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Evet Bulgaristana 
dokunmasınlar ı· 

Çünlıii, B"'6aridana 41 .. 
luınJaJıları tddmle, Bal
kanlar p wywr 6a ,.ldlJc 
luma bo~u. B..J-
6lJJ'i.tan, Y unani.tan ,ibi 
lwruli UtilılGiini miiJalaa 
etmd amini söafenliii 
takdirJ• Balkanlılar, /,... 
giltae, H hattô Amcrih, 
ona müzaluu.et H ~un 
eclecektir. 

rn orn 

Tobruk 1 

DO ş t Dl ____ " __ _ 
Limanda bir ltalyan 
kruvazörü yanıyor 

içlerinde bir 
General olan 
ltalyan kıtaatı 
Esir edildi 

Yae111 Ahüliıa DAVER A . k v ·ı 1 k ·ı 

R .... ya bnftlkça H merı a lngiliz tayyareleri 

Mühim Bir iddia 
• 

Sultan Aziz intihar etmemiştir 
25 ikinci Kanun Cumartesi günü neşre başhya
cağımız bu mühim tarihi vak'anın müellifi bir 
çok vesaike istinaden 'unu iddia etmektedir : 

Sultan Aziz öldürülmüştür 
~~~~~~~~~~~~~~~~--

Bu esrarlı tarihi hadisenin içyüzünü öğrenirken 
şu vakaların da esrarını okuyacaksınız: 

::.:~~Sola!:: Fil o g a 300 D- l · ı t Bren diziyi bombaladı 
butwı cözler, Buiıar.istı.aa çe\'rHi- Un n gı ere- Kahire, 22 (A.A.) _ İngilrL u- • Tanzimattan •onra muonlarm, 80/taların, beld'lfİlerin FJJ.,,_.._. 
yor. Çiiakü Balkanluıa mukadde- mi/gon Verdi ye hareket effi mum~i· :karargahının bu akşamki • Etinge Etiryanın Tansimattan evvel ue •onralıi rolleri. 
ıatı iberinde Bulpr hiikftmetinin tebligı: • Mcuon entrikalmının #Nkta,iliğe karıı Sünnililı hayraiım ltarelıde 6etUntea ... 
ta.kip ettiji Ye edec:efi uyaaet ınii- • •- K.talarırruz, Tobnık müdafaala- -----
laim ltlr rol oyDa1Daktadır. Bulga- Bütün Amerikalılar Mumaileyh lngiltere- nna 13 kilometre derinlikte girmiş 
rlatan, ıeçenlerie Baıvekil Profc- J •1 d . .., } ,.. b• . ve ileri kıtaıanmız Tobruk şehrı 
IÖr Filof'UD nutkunda söyledi.:i &i- ngı tereye yar iM n in mag U tyetıne iızerıne doğrudan doğruya nezare 

bi, maceradan mU.. 1üade ytiz bir işinde Reisicumhur müsaade edilemiye- ti olan ve bizzat şehre beş kilomet 
Bulıar siyueti takip etmekte de- R it') b b .., . . - ) d . rede bulunan mevzilere sı1o suret
v~m ecler de, kendi lstekleriııfo uzve e era er C e g l n l S OY e l te yerleşmiş bulunuyordu. Bugiıı. 
aııhver devletleri tarafından bir Vaşington, 22 (A.A.) - Dün me- Nevyork, 22 (A.A.) - Wil.kie, hareknt, yeniden şayanı memnunı 
tecavüz veaileai ve ileti olarak kul- bu.san meclisı donanmayı hava hu- Londraya gıtmek üzere Clıper de- yet bir tarzda inkişaf etmektedir. 
!anılmasına ~üs·~~e ~tmeue, Bal-ı cumlarına karşı korıımak oçın sar- nız tayyarclerile bugün Lizbona Sudanda, Kassala bölgesinde 1 
kanlar sulbü, b~.su~künden fezJa teöilecek 300 milyon dolarlık tah- hareket etmıştir. Büyük bir seyir- talyan kuvvetlerini takibe devan 
1>_ozulmaz. Çünkü mıbver devJet)e- :ıİ.8Clt1 130 reyl~ \"e mevcudun itti- el kütlesi ve miihım bır gazeteci ediyoruz. Bu İtalyan kuvvetler 
n: Balkanlılar arası~a, nıfiteca- fakiy.IE kabul et.miştır. grupu Wilkienin hareketınde hazır şimdi, hududun şarkında 65 kilo 
vıze kal'fJ yardımc~ ~•r. 11mur ınev- .AMERİKA MİLLETİ bulunmuştur. metreden fazla geri çekilmiş bu -
cut olmadıiını, bllak?S b11nl,.nn RU7.VELT 1..ı..E BERABER W"lk h h b . il o. lunmaktadır. 
k d. lstiklall · h · ik" ·ı ı ıe er angı ır mumess 

Çörçil in 
Beyanatı 
·---------

lngiliz Başvekili 
muhtelif mesele

leri izah etti 
--------

ithalat ve ihracat ofi-
sinin vazifesi nedir? 

lien 
1 

f ti . umc ve d. ~ 1 mık Ne\'yor.k, 22 (A.A.) - Roos• Jlarak değil kat'ıyyen hususi olarak BİR İTALYAN KRUVAZÖRÜ 
b m: •: tenae kzaran t :ı una;; veltın :ıç.ış rnı.-sajı ba.hsıne avdet e- fngiltercye gitmekte olduğunu bır YANIYOR 1 Londra, 22 (A.A.) - Bugün A· 
riı~ .~~~ e mu 

8 
a~:;; d ece e: den Nevyork Times gazetesi, bu kere daha hareketinden evvel söy Kahire, 22 (A.A.) - Orta tar um Kamarasında Barekil Chur-

b!r !;h erse, i a n ·~ ::ı yenı m€S3Jın binlerce Amenkan vatan- lemiş ve avdetinde Amerikan mille taki İngiliz orduları umumi karaı ·hill muhtelif meseleler hakkında 
) .... Ro e açma 

8 
ceadare ke~l M- rlaşının payı!lstıg~ı demokrasıye tine izahat vereceğini ümıt ettığini glıhmm dün aece neşrettıği huı;usı ızahatta bulunmuştur. 

~ · maayanıu ara an çe ı mı ~ . • . . ."0 
• IA b kah ind ba.ble-

olmuına ra.iııren, D:ılkanhlann bir karşı imanın açıkça ve pek muhey- ılave cylemıştır. bir teblığı, .Nıl ordusu mıparatorluk Evve arp . mes en . . 
tehlike brpsmda birleım~ her yiç surett teyıdınden ibaret 9ldu- VİLKİNIN BEYANATI kıt'alarının dun öğleden sonra, Tol den Başvekil. bilhassa demlşt~ kı. 

1 k' har" • d h r "dafaala Ben şu netı .. eye vardım ki bırbı umu ıniunkundiir. Böyle tedafü ğunu yazmaktadır Nevyork 22 (A.A.) - Daily Te- ru un ıcı ve a 11 mu . '" . . ' " ~unan lleri !Mftl1erinde postanın muvasa1atı 
iti hl 1 L . • •. • . . ' ı --l.t- k" ometre dcnnlığinde rını anlavan ve kendilenne duşen 

r 1' ~e, wgılterea.ın de mu- Amerıka hukumetınin ımdlkı legraph gazetesinin Nevyork mu- nna M!A.Uo 
1• • A t J k t lEd h • A 

aaberdil", Balkanlarda 'büyük bir ekline mevcut olan iman her za- habırıne bır mülakat veren Wan- gırmiş olduğl.inu bildirmektedir. vazifelen yapma!t içm ~ap ~ F D 8 Y U U ·1 en arJCJ me 
kuvvet ıılemektir. Mihverin bu knv :nankimlen daha kuvvetlidir. .:iell Wilkie aşağıdaki :beyanatta 

1 
lmparatorluk kıt'alarınm ileri ha- ahıye~erl elde_ tut~ dort beş :: M •A h k """ 1 ı . . h 

Vele &aldıt"NU& onun. daima çekin- Bu gazete, demokrasilerin ınh1- bulunmuştur: reketı devam etmektedir. Arala- anın ~~rleşmesıle lll'ÜCUt b~lmuş evzı 1 ar e at se e erı ıza ett 
d M "ki h ı· h d b' ,..~ ı d b ı k ·· teşekkülden daha kuvvetb ve kud-'•• ı cep f! ı arp demek oluı-. tata yuz tuttukları iddiasının yan- cCesur İngıliz milleti hakkında nn a ır \.n'nera e u uruna u- . . - • •--
F kt Balk ) ı d B ı imdid b. k · ı retlı bır teşekkül olamaz. Harp ka-aa u ı ar uaı.ııı a u ga- lış ığı Al 1an~ anın hareketlen ile duyduğum drin hayranlığı gös~r zere § en ır ço esır a ınmış- . . • f lllz y 1 • •• 
nlıitanı• kendilenae yardımcı ola· :}e sabit olduP'unu lrayde mckt.e V(' ~k için her şeyi yapmaya hazınz. tır. bınesmıo wnuml sıyase~i bu l<:f8 ng ve unan nglltere Tanca u-
cağını tailirle.r n ıorilrlerse, Bal- (Arkası Sa. 5, Sil. 2 de) lcüınhuri:Yetçiler tarafından devlet Tobnık limanında demirli bulu- uzu:ları ~arafı~an d~gru ~!ar:~ tayyareleri büyük zerinde h&klarlRI 
kaa ktitlesiıd :a. .. arlstaadan 1tal}h-

1 reisliğine namzed olarak açilme- nan San - Giorgio İtalyan kruvazö- tatb:k edı~CC:e~ni. temın ey m •• .. • 
J•rak birer hirer avla111aja kalkıt· M a c a r ien evvel de ben Amerikanın İn- rü alevler içindedir. Bir çok petrol meı ullyetını u~rıme alıyorum.~ faaliyet gosterıyor muhafaza adıyor 
maktu uJa ~mnesler. ltlliki.: le sanıyorum kı harp umanında ış- • 

' ıltereye yardım etmesi taraftarı depolan da yanmaktadır. . tmek t~•-- bu - •--
ca:_~~ ·=-=ahria~lbn ı Ha rb. dim. Eğer intihap edilse ıdim aynı 1NG:tı.1Z TAYYARELERİN1N lerii ~üratleed'tanZJm e '"\'4'' ltalyanlar sivil Ha 1 e D ispanya il 
..- ....._ D111t n. 1 ye 1fikr dık k 1 kt Bit b" b FAALİYETİ en yı çar ır. 

•H t.alwma..., .a.e..ı,.etl ı.ua- 1 . e sa a ~~ ım. . ta 1
' u . Churchill, muhtelif nwrları va- halkı bombalıyor müzakereler yapıhyo 

.-.... Ve - .. u •slyeti Jti· N a z 1 r 1 gun .de aynı duşüncedeyım. Bence Kahire, 22 (A.A._> - İngı112 hava zifelerinden ve :yeni ihdas olunan 
ıdindea& ~ S.fya4ta ltlyülı 1111_ jtngilterenin mağlüp olmasına mü- kuvv~lerinin teblıği: •thalıı.t ihr t fisinden bahset Atina, 22 (A.A.) - 87 numaralı LonCha, Z2 (A.A.) - Hurıdy 

~ ed ı ın/20 Kinun ~ .. ı· +--ılı'z ha- 1 
tl ve aca 0 tebl;:r. Na:ıırı Eden bugiln A Kn -5 faallyetı. earfeiibMkt.tir. ln- saaawt: 1 eme.z. " . c-'"~' .uıg• . tikten sonra sözlerine §Öyle devam "6: ı.am ma 

-'ite .._ be . • ' Her şevden evvel İngiliz istihsal va Jr~lerı Tobruka bir~ 11d- Muvaffakıyetle neliceleMn mev l'asqıda ı.arid meseleler hakkınd 
•• r•19 y aa1! ma mesı (Arkası Sa. s, Sü. 2 de) (Az.bu Sa. 5, Sü. .f de) etmiştir: . . .zil 4ıarekat oltml§tur. ilk defa oluak :beyanatta bnluu 
nl'IDöJ. lktı& etmıyea 'H oaa Berline davet edildi Şimdi :ı-.arp 90JlU meselelerını i- T ·~-dr 22 (A.A) B B c . d 

• 
~-~- _ 1 _._ • •• a • n•"""' .LAU& a, . - , , , . atu11.ur. 

iitila -.7- uyueta - yar- • mar işlerini tetkıke :memur n--..- .. . . . . . 
41 eti Amer"b (,'ümb . · Bertin, CA.A.) - D.N.B. bildırl- R d • Ü n1 b • Dun akşam xesmı bır Yunan soz- Tanca vazıyctine aıt wrul il.... eal Sof t • ..:;e-;. 19r: Alınan wdnlan a.tnmau- oman g a a 1 gelelim. 0 ?undüva t; ye . ır b~~ cüsiine göre, merkezi cephede Yu-, auhtelif suallere Ce\8p Hrrn . 

· DS"YeU ~ ya~. U' ılanhlı •airesi şetı Mal'f'!l.l KeL lem, yni bır nyad";!lda. yenOı un nal11 ların faaliy<'tleri muvaffakı - den, İspanyol hükümet nın Tanca 
milmees ...... ermııttr. Ask A •d ahiret yaratmak ef;• ır. n tl ti ._, i" B "tü 1 'd . . u 1pr Harici NuırUe "rii iel'hı tlaveH ÜZCTinf', Macarlfıtan er ı ı a re . .. . tim" . . eı.. ye e ne Ct:.ıenmı.ş ır. u n cep- ente.rnasyona l aresıoın m cs:;c 

Bu u·=ı il de ··!;.° - bu'bl)oe nazın v~ Bariha, 23 vazifesi bur cemı::e 12
1:11 ı:p henin şımal kısmında ternızle.me selerini bir tı.rafla v" habers·z ola 

ten, .a.pekll rı • ~ se • lıimmasanide Alman: ayı &baret tiği üzere terakk~ etmesı .. _ımsa, harekfıtı da <levam etmektedır. rak değiştirmeye n kaldırm '' a 
eek .... bu utm, Sofyauln siya· ecleoekü.r. ~lacar h:.ırbiye n~ın va fi 1 erin yerine bunun için zarurı olan buvuk VC' Royterın ArnavuUuktakı muha- tetebbils etmesi tizerine k 'r 'c 
retleri •e mabatla yaptıtı 11 .. e- 25 kinunftll&lıbe kadar Berl!nde Subaylar getirildi, imell tedbirleri hazırlamaktır.• birine göre, son gunlerde ;.ijşman tin İngiltere tarafından' pr. e~to 
iilm-.ekte ise ele, 'Ruzvelt tnra -, ıwacakıtr. -o tayyare} rının faalı~ eti azalmı , edildiğini hatırlatmış ve tlemiştir 

(Arhlı Sa. 5, su. 1 ele) zabıta işlerinde Koordinasyon he- buna mukabıl İn ılız ve Yunan tay ki: 

Asker 1 Makam- yeti dün Başveki- (Arkası Sa. 5 Sü. 2 de) (Devamı Sa 5, Sil. 8 ela) 

Sahte pasaport u kalp ıara Devredildi ıette toplandı ~~ ™ ···---- ··--· •.••• ..._ .... ).,,... 

Ankara, 22 (A.A.) - Koorclinas- [Ci ~ ~ fi rı l Ç f rJ el e :0 

St ı • •• •• •• ı • Antonesko millete bir yon heyeti, bugün saat ıo da Baş- _ _ z:: e r 1 n g S U r U C e r l b • vekllette, Başvekil Dr. Refik Say- ~-==.-......~ .. =-.. ...;;;;;;;; ........ ==.:-.---;;;;;;;;;.-..;=~=---..-.....-.=r ===~~ 
. eyanname 4) eş re ttı damm riyasetinde toplannıl§br. Bu crlevhaya go~u ıhşıp te bu Mana •• , ...... 

• --------------· Jıazınıı okumıyacak ınsan olannya· v 
PotisMüdürüdP.iTiflliri:d, ,.tii~ffjjEij"Sgi;;;;_. ' cağına eminim. Zira paranın bir Bı·r nara I DUn Adliyeye verilen dokuz yabancı 

sorguya çekildi, dördü tevkif edildi· 
o·r .. ürk I I n En de mane,isi basııacağı fikri karıı- r 1 

Btikreş, 22 (A.A.) - D. N. B.: lı Y 8 n ıımda, bu a ıNla, hiç kimse Jibyt 

Memleketimize ayn ayrı sahte p ısıerling bulunmu~tur. Bul 
aaıportlarla gelmış olan 9 yaban-, la ve lta a ılc kurk t c 
cı dün adliyeye verılıniş v Sultan- pıGJctıadır Üzerınde bu 
ahmet ik ncı sulh ceza mnhkeme S ng~n onar Ster 

General Anloncsco, balen mem-
1< f't hilkum sürmekte olan da 

inl1k dolay e, millete 
n bir beyanname neş:retmif-

sınd rguya çe k oturı G n ral, beyannnm sinde, dev· 
Alm , Slo k L h t mi ·r. e ağı nü, nıcmle-
kıt?lSt!lerd r im Alfred Ha) ını k n<iisinin l.."lirk t1 k ti t en vlk ye etmek vv 

Al Hayrm Yul Vernar Jo pt mı, uz rmbe bul m 11 fın ku tarmak .için ı-
tt a r, Antuan Rap Merten rkı t o ar S " ın bankno--- a a ~ lund ğunu b ldil' 
Sandes, Yakop Va s, Armos Gu- tun sattığ kü n bed olarak m ve hükUm te rı aset etmekte 
tentar, Jozef Pug a ve Gage Ki- So!yadak! h. ar ad~ afından •olduğu dbrt ;ry için<ie yalnız vata 
:n nderilıdığinı, p alarm sahte ol- na hizn et tt ğ ni ve eylemJftir • 

.Bunlardan ilk dordü nhte lngi- duğumı anlıyı ca siırme e teşeb- Memleketin gençl ~ dayanan mil 
liz anktonları suı-mek ıruçile de büs etmedığin mişt r. ıı le3yoner re3ım ~tin biltü.n 
~..:.~n bu unmaktadır. Bu d6rt Altred y raber dilerle- sınıfların v butun nesıller Din ı,. 
-,..en Alfred Hayim üerinda 146 (De ... Sa. 1. Sti 1 u) (Arkuı Sa. S, R. J te) 

Ucuz ve En kalamaz. Y_a_za_n:_A_. ~e" ki~ 
G •. I Gazetesi Halbuki çoğumuzun par•dan da-uze ha ku\'.,;etli bir para olduğundaa MİHI: 

- ...... habenb buhıncluiumu:ıu haber Mil) oaersiniz. Otomobiliniz hir -
!_Şuhut Cumartesi vermek Jsthorua: denbire bir yamaçtan )uvarlandı. 

