkın- manızı da kabul edf!tnem. o a ~ n o \Qı Ü~ u 1 nin. paras;nı, gayet me~ru bir hak sayemde ) '~ı.varsuıı. Hayat .. -- dak.ı düslincelerini veya karal'larını Bayan Rooıevelt 
~ g:lu ınagrurane sarfeden zevç, ruı >a111n!_ ı\ıcvkiinı düşün, artı.k dünya matbuatına aksettiren ııaze- Yine ajanslar ara sıra Bayan 

Ya:aa: fi AH MUT YESARi tl1 "utı,>:ıda yahuz kendi'> nııydi'?.. sus .. Hiç se•iıu çıkanua!. demek ltecıler luplantısı.nın bazı. merasimi Roosevelt'ten bahsederler. 
lla)·atlarını birleştirdikten sonra istn·,.nıu. ve hususiyetleri vardır. Bayan Roosevelt deyince hatıra 

Sadaka!. H•ıa ı.11 yalnı~ bugün\ muş gibi bir şekil \'ererek, konso- bu hasıs <!iişil.ııce.lere ne tuzum Sadiye, acaba onu hiç mi sev- Bu toplantıda •bulunmıva seltıhi- iki sahsiyet .gelmelidir: Gazeteci 
değil, aylardonberi devam ediyor· !un ıizerine, öte)c berıyc ııara bı- vardı! mem.~ti? Sıma bir hükuıu veremi- yettar gazclecıler haftanın muav- Savan Roosevelt ve ev kadını Ba. 
tlu. Ya\na Ne4.im, iıunn a.n.lıyama-lrakm.ası amm :ıailetmı daha lmv- Fakat Sadiye, bu parayı niçin y6ı·Ju. Ikı ser.e c\·vclinc gelinciye yen tkı gününde Beyaz Saraya ııi- yan Roosevelt. 
"?''ştı. «:"üna,.~n _Y~ k~OS<>!ıın, yahut retle anlatmı~·or nıu3'dU~ ~~ek c~birıe koymll~tu'! Ona ac:yor muy- kadar lıuuu düsünnıcğe bir sebep derler ve cıceklerle dolu masanın Bütün Amerikalılar onun vazı 
sıgal'!l ıskemıuının uzerıede ı.a- ~-azıyet. açıkça, bırbırillm .nı.ıune dıı': .. Eğer onıia biraz meTbamet yoktu. Yiae ara.sıra kavga ediyor- etraiında toplanırlar. uslübunu tanırlar ve radvoda ko-
ıı:au ~·arım, hazan bir linıı huluyc- karşı itiraf olunamıyac'llk kadara- olsaydı. kocasını talıkir etmek için !ar, hattj bıraL agu st.zlcr söylü- Bu toPl:ıntı.la.rda derin mübaha-ınustuiiu zaman keslun sesıni bilir-
du: •Sadiye unutmuş o::,tık• .. di- ğır, Iecidi. eıı kii~ıiit bu: fırsatı kaçırmıyacak yorlar. lak.u pek çabuk barışıyor- seler. uzun tefsırler vok:tur. Mei?er lerB R lt 
yor. sonra 0 parayı .l"r. e C- Kansının, bö)le •essizc:.o )·ardıın ka<lor :u.linı, iıl.>lltsı.t alamazdı. , tardı. Ar;;Jarmda g~çeıı her söz, ki Cümhurreısı, fevkaliide mühim, ayan ooseve eınsalslı: bir ev 
m< "ince l~k.rar Sadiyeı:u:a aldığına etmcmııde çırkiu, i;;ttnc bir kttk11 Sadi~c; onun faknnı, sefaletini 1 ~111ı<L!.ı gıl>ı, derııı, kapanını; an bır ruidıse hakkında kendilii!i.nden ık.ad.mıdır. Beyaz Sarayı o kadar iyi 
zalıip oluJordu. d 0 b ı.· d. .. k. ı ldı 1 k beyanatta bulunmak kararını ver· idare eder ki, sarayda bulunmadı· 

Dir gün. uzun 2amandı.r giy.ıııe-- davar J. un~ ~:!I atııu ~i'.}W'tne_ Uiitµıı çıp a· ::;ı e ~iızü.ne \'ıu-nla bir ~ara ı::ihı gt.ıılcı~e sı.r:hyan bir mis olsun. m_ zamanlar, Cümhurreisi ciddi 
cl·;;: bir yelc;;;iıt cebinde iki lira çamurlaınalı. ıstı~"rtl". Kane aıl ıçrn bu p . ..-ayı <><:~uıc l.~ymııoıt,ı. acı lııı-al<nıı,·or.!u. Gazetecıler soracaklannı sorar- müskiillerle karşılasır. Es;ı.sen Ba· 
\,ulmıı~tu. Oruı ııekadar ..,vlıunifti. Alduğu bılinm•.)ea,..ı..ı~e bile a· ıBuuım ııııina>ı pcl. açıktL -~~ak.at o, E' velce ıne•ki!eıi müsavi idL lar. Cümhu.rr"'"' ınuvaiık göıiirse vım Roosevelt'in dısanda ve gaze
ibt:m.al lıu ı>arayı J.a o, koym~lu. ralarında lııç şozu gec:u">.- bu P~; nekadar muhtaç ol•a bu zıııelı [uı· Sadı) ~. ba~ırd•i:ı zammı, Nedi.u de cevao venr ve bu kon!crans mı.ıha- telerdeki l,Ieri icabı cok zaman sa
D<•mck b:inı~:..n ,hiç hissetmeden raları alm~, h~rsıılık d~gıl mıydi. I iı~I eımıyccckıı. K•ıcasuım en duş- su.muyordu. onun da ses.i çıkıyor- v-eı-e seklınde devam eder. ravda bulunmaması da tabiidir. O 
luır:smw M1dal.li5mı k!ıbul elnı.iştL Halının ozerınde parl.tyan altın- kuH, ı ·rııı<1tsız, ıe.-.,,lıL"z, . mag!up du. Kınl<!oı!ı k•dar kıracak lrnv- Cı.imJ:ıurreisini.n cevapsız bırak- kadar ki. Bayan Roosevelt'in ana-

ı::u ~tılan paral..'.l.rı nıuha'.kak !ardan gözlerini nyıramıyordu. E- hır :uıuıa.ınnda muzaffer g.ıı·u'.""e"' \eli vardL Buguu elinden silfilılan jtıitı _her illımıi b~ .s~:ı.li tekrar irat nevi rrazı;_teciler ziyafetinde bulun. 
tekrar Satti~·e mi alırorılu? Ya ğilerek btt tan~ni ahlı. B<I seda- fırs"tıııı lıulan lur kadının parası, l alınmı.~IL . . . 1 etmı;-e etıket manıdır. ıruya selahıvettar ııazetecıler cBa
hi:rıu-.•lcll('rtlt!ıı iJjrİ alı)al'sa? O k.ayı kabul edince~ S1tdl~nın emri, ~eklen hır ha!t tr.:nınsa bile, hd:ti- ~Oın~~~~~ .. karışık bır Y?mak gıbıl Cümhurrcisi hazan mahrem şey .. yan evde değilken ... • ismini ver-
Jıa'Je Sadi~·e bu paraları kendi.si- nüfuzu, tahakkümü altıM ginneği, katte bir zehi•di. kah çozulup açılarak, kah dolaşıp 1er de 9Civler ve bu söyledilfuıln dikleri bir şarkı bile bestelemisler-
Rin ald.ı;;ına Jıü.kwetmjyece.k ıniy- adeta köleliği kabul ediyor .ıe- Bu küçük maden parçası kızgın tekrar diit(ilınlenerek ,fakat her da- nesrini menettikini de ilave evler. dir. Bu sarkının Bavan Rıoosevelt-
di?. mekti. bır demir g;ı,; aYucunım der\sini k.i.ka hiraz daha fazla karış1yordu. O zaman ya.zıl.dıitma ııöre 1938 in pek hoşuna ııittiiti söyleıımekte-
Sıuliyewn b-Oyle &'izfu:e, unutul- Kansının J!MılSÜe :ra§'Q'U. .- yakıyordu, hiddetle odanın ortası- {Ark&sı vcıT) ıie Roosevelt: l<Ur. 

D ! Ş --- - -------------- -
--~ 

POLİTİKA 

Mısır davast 
Yazar.: 

PTol. Hüaeyİtı Şükrü Baban 

eçen gün İngiliz Obstr
ver gazetesinin siya-
si muharriri (Garvin) 

in bir cüntlesiW nakletınis 
tim. Bu zat politika hak!<ınd~
ki görüşlerinin doğruluğu ile ma
ruftur, İngilizlere has vuzuh ve 
açıklıkla diyordu ki: cl\Iısırdaki 
kuvvetlerimiz İtalyanların ya hak
kından gelecek veyahut orada mağ
lôp obrak bütün imparatorluğu 
bybedeceğiz.. J,'ilhak.ika Libya 
seferi ve Graziaui ilerleyi~i sırf 
bir müitemlcke nıu.haı'1bcsi değil
dL Sı:dandaki mağlubiyet ve çeki
liş mevzii bir hezimet gibi telakki 
olunabilirdi. Filhakika bunun ıla 
altından (Aden) mc,·ziirun uzak
tan da olsa tehlikeye düsıııcsi ilıti
rnali vardı. Fakat arada· boğaz ve 
deniz olduğunJaıı ,.e İngiliz do;.ıan
ması orada da İtalyan bahriyesine 
failı: bulunduğundan İtalyan kuv
vetlerinin karşı sahile sı~rıyarak 

boğazı iki taraftan tutma ve sık-
maları ve böylece K17.1ldenizdeki 
İngillı kuvvetlerini mahsur bir ha
le sokmaları tahakkuk edemedi. Ba 
sebeple İngiliz Sudanıııdaki nıuvaf
fııkiyct İtııylanlar için nihayet 
mevzii ir galebe v~ zafer halinde 
kaldı. Fakat Sollu_ın ve Sidi Bar
ran.i taraflaruida yaptıkla.rı yü:ı: 
küsur kilometre ilerleyiş devam 

edebilse "" Nil vadisi ve Süwyş 
kanalı tehlikeye d~i,elıilscydi bü
tün Büyük Britanya imparatorlu
ğunun mukadderatı yeniden bahis 
mevzuu olabilecclı: bir hal alırdı. 

Çiinh:ü 111ısır ve Süveyş yalnız Hin 
distan yolunu tıkamakla ka!m;,yıp 
• çünkii nihayet Ümitournu yolile 
muvasala yine kabildir ve filen bu
gün o tarikten çok istifade edilmel:
tedir - bütiiu yakın Şarktaki İngi
liz ınevzilerini, Kıhrısı, Mallrtyı, 

Irak, Suriye ve_ Erdünü müşkül 
bir duruma sokabilirdL Geç ve güç 
harekete geçen İngilizler bütün 
kudrellerini iki noktada tehif et
tiler: Büyük Britanya adalarını is
tilBya kar,i! muhafaza, Mısırı ve 
Şarki Akdeniı:i hinıa)·ede devam. 

