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:~:;:i~~~s~a;:~ 1 Almany~ ve lngiltered ~ 
,1 giltereye yar- f lokomot f le vagon geldl 
dıma taraflar 1 A h ı~-1 l . 

vrupanın mu te ı1 ger erzn-
Gallup enstitüsünün den ithalat eşyası getirildi 
yaptığı bir anket 
J ehte neice verdi 

Almanya ve İngiltereye bir müd- Diğer taraftan İngıltereden de 
det evvel sıpariş edılmiş olan lo- yeni lokomotifler gelmış ve Hay-

--• komotıf ve vagonlardan bir kısmı derpaşaya ge~ırilmiştir. Bunların 

s a 1 i "t lideri hrımız~ .gclmıştir. Almanya~n da işlcmeğe başlamasile kara yol-
\ O S 

1 
kara larıkıle gelen vagonların mik larındak.i münakale J§lerımı2de gee 

I beyanatta bUIUndU arı 14 tur. A rıca J n Alımanya- nı.şleme başlıyacaktır. 
ı Nevyork, 23 (A.A.) - lngıltere-' dan 4 lokomotü v: Çekoslovakya- Diğer taraftan Alman)lad:ın pi-

l al . d dan 5 \ agon lmıştır Bır fen he- yasalarımızın muhtaç olduğu mu
ye_ malzeme k.r danmki kası VC) 

8 ıa e veti tarafından tesellüm edilen bu him miktarda ithalat madd rı de 
edilmesı hakkın n anun proJe- . . l 

. Am k d k d t taı lokomotıf ve vagonlar klsa bır mud gelmış' tir Bu mallar rne anında 
sıne erı a .. ne a ar arru • 

1 
tmek .. ere det zarfında hatlarımızda işletil- makine aksamı ve yedek parçalan, 

bu undugunu tayın e uz ğ b 1 kt (Arlıaa 

T obruk ta muk.addu ikı· 
beWıe uÇadı. Keaıdi ba- BABDİA.NIN SUKUTU ESNASINDA ESiR EDİLEN ITALYAN ASKERLERİDEN BİR GRUP 

Gallup entstıtusu tarafından yapı- me e aş ıyaca ır. ı Sa. 5, Sil. 5 de) -lan anket şu neticeyi verm~-tıı 

~oa terk~ilen \'C her J ) 
taraftan çevrilen bir kale diipnek- ngi iz Motörl ü D us sel do r f '9' 
ten başka ne ~·p•biliı- ki? .• lııgiliz R uzv e 1 t 'i n 

Demokrat partısinde Roos \ t 

taraftarlarının yu de 50 ı khtc, 
yüzde 40 ı ale\lıtc, yüzde 10 u 
müstenkif tir öncuıeri Tohruk dilferken bura - Kıtaatı Dernc kesif bir hava 

dan 160 kilometre ıarpta bulwı - •• 

O - v d mu•• m es • ı • h d Cı.imhurıyetçıler arasında ankete 
makta idiler. Yani Derne kapıla - n u D e ar 1 s 1 1 u·· l 1 nnda Marepl Gruianinin 

9 
Bi • • CUmU yapı iştirak edenltrın yu de 66 sı leh· 

riacikinun sabaha, plak sökünce- .._ 

8 
d t d te, yüzde 33 u aleyhte rey vermış-

ye kadar, Mısuı, Süveyfi 'Ye lııgi- Tobrukta 4 Gene- u a pes e e n 1 - lerdir. Yüzde 1 de müstenkif var-
liz iınparatorluğwıu tehdit eden • ngiliz tayyareleri ,dır. 
meşhur ordusuudan ise eser yok- ralleberaber 14bın An karaya gelecek ' istenilen mıntıka- . LİDERLERİN FİKRİ 
tur. Bu ordunun, üçte biri, hatta ltalyan esir edildi p..,. Vaşington, 23 (A~A.) - Sosyalıst 
yansı İngifu üsera bmplannda • - ya u 0 m b a laf attı Iiderı Norman T oma harıcıye en-

oldutwıu biliyonu; nıiitebakisi D . ~ .. Mümessil Sofyadan • cümeninde beyanatta bulunarak 
nerededir? Bingazide hazırlandığı- emenın hır kaç gun B 1 d . d k Pas - de - Calais ile demiştir ki: 

na dair rivayetler dolaşıyor. Ne ha- içinde zaph bekleniyor e g r a a gı er en Somme'yı· bombaladı Demokrasılere yardım içın hazır 
zırhğı? Yapıldıiı söylenen hazır- • 
lıkJ L-d , J>iin a.Jq.amki nd70 ~ Libp• ıçinde mühim evrak Janan kanun prOJeSİnJll kabulü SUlh 