Paranın bir tarifıni aımıak biç içinden fırla~ıp bir ka:\'O parçası· 
Sabah l Çık 1yO1 aklını da11 ıeçmiş nıidir? Jo'akat na tutundunuz. Birkaç dakika .son 

Bu Gazete Bir 
Şubat Günü 8 
Sayfa 100 para
ya Satllacaktır 

n • ...,...._.. 

en dogru tarifini? O kadar milt - ra uçuruma Y\ıvarlanıp par~a pnr
la hır lrovvet olarak kabul etti - ça olacaksmı2. 
ıunı p r ıırf, cemb etle maddi Oradan ıizi hiç &annr. yan bir a
mil batumzı temin eden bir va- dam geçiyor. Elini u atıp sizi tu
aıta oldu u ıçin bu kadar ku et- tacak olursa, lmttulacaksınıı., hı~ 
h ve nı hımdir. işte cemiyetle ma· 1DU1a uçurwua uçacaksınız? .. 
•e\J nıt na ebahmızı temin eden Şimdi mi1yonunu mu kıymetli-

mcı BOY.faya bakın ı •iitt bır para urdır ki, bu itildi- dir, liİı.i tarumıyau t.u "amın e• 
'.:J• tlmı paradan dalla milhimdir: miyet ıevcisi mi? 

Cemi d C\: ırili ! (n.ı.. "-a.rıç'YQll ... S, Sü. '1 .. ) 
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ifllm--ALi RESÜLDEN SONRA---.. Ekmek 
Fi atı 

DIŞ 

POLİTİ BAGDADIN 
SON GUNLERi 

YAZAN: ZİYA ŞAKlR _.,,, 
T elrilıa _,,wuanı 29 1 

'{ anndan itibaren 
ekmeğe on para 
zam yapılacak 

Tramvay malzemesi, Taleb-e)"'e: 
otobüs getirilebilecek dans yok 

1 

Balkan 
Cep 

Hosan bin Sehl'in Hatice Boran 
isminde dilber bir kızı vardı dtlll.. Amen°kan Fı"rmalarile esaslarda mütabık ka- Hayır müessesele - 1 

cEkıınek :ııarh komisyonu• ~ 911UUlyaya 

belediyede toplanarak yeni e!trnelı: lındı, Vali Liıtfi Kırdar dün Ankaradan döndü rinin danslı toplan-. ~ A ı m a n 
(Halife (Me'mun) zamamnda, Memun, bu davete icabet ederek fiatfw•ınıı tespit kie.tmciştir. B~n~ gö- blanna gidilmiyecek ııia çoğalt 

d bd bel . ,_,_ 1 1 .tti re ıa. ar yarm uma gunu sa- Vali ve Belediye ReisimiZ Lirtfi görüşen gazetecilere Ankarada ie- büıüa Balk .. mer 
fırkacıl>k itirasları bir dereceye e e ı .,.. a ay a oraya gı · bah K d d" b Ank dan -ı...... · ı·k · · '-ile • • .+ ,._ Talebelerin mektep saatleri halli • _ _._ ve V 
....... r tevaldııuf etti. ,,.,..ı,.a bu ut, Ve (Huım) ın eedad.ındm Bıökai ..__ ındaa iti.haren 10 para arotaeak ır ar un sa ah ara ~ tini a ve ımar ış..,, ugr-g.ı5.nı bu"v"''- ::=: mm 
"""" .... ~-~ ..... rimize dönmüştür. Vali ve Belediye söylemiştir. haricinde danslı yerlere ıit- • .... -• _ 
(İıruunı Ali Rıza) yı ikram Ye ih- eden muhteşem konağına indi. Ho- B. 1 R . H d . t da D"" taraftan t idaresi- melerinin katiyetle meaolııa- .ı: •• ve uabivet h'i§P' . _,_ , uhtelif 1 rinden -.. e ediye Daimi Encümeni bugün eisimu ay arpaşa ıs asyoııun ıger ramvay -9'" • _ 

ti.ram ile Medineden getirler.,.. rasan ın m yer e .. - to 1 k b k tk k tas- Vilayet Belediye erkanı tarafından nin getirteceği. malzeme ve otobüs .ması dün aliluıdarlara ah-- huam ld, bu ukerı ııe 
(Velihad) lık makamına geçirmif- len heyetleri huzurupa kabul e<helı: .P anara u ararı te i ve · ti !>I'" ol Ufiu vazi olarak Flihrer ilıı 
ti·. hepsine hılatlar .n...ıirdi .. Kı--'- dik edeuktir. istikbal olunmuş ve doğruca Vili- !erin dövizleri temin edilmif vebwa aıye e te ıg nam r. .,;,li '-"-·'-- ve an __ .. "''" ~u-· yete gef..ereit burada yapılan büyük !arın Ameril<adan celbi bakkında Talebe, hayır mileaaeseleri •- -- c:xa 
Me'nnınun bu hareketi, Abbesl tar silAhlar hediye etti. Pwlelt zi- "' cemi7etleri meafaatiae ve- kuadım sonra if .. ve · 

V • ı· " Pasif Müdafaa toplantısına iştirak Amerikan firmalarile yapıla:ıı te- .-hanedanmın erkanuu gücendirdi. yafetler verdi. 1et a ı n ya gı rilen danslı topl .. tılara dahi bir ııörü§lllede bulu• 
Abbasi saltanatının, {Ali Rest11) e İmam Rızanın zehirlenerek vefa- et..ıiştir. maslar neticesinde esaslarda muta- ıritmiyeceklerdir. müliluıt haklu!lda 1_.ı 
intikal edeceğine dair her tarafta tı dolay•ile hasıl olan gerginliği i Doktor Lütfi Kırdar kendi.ııile brk kalınmıştır. L ----- resmi hiçbir teraşşüh 
bir telA§ başgösterdi. Fakat (İmamı izale etmek için ne mümküıwe yap-' Piyasada azaldı 1 1 göre,ileri siiriilen müt 

Ali Rız.a) akilane tedbirlerle hükı'.ı- maktan çekinmedi. fiatlar yükseldi lngilizler zcy- 1 Peynir işi yeni 1 l p I y A s A 1 yet mulıtelif memlek~ 
mete çok büyük hizmetler ettiği i- İşte bu arada mühim bir hadiae _ ııazeteleria kendi ııörliıl 

çin, bir müddet IOnra bu teljşı m. vulı:ua geldi lı:i bu da, halifıeniıı bir Şehrimi2deki vejetalin yağı mik- t" " ı k bı"r şekle gı·rdı· Dünkü ihracat ve ifade etmektedir. Ma 
kılnete intikal etti. aşk macerMına ııt.ımaa idi. ~rı gayet azaldığından perakende ınyagı a aca ter &anelti!I Aıneriluı 

Ancak şu var ki, bu sükün uzun Hasan bin Sehl'in, (Hatice Bo- satl§lar a?.alm~tır. Bu nevi yağla- ithalatımız 'ae teklif ettiti ve heBll 

sürmedi. Saray entrikaları yine ran) isminde bir kızı vardı. Heniiz rı imal etmek için hariçten iptidai İzmir ihracat birliği Tacirlerin teklifleri Alınanyaya dün yeniden 150 bin leria doayalarııtda .ıı 
beş gösteroi. Ve bunların neticesi on beş :yaşında bukınan Boran, em- madde ithal edilememektedir. Bu liralık tütün ve 60 bin liralık fın- oı .. bnaa projeııile 
olarak ta (İmamı Ali Rıza), nar salsra güzelliği ile bütün Hor-n seb@pten bir çok imalithaneler ta- reisi şehrimize geldi bugün görüşülecek dık ihraç edilmiştir. Bwıdan baş- ne:ııistan v~~ 
ııerbeti ile tıeamim edildi. diyannda büyük bir şöhret kazan- tili faliyet etıniJlerdir. İngiUereye yeniden satılacan Buzhanelerdeki peynirlere hü- ka muhtelif memleketlere 22ll bin yanlımcla TraWaqar ta 
İma= zehirleten, bizzat halife mıştı ... Halife, Boran'ı ilk gürdqii Beyoğlun<la büyiiJı: mağazalarda mallar meyanında lcülliyetli mile- kUm.et tarafından vaz'ıyed edilece liralık ihracat muamelesi kayde • r: bir nevi m~•-re 

Me'~ idi. Ve Me'mun, - anda, derin hayretler içinde keldi. bir küo '\'ejetalin yağı 120 kurup tarda zeytinyağ olduğu öğrenilmiş ği hakkındaki ihtar üzerine bazı dilmiştir. yedee pkil-eN, B 
olan (İJnıı:m) m, ııaray entrilı:alan- O derecede ld, bu hayretini gizle- kadar Slfhlmaktadır. Halbuki Fiat tir. Bu utışın teferrüatını tespit peynir tacirleri dün Mıntaka Tica-ı Diğer taraftan dün Burgaz tarı- Batvekil Jl'iloha -
na k4.l!'buı .....,,.._._n son derecede yemi·~: Mürakabe Komisyonu vejetalin ....._ .... Wıere İzmir ihracat birlikleri ret Müdürlüg"üne müracaat edft'ek kue piyasalarımızın muhtaç oldu-,.. • .,.~ ,__ ..... ~ eıli* ~ alJ'-ti, 
teesııiir Mııaetti. Y->•"- ..1--etin _ Ylftb' Bu bibedel .............. yağı için azami satıt fiatını 80 kı.- reisi Atıf İnan -hrimize gelrni• buzhanelerde bulunan mallarını ğu bazı mallardan ithal edilmiştir. ''--li _ ... 

......... ~~, ... ..---. .. . de ·ı . . v . ,.... .... Bu alla ınd -L'-· _._ yaV11f yay .. .._ ye--. 
vicdaa azap ft ıztaabmı tahfif et- han · baJıti JmiMna · edecN ruş uzenn ıı. tespı etm~tır. eJe.. ve İngiliz Yakın Şerir. ve Balkan- piyasaya çıkaracaklarını fakat ken- m r meyan a m.uuue -· nklia :m8aak olalılleak 
mek için İmamın maldıeresi üzeri- "'-'gı yar namp talin yağını fazlaya satanlar halı:- !ar Ticaret Birli"' Reisi Lord Glin t'jlerine pahalıya malolan bu pey- samı, kağıt, sigara kağıdı, demir .,._ -~ 

~ ·" kında · ·· · '"' ı add ı · rnik 7a 7a __ ,__ .. 
ne muazzam bir türbe ilıf8 ettirdi... Diye IMıjlnll. Ve 0 andm iıiba· . ~-Murakabe KonDıı,onuna oonner ile görüşmüştür, nirlerden zarar görmemeleri için te • mensucat m e en, ve ılildatirila cllr'pz· 
Faltat bunlar, <Ali ResOI) edtinı ren de' lmllıinde bir llfk *ti yan- bir çok ihbarlar yaptlmıştır. İngilizler alacakları miktarla fi- fiatlara cüz'i bir m'.ktar zam yap~- bulunmaktadır. teşkil eılıecelı: lı:fııfi uıbep 
ile Şiy'tleri tatmin etmedi. Kıa bir mıya "'tladı Ve nihayet bu ate- atlar üzerinde bugünle.rde ıeklifte maaını lstem~lerdir. Mıntaka Ti- Gümrükteki balyan lertllr. 

-~ sflktn bulmuş olan fırttacı- tin ıztırabula dayanamadt. Kwnııı D - v· ı... tt bulunacalı.lardır. Yağların sevki- car~ Müdürl~ğü ~u mürac~atlan mallan Alman ve ~y .. 
lılt ~leleri, yine her tarafta kendiaine nilcih edllmetıi. ~ Ha- u D 1 a ye e yatını kolaylaştırmak için lüzumlu tetkik v~ tespıt eyliyerek Mur.aka- İtalyan ticaret anlaşmasının .,... ylllli Ye asked n:;iyed 

başg&nmü. (İmamt Rıu) mn ma- san bin Sehl'e müracaata mııclıur toplantı yapıldı varıl ve teneke temin edilmekte- be Komısyonuna havale etmıştır. na ermi" olıınasından gu"nıriiık:leri- rafha mtitalea " ~ 
~ ola-'- "'.,...,..._.. ..... ~"''-" ,....,._.,,_ L-• .. ı. dir. Komioroon bugün öğleden sonra ya- -. ---•--
_.. .-. ~~~...,.,.... .. ........, ....,.. -J mizde bulunan bir kısmı İtalyan bua karalara•~· 
iüny9ya ilAn etmek için, onmı tür- Hıuıan ba lzdiva tettifinl, büyftk pacağı toplantıda bu meseleyi de mallarının ihracına müsaade edil- ötedeaberl mit.mil 

besinin bulundulu yere, (Metbed), b' • . ti ~- bul .-.: Hali Bu-yük' ala"' rm dene- il o 1 E F E R R I IC tetkik edecektir. memekteydi. Anl••manın- meriyet- İnıiltere .... Amerilı:aıJll (Ml!fhedi ~ıkııdcfoea) f&hnlert. -.. ır memııwuye e __ a ...... - -, 

rildi. fe ile kmnm iaıtivacı, hiltiet ma- mesı' hazırlıkları bı'tti" .iki · d • O N I V E R S I T E ten kal.kmasından evvel, siparif e- siae olarak, mihverciler 
yenı ra Y'f ratuyona dilip gümrüklerimize gelen mana. pacakları lıanıketleri 

O ııırııda, A'bbast üHı:esintn her kamı. ile Şi't!er. anamda. tuvv_etli Dün sabah Vilayette aH!lradar kunılaCalı: rın ithaline müsaade edilmesi halı:- ketamlıdı: perdesi ile 
bir -·-"- •-'- _.. ___ ....., i_..,,, AJi Şir NeY&I :..m ihtifal 

~ ~ ~·· isy~ ve ........, ..,.,.... .......... ...a~ .. : 7ıcııvaı; müdürlerin iftirakile büyük bir _Anlı:aradan verilen .. ~~ıl~~t~ Büyük Tül'lr şairl;;iııden Ali Şiri ~ bazı ithala~ın Ve. - vaffak ohıyerlar " 
flıtililler hülnun sürmekte idi. Ha- karan, derhal ilin edildi. Parlllk toplantı yapılarak şehrimizin Pa- gore, Matbuat U. Müdurluğü iki Nevai i in 

9 
Şubatta Üniversitede , lrilete yaptıkları muracaat tetlri!ı: dikleri darbel ıle daiDlll 

life Mr.ıwı, bunları teıılrin elmiyıe bir meı · •le (Boran), halifeye ili- sif Müdafaası için alınan ve alın- yeni radyo istasyonu kurulması ü- büyük ~eraııim yapılacakıtır. Bu edilmiş ve muvafık iÖrülmÜfttlıl'· Mlyilk Wr ııe7 qırey 
~ (Ali Ree6J) ':*'- ile pnlandı Dl1tün de, kura bir müd- ması icap eden tedbirlerle yakında rerinde ~ler yapmaktadır. Da- münasebetle edebi at fakültesi ta- Anadoludan bol ahire Alıaaayuııa yabada 
Şiy'tleri nwmnun ~ istedi. (İ- det sonra, Hasan Xıı Sehl'in {Bağ- yapılacak olan büyük alarm tecrü- hili neşriyata tahsis edilecek olan rafından resam Sa~ e . . büyük I' yapmuı, öalailaıleld 
nıam Rıza) nm •un edilerek ve-\ be h !ık! - .. "lın- ı- T bu .iti ;ot.~ urd y §8tr1ll re ıyor ya wıaimhııle 10a " dat) · arı.dair' (Feınmil _ Selh) azır acı gorıışu lif ur. op 1 --,on Y umuzun bir tablosu yaptırılmıştır. Birlraç gündenberi AnadokJdan 
fatından ııok mitte · olan Hicaz crv ı Jantıda örfi İdare Komutanımız her taraftan müsavi derecede pü- Mer 'md . . h t •-•--Lul pı·y-·•ına mühim' • mik _ feylemeli takriben 
h kına . . denilen malikaneııinde yapilacalt- . _ _ . . . ası e şaırın aya ı ve eser. uı .... ., - _,...., waw oı..aı.ıur. 

al bir tarziye Yenntf olmalı: Kongeneral Alı Rıza Artunkal da ruzsuz dinlenebırecektır. İstasyon- 1 · halı:k ııda lr !ar ı. tanla zahire gelın. hııfl•m•p. •-
. · .....,.., rde bir ali " tı 1 J bu 't h · imalar · · en 1 onuşma yapı 1 F.ARa Ahmm ricali ~n ora:ıoa .,., ~e n v gon- · . hazır bu unm~tur. arın teraı aız o ı ıçın cak ve eserlerinden bazı parçalar Bu münasebetle nohut ve fuul:ye 
derdi Bir tareftao hall1e ve diier ta- nerede kurulmaları tetkik olunmak okunacaktır. 1 fiyatlarında bir miktar tenezzül harlıia aoa yw MI~ 

Fakat; hem maiyetindelı;i Türkler raftan da Hasan bin Sehl'in hazi- B E L E D / y E tadır. başlamıştır. Buna mukabil pirinç susaa4a müttefiktirler, 

ve hem da Horasan halkı halifeden neleri açıldı. O zamana kadar em- Muamele Terrniainden Bir motör battı. dört ~vat~ı fazı~ ~ karşısında yük ~ ~i~:!:"' 
yüz ~. Bu, öyle bir il- &ali görii.lmemi§ ve işitilmemiş de- Bazı tramvaylarda bütün muaf küçük aan'at erba- kiti boiuldu • selm.iştır. Bınncı sınıf mallar . ti 
yan bıışlangıcı idi ki, bir anda Ah- recede ınıthletenı düğün hazırlık- lranapeler lraldmlacalı: bınm karneleri B6,5 _ 37 kurut arasında satıınuık· Ç~ ~ v.e hat 

Şilenin Kwca köyünden Mmı*a· ya WliJ'or lıi, lnl yıl 
bul tahtmm altını üstüne getire- lan bafladL Şehrimiz tramvaylarından din M le . 'nd uaf •·· f Ç al 1 İ tadır. -'L- - t _ _.,. __ eıle . . . . . . . - uame vergısı en m .... - a ınarın m ı o an smail kapta- ..-.... •• .... .._... 
bilirdı. Dıcle selııline, binle-ce çadır ku- gilleri müsait olanlarda bütün o- tulan lrüçük &an'at erbabının cMu- nın idaresindeki •Lütfi Bahri. mo- DemiryoUariJe ihracat mam olacaktır ve bi 
Me'muıı; bu felaketi hisaeder et- ruldu. Her tarafta tellallar bağır- kıracak kanabelerin kaldırı1mw w afiyet karneleri• almaları için def- törü evvelki gece batmıştır. İçin- Ballı:anlarcia son günler zarfında cleıllil pbi, mtlaavi 

mez, hanım l!nüne geçecek tedbir- tılaralr, Abbasi ülkesi hudutları için böylece daha fazla yolcu nakli im- terdarlıkça dün sabahlan itibaren de bulunan Hamdi, Hüseyin, Ah-- vulı:ua gelen feyezan ve kar frrir- !aarelıe •O.a" ~· 
ler alıruya hefladı, Gerek sarayında de yaşıyan herkes, halifenin düğü- .lri.ıı1arı etrafında ~er yapıl- 1 aylık bir mühlet verilmiştir. met ve İstnailden henüz ibir haber naları yüzünden bazı yerlerde tren 1MZ yllıatla ıı. mmevl 
ve gerek Samlıra kışlalarında bu-. .. da et olund B' taraftan maktadır. 

