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!ngiliz donan • 
ması Adriya
t i k denizinde 

' Bu yeni IKiJU., ltoiJM8> 
lar taralınJan bir cltoi
yan gölii• olJaia ülJUı 
eclilen Atlriyatik JenW... 
de Je oaziycyti ltaJya • 
leyhine sevirecek ve Y• 
nan ordu• Arnavutluk
taki diifman kavv.tlerini 
daha iyi oe daha ma.uiı
mTette tayik edeha.. 
cektir. 

Namık Kemal'in Yüzüncü 
Y ıh Dün Merasimle Anıldı 
~niv~rsitede yapılan toplantı 

R od o s, Stdmpalya, 
Kirpe Eornbalandı 

Loudra, 21, (A.A. ) - Alı:deni• 
dıononınası başkuma.ndanlıiı ap... 

iıdal<I mesa,lı ıröııdennb;llr: 
Donaıımaya. mensup tayyareler 

1'1 Kanunuevvel sa.babı Roclos, 
Slauu>alya, Klrpe adalarına hu. 
cum etm:.'şlerdir: Fena. ha.va. şart
ları yüzünden' bombardıman ne
tieeslnin ta.yiol &"ÜÇ olmuşsa da 
ya.ıı11Dlar çıktıiı görülmüştür. ·1 

Tan .... elcrimla üslerine dönmüş. ' 

OSTAD ZIYA ŞAKIRIN EN MÜHiM ESERi 

TelrilıamızJa bulacağın~ enteretıan bahislerden ba:ıları: 

GAZETESi 

italyada 
Vaziyet 
Karışık 
Fa,istlerle, aleyh· 
tarlan OTasında 

çarpışmalar oldu 

.. 
Ruzveltin Sözleri 

SAY 1 493 - SENE FİATl 
HERYERD~ . 

Diıı:KAT 

~ 
TAKVİM 

cönderi . 3Z - Birlntiltinun P A Z A R 

5 1t!D evralı: Yıl: 1940 - Ay: 12 - Gün: 357 
&eri ve- Rumi: 1356 - 1 inci Jdnun 9 
rllmeı. Hicri: 1359 - Zilkade 22 

KURUŞTUR 
Son Teltlf'al Matbatuuıtla Bcuılu 

jMillJ Şef dün ingiliz 
,Sefirini kabul etti 
Mülakatta Saracoğlu do bulundu 

Ankara, 21 (A.A.) - Reiaidhnltar lamet lnönti dün öğ. 
leden aonra saat 16 da Çankayadaki kötklerinde İngiltere 
'büyük elçiai Sir H. Knçtchbull - Huıreeeen'i kabul buyur
mutı.rdır. Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da 
hazır bulunmuftur. 

Bütün ~da maddele-
, 

rine sahş fiahkonacak 
Yeni mürakabe teşkilatı yarından 
piyasayı 11kı bir kontrol albna 

itibaren 
alacak 

Is ti h sal mıntakalarından 
vaziget ve f iatlar süruldu 

• 
Berlın evvelki gece 
bombardıman ediidi 

AMERiKA 
"' ,,, 

Paris Elçiliğinin 
•• uç memurunu . ... 

gcrı çagırıy or 
• 

Bunlar bir lngi iz subayını 
kaçırmıy• yardım etmı~ler 

Londra, 21 (A.A.) - Bava 11.• Vaşington, 21 (A.A.) - Reuıer: 
zaretinin iatihbarat ıoervisi, dÜJl Cordell Hull, bugün gazeıeulerle 

gece İngiliz bava kuvvetleri tara- yaptıp bir toplantıda Buleşik A· 
fından Ruhr havzası üzerine yapıl- merika Devletlerinin Alıuarı h ü
mıt olan alwılann, havaDlll muha- IWmetinin talebini is'af ederek Pa
lefetine rağmen muvaffakiyetle ic- ris büyük elçiliğindeki üç memurıı 
ra edilmq ol.ch$ıııu bildirmekte- geri çekec:eğini bildir~tir. Hull, 
dlr. her hükllınetin, diğer bir bükfi· 

BERLİNE ll"OCUM metten, sebep vermeden kendi 

Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B: 
Resmi tebliğ: Dün cece düşman 

bilhassa Berline hücllDl etmiştir. 

Bu hficum münhasıruı gayri u
keri hedeflere tevcih edilmiştir. 

Bazı evlerle Katedral hasara uğra
mıştır. Sivil halktan altı kişi öl
müş ve 17 kişi yaralanmıştır. Bu 
siviller sığınaklann dışında bulu· 
nuyorlardı. Tayyare elifi toplan iki 

(Armı Sa. s, Sü. 3 de) 

memleketindeki memurlarının g&

ri çekilmesini istemek hakkını ha· 
iz olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Hull, üç alakadar memur hakkın· 

daki ithamlar üzerinde tahkikat 
yapacağını ilave etmiş, fakat hB
dlselerin ilk tetkikinin, bunlBl'ın, 

itham ~ildiği gibi bir İngiliz su· 
bayım 'kaçırmıya yardım etmekle 
suçln bulunduklarını götermemif 
olduğunu da söylemiştir. 

Evet amma 
O cesaret 
Nerede? 
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POLİTİKA 

Yazan: ZIYA ŞAtdR 

Otomobil 
Tahd ldatı 

Ş. 'f k Al'' . f ·ı t' · 1 Müeaeseler ve müte-ıa 1 ı nın azı e ıne ınanan arın hh·tı . bal a ı er servısara •-
ona karşı olan sevgilerlle başlamıştı rına müsaade iatediler 

Baro idare Meclisi\ 
seçimi dün yapıldı 

---ı 

Büyük Alarm 
tecrübesi 

Harp ve 
Balkanlar 

Yazanı 
Prol. Ha .. yin Şükrii Baban 

İkrar ve <Ifkım•Z, 
Cün ezelidir. 
(Mümin) in ikrarı, 
(Kalu Bela) dan. .. 

Benim (Pir) tm, 
Ciln (Mumahhed, Ah) dir. 
Döıt.en döm-ün, 
Bm dii'ılmerim (Alil den 
Benim gönlüm divanedir, 

Debdir. 
Canu dilden, 
Erenleri• kıılud1'1' 

Bu yol, (Muhammai) lıı (Ali) 
Yolııdur 

Demen dönaü.., 
Ben dönmezim (Ali) den. 

Erenler sereeri, 
(Ali Aba) dır. 
(1Hua1') la (Hw.eyin) t,' 
Canım fedadır. 

G<Sı:üm m;ru benim, 
(Zeynel - abd) dır. 
Dönen dömün, 
Ben döooıezim (Ali) den. 

(Zeynelabidin) di1', 
Benim sultanım 
(Mehmet Bıiki11) e, fed4 liu cannn 
(Cafe1' Sadık) cı, 

Vardır itikadım. 

(Kdzı"') bize, 
Bır nimettir Hiida.dan 
Hak raz..U1', 
(Ali Mu.sa Rızıı) d4n 
(Muhammed Taki) cılr 

Kalıl bel<idan 
(Ali Nak1) biz<r, 
Hem v'fut.Hidır. 
(Askeri) dÜfln4M 
Tiri kazadır. 
(M.u-nm.ed Mehdt) iq 
Sırn m.eııl4dı1'. 

118 ıihi1' ... 

• mameti şerifi de, (İmaıftf. Ali) ye Anltanı, (İkdam muhabirindesı) ..:... 
intikal eylemiştir. Huswl olomobil ve motooikletlere t<>
(İmamı Ali) nin irtibahni mtiıe- nw..ı tahdidat mü.nasebeti.!e, bazı mü

esseseler servis arabalarına, nıüteahhiL 
akpl, (İmamet mevk:iine - (rıo) !er de, yapı ve 70! inşaatını konlrol 

Bazı Avukatlar Adliye Sarayının hAla yapı. 
lamamış olmasından şikayette bulundular 

ve (İstihkak) ile - büyük oğJu (İ· hususunda miip:ü!Ata uÇadıldannı ile.. İstanbw Baro.m umumi hc,.Hi dilıı 
rı' sürerek hususl arabalarına müsaade saat l~ te ad.l.i;)"'e kMklorıamda topl&ıı-

mamı Hasan) geçıni§ .. Onun vasi- ~~ 
edilmesini temenni huswunda JıWtUme mlj,u . 

yeti üzerine de, kendinden. sonra, İdare mecliai lzalıklan için geçen te müracaalleT yap .. \şlardır • 
aynı makamı (İmamı Hiiıleyin) ib- Dost bir ınem~eUe petrol ve benziıl toplantıda en !.ula rey almış olanlara-
raz etmiştir. mübayaa.n içııı muzakereıere girifil- rasında intihap yap~tır. Geçen toP-

Art k nd (1 t) ~;. bul··---'·ta"--. u ... "-'·u , . .,_, __ lantıda asli azalık içuı on ve yedek ba-
l o an 90nra mame ··- ~~ = ...... ~ -..--

mevkii büyük evlB.tlan büyük ev- uygun olarak verilm iş bulwıan tahdit lılı:. için de dört avukat en fazla f"1" al-
1.lda intikal ederek: kararının, bu mlizakereleı· neticelense mış bulun~yordu::•lbuld be~ asli ve 

bile, tamamen kaldırılmasının bugQn • iki yedek za seçı ek llzımdı. 

resine ve 941 bütçesbıln tudilı:i müu
lı:erelerine Ceçllmlştir. Bu sırada avu
kat Meııut Selen, e9k1 Baro reisi Haaan 
Hayri Tan'a mesaisinden dolayı ıe,elt
lı:ür ederek ciltlenerek 7aldızlanacalı: b& 
ro levbıwnuı bir Jıe;yet tarafından ken
disine takdim edılmesini aıcll! etınil ve 
tel<lif kabul olunmuıtur. 

Vefat eden dörl avukatın bitıralanııı 
taziz için bir dakika ayakta otikilt cdi.L
dikten sonra bazı avukatların tenkitleri 

İtfaiye işlerinde ça
lışacaklar çağırıldı 

Şehrimizde yakında yapıla

cak olan büyük alıirm tecrü
besi esnasında kullanılmak ü-
zere fosforlu levhalar yaptı

rılması kararlaştırılmıştır. Bu · 
levhalar umumi sığınakların 

bulunduğu yerlere konula
caktır. Bu suretle halk gece 
sığınakları kolaylıkla bulabi-
lecektir. • 

1E3> omanyanın, l\-lacarist.a
1
" 

~ run ve Slovakyanın ınılı
ver devletleri tara.fınd~ll 

hazırlanan üçler paktına girmeleri 
1 •• • l uzerınc Balkanlarda merkezi dev· 

İmamı Zeynelabidin için mevzuu bahsolmadıgı B<iylenmek- Dünkü seçimden sonra reylerin tas-
• Muhammed Bakir tedir. nili neticesinde Bam idare meclisi ba- dinl~ir. Bu tenkitler adliye aara.- Diğer taraftan itfaiye knr

suna iştirak etmiş olan hal· 
kımızın yoklamaları yapılmak 

üzere ayın 30 uncu günü ak· 
şamına kadar itfaiye grupla
rına müracaatlarının temini 
dün Vilayetten Kaymakam
lıklara bildirilmiş1ir. 

letlerin politikası çok faal ve caıı.· 
lı bir safhaya girmişti Artık din•· 
mumin Balkanlara doğru teveccüh 
edeceii tevehhümü her tarafta çır 
ğalnııştı. Bıılgaristawn ötedentıerİ 
Alman ve İtalyan siyasetine müte
mayil olması, hele Dobruca mesele
sini Almanyanın yardımile lelıioAI 

tesviye ettirmesi bu düşüncc.ı. 

olanların kanaatini takviye etme"
ten hali kalmıyordu. Bulgar Kralt' 
nın Alman Devlet Reisini gizlicf 
ziyareti politika hava!1nı kafi d.,. 
recede elektrik cereyanile mC§lııl 

kılmıştı. Bahusus ki Bulgar Bar 
vekil ve Hariciye Nazırının da Bel
line gitmeye hazırlandıkları b• 
bapta iyi haberdar olması ica' 
eden Roma' dan bildiriliyordu. Bul

• Cafer Sadık 

• Musa Kiıznn 

• Ali Rıza 

• Muhamtru!d Takt 

• Ali Nakf 

• Hasan Askeri 
• Mııhammod M.edht 

Birbirini müteakip, (Ehli İsl.C.· 
mm mlnevt rlyuet makırııı) na 

ldhalôt işleri 

tanzim ediliyor 

Bir i d ha 1 a t Ofiı:i 
knrulması muhtemel 

geçmişlerdir. ı Ank.ara. (İkdam muhabirinden) -
Bu fırkanın itlkadındakl ~ıca J Hariçten gelen deri, çuval, ça,., kahn!, 

iııctinatgalı, (Resillü Ekrem) efen- fD'ldenl .,,.a, manilarun .,,,...ı ve ki
d.iınizln, Hazreti (Ali) ile (Ehli llıt gibi lU%wnlu ilhatAt maddelerlo.in 

Beyit) hakkında ııövlemiş olduk- llbal ~ini tmısim ve idare etmek a
lan (Hadisi Şerif) le~. re kurulmuş olan ilhal.\t birlikleriııln, 

Bunları, muhtelif münasebetltt- ilhalit iflermJ memleket ihl;Q-açlanna 
daha uyıun bir §ekilde tanxun ve idare 

le evvelce birer birer ar.ettiğimiz mneleri hususunda, bwılann vaz:tte ..,. 
için burada tekrar ederek, bahai salilıfyetlerine yenı bir isi.ikamet ..,_ 
uzatmak istemedik. rilmelı: için bazı tetkikler 7apilmakta

dır. Bu itballtta nhıın roH!nii oym;ra

eak bir itbalAt oO.i k:urulmaın da mev
zuu bahsolmaltta ve muhtemel görüJ.. 
mdtledlr. 

Kumaş stoku 

Kumaşçılardan beyan
name isten~cek 

lılı:.larına 128 reyle aVukat Sami Sırma- yının bl!A yapılamamış olduğunu, toP
lı, 108 reyle Yusut Kenan Antel, 91 lanblar için Halkevi veya tlnlversite 
reyle İsmail AgAh AJrJtan, 91 reyle Hü- konferans salonu gibi mü.alt bir 7er 
seyin Avni Kiper, 85 reyle Hamdi İpek bulunması ve baro için esaslı bir bina 
oğlu ve ilci yedek balıktan birine 140 tedarllci etrafında toplanıyordu. Bunla
reyle Sıtk.ı Koro!, 92 reyle Şeref Ado
ran ııeçilmiflerdir. Reye iştirak mlktan 
189 dur. 

Bundan =ra ldarl raporun mÜ281<e-

ra yeni Baro reisi Mekki Hikmet cevap 
vermiş ve toplanlt ruznamedekl diğer 

mevadın müzakeresi için 18/1/941 cu
martesi gilnil saat H e bıralnlıruştır. ı 
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Bira istihsalatı r lngiliz liraları
a r t t ı r ı l d ı nın bedelleri 

Örfi idare Komu
tanı geldi 

İdarei örfiye Komutanı Korge
neral Ali Rıza Artunkal dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Vali ve Emniyet Müdürü dün Ko
mutanla görüşmüşlerdir. 

, garistan da pakta girerııe artık -
sen İtalyanın Arnavutluğa ayalı 
basması ve hele Yunanistana 2f 
teşrinievvelde müstacelen bir tilÜ 
matom vererek üsler ve sair talep
lerde bulunması dolayısile gerilroif 
olan sinirleri tahrip edebilir v• 

İnhisarlar idaresi şişe 
stoklara hazırlıyor 

Geçen sene satın alınarak ınhı

sarlara devredilmiş olan Bomonti 
bira fabrikasının teşkilatı genişle
tilmiş ve senenin istihsalitı iki mis
li arttırılmıftır. 