ar, ne - ar mükemmel olur-• cl&kl incWz w.a....-uzu haktırıM f8lllan Londra, 23 (A.A.J - Bu gece namına ilan edılmcden harbctmek, 
aa olsun, ba ordunun, t Birinciki-,li,ıonJtür. bulunan çanta çalındı Rhin havzasında Dusseldorf'a karşı (Arkası 8 ,. 5 Sü. 3 de) 
•andan~ Wncikinana kadar ıe- «İq-U&ermin Tobrııku tamanüle iNaJ !İngiliz tayyareleri tarafından yapı- Yaralı l>lr İtalya esiri Y __ h ... taraluMlu butaneye sltlrilUy• 
fen ve lttr buçuk ay bile tvtmıyan eWil &eenüt etmlttır. Bul İnıills mo- R u z ve 1 t Kral lan akın havamn fenalığına ıağmen B - k t 
bir müddet içindeki in an ve maı-ltörıu kollan zayıf İl&lun muka.venıd ' jk 'f b. ta ahi t' d ı-\ u re e ltalyanlar bu·· yu·· kl' M - d '\ 
seme sayiatuu telUI •am.lne pe- .-M.ı.n.. :ranra& 160 Km. ~ı Borise bir hususi esı ır arruz m ye ı~ c o b 
ripn olan maneviyatını topl~ma- Dene blenne vann14t.ar. Denen!D bir • •• • muştur lng hı tayyarecılerı butunj • bil ısır a i r 
aına imkan yoktur. İtalya Libya - ~ 11111 kinde auku&a lııe•JenmeıtcUr.t meS&J gonderdl bombalarını hedef tutulan mınta- m are eı bır muka taar- y 

• , ' Çiinlta De.rDe Tobnak clbi miidafaa ba&.- onan ordusu nın Bıngazı eyaleti kısmında yap- lan lnaV'f'dli im nok&& dt'~r. incUll• Sofya, 23 (A.A.) - Ruzvelt'in kaya at.mağa muvaflak olmuşlar- • h J 
tığı t~bkimatı, oraya yığdığı lruv- ordal&raıın evnli Demeyi. sonra da husus mümessıli Aiban Donavanın dır. Bir kaç yangın .çıkarılmıştır., • •• A 1 ruza azır anıyor teckı·ı edı· ıı·yor 
vetlen uzun seneler süren hazır- Btnp~ı a.ı~ Llb1aclakl i&aı,an kav-ıKral Borı.s ile yaptıgı milli.katın Taarruz geçendeki Wılhelmshaven Asılerle Hukumet • y 
lıkJardaa ve çalqmalardan sonra, Tdl~lemelerl mub~meAö-. Ha 20 dakika sür- taarruzu derecesinde geniş olma- 1 h d d •---
ltarünldl 1teııne ıetirebiımı,u. Bü- :'t1a17 ... :::=-.:!:.:lk=:= 1 auğ\1 öğrenll- maltla beraber yine çok tesirli oı- kuvvetleri arasın- Yugos av u u u j 20 ile 45 .,,vaş ara-
tan yapılan itler, aarfedilen py • ala eUMe 1,1 fU'bl* bir kanıet u.ı-jmiştir. f MU§t\lT. civarında tah$idet 
retler, tahfi~ eclile~ birlikler, ·~ .... RUZVELTİN Dusseldorf harp endustrisinin da büyük çarpıc- •tt•k rt 1 sındaki Etenler as-
buçak ay içınde endi; sall.lllUUS ki, Tebrata t paenl, Mr oek saı.ay, H KRAL BORİSE ühim b' k . . t .. y gt 1 Ç8 8 1yor 1 kere a 1 l D 1 y O r 
İngilia onlmu Amerikanın lmcm lala klfl .- edllmiftlr. Tepların mUt. m ır mer ezıd•r ve ngıliz 1 1 1 
SÜDefİ, İtalyanlar ise, buraya .. .1 ..... 111 ............ incllt.ıertn DJlab MESAJI hava ku~t1~nin buraya yaptık- ma ar o uy o r 4 ltalyan taarruzu 
llılaa J'1lılıaq bua kütleleridir. 111 bı6u*r. lllıa manttakl:re& hava. Belgrad, 23 lan bu 21 ıncı akın harp istibsala- •---

Tobrukua mkutu, Bitler - Mus- ....., an hne&lenaln ~- (A.A.) - B. B. tını muhakkak ki ciddi surette boz A • G il d b• • geri püskürtüldü 

KaAire, 23 ( A.A.) -
Ymaan ltiilaımeti MgırJa 
halanan 20 ile 45 Ytlf ara
mwlaki Y ananlılarm •İ· 
Lih altına alınarak M gır· 

il . ··ı.e.L t f--1 ela .. ft ......... abenci olmaamdandır. .. . mn..tur.. Bu mıntakada mua"'yen 51 enera er en ın '° nı mu -a ının 11:n1asın vu • (Arkası Sa. 5 Sü. 2 de) ..... "6j'" J • •• •• • • .. 23 (A.A ) R t 
kua relmittir. 1''akat mihverin iki ' Reisicümhur (Devunı Sa. 5, Sii. 5 de) butun garnızonıle Buk Manastır, · - eu er a-

jansının Arnavutluk hududunda 
başı, başbaşa verip konuşurlarken, Ruzveltin husu. M H reş üzerine yürüyor bulunan hususi muhabiri bildiri-
bu sukutun bir saat meselesi oldu- B 1 M . 11 ·isi miırnessili Do- acar orbiye yor; Ja bir Yunan cıi:ıutamı 
iu malum n mukadderdi. Malu.,, U g Q f 1 1 • t tqkil etmiye luırar vermiı 
ve mukadder olan, yalnız Tobru- novarun Kral Nazırı Alman VAZIYET NAZiK Alınan son haberlere göre tal-