1 
lıo im b beptea teılricea clenuılır..u.r 

hınan Tilıt: askerlerine bol panı- nune v u... ır Karıaım lrız'"R ......... ile ahnemamlftır. Boğulmaları kııv " hat arı zu uş ~e u ,_ la-"" ı.... bir helrlkattir. 
da Hintte M dan Y ~nden Y anilrapıdalri yollar •· --..,... vetl.i bir ihtimal dab.ilindedir. vagonlara yüklenmıf olduğu lıalde ..._. :'.""" . 

!arla ihsanlar dağıttı. Ve isyana mi ' 11, ısır ' tamir edilecek vurup yaralamıt iihim miktarda ihraç mallarıınız aleyh. eaialiııMki 971811 
ni olmak için de, saray erkanından hatti Biunstan, '·ervanlarla dfi~ tl'akildarda İnadi;re mahallesinde Ha.. Çiri luratz1 bir çocuk m ciler ıpa hayati ehe 

lev d Y _,.,_ · da Ata~ nıç ookaiuıdıı oturan Arif laminde bl- istasyonlarda kalmıştı. Bu hat:ı.r- .. ·--ı-L.:u... BlantJı"! (Hasan bin Sehll ı Horaaana yolla- eşya ve azımı getirtiliyor u, eunuapı cıvarın ve ·~ mahlrı'.im oldu d bir k tamir edildi-"'""- .. ene-..-......-. 
B 1 k d bul !la rbıi kan.mu 1<ıqın - ile döverek .. an ısmı ,.~u I , .. _1.,.".__._ -'d"""• ılı. Bir müddet sonra, ülkenin her u van ya ının a unan yıo - ııır ourette :ranılmwfbr. KMnnpaşada Y....ı,eblrde :ıtarw.tM ihracata baflanmıştır. Hatlar bir en -·----:- - --

Hwn, aslen (Merv) li olup, çok kÖfe8inıdm insan akınları bafl•d• nn esaslı bir şekilde tamir olun- Yaralı - huıaıw.e,. ~ IOkaimda ıe numarada o4ura11. o-- 1raç güne kadar tamamen tielıd, ta Böyillr Britaaya 

büyük servet aahlbi bir Şiy1 idi. Her ,ebirden. kafile kafile hallı: mu maları lrararlaftınlmıştır. tabltikaB. ta b "._:'.'."!"...:........___ ... __ dün Be7azıtta Ol<çularbaşında çivici Alt nakliyata açılacaktır. :ı::ua =a Y 
Bu zat, alle8i efradının o havalide- -ı.ı. • .ı- uİ>•ler çalgıcılar rak- il' ÇOCtl& -- Kemal Tııt'IUUD d&k•nmııJan ~ kilo- ft 

iri nüf kudretinden istifade ·~u-., Y-- • • Elini lealıeHıJe bpbrdı . d i 1 ti_ Jul< bir paket ~un çivisi çalarkm YtıtilköJde nhbm ,ap1lacalı; •• ela~Hr. 
ede ek~ ve .. .. ti V ha. kaslar, cımbazlar, türlü türlü oyuıı- Galalada Cetıne ııokaiında m.,.._ BllPl<lalla oturan ~ kızı 4 yaşla- - -de 7"k• mmıf ve Sullanahml!t y 'Ik'· de beledi büyük Sııa ilrl lıaftaıua 

r 'ısyan&n onune geç · e cular ,..~,..-- · k !ardı. fabrilramnc!a çallf&ll Kamil ııol ellnl - rındllki ~ - merdiveole..- üçiinııil ııulll ceza~ muha.. ~ oy . _yece ve IAaa edilecek el1lnll, 
lifeyi Horasan halkı ile ~ ' y-a- yerme oşuyor tere m•-e kapt.mıı, haof•M-.,., lııerbn dlilanlr J'8ralaDmıf ,.. 8ilii ııo- keme.! J'apılarak bir 
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.._ malıldba yenı nbtım lDfll ol11rmıas• tarar-

için Jıılerv'a davıet etti. (Devamı \Br) kalclınlmıtbr. cıılı: _.,_;y lraldınlauflu. edilmlf w clerlıal tevı..ıı olımmu,tur. laştınlmıştır. üç cephede ... hrw 
makta oklutu göae CUP" 
yHalri tah1iut ı.a, .... ,... /lctl•m111 Elelll R-ı: 71 1 bil varidat kapılarınullUI lıir çoill -lhı -• · il., epey zaman de, ribgirla 1avralnp 11ÇU9811 ._. Ba7atJarı ltu fekle p.liktm - lar sbl ııtlmbe W.. 

l 
lrapaııdı. Beyoj'lundaki han W- Ü ıievam eılQr•- ı.ı-imiai bt'l ı.ruı Myazl,P .. nki kara, kirli bir bucün değilse, yana yiae a711İ kat ediline Alman lata Ç <(>J l)ı S'\ ~ v o D ccfl o C3iJ' o sinden ~lhamdülillü. Üf ~ır lrir 111rette tufiye etmeliyis... Bam ... renk alnwıtL tehlike ile kar11l8fllll7aealda llUJ'- na lıeyuna ulrilleri 

~ U U &\!5:ıı ll'Y aldığımız yolı; bır tamir lıeıa. tlililılen ~ yok ,... Bürhan Şevket, sisaraa1D1 ....._ dı7 kili f'ilefu Rıuçlıkta»: 
y • lJAHMUT YESARi aulır çıktı, iiate veriyonıa. Bahçe lıaauıa sklecek... 8eara vfak tefek nm tablasına atarak, ona Yaklat- - Pelı:i, dedi. Naaıl istenen ly· - nutkundan ~ 

azan. · - kapısuıda diikki•ı At111&malı 1- hrçlarımız da 't'lll' .. Ben bir çare mıştı : le yap... hidi9e J'elrıllleriae J' 
- Fakat Njpr da inat etti. Ben - Evet... Cidden miilıim_ Se- mişiz, şimdi oralar pek kı;vmetlea- ıliifüıulüm. _ Zaten bot dııru:Jor... ~ Burhaıı Şevket, eaua eJleriaılea Röyteria dtlaldl _,_ .. 

onu ne lradar se• iyorsam, o, ben- niııle batbep verip düşünelim, va- di. Gala tadaki şarap deposu şimıli Ellerini 'lljvfturuyer, başını iki J'U da bu yaz da, bir yün bile ııi· tatmalı: istedi: grafında Bulgar aiJ'ııuC~ 
den kaçıyor. Hem efendim, par- kit geçirmeden bir karar vermek elimizde olsaydı itimiz işti. yana sallıyaralr, atisünü kaşını ey· dip oturmadık. Kiraya da v- - Ma parol, bea de ~ Pliitea- auniyeti mudp !tir 
malı: kadar çocuğvn tahkirine dıe mecburiyetindeyiz.. Durdu; zihnen "8aplar yapı:Jor- natıyordu : miyenu. Kiraya vermek için bir• 

1 
airim ... Fakat bu öyle IMr medtvi- ılişi &öainilllM hllhılilallllı 

tahammül edilmez y• ... Niçin bana Sadiye, merakla serdu: mUf ııibi &özlerini tavana dikerek - Muhakkak Mnim dediğimi tamir iater. Ne ile tamir etti • yet ki ... Düşün bir kere .. , risin Alınan ilıteklerhıe 
Beybaba demiyor? Bu bir izzet;.. - Neye?.. bir müddet düşündü. Sadiye, koca- yapacabuı, demiyorum. Ben, yal- l'eeeğiz. Güa geçtikçe daha vi • Sadiye, ellerini çekti: uysal olmı7aa !tir h 
fis meselesidir. Beni babalığa il - nız filtrimi sö7lü7orum. Mal senin, Anlıyorum. tib 

1 
... ,., dili Bürhau Şevket, bir eli pantalenu. suun bu hikim, ınagrıır tavırlarıaa ranlaşıyor. Büsbütüa kı.ymeUen - · u ey eaı5; isi 

vık ııörmiiyrr mu? Eğer seaden 1 benim ka..-Ag-a hakkım yok .. Za- F-'--t Burhan Şev .. -t, '-•-- h iri y 
1 

_.a. ' n.u~ cebi~de, öbür elile saat zinci- alışmıştı. Endişe içinde, kalbi sıkı- --.- düşecek. .. Bir istifademiz olmadık-- ..,. ..., •-- usua , ugos avy-
ıüphe edecek olsam, çocuğa ı.u nnı çevırerek odada ılolaşmaj'a prak onu dinliyordu. Bürhaıı Şev- rarın neresinden dönülürse kardır. tan başka üste vergi veriyorua. 811 ehemmiyetahı, lrilçtik bir 1ll'S11.- nın pelitikasıadan me 
ö&reten var, diyeceğim... başl8llllftı: ketin sahte, ca'li bir nezaketle Ne çare, bal-a sukuttan kurtar- Buırfut iyi bir fiyat bulabilirsek suna bir emir teUIJı:lri ederı, oauu har edilmektedir. 

Sadiye, onun söziiAü kesti: - Evveli, hayatımızdan baltse- ııöse baflaması, hiç hayra alamet mak için haMulemizdea fedakir- hanı kurtarırız, borçlarımızı tamis- ıııtıraplannı pa7laşaa müşfik, hay- Baisidimhıır Ruzvel 
- Bili7orwn, sen haklısın. .. Ni- delim .. Misafirler, ziyafetler bütçe- deKi]di. Bu, biraz tehlike işaretle- lık edec:ğia. teriz. Hatti biraz da para artar; nlıala bir bca tavn talruamıttı: has ve müıneu.ili de 

Pr haksız?.. mai sarsmadı desem, yalan ... Ha- rine benzerdi. Sadiye, bu mukad- Sadiye, sesi kısılarak 1erda: onunla da bir dükkiıı, hım hissesi - Bayır, ııenin milte.ir ol-nı Sofyad.a mükilemelerle 
- Riea ederim, kina7e7e lüzum yat eskisi gibi değil, her feY pa- d'melerin sonu daima bir felikede - Ne demek istiyonusJ' Açıkça gibi kilçtik bir irat alabiriz. iA --· Biliyorum, lla yalmm dür ve kat.i olarak 

yok. Filhakika büylilr bir bbalılr halılandı. Sonra, senin tem hesap-1 düiümlendiğini iiirenm.İfti. sö7le.. Sadi7e, onn daha fazla ctillleınek naııaruula --"' lrı7meti lıtiyillı- . . pol.iÜRıllrım 
ettim hünü niyetimden ıüphe e- ların, evin maarafı, NiO'İlr, fil, bu ... , Bürlrnıı Şevket, karyola11111 ya- - Yalıyı Atalna! istemedi. Mademki, lıa zanırt Wi, dr ... Satalım ılemekla hemen A- İnırilis 
ılilmesi, doğrusu canımı sıkmqtı. Filhakilra b911lar ayrı ayn göze çok nındaki masanın üzerinde dunm Sadiyenin ,reıııri 11p11uştu. Ten- mademki aetkeyi d~ştinaelr b- tılmaa za.. lleflıa lıir flll9 ılilfi» 

- Mühim hayati maeledeu bala- görünmüyor amma toplaJ'lllca &-! Sadiyeai.a i.ace ııipralarmclan al- vim edillllİf gibi ayağa kalktı, bil değtldi; uzak veyahut yalrıa ol- riia. ita haWe ki, Bl:R • 
ıeılecıkük. pey yekh tutuyor ... Buna -ır-- · ~ pencerenin )'aıuna &itti. Bahçe- masmua ne ehemmiyeti olaltilirıliT (')-e• var) (Anıuı 5 
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ütün satışı hararetli 
ekildedevam ediyor 

Kameran 

ve Kongo 

Hakkında 

Zir;:~i~::::= Amerika, ar i tayya- neşriyat! 
4te ,ize bunların ortaya fırlat. 

Biz makina sahibi oicluk, daha 
çok makinaya aalıip olmak arzu -
~undayız ve nıutlaka bu hedefimi
ze ulaşacağ'ız. Fakat makiuııyı be· 
niınserken topratJ. bırakmadık bt

•ı b•t• k • t• f m19 oldııjiu en raalı bir örnek! re 1 e ı ırnıe ıs ıyor • Dünkü Son Telgrafın &!\tahke • 

-~· 
Satış 18,5 milyon kiloyu buldu 

.sı İzmir, 22 (A.A.) - Tütun satışları hararetli bir plcilde devam et-
,1-J ektedir. Dün akşama kadar yapılan satıf on 9ekiz buçuk milyon 
gı- ıloyu bulmuştur. Halbırki geçen sene ayni devre zaı:fında ~ .nuk
,ltar tfıtün ancak bir ayda satılml§tı. Fiatıar mcmnunıyct verıcidır. 

.,1 .MANİSADA 800,000 KİLO TÜTÜN SATILDI 

yl 1.fan , 22 (A.A.) - Bll' yıl istih6alıi.tı bir buçuk mil~·on kilo olan 
~Mani~a merkezinde bugüne kadar 800.000 kilo tütün satılnuııtır, 
. Baı;ta İnhısarlar idaresı. olmu üzere Türk Tütün Limited ve yerli 
~ı; iırünler şirketleri piyasada müe&bır rol oynaım31'.ta devam. ediyorlar. 
,.c.ı1Bugünkü hararetli alıma nazaran bu mıntakadakı rekoltenın kuıa bır 

1rı1 anda kamilen satıjacağı anlaşılmaktadır. 

lngil tere, Hür 
Fransa ve Belçi. 
ka anlaşma yaptı 

Londra, 22 (A.A.J - lng,Jiz hti
kiımeli ile general de Gal!e müda
faa konseyi arasında Çameron için 
bir iktısadi anlaşma yapılmıştır. 
Anlaşma hükümleri mucibince 

İngiliz hükiımeti, hür Fransızlara 
kao, hurma mahsulü, palm yağı, 
Amer;kaıı fıstığı rekoltesinin tama
mını kahve ve muz mahsulünün de 

Yazan: Şakir Hazım Ergökmen 
rak.nııyacağ'ız. Esasen ürlı n a- Bır~k Amerikanın İngiltereye 'Yeti kendi kendine meydana çıkar. 
kıllı bir makina sahibi olmak için havacılık saha,ında yapacağı yar- IHalbulci bütün 'bunlardan ba:ı
toprağı ihmal etmemek, bilakis ır dımm ne olacağı hakkında biı" fikir ka, bir çok mühen~lerin para te
nu daha verimli bir hale •okmak edinebilmek için Amerikan hava darik edE:rek tayyare veya tayya 
kati bir lüı.ıımdur. Ziraat insan i- endüstrisinin ne olduğunu bilmek re Jmalatını iııolayl !ırmak üzere 
çin olduğu &ibi mak.ina için de, ve ne olabileceğini tetlcik etmek la- sayıs12 denecek kadar büyük mlk 
•doyurucu. dur Ziraatsiz endüs - zımdır tarlarda tayyare parç· ı fabrikala
tri aç kalıMğa mahkumdur. Bu İlk olarak itınu ooyienıck Jitzwn- n kurdukları ,.e .kl!rmakta oldulı:la. 
hakikat iptidai madde mücadelesi· dır ki bu son harbin patladığı gün- rı da h urlanrnak IAzı.mdı. 
nin en had devresini kaydeden şu den beri Amerika<b, birden biı·e Bütün bu malütll1lt önünde var 
günlerde bir kat daha sarahat ka- müsait şartlar bular k dört bir ta- ıruikta oluuğumuz hükUm l>e karar 
zanmıştır. rafından dalbudak salan biı' ağaç Birleşik Amerikanın, 194-0 yılı için. 

Milli Tiirk devlet~ bu hakikati gibi büyük miktarlarda tayyare de senede 36.000 tayyare, yııni ay· 
görmek içi.ıı yeni cihan kavııasın- fabrikaın kurulınağa başlamış- da ü bin tayyare irışa programını 
dan ders almağa ihtiyaç hissetme- tır. V<rilen ma!Cımata göre tahakkul< ettirmiş gibi bir vaziyette 

hemen Jı.,men taınamııı satın ala- ~~ o~mak ze~a ve şerefine s.ab'.p: tayyare rnotörii vt>·tayyare üzerın• olduğudur ... Ve görünen odur ki 

1 • u ı caktır Bu mahsuller ile hakkında tır. Sıyaset duuyasında belır<l'.~'. de kullanılan levaz,m mıaliyle meş Cümhurreisı Ruzvclt'in son nutuk. 
ti u z v e t 1 n son g 8 r h!l'!k:t bir anlaşma yapılacak olan diandan iti~aren .köy~ü~·e g.~ ~erdıgı gul olan fabrıkaların sayısı daha larında tebar[ız ettirdiği hareket 
.ı k k ı kereste hemen heınen Fransız Ca kkat, Türk mılletının buyuk yı- b .. d k. -zü ge""'i• bu- tarzı, &ılithlanma ve sıl hlaıımayı . ·~ıut unun a ı·s eri a bı· n esı· meron'unun biitün maddi !!ervetini .. 1 k 'k kfltü ugtın en "" lZ yu r··, d' 

P". gı:ı:~ '~i; 'k e onomı v~ . ı 'b: lunmaktadır. Bununla beraber fab hızlandırmak ,.e yardım maksa ıy-
,J • • "llA b" f "k teşkil etnıektdir. re·ıı· ır Y. se 'b s~viye tlemıılıı gkıl ı rika >ayısı iizerınde durulmamak le kongreden istedigi salilıiyetler 

erasımı mı ı ır 1 İngiliz hükümtı, hür Fraru;,zlara nıı 1 ve ınsanı ır eme 0 ma a . . k · aerç kleştikten sonra Birle ik A· 
D 

.. 
b .. .. 