İnhisarlar idaresi İzmlrde bulu
nan bazı dinlendirme tanklarını 

şehrimize getirtmiş ve Bomonti 

fa:bri:kasına yerleştirm~tir. Bu se· 

beple fabri:ka daha geniş mikyasta 
faaliyete geçmiştir. Geçen sene 3 

milyon litre olan Azam! istihsal 

Merkez Bankası yarın 
tevziat& başlıyacak 

1 1 

mihverin Balkanlarda ciddi hare-
İngiliz hükı'.irnetinin mtiracaatı • p 1 y A. S A ketinin mebde veya dellli sayılabt-

B
üzankaserine bir ~füdtildet evvlanel Me

1
rkez _ . • lirdi. Halbuki esen bu havalar• 

ı marı e e top an ngi- rağmen vaziyet bir müddet sonrtı 
liz liralarının bedelleri Pazartesi Noel tatili ihracatı muvaklt..ten de olsa, aydınlandı. 
gününden itibaren tevzi edil:meğe gevşetti Bulgaristanın pakta girmiyecei;I. 
başlanakcatır. Bu husu~taki VekA- nazırlarının Bcrline seyahat etnıl 
Jet emri dün Merkez Ban.kasına bil- Noel münascbetile bir kaç gün- yecekleri ve hele Ynnanistaııı 

dirilmiştir. •'enberi harici ticarette 'bir dur- şarktan taarruz ederek müşkül 

Banka tevziatta izdihama mani gunluk müşahede edilmektedir. anında bu komşusuna öldürücü bir 
olmak için 150 şer kişilik listeler Avrupada.ki ticaret müesseseleri darbe vurınıyacağı anlaşıldı. Ba 
hazırlamıştır. Bu listelere göre Noel münasebetile kısa bir müddet 1 neticenin istihsali üzerinde pelı 
banka, :matlubu olan !ar birer mek· için faaliyetlerini tatil ettiklerinden ı çok amiller tesir icra etmiş olabi· 
tup yazacak ve herkes bu mektupla hr" ·-~ k" lhr •~ 1 al 1 lir. Almanyanın Romanyadan son· 

Ancak, şunu illveye lüzum gö
rüyoruz ki, beşeri fazilet ve kahra
manlığı dünyanın her dilden tarih· 
lerine hürmetle kııyUedilmlş olan 
(Ali) yi .. Ve onun bütün meziyet
lerine tevarüs etmiş olan evlAtlan
ru sevenler; yalnız (Şia) iman "-e 
itikatlarını kabul edenler veyahut 
(İmamiyye Fırkası) na mensup bu
lunanlar değildir. Bu sevgi, ancak 
bir takdir meselesXiir. Onu da, yal
nız (Ehli Beylt) in kıyınetiai bi
lenler bilir. 

Ankara, (İkdam muhabirinden) -
Sümer Bank umum ınildürlügü her .,.._ miktarı bu yıl 6 milyon litreye çık-

vl ku.mafl.D. stokunu tamam1pmak- üze- m.ıştU'. 

.. şe ımı,.,e ı aca..,ı ar m sev- ırf b" •-ı mi · 
bankaya muracaat edecektir. ı kini durd uş1 d ra s ır u; av me eketı olan 

urm ar ır. Bulgaristaua yerleşmesi ve böylece 
Noeli müteakip t,,lere daha ge- esasen Karadenize inmişken bu 

niş mikyasta başlıyacaktır. de Boğazların ta burnunun dibin• w 
14 1MASUMU PAK Balıkeair~ı talebe yurdu 

MAARiF 
Büyük Türlı: şairi (Fuzuıt)" nln, 

(Ehli Beyit) ve (Ali R1!81Ul) hak
kında söylediği şiirler ve yud.ığı Şialardan bir kısmı, (12 İmaırı) 
mersiyeler ise, Türk Edebiyat Ta- dan başka bir de (H Maaumu Pi.it) 
minin parlak birer cevheridir. olduğuna kani değildirler. Bunlar, 

r«fu. Yakmda, bu stoklar, Sümer Ban- Ankara bira fabrikasının tevsii 
lan aa4§ magazaları olan yerli mallar işi de devam etmektedir. Fakat bu 
wızar!arında satışa anolunacaktır. fabrika için barice sipar~ edilmesi 

Toptancı kumaş taoirlerile perala!n- d.. ·· ül · dinlendi tank 
de kumaş sat.ıcılanrun ellerinde bulu- uşun en yenı rme -
nan kwnlli stokunu hülı:ılmete bildir- lannın ithaline harp sebebile lm
mek ürere önümüzdeki ay içinde ıı... kan bulunamadığı için şimdilik 

;ranname vermiye me<:bur tutulmaları kapasnesinin arttırılmruyacağı an
da muhtemeldir. 

Şehrimizde Üniversite veya yük
sek ıruıkteplere devam eden Balı
kesirli kız, erkek takbelerin barın-

Dün muhtelif memleketlere 30 sokulması Moskovaca, bütün dost• 
hın lirlıl'lık ihracat yapılmıştır. Bu hık münasebetlerine rıığmen, iyi 

mallar meyanında İsviçre, İsveçe görülmemiş olabilir. 
tiftik, Macaristana iç fındık, Ro- İtalyanın Yunanistana taarrUS 

(İmaıniyye) f.ırltası. (12 İ:ınam) ın üzerine (Resıilü Ek-

(Şla) Arapça bir kelimedir. rem) efendimiz ile onun kerimei 
Man~ı da; (.bir ~aın doetu, mu· mükerremesi Hazreti (Fatıma) da 
hibbi, taraftarı, yardmıcısı (talııdlr- ilAve ederler; ve böyle husule ge
l<Arı cı.omektir. len (14) muhterem şahsiyetten te-

Bu:ıdan dolayıdır ki (İmamı şekkü1 eden grupa: 

-~ l.aşılmaktadır. Fakat her iki fa.brı-

ViLAYET 

Eski vali muavini Karsa 
gidiyor 

kanın bugünkü istihsalittı ihtiyacı 

fazlasile temin edilecektir. 

Bir kadın yanarak öldü 

dırılmaları için bir cB,ılıkesir Yük
sek Tahsil Talebe Yurdu. açılacak
tır. 

ettiği bir sırada böyle bir yardıınJt 
manyaya kestane, Bul.garistana ba· 

uğraması diktatörlüğün nüfuz csa· 
lı:k gönderilmiştir. 

Arpa fiatları dütüyor 

Küçük Haberler Hükumetin arpa ve buğday içın 
verdiği son karar üzerine sat~ 

--==="'--~=-----==-~ 1 teahhütlerini yerine getirmek için * Arnavutköyünde Sekbanlar so-

sına pek de uygun düşmez. İtalya 

Ali) ye kalben ve hissen merbut - Cümlesinin (Pak ve Masum} 
olanl~a da (Şia) denilmiştir. olduklarından kiruı.ye olarak (14 

(Şla) !ık evveli, (İ:ınamı Ali) Masumu Pak) derler. 

nin mertliğine, faziletlerine ve eş- (Daha VM) 

Kars valiliğ:ne tayin olunan ve 

Ankara~·a gitm4; olan Vali Muavt

nimiz Hüdai Karataban dün sabah siz kahramanlıklarına meftun o-

Üsküdarda Tunuslu Mahmutpa- kağında 7 numaralı evin yanında 

şa sokagında 9 numaralı evde otu-' bulunan ufak bir kulübede yaşıyan 
ran 70 yaşlarındaki Tahire Ayse-165 yaşlarındaki Yorgo, l\leryemana 

lanlann ona karşı iztıar ettikleri lıviçre lngiltereyi şehrimize dönmüştür. ven odada dola~ırken mangaldan kandilini kazaen devirerek yangın 

müteahhitler piyasadan fazla arp.l 
mübayaa ettiklerinden fiatlar art

m~tı. Son günlerde müteahhitle
rin mübayaatı durmağa başladığın· 

Yunan davasını kendi başına bal• 
!etmek kat'i mecburiyetindedir. 
Sağdan, soldan, şarktan veya şi

malden gelecek muavenetlerle Yu· 
nan ordusu zebun bırakılacak olur· 
sa bu Roma için çok mühlik bi• 
darbe olabilir. Binaenaleyh ı;o• 
mümkündür ki Sofyaya Romadar 
verilen nasihat ve tavsiye de af' 

muhırlıbet ile ~amış .. Fakat git- protesto etti Hüdai Karataban yeni vazife- etekleri tutusarak yanmağa ba§la- çıkarmış ve kulübe tanıamen yan-
id • ..ı.ı· · d ,.;..t· ek (22 f dıktan sonra söndı;rülnıüştür. 

g e .,...._.ını e6..,..ırer ır- Londra, 21 (A.A.) _ Reuter ajanın- sine ait işler hakkında Dahiliye Ve· m•<tır. Büyük anncs'nin feryadını 
k ) ıhn t Bunların ı. ın· d" ı "~ ~-b · bild. · .., * Altıncı Şube nıenıurlarının diin-a Y~ ayr iŞ ır. Ç - nın nın ıp oma..U. mu,,.. in ırıyor: kaletinden icap eden direktifleri t işiten 18 '.·aslarındaki sınet yardt- k .. k t ıı · d t ti de, ilk prensiplere sadtk kalanlar, Geçen hafta içinde &le'in bombardı- • u on ro erın e ramvaya a ıyan 
(İmamiyye Fırkaaı) ru vücude ge- ;ııan <>dilmii ~imasını protesto <>den İe- almıştır. Yakında şehrimizden Kar- ma koşmu~sa da ateş onun da etek- 41 kişi ve Beledi~ e talimatnamesi

ne aykırı hareket eden 11 şoför ce
zalandırılmıştır. 

tlmı• 
1 1 

...... viçre notalı Ingiliz hükümetine t.vdl sa hareket edecektir. 
ış o an a • ..,ır. edılmi lir. -~ 

Bunlann !ti:l<atl.an, §Öylece bul!- • i d · · 1 · Palto hıruzı mahkum oldu 
-~•etı " li Japonyanın enız aıırı 1' erı sa euu ı r: 

( (Resiılullah) efendimiz, henüz Madrid, 21 (A.A.} - D. N. B. : Defterdarda oturan Nurınin Vi-

!erine sıravet etmiştir. 

Her ikisinin de feryatlarına yett-

şen komıular büyük anne ve toru

nu mü~külatla kurtarmışlardır. 
berhayat men (Hureti Ali) yi ken- Hariciye nazırı Serrano Suner, !ayette bulunduğu •ırada paltosu-
disine (Halet) ve (Vasi) tayin dün Papanın mümessili Cirognani nu çalan Hakkı dün birinci sulh ce- Tahire hastahaneye kaldtrıldıkt:ııı 
etmiştir. Buna binaen, Resulullahın ile İngiltere sefiri sir Saınuel Ho- za mahkemesinde iki ay hapse bir müddet sonra ölınü~ ve İsme: 
vefatının müteakip Ehli İsliımm (İ- are'u kabul ebniş~. mahkum edilmiştir. te teda,·i altma alınmıştır. 

* Ayvansarayda oturan Mehmet 
Ali isminde bir amele Kalafat ye
rinde yakınış olduğu mangaldan 
ısınırken ateşten çıkan karbon ga
zıJla zehirlenmiş ve hastaneye 
kaldırılmqtır. 

==============================ıc=:====~======================--==================================~..,. 
/lulanurt Etl•6f Rornartı: 43 ı Yanında, bolla kalem tutan has-i Co ban VoDdn~al ::::,~;:7 ~··" .... 

'1ı Yazan: MAHMUT l'ESARI _, Hastanın, beyaz ~~~esinin a~
tmda daha soluk gorunen, renksu 

Kulakları zonkluyor, vakit va yade büzüldü. 
kit Nedim beyin hasta sesi bir vı· Sadiye; artık dul olmuştu, ser
zıltı l:'İbi aksedi)·ordu. Mumun alevı bestti?. Fazla düşünmek istemiyor, 
altında renklen renl:'e giren, ö-1 düşünmekten korkuyordu. 
Jiinün süzük çehresi ıı;özünün _ 5 _ 
önı.iııd~n gitmiyordu. •Sadiye, 

. Bevaz önlüklü bir hademe C.. 
elbeıte bır koca)a varacak.... . • . ' 

.• 1 B b h. t mil Kuuna: Belki de sızın e... ~n unu ıssc . . .. 
· · · • d ıl . - Bır bey ıle ıki laanım geldi, 
tiın• dcnıışiı? . .ı. ere en, Db his· 

sizi görmek istiyorlar, dedi, 
s<.tmişti?. Cemil Kizım; hastanede, koğuş· 

Yorgunluk. uykusuzluk, kıs• biı !arı dolaşarak sabah vizitesini ya· 
~aır.~u iı-indc ue"en e.;&.iz, uüma· , - ' pıyordu: 

yi>j>i~ facia . onu ayrı ayrı sarsmış· - İki hasta kaldı, onlara da l>a· 
tı. C.:yku, damarlarını bir afyon gi· ka yun, bOBra .... 
loi ayuşlıırıııuş, güzkapakları keo - İşleri acele imiş .. Çok darmı 

yüzii buruştu, ellerini açarak yal· 
varıyordu : 

- Kulun, kurbanın elayım dok· 
ter bey .. Söyle, bir dilim o1ıoun ek· 
mek versinler .. 

Cemil Khım, onun sa~daki 

karyolaya dönmüştü: 

- Arslanını, bugün sana ilaç yaz
ıruyacağım.. Dün verdiğim şurup· 
tan içeceksin.. Haftaya hastaneden 

çıkarsın.. 

H"-Sta, ka~ını gözünü oynatuak 
~ .yete başlamıştı: 

mnn, nasıl çalışırım? Koskoca dev
let hastanesi benim içeceğinı iki 
kaşık çorba ile mi ihya olacak?. 
Garip seviudirecek•in bo doktor 
bey .. 

Cemil Kazım, kapınm yanında, 

yorganı başına çekerek, can çeki
şir gibi derinden inliyeo ha;taya 
baktı: 

- Bunu yukarı koğuşa kaldır 

malı, dedi. 
• 

Koğuştan çıkarken hademeye 
sordu: 

- Akşam nöbeti kimde? 

Hastabakıcı düşiiudü: 

- Arif beyde olacak.. 
Cemil Kazım, göınleğini çıkar

mıştı: 

- Arif bey gelmezse, 
rine ben dolaşacağım.. 

onun ye

Korioordan geçerken, duvarda· 
ki büytik yuvarlak saate bıılı:h: 

görmek istiyenler acaba kimlerdi? 

İçeriden, kulaklarına pek yabancı 

gelmiyen tok bir erkek sesi, şen, 

oynak kadın kahkahası duydu. Ka. 

pıyı açınca hayret etti. 

Kudret; gülerek, ayakta müba· 

liğalı işaretlerle bir hikaye anla-

tıyol'1 Dürnev1 gözlerini süzerek, 
fazla gülmekten yorulmuş gibi e-

lini göğsüne bastırmış, onu dinli

yor, Sadiye, masanın kenarında re· 
simli bir mecmuaya bakıyordu. 

Cemil Kazımın ayak sesini du· 

yar duymaz, Sadiye başını kaldır· 

dı: 

- Sizi gören ne olur, Kazım bey? 

Diirnevle Kudret de dönmüşler-

di. Cemil Ka:um, kekeliyordu: 

- Hakkınız var efendim, kwıu

rum çok büyük. 

dan piyasa gevşemiş fiatlar da keri harekata girişmemesi rnerk.,. 
zindedir, 

düşmeğe başlamıştır. Son satışlar 

7 kuruş 5 paradan muamele gör· 
müştlir. 