K K Boriae Ruzveltin yanların biiyuk bır mukabıl taar tir. Yanan elçıliği bu te-
iıın diişmesi değil; ayni zamanda orunma onunu .. 
Şarki Afrikadaki ltalyaa milstem- hususı bır mesa- fİ CO J İ f e go·. ru•• $ t U.. =;;;:;;; ruz hazırladrklan zannedılmektc- ıebbüsün M .. ır hükumeti-
leke İmparatorlutunu tqkil eden Mer'iyete Giriyor 3ını tevdi ettı- Hükumetle asiler dir. İtimada değer bir kaw naktan 1 nin müıaadui ue lflllııiz 
Eritre • Habeşistan - Somali top- ği öğrenilmiş- Budapeıte, 23 (A.A.) _ Havas: barıtamıvorlar l öğrenildiğine nazaran İtalyanlar, hii.kumetinin muva/akati-
nldanndaki ltalyan ordusunun Sofya, 23 (A.A.) _Da- tir. ' Balen Almanyayı resmen aiyaret bılha~sa Yugoslav hududu civarın- ı. yapdJıjını büdirmelt-
fena lkıbetl de biliniyordu. biliye nezareti milli ko- Donovan Belgraddan B··..ı- 'etmekte olan Macar Milli Müdafaa da Boyana deresı mansabına yenı l tedir. 

ı ... __ uua~ N Gene ı B h (Aıtbsı Sa. 1. SU. 1 •> ~-...-ıı;;;;;----==._,__--.._:..;J 
talyan -4usu bqkaınuumıı - runma kanununun Per- teye ve oradan TürKıyeye gidecek-ı a~ ra . art a .Alman ri-

am biuat sevk ve idare etmek tembe günü reımi ıazete- tir. Yugoslav naıbi Prens Paula da cali!• sörilımtittür. Garp cepb.esln- """ :·:::::::::---------·-·""'·~" .... y·-.... ,-. .. _ .......... " """ 
medıariyetinde kaldığı Arnavut- de netredilerek mer'iyete .. _ . . dekı harp meydanlannı geadıkten ( ) , (Arian Sa. 5, Sil. 3 te) 1ireceiini beyan etmittir. Reısğiıcumhurud:~~bU' me.saJını ve- sonra Macar ~azırının 30 Kanunu· Ci (.1 0 (.1 0 l Ç l 0 el e 1:-. 

rece zanne uun:k edir. sanide Macanatana döaeceii bil-e z i!l!!i!!t! s 

" iKDAM 
1 Şubatta 

100 Para 
TUrkiyenln 
en ucuz ve 
en güzel 
Gazetesi 

•• Bu Gazete 
yepyeni bir 
teknikle 
çık anlıyor 

Altıncı sayfadala. 
ıafsildtı okuyunıa 

1 

(Aı kası Sa. 5, Sil. z df') dirilmektedir. 

,Yarın Mühim Bir Hddisenin 
iç yüzünü Tefrikaya Başlıyoruzı 

1 • 1 

ısuıt ziz d ·· rülmüştür!1 
~-·:·' · ... • +t 

BLJGÜNE lCADAR 

intihar t: ttıği söylenen Sultan Azizin ö1diı ü1düğünü iddia 
eden muharrir birçok tarihi vesik neşre dece ktir 

Yarın Başhyacağımız Bu E erde 
• Tanulnattan sonra masonların. sof tal mı. 
bektqilerın çarpı ası .... 
• E Etiryanm Tan 'mattan e t e :n 
ra ro 1 ri. 
• uea utr.lkalarmm bektatiliie karıı Sua-

-= 

Faşizm tarihini :~ıı;:ı:.;;::ı;~:. ıntımaı 
•Jc / f • t • / Şilphesistlir ki Nuyoaal Sosya• 
1 ma e mzş lr liat Alruaaya, Fafiıt ltalyanm bir 

atunbk bant .Wataau berkestq 

Yazan: A. ~·~ enel ·~ Ye oau, auf bm 
- - tiyatro ftrlNıei iflll lnıllaaıp ı~ 

JIGsy-1 S.yaliat Almanya,! aiftir. 
Fqi6t İtalyayı koa olarak. yalnız, Ahnaaya, -..., FllfİZm.i ayak-
Fıa ... .laar'bhMie kınmftu'. öitlm ta tutmak iPa ._)'ardımı yapı • 
darbesi vurdulu Fransaya son ae- 7or rörünmekteclir. Fakat bu yar
fesia.i verdirmek n belki de, Jn - dun asla yekUalu ve diriltici olnu
riJtereyi 4ehfete dütürerek alela- yacaktır. 

GENERAL ANTONESKO cele ıulhe ve amua yatırmak için. Zira Almanya, ~lmakta ola• 

Ankara radyosu Bomanyadaki Bepnd Kollu Naslonal Sosya- ~ın ~ead~in~ de «iiruklemek teh· 
hidiseler bakkuada diia akpm liat Almanyası, Faşist İtalyanın libsıne hıçbır saman şauuu ko-,. 
ıunları toYlemidır: bugün dosta düşmana fiş olan Jıa- mak vaziyetinde değildir. 