N I be b . t'kb 1. dü tr' T" Lı' t•-ım .,~eldı'uıc de •0 aret etme ıs- D ııl, havası ı"çı"nde yapıldı un utun azır arın iltihak eden deniz lli''rı Fransız ra er ıs 1 a ın en • 1 ura. t:;im. Çiln:ü bunla~ arasında öyle- merı1<a. cmdüs!ıi bırliklerı kongresi 
t kla ılr.t di d d b yesini hesliyecek geni , devamlı ve · d b .. t · t k · • t" k·le ·•h• opra rına ısa yar un a u- teri var ki Avrupa -hattiı All'eri- nin gun c e· yuz ayyare ınşa e 

,..ol Vaonigton, 22 (A.A.) - Havas a- iŞ ıra .ı mu ım lunmak ı-u-u-unda vaptıg" ı 'aahhu"t ,enıin bir toprak istihsali temin et- .. l ahakk k tı· k'· 
r ..., " · - ' ' kan- ölçüsüyle bile muazzam bir a lifini surat e ı · u e ınne '" ·ının husluJ mı.thabiri bildiri- b 1° 1 İÇ t İma yap t J lerı· yen·ne get11"mekl-~iı·. An!•"- mt>k gaycsiui ifade ettiği de inkar h' b' ·· I" "e u a ıyacaktır 

~.,, ..., edilemez. lem bir varlık ~ kudret kaynağı ıç ır guç ug gr m · 
,flor: manın üıtihdaf ettiği maksat yeni manzaarsı arzetmektedir Fevkalade ınkicıaf etmekte olan ose~lt'in üçüncü defa olarak Ruzveltin mümessi bir işbirliği zemini açmaktan ziya- Cümhuriyet, Türk köylüsiinii hava en .. strisinin nıütehası;ıs i i, 
• ,evlet reiı;liği vazifesine başlaırus.ı de esasen mevcut sıkı ış· birlig'inin pek desteksiz ve Türk toprak i.tih- Mesela General Molors'un hava ha t '· . . 'hU , __ .. 1• p f "I •• •• t"" r · h h d .. tr' . Gurt· W ight usta şı, c .. nısıycn ı yaç ..... uze-. J ünasebetüe söylediği nutuk siya- 1 opo 1 e goru• u temin ettigı'. kar<•lıklı menlaatlen' sa ını er tiirlü ı:arantlden ma - 'n us ısı grupu, ISô - r 'nd d 'ti a il d r ldug"una lşa 
" T .,. b. h ld b Bü "k b U 'ted A' ft b ta rı e e 1 n e u u • ı -" mahfillerde ReU;icümlıurun fiın· takviye ve idame etmektir. rum ır a e ulmuştu. yu ~ru u, n• ırcra gru u, Y k f d 
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Y" blrıl 

-"· Sofya %! (AA) D N B · 1 b t l\t'th p bü ük t" .. . b" . k h ret etme ay a ı o ur uz ııc ..,, y. c kadar takip ett.g"i siyasi void.a , · · - · · " Fransız hattı u-stu"vası hakkındaki ısa açı ı at aşanın y e- ı·are mo oru ınşasına uyu e em· 
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p le deı;il, milyon arca 9 ar arcana-Jt.i.n kuvvetık sebat edeceg"l az- u ar ın · 
1 ı:eçen cuma ııu- seri olan banka, zaman ile meyda· mıyet vermege aş amış o an a.
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y ıJdı na getirilişinin asıl hedef ve ma- kar, başlı ba.şıııa botun Alman ya· 
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"'· . müzakeresine de\'aın etmek üzere' e ç a e e n aşma ap na. ını nnutmu• bankacılıktan bl- , t 
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u dinleyenler Roooieveltin •De- bugün. ikinci defa olarak toplan - Londra, 22 (A.A.) - Afi; Loıı- behre idarecilerin elinde berbat ve bül eden fevkalade buyük tesisler· lepler ~l al ', ..• ı en g~zet o e -
JJ okratlığı bugüne kadar _asıa __ ma- mıştır. Ba toplantıda Başvekil Fi- <lra lıükılmeti Kam run lıakkında perişan bir kılığa sokulmu•tu. dir. Halbuki bunlar Amerikanın me usu et'..' e_....,a zt:mıdnn a layy~e 

<','.; :z kalmadığı derecede buyük teh !of ille bdırütün Na:ı.ırlır hazır bulun- De Gaulle ile akdettiği iktısadi i- Ziraat Bankamızdan bahsediyo- milyarlar harcayarıtk s'liıJ .lar:""ak veya mo ar ın aa ın a ça ışmaba 
ili" mu ar .,, tilıiftan ba•"", Belçika hükılmeti ruz. salahivet kazanar. !<çiler yetiştiril-/ <eler kar§lSlnda id.ımı<! etmek la- .- kararını \'Crdigi günden daha çok 
J d if d . BUZVELTİ~ M(htESSİLi ile de Belçika kongosu hakkında Bu Banka, arnelnıanda memur- evvel fabrikalannı genislckrek in- mektedir n ır, sözlerinı söylerken . a esın • . "!" ki B' 1 'k Am ·ıra 

POPOFLA GöRllcı""' biri iktısadi, diğeri mali olmak ü- !arı ile gün geçtikçe bir parça da-
1 

Gôru uyor ır e§ı erı . .ı ki iman kuvvetinin tcsıri altında ..,.., .. ., h 
1 

şa kudretlerinı arttınnağa bas a· ;ır üzere iki itililf daha imza etrni,.Ier- a pas anan çarklarını güç beli iş- mışladır. uzun zamanlardan beri ne yapaca-
>,JI lmışlaı'dır. Bazı kimseler bu mü- Sofya, 22 (A.A.) - Amerika dir. Bu suretle Alman propagan - Ietebiliyor ve biricik hedefi bir ğını bilerek hazırlanmakta ve eıı-
·" sebetle Amerika istiklfil harbin h i .. Bunların dısında l•alan Bo<'ıng b 
-· ' - Devlet Beisi Ruzveltin wıus mu- dasının bütün gayretlerine rağ • memur kadrosunu doyurmakla hü- Do 

1 
Lockh d N h düstri sahiplerinin istedikleri gi i n evvel Lın. ooln tarafından ,.._. b b ı d ug as. ee , ort Am<'n- . k 

""'"" messili Albay Donovan bu u a men, Belçika Kongosu tamamile lasa edilebilir bir hal alıyor u. . . ayda on beş bın tayyare yapma ıburg'da söylenen nutku hatırlat . . N p f t K 1.. .. k . t h ·ı· · t ~an, Glcen L. !vlartin gıhı fabrılıa· h b . h 'l"h ' 
Bulgar Harıcıye a:aı opo ara· müttefiklerin davasını gütmekte· öy uyu, topra mıis a " ını e- ,. . . . . .. 'ı;ııretile mu are enın ava sı a ı-

. J 2}ardır . d k t k .ar da vapabılcııklerı ıtıbarıle yuk ı k t· 
1 

.. " • fından kabul edilmiştır. dir. Bu itilıi.fların ikisi de mühim- fecilerin elin en ur arma eme- • . ıe bitirilme.me var uvve ıy.., ça-l ıierasim 1933 de olduğu gibi mil 1' 1 k ld • t 'b' sek ehemmıyel arzederler. Serma b · dir. ıy e uru ugunu unu muş gı ı 
ırlik havası içinde cereyan et Fatist partiıine Birinci itilıil muobince İngilte- göziiküyor ve kendisinden yardım 

'I 7tir. Tıpkı o tarihteki gibi Ame- k re hükiımeti baızları billı•<..-a kıy- istemek için elini uzatanlar kolla-tıimıe için ~ 
an milleti devleti tehdit eden ır.etli olan Belçika kongosu mah- rını kaybediyorlardı. Banka ıner· 
likeleri ve bu vaziyeti kaxşıla- R<ınıa, 22 (A.A.) - Stefanı: rnlalından muayyen bir miktar sa- lrnmetsi• bir faiz müessese:i şekli-
k üzere devlet reisinin etrafında Bu muharebe~.- ı~tirak edenler tın almayı deruhte etmektedir. Sa- ni almı•tı. O, menıl••ketin zirai in-
liğin elzem olclugunu anlamak- faşist part..,ine girın<'k için bir is- tın alınacak maddeler arru;ında kişafını bir nıe uliyet halinde yük

rel~rini. dolayısile imal lakalları

nı arttınnağa çalış•n ıkinci derece. 
deki irhtlerl de yukarıdakilere 

ilave edi, Cl-' Arn<.'rikAnın İngiltPre
ye yapacagı yardımların ehemmi· 

lışmaktadır. 

Acaba bütün bunlardan bizım 

de hava rndüstrisine daha fazla e· 

hemiyet vmnenıiz netıcesınl çıkar. 
mak kabil değil midir? 

melerde. ha lıklı yazmııdan ~· 
parçaya bakın: 

•&kiden sineıııaya çok merak
lıydım, hele baydutlıık, hırslllık 
filmlerine ve Tarzaaa bayıhrdnn. 
Bir arulk inenıa artisti olmak lçia 
Amerikaya ka~acak oldum, ~aka • 
landım Sonra ı:azeteci olmak ~te
dim, bunun için de hır. ızlık yapıp 
hapishaneye girmeyi ve oradaki 
hayatımı yazarak bunu ııazetelel'
de neşrederek i~e ba,Iamak iste -
dinı. İşte arı.uhalciniıı daktilo ma
kineı;ini de bunun için R>ııtdım.• 

Nasıl, beğendin,, mi, bu o.ö•lerlf 
Bunları söyliyen on altı, ou yed.I 
yaşlarında bir çocuktur. 

Dersi yuvada, yani haydutluk, 
lıınulık filmlerinde almış olau btl 
çocuk, &ünün birinde haydut, hll'
sız rolleri yapmak için buradan A
merika) a kaçamayınca, gazeteci 
olınıık ve ııueteciliğe de hapl.Jıa. 
ne pbadetnamesi! ile girıuek i · .. 
tiyor. 

İşte kepaıeliğin da~ka.ı diye 
buna derler: Hapislıane şahadetna
mesi ile i'-'etec;ı;ğe ı:irmek! 

İşte bu da gösteriyor k.i, f~n• 
film, hem de kölrüuden ııayet kes
kin bir maka> ,.e fona ncşri)·at ta 
gayet kuvvetli biı kasap siinı:eri 

istiyor. 

ZATEN ÖLECEKMİŞ! 

Dünkü Tasviriefiulrda böyle blıı 

ba. tık vardı: Zaten ülecekti, Altıa 
da da u satırlar yazılı;tdı: Hiclayet 
isminde nıorfinri, esrarcı bir ka -
dm, Aksarayda dururken kendisi· 
ne bir otobüs çarpmış , .• kadın bi
raz ti-Onra ölmüştür. İyi amma, bu
ua böyle başlık konıır ınu? 

Buna zaten ölecekti demek, e
tobüs çarpıp öldürdü ve zavallıyı 
o sefih ve sefil hayattan kurt11Niı, 
demek gibi bir ıey oluyM. 

Yarııı İ8U>r mislni:ıı, pzete bit. 
böyle yıunuştı d!ye lıerhaagi bir 
şoför, t.ıı tipteki bir in"8na, ha b': 
rif ııa.sıJ olsa .sefalet •• Ul'brap ı· 
çinde ölecek, iyisi mi, şuna b81l bir 
tos vurayıın da bir aa önce bu hAI· 
den kurtulsun! demeğe kalkarsa? 
Ha\'adis hllljlıklarına biraı. dik.kat 
ve itina ... 

Osman Ccırıal ICAYGll r 
ır. Bugünkü tehlikelerin dahili tida ile müracaat etmek hakkı ve- J:?G,000 ton Kongo bakırı, yağ ve lenmokl~n uzaktı. Bazan muhase - istih•ali körleterek dc~ll arltıra • ı 
ıaktan ziyade harici oldugu ka- rilnıi;tir. ceviz bulunmaktadır. Bu mahsu - be hünerleı·i ile nazari bir kar gii&- rnk, uıW'abalıacıltk yaparak dciıil, 
edilmektedfr. Duçe tarafından ittihaz edilen bu !atın mooayaa garantisi 1/12/940 terehili~·or, fakat çok defa açıkla köylüy·e ve çif~iye ıinıni miisa
u ciheti gerek siyaset adamları kararı parti sekr<lerı bildirmekt<,- ta ba~lamakta, yani bundan takri- kapanan lıiliınçolarındaki ıarar maha göstererek elde edilmiştir. 
'k gazeteler tebarüz ettiriyorlar. diı İJf'n bir ay en·cline de şAmil ol - miktarını aullınak biı-i<ik gay•si Yani Ziraat Banka" hem te;i,iııe 

maktadır. Bu mahsulat gümrük imiş gibi g;i~üldlyordıı. hılkinı olan şartları yerine götiir
baktmından İngiliz müstemleke Cümhnriyet, köylü ve toprak is- nıii~. hem de lı:ir temin "imiştir. I 

Alman Sanayi 
ihtiyaçları 

karşılanıyor 
Hitler -Musolini müla
katıneda ne görüşüldü 

NO TL A 
Yirmi 

derste 

M:atbaaoııza bir k i ı • p 
~idi. Adı, •Yirıuı Der.te Ga
'tedlik .. 
Kitabı . 'aııenıollaya hMliie 
tik. 

- Yahu! Bu Nrbil Altuji 
lihim adam. dedi. Gazeteci-
~i bu zat yirmi der1tte öğrete
kmi , halbuki biz lıu Uıi ~ ir
i ienede öfreo~memi tık. 

Birinci &ı• 

ikinci 

13'1-inci mevki traıııvaylıırı· 
·l ikinci) e tahvil edileceği 

ki..ında hır lı~ber i~itmi~tik. 

ha" ad~i yaznıa 

cadaş1n · muzuna 
neınollu: 

ot' r n 

dokunan 

- Zahinet elmP~ şimdi he
•iyodcn goli orunı. i in o h 

<. Tekzip ediliyor. Ve iliivo 
i: 

- İkincil r de birınci 
ınlar da t;n ona uat et 

rruııı 

Balkanlarda 

(abaı cı nı ilerin )abanu 
!r la Balkanları istih

'f etmek g bı ir la\lr takı
ndan bah edh erduk . . 

giilerek, ~u '«1<e)·i . wvurdu: 
- BaU.~n ıııuıe,anit bir 1.al· 

kaudır. 

Gümrüğe 

gelenler 

Gümrü~e ~·ivi, Ji.stik \'e kah· 
ve ı:elını~. tskiden hunlar ha
ber olarak gazetelere yazıl -
maı.dı bile. Şimdi ise ... 

Nanemolla sözümü kesti: 
Bunları ehemmiyetsiz 

şeyler mi teliıkk.i edersiniz? 
dedi. •Çivi ~iviyı ~öker• dea 
başlayıp. «1istik1ia koııu:o-.ma 4 
!ara kadar ~üyle bir düşÜnse
niz •bir kalıveniu kıı·k yıl hak
kı olahilecegini takdir olmek
te gccikmczdiniz, dodi. 

Haııalar 

Ho\Bları hir iki gun ur 
1\ ı gıttiğinden bah.ediyorcl k: 

on molla: 
- Aınma a > aptınız ha 

ıl hır ikı cıındur hn a adama· 
kıllı bozdu, dedi Tenliğini an
latmak ista errk. 

- JI ngi h alar, diye 
duk. 

r -

- Balkanlardaki havalar, 
d izalı etti ve gerçi Balkan· 
tar havadardır. Ora)·a gelen • 
ler mükemmel ha il alırlar, 
ıliye ilave et • 

mahsu11ıtırun tabi butunduğu şera- tihsali meseıesini ete alınca ilk iş Düne kadar, nıesıeı.ı ... bankacı· ı Fransa Alman sana
ite tiıbi olacaktır. olarak hu bankayı adam etmeyi, laruı bankacılık esasları dışında •• ardım edecek 

Diger cihetten ıtilafla Kongonun yani hakiki hedefine avdet ettir - buldukları, köhne hır c\·kaf amba- yııne Y 
düsmanla iktısaai veya tıcari mü- me~·i diişündü. Ve bilhassa 928 den rına benzeterek istilwı ettikleri Faris, 22 (A.A.) - Hava.s ajansı 
ııasuıctlerde bulurun.ı.yacailı \'e sonra Banka~ı caalantlırınak belli- Ziraat Banka.,, büyiik bir istnhsal bikliriyor'. 
mümkün oldugu kadar bu ~yanın başlı bir hükı"unet meı;elesi haline mmtaka•ını harap rd•n ve atıl bı- Fransız ve Alman maden sanayıi 
nakline İngiliz gemileri tah.,is olu- sokuldu. Paınuğnn, iizüm ve inci- kan bir büyük zelzele frlı\ketine mümesSillerı arasında son günlerde 
nacağı kaydedilmektedir, rin, buğdayın. tütünün istihsalini, rağmen bu munfafkıyeti gö,tere- yapılan müzakereler hakkında be-

1\lali itilafta ·bir İngiliz lirası alnız kar peşinde koşan bir mu- bilnıistir. Ya zelzele olmasaydı? yanatta bulunan ve konu malara 
l 76,635 Kongo frangı olarak kabul rabahacı gibi •mutlaka kaunmak. Dern~k ki hiç d!işiinınedeıı bu kıi- i,?lirak eden Fransız makine sanayii 
edilmekte ve Kongonun bütün al- hırsı ile değil, icabında :ıararı da ra, hiç olmaısa yaruu milyon da- grup reisi Pelit Parisıen gazetesi 
tın istihsaliıtı He bütün ecnebi dö- göze alarak bir memleket davası ha kalabilecektik. 'muharririne şu be)anatta bulun-
\-izlerinin, Koııgonun döviz ihtiyaç 
!arı ve Belçika hükumetinin avans 
!arı nazarı itibara almamak şarti
le ve bedelı lnglliz lirasile öden
mek suretile İrgiltereye devredi
leceği tasrih olwımaktadır. 

Bu husustaki hükümler, İngilte
renin altın ihti~açlarının artması 

ırnkiınını verece,.ı cihetle pek mü
hirndir. 