Birinci nokta İnııi!tercnin lralp
gıihı. sayılabilir. İkinci Mkta ise 
ciğerleri den.ilse tıbbi teşbihe de
vam t"dilm_iş olabilir. Bunun heri· 
cinde dünyanın dört tarnfuıa dağıl
mış olan aıim möstenılekc ve men .. 
faaller faraza Çin, Ilindisl.an ve sa
ire adeti .!kinci 11laııa ge~·ıni lir. 
Japonyanın taleplerine kaı-şı Lon
dra pek uysal davranınıştJr. İngi
liz devlet adamları kolları üzerin
de bütün -)·ülderi birden taşını.ak 
istemiyoı:I.ardı. Her güne o günüı> 
nhmeti yeter <Üyen hıristi) anlık 

,.-azunm sözlerine uyuyorlanlı. Nil 
viiıdisinde teksif edilen ka: 3, deniz 
\'e ha.va kuvvetleri yalnız müdafaa
da kalmakfa iktifa etmiyerek teca
vüze gecın:~ ve evvelce l\lar~al 
Graziraııinin elde ettiği Sollunı 

mıotakasını istirdat etmiş bulunu
yor; 'birçok esir v<> ganimet de var
dır. 

İtalyan kuvvetlerinin hayli zaman 
danbedi yapılım hazırhklar nctice
sihcle elde etmiş oldukları faydala
rm bir hamlede bertaraf eılilerek 
muharebenin başlangıcındaki va· 
ziyete riicu edilıni~ olması Roma 
kabinesini ciddi hadiseler karşısın
da bırakmış sayılabilir. Filhakika 
İngilizler de üç ay evvel mağliip 
olarak çekilmişler ve arazi ve mü· 
himmat lerketınişlerdi, fakat iki 
hezimet arasında şu fark vandır ki 
istikbalde İngiliz kuvvetleri ancak 
çoğalabilir. İtalyan askeri kuvve
tinbı eski halini tekrar iktisap et
mesi çok müşkül olacaktır. Zira 
anavatandan Afrikaya külliyetli 
asker ve mühimmat nakletmek de
niz hakimiyeti vazıh su.rette elde 
olmadıkça zordur. Gün geçtikçe b11 
hakimiyetin istihaleleri de kuv
vetler ibresini Romadan ziyade 
Londraya do~u meylettirmekte
dir. 

İngiltere!lin orta Şark kumanda
nı fVavel) başlıyan ha.r~katı daha 
inkişaf ettirelıilirse askeri muvaf
fakiyetinin siyasi semereleri - za
ten baslamış olduğu halde - da
ha çabuk ııJgunlaşmağa başlar. İtal
yaıun miidafaadn kalmağa mah
kiımiyeti bile yakın Sark ve Bal· 
kanlarda çol< miisekkin bir !esil' 
icra eLecektir. Esasen l\.lacar - Yu
goslav dosllı•k muahedesi Bulgar • 
Yugoslav itilafını tamamlamakta
dır. Bu neticenin elde edilmesin• 
Berlinin iyi bir rol oynadığı da ı.... 
!aylıkla kabul olunabilir. 
Yuıum.istan ile yaptığı müeade»

de de İtalya kuvvetleri taarrm ft 
istila yerine müdafaa haline ılilr 

(Arkası Sa. 4. Sü. Z cı.>. 
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Çankırılılar l Havacılarımız 1 Portakallar 
Milli Şefin :ıij aret yıl 
dönümünükutluladılar 5 AgJa 46383 

ihracatın lis•nsa tabi 
tutulma11 kararlaştı 

Çankm, 14 (A.A.) - Milli Şef UÇU ~ g ap t l / Q r 
İnönünün Tueisicümhur olarak ilk Y 

Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret Ve
kalctinlen tebliğ edilmiştir: 

Gümrük tarüesinin 179 uneu ııo
zisyonuna dahil oortakaliarımızın 

2/13477 sayılı kararnameye ba_ğlı 
ve ihracı lisansa tabi tutulan mad
deler meyanına ithali Vekiller He
yetinin 2114840 sayılı kararname
~ile kabul edılmiş ve oortakallar 
2/lJ477 sayılı kararnamenin sureti 
tatbikine müt<Xlair talimatnarne11ln 
c.ihraçlarına lisans verilen> ikinci 
Lstesine alınmıştır. 

defa şehrimizi ziyaretlerinin yı1dö
nümü olan dünkü ııünü Çankırı 

halkı içten tezahüratla kutlalnlŞtır. 
Bll münasebetle yapılan tolpan

tılarda Milli Şefin si vasi ve askeri 
hayatı etrafında konferanslar ve
rilmis ve Türk milletinin İsmet 
İnöııüııcin etrafında teşkil etmekte 
olduihı sarsıimaz lıirlık tebarüz et
tirilmU>tir. 

Moskovad ak i 
Italyan Elçisi 

--------
Molotof ile Alman ve Japon 
Elçilerine l iy afet v t- r di 

1\Io.:;kova, 14- (.ı\..A.) - İtalva büyü~ 
e}çjsi Ro;,,i:ıO dün ak-;:anı l\ılolutof ile Ha
riciye J(onliser 1-Iuo.vini \firıskınki ve 
Lozovsk: 'yi ak~aın yenıc;;~ne davet et
mişti.r. Alınan ve japun oüyük elçileri 
ae chı.velli idiler. 

Ankara, H (A.A.) - Haber aldığımı
za göre, Hava Kurumu tayyarecileri 
motörlil tayyare ve planörlerle Haziran. 
dan İklncitesrin sonuna kadar olan beaı 
aylık müddc:-t z:..rfında 46.383 uçuı yap
mışlardır. Bu 46.383 uçuşun 18.378 i mo
törlü tayynrelerle, 28.005 i plAnörlerie 
yapılınıştrr. 

Kurumt.tn parasü~ı;ülük şubesi ise ay
nı müddet zarfında 5.202 para;jüt allR

yışı· yaptırmıştır. 

Ruzvelt 
----ı•---

Vin dsor Dükü ile 
b. -,~k ır mu.a .. t yaph 

----o---

Istanhul mani
faturacıları 

Hava Kurumunageniş 
teberruda bulundular Vasinııton, 14 (A.A.) - Roosevelt 

Bahama .ıdalannda bir üs tesisi 
meselesinin Mavarruaııa adasında Ankara, 14 (A.A.) - Bugün bize ve-

rilrıüc olan malümat, İ.;tanbul ma-
deınirleıne şartlaril ıiığer şartların ' 

nitatura, kazmir, ipekli, iplikçi ve tuha. 
rravri müoait bulunması dolavısile 

fiye tilccarlarının Turk Ha\·a Kurumu. 
hala muaıl~k:a oldugrnu bJdir- k t kt· butundulı:-

t
. na genı.ş mı yets a yapuın ... 

ınış ır. 
· · ·· .. . ları teberruun devam eylemekte oldu-

İKDAM. 
S<\Vl"& - ~ 

D~a'feii!r1· (O il rı n rı 
==-t•=:::::::::::=::=:==::==== 

rd e V" Z LI ~il 2)ağqtt~ 1 
B a k ı n ne sö7liyecek 
tim,ne söylemiş oldum .. 

Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

Geçen gün bir dostumla koııusu
yorduk. Odaya bir gen~ girdi: -

- B~r fi.krinı var - dedi -lıilnıenı 
na..;ıl bulacaks,nız? Beğenecek mi
siniz, beğenınişecek ıııislniz? Te
reddüt\!vim ... 

Dostum, n1uhaverenıizin kesilme
sintlcn gcie11 bir hiddetle hoınur
dandı: 

Araplar 
ve Irk na
zariyesi 

harbinde d~ Papalığın muharebeye, Hı- Dükkan ev oh rmu ? 
rist;yan milletler arasında muknteleye 
m:ini olmak hususundaki 1,;ayretleri . ~ütüphane, çayhane, boyahane 
n'l.üsbet bir net!ce vereınedi. gıbı sonla.rı hane ile biten yerlcr:n 
İWya Fa~iz:ninin Diktatörü M. Muso- sonlarındaki bu •hane• kcliıne:>i 

lini'nin İslam hEımiliği gayretleri, be- kalkınca buralar hep ev oldu. Ila
yanatıarı dahi esaslı bir tesir husule nenin liıgat mi.nası, zaten ev de
g~tirenıedi. Buna rağmen muharip bü .. , mektir. Ve onun için esl\i kitapha
;yıık devletlerin radyo istasyonlarında ne:ere, çayhanelere, boyahan"lere 
ar;ıpça Propaganda ne-riyatın g r l • d" ki b • . crı.ind·· ı-· d ;; a ece:., şıın ı ta evı, çayevı, boyaevi de-

Irk nazariyesi artık 1914 irnsı~~~eke 0'1~.rntaolund"ğu anlaşılıyor. niliyor. Fakat, bu ev keliınesi, son 
harbinde H dilenin be- · . cı ~ rihınde en eski olanı .. . 

ır:_gılierenin, Arap milletler üzerindeki zamanda o kada:r taammum ettt, 
ya11namesi, cihadı mu- nüfuzunun, tesirlerinin daha fazla b _ o kadar yayıldı, ıı kadar çoğaldı 
kaddes ilanındaki gibi luııduğu, -~ikada cereyan eden m~- ki, koca İstanbulda tabelası evsiz 

- Evvela fikrini söyle ki darası- menli tesir ve netİ;,eler harebede görülmektedir. dQkkan, hemen hemen kalma<iı gi-
nı çıkarıp kaç dirhem çcktiğiui an- huııule getirmektedir Arap memleketlerdeki müstemlokesi bi ..• Bazı yerlerden, hane keliınesi-
lQ·ebtleliın ... Beg•enmek, beğenme- Trablusgarp ve B" · -1 · k ld . . . . ıngazı ı e, Habeşistan- nın a ınlıp verme ev yazıln1ası 
mek sonraki iş. · daKJ bır ~ı ım Müslüm:ııııara dahi .. h . • 

Genç, du<!akları :ırasında ki siga- Yazan: Hiimit Nuri Irmak hosir kalan İtalya'run ı:. atta mun- oş_ amma bilmem ki her yere, her 
nlnkta fazla nıuvattak 01r... r ~azan- ınagazaya, her dükkina, her tezgi-

ra~·ı çekip dumanını ona doğ·ru öf- Araplar, yakın Asyaya, A!rikaya ne- a.maması, bu ha ev demek: d ... ud ? 
ledikteu sonra.· devıc_tiı:ı Af.rika imparatorıuıru diicün- , • ogrn. m nr_ .· . reden geldiler, nasıl, ne tarzda yerl~ti- 1 - ~ E d b k 