Buna mukabil ecnebi meınle· 

Sofyayı böyle ikıliiııe ve uzail 
gören bir siyaset takibine mecbuı 
eden bahsettiğim Moskova ve R<>-
ma tavsiyeleri kadar Türkiyenil' 

ketlereden fazla talepler olduğu i ittihaz ettiği metin hareket hattı 
çin ketentohumu fiatları 

yükselmektedir. 

Altın yükıeldi 

süratle 

Altın fiatları on kuruş daha yük
selmiştir. Dün bir altın 22 lira 70 
kuruştan muamele görmüştür. 

Gizli tekke kurmutlar 

Fatih Tezkereci sokağında eaki 

Vaizlerden 85 yaşlarındaki Siiley

manın ayni mahallede bulunan 

Akpınara ait 5 numaralı evde tek· 

ke kurduğu haber alınmış ve bu

rada yapılan arıqbrınada 25-30 kü
lahla, binlik tesbihler ve saire bu-

lunmuştur. 

Evde yakalanan İbrahim Kara-

man, Mehmet Şileplay, Ahmet De

neli, Recep Deneli ve Süleyman 

hakkında tahkikata ba~lanmıştır. 

Türkçe olmıyan sokak 
iıimleri 

İstanbul vilayeti dahilindeki köy, 

dağ, cadde, sokak, meydan isim

lerinden Türkçe ohruyanlann ana
dilimize tahvil olunması kararlaş-

da olmuştur. Binaenaleyh Sof)'• 
İtalyan • Yunan mücadelesine s& 
yirci kalmak rolünü ihtiyar ettL 
Vııltuatın bupne kadar inkişaf 
eden şekli Sofyadakileri Yanlıi bu 
politika takip etmij olmak vihi· 
mesine kaptıracak bir maııura ar
zetıaiyor. 

diliğiııdeıı kopanı)ordu. Nig:lııg yacağız. gideceglı diyorlar. 

au ıltı1arı da ona bir ninni gibi te-
si.r etmi ·ti, başını ropdo~ambrırun 
plo.a>WJl ı;okaı ak. kuiıu.:;a daha ~i· ı 

Cemil Ki~ım, kaşlanw çatarak 
hıddetle cevap verdi: 

- Burada rahatım iyi doktnr 
bey .. Haftaya çıkartma ne olur! .. 

Bir ay daha burada yatayım.. Çı

karsam n41rııye gideceğim?. Çalış

mak, para kazaruwık )kını.. Şu 

halimi görüyorsun, aUI bir ada· 

- Saat on bir .. Öğle olmuş .• 
Bekleme odasına ırifmeaden ev· 

vel kapının önünde durdu. Onu 

Diirnev; topuklarını yere vuru- tırılımştır. Bu maksatla bir komis-
yorılu: yon kurularak tatkikat yapılacak-

İtalya bugün belki dünden dah• 
ziyade yardımsız Yunanistan işil• 
ugraşmağa mecburdur. Bidayette 
sırf bır nüfuz davası gibi telilkki 
edilen bu keyfiyet elyevnı mağlu
biyet ve ric'atin tamiri zaruretil• 
l> 'r hay~)el mesele>i halini alnuş· 
tır. Filhakika mücadelenin bugün 
İtalyan topraklarında cereyan et
mesine rağmen hariciye nezaretile 
ya.kından alikadar Relazioni İn
ternnzionali mecmuası Yunanlılar 

Norveçin, Hollandanın, Lehistanın 
ve Fransanın akıbetine uğramamak 
istiyorlarsa dahili bir ihtilal ile 
İngiliz kanından olan Kral Jorj'ıl 
iş başıııdan uzaklaştırmalıdırlar di· 
yor:"Romada esen havanın askeri 
vaziyet ve hakikatlerle nekadar a~ 
alikadar olduğu bu neşriyattan 

anlaşılır. Binaenaleyh boğuşma sırl 
İtalya ve Yunanistan kuvvetleri 
arasında devam edecektir. Yugos
lavya bu fırtınada mihvere iltihak 
eden Macar ve Slovaklardan sonra 

- )lisaiir oda>ına al, geliyorum. (Arkalı 007') tır. (Sonu Sa. 6, Sü. ( de) 
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(; ü 'un Mevzuu 
.. . . . Askerlik Bahisleri l:JMrğ"'*~ı: 1 

Turkıyenın ıktı- - - - -- ·· - - -

·yükMenderesinsu-1 Çorçilin 
ı Söke ovasını bastı Yeni bir 

utku 

sadi 
it / 8 "/ lerre Mısır amelesi, İngiltere ıçm kuvveti a ganın mı - tahkimat i<fleriııdt' ve saih!de ça-

y__,., Hômit Nari lrmalt 
~-

Slmdiki ne.ıl :l6 sene evvelki c;· 
han harbini ı;ö dü. 1939 mul.are
besiıı,.. il- • ıh"didir. Umuyoruz 

.. .. .. 
gon sungusu 

karşısına İngil
tere 500 mil-

llflllaktatiır. Buntian !Mlara Afrika
da, Hiir Fransa taiaftarı olan mem
leketler vıırdır ki bunları da 10 
mil~ on olarak be aplıyalını. Belçi 
ka Kongosn ile bnraya tabi 3 bu
çuk milyon nüfuslu lluaocla • U
rundi de İngiltcrenin emrindedir. 

Haliç vapur lan 
Dünkü ikdam 'd.ı, Selami int'lı• 

Hali~ vapurlarını ıııüdafaa edea 
bir •azı.sı vartlı. Yaı.uı l·,r<nkö
yilftcle, kışın Maçkada oturan S.-1~
ıni İuet, zavallı Haliç 'apurları
nı, ha bi nekadar müdafaa cdcı·se 
etsin, (Keresteriler • E)üp) oloo 
bü..!ui varkcıı, onlar artık kolay 
kolay bdlerini doğr .. ıtup e>ki hal
lerini bulamazlar. Halbuki. i.t ... -
bulun - kalabalılı; semllerlııin, ea 
iflek bir yolu olan ( Em.inonu - E
yüp) yolu için bu olobıM~r .bile 
az phneiı.tedir. 

giıruyc,r117 kı TurkiyP Cümhnrı 

.. glerle münakalat kesildi • v~t hıikiımPtinin tanı bir hakiica: 

"H k Jd kt !<>lan bas:ırde. sulhseverli~P dava- gonluk birô.lem 
çıkardı ••• 

As~ pıfaki İııgiliz miislemlt'kele
rinı' ıı<"finee; lmnlan biret" birer 
saymak rok uııııı olur. Yalnız, hal
yanlanı kar ı kullanılaıt birkaç ta
ne ini zikretmek kifayet eder. 

' 21 (A.A.)- Cinlerden beri el-. eı-kte olall arp azaaı 1 an lnaı• •iy.l'PIİ. bu harbin s nuna i<a· 
· yağmurlardan Biiyiilı MenJeru flJflrllf ue ovamızın ıonra geniş bir dar Tiir'< milletini harbın h:ıncır. 
ue gayri mezru lıumını - altında hır~/ıml§lır. Bir cemiyet kurulacak . dP bırakacaktır y,Jnı7 giirdüi!ii 

ue hayvanat man- luılmqtır. Krına oe Bölme " ın., vp ııah•di olduğumuz barpıı·ri Y a:ı:an: Abidin DAV E/lt 
ıncla çok ~ar "arJ!;r. Mahsur halanan hayuanat Loudra, 21 (A.A.•.J - 1888 de Lale- d<'gil ta;ihin kayd~yledi •' muhare-

a ffJfınmalıtaJrr. Köylerle miiıİakalat keailmİffİr. ıbesi bulundugu m<• hur Har 0
" Kolc- bel~ri de tatkik edince anlarız ki 

.Nüfu> 

S İoyoı" l\lu....,liniıılıı, bu Hind.ıslan 371,000,000 -- Şu haldr yolcnlann bir k"'uu 
\apu.rla gidip ırelirse, mesele kal
uu.z., bu aurr-tlC' hem ~·otcuları ı-a 

hat eder, hent 'apur1nr enlenir \'O 

hu ,-..ıretle iM-iierin i dojnıltnr! 

jinde söyledi&:i bir nutukta Çorçıl, lıcrT... _ • • .. 
bın Hitl~r m~.kk'blnden ve Eton Kol .. uıucadrlenın esası. iJ..-tısadı gayele 

barhe cirmNen ene!, Filistın : 1,400,000 

•k d CARA J B E jinden çıkanlar aı·aswda Cf"rt:yau ett.iJii,. re. ilhak: ve istismarların temininı..: erJ a ra yo- ne dair H tleı- wafındaıı yupılan beya· dayanır. Mülecavüz devletin hede· 

sık sık lli tebdıı. klıh 1 rdim 300,000 
tefahür maksadile tekrarladıtı bir Kıbrıs 370.000 
SÖIC vardı: Adeıı .>O, ~J • ı J 1 ADALARI nııla lelmıh l'derel< deıni~tır.· ki:. . fi., harb;n sonunda toprak, yeraltı, 

ı e •pon ar c .... Hıtltt Eton ve Harrow tııbı Ko- .. t"' ti . t .. ile "l t.a . \·crus u serve en emını mı · 
" lejlerde okumak nuneti.nl bulam\YlılA,.. . . . 

d •hti.l"'f MESELESi i:aıtaı ,nerhrıınet ve yiğitlikle bütün yonlarca.ıns~ın ~a~ıp Vf!ya fati.lı 

«- Faşist İtalya 8 Jnilyon sün· Avrupada, yin .. ltalyanl~ra kar'! 
ıüye dayanmaktadır. istifade •·dil~n. 270.000 ııüfm lıı 

Di)•ettk! ini%.. İyi amma .,.kit 
m..sele..;ne nr diyf"ttk iniz! Vak· 
tia nakit olduğu im ....,......., el

bette ki lıerke.. otohusi tettih ede
cektir. O.an için, Selıimi izzet 
eğer, Haliç •·apurluını gerçekle• 
müdafaa ve onları t"Skisi gihi, can· 
landırmak istiyorsa. bu Tiıparlan 
denisde değil karada i!lettirmeio 
çahşıım, l>unun için ık m fıkra· 
lar, makaleler yazsın, lazımgel.,. 

SID a ) a ·'wıyi<llın hayranlıi;ıru 1<ax.:ınan ve in- camma ışletilmesıdır. 
Ve İtalyan diktatörü daha zİ)a- Multa da nrdır. 7 ınilyon nüfmJ11 

de lıayaliıHle ınevcnt olan bu mil Yvnanistan da. i'ngılterenin ~·anın
~·onlarca üngiinün parıltısı ile da İtıılya~ a lı.a~• barbelnıektrdi..ı·. 

;özleri kamaşarak harbin fazilet- Nülu unun ~·ckiwn :;ı;; ınil~on o
lerinden cenı:ih erlikten Labsed<ı lan İngiJi, İmparatorlugnnun As· 
ve milletler h:in sulhün değil, h~c- yada. Ameriluıdl\, ve Okyauu•taki 
bin asıl olduğunu söyler; 7-8 ya- dij(er müsknılekderiui, Kanada 
şındaki İtalyan banıbinolarınm h;· llaruinyonunu, Ternö,·"ü bir tara
le eline ya oyuncak tahta tüfekle' <a bırakıyoruz. Yalnız ftal. anlara 
yahut da mini mini fiUntalar u·- •·ar ı harbeden şu memleketleri tle 
rerek onları resmen a-.kerlik o, - h=ıha dahil etmek liııımdır: 

lha halli için •u· 
ereJer yapılıyor 

21 (A.A.) - Ş.nghayda-

il beyan ederek ş?ki.yette bu
. Japon makıı..>natı bu ~ı· 

tetkik etmektedir. İhtilatın 

al Gol bir nutuk 
aöyledi 

ra 21, (A.A.) - Hür Fnın
.şefi General de Gaulle 

· nutukta bilhassa demistir 

Ruzvelt ga:ıetecilere 
beyanatta bulundu 
Vaşington, 21 !A.A.) - Reiai

cüınhur Raoo.--evdı gaze!Pcilt!l" top
lantısında Caraibe adalan meıırle
si. hakkında demi!;tlr ki: 

Bu hususta bir\'Ol< mAnlıst:t şeyler 
yazıldı. Tertibatta teııhhurlar ol
duğu söylenildi. Halbuki, büyüle: 

bir ada v.. bir Q<ik şehirleri olan 
Trinite ile Bermude ve 'Mayııgu-

ana adalarmd:ıki tertibatta ancıı1< 

bazı teahhurlar olm~tur. 

~lız gen~llgon!n ekSttiyclinl t.,P:tl ~ 1919 sulh muahedelerini hazırlı-
denlen zlkrtnıegı tınutmuştur. yan. mağlfıplara imza ettlren galip 

Bu harp kıuawldığı zaman • kı mu- l 1939 h b" kad 25 
hakkak suret:e kazan1lacak r _ gayele-. l:t. ar ıne ar ge,-en 
rimızden biri ~imdiye kadar 7aınız kft- yıl içinde, bütün gayretlere ra":mcn 
çük bir zılmrenhı ı.tüad~ etıiı?i tınti- 1914 ten evvelki iktısadi <!iızenı, 
yaz 7az ~n bütün mrnot ııe-ç.Jeri ara- refahı bulamadılar, kendi millet
sınua daha geniş bır surette tevzi eden !erine olduğu gibi, dünyadaki d'-
bir <:mıcye\ kurmak olacak!ır.> • ili ti d _,_ • h t 
~- ger rn e ere e mC'-'"'ur arp e-n 

MEÇHUL BiR 
TAYYARE 
Dublinde Kingston 
bombardman edildi 

evvelki refahı temin Nlemediler. 
Türkiye Cümhuri)""ti hükfırnetj 

Milli İstiklal mücadelesi, Tür< 
natmak surctile birer renrivcr o· 
larak yetiştirmeğe çalışııılı. Son 

miletinin, Türk vatanına hiikiMı· 15-20 yd içinde hiçhil' millet, ital
~-eti temin muharebesi. neticesi ka· ya katiu askerliğe tqvik ,,., hh
zanılan büyük mferdPn oonra Jru. rik edilmem~ hiçbir .S..vlet adamı 
rulmuştu. Dost ve düşman er ,ı. Sinyor Musoliai kadar herbi UW"t

letin mütefekkirleri, hattii fer leı i hihena etmemi4 ve harpcitluk gus· 
dahi bilirle'l", tasdik e •!erler ki terınemişlir. 

A custralya 
Yeni Gint' 
Y enı Zclfuıda 

Nöfu. 