Bu ittliıflar hakkınJa ır italeası
n: sövliyeıı BE>lçika Mabye Nazırı 
Camılle Guth, müzakerelere ha
lkım olan mükem•nel anlayış ha -
vasına ışaret ettikten sonra dem~
tır ki 

- Bııgü11 alı.: mış olan tedbırle-
rin ;ı, c-tları avni olan ve ay-

ı h nsıpleri rr. f a e -
illet arasında gıt nde da

niş ve anlayu;lı bir ısbirl• 
ne nı ııcer olacağır u ıt ec' -:ı-
rum 

-0----

lıkoçyada bir ıilah fab. 
rikaıında bir infili.k 

halinde kontrol etmek bir pye ol· Devlet iktısadl le rkküllc~inin' muştur: 
du. umumi heyeti tarafından tetkık e· Alınan san•yiı biıyiik gayretlc-

Ziraat Bankamızın bu &•yeye, 'dildikten sonra umumi bir hayran• rine rağmen Alınan ihtiyaçlarını 
bilhassa son Uç yılda ne mesut bir lık uyandırmış olan lıu bilançonun karşılaınağa yetmiyor, Fransız işçi 
tarz ve derecede inhbak etmiş ol- bilhassa dikkate değer olan tara- si ise kafi derecede çalışmıyor. 
dıığ-unu hepimiz biliyoruz, Ziraat fı, tcmettüün yüz kırk sekiz bin Fransız sanayii, kendi ihtiyaçlarını 
Bankamız, istihsali deı.teklemek- küsur lirasının füzııli masraflar':" temııı ettikten sonra fazla imal :tını 
le de kalınıyor, zaman zaman yap- ortadan kaldırılmasile elde rdılıuı Alman piyasalarına \'e Almanlar 
tığı miidalıalclerle piyasamızda bulunmasındadır. . . tarafından murakabe edilen piya-
müstalısilin lehine bir fiyat nazıını Demek ki, Banka bır ııua~~t hı· salara gönderebilır. Fakat fabri-
vazifcsini de görü) ar. !inden çıkarılmış, az f~at uz un- kalarımızı beslemek için Almanya 

Bu netice, Baş,«lcilliği &ilnlerin- surlardan mürekke~ bır kodı·o te· Jan bize iptıdal madde gönd<'rilmc 
de ıu mevzu üztrin<le ne bilyük ıniıı edilmiş ve aşk ıle e\·k ıle ça· . a d B. ik' • .. . 
bir ısrarla durmu~ olıluj,hı herkes- I• ·ılıııı• ferdi intifalar düşünül • sı l zılm ır. ır d ı bgun suren g~ 

· .,. • f ıı· h'r rüşıne er esna•~ a u mevzua su-
çe malüm olan Milli Şefın se.lşinin memi ' diğerganı ,.e erago ı ı rolle ve tekrar temas edilmek zaru 
ve müesseseye hedef ta in edişi . aliıka işe lıakiuı olımş ve bu me- • . . . ' . . 

d d 1 · t' retı her ıkı tarafça te-.ım edı~ nin eseridir. \rnlnız şu a n1uhak~ ·ut lıidiM me,)· ana gf' ınış ır. . 
kaktır ki, Millı !jcfoı gii !erdiği i • Türk topra!;'lnın ,~rinıi ile bultır. . 
!ikamete giderken Banka, bugün . toprağa alın teri katarak çalişan· Fra~su ı;anay~,lrı Şubatta Ber: 
kü Umıım tı:düriiniin şah'1nda !arın refah dcreceslııi yük cltmek I.ne gıdcceklcrdır. Alma11 sanayleı 
bütiın şartları hai• hir tatbikntçı gaye ile, )filli Şefin yeni bir yola lcri Fransada kalarak Programın 
bulınu•tıır. . kt " bu bü' ıik mUessesemizin tatbıki e asını hazırlıyacaklardır. 

SO Uı;U • .. • p ' •- -'•'-' b ikdamın bu haft cıkan ..ayılı • u ınuhlcşem ınanuırasmda Nııs- Almarı &;1nayıının arıs.., ....., .. ı ir 
rmdan birinde ik n<ı sayfada 'iy- ret Meray zeki ına. dikkat ve ih- murahhası bulunacaktır 
le bır erlevhı vardı: 1isa ına durmadan, dinlenmcd n -<>--- · 

•Ziraat llankasıııın 193 nesı ,·alı ınasına karşı duyduğumuz İki balıkçı l(emİli battı 
sılfı karı Z,Z7i,215 liradır. Bu mik- ha ·ranlığın bir ifade inı gordılllr. L dra, 22 (A.A.) - Bahr;) ne-

Londr .. , 22 ıA A.) Levaı ne ıar Bankanın şimdiye k dar eld riz zaıet nln tebhğl 
•aretı büdiriyor. 

İskoçyada bı 
vukua gelen bı 

fdor+ k 1 <i t~ 

la fa .kas nda 
ettiği en yüksek kiirdır • Biler.k çalı mak, i tiverek ça Mank Pri c· ve Refundo balıkçı 

f esnasıll<l8 

Tahk'k yapı 
aue.ınolla bı.ytk altıadaa * 1 maktacıır 

E•et Bu k!ır Ban nın bugü 1ı mak, ~ah tığı snhaya g nill ••r• e ·ıer batını tır Manka Prince 
ne kadar ettik• en viiksek kir- mı olmnk ... İde resmi •e hu u de Inııa a zay ıı• yoktur. Refundo 
d r \e bıı kar mu tah !in goztmü hrr i böliımiinde nın,llffakl\Ptin u • atından !>l"nlerin en yakın 
oyarak degil, ııoı )& ını a.I ek, ırn... Nuamettin Na:il ai:ra alarına verılmiştir 

Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyor

kun ba:ılıcıı iki gazetesi olan Nov

york Times ve Herald Tribune ga 

z<'teleri Hit~r - Mussolini mülaka 

tını bahis mevzuu ederek Hitlerin 

Yunanistanda ve Anıavutlukta uğ 

radığ'ı heztmetten dol ayı MU6:;olini 

vi tahlcir ettiği m~eru;ında bulu
nuyorlar. 

Nevyork Tlmes gazetesinin Ber
lin muhabirine göre, İtalyaya yar
dun hususunda mezkur mülakatta 
yeni tedbirler derp~ olunmuştur. 

Herald Tribune gazetesinin Ro
ma muhabirine göre de mihverin 
Akdenizde lngiltereye karşı müş
terek bır taarruzu beklemektedir. 

Çin komüniıtlerin!n iıyanı 

Hongkong. 22 (A.A.) - Çin k~ 

münıııt partiai taraftarı olan Siarıı 

mahfillerinde Çin'deki komünı.t 
kaynaklarından gel~n haberlere 
göre, dördüncu ordu et verilen 
Çin komilnist ordusunun tasfiyesi 

C'Snasında bu ordu<lan 4,000 kişi öl

miış VC) a yaralanmıştır 8.000 ko

mimıst askerı ıle hüküınetin 20 fır 

kası arasında cel'C'yan eden muha

rebe dokuz gün sürmüşli.U', 

Komuıııst general Hanying <ilmilf 

Ye başkumandan Yehting de yara

lı larak hük!ımet kuı'\·etlert tara
fından eo.ir edilm~tir 

General Nocuea'in teftiti 

Vichy, 22 (A.A.) - Fas umum& 
valisi general Noglıes F 'ın şkna

lınde Sefru ırıntaka..ıınd.a bir lefiil 
sevahıı\, vaPmt ır 
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1 • 
ŞEHiRDEN 

nıa ına ~cbep olacak hn hadı,.t·l~rl' ' 
hakika tin saffıharp haricine ~ıka · 

rılmasıııa karı liılrnı · t kalamaı)· a- 1 
cağı şiiph<'!'.l:C l u ıı ınan Alnlanya 

1 
erk5.n1harhi) c , j .-e ba~kuınandan

ÔP RTAJLA 

lığı, müdn hale ve s ardım zaruret- j • 
]eri , mecbııriı·etleri ile karşılaştı. SJ 

19;},9 har!.; nin ba~lamasından e\"
\"clki haftal .. rda, Almanyanm top· 

stan ulda e 
de m-··.ıı. i 

se 
ird 

-
• 
ı 

Bovumca C·ğl u var: Boyum<:a 
oı,: !ıl:i .. \ ar. ı.. t-n. < k, liıf n P"1"""n
gl(Jıı:. Cuce.er, kdmbtırlar bile, söy 
ı .. ).ven rler. Be. ım ov. wım, ku,a
nın ı.ızuncazı ı l!-ayı l.r Oğlu.rr , e
l{t.>r out ,yurur:,e, ber ., hır parmak 
ıı"';ı)Or Geç,y ur amma, butün ne
oıl •rkada~laı gıbı, sinema artıst
lHin~ üzenerek kamburunu çıka
rıp ytiriidüğü için benden daha kı
u ve yıne butün ne,;il arkad;.şları 

gibi - doğuştan şa r ve meliınko
lık olduğu ıçin mi nedır? - tra~ ı 

uzad.ğı g-..ınleröe ben o en y "§lı g-0-

Oghun. bunu da bilmez. 

·Ağababa • ded.ği büyükbabası -
nın , o ••ev, de ne z ~ırap çekerek 
öıaüğünü bilmez. Sabahleyin, bil 

11.20 

18.00 
18.03 

18.40 ! u < 23 ~5 Yan nk pr(ı 194ij ) ılı Mayıs a~ ı sonlarında 

Fran a oıdu!ıuııun ~yıkılmasından, 

.~. : ln?"i Jıcrenuı l~«rhı A' rupadaki as
l ıy;,lrO$U kerı km,ctlrıiııin de Uunkerk li-Şe!ıir 

~u generallerinden Grossınann'ın 

Brrlindeki askc·rl nıecnluada bildir 
diği eski bir plan ıizerinde tatbi
kata ge~ildi. Bu plan ~ıı idi: Sicil· 
~:a ile Tunus arasında bulunan. or
talarında Pantelkria adaları gibi 
miistahkem üslere malik olan Ak-

Kiminin rütubeti, kiminin karan. 
lığı. kiminin kirası .. illallah art•k ! 

istanbulda bir ço.n.. şeyl~r dert ol- a mıyor. Huli'l !-.a .. Aı!'! . ..ıctt n aap1• 

y ··k annE·si Ye bacı<ıle beraber b l 
akraba ev ine göncierdiğım içi n 
.ağababasının o e\'» den -cen~ze- i 
sinın çıktığın: da görmemiştir. y, 
o ~ev. ı cenaze ç1kan ev olara.t.. 
bilmez. 

Diyor ki: 
rünuyur. _ Baoba. dabı i<·cri•i badana ol-

Oglum, on dokuz y~m(ia· Haya- mamı~t . ~ oU\-; J~cda buyükliı 
tı. yem d<>guyor. Fena gunler de- küçüklü boş beya J,klar lekele r 

, ı; u zel geçmiş gunler bile .hatı-, vard .. 
ra• oldu.klan zaman, acılaşular. 

b
. 1 . k··d ·· O be\"azlıklar , lwp, hııtıral"rın 

Hı;r hatıra a · r ı ır ~ em ) u u ur. • . _ . 
' • 'lekeleridır. Ona, bu bf,yaz lekeır,rı , 

Gençlık, dınçLgını, yaln.z yruj ı ayrı ayrı nasıl anlat.run? 
«uvvetır.ı.en almaz, hatıra hafifli- S k 1 . '" kalem onra, apı aroa Aurşun 
gındcn alır. . 

çizgileri yar. Mana~ız çizgiler m ı 
Oglum, bir gün, Kadıköyüne git- acaba? 

tıgını ı;öyledı, Kadıköy, benim için 
bu .hat.ralar diyarı. dır. Üç dört Halbuki, şimd iki •hatıraı;.nı kur-

cahyan• çocuğun , o zamanki •ÇO
;)ıldanberi gıtmemi§tiın. 

- Kadıköyde, ne 
d.ıye sordum. 

cuk hayaline, hulyası. na göre çlı-
var ne yok? h ' diği isimler mi, resimler mi, a -

yaler mi, ne bileyim? 

T epe!tatıntla 
Dram lıı~nuaıla 

tl/ 1/941 P~r~be runü 
.ı..,,. ......... ı ı• .30 ıl.ıı. 

APTAL ... 
KC\rre i kısmr.,da 
2~ 1 ~l Pt~m~ ıünıl 
a)~ı ... aa l '?0,30 da 

Kirahk Odalar 

1 
Ank ra borsası 1 

- 22.1.941 -
ı s•rlliı 

100 Dalar 
100 J'rc. 
100 Lıret 

100 isvıçre Fn:. 
100 1'kırııı 

•. ,. 
13~.20 

29 8875 

-
Oğlwnda, tuhaf bir dalgınlik 

-.ardı. •Hissi oinema filmleri. n -
den dön.düğü zamanlarda böyle 
•Melitnkolikle§ir•. 

100 Rqiama$ 
100 Belp 

<(), ,nun hatualerını ne ka<ler 100 Drahmi 0.9975 

um kurcalasam, yine, bir şey çıkmıya- 100 Leva 
cak. 100 Çek ~u 

- Bahar;yedeki e'fi gezdim. 
Sesinde, bır hat.ra yorgunluğu

"" da sezer gibi oluyorum. 

Peki, ne çık.sın istiyorum? 

Sevgili okuyucularım, siz, ben -
den, bir hikaye .istiyorsunuz, değil 
mi? 

100 Peçela 11.'371 

100 Zloti 
100 P9na6 
100 lA7 
100 Dınar 

·Bahariyedeki ev., bizim on iki :flu, bir 100 Yen 
·facia. dır. Tadında ke- ıoo İF\~ Kronu 

1.17& 
31.1375 
31.1375 

yıl oturduğumuz evdir: 

1 

seyiın! 
- Ne müna•ebelle gezdın? 

Mahmut Y ESARI 
BııJn~arı, etrafında tutunacak 

bır yer arıyordu: 

- Kiralıkmış ta ... 
Göz yrujlarun içime aktı. On, on 

iki serıelilı: bir mazinin kısa bir pa
n<lrama<iı, ·bır bulut halinde ffelı>
rimın önmden geçiyor: 

- Ev, boş mu idi? 

B .. ~ını sallıyor 

- Boştu. 

- Oraya girdın. Peki, neler duy 
dun? 

Or0tda, neler duym~ ol&bilir. Bu 
hatıras z insanı kurcalamak doğru 
rııu • Oglum, o ev. de doğmadı 

..,,;rr.a, <ı ev. e ku;;dakta iken gel 
d: ve çocukken çıktı. 

Çocukluğile gençligi arasındaki 

ltıı.a mesafede, neler görüyor, ne
lu duyuyor? 

Silık, ı;oluk ve hepsi mütereddit 
l .ıtıralar. insan, ya~landıktan ı;on
ra, hatıralar ,daha kU\'Vetle canla
JJ •yor. Çünku, ihtiyarLğın maziye 
ıar lr.: aktan başka bir tesellisi kal
mıyor ki.. 

Çanakkaleden getirdiğim, küçü
cük köpek, o, uyurken karyolaı;ı

n.n ayak ucunda, hırlıyarak nöbet 

beklerdi. Oğlum, bunu bilmez ... 

Orta odada, torunla büyük baba, 
ikar§ılı.klı sedirlere oturınu~lar. To
nm, beyaz benekli kırmızı yün hır
ilıasın giymiş, yüzü de kipk.rmı.ıı, 
öksürükten boğuluyor. 

- Sana, yarın, bebek alacağız. 
O, büylimü~ bir plifmağın ılk 'oo-

BÜYÜK TARİHi 

Japon Harbiye Na
zırının Nutku 

Tokio, 22 (A.A.) - Japoı mebu-
san ve ayan mecli;lerinde beyanat 
ta bulunan haı biye n• ıırı General 
Tojo, cÖnümuzde par lak bır ümit 
ışığı vardır ve bu Çin - Japon an
laşmarr.azlığillı muYaffakıyetle bi 
tirmek üır.id1dir.> demiştir. :Maa
mafih nazır Çan Kay Şek'in 262 
fırkaya. yan iki milyon askere \"e 
takriben 200 ta~·yareye malik bu 

lunduğunu kabul etmiş ve Japonya 
ile Çin arasıncia :ulhün yalnn bir 
istikbalde akdin bck;ı nerr .• yeceği-

ni ililve f: lemiştir. 

----<>-----
Siam - Hindiçini harbi 

durduruluyor 
Hanoi, 22 (A.A.) - Reuter: 
Frans ız Hindu;iniı:;1 umumi valisi 

amiral Derouk tarafından 20 Son 
kanun tarihli neşredilen bir tebliğe 
göre, Siam'dan gelen haberler 
Bangkok radyosunun n~riyatı Si
am'ın Hındıçıni ilE doğrudan doğ 

ruya tı;krar tema-a gelmeği derpiş 
edcbilec~ğinı ihoa• eylemektedir. 

Bu teblı~ın ne<.rı Hındıçini ile Si

am arasındJ.k 1 n~uhas.c·matın dur
durulacağı i.ınıı:krını kuvvetlen 
dırmı~tır. Esa,en bu ıki memleket 
bırbınne harp iliın etmemiştir. 

ROMAN No: 112 

- ---- Yau.n: M. Sami Karayel 

Dt,,·şirme acısile ve yabancı un- :Güzel Ciğala zadeler, dılber Don 
sur karakterıle günden güne hır -ı Ga.:>ton zadeJerdır. 
palanan 0.manlı İmparatorluğu - Ağalar saltanatı, devşumelerin 
nun bir de has bendeganı vard1 ki, kuv-vetidu... Kadınlar saltanatı, 
bunlar da aynca Ciğala zadeler, dilber ve yabancı carıyelerin mev
Don Gaı;ton zadeler giıbi sinei mil· cudiyetldu ... Vezirler ve rical ta
lette birer yara idiler. hakküınü istipdadı io>e, iıas ben-
Osmanlı İmparatorluğunun ya-1 degandan gelen iç oğlanlar lrudrı>

b;:ıncı unsurlarla ihata edilerek. i· 1 tidır ..• 
dare olunması bu Türk Imparator
lugunu ink.raza kadar sürüklemiş-

İ9te Oenıanlı İmparatorluğunu 
yıkan, batta idareswıklere, küçük 

tir. 
Hi.klere sev.keden hep bu devşir -

Osmanlı İmpara•orluğunun in - me ruhtur. 