O ce erı, ProJelerini akim bırakacak s~ V eyınce, ır ere, ıçınde, aı-
- !!ttnaııJı imparatorl~ğunuıı in~ ter? Lisanlarının teşekkülü, menıci b~pler ara::;ında sayıjabilir. leee oturulup, ,yatılan, bannt!an 

hil&Jinde en nıühim roh.i o)·nıyan nelerden ibarettir? Hangi esaslara da. 
nıitnevverler olmuştur. _ dedi - yarur? Bütün bunlar Etnologie ve Ar~ I~k n~\za~·iyeleri, l914 cih<An harbin- yer akla gelir. Şimdi bakıyorum, 

- Biiyük bir keşifte nıi bulun- kcologie ilimlerinin tetkikatı arasına dekt ha~r:l.<k ~e:annamesij Cihadı Mu.. rast!elen, mafazasınm, dükkinının 
dınn saıuyor:n.ın bu sözlerinle? girerler. ~a.~des danı gıbı, . menli neticeJ r ve tczgahımn üzerine ev kelimesini 

A l .e,,ırler hus~:le getırecek bir hale gir- f kondurmuş· g··t · y - · 
- sağl Yukarı-. Ar::ıpların mcskQ.n bulundukları yakm m, ktedir, Araplar mütteh:d ··t lı . T • u evı, agevı, Tat-

Gu-·zcl S - ı.· k A d k. s ·· Fil" ı· H" 1 . ' · • mu cs;ııııd evı. uzluevı,· T · .o.06 • - :• ana soracagım ır aç !ly::t ı:ı ı uııye, ısın, ıccız, Yemen, bır ırk h:ılinde sayıl;ımanıakla be b Et ., ·ı~b· u.rşuevı, ~ıı...r-vı, 
Su !• ce · · · ·ı 1 . k ·ı A! .k d ı...: 11... • ra er, evı. ıa.a 1 a .... vap verır mısın. l.t ı e, n a an..L .ı..nısır, Cezayır Tu- ınilsteMleke jdareleri::ıden k tul ••• 

H 1 F ·· · ' ur arak, İster m· · · b - ay ıay., nus, . as gıoı. nıaha!Jerd~ 50 rnHyo~ıdan; ist!k1.11, Arap ittihadı cereyanlarını kuv_ ~ .. ~!ID.IZ! . U ev~eı: çoğala ç~ 
- İmnaratorluğun in1ıildlinde fazla ınsan bır ırkı ternsıl eyler. Mıllet- vetlendiıiyorlar. g:--1a' .. ı::~nun hırındekı I.stanbulda-

münev\erlerin rolü nıilsbet ıui. terin ve ırkların kurdukları hayatt.;ı Yine araplar, 19~9 harbinde elzem i'I- ki butun kömürcüler, kömürevi, 
meufj nti olmuşt11r? ; orfler~~· ~d~tlrr~~ ikHmi~ •. rne~k?-" b~- !an funni h~rp si!Jhlar!le ıni.ıcchhez bir oduncular. odu.nevi, zerzevat~ılar 

- l':.lfiisbct de ... l\fcııfi de. Iı'arauı l.ı..n~u ..... a~ı ar~zın~ .şeraıtı ır.uhıın hır halde degı~ 'ı-1Pr. Fakat teveccüh ve zerzevatevı, halkçılar halıkevi, hel
.Narnık ICeınal, Ziva p.._,şa, Su<ıvi, aınıl h~l.ndıc>dır. Iklım, arazi vaziyeti,, müzah:ıret hisleri, kendi f'1enı1eketle- va~llar helvaevit fırmlar ekmek
Sinasi. ve {laha birkacı mü!: bet Lir o mah~.l!"rd~ ıne!;kltn insanların tabia!. /:·inde harbeden devlellerd<'n İn,::'.ltere- evı, terziler elbiseevi, ku.nduracı
rol oyıır..ınışlardır. Gt'~rİJ'C k:ıjau.la- l::ır'.~da, abıuklarında dahi en büyü't ~·e karşı d;ı!~a !azla göı.üldüğün.den ]ar pabuçevi, ış· kembecile ·ş1c 

- rclu oynamıc esa t kil ı · ı· J •'-l . ' . r 1 enı-tın hepsi ıncnfi. İnkıraz, idealistle- v• s eş ey l'~rnç ır. ~w.ya dost Arrıp mı1let1e!"i içinde endi- bevı, arzıhalcılar anıhalevi ol-

Yunanlılar 
Reısıc~:nhu: dun bu ~day~ tefu·~ıs ı ğunu bildirmektedir. Tüccarlarımızın 

etmış, dıı,1er uç adayı aa ıtorm .~ 1 b d - li tebern,ılarına ait listeye na-
t .. «I ti Lo · 1 d e ku u cger ur: ~ eu ı;:ea, n2'1S an · \' • Nes.im Mizrahi Benarditti Kuru-

··1 S 1 zaran ÇU;;: ansa va.d.or. . . Dla 3500, İsak Benezcra ve Eskjn_azi 

l'iıı gayretindeu ziyP. ~r saray tara- 1356 sene. k~ıdar evvel Hazreti l\.lu-j şesız tnrıda sont~na k:ıdar rniicadeleve sun! hani, bunlar olamaz da d v ·ı;ı 
ftndakilerin sabotaı·uı'n eseri<lir. Ya h:?mmed'in lsJ;lm dinini yapmağ;') baş-, devam edebilPC"ek vaziyett~ sayılcımaz. d:ikk2n vem·- t b 1 l egı 

la ~ct .. . ı :r.1 .. 11· t h" 1 . . . • ... Paza a e a arında htl 
ııi sarayın entrikalarında vazife ı.- İ ~as~ ·~~ t\so~ra, m~tcakıp aı::!~·Iarda I Ar ı ~ye .ı. ~rı, ~tıklal nıe!hıınılan. ev kelimelerinin gittikçe artma&ına 

- Baş tarafı ı ind sayfa<b - Roosevclt, bu adalardan hıç ~;- 3 000 Şekerciyon, Armenak 2500, Ih-
göre bu mıntakada dün çQk: şiddet- rinin bir üs tesisine ta'>ıam€n mu- .;,n Mermerci 1500, Katat"'1 Biraderler 
li muharebekr cereyan etmiştir. saıt olmadıiiını be,·an eylem~tır. ve manitatura Limited bin beşer yüz, 
Son f!Clen haberler Y•.ınanlıların Ruzveltle Dük dö Vindsör Bellyamiıı Yayu Politi 750 lira verm~-
Hımaranm sekiz kilometre yakini- Görüştiilcr !erdir. 
ne vardıklarını bildirmektkcdir. Vasinııton, 14 (A.A.) - _Bahama Servet Avunduk, Selinızade Abdül-
Himaranın cenubunda bulunan adaları valisi Dük de Wındsorun meci.t Mahdumları, Selim Denk ve or
Panormon limanının iSJ!ali, Yıı- dün Cümlııırreisi Rooscveltle Tus- tağı, Fındıklıyan ve şeriki Sadi Tamer, 
nanlılara IIimarayı ~örebtlecek va- caloosa k:rovazöründe ııöriistükleri- Mıgırdıç Yazmacıyan, isak Varon ve 
ıiyet temin etmiş olacaktır. ni bildirmektroir. mahdumları da bey>r yilz lira vermiı-

Merkez mıntakasındaki Yunan Ruz\'eltle Dük dii Vindsor !erdir. 
kıtaatı. Premdınin balı şimalinde N,.J.er Görüştüler? 
arazi kazanar~k bll bôl~LH .i,kım . . 14 (AA) _ D .. k de 
olaıı mLihım bir da_ğ sılsıi<.o ıı:ıı ıs· Mıamı, . .. h · Roose~eltle Almanlar 

lanlar kcndilerı·n~ verı"l,.n isleri hal- s -n 1nu e erın yekunu ;:ı7~ r.ıılyone :-ıp rın mılh mudataa h3zırlıklarını bakılır 1· t b ld . 
- "' k . t t -1 • ' sa, s an u a evsız tabela 

kın ve devletm· m•nfaa.th!Jrine tıy- çı mıştı. Dın muharebelerinin yapıldı., rıgı '"--eden kuvvet :ıl<ıra';, r!'iizaharct kal • b . Al" • • ğı t ih d 1 . . . g·· k .. . . nuyacaga enzıyor. a h1ıl gı-
gun. bir tarzda ~öı·nıediklcri için ar evre erını hatırlarız. l1ı:ıle!\ orere.· yurutrnek ttkr.nde olduklaruu bi . •L_• k . .' 

11!t 11r;ırlarca ırki ve mil!! ıne!kU.relere : gösteriyor. aşçı, .~s gıuı ,. asap, mukemmel 
devleti zayıf diişürmuşlcr ve dolayı . 1 r k" 1 . ' [ fırın, dortbaşı mamur zerzevatçı, 
sıle balkı merkez aleyhine tahrik ey esas ara, ı ır erde, hareketlerde bilim Irk nazariy~Jerind<:ki ifratk.ıi t t 

vaziyette kalm1ştı. biket, har·~ketler muk b"l • rar·ne a - tatlıcı, turşucu sözleri dururkf'n, 
lemi::Jerdir. Osmanlı lınparatorluğu ı • a ı lara aı. pro- b ı ki b · d . A 

nun tereddi ve inkırazı imparator- 1914 te baslıyan cihan h.:ırbindc hali- ı pag;ıt'!r'iasi-le birlikte. Berlin ve R 1r.r.anın un ara ~ora ı:er e c.ev• ıla-
Juk safında buluna.il ınüncv~ .. ·erle- fen:n. ":ük~~des . cihat beyann.:ını.e1eı-i, Araplara y~plı~ı neşriyatı tesjrsiz bı- V~ e~me~ ne muna ve faydası 
rin mütcred\!i likavı!lıklariJe im· rollerını, tesırlerıni yapamamıştı. Mez- j rak l"'k~M:lır V?~. san~! Hem, y~~ar~da da de-
para torluk karşısında cephe tut- kur umumi barpte olduğu gibi, 19l9 HAMİT NURi IRMAK dig~ gıbı, başka, dukkan, ttı7.gilh, 
muş olJn münevverl<rin ideal aş- ınagaza, depo, satış \'e alış verif 
kınd"n ziyade ferdi ibtirasl&ra sap - =-- yeri başka! 
lanı~larının eseridir. Aram 17dakı· O•man Cemal Kaygılı 

Müdahale ettim: _,. 
ırali ile elde ettıkleri vazıyet ten is-, Wınd~r, reı~ıcum u_r 
tifadc etmektedirler. Kıtaat müte- yaptuıı mulakat hakkında ga.zete
madi;-en batı - şimal istıkametınde ellere demıştır kı: cağını 
llerle.ınektedırler. c- Bütün Antille'lere samil ol- du-lcr. 

cu..ı !&rafı ı !aoiılel - Bence dava yanlış tutuluyur. 