7 000 000 • 
670,000 

l 600.00'.l 

le İngilte in 1 !yaya kan;a 
kullandığı ve bllaıuıaığı memle
ketler huni rdır. Nü[uslan top,e-

Mesela bu oon adaya içinde seya
hat ettiğim Tascaloo..e Kruvazörü 

vardığı zaman demirllyecek bir ye~ 
bulamamıı ve yoluna devam etmek 
mecburiyetinde kalmıstır. Bahamas 

Yanm saat sonra bir 
taarruz daha oldu 

Türkün milli mücadclPsi tamamen Sinyor Mu olini, mluıyet islNliği kiın 54MI mil. omı balor; lııelki de 
tedafüi idi .. mütecaviz hıç bir ar harbe kavuştu. Encla, Babc>•s- ıeçer Gerçi hu mcmleketleriıı. lııep-
zu, gaye mevcut değ:ikli .aaıla, :ııennı İspanyada lıarloetti v" 

1923 yılında Türkiye Cünıh'1t''.· nihayet son hıtrbe de girdi. Fa1·rı. 

yeti kurulduktan ıtcınra. ilk , ... s:ın bütün gaı rctlerine 'rağmen. İt~\ 
adalarında bir ~nu gördüm ve Loııdra, 21 (A.A.) - Hüviyeti ta-. . • programı, Türkiyecin imarın: ~ .. n milletinin harpten h~aumı-
şu ne:iceye. varoın:' '.°·bir üs kur- yın edilenuyen bır tayyare serbe.>.•Türk milletinin refahını temine' yan, ınnsiki gibi. resim gihi h .. y 

shıden asker alma l>akıruından bir 

Avrupa memleketi gibi istifade e-

demez.; fakat, erzak \'e bam mad

de J.a~·naklarındaıı peluilıi ioillade 

• erlere projeler, plinlu wrsim! 
Tnıe tiiyettbbıls ki: 
- Nasıl olur, vapur luırada -

sıl işler! 

mak ı~tn yıne en ıvısi Mııvaguana lrland=ın Dublin kontluğunda 1 _,_ ld Pro '-" t .. : k it •. ık "b" .. el • • eılilir. · • . .. . _ . em"" o u. gram ""· uzenıı- e ra;..ı gı ı guz >an atıan se· 
ın. cFransa ile i!birliği> adası olacaktır. Kingston şehri =~ iki bomb:ı de, !atta kalmadı. Şimendiferler ven •ullıperver bir millet alarak Sinyor ~ıu,olini. •·apzmİlı 8 

"'-'-...... d'" Al '-- atmıştL Bunların bırısı Gand.yuo- . . ·ı -· .. · · tı·· · · 

Niçiu işlemeain? ötesintie beri
sinde yapılacak 1lfak telek tadilat· 
taa sonra, bal gilıi işler. Meseli 
bu Yapouiaroo altlarJna seklııer, •
nar telıerlek takılır luçlaruıdaki 
dümenlerin yerine lııaşlarına lıirer 
freA kemir ye kapta.nlarıa yerİlle 
tie loirer pfiir eturtulılu ııam ta
mamdsr ke)'ifleri! Fakat, zaten o· 
tolHlslere, .._lJillere. araloalara, 
kauıyenlara, luıtti yayalara dar 
~lea Eminönü - E, üp caddetıiae 

lıın luıskoca vapurlar nasıl sığacak? 
C-ım, iten a l>unu buı;ün içm 
söylemiyernm ya, ileride bu eadde, 
lyiff açılıp ceııi.~letildiği n.mn 
~· ııöylüyorum! 

~-~ı, unyayı man ...,.. 1942 den eVYel Almanya . d"---ı. J'"'lptldı, 'nlrk mılleti el, ele veııp kddıiı. alta aydanberi açıkça an- mı TOD Dngll)-e Dtınat e ıgaıı 
ğu altına koymak için gi· ne istas.yonunun yanına '"r'"- ıooey;, gündüze btarak, Tiır i) e iaşıldL ııiiylcdiii zamaa, İııgilı.ereain lııii-

o- Cemal KAYGILI nıuazzam cidalde 1'ransanm ha-1arda felce uğrayacak bazı evlerde hafif hasarlar huııule Cürnhurivetl hül<itmet'nin istihsal Duceniıı. iftiharla lıahaettij'i 8 tün 0...in eabırı .-e nıü.•temıekl'-
asmı, deniz ve hava üsle- Nevyork, 21 (A.A.) - Daima getirmiştir ve bir ~şiııin haiiiçe tktisat, ;,ar, sanayi prograrnlarmrn 1 milyon süngü belki mHrııtlw". Fa-

llıCiııakale yollannı w istih- Fransa• adını taşıyan n N""Y'Ork· y.ar~asına sebebıyet vertnli- hakikat haline ~lmesuıe var kuv- kat. ke-4ıisi11e seçtiği son diişıaan 
hulAsa bütün Fransayı i- ta bulunan hür Fransız birliğinin tır. !kıncı ııo.mba.bır bahçeye daş.. wtile, i.stikliil mücadelesindeki gi- da dİİll)'mım en muazzanı i_.... 

tak kullanmaktır. merkezinde yı.pılan b!r toplanhda, reilı: eheamıiyetı.ıiz tahribat yap- bi azimle, fedak:lırlıkla çalı~ı ve ı torluğuna sahiptir ,.e ital)·a.nın 

!erile 515 mil) OD nüfl(ı.a i ·tinat et
tiğini uautnıaınalı v hıırlte gir«
kea bütün bunları hesaplamalı)

dı. 

Yuroalavyada tiddetli 
ııojuklar 

Murph Cezainfe !kalabalık bir dinkvki kÜtlesine hi· mqtır. ._ bundan şhrıdiki ml!S'ut nPt'.c!eler. karşı...a her giin a_rtan ordular çı-
y taben reısleri Houdry şu sözlerı ~ıdaıı . yar~ sut . sonra jı varlı.klar husule geldi. karmaktadır. ingllız lmparatarlu-

aı. (A.A.) _ D. N. B. ; ne huvıyetı tespıt edilenu)'ell dıı!er T"' ki · Sarlr ntl Ceıı ğnanıa, italyaya karşı insan .,., _. A • k 
--~tin __ ,_, emniTetfıti ka- söylemiştir: bir tavvare Monnglıen kontlu"u uGr l.~n "'. ıkı an c ubuı. m e r ı a n ı n 

Abitlin DAVER Beı,racı, 21 (AA.) - D. N B. · 

Yugoaiavyııda hüküm tıüren ıı'd
detli. 8Dğu la" .,._., etmektedir 

Sıriıistanda M.iıı Plelje :kasaba
sında termometre sıfudan aptı 2~ 
ye diifuıüştür. 

.-~· ' E H"tl · h - h 1 · ' ' • na, a. """'an .,ar na. en n- ir •ervet kaynaklarmdan istifade 
olan Amerikan dipiomat- ger 1 erm er gun ava ama dahilınde Shantoııagh ınevltiindeki dan ş· a1· kadar ovala ~ e.&ebileaıii menıleketl.,ri göııııttn • 

1000 tayyare ucuracak kadar ben· b- .. ;"li''° akin" bomba! l ı.m ıne n, ~ 'ngı"lter•y• ga 
t tr .,,.... "'·ın .Y ın. e. . ar ı - n. -"irleri. kasabaları, kısmeıı pfİ?elim. Blı vosile ile cojrafi lı ~ 'lllii> • 

zini varsa, ngiltere de Birleşik A- ç r lik ah b hafi! •~· mıııtır. ı 1 s ı 1 çe yara- L-><yJ.,..i dahi de"reden milli d.,m;r- -1Wnııtmuu da biraz tıı~ o· 
merik:anm yardımiyle 1941 yazına .lanm - t · ""' d 

ıştır. yollarnnwla yük: "" ~<>lru vagon- hanı&. pacagı gar ım 
kadar günde 3000 tayyare haval;m- Ewwli AfriUtiaa Cenevre, 21 {A.A.) - Vichy'<l"n 

Petain Flanclinle ılı~ 

dırabilecek kudrete ;malik o.lmıılı- R ki 
1 

lan, yüzltt<'t' lokomotiflf'rin arka vaha: en 1 te evizyon &ında se.Ierler ya.pmııktadır'ar. Nüfuıı haber verildiğine görP, Mart"S&l 
Afribda bır teftiş .,.. dır. ı:n geç 11H2 deu evvel Aıman- Yurdumuzun topraldarmKı al\.. Ruzwsltia pliı aları11 A... Petain bu sabah hariciye nazırı 

Çakan 1'ılwphy, Curblanee- ya havalarda felci' il~ C.W-- lannda ~tli madenler. servetler Kenya ~ 3,'lOO,()()I) rikl halkı da tasvip 1tti Flandini kabul ederek kend.i"'le b:: 
~- calrlır. Baird "" Aletin yapılmasına vardı. Aynı tcıpraklarm iistle'i is<: ~::ıand ~ 1,630,IXXI müddet ıörüşmüş:w-. 

llÜSIİt bir llSUI keşfltlİ yine çeşftli btihsal madıdelet"i, ih· Zengibar 
3

,'100.CM!(l 1 evyork. 21 (A.A.) - Nevyıork -

Londr 
21 

( ~) T levizyon racat emtiası yetiıJtirecek derecede Somali :::: Henld Tribune gawtesinde Wal· bazı ~ça~ alıyonu. Bir oku· 

··ırh a, t-~" · B . .::_ enkli feyizli, bereketli idi. Şmuıkle, Şark- Gambi 200,000 ;.er, Roosevelt pliinı hakkında ~ yııcu t yor ı: 
mu - assısı uıg~z aı .. ~ ta, Garpta, Cenupta, Ortada. Ana- Altın Jtıyı : 3,:ıoo,ooo rnütaleaları yüriı tmekledir: ,._ ngiltereniıı hizi:m iç.in har· 

TL NO A R 
Hasiıe 

... liMqaıla ,. ---
fBlll 'llılıU" nc"Wi&i p. .-- iı;&. 

11aJı11ı • ._ Pritt ... , .. 
!ita carip ıle ıl~ ....... -
ı...4w_ 

°4e "- lllÜlla!ielıetıa N-Uıı 
koııllfuywtiuk da: 

-. Bazı hıHiİlid« iaı;an mu
~erin.i öyle ııarip larz
\ İflemeye saik olurlar ki 
..... dan clela11 kimse7e kaba· 
.. t atfetmek imkfını yo .. tur. 

Diyerek, devı.ım elti: 

._ Meseli insBillJl aklııuı ta 
llıe-. 'üt ölümün ı.u şekilde ~ 

ili., acaba eski Cuınhurrei
~n yürefiııe mi i.oıli?, Yıır 
llt da reisicumhur cılmaka

tııı kalmak 'Jlllllmak ..,,,.n.; 
'-1 kırdı?. 

Gibi bir -.li p)'ri Uati7ari 
~trebilir~ Ballıaki, hakikat
le lıidise satleee ltuit bir ... 
~ llıarettir Miil ai!. 

Hem meyae 

lıcm ıen 

Gazetelerde Tnlıl119ta ellr 
1ılllen İtalyan ıınenllerinİll 

eri .,_klı. Biri saçla u• 
n..-ı-....w.e .. 

•usns palerc~ diiYiişmiiş gilııi 
ııöriiaiiflli; ıliif'ri ~m1talar i
çm4e .... ..... olan ... iki 
.--.u. PeSimMıri&i. H .. e
-tla • tetkik erteıait alacak 
ki: 

- k a•·ıerüıi ...,_ mıtlyw, 
!lem .- lnıWwa! ıliyenk .._ 
Vll.Dl etti: 

ı..levızvon ya.pılmasına ımısıııt blr doluda ve Türk .._.aklıırmm her N;;..,.Y" 19 """000 bett""-- ft bizi n•ri-llı esarrtin 
usul ...._,,,._..,,.. ...... "V-- • : ·"""• Hakltineyet müsrerut oldutu ci- "'"~ 

-.,..~......,..... tarafındaki muhtelif iklirnlerdt> bu· Siyerra 1- 2000000 . den )Lwtarnıaktao~ kat'i bi. 
Gazeteciler önünde keşfini tat. lnnan arazide mahsıulatın cins\eri 0 _

11 
...... _nd '570,',,... betle bı.ı pli.n Amerikan milletinın 

b" 5 it ,_ ..,... : ...,.. . inumımn: vardır. Geçen aylarda hl-
. iltatını ce;ııteren Baird, 7 san · ıalaft @dildi, arttırıldı. MilH ıcanayi Be§>i•nland :no,4!00 turirine ma7.haT olacaktır. Ba 
metre uauııluğundan ve 60 sanU· IPırııldu w bunlara yine ınemlel<e- Şimali Rooieqoa 1,400,ooe pLin aynı zamanda Amerikan mil zinı için yaptıklarını lıiç bir ı:amaıı 
metre ıenltJ.iğinııMı bir televizyon tfrnizde iptidai m..dıieter yet;.,.,\. Cerıuhl Bodecya : l,300,000 li müdafaasının d~rbal takvıyeai ödeyemeyiz Şimdiki ahval \"I' «'-

ay naaı ü7.erinde, civarda bulunan rllinesi temin olundu. • Svaziland : MI0,000 bakınıından da mıie\<m bulunmak- rait ~nde g&tt'l"diği ilıcenaplıi(a 
bir stüdyodan verilen resimleri ta- Anbradan İstanbuldan başka Cenubi Afrika tadır. Bu pü.n Birleşik Amerika- karşı V!!l"eCeğimu: her şey u gelir 

bii renklerile aksettirmiJti. Trakyac!A, İ~itte, Ka~eride, ~ Dominyonu : lll,000,QOO nm ha ·ati menfaatlerim hem Ga..'"Jl İn(iltereye karşı dalma bo~u k · 

'Harp dolayıslle meı'i olan ni· \:;işehirde, Ereı't!ide. Turhalda, Na- Cenubu G..ıı& esnasmda hem de lıarpt~ sonra ıacatız. ~n.ldi o Hıtler'e brşı oy· 

- Jleyaslar, esir .Wuktmt- zamlara muhalif hareket etırıerııı. rillide, Uşaka, Burourda, İaparta- Afrika : 360,otl8 koruvacak olan kiyasetli bir -ı~n malı: cüretini göstennıı.ilir. Alman-
olmak için oereyaıı telden nakled!l da, izmirde, Bursada. 1.tmguldakta, Sudan 6,000,000 · ,... u; taaleı-, yine mir .tüıWkh. 

rine. Muhakkak ki lıiııai• W. 
.natle lııgil iı galebesi. öWlria
ıle lncilis ;-ı.-a lıikia! 

Ne elemeli? 

Ne elemeli? 

11.gmanıa laarilı:nJiıtlma .. ur 
JDll ....... lllJ? Akşam; 

- BeriknlW.. edebi lıir re-

••••• 
Dememeli, edebi romaa .._ 

- Ne tiersiıı üstat!. 

dır yaya 1taryt fl:mdi açılı:Ç9 dert.al ıa. 
miştir. Malatyada, Samsunda. Amasyada, Kamerun 830,000 ' MAıd:DAR OKUYlOJ 

Sivasta, Tokatta, Dıyanbakırda, T11Df!anika 5,200,000 MEK"I'UPLARI nıhutı etmeliyis.• 
Fraıwzlarm yeni bir ajanlİ Gazı Antepte. Erganıde, Erzın- Tgoland : 350,000 

1 
Başb bır oku~ 

canda, Erzurumda ve hemen Türk Afrlkatia hıcilter..in emri... Nevyork. U (A.A.) - İalilf.ere y~: Cenevre, 21 (A.A.) - Vl<:byden 
öğrenildiğine göce, Fransız huku
meti, yarı resmı mahiyette yeni bu: 
ajans kuruftııasını kararlaştırılllj
tır. 

Bu yeni ajansın jsmi, .{)fi. 

-Fransız istihbarat o(ı.sı- olacaktır. 