Romanyadak.I ısyan h rekituım kiki durumunu bilmiyor mu;,; du, Herkesten enıel biuat ltal~ a11111 

mah leh anla ılmı gıb Bu 1 

1 

incelememiş miydi, hesap etme - ~ltte~ıki Al°:'a~~a laer halde bilir 
yan Antoneskoyu devirmek mak .nı't :mi)"Cli? Kend.isile yeni bir Av· ki Faşızm tarıhinı ık.mal etmiş b-a-
sadını • t hd f etti a 1 lı or p \'e belki yeni bir clham pay- lwnnaktadır. 

B .kreş raclyon Lejyonlum • • la fı harp n ufer ortağının Zira, Fafizm esasen insan centi-
lindeyd . Yenıd n An wn ı d umunu, haki.ki kudretini ma- yetlerinin tekamül tarihinde haki-
.U... PrDUf ~al~. Genenl tematil kafab elmak idai.Mmu ld " köklü bir inkılap değildi. 

(Adlw Sa. 1, M. ' •> lıılr Abn•1-- \Jift .... ~ (Denim h, $,. Si. 7 .. ) 
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,--·ALİ RESULDEN SONRA __ .._ ı Yeni 
Stadlar AGDADIN 

SON GUNLERi 
YAZAN: ZlYA ŞAKlR 

Tefrika numaran: 30 

Bu emsalsiz düğün on yedi •• 

Gümüşsuyundan Dol
mabahçe stadına 

asma geçit yapılacak 

Komisyon dün ihtikir i A ı a r m ~ 
vak' alarını tetkik etti denemesi 

gece devam 

gun 

yedi etti 
Vali dün projeleri w • 1 k 

• • 
1
Beyker magazası hakkındakı karar ge ece 

tetkık ettı içtimaa bırakıldı birçok tacir Adliyeye verildi on 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır-Hasan bin Sehl'in malikanesi, bir 1 günde kürec~kler ya~~ırdı. Bunla

mahşer halini almıştı. O muhitteki rın ıçınde, kuçiik kagıt parçaları dar dün yeni şehir stadyomlarına 
Dicle sahillerinde, yüz bini miite- vardı Bu kağıtlann üzerinde; ya ait proıe planları tetkik etmiştir. 
caviz bir insan kitleo;i toplaıım~tı. dilber bir cariyenin, yahut cins bir Bu meyanda Dolmabahçedeki 

!• h •İnömi Stadı • ve Çukurbostan Yüzlerce deve katarı, buraya erzak atın, veyahut altın işlemeli sı a , • 
taşıyordu. Her tarafta kazanlar kay cesim ipek halı, giranbaha şal, top- Stadı• planlarını da tafsiliıtile göz
nıyor; bütün bu muazzam insan !arla Hid kumaşları, vesaire gibi den geçirmi~tir. 
kitlesine -içtimai mevkilerine göre- kıymettar ~yaların isimleri vardı. Polmabahçcde inşa edilecek olan 

d hal <İnönü Stadı• nda tribünlerin bugünde iki defa yemekler veriliyor- Bu kürecikleri kapıı;anlar, er 
du. Halifen:n bu büyük cömertli- içlerini açıyorlar. O kağıtları çıka- lunacağı kısımla Mühendis mek
ğinden hayvanla~ bile istifade edi- rıyorlar. Haso.n bin Sehl'in hazine- tebi önü arasında asma köprü şek
yor .. düğüne gelenlerin atlarına, darına müracaat ederek, kısmetleri linde bir geçit yapılması kararla· 
develerine, katır ve merkeplerine, olan hediyeleri alıyorlardı. tırılmıştır. Buna sebep Mühendis 
(Halifenin lıltfu ve ihsanı) olarak Halifenin vez\ri ve kayınpederi, mektebi önünde arazinin çok yük-
yulaflar ve arpalar veriliyocdu. düğün davetlilerinin avam tabaka- sek olmasıdır. Bu köprüden bir ka-
Düğün yerindeki ağaçlar kamilen sını da ihmal etmedi. Onların üzer- pı ile doğruca stadın tribünler kıs-

kandiller ve fanuslarla donatılmış- 1 . d l k t' mına girilebilecek ve Beyoğlundan erme e altın ar, y;;ksek ıyme ı 1 1 b.. 1 ku · eki 
tı. O koca saha, rengarenk bir nur ge en er oy ece yo Ş mm en 

haiz olan gümüş paralar ve keh- kurtulmuş olacaklardır. 
mahşeri halini almıştı. ribardan yapılmış, k~ yumurta-

Yüz yerde çalgılar çalınıyor, rak !arı .serptirdi. 

Bayazıttaki ka-

Fiat Mürakabe Komisyonu dün buncuhan caddesi 63 numarada 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde Davit Levi ve Şürekası fatura ver
toplanarak bir çok ihtikar vaJc'a- meden sat~ yaparak Koordinasyon 
!arı hakkındaki tahkikat evrakını Heyetinin bu hususta verdiği kara
tetkik etmiş ve bazıları hakkında ra muhalif hareketten, Beyoğlun
da kararlar vermiştir. da Molokoto müessesesi 400 ~ar-

Komisyonun tetkik etmekte ol- dalık makaraları ikiye bölerek kr.
duğu ihtikar vak'aları arasında misyonun 200 yardalik makaralara. 
Beyoğlunda meşhur Beyk"r Mağa- tespit ettiği fiatlardan fazlaya •a
zası da bulunmaktadır. Bir mağaza .