100 Ruble 

l!llı- ... talı"11&1 

100 lıveç Kronu 
Ere anı 19 85 

31.005 
19.95 

lsveçte kömür fikdanı 

Stokholm, 22 (A.A.) - Stefani: 
K ömür tedariki imkiınsızlıgı kar
şısında Stokholm kiliseleri h<ıgün
den itibaren kapatılmşıtır. 

İneç &ularında nakliyat 
durdu 

Stokholm, 22 (A.A.) - S:efani: 
Buzlar, Goteborg limanmda nak

liyatı tamamile durdurmuştur. Lı
manda en kuvvetli buz kıran ge
miler ile dolaşmağa muyaflak ola 
mamaktadırlar. 

Darlan Amerika aefirini 
kabul etti 

Vichy, 22 (A.A.) - Bahriye na
zırı amiral Darlan Amerika büyük 

elçisi Amiral Leahy'yi kabul etmi~
tir. 

Şayanı dikkat hadise 

Londra, 22 ( A.A.) - Eskı ıc-,·azım 

nazm mebuslardan Burgin dün İs
lington'da bır nutuk söylıyer.,k de
mistır ki: 

Askeri tarih, Yunanistanın öz 
topraklarını ve Arnavutluğu müs
tevlilerden kurtarışı kadar şayanı 
dikat bır şey kaydetmemiştir. Yu
nanistan taarru1a geçtik~en sonra 

demokra.>i!er ona yardıma kcışmu~
'ardır. 

teslih olundu Yüz 'ek&<·n parça 
harp gemısı bahara haz;rlandı. 

Fakat, donanmanın kara asker
lik serdarlığına cahıl, askerlikten 
anlamaz, bu vezır tayın <ılundu. 

O vakitler Alı paşa namında bi
rııri vezırıazamdı. İşten anlamaz o
lan bu vezırıazam Esrarkeş Musta
fa paşa isminde birisini kara aske
ri serdarlığına memur etm~ti. 

Turgut paşa, Pıyale paşa Esrar· 
keş Mustafa paşanın bu, seı darlığı 
beceremıyeceğini, ileri gerı söyle
dikleri halde bır türlıi meramlarını 
vezirıa:ıaına anlatamadılar. 

Nihayet, d<ınanma Çanakkaleden 
çıktı, Malta üzerıne yürüdü, Tur
gut pa~a da Ce;oayirden Malta üze
rıne geldi Türk donanmasının mev 
cudu iki yliz on parçadan ibaret 
bir kuvvet teşlu1 etti. 

\<:ır •<.n. başka seobeplerde aramak 
hata olur ... A.ıl inkıraza ve tefe&

ıııu.he sebep olanlar, güzel Ru6 dil-

Kanuni Sultan Süleyman Malta Turgut paı;a, Malta)'l muhasara 

berı.rı, · zd italy an difuer !eri ... 

adruımın zaptını verııriiızammdan etti. Mustafa Paşa karaya asker dok 
i6temiştj. Padişahın bu iradesi ü- tü. 
zerin~ l:>ütiı.ıı k.!f Turk donanrna61 Muı;tafa pa~a, kara a dökt 

m<..ını Ya!-ııta~ i le adalara naklcfıil : 
mesinritn s«•Hra, Londradakl hükiı
uıt:4 n \ ı.: tlL!;.1 sonuııa kadar ıuuka
\"tıuc ( kc. rotrl Lugi.iue l\adar ehcnı
n1i~etle \;(:! azinıle tathil\. cdilali . 

duğu g ı bi, hakikaten, e,· meselesı K;razı.1 ~öpü• olm,ıcıı, olırödı, t ç 
denizin dar ge~idini kapatmak. İn- de bır mühim derttir. Eskiden •E- biri uymadı, hiç bir.ni g zu'11 tut
giltere donantnasını Şarki ve Gar- vin mi var, derdin var, derlerdi. J -adı \'esse1iırn. 
hı Akdcni<dc ayrı \'e yalnız halde· Gerçi 0 oa bir derttir amma, evi E\· sahiplen de anlatırkı:n, her 
bıral..mak. Garbi Akdenizdeki l\Jal- olmak derdi. evi olmamak derdin- biri bir ~ey söylüyor 

lng;Jtert' Hdalarnıın istiliı.~ına, bu 
h;.disderin ı; ç t i ği 8 aldanbcri htr 

ta. İskenrlerım. Şarki Akıle11izde 

dahi Kıhris. Hnı·fa şimdiki Girit 
neden!-,e 1t:t-t:l1Jü edenıi~en Al _ gibi müstahkeuı iisleriııde baı·ınan 

111an)· ~ t:rkanıharbıy~sl ,.e ba~nu- mezkUr donanı11aJa ıniiesir ha,·a 
nıandrınl i gı, içinde bulundugu İn· hiicunılarını tC'krarlamak. nihayet 
giltert·yi yenmek çıkıııazındaıı kur İngilterc~·i Akdeuizde ~·~nmek, or· 
tulnı&k için şiiphes i :ı. ki, bir takım dusunu da Afrikada ve Arnavnt -
hazırlıklar yapafak, planlar da ha- luktaki Yunan - İngiliz kun etle· 
zırlı~acak, tatbikatına da ba~lı~· a- rile birlikte mefluç hale grtirmek. 
caktı . BunlaTa başlanmadan ene! 1939 harbinin başlamasından ev -
İngiltere erkiınıharbiyc heyeti n vclki mezkur planda. 2& Birincite~ 
başkumandanlığı, evnlit Alman . rin 940 tar-ihinde Italya - Yunan 
yanın müttefik..! İtalyaya Afrika - harbinin ,·eya faşist kmetlerin Yu 
da, Akdenizde, Yunan ordusile nanistana teca,·üzleri üzerine baş· 
müştereken Arnanıtlukta km-vet- lıyan harbin icaplarına göre, ya -
li darbeler indirmek istwi. Te~cb· pılması çok muhtemel tadilatı da 
büslcrinde, taarruzlarında takdir esas tutarak yukarıdaki fikirleri 

den her halde eh\"en ... E,·in \"arı;a - Evin.iz bir~z nranradır amma, 
yıldan yıla vergi, bir kaç yılda bir havasına, güne al:nas •ı ~ ciiuc ·k 
tamir düşünürsün; evin yoksa, her yoktur. Hele bakın ~·' o l .ı, hem 
ay kira. arada sırada kıra yüksel- rlenizi görüyor, hem h;ı,·a a'ır, hem 
tir, kontrat derdi ye ma"<afı, da- de güneşı , sabaNan ak.;ama kadar 
ha neler de neler... <>dadan çıkmaz Hele su -ıa•ua•aya 
Şunu bunu bilm(;m .. insan l sta'1- bakın! .. Kadıköy, M da A lalar, a

bulda ya~adı mı, hiç olmazsa başını yaklarınnın altı_ d .. 
sokacak bi kulübesi olacak .. olma- Evet amma, c·v cHak kuran 1' a. 

wileek tarzda mm·affakıyetler de kaydeyledik. 

dı mı, vay haline ... 
Bir iki büyük vilayet müstesna, 

taşrada bir çok yerlerde. üç be§ li
raya iıdeta ev kiralar.ınız.. ist. n
bulcla öyle mi ya? .. Üç beş liraya 
kümes bile kiralayamazsınız ... 

Diyeceksiniz ki <Paraya kıydın 
mı, köşk de kiralarsın, konak ta, 
apartıman da ...• Evet amma, o kı
yacak parayı insan bulsa, köşk, 

konak. apartıman kiralıyacağına 

daha ne işler yapmaz. Ben, ayda 
70 - 80 lira, yahut daha fazla pa-
r~y ı e\' veya apartıman kirası ola
larak göz<len çıkaranlardan bahset
mek ıstemiyorum; ayda 50 - 60 

elde etti. Böylece Almanya ordusu Bilmiyoruz, ne dereceye kadar 
erkanıharbiyesinin müttefiki ital· doğrudur? Bazı telgraf ajans · 
ya ile birlikte ve tcşebbiis, taarruz )arı ve gazeteleri ile İsviçre kay
kabiliyetini kaybetmiyerek yapa - nakları, Hitler, l\lu-.olini müliıka
cağı müşterek taarrnzların planla· tına dair haberler 'eriyorlar, hü
rının değiştirilmesine mecburiyet cum p~anlarında~ _bahsediyo~.la~, 
husule gddi. Tebeddüliine mecbu-\ Bıılgarıstan \e 1: ııı;ısla\ ~ a~ a '.ıltı
rivet hissedilen e,·,·elki \:e yeni: nıatonıdan dem ,·uruyorlar, Tur -
pl'iinlar nasıldı? Ne tarzdadır? ı k.i~·cı·e taarrıızi.' S<ı~·~·etlerle ~ni_h · lira gibi mü\e\·azi bır kazançla ev 

B l Al l.t 1 d ver dC\·letlerıııın bır takın• 1'tışa- geçindirnı ~k. çoluk çocuk beslemek un arı n1anya ve a JR or u~ _ 

1 k , h b" 1 · d b k relerini, Karadenize taalluk eden mecburiyetinde olaıılardan bahset-
arı er anı ar ı~·e erın en, a~ u- . . .. 

ti 1 ki d ··k k ı·ı · i•leri tetkıklerıne. mutalealarına mek istiyorum. rnan an ı - arın an, ~:u fı.e · ~a a ıı- 'S · 

yetlt're sahip de,-Jet adamlarmdan h:•~·r.lcriııe. 1~~~·z~ yapı~·orla~. •Her şeyin ba~ ı sağlık 1 • derler. 
başka kimsenin tahminlerden baş- Bııı~ bıl~ıgıı'.'"• ~nlad'.ı,'lnıız 1 Bana kalırsa •Her §Cyin başı pa
ka tarzda biln1e~ine, an1an1a~ına mantıkı tahlıl.lerın ~elıcelerı .:u~- ra! • dır. Parası oldu mu, insan, is-
imk.tn )Oktur. !ardan ibarcttır: .~ogaz~ara1: :ıırKkı· tediğini yapar, istediğini yer, iste-

d C h Ş k• :ve\'e Türkiye Cilmhur"·c rnın a d., . . · . d - · d · Tam ı.u sıra a ,.. enıı ıı . ar ı · · • · ıgıııı ıçer, ısıc ıgı yer e gezer, ıs-
Anupa ile Balkanlarda, A nııpa · rad~niz sahill•~:ne kar~ı AlmalnJa tediği yerde eğlenir. Parası olmaz-

b .. ·· k d k · b'· ·· k ve ltal:vanın muşttrek taarruz arı-nın utun a san11n a a~ erı u;yu · b sa ne yapar .. sorarım size'? .. 
hareketlerin icrasına tırs.at \'crnıi- Jla , Türkiye liıznn gel<"n ceva 

1 
Hulôsa •E\'1n nıi var derelin var .• 

•en, tabii ınanialardan sa'-·ılan kar- verıueğe nlu.Jctedirdir. · k d d' , ' Darbı meselini •Evın yo , er ın 
Jar kıs. siddetli soğuklar de>am 

~ . .. 
Eminönü Halkevinde iki 

konferans 

,·ar• şeklinde tadil etmenin zamanı 
gelmiş te geçirmiştir bile ... 

Ev sahibinin bir evi, kiracının 
bin evi vaı-. derler. Hani ya? .. İş
te, günlerdir ev derdindeyim .. bir 
tanes;nı bulal;ıilirsek aşkolsun!.. 

•Şöyle. işime bakınca, biraz da u

fesi• gibı.. rüzgar üfıirdıi mu. r. ı r 

taraftan gir:p öbur taraftan cıkı

yor. Tabii, ora•ı meski'ıt geçilecek ... 
Biraz daha üstelersenız, •Zaten •u
rada yaza ne kaldı ki._ Yazın s, . ,_ 
)i hatıi:la oturur ze\·k ni surer~ ·

niz!• hazırdır. Öyle ya, şurada • •
za ne kaldı? Erbain, bir de Ham 
sin ... Ondan sonra, keka! .. 

Bir başkası· 

- Efendim .. böyle derli toru k<tt, 
bir yerde bulamazsınız .. işte, .,ı;t 

!ağı şurada.. burada da tualel.. 
banyosu tualetin yanınrla. kutu gi
bi. .. Hem de bakın, ne a!ii , düz a
yak .. giroiğinız katta . . (Yani, ze
min katı) "Merdivep, yok .. burada
kı rahatı nerede bulaca '<sını~ 

Evet amma, duvarlardan zırıl zı

rıl sular akıyor .. Her tarafta kıl

herçileşme, nitrifikasyon ala
metleri .. Biraz loşça olan ba>ıvo 

da' resinde elektriği yakınca fa: kı
na varıyorsunuz .. duvarlaıda l;,.rer 
parmak lo-ühreçile ve •ürü ... Bu ci
heti kurcalarsanız .Geçenlerde y ı..

karı katta terkos borusu pa•lam•s
tı. Sular duvardan sızmış ... Bu yaş 
lık rütubet değildir. Bir mıiddet 
sonra, gcireceksiniz ki kuruyacak
tır.• hazırdır. 

Mesela, üç beş çocuklu ev sah'bi 
nin de i~inde sizônle beraber otu: 
racağı evde, çocukların gürültıisün 
den bahsetseniz •Bizim çocu1: 1ar 
usludur .. tenbih de ederiz. Siz me-

ederl..en. yai;mur bile bulıınnu~ an 
kuı;ın Afrikada Lıgiltere kunet
leri.ıin Sidi Barrani me,·kiini is -
tirdat cdtrek Mısırın Garp çiille -
rinde önitne kattığı İtalya n1iistem 
leke ordusu kuv,·eılcrinin ko,·ala
dığı göriildii. Bardia mü•tahkrm 
nınkiini n kalesini de zapteden 
İngilterenin Afrika ordu<unon bu 
n11ntakada"l aksan11, Tobruk miis
tahkem mc' kiini, Bingaziyi. Trab
lıısu da tehdide ba~ladı, Arnavut
lukta Yunan \"e İngiltere mliştrrek 
kuvvetleri önünde ricatlori deyam 
eden İtal~·a ordusu da. ·bizinı de
niz• dedikleri Akdenizi bir tara(, 
Yarımadanın miistabl.em gölii o
lan Adriratik denizi sahilin.in el

ı - 23/1 1 ~'1 Pcr~em be günü 
(Bı;gün) saat (18) de Kütüphane 
n Yayın Şubtsi Kornıtemiz Reisi 
Hikmet Turhan Daglıoğlu tarafın
dan (Münif P<.~a) hakkında bir 
konferan< 'uilecektir. 

2 - 27/1/1441 Pazartesi günü sa
at (18) tk Edmiz İngilizce mual
limi Oguz Oran tarafından (Cer
vantes ve D••n Kişot) mevzııunda 
b;r k0nferans verilecektir. 

cuzca olsun. diyorum. Ben öyle rak etmeyin, gürültü etmezler. 
diyorum amma. uzakça \'e pahalı- hazırdır. Çocuk bu, tenbihı dinler 

İngiliz endüstri amelesinin 
yevmiyesi arttırıldı 

Lonoro, ~~ (AA.) - İngiliz ma· 

casını da bul da. öp te başına koy ... 
Şöyle iki üç oda. biraz mazbut

ça, hele banyosu da olan bir kat 
buldun n :u, semti neresi olursa ol
sun. kapıyı kırk, kırk beş liradan 
açıyorlar. •Var CYİ Kerem evi, yok 
evi ve-rem evi> dir. Varsa \'erirsin; 

yoksa? ... 
Bir kaç yere baktım: Kimi pa

halı. kimi karanlık, kimı dar, kimi
nin terkosu. kim nin elektriği yok, 
kimi uzak, kiminin yolları bozuk, 
kimisine rütubetten, klif kokusun

mi? Hepimiz çocuk olduk . Ebeve
yinimizin tenbihlerinin kaçta kaçı
nı dinledik sanki? .. 

Öyle ev sahiplerine tes.düf etlım 
ki Şu pencereden de şöyle deni
zi görür! dediği pencereden bak
tım, Halicin Unkapanı (Gazi• köp
rüsü ve arkasında da mavnaların 
direkleri görünmüyor mu? işte o 
eve, yahut ev sahibine göre de de 
niz Haliç .. artık, otur pencerenin 
önüne, bak bak, için açılsın! .. 

lerinden çıkması telılikelerile kar- kine endü,ırısine ve in~aat tezgah· 
§ılaştı, ital~·anın Habeş miistem - !arına mensup takriben bir buçuk 
lekesini istila harbinde ~·ararlıJda- milyon k'~inin yevmiyeleri haftada 
rı göriilen, faşist İtal~anın kahra- 3,6 Shillirg arttırılaca.ktır. Bu zam 
nıan sıfatile tanıdığı biiyiik rütb~ geçen Pazartesi gününden ıtibaren 
de k>1mandanlar, başkumandanlar muteber addedilmektedir. Bu hu
birbiri ardına istifalarını vermeğe suslaki karar, geçen Salı günü mil· 
başladılar. İtalya Yarınıadasmda li hakem heyeti taarfından \'eril
dahi mane\i bozgunluklarm ç.ık- mjştir. 

dan girilmivor .. kiminde ev sahi- ı Bütün gün, ev, apartınıan, kira
binin üç .be? çocul!u ''~r, kimi altı Jık kat aradım. Dizlerime kara su 
aylık peıın ıstı: or <ımı altıncı kat- indi. Uygun bir ,ey bulamadım. 
ta "" merdiyenleri minare merdi- Yorgun argın dönüyorum. Eski bir 
venı gibi , kimi viran. kimı ,,a,·a arkadaşa rastladıım. O da benim gi. 

kerle yanlış bir me,·kı tutmustu. di. Çünkü bu kalenin sukutu Mal- ııkibetler doğurdu. Kale muhafız
Bu tuttuğu mevkı hır kalenin mn- taya hiık!m olmak fırsatı vermedi. !arı davanıyorlardı. Muharebe a-
hasarası ile zaptı ıdi. Asıl ana kale olan Malta kalesinin ğırdı. 

Fakat, Turgut paşa, Mustafa pa- de zaptı lazım geldi. Türk dilıiverleri durmadan ölü 
şanın harekatını lısanı münasıple Eğer, Turgut pa~anın fikrı üze- me sevkolunuyordu. Cahil Musta
tenkit ettı. Sent Elen isminde olan rine hareket edilmiş <ılsaydı. Sent fa pa~nın uğuruna bedava canlaı 
bu kalenin muhasarasının beyhude 1 Elen kalesine yapılan harekat Mal- dökülüyordu. 
okluğunu söyledi. ta kalesine yapılacak ve, Malta ka- Malta kalesinin muhasarası çok 

Turgut, tecrübe"kiır bir kuman- lesi sukut etmekle öbür kale de uzun sürmüştü. Mukatele ve müca 
dan olduğundan Maltayı karlj ka- kendi kendine sevkülceyş ehemmi- dele mühimdi. Kale bir türlü zap
rış bilıyord.u. Sent Elen kalesinin yetini kaybederek sukut edecekti. tolunam~ordu. 