etm-~ıe- Osmanlı imparat.orlılunun İlak.Jra-

--------------

Anla y iş Fark! •• Yunan Prenseıi öldü bilyük" harflerle illn ~ -zı ile, bu imparatoı-luğun mutlak 

Şimal mmlakasında kar fırtına- mak üzere denız üsleri meselesini Daily Ekspres'in Nevyork muhabiri-
larına ra_ğmen, Peoııradetin şirna- tetkık etıık, Keza Antılle adaları- ııe göre iki diktatör Mhih'te buluıa
linde ve batı - şımalınde muhare- nın iktısadi istikbalinden ve bu a- c:ıklar ve kendilerine Von Ribbentrop 
beler büyük bir şıddetle devam et· daların ıktısadi inkışafında Ameri· ile Kont Ciano refakot edecektir. 
mektcdir. kanın İnııilLere ile nasıl ısbirliği Bu muhabir ıöyle tlemektedir: 

Yunan matbuat nezaretinin söz yapabıleceğınden de bahsettik. cAvrupada bitaraf bir hükumet mer-
sövlemiye mezun bır memurunun Reisicümhur bu adalara büyük kezinden Amerikaya gelen haberlere 
ifadesine ııöre. teblıi11erde zıkredi- bir alfıka göstermekte ve adaların göre Hitler Erk~nıharbiye Reisi Ke

len muha,rebeler ~sna:ıında ~1f'- işleri hak..'rında derin bir vukula itel'den bir rapar almıştır. Raporda 
mıs olan Ita]yan esırlerının 11:'~ a- · malık bulunmaktadır. Hitler için e>ki müttefikinden ayrııma
rı 200 sı>bay ve 7000 ere balıg ol- Reisicümhurla enternasyonal va- aın s.ırası g"Idiği kaydedilmektedir.• 
maktadır. Son günlerded ı:Iılndın e-- ziyet hakkındaki mülakatım umu-ı Nevyorktan verilen habeı-lerde itilve 
sırlcr bu mıktara dalııl egı ır. • . .,. .. . 

İt ] , f 937 ·r ve 1910 ya- mı mahıyette olmuştur.• edildıgıne gore Hıtıer - Mu"-'<>llni mG.-
n ' an arın O U - la.katının yapılmasını Duçe talep etmiş_ 

ralı olarak ilan etmis oldukları za- , ., ., .. 
1
. 

yiat lı_akkında sorulan suale bu zat Amerıka" goruQ 1• ır. 
verdıgc cevapta: il yU Hlller - llll!OSOllDI Mölilatı Telı.zlp 

•El!cr bu rakkamlar doğru oılsa _ Bat ıar.ı. 1 inci sayfada _ Ediliyor 
idi İtalyanların bırakmış oldukları 
ınalzc:ne miktarına nisbetla fevka
lMe küçük olurdu.• Demiş ve i_ğ
tinam edilen muhtelif silah ve mü
himmatı saymıştır. 

Londra, 14 (A.A.) - "lıunanlılar ıim
di ituJya.nlar tarafından tahliye edil· 
ınekte olan Avlonya kapılarında bulun· 
maktadırlar. Diğer cihetten Ayasaran
dcıya 15 millik mesafede bulunan Pa .. 
normon limanı düşmüştür. 

Londra, 14 (A.A.) - Arnavutlukta 
Yunan ileri hareketi ha\•anın fenalığına 
rağmen devam etmektedir. Yunanhla~ 
rın ka!·ı,,;ısında 11 İ talyan fırkası bulun-

Bir kaç gündenberi Roma'da M'usso
lini aleyhinde neı;riyat yap:ın gizli bir 

telsiz istasyonundan bahsedilmekte idi. 

İlk.kanunun 12 •inde saat 23.45 de bu 
istasyonu biz de dinlediJs, Spikeri ez
cümle şöyle söylüyordu: 
Şimdiye kadar. cMussolini her zaman 

haklıdır> diyen Jtalyan'lar arbk: .:Mu
solini her zaman haklı değildir> demeğe 

başlamışlardır. Yakında: c~ussolini h.iç 
. an haklı dc·•itdir.• dtyeceklerdır. 

bır zam 0 

-o--.. «Tan» gazetesi 
maktadır. Bu kıt'alar cesaretle harp et- · T f!ll Ankara muhabirimız, • an• -
mektodU-lor. Fakat harp istiyen faıist -.etesinin üc ay müddetle kapatıl-
gru~brının hazırlıksız bulunmolarından dıf!-ııu '-ildirmis ve bu_ ha_b_ er 12 Bı
n1ütcvcllit intizamsızlık en inatç,ıların "' h ·"· 
bile nihayet cesaretini kıracaktır. 

rincl kanım 94n tarihli nus amı,,.,.. 

Berlln, 14 (A.A.) - Hariciye Neza-
retile teması olan mahfillerde bugün 
bir kerre dalın beyan ediliyor ki Hit-

lerle Mussollni arasında bugünlerde bir 

mülakat yapılmasının derpiş edildiği 

hakkında yabancı memleketlerde çıkan 
haberler taınamile asılsızdır. 

Fransızlar 
<Bat tıınıtı 1 lnd sabl:ecle) 

sunun verdiği bir habere göre B. Laval 
kabineden çekilmiştir. Ba.şvckilet mu .. 
avinliği Hlğvedilmiştir. Flandin haricip 
ye nazırlığına t..lyin edilmiştir. 

MAREŞAL PETENİ..'11 BEYAN
NAMESİ Alina, 14 (A.A.) - <Atina Aja....,>: cı.krnıoıtı. 

Roma radyosu iaşe bakımından Yu- . •Tan• ııuetesi idaresinden dün Londra, 14 (A.A.) -Laval'in hü-
d - aldı"imiz i>ir mektupta kaı>atılmıs , ... 

nanistanın fena vaıiyette bulun ugunı.ı 
1 

~ t . Koordinasyon he- kCın1etten cckılışı Fransız halkına 
.iddin etmektedir. Radyo bu hususta ta- O an f,fa.Ze enın. . J • 