1 

tış yaparak ihtikar yaptığından 

nın ayakkabı fiatlarında yüzde 50 Müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

den f~zb karla .satış yaptığı tespit ı Bundan başka Beyoğlunda !\foto- ! 

edılmıştır. Komısyon bazı noktala- la mağazası hakkında da233 kuru· 
rın tetkik, için bu mağaza hakkın- şa mal ettiği oir çift erkek çornbı
daki kararını gelecek toplantı, a nı 350 k«ruşa satmak sureti le ihtı
tehir etmiştir. kara teşebbüs suçundan tahk·kat 
Diğer taraftan, TahtaJcalede Sa- yapılmaktadır. 

Halkın dikkat ede-\ 
ceği noktalar sine-• 
malarda gösteriliyor 

i 
Ekipler dün çahş- ! 

mağa başladllar 1 

Ayın 28 - 30 arasında f<?h
rimizde yapılacak olan hava 
taarruzlarından korunma tec
rübesinde halkıınızın ve vesa

iti nakliyenin dikkat edecek
leri hususlar Ankara radyosu 
vasıtasile bugünden itibaren 
halkımıza bildirilecektir. Av
rıca şehrin 12 sinemasında 

film üzerınde de, dikkat olu
nacağı maddeler yazılıp göste
rilecektir. Tecrübeye ayrılan 

ıınuhtelif ekipler dünden iti
baren çalışmağa başlamışlar

dır. Tecrübenin bütün gece ve 
gündüz safahatı filme alına· 

caktır. 

DIŞ 

POLİT 

feennin te ar- difer, oto 
telgraf, 

tahminden fazla 
nın berhan~ bir n 
dise bir iki dakika ' 

mütehalif ve 2ıt 
rebilmektedir.Bu iti 
Cünıhurreisi velvele& 
kan meşhur ocak b 
sinde artık Bahrim 
koruyan bir unsur 
vakit hiç te mübaliil 
mamalıdır. Her ne 
infir~ 1 ,;ı politika ad 
çemberinin Birleşik 
taraftan ayırdığından 
dahili ~erile meşgul 
yorlarsa da, dümeni 
rical böyle bir gafleti 
mevkiinde değillerdir 
zırlannuş« tekerleme! 
!eti uyuşturmak ve 
kına nğ:·atmak için e9' 
dir. Majino hattının 

tevehhüm edilen m 
venmekle General 

kaseler oynuyordu. Halk tarafın- O günün en muhteşem sahnesi, 
dan da ayrıca oyunlar çıkarılıyor- gelin odası idi. Bu oda o şekilde tef
du. Ve vakit vakit, halifenin adam- riş edilmişti ki altının, gümüşün, 
ları ağaçlara çıkarak halkın üzeri- inci ve elmasın, ipekl~rin ve renk
ne yağmur gibi paralar yağdırıyor- !erin emsalsiz bir meşheri haline 

zaden Belediye 

Asistanlar ta-
1 ima tnam esi 

ilk Türk kari
katür sergisi 

diye \le Fransız mi 
'--~-----------'!dar elim bir akıbete 

du. getirilmişti. 

Hasan bin Sehl'in Dicle sahilin-\ (Devamı var) 
mesul görülüyor 

Marif Vekaletince 
tastik edildi 

Dün akşam Beyoğlu 
Halkevinde açıldı 

Üruversitcde asistanlık yapacak- Birınci Türk Karıkatür Sergisi 

Pi YASA 1 
la gözönündedir. 

İngiltere bu misald 

'-------------- len dersi almış ve ll 

deki konağı, adeta bir yalancı cen- ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

inhisarlar Vekili 

Dün şehrimize gel
di ve tetkikler yaptı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Yaralanan üç amele 
hadiseyi nasıl anlattı 

!ar için Üniversite heyeti tarafın-, dün akşam saat 18 de İstanbul Par. 
dan hazırlanarak Ankaraya gönde- ti Rteisi Reşa! Mimaroğlunun kısa 
rilen yeni asistanlık talimatnamesi bir hıtab<:sile ııçıbıştır. 

Evvel.ki gün Beyazıtta istimlak tasdik edilerek dün Rektörlüğe Açıl•ş ın~ra~irrı.nde Vali ve Be-
edilerek BelediJ·c tarafından yıktı· gönderilm;şfü. Bu talimantameye lcdiye Reisi Lutfi Kırdar, Örfi İda• 
rılan sıra kahvelerden birinin ta· göre asistan olacakların talip bu- re Komutanı Korgeneral Ali Rı
vanı çökmüş ve enkaz altında ka- Jundukları Fakülte ile alakadar bir za Ar•unkal, Parti Reisi Reşat Mi
lan temizlik amclc>indcıı Mürsel, fakülte mezunu olmaları, bir ya- maroğlu, Üniver:;ıte Rektörü Ce
Mııhsin \'e Hüseyin yaralanarak 1 banc' dil bilmeleri 15zımdır mil Bilsel, Güzel San'atlar Akade-

Almanya ve merkezi 

Avrupaya ihracat 

Almanya ve diğer bazı rr. · kezi 
Avrupa memlC'ketleri için ihraca( 
lisansı verilect·ğ.ı hakkında h:zı 

haberlerin şayi olması üzerine ha
lı piyasasında mühım mikyasta hir 
tercftü başlamış\ır. Bir çok taciı 

ihracat için mal toplamağa başla
mışlardır. Halıların fiatları cinsle· 

net halini a~tı. Bu cesim kona
ğın bütün zemini, merdivenleri, 
duvarları, tavanları, en kıymettar 
fallar, kumaşlar, ipek nahlarla do
nanmıştı. Tavanlara, İranın en na
dide avizeleri asılm~ı ... Her tara.
fa, büyük güm~ saksılar içinde, 
nadide ve bodur ağaçlar konulın~ 
tu. Bunların dalların< , dünyanın 
en dilber ve en hoş renkli papa
ğanları ve duduları uçuşuyordu. 