muhasara ve zaptı beyhude idi. A· Mustafa paşanın, tam bir esrar- Turgut paşa, mecburen ve, va
sıl muhasara olacak kale Malta ka- keşçesine ve, cahilcesine hareketi ~ife itibarile cansiperane çalışıyor· 
lesi idi. beyhude yere Türk kanının aylar- du. Hatta, karada dahi asker başın 

Malta kalesi muhasara ve zap- ca Sent Elen kalesi önünde dökül- da Malta kalesine yandan hücum-
tolunursa Sent Elen kalesi kendi mesine sebep oldu. !arda bulunuy<ırdu. 
kendine ~ukı'.ıt etmış bulunacaktı. Serdar Mustafa paşa, Sent Elen Bir gün yırı Turgut, ask.,..lerinin 

Mustafa pa~a. Turgut reisin fikir kalesinin sukutundan sonra Malta başında kaleye hücum ederken bir 
!eri kabul etmedi. Sent Elen kalesi- kalesinin muhasarasına ba~ladı. top güllesile ~ehlt düştü . 

nin muhasar ve zaptına deYam etti. Lakin, Turgut paşanın fikirleri· Koca Turgut esrarkeş Mustafa 
Bln miişküliıtla ve avlarca devam ni kabul etmediğinden dolayı da! pa anın c·ehaleti uğuruna ft'da ol

eden kanlı muharebelerden sonra nadim olmadı. Veziriiızamın adamı mWjtU. 
nihayet., Mu.•tafa paşa, kaleyi zap- olan Serdar kimseye hesap verme- Turgudun 'ı(·hıt olma ı a>ktr bl'y-
tetti. ~e mecbur değildi. ninde bil~ ük tesırle• ·L.cudc gPıir-

;;kat lı.alt'n.; · 

bi yorgun, hatta bezgin gibi görü
nüyordu. Elimi sıkarken, adet ol. 
duğu veçhile, sordum: 

- Hayrola? .. Nereden geliyor
sun? 

- Nereden geleceğim? .. Ev ara• 
maktan!.. Gezmediğim yer kalma
dı. Bir yer buldum, pey ver&m 
amma, ben de bittim. Efendim, şiın 
di oturduğumuz yer bir apartıma 
nın alt kııtı.. iyi hoş, her şey güzel 
aına, rütubet, bizi evce berbet et
ti. Evvela kayınvaldenin dizleri tu
tuldu .. çünkü, o, hiç çıkmadan e\·de 
oturuyor. Refika arada sırada çwp 
gezdiğ , daha genç, daha müteham 
mil olduğu içir o biraz daha da
yandı .. nihayet, romatizma ağrılan 
onda da başı gösterdi. En fazla da
yanan ben oldum amma, n.ha et, 
rütubet benim belnni büktü Ağrı
lar, sızılar bende de başladı. &ı

bahlan uyanıyorum da. bır türlü 
gözlerimi açamıvorum; canun kı

m1ldamak j,tı> · vrır. Bıit .• n mal-

' 1 



ünün içindeo alova ile Istanbul 
rasında esrar ticareti 

RomangaJa T obruk düştü Bal/can J Sahte pasaport 
d - a.. tarata ı iMi IQI ... - c /ı • (Bqtarafı 1 ineicle) İtte b~~l= 1,:: = .. > ... Askeri i are detti hucwnlarda bulunmujklr. ep esı rı de ~·aaportlannın sa1ııe olduğu- ...... paradır. ı.tediiin• kadar 

(B06ıaa.rfı ı İlacı m11fada) Tam ısabetler kaydedilmiş ve bır (Bq tU8fı z nd. aıa)feda) nu itiraf et.ı:niftir, ancak Çekmlo- ....-, iatedijiııis kadar vataue-
birliği ıçuı bütün gayretlermi sar çok bomba takriben 200 çadD'lık bil' hareket gayesi tetkil edebilir. r .. \'ltkya 'ft ~lonya gıbi Alman ifCa- .er, t.tediiinis bdar aamalla ve 
fetmıştır. ordugah üzerine düşmuştür. 20 kat durwnu bu kadar basit ve bir li altına gıren yerlerden kaçtıkla- tereOi ve 1De9ut olanm, ba ...... 

Çakçı Şebekesinin ele geçirilemİyen UZUV- General, beyannamesinde, .sü.kıl- Ikıncikinunu 21 İkincıkanuna bai- taraflı görmek çok hatalı olur. Çün rı.~ bndilerine pasaport verilm• YI paraaıs y.._, hir dilencid• 
•• • nu bozmağa çalışan cMuannid un- layan gece Kataniaya hava meyda- ki Bitler Avrapada merkezi bir diğinden sahte puaport tedarikine clüa 1efil, daluı Aeis ve dalla betl-

da dun yakalandı kilolarla esrar bulundu surlar• dan bahsetmış ve sözlerine nına yenı bir hücum yapılmıştır .. surette hikl•iJ'etbı eline verdiii mecbur kaldıklannı a<>Yle.m.itl-- lıütmms. 
kaç gun evvel Yal.eva ile i..JNuri •dlDda lıUinden aldıPıı 8Ö.Ylıemif- şOyl~ ~vam etm~tır: Bombardıman neticesinde yerde bu birçok kozlan daha kullanmak im dir. O laaWe eemiJ'et 1ev.-., ıiz • 

ı aı ında e rar kaçakçWjı 7apaaa tir. Numin evuıde 7apılan araştarmadll Sukun, 24 saat ıçınde yenıden te- lunan düşman .tayyarelerinden ye- kinlanna maliktir ve bu imkinla· Neticede hakim bunlardan sahte den olup ta tanamadJiına llllanı.. 
enuı 7akalandıtun ;rammtWL j iM külliyetli ınJictarda ~ bulWlDlUf, sis olunmalıdır. Bütun Romenlerj sinin derhal ateş aldığı göriılmtlş- rı da tıpkı Balkan imünı gibi p. Sterling işile alakaları görulen Al- n eevmek ve e lasanlar 9nfın • 

n de bu .-U efradından oldutu 
0 

da bunları Bef1ktaıta Ismailden ve vazifelerıni yapmağa davet ediy<>- tür. İdari servialerin bulunduğu bi- termektedir. fred Hayim, JOIA!f Vayı.er, Yalyc19 dn sevlbnek •iicaflelesiai vu 
ılaa Kadirgada Sehsuvar mahal- Ahmetten aJdıbıu SÖ7lemiltir. . rwn. Codreanu'nun mektebinde ye nalarda çıkarılan yangınlar 100 ki- p.-.-n ve • -val ...... _...,, Al _ Venıe ve Antuan Rap'm tevkif - kuvvetle arttumalıyız. Bir ima -

Hıkmet adında bırısının e'Yinde Nellcede bu kaçakçı ,ebekem bütöıı . • 
1 

h k·ı.• 1 · le · ıu..:: .. _.,.. .. __, 

0 esrar çdaıuft&r. BWnet bunlan elradile JakaJı ele vaeıek ~ tışmış o ~ a. l"l\.l ~Jyoner rın lometre mesafeden görülmii§ttlr. mu • Frans• konUplMllanam ,ı- lenne ve diğerleri hakkındaki tah- ma ve ltir milletin ltitmes, llayW. 
abmettıe Nakilbmat mam" hde t.ıjm M'•=ifUr. Conducator un sozlennı anlamala- Evvelki gece Brendızi garı bom- ae eski rnaakuu iatiare ettijiae kikatm gayrımevkuf olarak deva- mu, 19anun:, Hila etme.• haki

rı lazımdır. Çünkü ben eminim ki balanmıştır. Fakat alçakta dolap.ıı lılir 4elil IQıla, pil _.Mliia e • mına karar venn.İf ve dört kişi der ki puMt ltadar. 

et Bulgarlstana 
okunmasınlar 

Arnavutlukta bugun Codreanu da ayni emırleri bulutlar bombardıman netıcesinin dilmiş olmu. Peten Frauuile 1a- hal tevlr:if olunmuflardır. Ma61f pua btlar bu ...... 
verirdi. at'iyetl~ tesbitine mani olmu§tar. )Nlacak bir aalapnanm lapaya tl· o pan .. 1ra--- lunma ~r. 

(Bq tarafı ı iacı sayfada) Romenler, itimadla resmi makam Bununla beraber pek büyük hasar Mrinde ~· bdıetll Wr tellr ika E O E N A. ŞWP 
yarelen Oilhasa Lin mıntakasında lann etrafında toplanınız, benım az yapıldığı tahmin olunmaktadır. edeeeği muhakkaktır. Da auntle 
talyan mevzilerine durmadan hü- mim kat'idir. Sizlerin sadakatiniz Arnavutlukta Avlonya .şıddetli bir taraftan Balkanlarda kuvvet <Bat.....,. ı blel 8Qf ... > Muşun yeni Belediye (BallJIUlkaleden devam) B 

.Kral Boria'e hu111i •ir um ediyorlar. de kat't olmalıdır.• bombardıman edilmşitir. Bu bom- l&fıerilirken, difer tuaftan Fran- üyük Britanya hük6meti reisi 
tubu himil eldup aöylemnek Atına, 22 (AA) - Atina ajan- İDARE İŞLERİ ASKERi MA- bardıman mezkur mıntakaya şim- aa ve lapanya ve 0 tarik ile Afrika bütün haklarını muhafaza etmek- Ankara, iZ (İlııdam MahaWria • 
• Sofyanaa iyi haber ala bi.ldırıyor: . ~MLARA DEVREDİLDİ. diye kadar yapılan bütün hava hü- ve Ceb~üttank flze~ne bir hare - tedir Ye bpanyol hü6metiae bil· den) _ Kflalaal huhıaan ... .,._ 
illeri, Baveltia Bellre .. rl Umumi Emruyet Nezaretı tara- Bükreş, 22 (A.A.) - Stefanı: cumlarının en şiddethsı olm\Jf1ur. ket U.tımalleri de sıyaaet sahne • dirmi§tir ki, vaziyeti •etnı kıl • led.iJe ni•Hllne Zeki Dede latihap 
t teaia etmek Ye a.lkaalL . tdan dün akşam netreculen tıeb - Dahili vaziyette bir değişiklik 19/20 ikıncikanun gecesi bu şehre sinde gös!erilmektedir. mak üzere yapılacak bütün teklif- olunm .. ve yilbek tudike ~iraa 

a tloiru ... delnya malt-f lif: . yoktur. Zab~ ~l~ri askeri rna~am şiddetli bir hµcum yapılmıştır. Bu Dotrud.:m dotraYa Büyilk Bri • leri tetkike ve bu teklifleri alüab etmqttr. 
almak lsWiiiai uaaediJor • Duş.man hava lmıvvetlen memle. tara devredilmıştır. General Nıco hücumu gundüz yapılan diğer hiı- tanya adalanna taama imün ve fllier devletlere de tev4ia baur el- s.p. ._....._ tMtl1k .._ ... 
Sea balterlere p;re, Bmveltin ket ~ aptıdaki akınları l~ ~iul:. lejy~~r Ghig~'in ~ cumar takip etmiftir. Hedef ıttihaz ihtimalini İngiliz Başvekili bir an dajwıu İspanyol hükômetiae itil- tar • 

..-19111 Kral Borla ile de lktit- yapmıştır. . rıne polıa mudurluğüne tayın edil- edilen sahada şiddetli infiliklar ol ihınal etmenba affoluumu bir b- dırmiştir. ICadm )1bluden cllrt 
1 - SelAııitte bamr '" zayıat miştir. muş ve muhtelif noktalarda yan bahat tepil edeeeğbıi muttasıl Nihai sureti teavıyeye intiarea kiti biribirini ,... ... 

yoktur. , . Matbuat sanstlnine kontrol vaze gınlar çıkmıştır. tekrar ediyor. Bin.-aleyh mihvn Tanea mıntakasındaki hıciliz hak- Fattlltıe Abm~ clvarmda ..., ..... 

1111 .. ldl 
2 

- Volıos da, bomba!~ tehrin dilmiştır. Bir çok rnüesseaeler ve Habeşistanda Meghelli kasabası 1 ellerin karşmmdaldler t ..... ltiis ve lamun ve menfaatlerinin korun • alık ~ Şevket, lfemd, 11~ ,.. 
....._ ..-, -.JAmet lllmak en fakır. mahallelenne düşerek ba- fabrikalar askerıleştirilmiftir. da, Cenubi Afrika hava kuvvetle-1 luoketin haql taraftaa ppılaca- ma11 içba muvakkat bir •nl•pn Alt ._... d6ri adıadq bir lr.admı ya. 

ileri -1---ıu.:-e zı evlen hafif baaara uğratDnf • VALİLERİN YERİNE ZABİ'n&R Pi pulaa kad auette emin olamaz - akdi hususunda Madrite İspanyol dnden ka~ ~ blrM:leılal 
,..,._.... 1ardır Siviller ansmd iat ne mensup tayyarelerimiz tarafın . li , __ m ..,unu laNtte yaralamıflardar 

7ott.. Amerika Ctbalav - · a zay ar, TAYİN EDİLDİ dan muvaffakiyetle bombalanmlf" lar. Büyük Britanya askeri rıca ve ......... mlmeuilleıi u....ıa llelmteGe AHniD ,.aralan -tud.r. Ya. 
a.lpristama milaver tah- dır. , . . Bükret, 22 (A.A.) - D. N. B.: tır. huale edileeek darbeye karşı koy- mbakereler yapılmakta4ır. nlılar ~ ~. 
ilet o...._ tçla, faali- 3 - Prevae de sıvil halt ara • Propaganda nezareti matbuat ge TOBaUK b.ofT makla mükelleftirler. O darbenin ------------------------

bul ........ ..,_ ,.ttu. sında çok u zayiat olmuft\ır. Ba- nel sekreteri dün akşam yabancı JlfA81L WHD hangi istikamette ve ne filli laıv· 
pal•pnalar, yabm Ba..ate zı binalar hafif hasara Uıjramlfbr. guete mümellillerine beyanatta ıu:::; 22 (AA) - İmparatorluk vetlerle yapılaeaiı kati elarak ma-

._.__ 11- Miıe. Geçen bombaıdımanda yaralıların bul ......... ın Tobrukun mlldafaa menü hbn ~idi T hl"I ettllfm tlç 
_,., ... , ...- tecfav• edilmekte bulundui'ı bir unm...,.-. haUanna girmeeiJe netic:eleneD bOcumu ....,.. r. a 1 

..,... Jlllriileri de mlttehit 
1 ..ur,ım içindekiler &- Genel sekreter, valilerin yerleri- hakkında .,.iıdlıki &afaillt ötrenUmlt- noktada da yalaa veya mk bir is-

.. ,..... ...... ltlınllr ... b~e ~- lf w ne subaylaruı getirilmesini muvü tir: 'kbalde bankete nar clbl dur· 

..... Wle whah - müftür. . . kar kat bir tedbir olduğunu söylemif- Tobnıka haa. buut*1an Barcli7• akla Almanya son •e btf claki-
«Balpriltaaa ......_ 4 - Ece dernri~ bir adaya tir Bükreşte ı,ükun hüküm sürmek ya .kartı yapılan barekltm • 7111 iUna v, ada hangi kozu kullanaeatuu P 
y.,..a.vy ... WlJlk lıir • p wı1wbu1an hava taarruzu balar ·. ihtimamla YPılmlft&r. Tobruld• da, Im- Af 

1.--•aaan bu be an•m. w zayiata sebep olmamıttı.r. tedir. paratorJuk kıtaıan İn8ilf& bava kuvvet mektedir. 'il Balarimalaitten • 1~ _..,.. • 
1

. e, S.11ıhiyettar makamlarm ~ ALMAN BİNBAŞISININ KATILt leri, İnciliz bahriyesi tarafından ıenı: 'ka ve Balkanlara kadar tetikte 
tanın aalla 11

1uetia4e de- 1 anlar tarafmdan KİMMİŞ bır muzaheret ıörmüıtür. Tobruka ya ulunmak icap eder. Yani teşelt • 
llnrla ve kati bir ifHe ile ~ ;eriauran ~ Kim 'dan Bükl'eş, 22 (A.A.) _ Stefaniı pllan hücumdan evvel, Jtalyan müstah- ıis, ıerek askeri ıerek aiyMI ıa. 
tedR Ve 1tafhiıadu da r.a;at em 8Ql kem mevkii ıerek denizden kaleleri sar-

•-dılJiı .;__ ml1a devletle- birlikte 85tlirdilkleri Yunan vatan Alman binbapsı Dtiring'in katili sacak derecede ılddeuli bir bombardıma :ıüz Berlindedir. 
'"" _., ver daşlarından jean Dbnu Wr kuyu- Sarando~ iamiııd4ıı biridir. 32 yaşın na tA"IJ tutuhn1.11tur Btltiba eepheleNe • "78 ~ 

la.itap etmektedir. BeyanMme- ,.. _ _. i l S ..ı-- Tü' k' .....ı- d ğ İ"md Jm-L •-L- z-ı !-...:hL-' . • da ölü olarak bulunmuştur. -=ııeı.- a o an aranuvıs r ıycuc o - " e 7ancm çıkanlan San Giorlio azırlıldı o ..., --t y• -· -· 
........ Balpr ,.rtileriaia ~ te kurşun yaralan lbulunm\1flıır. -nuştur. ve l'ürk ıtebaasındandır kruvazörü, bıdayette İnlillz bombardı- at senisile ud tumau aere • 

obuu, 1Mı tealaiiriba Katil Bel,. add Ro- maıuna ~ fiddeW m11hbalaıle en -Jebileteğini vaktbule ha .. 
.. .. , 11..._1 _,.__ g~n ~™: "6r an bulunmuştur. San Giorııfo en eski ital- •-

-.,- -...__, l t E d lan almak, demokrasi ee,healne ..... ı-tller Up .. ihnl Ü, AMER• KA manyaya ge mış ır. vın e yapı yan ıemılerinden biri idi. 1908 ele lnta 
erin lan n- pe'-L- 1 'lraştımalar neticesinde bir Ameri- edilmışt. 932 ıoruJAtoluk idi ve 728 kişi- en esaslı ltir vuif .. ir. TlrklJ9 

mensup &&5• ve....... k ilk ttebatı rdı. ~xıd dört ..n." ke-..11· Lesabına hami hanr vasi • ~ _.. _ t1nfı ı 111111 _,,... - an bankasına ait bir çok defteri mure va ""' e ..... - - a 

~· ... -............ leti --· ~- ve Amerikadan, İqilterede l- denberı devam etmekte olan 'kUin fırtı- yettedir ve şeref vuifesini m,. 