maınile mli~terih okıbilir. Yunan mil- vetınJn veni kararına tev~~k~n, ıa, radyoda l\Jareşal Pet~nın şu beyan 
leti \'e Ylı.ıan ordusu mütec::n·ize kar:;.ı Bırınc1 kQ.nun carsanı.ba gun~nden 1 natnesi~·le bildiriiı:ıl~tir: 
nih .. ıi zafere kadar mücadeleye kifayet ıti'baren intısara lıaslıyacagı bıl-, Fransızlar, 
edecek mokwrda yiyecek buluyor. dırılrrıckted.r. Memleketin mcnfaatk•rine uy
~~~~:;;,;;;~~;:;;;~:;:;,;;;,;===;;==============\ gıın olaca!!ına hüknıettiğiın bir ka-

R 
, rar verdim. B. Picrre Laval artık 

N o TL A hiikılmete dahil değildir. Pierre 
Etıenne Flaudiıı huri~ıye c.ezareti-

idareden meşruti idareye geçişi 
birbirinden avrılmalıdu. (Bastaarfı 1 inci saııfada) Bu, bir ... 

İkisi birden: 'il s.m'atinin en mütekamil bir ör- _So~ Posta'yı ayduılatacağnnn: i-
- Doğru .• _ dediler _ bu cihet neği halinde ortaya sürülen hu mü- ltincı nokta da gazeteci 'l'I! cephe 

d..x... · ılafaayı takdir etmemenin iınkiııı mevzundur. 
•• u. k 
Devaın ettim: yo tur. Ge~en yazımızda: •İkdam ve ı:a-
- Geleliın Osmanlı inıpaarlorlu- Bravo, Son Postanın politik nıu- zetecı cephe gerisinde değil, her 

0 lıık "da ed barririne! an cephenin_ ile•'•m' dedır" ·• dAmi•-;ı-unun mut ı r en meşruti i- ·- ~--. 

Atına, 14 (A.A.) - Yunan ııren
sesi l\Iari, ~ 16.40 da vefat et
miştir. Yunan Knı.lı Georııes'in kı
zı olan Pre.- 2() şı.Nıııt Hl'l6 da 
doıVn.U4tiı. 

Yugoslavya Maarif 
Nazırı öldü 

dareyc geçişine. Tarilıiıı bu devri- O halı!e yeni çıktığı için tutun- tik. 
ni tetkik ederken evvela münevver mak, bulanık suda halık avlamak, Son Posta: Belgrad, H (A.A.) - Ayan mee
azlığından şikayet edemeyiz. Sonra serbest ne~riyat yapmak vaziyeti- . -;- •İstanbul şehrinin cephe ile !isi reisi ve maarii nazırı Koro
bunların nıevkileri ne olursa olsun ni itiraf eyliycn ı.·e fak•t bütün rısı .olduğ_unu yeni Oğrendtk... chetz bu sabah ani -Olarak kalp :;ek
vazifelerini gör.1H6Rl4 olduklı;rını bualarm •na~iri cfkarh.k· olmadı- j Dıyor. işte •Son Posta. ile dk- tesinden öhnüştür Mille fi 68 
iddiaya kalkışamayız. Namık Ke- ~ını müdafaa eyliyen Son Posta- dam •. arasmdaki büyük fark. z11_ yaşında idi · ve a 
mal, Ziya Paşa, Ebüzziya Tev- nın bu şaheser tevili üzerinde faz- ı len ~·~, bu tezadın mevcut olduğu- ! 
fik, Suavi diye sırala<lığınl2 ''e da- loca durmaksızın yine bu bahis ü- ını bılıyorduk. Anla~ılıyor ki, •Son .. 
ha yüzlerce ve binlercesini sıralı- zerindeki ikinci müdafaasına ge- P_ost~. yallll2: kazanmak, kağıt dam T etekkiir 
yabilc~cğiniz münevverler hangi çelim. Son Posta bu ikinci bahiste pıngı yapmak, gayrimesru rekabet- Bl>Bln Bi1-li<1i mıntakıı rei..Ziiiin-
devirde yetişmişlerwr? Mut:ak ida- aynen .;<vle diyor: le iflaslar ve buhranla~ yaratmak den: 
re devrinde... Bunu söylemekle •- Serbest Fırka ciimhuriııetin emel ve hevesile intişar halindedir. 1875 de Ebüzziva Tevfik tara
mutlak idarenin maarii teşkilatın- bıinisi olan Atatiirkiin tensibi ile, Halbuki, biz bilhassa 1939 - 1940 fmdan çıkarılan (Muharrir) mc:c
da bir h:ırikulıidelik olduğunu si- Milli Şefin muvafakatile tesis edil- Y~~ı __ içind_e yalnız Türkiyede değil n 'ası kolleksiyonile 1876 de cıka
ze kabul ettirmek istemiyorum. ifa di ve Serbest Fırkanın lideri olan ~~tun duny:ıda gazetecinin sip~r 

d d d muhterem Fethi Ok". ar da ,._r'·--ın •_çındeki er gayretile ıne-"up oldu- rılan (Mec.muai ulıim) nüshaların-yır, ?.ıen sa ece o evir c dahi Türk ·• ı• ,....,. ·~ 
milletinin zeka ve istidatl:ırından dal), ısından sonra yıllarca Tür- gu devletin harp halinde, bitaraf dan mürekkeıı bir cildin birliitimlıı 
şüpheye bakkım12 olamıyacağını kiııe l..itmhurilletini Londrada tem-- halinde, harp dışı halindeki vaziy ... kütüphanesıne hediye edilmesi su
ihsasa çalışıyorum. Türk her devir- sH etti. Atatiirkiin ölümüne kadar tin-~ gö~e vazif~ !!"ördü~, görebil... retile ııösterUen .. alakadan dolavı 
de zekadan ve bilgiden nasibini al- da en sadık arkadaşlan arasında cegı, gormek ıstıyecegı kanaatin- savın Bav Ali TurkEıcldive mınta
nuştır. Hi~bir devirde yaban ol- kaldı~~ buqiin Mıl!i Şefin itimadı deyiz. Ve.. bilhassa bugilJakü har- ,ka adına teşekkür ederiz. 
m.amıştır, daima ehli ve medeni ol- ile Saııın Doktor Refik Sal/dam hii- bin havada, karada, denizde, oldu-
nıustur. Ve ilave edeyiın: •Hiçbir kilmetinin Adliııe Vekilidir.• ğu kadar karşılıklı propaganda mü 
hakiki Türk münevveri mutlak i- Bugün Tiirkiye Milli Şef İnönü- cadelesi halinde tezahür ve gazete
darc sarayının sa[mda yer almamış nün etrafında tek vücut ve tek ka- ciliğin fevkalade hizmetler sırasın
tır. Genç Osmanlılarla onların pe- ~~ h~linde. !?planmış bir yekpareli- da yer alılığı bir zamanda. 
şinden yürümüı olanlar politika , gın iiadesıdır. Son• Posta. daki arkadaııa bilmi-
;yollarından mutlak idareyi devir- Olan olınuş, geçen geçmiştir. En yorsa öğretelim: 

BUGÜN 

Teksim 
SİNEMASINDA 

KIZIL 
RAKKASE 

•SALOME· 
Ttirltte oödll •• Tiirkee miizlkll 
Film, cöa kam&fiırw dekorlar 

Bestek1r ve müzik rejisör\! 

meğe •alısırlarken onlardan asla büyük kudretimiz, en yüksek kuv- -Türkiyede guetecinin vazifesi 
geri olmıyan, birçok miinevverler vetimiz olan milli birliğimizle ö- gazetenin rolü her yerde ve hC: 
de kendi sahalarında çalışarak ve vünr duyarken yukarıdaki satırla- memlekette oldlWwıdan daha e
biiyiik fedakarlıklar göstererek va- n yazan muharririn hfilii bir nok- h~vetli olarak tam cephe hiz
tanlarına faydalı olmak istcmişlcr- ı tadan, gafil bulunduğunu &Öylemi- metıılir. Türk cazeteeisi reiimin 
dir. Bunlar, belki bugi.in bize bırak- ye de mecburuz. neferidir, inkılabın neferidir, mil
tıklnrı izlerle i<laı·c şekli üzerindeki Ona onun anlıyacaih bir dille li birliğin neferidir, milli siya.setin 
hassasiyetlerinin dere~esini izah e- şunu ~e şu kadarını sÖyliyelim: 1 neferidiT, vatan bütünlüğünün ne
demeuıektedırler. Fakat vazifeleri- _Arkadaş, Fethi Okyar Atatür- feridir ve .. Türkiyede gazete ancak 
ııi görüslerindekı ciddiyeti isbat e- kün ve Jllilli Şef İnönünün ordu, b_u maksatla neşrolunur ve gazete-
den cscrlertle hayatı anlayışlarının ihtilal. inkılap arkadaşıdır. Birbiri- cı ancak bu maksatla hizmet gö- Okuyanlar: 
~oklıııi, ne n;ı_odern metodlarla ça- !erine en büyük itim.at ile bağlı o- rür. Bunu bilmediğini yukanya M Ü !'! B Y Y E N s ıı: N A il 

AATAJı:İ CAN 

Jış:ılıbrını g?ster~ekte~irler. lan bu arkadaşlar Kemalist 'l'ürlrl- naklettiğimiz cüınlesile açıkça iti- Bl!DB.IYE SAMİYE SUZAN 
Gene. benı mustehzı müstehzi yede ve mahsulü ölçmek devresin- raf eden •Son Posta. eiier bnndan S U A D G t) N 

ııi dcmhte etmiştir. Kanunuesasi- süziiyordu: de inkılabın rasanet ve yayını tec- sonrR nasihat ve izahımıza uyarsa Calanlar: 
ııın lıalefoııi b<in eden dördüncü - Bir misal sö:·liyebilir misiniz? rübcsini yapmışlardır. yine Lie şüphe ,-ok ki bilmediğini Kemani: N U B A ıt _ Kanuni 

Zayıflık 

modaaı 

N anernolla ile konu~uyor-

duk; 
- Za~ ıflık modası tekrar 

baslı~'ac k .. 
Diycrel< devam etti: 
- Fakat, bu sefer rejimle 

dr·ğil, yürümekle .. 
- Neden?. 
Sualini •orduğumda da Ş1I 

cevabı '~rdi: 
- Tran1va}lar az. Benzin 

pahalılanılığma göre taksiye 
binmek miişkül olacak. Husu· 
si araba yok. O halde herk,. 
yürüyecek ve eöbeJtler eriy• 
cek!. 

Ü zii m 

hikiiyeııı 

Yunan tebliğleri Arnavu 
lukta her gün bir şehrin işgal 
edildiğini haber veriyorlar. 
Kahraman Elen ordusunu• 
bu muvaffaki)eli karşısında 
Nanemolla şöyle dedi: 

- Bu vaziyet karşısında 
insan nasıl olur da Nasreddin 
Hocanın üzüm hikayesini ha
tırlamaz. Yunanlılar da şuna 
değdi, buna değmedi:. diye di
ye galib& ayın ıonuna varma· 
dan Arnavutluğun tamamına 
hür Arnavutluğun bayrağını 

asacaklar. 
A. ŞEKIP 

madde•i iptal cdilmi~tir. Bugiinün -Faraza .• - dedim_- •Tarihi Ye- Fethi Okyarın inkılap içinde ve öğrenmi• ve aramızdaki kanaat, te- ~ - Darbuka: B. TAHSİN 
dış siyaset sebepleri dolayısile bu m~n. ve San'a• adlı hır eserin mü- Atatürkün tasavvurunda 0 günkü Jô.kki ve hüviyet farkını gidenneıe 11.\veten: YUNAN _ İTALYAN 
ıcdlıiri alnıağa karar verdiın. Bu ellıfı.... . vazifesi: Kalpleri, dimağları, ciğer- calışım• olur! HARBİNE ait sinema ,-aseleol 

karar Almanya ile olan miinase- - Ok~du.'." bu ~e~'~·- • • leri açan ve içleri dışarıya döken i~~===;~~~~~A~-~Ş~E;KİB~~~~:B~ugu,,=··~sa~at=ll~d~o~t~en~zil~·~a=UJ=ma=tin~· ~·; b.ıtleriıııiz üzerinde hiçbir akis yap - Eskı turkçeyı bilir mısın? bir anahtar olmaktı. Fethi Okyar 