Altın buhurdanlardan misk ile yu
ğurulmuş anber buhurları tüiıü.

yor; ödağaçlarının kokulu duman· 
ları, her tarafta hafif bir sis taba

Raif Karadeniz dün şehrimize gel
miştir. 

Vekil öğleden sonra İnhisarlar 
Umum Müdürlüğüne giderek ak -
şama kadar meşgul olmuş ve İnhi
sarların İzmirde yaptırmakta ol · 
doğu Türkiyenin en büyük tütün 
bakımevinin inşaatı hakkında pro
je ve maketler üzerinde izahat al
mıştır. Vekil, birkaç gün şehrimiz

de kalarak tetkiklerine devam ede-

Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl · Münhal asistanlıklara yalnız im-

mışlardı. tihanla talip alınacaktı. İmtihanlar 
Hadise hakkında müddeiumumi asgari ilandan 20 gün fonra yapı

muavinlerinden Şekip Musluoğlıı 

misi Profesörleri, Parti erkanı, Be-1 rine göre yüzde 25 miktarında arl
lediye Meclisi iızası, muharrirler ve mıştır. 

san'atkiırlar hazır bulunmuşlardır. p · · · t tk'k ta 

kası teşkil ediyodu. 

Bu cennetllsa düğün evinin .me

lekleri de eksik değildi. O da, (Emi 
rülmüminin) in valdesi (Zübeyde) eektir. 

lacaktır. 
tarafından yapılan tahkikat bit . 

5 sınıf üzerıne ayrılan asistanlar-mck iizeredir. 
Parti Reisi Reşat Mimar oğlu a

çış nutkunda ezcümle demiştir ki: !ardan başasistana 60, birinci sını
Aldığımız malumata göre, badi. 

fa 50. ikinci sın;fa 40, ü~·üncü sınıfa • Görenlere zevk lcadar gösteren-
sede Belediye Fen memuru suçlu · h 

35, dördüncü sınıfa da 30 lira asli !ere de fahir vereceğındcn şüp e görülmektedir. Evvela Belediye 
maa' verilecektir. olmıyan bu serginin muhteviyatı Fen memurunun yıkma işinden , 

Talimatnamenin en mühim kıs- bu vadide çalışan yurddaşların ilanlaıntyacakları tabii bulunan te-
mın, asistanların bütün vakitlerini miııin, irfanının ve kültürlerinin git mizlik amelesini burada istihdam 

ile diğer Abbasi prensesleri idi... il V T E ., r R R l IC 1 d Ün:versi+eve hasre'meleri mecbu- gide yükselmekte olduğuna dela-
r .L etme eri, saniyen yıkma esnasın ' , 

Bunlar O kadar büyük bir ihtişam amelenin başında Fen memuru bu· riyetı teşkil etmektedir. Hariçte i§ Jeti itibarile bizim ve bütün yurd-
ile giyinmişlerdi ki; yakalarından s . s· ı·-· lunmaınası noktalarından kanuni aldıkları sabit olan asistanların der- daşlar için iftihara degcr .• 
eteklerine kadar inci ve elmaslara anayı ır ıgı toplanhaı ih .

1 
k 

Sanayi Birliğinin umumi heyet mesuliyet teveccüh etmektedir. , hal vazifelerine n ayet verı ece - Parti Reisin:n nutkundan sonra 
müstağrak olan altın sırma işleme- 1 toplantısı dün ekseriyet temin e Yaralılar, tesbit edilen ifadele tir. sergi gezilmi§tir. Sergide on iki 
li elbiselerini taşıyamıyorlardı. Yü- dilemediğinden 4 Şubat saat 15 ~ rinde, tavanın merbut olduğu du Diğer taraftan Üniversitenin ş~ san'atkiırın eserleri teşhir c·dilmek-
rürlerken, hepsine muhtelif cari- tehir edilmiştir. varın sallanmakta olduğunu, buna hir hastahanelerinde açtığı klinik- tcdir. Bu san'atkiırla şunlac!ır; 
yeler yardım ediyorlardı. H b b t t" . I . Ank rağmen kendilerine: .çıkın, yıkın. !erde calışan ücretli asistanların C 

1 
N d' G"l z h' S tk 

Bin bir gece masallarında bile 
tasvir edilmemiş olan bu emsalsiz 
düğünün şenlikleri, on yedi gün, on 
yedi gece devam etti. Bu müddet, 

her saat değişen ıevk ve cünbüş

lerle geçti. Nihayet on sekizinci 

gün, resmen ızdivaç merasimi icra 
edildi. Ve o gün, Halifenin valde
si, gelin ile güveyi bir altın taht ü
zerine oturtarak hepsi de fındık 

büyiiklüğünde olmak üzere, başla
rından avuçlarla inci serpti.~Bu in
ciler:'n miktarı, tam bin adetti. 

u u a acır erı a- . , ~ . C"ma a 1r u er, a ır ı ı 
raya bir heyet gönderdiler emri verildi~iııi .. ~~ ~uvara çıktık ıhtısaslarını yaptırdıktan sonra ıs- Güvemli, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 
Şehrimizdeki hububat tacirleri 

1 
ıarı zaman çoktugunu ve enkaz al terlerse asist~nlıklan ayrılabile- N . R A S l'h E . 