•, w- .... JU- rJ • n ge nası ııuarteal 8ilnü dUtait . M..,..tlh redMtılı J'Q94Mta. 

, maeen " harp delil; lilk6a Ameribn halt ttltleııl bütaia .._ llÜf mektuplar bulunmQftur. bu kum tutmaıan, itaJpn mfJdaMtılan.. 
lltiJwlM ....... wUJed-. 1aıdan emindir. 8-lmaz bir iman Katilin cQrilm tertJd olc:kıiu 1&7• DID svıf nolttalarmuı arqtınıınuı a• =========:::::;:= 

kllür ltlr ..._ı,etiaia .. Q· ve JeDilmei bir ceeamle Beill- lene İrbua& timinde Türk tıebe- meU;reJerinde ilJCillzJen :Yardun e~ tma almmıl olan w bar ıon topcu kln-
>i 1ste4iii ok " asından bfri daha aranmaktadır tir. Hücum emri verild zaman i.nınfz wtıert w tanareJer tarafındm dö9GllD 

ne fÖplıe Y tur. cüıııburla beraber b~ halk kütle ~ llht r Jlfwl ÖNllR'M~ lutalan bu 8*talardan fiddtle ınüdafa- Tobnlk müatahkeme mevkllne lmJ1l 
......... .ıaıp aım..,acaiı si fWlbırı 8Öyllyecektır: ....., u (AA,.) _ D.N.B. bildift· aı.ıa lfrmlfler n müatabkem mevzL dtlfmanm taarruzu. aonk&manun dOaldl 

.. wwil-ı .... ay. Biz aert lftmiyeceilz. okhı.,..,_ por. ler tutm dflfman kuvvetıerbıbı m~ ıı iDci ıano baflamıfW. 'l'Urrwldm 
mallh•ıl Wr ••lrtar tıqınk ,..- kalmakla da Ur:Ufa etmtyece- Alıwa binbqıu D&tnpa katil w meUni lmımllardır. evwı ,_ 79pılan ve fecre kadar de-

Wr .m.ti ..... ft ı. jls. ~ htr.nıe için i- kaWn vukua teklilt lfftlt baldnndald Tobrukun lncilizler tarafından zapb 'ftlll ..._ deniz bombardımanı sQn.. 
........_ ilt17ıeıJrW, -- 1eri gideceltz. tııhlrlra& ~nde ..... "ald tafaUAt ehemnuyeW olacaktır. Cünki Tobrult 11· dOZ do,maıı bomblırclanaa tlınarleri-

ltaa ..... ,.Utlbeılar ve sa· • temblt ed11m1ttlr: manı, Brit.n)oa kdalaruım den...,... fa- n1n .atemacD alanlarDe ~ edil· 

8etblel &el •••ı.,ı.n... KSNSDY'!dN BBYANATI Btnbap Döriq, 7aıunda cüiar bir AL ::ne ~U.~ Simdlden, Tob- mifti. tıd a11;r topçu a1qı, 2 zırhh tar-
• __ man subaJı olduğu halde aecıe 78l'ISID- ~ a za •catı talunlD • lra 

98 
.ıl&de cmubalil> FraımüadaD 

V.pıgot:n. 22 (A.A.) - ~-- dan aonra oteline 11tmek üzere Buaa- dilebilir. Tobnıktaki ltal7an garnizonu- bir teeekk De 
.U.U UU ._ Ull a nın eski Londra büyük elçisi Ken- restb loltanta.suıclan ,..ı..-.-+- c nun BardJyadald Pl'IÜacılada daha ldL •Qıeldt.epedthn~lan 

8 
A ,_,_ farka-

..,. ,, ....... --. çWt saıulmaktadır ükvi7e .. o vua..-....,a 
tlt ......... ve uru- nedy, hariciye encümeninde isabat Binbap Dömı. kendiainden b1. · aman taarruza ifürAk ewtı an'•'mıt-

1-fb Wr .. ,. ıönaemlftir. verdilf. esnada Amertbnm tiler. raa _,. Qlll ~tadan cılmut o- flalraa ~ Gll'9 tar AJqama doiru anudlme bir nıuba-
'ttenberi Nöyyi maüedeai • h be giri girmemeli halıfn=da lan bir •elam. tarafından hGcuma balyada bir mahal, 22 (A.A.) _ ftal- reb.csen aonra dOpnan ma.tııhkem mev 

laallarma njmm, l8lla ip.le ar p ............ " altı rovelver laarfwıu U. 7811 tebllli: klln prk mıntalPemd•ld meniler bat-
. -n-- '·- ne---- İngiliz devlet adamlaruwı llJDl fi lld0ı1Umott0r. Katu, kaçnup tllalıMI 20 ~ tamamu. ınubuara aL tana tlrml1e mvnt1ak ......... ,_ --. ~ ve ı.-. ..t-i.H .. ebnif v. civarda bir IOık.ala llrrnJı-e mu 

_ .. _. ......... kirde olmadJimı """'J~ .. ~ ..... ~ 9affak ol.muftur, l'alrat bir talmb'e ~ ------------------------------------- -
ıariataa mihverle -. ..... Kennedy'ye göre, İngiliz bbinesı neret kaçmak laterken. 7oldaıı ıeoen .. T k k B k 22 1 1941 V • ti 
ıtntiii ~ ......., u.mdan bazdan harbe girdiği • .. Almaa ubderi tarafmdao 78- ür iye Cumhuriyet e ez an ası • - c zıya 

eldliaba .. "1Will Piti, R talrdirde Amerilwmı harbi kazan- t.alannul . ve .uAlu elinden ahnnuftır. p a S 1 f 
• ıtatwn bUım* .l8ted1j1 tabbuı fOf6ril, A k t 1 f 

ml11 .. llrla .......... mak lmklnlarmı temin edecell b- !rendl•lni ~ imtina 97ıenu,. Lir• 
0.- b4rette 41eiiWir. naatinıdıe buluınQıorlar. Bazdan ile tir.Katillıı üzerinde viwı tamam olmq- s... 

ver, •••h eh•am, Bal · Amerika harbe girdili ta1ı:dilde in -. SmdnımUlro da tamim edllınil bulu Alim: 818 JDlııılnıal ~ ...._ * ı ı,. ........... nm bir Yunan pasaportu bulunmuftur, Banknot , • • • • • • • 
wnatı. ...,.., lıir aNar giltereJ9 ,..,.ı.a maddi JaNma • Bil puaportta, lratilba ilmi Dimltri sa. Vlald* • • • • • • • • 

....... .. Wa .., Al- apnm 1~ 11mmn da mMlo9 olanık 7Qllıdar. Bundan baJlm. 
lı:atilbı ~ ... ~ Al• .. ·-

·--- ..,_._.._ .... İngiliz harp gayretlerinin aleyhme la&riD llllalDe c*anlımt bir TUrt ...__ ftrk -- • · • • • • • 
• ........ ..au - .... -- ~t'IDI' ..._, 
·- .. ..., v olaoat"ı Mnnediyorlar. portu De bududu l'9Pall cııldulu m_. Altlll. s.a kilaSana ı.oıt.• 

, SleYlllllar •Mmelıa bade edllmitUr. Ozerincle bulunen .._ Anma talwW DMı ............. 
,. ....... ,, ... , ,... VILKI ~,r:_.~~~~adlr - · . . . . · · · · 

mutavaat, onlana, llt•Mll rf- ve ._...........,. -·--· ·---,,an ili Dltwır cll\'tSler .,.. ~ Klirilll 
"'-•ak...__....._..._ dili zaman kaW, nve1A boUöı- ve il• ..._._.__._. 

brtm_..._ H-----~ m. tanlı 1 lad •rfa4a) retÇl oldulunu iddia .,.ı.mı,ur. Uwia- _.,,......... · · · • • •• • 
orlu ve ı..utenata aferiae mModJanm tetkik ederek Amerika de b070k bir Amerikan bankuınm bir ..,.. 'l'Mftllallı 
...,_._. llallar .Weö, sanayü için bu uaalleıden ne ~ Cek bDes.i bulwunuştur. Son hattalar Deruhte edlJm eYl'llla Nil !IJ:w 

....... _.__ ...... __ ,__ 1---'-i~ &""" zarfında bir TUrk &ebauı ile I>er.- lrarsıhil • • • • • • • • 
••••P - ~ •--._,.,at öirenece- Bük ln fena töhretl1 ot.ellerinden~ KaDUDUD ı - 1 DWc!dıl•lw tntl. 

........ rl •liltalaalı ...... ... ttm. rinde ikamet tmif\ir. KaWin bırbıd9 kail BMiM tanır:mdaD •AIQ ~ 
iyı llilir ..... .._ •Yem al • BlZJID timdi tn,iltereye IÖDdıet ..,nca. iJcı.t 78kuılarda inaUtereden eeı •••0 11• <Wrfemr 

deailea pWmb ha,. yatma- diklerimız, ileride gondereceğimız nıif olmak üzere bir çok 78bancı vesika Ticari Seaet.lar • • • • • • 

ıniltema)'il dellWlrler. Niteldm yler yanında hiç blacaktır. A- bulunmutb_ıır_._~..--- ı=te" .. ::::.::.:.. 
ofesör l'IW - •tlmıada, •ye- eri'L-::'ın alacaıi..... enUı -'-' ıuı-•-a. _._ __ 

1a.mu a~ M •ft • J A • ,_ ....... - ve ~ 
nizam. IÖSÜJlii ajSllla itile ... sıze müthit bir çıt ha aan e tayın er vilAt (Wbarl kı7meUe) . • 
mıştır. •Yeai nisam• ın kom -6,ıe,ebilirtm. Aakan, zz (buiam lluhalairia- 8 • senee& ....._ "TaımUık 
RomallJ'aTI De hale eoktapaa den)- Güzel Sanatler Umum Mtl· A~ 

carlar herk tea iy •ruJOI' dürlüğüne Pertevnıyal 1 sesi ede- vla Ozıeriııe avana • • 
tl Amtrib, Balpriatanm arbaın- ı berine av.aa . . • • 
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TÜRKİYENIN EN UCUZ VE EN GÜZEL GAZETESi 

1 ŞUBAT CUMARTESİ SABAHI ÇIKIYO 

~::~~;;;;::-~~~! 
:zel yazıları 100 pa-: 
traga okugacaksınızı 

f Çünlrii: f!•yesi herimkıindan l 
• istifade euerek halka hizmet ı f etmek olan iKDAM Cumar- + 
+ tesi günü 8 sayfa ve 100 : 
+ para olarak satılacaktır. + • • • 9 • • • • f iKDAM yeni şeklinde f 
+ tatbik edece{ji teknik- : 

le münderecatını her- + 
zamankinden f a z 1 a f 
zenginleştirmek im-+ 
kinını temin etmiştir. i 

f 1 Şubat Cumartesi + 
ı gününü bekleyiniz. : 

t....··········------1 

BU GAZETE 
Günün bütün Harici ve Dahili 
haberlerini en iyi şekilde verecek, 
en selahiyettar imzaların en 
güzel yazılarını neşredecektir. 

BU AZ TE 
Yepyeni bir teknik ve sabahın 
ilk saatlerine kadar vukubulan 
hadiselerin tafsilatını alabilecek 
modern vesaitle çıkarılacaktır • 

ra;;;;·;;ı~:~abe 
] terini 100 parag~ 
i okuyacaksınız . -
ı Çünkü: 1 Şubat Cumarte 
+ sabahı yepyeni bir tekni 
+ en mütekamil vesaitle 8 sa 
: fa çıkacak olan iKDAM fia
: tını 100 paraya indirmiştir. 

• • • l 
• • • • • ı 
• 
ı 

•• 
1 Ş u bat Cumartesi 

gününden itibaren bll 
yeni gazete sizi het 
bakımdan tatmin ede-
cek , memleketin en 
ciddi , en milliyetper
ver s i y a s 1 gazetesi 
olacaktır. 

.1.-------······--· 

iKDAM'ın Hergün Okuyacağınız Yazı Kadrosu 
-----------------------------------------------~ --------------------------------------------
Baş muharrir I : Abidin Da ver • H E R ----•Siyasi Muharriri : Proı. "·Şükrü 
ASKERLiK ve HA v ACILIK Bahisl!IJ H A F T A MAKALE' MUSAHABE, Fi 

Emekli General M. N. soTON sroR HAREKETLERtNtN NizamettinNazif, Mah 
AB • D TAFSiLAT ve TENKİDiNi EN GÜ- y A ş k Q ı i N D A V E R zEL ŞEKiLDE VERECEK oLAN esari, • e ip, s 
Ş • Hazım Ergökmen iKDAM sızı TATMİN EDECEKTiR Cemal, Hamit Nuri, z 

SPOR SAYFALARINI OKURSA-

E mekl i Kurm~y N. D. NIZ siz DE KAN~ OLA~AK_~INIZ Şakir' Faik Bercmen 
Bunlardan başka: Safaettin Karanakçı, M. Sami Karagel, Adnan Alem, Hüseyin Şelısuvar, Adil A 
Muammer Balcıoğlu, Mehmet Hicret, Faruk Erer gazı/arını 1 KD A M' da neşretmektedi 

1 Subat a ahı Mutlaka Yeni i KD A M Gazetesini okuyunuz 
Şehirden Ropörtajlar 

(Ba4 tarafı 4ütıeü aayfıı.do.) bim! bana bir ev nasip et! lllJlma, Şirltetim.iz AksiyODErlerinin 24 Şubat Zincırllkuyıı mezarlığındald meşahıre matı.us kabirler önlloe Karortmaıı 
sallanmda ağrılar ... Baktnn, artık ev olmuş, lrul!ibe olmuş .. iki oda 1941 Pazartesı ıunu 18at 14.30 da Be- döşeme ~ ile birinci sınıf .ııe kabirleri ara yollannın Beıon olarak m
dayanamryacağız. Bugün çıktım, olmıiş, üç oda olınUJ.··• yot]unda. Yeşil Cam aokağuıda 15 nu- fa& w açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede4 9945 lira 26 1ruruf Ye lllı 
dolaştım.. nihayet, Yenilı:apıda, ye- Allah aşkına, ucuz, tem. , maz- maralı Şirketin Merkezınde 7apılacak t.omlwıt.ı 746 liraclu. Keşlf ve prıname Zabıt V<I MuanıelAı Müdllr!Utll lral6. 

n.i yapllmıf bir apartmıanın dör- but, terkoslu, elektrikli, rütube1- = ;::,u:;::...~twııda buluı>. minele aörlllebilir. İhale 7/2/941 Cuma aünü saat 1' • DaJml erıctnwnde Ja

dılncü katında otuz liraya ıaç oda siz, bele Babılliye yakın iki üç o- Ticaret Jtaııun......, l'll IDd madde- pılaaıilbr. Tallpl«m ilk ıemınaı mallı- WJll melltuplan, !bale ıarlhiııdtD 
buldum. Ban:rc-ı da nr. Dilet kat dalı bir eYiniz, katınız varsa bana a1ne .,. -. mıWı-ıımemlM ıdN 1 slla enwl B•' ~ı:.- 1oD itleri mlldıilımaım. -tıa alo=klan ~ e. 
1r1erdi'ftl1 çılmıalt -ıe mnına, ne gazeteye bir mektup yazıveriniz. elinde en az yirmi bot ~u olaruu ~ w 8441 ,.,ıma alt tı..rel - ...ıkalulle ibaı. lllnll =· ıJU -* ııı.. 

? Ben :Mi Ne olur, ııevaptır.... .,. toıııant.ıda bulunmak ~- ıo.., imi encllmendo bulwımaları. (478) 
yaparsın ona razıymı .. fU - SiziD yıolı: tak akra- Jantı &ününden l'VV•llti hatta içinde alt- - -------------- -

tubetterı trurtuıacağıma öyle ıın1n- banızdan birinin~~ ııeva- slyonlanm Şirket Merkeıiııe buakma.. lstanbul Saraçlar Cemiyetinden: 
dim ki. .. Dördüncü kattır, tabii . sa, yı ' lan llzımdır. 

.. 1 H bıruza, parlaya bır mektupçu)[ atı- Şehrimi• wya Jllbancı mem1el<etıer Ceml;yetlmizin heyeti umuın'-esl 25/l/Ml Cumorteai ··"~u Dal ıı dtn 
rutubet o maz... emen pey ver- · . ~-L-• b·-L· .. · --1< -L-ı nJann 'J •-

• . Vennl% ... ~""'.'arma u~...- ~ yo 12 ye !tadar Fatihle Ref~e ııokak Suaçlar Ceıııi>reıt :U:erkeainde icra edlle.. 
dmı.. yarından tezi yok, tapnaca- Amma, diyeceksiniz ki: •Onun •ertlfikalan da akslyonlan Jetine ıe- ceği il4n ohmur, 
tım ... öylesini bulsam ben kendim tuta- ter. a • • a a m • ı 

- Güle gfile otur .. dedim. rım .. sana ne diye plşkq çekecek- oöıı.tıştıu:cu: HADDELD ı - 940 eenest hesabııtmm tetkiki 
Artık, ne lil .ııöylemeğe talı: mm, mifim 7• ı - icıar.ı Mec&ı Raııoru 2 - Mi.idMtl biten Azaıun ;perme dltmatn ~ 

.., de dinlemeje tahammülüm lıal- Doiru- ııb de haklısınız... 2 - Milraltıp Raporu 
. 3 - 1940 -· besaplarllt ~ 

llllftı. EJm.d Sükdti sunun kabulü .,. idare Mocli8i An•en- lıt•nbul Berberler Cemiyetinden 
- Giile ıGle ~! dlyİp ,..._ mn lbruı · 

An ZA Yi - '117 PWu. D" ı h ıı..ıı;,o.. 4 - İdare :Meclisinin JIOÇlmi 
. · - .... pilkMl DTI -. Ylllialnl 1 - İdare MeclialnJn !Hl -ı ,._ W • - Türbede ı:.n.t C-.ırıı.t '' w= '"r
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a t illa --~ 
~ ~~~ aı.raaı ıduı ..m.ı.. hükmü ~ lanlarmm kararla.tbrılmuı •·-·-

.ılll Mn lııenöıt ---..-· iv. 1 - Mürakıplann aeçilme.ı w llG"d- 1 = 1840 ......ı ~ toC1ı11ı1 
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algın .... 
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