mıyacaktır. Devletin dümeninde- - ~ayır.~ ~şte vine Atatürkiin ~mrinde ve 1 B u G ÜN 

Yını. Milli inkıl5p devam edecek- - Oyleyse, belki ebediyen de o- Jnönüniin muvafakatinde o anah-
. kuynmıyacaknn. Bundan azap duy !arlık vazifesini yapmıştır. O ,ıı ... 

tır. l\ıa maıı !azını. Zira bu eser büyük bir nem~de anahtarın artığı ve ortaya 
Bu beyanattan sonra rseyyez eksplorasyon raporudur. Bunu oka- ,•· :dıi'ı dima~ları, kalpleri, ciğer-

çalınm~tır. , . .. .. .. · yunra insan, imparatorluğun 0 d... ' 'li ~ir ki biz bugün tarih volile 
Kanunuesasmm dordunc~ ma~- virde münevver bakımından mua- da~.i olsa tanım .. ve denemiş bulu

desiylc Mareşal _Petene tayın edi- sır iınparatorlukl:µ-dan asla geri auyoruz. 
len halef Lavaldı. olmadığım derhal anlıyor. •Tarihi Bunun içindir ki o vakitkl Ser· 

Loııdra, 14 ( A.A.) - Resmi ga- Ycmeıı ve San'a• miiellifi bir deniz best Fırkacılar Fethi Okyıua Jıir 
zete yeni Fransız nazırlarının lis- albayı Ciddeye memur bulunuyor- kurtuluş ve müdafaa silahı hali~ 
!esini neşretmiştir. B. Flandin'in muş galiba. Boş vakitlerinden isti- de sarılmaktan hiçbir iiınit beki ... 

(ve iki yeni müsteşarın ayininden iade ederek bütün Yemeni, Hadra- memel\dirlcr. 
J başka kabinede deiğşiklik olınaDll§ mut'u, Hica' ve Ceztretiil'arabi do- Fethi Okyar, vazifesini 1llJlllUI, 
l tır. (Aı kaw Sa. 4, Sü. 2 del. tanımış ve !anıtmıştır. 

iPEK 
SİNEMASINDA 

LA DAM o:KAMELYA'dan. RO
MEo ve JUL YET'den daha ı:ıüzel 
daha müessir ve dünya edebiya

tının şaheserlennden 

IH N LESKO 
Buı:!üne kadar İPEK FİLM Stüdvosund.a yapılan TÜRKÇE 
SÖZLÜ filmler'n en mükemmelı ve en ı;ok muvaffak olanıdır. 

Seanslar: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 
Bu.ııün saat 11 de tenzilatlı matine 

• 



• 
Db'a-• fil DA• 

fktisat Parolamız iŞARETLER lstanbul Avukatları 
Kendimize inana- Bakın De ıö71i7ecek• < ... ....,, ı bıe1 M7faılaı bev de buna cevap vennis ve eski 

15 birincikAnun Pazar 
rak Çahşmaktır revlc 1940 senesi baro reislil!ine reisle arlcadaşlarına teşekkür et

tim, De 'öylemiı oldum secilm~ir. Meklti Hikmetten son- miştir. 
(B·ı=ehledea ılevam) 

iktisadi lııayatıınu, lııiçblr büyük 
sarsıntıya ve ei.ıdi bulırau maruz 
kalmamııtır. 

, .. lııntı 1 - _,...> ra _reislik i(ln rey. alanlar. sunlar- Bundan sonra asli ve yedek ida-
dır. Eskı baro reısı Sadet tın Ferıt re heveti azası seçimi yapılmış, fa-

laşmş. Ama nasıl? adım admı.. .. 29 rey, eski reis Hasan Hayri Tan 6 k • .. . 
Buralarda yqıyan Arap kavim ve rey, Necati Yalım ve Tahir Tan i /~ rrlerd ~ f~zl\ aza uzerınde 
kabilelerinin asıl ve neseblerini, bir ücer rey, Hüseyin sadettin 2 rey, agıalıeın. an u mtdı aota en fazla 
birlerilc olan yakınlık ve uıaklıkla· eski baro reisi Halil Hilmi, Kenan r~y an aza arasın a venıden se
rıııı, aralarında bir düşmanlık var- Örn~. Galip Bektas ve Ali Haydar cım yapılm~sı .v~ baronun adl_~ve
sa hangi tarihte, hangi sebepten da bırer rev almışlardır. den temennılerını tesbıt etmek uze
ba~ladığını hangi kabileler arasm- 1 Neticenin bildirilmesini müiea- re kurulan komısyonun bir senelik 
daki mulıasamalarm hangi kabile- kip eski reis Hasan Havri Tan kür- çalışma neticesınde hazırladıif!ı ra
lerin tavassutu ile nihayete erdiri- süve ııelmis ve bu kadar seneden ı><>run müzakeresi icin ırelecek cu
lebileceğini, mnhtelif Arap t-Opln· b~i reioleri bulunduı'(u arkadaşla- rnartesi avnı saatle toplanılmak ü
lukları üzerinde hüküm süren ka- rına teşekkür ve yeni ı·eise muvaf- zere ictimaa son verilınişir. 

9.00 Ajans 
9.03 Program 
9.18 Müz1k 

10.00 Ev kadmı 
12.30 Program 
12.33 Mi.lzlk 
12.50 Ajans 
13.05 Müzilı: 

14.30 MUzllı: 

19.80 Ajans 

19.45 Mllzlk 
20.15 Milzik 
:.0.30 Konupna 
20.45 Mtlzllı: 

21.15 K:onupna 
21.30 Müzik 
22.00 Mılzllı: 

22.30 Ajans 
22.50 Mllzllt 

Halkın bankalarımmlaki mevdu
•iuıın düşmemesi ve bankalar ta
rafmdan muhtelif maksatlarla açı
lan kredilerin 1930 senesi hazira
n.na nisbctle 1!140 haziranında 23 
milyon lirayı miitecayiz bir fazla
lık ıöstermesi, memlekette iktisadi 
ve mali vaziyette hi~bir buhran ol
madığının en bil) ilk delilidir. Har
be ve filmrük varidatmın ualmas.ı
na ratmen verıilerin tahmin edilen 
miı..tarlara balii olmaması da, ay
rıca kuvvetli bir iyilik alametidir. 
Bu bahisle muhterem Başvekille 
beraberiz: •Milli iktisat sahasında, 
cilınhurlyet idaresinin başardığı 
l§lerln ehemmiyeti, hatta azameti, 
dlinva vaziyetinin ihdas ettiği çok 
müşkül şartlara rağmen, memle
ketimizin iktisadi sahada herhangi 
bir sarsıntıya maruz kalmamış oJ.. 
masile sabittir, Geçirdiğ:miz nfak 
tefek ııkınlılar, iktisadi teşkilatını 
eskidenberl ea iyi bir ~kilde tan
zim iı::ıkin bulmuş olan memle
ketlerde bile bu Jllrtlar altmda gö
rülebilecek nisbelten ileri geçme
.,,;•tir.• Cümhurlvet hükümeti bir 
buçuk seneye ··aklaşan harp dev
resi ielndekl faaliyetlerile iftihar 
etlebilir. 

18.00 
18.03 
18.50 

Program 
Milzik 
Milzlk 23.30 Kapanış 

nunları, idelll'ri, her aşiretin çıkar fakivetler. temenni etmıstir. Baromuzun veni reısini cbrik e-
dığı silah ve at miklat_mı, yaşayış Yenı reıs Mekkı Hikmet Gelen- der. muvaf :ıkıyetler dileriz. 

1Wil/i lktısat 
Haftası 

tarzlarını ,en hurda teferruaiile a
raştırmış, bulmu_~. tesbit etmiş ... 
- ..... . 
- En bnrda teferrualile dedim .. 

Faraza sünnet oluşlarına varınca· 
ya kadar. 

Genç fil.idil: 
- Bu da mı bir mesele?-
- Mesele şüph~siz. .. Düşününüz 

ki bunlardan bazıları bildiğımiz gi
bi sünnet olmuyorlar, göbeklerin
den itibaren bütün derilcrlııi yüz.. 
dürliyorlar. 

- VabşeL. 
- Şüphesiz .. ama bunu bilmeyin-

ce arap kabileleri arasındaki birçok 
siyasi hadiselerin sebebini anlamak 
mümkün olamıyor. Faraza bir de 
bakıyorsnnuz, San'a civarında bir 
isyan ... Üzerine asker gönderiyor
sunuz, bastırılamıyor. Bilıikls bil· 
yüyor. Asiler Yemeni sarıp valinin 
saklandıkJ bir kaleyi üç ay muhasa
ra ediyorlardı. Günün birinde me
sele anlaşılıyor: 

·FilI.ıı kabile, filan kabileden im 
utemis, onlar da vermemişler •• 
Canım, şnna tavassut ediniz di

yorsunuz. Herkes size nefretle ba· 
kıyor. Nihayet izah edlvorlar: 
•- O a•iret reisinin oa-ıu sünnet 

olurken acıya dayanamamış, bağır
mış ve ağlaıruştır. Ona kız ve•ile
mez, O, ancak bir dul ile evlenebi
lir. 

lngilizler 
(Bas larııf: l i:ıci sa}fada) 

kendi hezimetinin seri seyrini haliflet-
n1eğe çalışan düJim::ını geriye itmekte 
devam ediyor. Cok geni3 olan harp sa· 
hasının temizlenmesi Ameliyatı devam 
etmekte ve esirlerin adedi gittikçe ar!, ... 

ınaktadır. Top, tank ve her nevi pek 

mtihim harp malzemesinden başka şim
dJye kadar elimize geçen esirlerin ade
dJ 26 bini !e<avüz ebnelı:tedlr. 

Sudan cephesinde düşmam fasılhız 
tactz harekatına devam ediyoruz, 

Kpblleıı itaıyaa P1rb1an Jılllflı:ll 
Mevlı.lde 

KahJre, 14 (A.A.) - Garbi çölde:ı 
gelen haberler, barekfitın çok memnu
niyet verici bir tarzda inlı:lşa1 etmekte 
olduğunu göstermektedir. BOtıın gece 
lngiliz kuvvetlerinin tarruzlar:ı gevşe

mlyen bir ıiddeUe devam ederek itaı. 
yanları IJbya'ya doğru lardetmı,!ir, 

Şimdiye kadar cevrllme len lı:açabllmlş 

olan İtalyan !ırkalan müşklll vazı:,ete 
düşmilflerdlr. Bunlann İtalyanı.ruı ııon 
nmanlarda adalClamış oldulüan yol 
boyunca ricatlan arazinin darlaşmaaı y1I 
zünden aectkmektedir. 

Silivri Faciası 
(Baş tarafı 2 »ci 53yfacla) 

(Bati l.vafı 1 loel aıyfada) l"ilvıuu, ı:eçen yd zelzele, su bas-
tcrlbırler karodoşlırılmıştır. Kazazede-. kınları ve baı.ı nuntakalarda hava 
Jcr gece otobü!1erle htanbula getiril-/ şartlarınııı mtisaıiidesı.zLgı g.ıbi mah 
mi~ler, Beycığlunda Minare sokağında sulü azaltan tabiı afetlere rağmen, 
7 numaralı binada Musevi Fukara Ba- memkkcltc umumiyetle istıhsal 
kH:ıevine yerle LiriJml~JerıHr. Ağır ya- artmı~lır. Çünkü, müstahsilı eme
ralı olan iki kazazede de İstanbuln ge- ining boj3 gttmiycceğine c..~in ol
tirilerek Balat hastahoneı.ine yatını- dugu ıçın, butun gayretılc çalı§ınıı 
mıştır. ve ıslıh.>ali arttırmağa çalışmı~tır. 

Bir yar.ılı ile bir gebe kadın Silivri- Bu sa:ı-ede, bu sene, fena ~artlara 
de bastalıancde kalmıııar, dün gece sa- rağmen, daha iyi neticeler almnuş