~ , . . . . . ecmı ıza yça. a ı rım~z, 
aralarında seçtikleri bir heyeti düo tında kaldıklarını söylemişlerdir. cekleri alakaırnrlaca bıldırılınıştır. J M ff k İh G :'vI h 

___ ----o-~ --o--- _ uva a san aran, ..:. az ar 
akşam Ankaraya gondcr)lıizlerdir 1 d 'k 
Bu heyet Ankarada Ticaret Veka· I Etfal Hasthaneainin ı Harap binalarda bulunan INiizım Re~mur, Abi. in Dıno, Fı -
letile temas ederek hububat için l kartısında apartman ekalliyet mektepleri ret Mualla, Rauf Ismct ?lukı'1, 

1 ak k il . k ı · · k Orhan Ural ve Sedat Nuri Beri talep edilen ihracat lisanslarının i yapı mıyac Bazı c a ıyet mc ·tep crının ço 
bir an evvel verilmesini temennj . Etfal hastanesınin karşısında~' eski ve harap binalnrda bulunduk, Sergi için büyük kıt'ada bir al-

edeeeklerdir. b~r arsada apartım~n yapılması :· \ !arı giiriildüğüııden, kış mevsimin- büm de neşredilmiştir. 
çın temel kazılınaga başlanıldıgı ı d b k b'I b' 1 d dr' d .. .. 

1 
.. .. e u a ı ına ar a te ısata c· 

goru muştur. y • 1 b" · tk'" 
vamda bir mahzur olup olmadığı· enı yı utçeaı te uı: Halbuki buraya apartımaıı ya · 
nın tetkikine lüzum hasıl olmuş· ediliyor Şehir Meclisi içtima devresi pıldığı takdirde, hastnne~·e otomo 

Şehir Meclisi, Şubat içtima dev· ı bil ve imdadı sıhhi otomobilleri · tur. Daimi Encümen dün Vali ve Be-

BELEDiYE 

Gelinin pederi Hasan bin Sehl, resine Şubatın üçüncü pazartegj nin girip çıkmaları müşkülleşece - Maarif Müfettişleri ve Mıntaka tediye Reisi Li'ıtli Kırdarın reisli· 
Halifenin valdesinden daha cömert gunu başlıyacaktır. Bu devrede: f.inden, arsanın istimlak edilip a . Maarif doktorları dünden itibaren j ğinde toplanarak Belediyenin ye· 
davTandı. Davetlilerin Üzerlerine, 1941 bütçeleri müzakere ve tasdik j partıınan rubsatiycsinin iptal o • bu hususta tetkiklere başlamışlar· ni yıl bütçesi üzerinde tetkikleri-
miskten yapılmış ceviz büyüklü- edilecektir. lunması kararlaştırılmıştır. dır. ne de\'am etmiştir. 

eynır ıtı e ı a 

havale edildi 

Peyn.rcilerin buzhanelerd<>!d 
stoklara bir miktar zam yapılması 
hakkındaki tal<>pleri komisyon ta
rafından tetkık edilmiş ve bu pey
nirlerin haki'd maliyet fiatlarile 
stok \'aZiFlkrin'n Ticaret Odası, 
Ve Belediye İktısat Müdürlüğü ta-
rafından tetkikine karar verilmiş-
tir. 

Alhn fiatları 

Altın fiatları yeniden 15 kuruş 

yükselmi~tir. Dün bir altın 23 lira 
75 kuruştan muamele görmüştür. 

Tüccar arasında 

anket 

açılan 

Bugünkü ticaretimızin daha zi-

yade inkişafını temin etmek mak-

sadile Ticaret Vekaletinin ıacırle-

rimız arasında açtığı ankete veri

len cevaplar c!ün Vekalete gönde-

rilmiştir . 

Kakao ithali.h isteniyor 

Hariçten kakao ithalfıtı yapılarr.a 

dığından dahildeki stoklar azal-

mıştır. Bu sebeple bazı çikolata 
fabrikaları ithalat için alfıkadarla
ra müracaat etmişlerdir. 

llıtlamın Etlebi Romanı: 72 •••••••••l!lllj tembel gerindi, 1 - Evet. Her şeyi unutuyorum .. ! ra neler almıyacaktı? Sokakta,• giır, hırçın dalgaları tokatlıyordu. 
. Arasıra, açılıp kapauan s~ hık Kafanıııı ieinde vakit vakit bir boş- dükkin camekinlarında gördüğü, Sadilc, mantosunun eteklerini 