Bulıar mim müdafaa 
kanunu 

şehırlerinin hepsındP bacalarından lıuluaaa ı.n memleketlere, ..,.,eli ye tam bir yardımda bnlm•malı - Şimdiki 1ı~ plrlinhı i 
ıl.ınıanlar <tıkarak lokomotifleri, 16 milyon nüfuslu Muırı ilive at b~nda Amerikada halk arasın· daıneslni istemekte samıml i el<, 
fabrikaları, bilg;lerı ihtisas derece- melt lhmıtiır. Mısır, gerçi, fucü- da gittir~ artan a1ika ~ralıi Tri mümkün oWı :her şekilde İngiltfo. 
\erine çf<anlmış mütehassısları, tereaia yaaıau harbe '!tirak et- bune ga~ giindffilen minf, re-re yardmı etmek müsadile bv 
Türk i~-çilerıni, bankacılarmı, ma- aiyona ıia ltütiln kaynakllll"l İa- dar okuyucu mektuplannda da gö- memleketle beraber ~ 
kınistleri, tekıusiyenleri ilim miı- tıilter..m emriadedir. Ve yü lıİlı· ze çaıpınaktadır. Bu mektuplardan a~ .i1iızı etmeli)'ll:·• 
esseselermi, meslek mekteplerini, 
yctiştirilmış geBÇlerİ, tarlalarınıız

da, ovalarmıı:zda kanalları, su te· 
Sofya, 21 (A.A.) - Sobranya sisatını, sulama ileşrini, traktörlerı, 

meclai milli müdafaaya müted~;: ıstihsalit, mamutatı istasyonlara 
kanunu tasdik etmıftir. getıren kamyonlar, arabalar gibi 

nakliye vasıtalarını goruyoruz. 
Amerikanın A.ya donan-

Ml'rtlN in.uowı. ~N it TIUYoa 
CtlNıttl Dtlllfl"A ıumm.a& llA.LI 
A&IAlt PAJ..A•IYll[YAJr 'ıa 

T1'&KC'• BÖZLtİ 

Türkiyeye yeni gelenler dahi, 1-
-•ı Flipinde Fakat, •hariknlAde• ıleıunez.. mar edilmiş phirlerimiz önünde 

3 AHPAB ÇAVUSLAR SiRKTE 
Şaheseri« ıııbeserila ~ J 

-· kalıkaha ile gEdilnnektedlr. 
sem eli (Vi-Nıl) m lıir ro- Şan11ıay, 21 (A.A.) - Stefani: hayret, takdir hislerini salı:lıyam.ı-
-. ile Malmı•t Y..m.ı. Son zamanlarda denızaltı ııemı- yorlar, yine İstanbulıdan başka E-
romaıu an11""•lri fark -ı leri ve uzun mesafe bomıbardıınan dirnedıe, saydığımız ve heme hatl
teNriis ettirilir? ırı+ekbk tayyıırelerile talı:viye edilıniş olan nnuza gelmi;rm tehirlenle. met"

ki Yeari'llİllld ~- Birleşik Amerikanın Asya donan- kezleri Ankarade, t.t.nbalda bu-
CıloralılDa -m. maR P*ıibplııps adalanaa v.-mq- lunan Cürnhuriyet Merkez Baııka--

A. Şprlp hs. 1.1iema k 1, ._ & 4ılJ - . 

TflUQ& l6sUt .,..411 

/PEK •e SARAY 
OM.U•ialll" nn-~ 

MELEK 
... .... il .. •1-PP'ııt•1ı ..... ftlllır. 

• 



SAYFA - • 

IM.ÜSAHAESEI 
ÇARPILMAK 
Neredesiniz? "Vurdum duymaz
lar,. dünyanın en güzel insanları 

Bu kelime, üç mini.ya gelır: 1 tu!'tıbııuş, giiJü§ijll1yor, tallı tatlı 
1 - Yanlı.eııiciye çarptırarak çar- konwıulu,.or. Kadınlardan,' yahut 

pı.lmak, ~dm biri, bir bi'k6ye, bır 
2 - Hürdelerde.ı yadigir, cı ,1 fıkra anlatımağa başlar. Oradaki 

çarpM'IOk çarp>\lnak, kadınlardan, erkeklerden biri, biT-

3 - Bazı insanların, durup du- den değişir: Kaşları çatılır, bakış
"'rlten; orla11a hiç, amma hiç bir lar dargınlaşır; 8Ufatı asılır, tabta

eebep yokken, ne-ni dönii.p suratla- laşır. Önce, kimse farkına varmaı, 
rı tahtal~ak çarpılmaları. sonra ııcnra. onun durgunluğu. muh 

En kötüsü, üçüncüsüdür: Çatık nik gazlar gibi ımeelisin havasmı 

kaş, dargın ba· Y A. Z A. N bozar, kimeyse 

lı:~. asf.k ilW'&t, ı= I sormaya cesaret 

:::::ğa ~ l~HMUT YESAR :::~:: F:.: 
manzara mıdır? O 81nda, :fo- lteııer, susar. Kahkahalar, perde 
tografları çeltilı;e, 80rt1'&, kendile- peroe söner. Ağrr, fısıl\ılı bir ko
rine gö&terilse, acaba beğenirler nuşma başlar. En eesaretli kimse, 
ml! o, kalkar, şapkasını giyer. çıkar. Ar-

Böylelerine, • Telli>, ·Alıngan•, kasından öbürleri d" çıkarlar. Ne· 
•Buluttuı nem kapan-, •Müteveh- den sonra anlaşılır ki o kadın VP

htm• deder. yahut o erkek, anlatılan fıkradaki 
Donlar, evlerinde obınn, başka bir sözü, •Üstüne alınmış!• 

ı)'er\Tde olsun, her eözden, bH ha- • arkadaşıQ'l vardır. Çok eeve
:reketlen bir •Mana• çı&arar, ah- rim. Fakat •Telli. dir. Onunla ko
lllr ve .çarpılır• lar. nuşurl<en, •Alınmasın!> diye, her 

Bfr yeme, biri .çarp1ldı. mı, et- söri\me, her hareloetime dikkat e 
ufa ağırlık basar, taıdsuhk çöker, derim. Öyle il<en, yine .çarpııoı

Blr ~ anlatı.: ğ:ı• olur. Gayet naziktir, kibardır. 
_ Bir sab4ll:ı, karım, beni eriı:en-, centilmendir. Belli etmek istemez. 

desı \!yandırdı: •- Kallı:, çabulı: gı- Hafif d=gunlaşır. Soramam. 
yin. Kahven, çayın hazır. Geç Bir gün, bu arlrnda9ım, bar.a 

kahoa, erken git.> önce bir ~y arı- gelmişti: .. 
lamadım. Soma, dikkat ettim, ıh· - Yahu meuk oldu. G~n gun, 
kine ılı:onuşuyor, surati da a&lt. A- sen, c~an, bir kadın alu, ayrılır; 
yıdı:hımn suya erdi: Çarpılmış' peki! lldnciyi tekrar ne akılla a 
•-- ? ,.._ m\Jüp '-nu· lır?• demiştin? 1U:J•u-a, neye. '-""'"'C"ı 9 .... ıav . . 

tm....+ık. Gece uvJuıda mı - Evet, demi9tim. 
fUP ya ..,. ' , B ' -~ " b .. ,....,, 
lra a etbk acaba? &ırmağa m<>e- - ır-..er, 0 gmı ugun u, 4 "m 

vg kaçtı, kurup duruyorum. Allah a~ 
bur olurum. Kollarını ka.,...tur· kına, ~n, bunu ne makMtla söyle
muş, bana ters ters yan bakarak o dindi? 

dada dolaşıyw. Nihayet taşar, ba· _Yahu, ben. kendim için si>yl4'-
tmr: cArtık, benden bııktın, bili- dimdi. 
:yorum. Beni ııevmiyacsun?• Artık. Diişünür: 
.öyler . ...Peki, ne oldu, ne var?. - Doğru ya' Allah, bu huydan 
1tirat eder: •Bütün gece, oof, oot' beni kurtarsın. Dernek ki ben, ka,
diye aayılı:lııdın!• Cürmümü, cina- gündür, boşuna üzülmüşüm, bo§u

yetimi gördünüz mu? Onu, yatış~ı na uykusuz kahnJJjım! 
una kadar, baırı.ma haller gelır. Bu, inııaflısı; kendini biliyo.r, 
Erken kalktığım halde işime gı>ç huyundan fikiyet ediyor. 
giderim. Başka bir gün, eykumu * 
almı.,<TITl, gerine gerın.. kalkarım. 

Bir fıkra vardır: Ad8Jl\ln biri, 
.ördek. diyince kızarmış. Bir gü o 
kahvede oturuyormuş. Kahveye 
biri girmiş~ 

- Yağınur, yağacak! 

Deniş. 

Beriki, tetikte imiş, şemsiyesini 
kaptığı gibi yerinden fırlamış, a
damcağızı dövmeğe bas~: 

- Yağmur va~ar göl olur. Göl 
de ördekler olur. Sen, bana, •Ör· 

Odanın ışığından, satıcıların sesle
ri vaktin epey g~ olduğunu an
lanm. Saate bakarlJTl, bir saat geç 
lıalmışrm. Hemen giyinmeğe ba:;
lanm. Karım, kollarını kavuştur
muş. bana, tero ters yan bakarak 
odada dolaşıyor. Zoraki bir kahka
ha atar: •Aman çabak giyin, geç 
kaldın. Bekliyorlar değil mi?• Yi· 
ne dikine konuşuyor, ırurat asık. 

•Pelô ne var?• Ağlamağa başlar: 
b ak dek!' dedın. 

.Bugün seni evden dı~rı ır - Ötekilerinden farkı Yar mı? 
m.am. Se.n, birini se,;vOTsun. ona 
gideceksin?. Öp b•ban.ın elini. Nı
hayet, ·Cürmiim> m~ydana çık.ır. 

Bütün gece, •Ah' Ah'• diye sayık
lanu~ım. Bu, hoıı bir ı;ey mi• Orta
da fol yok, yumurta ·okken •Çar
pılıyor• ve ikimizin de ha~ atınız•
hirliycr. 

Bir toplantıda, kadınlı erlrnklı o-

* Bunlar, şüphe yok ki sinirlerinP 
hükmü geçmiyen zavallılar. Fa<ı.at 
etraflarına verdikleri ı:rtırabın, 

kendi ÇE"ktiklerinder daha çok ol· 
dugunu bilseler, acaba, huyların

dan vaz ge~erler mı? Hayır' Huyhı 
huyundan vaz g<!<;tr.rz. Kf'ndilerı 

l]{DA~l ~% - BiltİSC'ı.&ASl~ I 

-==-

ılltiC7at 
1 ŞEHiR r 

RÖPORTAJLA'!!] 

l 

J 

4 

5 

6 

T 

8 

-

-
f--

-

-
-• 

- • 
-

• • -

:~ • - -
f--• '--

·-·- • 

-ı-• 
- --r Baba Nasihatı ... 

Nizamettin Nazif 

Esrar Kaçakçısı 
BABA-OGUL -- - - Çoculd k ve gençlik arkadaşla- olduğu grbi nikbinliğin de bedb:ıı--- -

~ • ·- - -9 

Soldan 6"ga: 

• - • nmdan Mehmet Affan hariciye liğin de bir hududu var. Eğer bu ıe
memurlarındandıır. Memleket dı- mayülleri marazi kaynaklardım 

şındaki vazifesi bittikten sonra almıyorsak yani akıla ve lecrübey<" 
. merkezde bir işe tayin edilince Bii- dayanan sebeplerin yani bir mantı-

Sürgüne mahkum olan sabıkahnıll 
18 inden genç oğlu da 6 ay yatacalC 

1 - Muharebeye Cir1'mek. (iki kelı- .. , .. .. 
me). 2 _ Bır ırk, b~rin tersi, nota. yüj<aoada bır ku~uk ev tutmuştu. ğın mahsulü olarak nikbınliğP '.'P · 

3 - İdare tal<Alım>tınıttdan. i - Ta- Mini mini, üç odalı, mobilyalı bir ya bedbinliğe saplanıyorııak bund1 
lik edememek. 5 - Bir hayvan, bir küçük ev ki Madene yakın sık çam· ancak kendimizin ve nihayet ken-

Esrar Kaçakçısının 
• 

Sözlerı 
ı~tn yapılmasının tam zamanı. 6 - Etin lıklardan birinin irinde, bol çı'çek- Asliye beşinci ~za malrkeDM:si 