at 23,30 da 86 aı erkek, 44 ü kadın, se. tır, Toprak mahsullerinde alınan 
kizl ~ olmak üzere 118 kazazede oto- iyi neticelerde, Ziraat Vekiilelınin 
büslerle İstanbula celmlştir. tam zamanında getirttiği ziraat 

Bunlar, bakımevlnde karşılanmışlar, maki.nelerinin de büyük hızmeti ol
yedirilme ve giydirllmelcrlle uğraşı!- duğunu tiikranla kaydetmek lazım
mış, hazırlanon yataklara yatırılmışlar. dır. 
dır. Bunların hepsi ınlıbatledir. Cümhuriyet rejiminin sanayilet-
Bımların iaşe ve ibateleri Kızılay mc ve demıryolu siyasetlerinin bü

Kurumu taralındon temin edilecek, ırk. yük verimi de, bizi umumi harpte 
daşlarına yardımda bulwımak lstiyen içine düşlü~müz fena vaziyetin 
İstanbul J.ı:Usevllerinlıı yapacakları ı.. teker~ürünil görmek fcıaketinden 
berrular do Kwlay Kurumu taraıından korunıtl§tur. ~ir zamanlar dünya
kabul olunacaktır. YI sarml§ olan iktisadi buhrana kar

şı tatbik edilen malı, iktısadi ticar' 
DUn ıece ıeç vakte kadar, Sillvrlde rejimler yüzündtn harp başladığı 

kaza mahallinde Yeni ceset bulunduğuna za.ınan, menılcketimizde de birçok 
dair ııebrlmlu hiç bir malllinat veril. malların si-Okları, büyük harpte
memlştlr. Dalgıçlar aramalara buallo kine nazaraıı, pek azdı. Eğer, milli 
de devam edece.lı:lerdlr. sanayi iı;i;işal etmemiş olsaydı, bu 

Londra, 14 (A.A.) - lllısınla elde ed1. Silivri Müddelumummtı dün istan. defa, eskisiuden çok daha büyük 
len muvaUakiyetler, bütün memleketle bul Mlldde!umumllltıne hlr lotlnabe sıkıntılara uğnyacağııruz mubak· 
bUyUk bir memnuniyet uyımdınnıştır. evrakı göndererek bu deniz faclası etra- kaktı. Fakat bir taraftan devlet fab 
Herkes İtalyan ordusuna ctddl bir darbe 

Acı davanılır bir acı değil şüphe- indlrlldlğlnl söylemektedir. tında liman idaresinden bazı clheUerln rikaları, diğer taraftan hususi ima-
sız. Fakat dava anlaşılır dava Bunwıla beraber bu hareketi büyilk tahklltinl ı.temı,tır. lathanele, çeişt çeşit buhranlar vu- , 
mı? Ancak «Tarihi Yemen ve San'- bir taarruzun baılanııcı addetmek doğ- İstanbul Milddelumınnlliii oorgu hA- kuunun önüne geçmişlerdir. Misal 
a• yı okudnktan sonradLr ki bir ru olamaz. Şimdiki cephe takriben 500 1 kimliği naıtaılle liman ldareslnln iki olarak siyasi vaziyet karşısında ani 
devlet adamı için bütün Ceziretül- kil tre bb . l""'-d b" mühim ··'---ın maJA-atına ,.____ olarak yapılması icap eden ıtıkları 

t ·· · k lın ome mura aı genış ı,.... e ır sa- .... ~, wn m~t karartma tedbı"rı·m·n a·cil bı"r ihtı·-
arap 8 surprız a ıyor. hayı kaplamaktadır. İngilizler, timıil ederek hazırladığı dosyayı Sillvrlye 

Fiat yükselişlerine n ihtikara 
celince; azbı fiat yükselmeleri har
bin zaruri ve tabii icaplandır. En 
yıtkın memleketlerden tedarik edi· 
len ve en kısa, en ucuz yoldan ıe
urilen bazı maddeler, ıimdi, en 
uzak memleketlerden ve en uzun 

y_ollardan harp tehlikelerinin arttır
dığı yüksek maliyet ve sigorta üe
relleri verilerek tedarik ve celbe· 
dilintt, elbette flatlar yükselecek· 
tir. Bu tabii ve zaruri fiat yük
eelmeleri üzerinde ihtil...lr yapılnıa
ıına ,elince, hükUmet, buna asli 
müsaade etmemektedir. Fakat u
nutmamak lazımdır ki ihtikar de
nilen mel'un da alınan kanuni ted
birlere karşı yeni kaçamak yollan 
bulmakta, bakikate11 fl'Şılacak bir 
şeytanet gösterir. Bu itibarla ihti
karla daimi surette ve yeni silah
larla mücadele etmek lazımdır. IIü
kümet de bunn yapmakta, yeni ye
ni idari ve kanlllli tedbirler almak
ta, mnhtekirlerl daha şiddetli ee
zalandwmağı derpiş etmektedir. 
Bu sayede, büyük harbin zincirle
me ihtikirı cibi facialar görülme
miştir; fakat hükfunet, hundan son
ra, ihtikirla daha iyi mücadele e

decek ticari ve cezai tedbirleri al
makla devam edecektir. 

- Bunun fevkaladelik neresin- temizleme hareketiyle meşguldür. ırondermı,tlr. yas haline getirdiği siyah bezlerin 
de? D!Aor cthellcn beı ctındenberl çölde milli fabrikalar tarafından yıldı-
!- Yatağında yatarken. sıcak o- kum fırtınalanno maruz lı:alan tankların tayyare meydanlarını, kıtaat tahşldab- rım ıliratile temin edilmi§ olmasını 

Bu haftanın adı •Tasarnıf ve Yer 
li mallar haftası. dır. Yerli mıılı 

kullanmak hidiselerin ilcasile de, 
artık hOf ve faydalı bir mecburiyet 
olmuştur; onnn için, bn yıl hafta
nm adını •Tasarruf ve istihsal haf
tası. aa ~vlrmek dotnı ohır. Her 
,,eyde ihtiyaçtan fazlasını tasarruf 
etmek ve buna mnkabll istihsali 
mümkün olıluğu kadar arttırmak 
lazımdır. 

Parolanın " flammz, Büyük 
Milli Şefin 8 aene evvelki dlrektif
lPridlr: 

•Nefsimize, memleketin ikmadl 
kudret oe i8tücbaline itimat edeTek 
cok hevu~ cııl""'4k, kat'i bi,. iti
matla mücehhez o'arıık cok ccıl11· 
mak, nrfettiijimiz Q41/Tetlerin mut
lak oe mutlak müsbet ttmeTe oe
recec1iM inananık cal~ .• 

Böyle ralıpcağız; her Türk !Hlyle 
çalışacaktır. 

ABİDİN DAVEB 

dada sayfalarını çevirdiğiniz bir e- yakında tamir edilmesi ıazımgelmelı:te. ru ve motörlil nalı:liye kollarını bUUln g~t-~re:ili~iz.. •. . • . 
serin her satırının müellifine on ı· dir. Su bulunmıyan bu mmtakada bİ!' gece durmadan bombardıman etıııiiler- um urıy~t rehJım~ sanayıl~ş-
ölüm tehlikesine mal oluşunda, çok esirlerin ve İneillz kıt'a!annm iaşesi dir. me ~rogram arı enuz ikmal edil-

Ve yanlarından ayrılırken ilave bazı güclOklerln cıkmasına .sebep olmuş. Gece Tobruk lelıri ve !imam llzerine memış olmasına rağmen, bu saha-
ettim: tur. b~kton bomba atılmıştır. Petrol de-. da s~fedilmiş &lan dinamik. J. - -~-

Bundan başka lhtlyat kuvvetleri bu· poları ctvannda yangınlnr ÇJ)on•• ce • ' lelerın ve başarıcı pyretlerın bu-
- Habeşistanı İtalyaya kazandı- ~· P ük" k t" "mdi d h · · t kd" lunan Grazlani'nin bir mukabil taarru- hane depolan etratuıda ılddeW lntl. Y • ıyme _ ı, şı a a ıyı a ır 

ranlar Eksplorastörler oldn. Bu Ce- za geçmesi ihtimalini de gözöııünde bu· laklar olmuştur. edilmektedır. Bazı ufak tefek hata-
ıiretül'arabi biz, ancak. bizim de- lundurmak l!izımdır. larma ve acemilikten mütevellit 
niz albavı kadar hu kabileleri an· Şarki A!rlkada İtalyanlann düşman Muharebe Badat -takasıncJ& ol- tabii kusurlarına raimen, sanayi-
lıyan bir Lavrens lliredi~i giine ka- unsurların glttiko:e artan faaliyetine kar. Roma, 14 (A.A.) _ 190 numaralı İtal- !eşme hareketimizin !ıugüııkii eser-
dar muhafa•a edebildik. İtalya, sı koymak m~b-'"'yetinde kaldıklarına • . lcri ve tesisle.rl olmasaydı, itiraf . . " ~· yan tebll;t!nde bild!rlldiğıne göre Trab-
Fransa, ll'~iltere, h•i~·le adamlann dair emin bir membadan alman haber, etmek lhımdır ki halimiz harap o-
ailelerlne servetler vcrivor ve hev Londrada alaka ile karşılanmıştır. lusga.rp hudut mıntaltasında bütün gün lurdıı. Bugün artık Karabük Demir 
kellerini diktifr·or. Halbuki biz . muharebe devam etmiştir. İtalyan ve Çelik fabrikalan neden paha-Ilalyan lladyosu Llbyanm insi!Wer 
esN lcrini bile okumuyoruz. kıt'alan tarafından yapılan mukabil t- hya mal oldu? diye deg· il·, mukar-

Taralından almmasnu Muhtemel 
Nizamettin Nazif Görüyor arruzlar düşman tazy!k!ni hofifletmistir. rer kimya endiistrisi neden bir an 

İlk ftaban Tan.Jılan Kab.lrede evvel kurulup ta bir ihtiyacımız 

Mısır davası 
(Baıtarafı 2 inci sayfada) 

mllslndir. Ti Afrıkedan Amavut
luğ,a kadar birbirini kısa fasılalarla 
takip eden bu hadiseler Bulgarisla
nın ik.i üç hafta evvel ittihaz etmiş 
oldu~ temkinli siya'"tin ne derece 
doğru olduğunu gösterir. Bü)·ük 
kuvvetlerin çarpı~hi{ı muanam 
med ve cenin karşısında küçük 
milletler ve Balkanlar için en emin 
çare, mümkün olduğu kadar ka
sırıanın dışında kalmaktır Hele 
ahval ve şerait buna imkin verir-
se ... 

Hüeyin Şiil«rii BABAN 

daha tatmin edilmedi? diye soruRoma, 14 (A.A.) - •B. B. Ç.> : As
keri vaziyet hakkında radyoda !:<onu""° 
bir zat, Libyanın İngilizler tarafından 

Kahlre, 14 (A.A.) - Cepheden ek- yor ve üzüliij·oruz. 

l$gali ihtimalinin gözden uzak tutul
mama!';ı )[11.ım bir ibUmal olduğunu 00.... 
:ran etmiştir. 

serisi alır olan İtalyan yaralılarını ta- Muhter._m Başvekilimizin son 
şıyan ilk tren dün gece Kahireye gel- nutukları hakkındaki düşüneeleri
rnlştir. Aynı trende bir mlkdar İngiLlz uıizi bugünkü başmakalede anlat
yaralısı da vardı. mış bulunuyoruz. Burada, 10 un· 

Mrlltada incııı. Tanarelerlala Biiyülı: Bütün yaraWann ıüratle nakli için cu ve 11 inci milli iktisat haftaları 
Jl'aal!:)'ell Jcap eden tedbirler alınmıştır. övıe k.l arasında geçen yılda hükümetiıni-