nalı ' dinüri bağladığımı.z neslin hayatı 
krmikalz ve sıniraiz yeri, bi mezar. Ji bir bahçenin ortasında. hülya ve koridorunda, jandarmanın önündl 
7 - Zeve, ıuz,eı ııan'at. 8 - İçtikle- uzunluğunca haklı veya haksız .;-
~-~~-. 9 _ A•-• v• ekşiye •alım. ren sük{ınu ile, bir kaç tatlı mace- B' iki mevkuf yürüyor. Biri, yanya· 
'~~ _, • ' labileceğimize inanmalıyız. ır 1 Y--~-~an •-""wa: r&mızın sığınağı olmuştu. rıya ağarmış sayı saç ve sakalı ... 
~~~ ~~, neslin terdi veya umumi serencam-

ı _ Açıp çıltarak ta>otfüs eımelt Ben, Sonbahann ilk günlerinde Öbürü. henüz yirmisine varmadı~• 
(iki ketime) 2 - E!ki Yunan filozof- !'pey uzun süren bir seyahate çık- !arını bir diğer ~silde fertlerin V<'- besbelli olan, sarışın, zayıf, uzun 
lanndan, ~ır_ emir._ 4 ,- Bulıaristanda I tığım zaman dönüşte onu İstanbı.:l- :va cemiyetin ha:vatına faydalı ~ .. ~. boylu bir şabıemret... 
bır dag, •usl~ buyuk oah~. 4 - Kor- ·da bulamıyacağımı sanıyordum. rübeler olarak göstermeğe kallm- Yanyana yürüyorlar. Konuşur· 
luk, ııevgılı. 0 - MallRr, aded. 6 - Değ'! · ı·. ? b' h · · makla .valnız kendi kendimizi al- J k ı·ı arasında ı'htı'var ya 
İhtiyatlı Ye d'rin dü~ünme. 7 - Uçu- ı m ) a. ır arıcı ye memuru ar en. a . - • -
cu, dumanın kirı. 8 _ Bir nar!in okı .. bu .. Dün burada ise yarın Çindo databiliriz. nındaki gence: Oğlum .. evladım> 
nlJiUllun t<r.i, nazik değil. 9 - Btr olabilir. öbür gün de mektuplarını İlk kadehin verdiği neş'e ile Ol"a diye hitap ediyor. Olur a ... Bir ç<ık 
cins !""rak, akar sulardan. D-nubi Amerika şehirlerinden bi· takılmaktan kendimi alamadım: 'kimseler, kendilerinden yaşlıları· 

Evnlkl ı.uım:.caınn halmlilm>ı ııekli: rine gönderml'k icap eder. _ Ooo .. Ooooo ... Görmiyeli s~n na: •Baba! , •Babalık!., •Am<:a!>, 

2 1 3 4 5 6 1 8 9 Ve bu zan ile tetkik seyahatimi büyük filosoflar arasına karı§mış- ·Dayı" •Ağ:.bey• Kendilerinden 
bitirip İdanbula dönünce onu A· sın... ~tiklerine, derecesine göre: .Oğ 
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~kara borsa~ 
21. 12. 940 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 13'l.20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 tMçft J'rc 29.6875 
100 Florin 
100 Rayişınarlı 

100 Belga 
100 Drahmi 0.9975 
100 Lew 1.6225 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 

1 
12.9375 

100 Zloti 
1.00 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.176 

100 Yen &1.1375 
100 Ruble 

dada aramak so,"yl" dursun Adava , !um!• . •Yavrumo, Çocuğum! .. Açtığı bahsı alaya dökmex niye-
bile gitmem;• ve bütün ,,·azı,, b;" · cKarde~im!•, •Birader. gibi hi-.., tinde olmadığını ihsas eden tam bır 
dostumun Tarabya sırtlarından bi- ciddiyetle: taplar yapmaz mı? 
rindeki kö.':'künde geçirmiştim ... v~ İhtiyar, yine: 

- Şakayı bırak ... -dedi- Baba-
hernedense bu misafirlik pek ho· - Yanum. diyor, artık, bugün 

!arla çocuklar arasındaki farklar 
şuma gitmemişti. I yd d T 'h bakı • hüküm giyeceğiz. 

. . d" .. 1 me an a. arı e nca, en sag- S b . 1. 1 k h' Bunun ıçın ort gun, evve ; • arı enız ı, sarı saç ı cocu , ıç 

matbaada ondan gel"n şu mektubu lam temeller üzerine kurulduğu sa- sesini cıkannıyo,' .. Sakin. yürüyor. 
olruduğum zaman canım çok sıkıl· nılan rejimlerin nihayet otuz. yıl Mahkemenin kapısı önünde du· 
dı dersem yalan söylememiş ol· dayanabildiği görülüyor. Hangi ÇO- ran, tıraşı uzamış, kaskPtli, şişman. 
marn: cuk babasından tam not alabil\- orta yaşlı birisi, yanındaki arkada· 

~D~um: lyor? Ve hangi yeni nesil, işlere a- şına bunlorı işaret ederek diyor ki· 
·Seyahat notlarını okuvorum. kıl erdirince ağabey veya baba ne-. •- B•ınları görüyJI!' musun? Ba· 

Su karma karışık dünya içinde s~- silleTin prensiplerinde az çck de· ba oguldurlar. Babası meşhur e;
ni okuyanlara bir mini mim vuzu:1 ğişiklikleri yapmıyor? Acaba baba- rar kaçakcısıdır. Kat• tane sabıkası 
avlıyabilml'k için beyhude vurul- sına kendini beğendiremiyen çocıı k ,·ar. En onsunda oğlunu da bu işe 
mu~un, beyhude ça.balıyorsun! fena insan mıdır? Acaba bir evvPI- sürükledi Daha bir damla çocuk. 
Sanırım iti biraz dinlenmek için se- ld neslin yaşayış tar" fena olduğıı Bu yaşta, oğlunun başını nara yak
ni Adaya davet etmem hakkında için mi gelen1er tarafından deği~- tı.• 

hayırlı 01'.ıcak .. Ben )ine bildiğin tfrili~-or? Hayır ... Bu telakkiler ve Salonun kapısı açılı)'Or. Müba~ir 
evdeyim. H"m sana, oldukça en·~ bu değişiklikler şundan ileri gel'- sesleniyor: 
teresan, bir menu da verebilirim. ! yor: Zamanın deği~inden, kı- - Abdüllatif Ahmet.. Haydi 
Hangi .gün, hangi saatte canın is- yaml't kopsa, babalar, çocuklarııı gelin. 
terse gel ... Zaten ev senin, ben de yaşayışlarını istekleri kalıplara İkisi de giriyorlar. Ha.kimin icar· 
evden hemen hemn hiç çıkmıyo- sokamıyacaklardır. şısında, yanyana duruyorlar. İki· 
nım. ~Jerjnden ötıaneğe hasre- Ve düşünceli bir tavırla doğrula- si de gayet mazlum, ikisi de gayet 
tim var.> rak kunduralarını gıcırdata gıcır- mütevekkil görünüyorlar. Boyunla 

* <lata yandaki edaya geçti, bir da- rını bükmüşler, hAkimi dinliyor-
DostJ>nıun bu hasretle fazla kav- ki-ka sonra elinde lnnapla bağlı, !ar .. Verilecek kararı bekliyorlar. 

rubnııınna gönlümün razı olmadı- saman renginde 'bir büyük zarfh Karar okunurken, hadisenin şöv· 
ğın.ı tehn,;n ederıriniz şüphesiz... geldi: le geçtiği anlaşılıyor: 
Yazılarımı bitirince köprüyü blly- - Al... Bunu karıştır. İçindeki- Fatihte Mısır satan Recep U.va· 
Jadım. Galiba sondan bir evvelki ler, seni bana yaklaştıracaktır. rın eı;rar sathğı haber alınmıı;tır 
vapura yetişebilmiştim. Büyük&- Zarfı yan gözle süzerek sordum: Memurlar Recebi kollamışlar, t•ııı 

de çekecekler, 
ler. 

bize de çel<tirec:k- daya varınca onu her zamanki g>lıi - Ne var bunun içinde? muvafık buldukları zamanda biı-

Tatlı dil, güler yüz, yılanı deli· 
ğinden çıkarırmış. Buna, inarurım. 
Amma, çatık kaş, dargın bakış, a
sık su:rat, baZ3ll, k~ gibi i11$411lla
rı. :ifrit edi)'(lr. 

* 

iki dilim peynir ve bir parça ka- - Bütün bir bayat ... Bütün mü- denbire gidip üzerinif aramışlar 
vunla, yoğurttan maret bir rakı cadele ettiğim.iz telakkiler. yeleğinin cebinde bir miktar esror 
m~- :ı....•111da buklum Gözlerim bulunmuştur. Yine, Recebin, di--· . .,_, · · (Sonu yannı 
den öptükten sonra bir iskemle binde Mısır sattığı duvarın kovu-

gösterdi ve önüme bir boş kadeh Suner'in temaaları ğundan da, doktı:z biivük parça 
kayarırk: eSYar çıkarılmıştır. Recebe, bu "" 

_ İşte rakı önünde ... Mezeleri Toky-0, 21 (A.A.) - D. N. B. a- rarları kimden aldığı sonılunc:ı: 
Neredesiniz .vunıum d.ıymaı- beğenmezsen aşçı emrindedir. jansının bu;;usi muhabiri bildirı- •- Sutalselimde oturan Abdul-

lar?• 
F.ğer onlar olmaııa, aklımıza ge

leni söyliyerek, uloorta ve bilhas9<> 
cinaslı kcnu:µnayı ve her türlü fık· 
ra, ruldiye anlatmayı, pkalanmayı. 
alay etmeyi, takılmayı, gülmeyi, 
hangi birini sayayım, tabii insan
ların ihtiyacı olan • Yattnlik• i u
nutacağız. 

, Vurdum duymazlar., dünyanın, 
en gü.ı.el insanları! 

M..ı.-t YESARİ 

Ve birdenbire aı..vienen bir seı;.. yer: latiften alıyorum. O. bahçesine es-
le: Ba§'Vekil Prens Konoye bu sabah rar otu eker; esrarı kendisi çıka· 

_ Beyhude ... -dedi- Her sey ticaret ve sanayi nazırı ile maliye, rır. Halis esrar satar.• demıştlr. 
beyhude. Bütün di<liruTI<! beytıu- içtimai sigortalar ve deniz aşırı iş- Bunun üzerine, memurlar, Ab 

de ... Bir idealin Cımrü nihayet bir !er nanrların; kabul ederek kendi- dulJatifin Sultaııseliındekı evine gi· 
nesHrı ömrü kadar uzun olabilir. lerile müzakerelerde bulunmuştu. derek arama yapmıslar. külliyetli 

Sonra. .. Son. Bu müzakerelerden sonra prens miktarda toz esrar bulmu~lardır. 
_ Seni görmlyeli bir hayli bed- Korıoye .imparator tarafından ka- Bahçeye de bakılınca, esrar çıkarı-

bin'leşmişsin! diyecek oldum.- bul edilmiştir. lan h<ı~i bir nebat ekilmiş oldu· 
_Hayır ... -dedi- Bilakis ben her Domei ajansının bildirdiğine göre, ğunu görmüşlerdir. 

uııruınkinden çel< daha nikbin hir Pren& imparatora kabinenin takvi· Mliyeye verilen Abdullatif tev, 
adamım Fakat herşeyin bir hududu yesi hakkında izahat vermiştir. kif edilm~ tevkifhaneye gönderil· 

-ıere iken, vaziyetten şüphele 
ve kaçmış, iki kilo kadar toz 
;akladığı yerden çıkarılmı§, }. 
net te yakalanmı.ştır. 

Bunda!!. ııonra 4i mahkemeye' 
Bundan sonra if mahkemeye 

!:ikaı etmiş ve Recebin gıyabı 

neticelenmiştir. Haklın, hadi 
cereyanını ve cürmün şeklini 
'uretle hul8sa ettikten sonra. 
rarı bildiriyor: 

•- ... Recep Uyarın yedi a'f Y• 
mi altı gün hapsine, 2330 lira pı 
cezasile mahkilmiyetine ve ıe" 
fine, Abdullatifin, bundan e'"-e 
üç sabıkası gözönünde tutula· 
bir sene dört ay on gün hap"1 
Hapis kararının infazından "" 
bir sene müddetle Aydın villıY1,. 

nin Boızd-0ğan kazasına sürgüP 
dilmesine ve 1820 lira para ce 
ödemesine, Ahmedin on beş yal' 
tamamlayıp en sekiı yaşını doJdU> 
medıfıı gözönünde tutularak t 
büsten dört ay müddetle ha 
ve 808 lira para cezası ödem# 
temyizi kabil olmak üzere .... 

Boynu bükük, müte,·elddl ;ıır. 
var, doğrulup bir şeyler sö,·lcf111 

istiyor, dudakları kımıldayıp ıf 
kalı oynuyor; fakat, sesi çıkını~ 
Yine boynu düşüyor, eski müte,·e1 

kil halini alıyor. Samimi bir 

ile: 

- Teşekkür edeı·im Diyebili)'<" 

Oğlu da, ayni şeyi tekrarlıyor

- Teı;.ekJrlir ederim! 

Ve... yine, jandtırmanın ön~'~ 
katılarak geldikleri gi.lıi, geldil' 

!eri ~re dönüyorlar. 
HS 

~~~~~~~-____.,,, 

t ANSIKLOPEÔI: 

Avlonga 
Av1cnyıuıın İngıli.ı donaoP''~ 

tarafından bombardıman cdiJdif 
bildirili~ or. 

I· 
Avlenyanın Slavcası Avlon•· 

talyancagı Valona, Arnanıl(,ıı 
Vloradır. Ayni ismı ta~ı)laıı biilg~ 
nin merkezı olan bu ~ehir Adri)ı 
tikte, yine kendi adını taşn an ı.jjl' 
fez lizerindedir. 90011 niif~•U ,·•; 
dır. Bütün bölgenın nüfusu 53-I 
kişidir. 

• • • 
Bu şehTİn bir ailesi O•manlı iJ1I 

paratorlugunun "" Arnavutlllğll' 
tarihinde m"§hm-dur. Vlon tı•P" 
daıu bu bnalinın a.ılzadeleri 0~ 
dnkları için bizde de •Avlony•11' 
C:iye şöhret almı~tı .. 

========================================= m~ir. İhtiyar, burada bazı kimse· 

Bunlardaıı Fecit pa§B 1851 4' 
Yanyada doğdu , 1914 de teda,·i ;çiJI 
gittiği Saa Remo'da öldü. Gazi O''. 
man paşanıa katibi, Konya , .• ıiıl 

BÜYÜK TARiHİ ROMAN No: 82 .. -- ... 

Yazan: M. Sami Karayel 

Üç sene aonra, Hurrem Sultanın \'eliaht mevkiıne geçırmN: lhım
eınellerinden bırı daha hasıl ol-ı dı. 
muştu. Hadım Suleyman Paşa, şa- Padişahın büyük oğlu fehzade 
uyda kubbe vezulerındeıı dıvane Selim idı. Ve, veliahtlık hak.lu. o
HusrC\' Pa,;aya hançer çekiyor, nundu. 
Hunem Sultan veziri;izamı cl.e.-hal Bu, Hurrem Sultanın hiç de İf>-
azleıtiriyordu. ne gelmiyordu. Maazallah Kanuni 

Hurrem Sultan. da.ınadı Rü61.em ölürı;e, Selim kardeşini lcesecektl. 
Paşayı ~eziriilzanı yapt.ırıyordu. Sonra kendisi de bir tarafa at..la· 
Hurrem Sultan İbrahim P~anın caktı. 
Jı.atEnden S(lnra ikinci defa olanıli Hurrem Sultan, haık.kı saltanatı 
muvaifaki~·et hazzı ile sermest o- olmadığı l:ıalde, küçük oğlu Beyazı
lu,yordu. dı veliaht me,·küne geçirmek lsti-

Hurrt'm Sultanın hın;ları devam yordu. Bu 8Ul'etle hem Kanuni Suı. 
edıyordu. Dall'lildını veziriazam tan SWeyroıının zamanında Ye 

:vapınltil. hem de o, öldilkten 11-0nra tahta 
Şimdi sıra, iriiçü-lı oğ:}u Be,yazıdJ geçeceJı oğlu Bf>,)·aı:ıt ı.amaıwod;. 

yaşama.it kagJSmda idi 
Fakat, bu planı tamaınile tatbik 

etmek için Hurrem Sultanın bir 
çok şehzadelerin canına kı~ 

.IAzımdı 

Bıı, cani 1ı.ad.ın her türlü denıl

eti yapmak için yaratılml§ bir ka· 
na ınali.ktı. 

Hurrmı Sultanın, Kanuıü Süley
nıandan dört çocuğu olmuştu. 

Scliın, Beyazıt, Ciharıgır, Mihri· 

malı_. Seli.nı işrete müpteıa, Cihan
gir alll ve kamburdu. 

Hurrem Sultan, en ziyade Beya· 
:ııtı seviyıordu. Çünkü kendisane en 
çok benriyen o, idi. 

Şehzadenin h=, dehbas ve des
aasl..ığı validesinin evsafına nazire 
teşkil eyliyordu. 

Fakat BeyazıdJ Baltanata geçir 
mek peı. müşlıilldü. Daha evvel 
bÜyük şehzade Mustafa ile Melı-
met vardı. 

Bu, şeh7adell!1'in vali<U!leri Sul
tan Süleymanm ilk haısekim idi. 

Hurrem Sultan raltibesine lııüs- düşünenler §elızade Mustafayı Sü· ]erle tanışmış, birisinin deliıletlle. 
nü ile, işvelerile galebe etmişti. leyman zaınanuıa iyi bir halef ad- dışarıda başka birisıne esrar sat
Şimdi oğlunu da saıt.n&ttan illkat dediyaclardL Memleketin ı;eliıme- malı: üzere pazarlığa glrl,'Ulllştl. Du 
etmek gerekti. tini şehzadenin :ıekiısından ümit aralık oğlu Ahmet, babasını ziya-

Hurreın, bedbaht valıd.,yi evl§.. eyliyorlardı. ret için tevkifhaneye gitmiş, Ab· 
dın<lan mahrum eylemek istiyordu Halbuki, Hurrem Sultanın bü· dullAtii, orada. oğluna: 

Şehzade Mehmet bir sene evvel yü-k oğlu 9ehzade Selim, saMoş ve, •- Yavrum, demiştir, evde b'r 
Halepte vefat etmi.şti. Asil me.;ele, zevku eafaya ~eclftptu. . mil<tar earar vardı. Sana birisi ge-
şehzade Mustafayı ortadan kal<ilr· ŞUzade Sehme, Sarı Seliın der- lecelr. Onunla uyuşup istediği ka· 
maktL lerdi Otuz yaşındaydı. Muttasıl >- 0 _. esrar --t· pa b b . . . ~ .... - , ras1nı, ana, ura-
Şehzade Mw;tafa, 1arl< yaşında çıyor, carıyelerm kucagmda Y"f'· va getir.• 

idi. Akıl ve dirayetile mümtazdı. yordu. Dimağı rnuhteldi. . "'" . 
Hurrem Sultanııı i.ki oğlu da, ca- ~oger taraftan, zabıta da bu ı~-

Ulema ile duşer kalkardı. Şürlerile . el de Nevbahar hatundan ter ten haberoar olmuş, memurlardan 
ulemayı, cesaretile askerleri kendi- rıy er n w_· · ı ek 1 da l 

bfve almışlardı. Bu, şehzadeler hiç uU"IBl, ge ~- o an ada~ n evve 
sine bendey !erdi. ..,, Afımed t t 

kimsenin hünnetini celbedeıneı:nlj- e muraca~ e mış: 
Devrin mütefekkir zümresi şe& !erili. Bütün Yeniçeri ve ulema bu •- Babanın soyledıği adam be-

zade Mustafada Türk hanedanının şehzadelere kıymet vermiyordu, ' n-iın. Bana, iki kilo kadar esrar l~-
necip ve mümtaz 9imasıı:ı.ı görü· Fakat, şeluade Mustafayı herkes zun.• d<!:ıniştir. 
yordu. ~viyordu. Zaten, tahtı saltanat ve Çocuk, bu iki kilo esrarı, hlli 

Sultan Süleymarun ihtiyarlığını hakkı saltanat büyü:k oğlu şehzade bir yerde vereceğini söylemiş, esra
görenler şehzadenin ahlak ve fazi- Sclimin sarhoş olduğundan ve rın satılması kararlaştırılan günde 
Jetlerini mülahaza ederek müte- hallı: nazarında hürmetsu bulundu- de, muayyen yerin etrafında, me
ı;elli oluy-0rlardL ğundaıa dolayı orw ileri süremiyor- murlar tertibat al:mışlardır. Çocuk 

Yıl<lırmı şeh1.adeleriııın kanlı du. buraya gelmiş, buraya evvelden 
dö\·i~leriıı.i, iş; işrete wtilhlarıw akladıjı eı;ran çakanp \ ~ il-

ve Rumeli islabat komisyonııııııP 
reisi idi; 1903 de sadrizanı, 1009; 
Dahili)'e Nazırı, 1911 de ayan t 
olrntıfhır, Müstakim bir zattı. 

Kuzeni olan İımail Kemal 1~ 
de Avlonyada doğdu, 28 teşrini~; 
1912 de Arnavutluk istiklalini il 
etti ve Arnavutlu&ıın 1113 ~JI~; 
konferansında tanınmaııına l<l>"" 

muvakkat hilkilmeti idau etti. 

Vlora ailesi, Görclös fatihi Si•'' 

paşaya müntehi olm. Bunlar }.Jl,. 

dolndao gelip o havali)'i reıbtd" 
1ruınandanların ahfadıdır. 

=======:;:::;~ 
H•lif•ks Amerika Sefır' 

llğine t•yin edilirse ,. 
Londra, 21 (A.A.) - Tinıes 1. 

't" zetesiniıı parlii.mento mubab• 
)ıaooye nazırı Lord Halifaks . _ı~: 
gilterenin Amerika biiyük elçıli# 

1 
ne tayin edildiği ta~dirde. ~ et'j 
harbiye nazırı Eden'ın getiribll 
ilıtimali oldııMuau bütlirmeki9!.: 
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1 1 Namık Kemal Harp ve G' ~Nç 
... _ ..___H_©l-~jfj) ~~ Po .. Dl_t_l_k_al_.._ ihtifali Balkanlar 2'J birinci ka. Pazar •• •• ~·ı · 

~A. 0L __ MZIALfE'9 J ~~~0_G __ Z!_ILLf zE_ <~- tarafı 1 ın.; sa,,ıa.ıaı (Ba~ torarı 2 nti sayfada) . D-lı" • GDRtlN.~~J( ~ _ • 
Kumantl(o.nı Korg(·nera t Ali Fuat hareket ~ro~~tı~inı ha) lıdcn ba3 lı f o,ıılr am 19.llO A,ıans 

9.(J :J 
Erd tm, Ünıversılc Profe.ör ve tak- k:ıybeımiştir. Coı;ralı vaziyeti, ik- ı 9.18 1 
b<•leri, ml"ktcp muallimleri ve çvk tısadi balumdan mihvereilerin 1 9.45 _ _ _ 

"}. '}t h b"ın Harp Akde "z kalab&hk bir J-ıalk kütlesi hazır çemberi i~ine atmıştır, Fakat Yu- , 12.30 ~ ... ,, t' -

AJ~ns 19.~r, hf üzik 
:ı..1'.üzlk 2Cl t 5 'fll•ik 
~v ka dını 20 .~0 Konıışma 
Pr<>ÇBm 

noı ere ar Dl • nau zaferleri ve Arıınvntıukta i!cı·- 1 ı2a3 O bulunuyordu. • d "' • d d •• ., k S:uıt H .30 da İstıkl iıl marşını mü- le~· isi ~·eni bir ınen[u \'e teneffüs 12_50 

QCİİCCSİDJ egJŞ- C 0llUm Il0 • teak ı p. kürsüye gdrn Rektör Cc· inık~ııı hazırlamaktadır. Bundan ~:~ 
k • tası 0 da d 1 f mil Bilse! merasimi açmıştır. Rck· Belgrat rıcalinin azami istifade 18.00 

C0.45 Müzik 
M ü7.l k 
Ajans ~us KonUŞJ'?Uli 

Milzilı: 
2L~O Mil:ıilı: 

Müzik 22.30 Ajans 

rogram 12.50 Milz:lk 

MüZik 23.25 Yarınki Prt tı.remı"yece tır ., teminine çalışacakları ~uhakkal<- 18.oa tör söylediği Vl"CİZ h;tabeye: . 
•Bu büyük mana lı topl an tıyı hr. ı_a_.ıı_o _________ _ 

Üniversite adına şeref duyarak a- Yugoslnya bitaraflıı,'mı -kenıli-j ---· --- -·---
Hu mıntakada İngİ· 

M!Wk 23.80 Ka~ 

sine ağır da gelse- muha(aza etti. 
çıyorum. Bu merasime iştiral<le 

Fakat bu menfi durum kendisine 
her birimiz ona kar~ı olan §iilı:nın 

yapılacak bir tecavüz karşısında 
Bedin, 21 (A.A.) - D. N. IJ. a- Londra, 21 (A.A-) - Reuterin borçlarımızı ifade etmiş olacajı:ı:. eli kolu bağlı seyirci kalacağını 

b ·ıdi · or: Al--n p.ro -•· · uha:rrı· - :ı ıy r· Akdenız Aramızda bulunan torununu, -Hn ıansı ı rı7 • ·- pagan- a ... en m rı Y 2 0 • - .. - gösterma. Bilws böyle bir ihti-
da Dr Gö-bL Is D Re' h d l.m kt ı h b 1 r emııi ve evlatlarını memleket adım. •· 

Dr. Göbeis bir ma-
kale o e f r e t t j !izlerin vazıyeti ıyıaır 

ı · 

Şehir Tiyatrosu 

T.,ebqıada 

22/ll/Ne l'aıuır ırtiJlii aazın • •e -, as ıc en ıe c e o an a er e · mali pek büyük azimle karşılaya-
mecmuasıada bir makale neşret- yet verici olmakta de"ıım edıyor. Jamlarım.• cağını hildirca autuklar ve teşeh- Akp•• ..a zt.30 U 
mışlır. Nazır bu makalesinde Bil- tin mınİakada ştmdihk harbin en Merhumun topla.Uıda bulunan blisler eksik delildir. Ne Berlin ve B lJ L U N M A Z U Ş A it 
yük Britaoyaam harbi, vasıl ola- 1 miihim noktasını te)kil etmekte- allesi efradı salonu dolduran kala- • .; de Roma hu bapta ona bir şüp- y- t )l. Bentl 
cagı neticeden çevirecek vesaite ı dir. İtalyanlar şıddct l ı . ır darbe~e balık kütle tarafından uzun uzun he hesliyebilirler. Binaenaleyh ... 
artık malik elmadığllll &eylemekte uğradıktan başka, karad~n, denız- 1 alkışlarumştır. Balkanlarda umumi tablo olarak Komedi JU-mda 
v~ İngiltere için bw'.dan sonra ken-

1 
d•n ve havadan ııkı hır surette _,Re.ktörün hitabe~ini ~üte~ip &örülen manzara İtalya • Ynnaa 

dı hayali merkederıni ne dereceye sıkıştırılmakıadır. kürs.ıye gelen profesor Halide Edip, boğuşmasının mtlnferit w mevzii 22/12/M8 Psar glinii 
kadar tahrip ettirmeğe ve günün Bardiya ınuhasara altındadır. İ- Namık Kemali n insanlık cephesini kalmakta devam edecell ve diğer Aqamı aut Zt,H da 
biriaıle hangi nziyete ıı:elrnişken talyanların muka•·cmet kabdı)et- tahlil eden kıymetli bir hitabede memleketlerin yeni hadiseler çı- PASA B AZ KET L g il f 
teslim elmara ra:ıı olacağını tayin leri hakkında şimdiye kadar elde bulunmuş ve demiştir l:i: karsa ı.o Jı:asırıaya kahlmıyacak· ıc:============= 
mesele.inin kaldığllll ilive etmek-je~tiğimiı tecrübelere oazar~n, B~ıı •Mamık Kemal şeref mirasları- ları merkez.indedir. Almanyaıua Tu'"rkı"yenı"n ı"ktı"
tedir. Bundan sonra Göbbels İngi- dıya yakın zanıanda lngılı:Llerın mızın en şereifüidir. Nereye git- Romanya ile yeni ltir lktıaadi ••-
Ilı idare adamlarının, günden güne 

1 
eline düııcceği tahmin edilebilir. 

1 
seniz, hatta Anadolunun en ücra lnşma yapması ve hnna muvazi 

limitsiz bir hale düşen İngilterenin 1 Gr~iani ya imdat go_nderme~ is- köşesinde bile onu görürsünüz. Na- olarak da Büyük Britanyanın Tür- Sadi VQZİyetl 
hakiki vaziyeti hakkında hem ken- teınıyor "cyahut goııucreınıyo~. mık Kemal ebediyyen bizimd\r. kiye ile yo.i hir ticaret anlaşması ( ... -

1 111111 
_,..., 

ıl.i milletlerini ~e."' de bütün dü~- , '.l_ira hav~. keşifleri,nden al_ın.an ma- Bizi tem~fl eden adamdır. Namık aktetmeai Yakın Şarktaki ııiyasi 
yayı aldatmak ıçın yaptıkları mu lumata gore a•kerı harekat garlıe Kemali daima yaşıyor hissediyo- durumda hiçhir tebeddül ve ta- smın, İş bankaalnın, Emlak ve Ey-
teaddit teşebbüsleri mevzuu bah· 1 yani Tobruka doğru icra edilmek· ruz.• havvül olmadığını ve ild tarafın tam Bankasının, Eti Bankın, Sil· 
ııetmekte ve s~ıüne şu suretle de- I tedir. H~!buki (.ir~zianiniı~- k~lla· Profesör Halide Edipten sonra, da mevzilerini muhafaza etmekle meriıankın, Belediyeler Bankası
vam etmektedir: nabılecegı bu yegane yol ustunde Ali Nihad Tarlan, Ziyaettin Fahri iktifa ettikleri telillisini kuvvet- nın, Halk Bankalarının, kredi mü-

•İagiltereyi idare eden sınıfın hiçbir hareket kaydedilmemekte· Fındıkoğlu ve Ahmet Hamdi Tan- Jendiriror. Bir halde ki harbin sik· esseselerinin fubelerini takdirle 
zihniyetini anlamaya teşebbüs et- dir. pınar büyük vatan şairi hakkındd !et mer ..... inin ıarbe teveceöh et- müşahede ediyorlar. Gözlerimizle 
me7iniz. Bnna hiçbir vakit muvaf Diğer taraftan, Siv~dan gelen ~n konuşmalar yapmışlardır. mesi ve yine adalann iıtiliu !&kır- görüyoruz ki sayın Ba§vekillntl
fak olamazsınız. Bu sınıf, bütün bil sol cenahımız terakki etmektedir. Üniversitedeki merasimi müt~ dısınm meydana sıkmaı hiç de zin, İktıaat Haftasını açarlarken, 
tün batka bir dünyada yaşamak- ı Avu•tralyalı bir süva:ri ooliığümöz a'!dp, İnkılap Müzesine gidilerek mevsimsiz ve mnnmi vazi7etle cİktisadiyatmıız UmumJ Harpte-
tadır. Şimdiye kadar kimsenin ta- ' bundan birkaç güıı evvel Jarubub alikıwz ıöriiımıöyor. Balkanlar hi- kinden \'l)k üstündür.• tarzındaki 

U Namık Kemal sergisinin açılış tc-
arrm edemediği bn ada içinde yakınında büyük bir mu,·a aki- rinci plinı terk.etmek talihine sözleri dahi tam bir lvıkilcatin lf&.-

reni yapılmıştır. Sergide büyük va-
kendisinj emniyet altında gördüğü yetle harcl:ctc geçmiştir. mazhar olunea hirinci Afa ıarp desi<lir. 

· h k . B d. al tan şairinin hayatı ve eserleri hak-
için bil tün Avrupayı bugüne ka· lngiliz are alının ar ıyayı · · ·ani fiama • ispanya ve Bıı...:ıı. B0•ı.a milleti, :milletleri istismar, 

d k kında Türkçe ve yabancı dillerde "- ....-
dar bir müstemleke gibi telakki et- dıktan sonra duracağını ü~ünme Britanya adaları ıelir. Meğer kJ topraklarının llstünü, altını işlet-

. · hi b' b kt B k t ·azılmış eserleri teşhir edilmekte-
miştir. Bire karşı onla iddia edebi·, ıçın ç ır se ep ~·o - ur. u ı a· büsbütün batka bir istikamette me!t gayesile ilhak, lstilA, tecavü~. 
lirim ki ~mdiye kadar Avrupada at, ileri hareketini Tobruka kadar dir. AKADEMİDE Sovyet Rus7ayı Babrlmubiü Bin· işgal siyasetlerile, planlarile her 
zuhur eden harbin bu İngiliz sınıfı devam ettirmek üzere hem manen, diye doinı sevketmek imkinı mib- hangi tanıda alakalarunız yoktur. 
nihayet Hindistanda mev~nt kabi· hem jeoğrafik bakımdan iyi bir va Sabahleyin saat 11 de Güzel "erciler için hasıl olsun. Moslı.ova• Münhasiren Türk milletinin iktı-
lelf"r arumda znhur eden ve on· ziyette bulunmaktadır. Bundan <:an'atlar Akademisinde tertip olu- nın realist ai789eti lıöyle hir ihti- sadi refahını, Türk yurdunun ima
ları daha iyi boyunduruk altına sonra Bingaziyi almak için ikinci 1J an merasimde yiizlerce kişi bu· mali imkinlannua eıı uzağına at- nnı temin işlerini, milli müdafaa. 
alabilmek için istismar edilme•i bir meydan muharebesine lüzum ' unmuş ve şair Nec!p Fazıl Kısa- maktadır, mızı ilerletmek gayesi, fuliyetı· 
liizımgelen dini Cıtil:ıflardan daha hasıl olması münıkündür. kürek tarafından Namık KemaHn Hn~n $li1rrii BABAN mWn, hareketlerimizin olduğu gi-
fazla ehemmiyet kesbetmemiştir. Adriyatik denizlnde donanma, 'ı a,·atı ve hizmetleri teb~ etti- de tth-'di 

Avlonyaya karşı şiddetli bir hii cum Malat...ada imar ıt" leri bi~~~erimizln >-' r, İngilizler, henüz miipheın olmakla rilmişlir. •;r ..,;ı.uu 
beraber, şimdiki harbin bir müs· yaptı ve Drac'ı da tehdit etti. Fil- ANKARADA Malatya, 20 (A.A.) - Şehrim!. es . : . ha kada 

b . b cd'•· . hakika denizden yapılan böyle bir . . 1 .• _ .. _,_, lışmalar . Şim&ki rbin BOllUDa .r 
temleke har ıne enıem ıgını ve hareket Arnavutluk harekatı için/ Ankara, 21 (A.A.) - Büyük va- zın ~an yo "-'l'U<LAı ça .. gnn harp harici kalacağımıza dair ı-
İ ngilterenin keııdi mevcudiyeti İ· ok mıihim neticeler verecektır. tanperver şai r Namık Kemalin d.'.ı· geçtik~ artmak~. Bn cumleden nançlarmıı:zı, itikatlerinıizi bu e-
çin harbettiğini, bu harpte ise ken- ç ~umunun 100 üncü yıldönümü o- olmak uzere f"hrı istasyona bağh-

d Bu ehemmiyet birkaç gün evveı ; n- _ . yan İsmet Paşa caddesıııın· . merke- saslardan, Türkiye Cümhuriyeti dı lerinc hiçbir zafer ilmi i mev- ı b ·- b"T ' t d r 
den de derpi~ ediluı;ş buluıımakta an ugun, u un yur ıçın e ye . . . hükfuııetinin faallyet programla-

rut bnlunmadığını dnha yeniden ver bütün Halkcvlerinde ve Halk zınden bez 1abrikasına kadar gı- . 
idi. Eg" er Yunanlılar, Avlonya ile d ,_ l.200 t ,.._ bü-m .. kısn nndan -yelennden almaktav .. 

yeniye anlamaya başlamışlardır. Oda ların da ba"ta Üniversite olma;.; ece_.. me "'""' ,_ •t- ' •- .. . J-

klık Draç arasındaki dar •aha boyun- -, ı1m ..,, de diin' .. , __ ., ve n!ba-t böylece kuvvetli'""• Efkarı umnmiyedeki karışı ve -· b " t " kt 1 rd toplant run yap ası ~· mu..,.,... J- "-ca bir ileri hareketi kaydetmeğc uzere u un me ep e e ı-
tu ! ukluk i~te bundan neş'et e:mek- . !ar yapıl:ırak hatırası anılm. ıştır. bide ihale edilmiştir. H4mit Nuri lRMAK 

di muvaf!ak olurlarsa, Peoradeç ıle c::=========================== le r.. . . Elbasan arasındaki dağlaıda da Her sınıf halkın iştirak etmiş bu· 
Dr. Giibbe\ı; buııdan sonra lngıl 1 . d'k' d d h k , b' lundukları bu toplantılarda söz a-

terenın •ulh gayesi elarak yeni şım ı. ın . en ~ n io sen ır su

bir içtimai Avrupa nazariyesini İ· 

lcri sürdüğünü ve fakat ayni za
manda İngiliz esliba fabrikaları
nın yüzde otuz ve kırk nisbetinde 
ve hatti daha fazla dividendesler 
dağıtmakta devam ettiklerini söy-
leıniştir. 