K~hire, 14 (A.A.) - İngiliz bava trenin muva~latından bir kaç d .. kika zinde halkunızın da iyi bjr imtihan 
ku\'\·efü·rl 1cblfğ\ne göre: sonra son bastano arabası da istasyon- . vermiş oldnğmıu memnuniyet, şük 

• •·•· ri Troblusgarptalı:i d· " ovrılmıstır. ran ve iftiharla kaydedlyornz. 

--====================-== ABİDİN DAVER 
1 rabzon Belediye Piyasetinden 

Şehrt c76> lira Ucretli ~bzo:ı Gurup merkezi belediye ayar rr.emurluğu 
münh"ldlr 

Ç'lçu)e1 nizamnamesinin c48> o maddesine tevfikan ayar memurlufu 
ehlıyetnarnesini ve belediye memur ve mü· ıahdemlerı nizamnarne
sinin 3 cıı maddE':;;ir,..ie-ki vasıfları haiz ta1fp!erin birer k1t'a fototraf ve veat... 
kalnrile birlik~ Tr"'bzon mıntaka ticaret müdürlüğüne mtiracaatl.trı 115.n olu. 
nur. •11676, 

Şehir 

Dram kısmında 
T epebafında 

15/12/940 Pazar günü 
Gündüz saat 11 - 15,30 ve 

Akşamı saat 20.30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

Yazan: J. M. Berri! 
BOYOK TARiHi ROMAN No: 76 __________ .;....;..;;...;;......__ ----· Uıhamtni.H edemez hale gelmişti. Sultan Süleyınnn, Hurrem Sultanı 

Yazan: M. Sami Kara;yel 

Darüssaade atasm.a lr:otu:ror ..• M"eae--1 Yalnız bıri, akınlar neticesinde 
le.) ı anlatıyor... sar~ya getiri!ml.ş guzel bır Rus kızı, 

Darfuısaade ağan ve hizmetldr odada 
1 
b!i !in cariyeler içinde asabilil: ıöoterl· 

t:M• yttp:lcakı.aruıı ~ınyor~. Meyus ve yordu. 
mükedder çırpınırlarkcn Sultan SWey- On ~. on altı yaşında, sarayın mah· 
rnan dışan çıkıyor. dut sahasında yaşıyan b.r genç kız artık 

Nihrıyet, Sul~n Stileymana Rus dil- bütiln ruhilc !evlyordu. Yıııni altı ya
b rinın b:llı anlatıldı. Padı&ah, Rus dJ~ funda, gcınc:Ugın en taravettar bir dev ... 
ber n:n asabıyetine hayret ediyordu. rinde, z;ıJt>ıdl':ı, zafere koşan padifan, 

... 
Komedi Kıamında 

rem hüsnünden ve g<>ıl.rınden, taravetli nokt,na tesır eden blr hüsun, bır cazıtıe 151121946 Pazar günü 
ti~nç kızı huzuruna çağırıyordu. Hur .. , Hurrcın Sultanda k.alb.nin eo hassas 

ıinr ınden b31ka kuvveti olmadı.tını bulmuştu. Gündüz saat ll - 15,30 ve 
dti urıemiyordu. Sultan Stileynıana inc11abı çoğal- Akşamı saat 20,30 da 

Kadınlık eunıru ile isyan etmiş, kı,.. ılıkça Hurrem Sultanın nüfuzu da artı- P A Ş A H A Z R E T L F. R j 
Yerler fetheden Sul•ymanı Kanuniye yordu. j llllll• 
hııı;ınlalllJ'ordu. T.Llı, ruhu festedlct G R d lb i 
b . enç us 1 er Türk sarayında ' Dr. lhıan Sami 

1r sada ıle sık6yetler edıyordu. 
Sultan SWeyman, mebhut ve müte.. hüsntl ile saltanat ısürüyordu. Kıskanç-

hayyır, bakıyordu. Rus kw ldetA pa- lık, ruıabıyet her gün tabiatlarını değis
dı&aha kareı koyuyordu. tirtyordu. Padl~ah. ıözdesınm bu haline 

daha ziyade mettun oluyordu. J 

TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo haBtalıklarına tu
tulmamalı: için tesiri katı, muatl
yeü pek emlll taze aııdır. Her ee-

ıanede bulunur. Kutusu 46 

••••• kur111tur. 

Vatanda anaya huzur, yavruya ınhhat wrmej!'e h!ldi:rn yeglne 

ÇAPA MARKA'dır 
Tarllıl - JIU 

Milsabaka ile memur el.nacak 
lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

Ölçüler teflı:il4tmdald münhal memurluklar için 27/12/940 tarihinde -
14 de İstanbul Mıntalı:a Ticaret Müdllrlüiün<!e m11aalıaka üıt aUdekl terali 
dalres.lnde memur alınacaktır. 

l - T. C. Tebaam olmak, 
1 - San'at mektebi veya 11.ae mezunu olmalı:. 

a - Aô:erlliinJ yapnuş olmalı: 14umdır, 
4 - Evrakı müsbltelerlnin -1mı veya tasdJkll ınıretıerını «l boy fotolrafl 

Ik beraber> ekleyerek Yült .. lı: Ticaret Velı:Aletlne hitaben yazılmıe faUda u. 
Ticaret Mlldürliltüne en ıeç 23/12/940 akpmına lıadar müracaat e.ınmaot 
llAn olunur. •11781> 

~ - ' . ·. \ . . ~ . .. 
; .. . . . . 

RA'DYOLiN 
. .,,. ·, . ,•. ' 

İLE SABAH, 
..... 
OGI.E VE AKSAM 

llUı ,...ekten """" ıriind• ~ .... man'i
dit~rinlzi hrçalııyınız. 

.. ;ı;ı, . • - . 

-
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

GumrUklerdeki Sahipsiz vı Kaçak Eşya Satılıyor 
Miktarı 

B.llo Gr. 
De teri 
L. JL 

-~~~~ ~~~:'.:""~~~~~~~~~~ 

4 adet 68 00 Süs ve av köpeği 
24 • 

351 500 

577 500 
437 

489 
534 

2586 
34 500 

181 
20 

2020 
10410 

Hl5 

a soo 
6 soo 

88 
9940 

ıorno 

4tl00 
550 

700 
630 

815 700 
69 

700 
800 

8375 
110 500 

7 8541 

M6 -
28 -
17 500 

128 200 

51 60 Pamuktan donablın>I erlııelı: ..ıııo-
,57 36 Toz llelı:er 

192 08 Kesme şeker 
144 88 Ağaç çerçeveli taıeke ı...ı.a 
145 98 Vernikli lıo:ra 
174 03 Bltümen 

1038 60 Ağaç kundura çivisi 
'3 33 Oto iç ve dıJ UısUğl Jı:nDanılımf 

143 44 Boyalı vernik 
12C 10 Müstamel pamuk kilim 
897 40 Kendir ip 

2723 17 Dellıımiş otomobil yayı 
141 50 Matbaa mürekkebi 
857 00 Birlyaııtitı 

59 37 Paslı tabanca prjörü 
55 75 Paslan1D11 toplu tabanca 

130 50 l>enılrden maklnell -ıııı ~ 
1'12 75 Ateş .. llaın 

69 85 Safi ipek -
Bl 81 > > > 

8&3 20 Adi demir tel 

336 85 
105 77 

111G2 80 
117 ili 

B4 20 
83 00 

420 
60 

00 
00 

60 00 
:ısa 30 

75 °' 
51 H 

120 80 

.Dikenli demir tel 
Adi demir çubuk 
Sun ı ipelı: ipli ti 
Ağaç metre {Trano!t) 

Köhne demir mamaıAa 
İpek mensucat 
Adi demir fıçı 
Pamuk ipllti 

GIAse ollak ve lı:e(1 -
Bir yüzü boyalı Jı:Atıt 

örme pamııl< meıısucal 
Pamuk mensucat 
Mo\oslklet aksamından desıılr ııele, dJA 
41nall yatağı tel v..,.lre: 

Son Telgrtl\ gazeteolnin 12/MO nU.ha.mda ilftn edildiği üzere yultancı. 

Padişah, Darll!•saade ağaslle !çotla. bu, yelı:rasak ve muz'lç hayattan bıkrn11, 
nırıın yüzlerindeki teessürü okuyor. her fırsatta isyan ed,yordu, hırçınlık 
Hı<; bir sebep tasavvur etmeden, yaln12 cösteriyordu. 
ıuolan <öylüyor: Bir gün asabiyeti büsbütün artnuştı. 

- Niçin l>mklnsibz?. Yokn taşrada TahammW edılemlyecek bir hale gel
man bir kole mi aldı. Yahut bir bed miştl. 

haber ml geld.iT (1), fölıayet bu buY"Uzluklardan Sultan 
Sultan Suleyman devrinde saray bin- Süleyman da haberd:ır edi.mi~t~ On 

lerce esirler ve cariyelerle dolmuştu. beş ya.şndakl dilber Rwı gUzel.i sarayd.J 
8üt0.n cariyeler, memleketımnı gör- eline ne geçerse .:rere vurup knyord J. 

aıekteo nevmıt, emirlere es!rane inkı· Sonra kendjşı.ne hizmet edenleri dö •0-
ırat ediyorlardı. yordu 

Sarayın kArg:ır duvarları arasında Hurttm k bına ınl mfT():-du. Herkes 
elemli, baain bir hayat iOÇırıyorlardı. Ruı kızından bı= olmuşt Kimse 

Hurremln hıddetine, gözlerinin asabl
yet ıçınde parlamasına, tavırlanndald 

ciir'ete pad•~ah lı:ıcazağı yerde biliikıs 
meftun oluyoı·du. 

O gi.ınden itibaren Hurrem aaraym 
en gtızıde. ~ sevimli simasını teşk.11 
ediyordu. 

Hurrem Sultan, cazjbesile, tavırlaTı 

ile Sultan Sı.Jleymanın g~oıane ilelebet 
h3kinı oluyord>J, 

Hurrem Sultan, giızel değildi. Müte
nas P, blrl.z kalkik bum ı beyaz ve ca-

fenl, fT\ "1. r n.:ı:z rl maim ım 
mler •r a ı e. ~mile Türk 

l' ı.: ~·i.. 

Bazan, Şehzade Musta!anın valdesinl 
cekemıyor, sarayın lo, odalarında iki 
Sultanın blrbirinl ezmek, mabvebnek 
tçln hırçınlıklar gösterdıtf vaki oluyor
du. 

Haseki Sultan, Rus &ilzelinl kıskaru. 
yor, o da onu öldürmek, zehirlemek için 
lırsatlar anyordu. 

Hele, Hurrem Sultanın kıskançlığı 
biıyı..i't1u . Elinden ıeıse. Haseki Sulta
nı bo{Carn.ktı. 

(Daha V&ı') 

( 1) SobJcude, S. 515 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. B"'ıldığı yer: 

SON TELGRAF Ba'1mevi, 

DOKTO~ 

Feyzi Ahmet Onaran 
cıı.ııı-. .,. ~ • ıeı.

A-: Babı.Ali Cafalotla 
~oknı11 lı:llo .. lndo Nt>. 43. Tel, ısıı 

kilo değeri ve clruıleri yazı!!. eşyanın satışları 20,23.24,25/12/940 gilnlerlncı. 
Sirkecide Reşad.iye caddeslndeld halı antreposu dahilinde Gilmr!llt Satın Mll
dürlüğü müzayede llllonunda yalru• 25/12/1140 gunıine tesadüf eden •lıl 
İkinci lı:om!syon tarafından KuruÇCfme antreposunda 1549 aayılı kanun hdlı:
mlrne tevtlkan Ye 2490 aayılı kanunda yazılı usuller dahilinde açık arttırma 
usul.ile satılacaktır. İsteklilerin ihale ~!erinde saat 12 ye lı:adar 2490 sayılı 

lı:antmcla yazılı vesikaları ibraz eyllyerelı: % 7 ,5 pey alr.çalaruu vezneye :raıu-. 
mış olmaları JAzımciır. İba1e günlerioden evvel 3 rün zarfında sabah .at 
9 duo 12 ye kadar alıcılar •D11lan anoarlannda usuıu dairesinde eörebil!r
ler. Bu •JY•lordan maada her gün müte!e k <':iYi satııı yapılmakta olup liste
leri salon lin tabtasmda ""ılıdır, Telefon~ 23219 (UNU 