Dr. Göbbels sözünü §Öyle bitir· 
mektedir: 

• sakın bunlan hizim tebliğleri· 
mizle mukayeseye kalkışmayınız. 

Orası başka bir dünyadır, gözleri
mize açılan yeni bir yabancı dün
ya .. Bu dünya düşmek ve yuvar
lanmak için çoktanberi olguri ha
le gelmiştir. Bunun için Avrupa-

rette ılerılcmr<:e muvaHak olacak- lan hatipler tarafından Namık Ke-
lardır. Böyle bir ilerileme, İtalyan- mal'in hayatı, şahsiyeti, eserleri 
ların bu dağlardaki müdafaa terti- etrafında konferanslar verilmiş ve 
batını kıracak ve daha çok aı za- z0nçler tarafından ş iirlerinden par· 
man ve insana mal olacağı gib i çala okunmuş ve eserleri temsil 
böyle bir hareketl e elde edilecek ed:Jmistir 

netice İtalı anları diiz bat iiıerinde Ankara radyosu da bu akşamki 
tardetmekle elde edilecek faydalar emisyonunda büyük vatanperver 
dan daha çok ve kat'i mahiyette o- için bir saat ayırm ı ş bulunmakta 
laealdır. di . 

f~ünakalat Vakili 
nın yeniden saadetine ve Alman-· 
yanın yeniden sulhüne kavuşacağ ı 

saate vasıl olmak i~in çalışalım ve 
mücadele edelim. O saat bizim a-

(Jlaf lanfı 1 bıel sayfada) 
miıdeki tclkil.ıeruıe deva eımıştir, 

ıametli zaferimizin parlak saati o- Sabahle) uı i8at 11 de İstanbul ,. 
lacaktır.• 

l\lıntaka Liman Reibliğine gidereJı 

G d M 
·- t:; e kadar kalmış ve lstanbul Jj. 

Bu .. tu"" n 1 a addelerı" 1 manı ile bu teşkilata bağlı bulunan 
digcr linıanlarm binası etrafında 

- Bat lanfı ı inci uyfada -ı larında nakliye vaziyeti nazarı W
delerine azami satış fiatları koy- bara alınarak azami sat~ fiatı tes
muş ve bu maddelerin mürakabesi ı pit edilecektir. 

alakadarlardan ızahat almıştır. 
lnceda)·ı burada Türk Armatör· 

lcr Bırlığı ıizola..,nd•n baz.ılarıw 

kabul ederek ıç hatlarımızla ec~ıo· . , 
bı sularında seyahat edecek Tüi:~ 
vapurlarının gerek arınatörlerw_, 

·ı ·ı l 

ve g~re.k hizuıı-lın ıcaplarına gür~ 

1 

Lira 

1 2080 - 2000~ 

3 1000 = 3000.-
2 750 - 1500.-
4 500 = 2000.-

8 zse = 2900,-

15 180 - 3508~ 

{ 80 5& - 4000~ 

ı IHI 20 - IOOI.-

50 yaşlarındaki kadmlar 

35 YAŞINDA 
ıörünebilirler. 

Me.dıur bir cilt mütehassısı ta- cildiniz, daha saf daha taze görÖ' 
rafından keşif ve ıenç hayvanla- necek ve ııençleşecektir, 
nn cild ve hüce}'J'e}erlnden kemali G<lndüzleri, ~az (yaiisız) Tv 
itina ile istihsal edilen ve bir ııeııç kal.on Kremi lıullanınu. Terlr.ibin" 
kızın taze ve sa1 cildinin unscur- deki beyazlatıcı ve kuvvetlendirici 
lanna müşabih olan cBİOCEL• ta- unsurlar. dahile nüfuz ederek J!U" 
bir edilen .kıymetli ve veni cevher, li ~avri saf maddeleri ihrac ve ~ 
halihazırda clld unsuru olan ven- vah ndktalan ızale eder. Acık m 
be renkteki Tokalon Kremi terki· sameleri sıklaştırır ve bıı suretle 

. cildinizi beyazlatıp vıımusatacafı:• 
bme karış1.ırılnııs.tır, Bu ak$am. tır, Bu basit tedbir sayesinde hef 
yatmazdan evvel sürünüz. Uyudu- kadın bir kac sene gendesebilil' 
ihınuz ber dakika zarfında cildiniz ve ııenç kızların bile gıpta edecei!i 
su kıymetli unsuru me.ssedip bes- savanı hayret bir cil<l ve bir ten' 
lenecek ve her sabah kalktıihnızda malik olabilirsiniz, 

~---~~-----~------~---~~--
MUAMELE VERGiSiNE A'T ~~ 

1 _ 7 nllmuneye ııöre llMl ııeneslode tutulcak olan bütün defterlerin 
•l>t Merkezi: Muallim Fuad GUcüyener'ln (Anadolu Türk Kitap Dep<>
n} dU7. Yeri: Yeni Pastahane tarıPan.ıa Meydancık hanı. Numara: ıo. 
ıı. 12 dedir. 

U t k• Bir Muaillmln dikkat ve ilin.., ile 
DU mayınız ı; basılan bu defterlerin lı:Ağıtlan .ı. 

b!riııd hamurdur. Alla müreklı:eıı çelmıez. ~. 50, 100, 200, 400 yaprak· 
lılan vardır. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılmaıı hakkında ilan 
Gllmlll )'llz inınlflultlarnı ;rertne ııtımüş bir Uralıklıır darp ve plyaoaYI 

ktf1 mllı:taro.. çılı:arılmJI oldulundan ııtlmlll yllz lı:uru~lultlann 81 İkincilt.l
mm llMl tarihinden -.... tedaYillden lı:aldınlmaaı kararlaitınlmıştır. 

Gllmllf yüz lı:wıılhı!ı:lıır ı Şubat lMl tarihinden itibaren artık tedavül 
etmlyecelı: ve ancalı: ;ra1ıüz mal aandılı:lan ile CUmburiyet Merk.,., Barı1ı:all 
1Ubelerince kabul edilebilecekllr. 

Elinde f(lmilş J'iil lruruşlulr. buhınanların bunları mal ııandılı:larile CÜJB
buıi;rel lılellez Bankuı IUl>elerine tebdil ettırmıUeri ilAn olunur. 

c70025• •10216• 

B8.f, Dif. Meale, Grip, Romatizma 
Nevralji, l.anlı.lılı. ..., Bfltlln Ağnlanow Derhal Keaer 
le.hında reocıe S bt" almabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNIZ. 

tiER YERDE PULLU KUTULAR! ISRAR\.A iSTEYiNiZ 

Türk Okutma Kurumu rtıUdUrlUgUnden : 
On altı adet kÜÇÜ1ı: puiftl parçaı ile dökme demirden çtft kanatlı blf 

kapağı ve ,.ırmı dört adet basamaiın 25/12/9•0 Çarıamba ııünil saat on buçuk· 
la Nuruoıımanl::l'e CamJI Mııh!ilinde Kurum Merkezinde açık müzayede ile 5"· 
tııııa çı1ı:anJacalı ve bunları görmek llzere ÇenberUıa,ı& Osmanbey Matb
na mtlracaal <ıdllmeal. 

Flat Mürakabe Komisyonundan 
'2 Numaralı ilAn - Ellerinde llı:l :rUz kilo ve daha ziyade krema, tereY"' 

tı, her nevi ııade yal ve her nevi kura iasulya ve pirinç bulunanların ı4 
BiriBciltinwı ııa.lı ıı:wın ... ı 16 7a kadar 4 llncU vakıf han mıntaka tıc.,,.,ı 
mlldtlrlüiünd• komiqon bü.-uıa dn.1 w milı:larlan ayrı aJ'n ııösterllerd 
ve bizalannda men,.Jeri, mall7et ve •lıl flallan ela Jazıh olarak birer ~ 
JUlD&Ill• vernıelerl. • 

Milll korunma ır..wnunun _..ti.ti ııellhiy-etle ilAn olunur. •12056• 

Bu 1e11e Sunada ekim fazla Yeni Eserler 
Bursa, 20 (AA) - Viliyetim!z 

içindeki çiftçiler bu yıl ekiın iflnc 

bir kat daha hız -vermiş bulumıWt· 

Namık Kemalin romanları 
~ilk .. atan piri Namılı: Keaıal11 

dojum 7ÜZ,1ılı ttsilesile Baha ~ 
tadırlar. Evvelce hazırlanmış olan -in hazırladıiıı ve Çığır Kiıabeviı>i' 
nadasla:rm mühim bi.r Jusmı ekil- nesrelmi§ oldıığu bu kitapta CEZJlİ 10 

. t" • iNTiBAB romanlannın ş.-ıhıaları, rn.r 
InlŞ ır. bav""'l•ri. tahlil ve tefblhleri ııösıeril' 

Diğet' taraftan lrii'ki'ımet iıöylü- mıı ve kitabın başma ltııaca ıanzın.-ı 

ile meşgul olmuştur. Bu sebeple! Teşkilata Vekaletin mürakabe 
dahilde istihsal edilen gıda mad- işlerinde çalışmak üzere aldığı 20 
delerinin fiatları da hiç bir sebep memur b ugiııılerde şehrimize gele
olmadığı halde mühim mikya;;ta rek vazıfeye başlavacaklar<Ur. 
yükselm_'.şfu: Vekaletin verdiği Gıda maddleriııın fiat tespiti i~i 
eımirler uzenne kaıniı;yon yanndan tamamlandıktan sonra bazı madde· 
itibaren gıda maddeleri satışlarını !ere ait fiatların düşeceği alaka
ilk plana alarak çalışacak ve ilk darlar tarafından söylenmektedir. 
toplantıda fasulye , mercimek, pı- Bilhassa fasulya ve pirinç fiatla
rinç ve yağa azami satış fiatı ır..,_ nndaki yükseklık arttığından Be
yacaktır. Müteakip toplantılarda !etliye İktı"31 Müdürlüğü istihsal 
halkın her nevi zaruri ihtiyaçları mıntakalarından vaziyet ve fiatla
gözönüne alınarak di ;:er gıda mad· rı sormuştur. 

en U) gun bır ~ekılde hareket et~ 

melt!rı için aluınıası lazımgelen 

ledbırlcr hakkında kendilcrile gö
rüşmıi~ ve buı lıı,unılu direktifler 
vermiştir. 

müzün 1ıciıwnluk buğdaylarını te~- romanının da karalrler "" vanflan ~ 
• ve edilm~ür 

kilatlı Vııstt&siyle temizlenip iliç- Tanzlm;ıt romanının ç~n·oveoi içıod" 

dell"rinin azami satışları tespit o- Mürakabe Teşkilatı bir taraftan 
lunacaktır. fiat tespit ederken diğer tara.itan 

Murakabe Teşkilatı, fCker şirke· şehrimizdeki gıda maddelerı stakla 
tinin fızamt satış fiatlarını tespit • rını da tPSpit ede('('k ve iaşe mtı
ettıği halde perakende şeker fiat- dürlüğü tarafından yapılacak gıda 
!arının da her semtte b irhfrini tu'- racklelerı st<'klan ıçin bazı esasla• 
madığım görmüştür Şeke r IMltış· har,u-lıyıı<"ak!Jr. 

Müteakiben posla • telgraf İs· 

tanbul merkezine giderek burada 
da uzun müddet me~gul olmuştur. 
Alakadarlar Vekile, merkezden 
b-<.•ka mmtaka ~nbelerinin faaliyeti 
hakkında da izahatta bulunmuşlar
dır . 

Münakalat Vekilinin Trakya se
yahati iiç gün devam edecektir. İn
cedayı avdetinde İstanhulda kı<.a 
bir müddet kalarak derhal Ankara-
ya dOnt..~·.-kti:r. 

Türkiye it bankaıına para ya tırm•kla yal· 
ruz para biriktirmif olmaz, aynı zamanda 

taliint _i de denemİ§ olu .;;unuz. 

KeP!tlu: ' ıa1ıaı. 1 llıla- ıl. I'. KIDlllıarah "'" ı.-1• ™ 
,.,. ı ~ ı Duııeı. ' ı..saplarmda "" u elli U· 

• ' , .._ tnılıuwılar lnır'an 
l-"' t&rlblerlııde yapıla . ' dahil edilirler. 

laınaktadır. Şlındiye kadar 1.000 Namık Kema l'ln romanlarını göJ'lll.ıı 
toııd<ın fazla buğday temizlenmiş lııtiyen karilere ta\'Blye ederiz. 

ve tarlaya atılmış bulunuyor. Bun- FaWı Sıılh 3 ilntıi Hıılı:11k ~ 
dmı başka hükümet Ziraat Banka- iiDden: 
sı va.sıtasiyle de lr.öylünıüze 208 ton Fatih tramvay durak yen Şevl<Ot "" 

1 
dırım apartman 4 nı.c:~arada oturtl' 

da 1ıoJnı:mlul< buğday tevzi eylemiş- Reşi t kızı Emine Altpakw hacrile ıte<Y 
tlr. ı dlsine aynı yerde otw-an ve dalıllit' 

vekiıleti maballl idareler umun mil" 
dürlılğü şllbe mUdılr mııavlnlerınd"" 

ı Ad ı gJu İzz•t Örafuı 211 ı ~/940 ~ 
1 ili a:-en va t:cyaı edlldı !Un olunııl' 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di· 

aektörü: E, İZZET. Ba.ıldığı yer: 

Soııi TELGRAJ" Basııuevi. (~ 

• 