Ç cg) ro> ~ ~ y 0 o ~ 0 ı=s;ıı 0 : bir kış gün. eşi: ağac dallarındaki luk hasıl ~lııyor .. Çok fona.... beğend.iği, ~akat alma~ için_ o gü- dizleri arasına sıkıştırmış. ellerile 
~ U U ~ karları erıtmış, balı•·elcrde, )•ol ı ne kadar hır arzu duy madıgı, m& çenesinde tuttuğu l uvası yarı yÜ· 

' 1 Sadi~·e, tekrar soruyordu: d 
Y , f.IAHMUT YESARi - kenarlarındaki ağaçlar diken dl _ sela bir tarak, köşesin~e .. altın :es• zünü örtüyor u. 

azan. ' .. .. . - Yalıyı kaça satabiliriz! markalı yılan sırtı kü~uk bır el Vapur, acı acı düdük çalarak Hi-
. ken, buyuk kara çalı denıetlf.'rınc d d" .. ' 

Sadiye, elile kapıy1 gösteriyordu: 1 neşle beraber, yangın bir ruşla sıi- . Burhan Şe,·kct, ü~üne uşune çantası, üzerine mıne sular i~len- sar burnundan geçerken, Sndi)·e, 
H h . ··t · d ··ı· "J" 'd' 1 d benzıyordıı ee\·ap ,·erd · g · 'I t' a ' h'tl'g" bakt Kı _ ayır, ıç mu ccssır egı ın1 .. zu up gı ı)-or ar ı. 1 · · ıniş güınüş bir pudralık, hatti şe· ayrı ı ı ıy rı şe 1 ı e ı. -

Ikın neden~ Yandı. deriz, olur bi- Bu batan güneş, kendisi idi. •Ak Satılmadan e~v~I, bir ke~e _olsun - ":r~adoki ko~u il_e beraber ya· killeri bile hatırında kalmamış bir rılmış, yosun tutmuş, yarı devril -
ter. Sen i•tedigın gibi hareket et... şaın güneşi• artık o sahillerde gö- yalıyı görmek ıslıyordu. Nıgarı a- lı, su ıçındc on hın lıra eder. Fe - yığın eş~·a... miş, yeşil boyaları. parlak yald1z-
Banu bir "'Y' sorma .. Yalnız rica e- rünmi~ecekti. Bu kızıl grupun ar· Jıp Büy·ükdereye gidecekti, Bur - ra~, intikal harcı, icare, bekaya 

1 
'd' y !arı solmuş, fesli, iri kavuklu me-

, Bindikleri vapur ten ıa ı ı. an 
dıyurum. Beni biraz rahat bırak .. , kasından, simsiyah bir gece yakla-' han şe .. ket 'ıtiraz etmekten kork- vergiler, dell•İliye, pul vesaireyi zar ta<lan. karların iirdüğü beyaz 

• 1 kamaralardan birinde Nigarla kar-Bıırhaıı Şe\ket, sobaya davana- ~ı)ordu. tu, çıkarır>ak eli ııize ,ekiz bin liraya ağ altında blrbirlerıne sokularak 
d. · k · sıliklı otıırmııştular. Sadiye; buğu- h · · 'f d ·ı .... rak bir müddet durdu. Sa ı,,·enın Sadiye, ararsız, mu,·azenesız . . . . - ep aynı nıuna, ayu.ı ı a c ı e goru 

S d t k ~-a'cn bir para glrc.·r. · b'J' d B' .. J · b' k-~ d D' • · · J · · a ıye, vapura ye ışme ıçın •· lu caı11ına bn<ını day·adıgı" pence d · 
1 tnbıatiııi J t,lor u. ır şey soy e .. ı ır uum ı. ımagı, sınır erının\ .. · . , 'ld'. 

1 
~ ~ niiyorlnrdı. Do t, iışınan, ıüıe, 

, k d' h 1. k t · . . d • d b' h . cele acele gı, ını) ordu. E "eq e- - ;'ılüşteri var mı? d b lo d S h'll ta . ınedı. onu en ı a ıne ter " me- 1

1 

tesırı altın a a eta ır mu acır va-: . . . . · re en a yor u. a ı er; mır çirkin, iyi ve fena, herkes burada 
. d 1 f k .. d.. • . . . d 'd' H k 1 1 rını ılıklerken sordu: - Bakalım, arı~·acaj\ız ... 

J·ı ~la muva ı gor u, agır agır. zıyetın e ı ı. er şeye o ay a ı - için ötesine berisine parça parça yanyana hayatlarının \ahi yorguıı· 
,.u .. rü,·erek odadan çıktı. \ şır, kolay terkederdi. Bir gu"n ev- - Kaça satabliriz? Sadiye; yolda, vapurda, hep bu 

şılmaz bir mani gibi t 
ten ihtimam ve a.,ab' 
miştir. Bu tayyare de 
tere bir ada değıldir. 
yoktur ve adeta Büy' 
Avrupan1n bir ULau1 

kikati ilk gören \'e İn 
dudu Rende'dir, di~eıı 
ki :'llister Baldviıı o 
kat bir hakikati giirın 
hakikate göre siyaseti 
mek te başka bir keY 

Amerika Cümburre' 
mııhit artık Ameri 
kafi değildir, demek 
harrik bir istihkam ar 
dimi:ıi emniyette say 
rupada ve A.syadaki 
kşennüşler, lwnıldaıu 

alar bizi yakından al" 
İngiltere, Yunanistan 
şek davası demokrasi 
dır, bizim davamızdır. 
lara rağmen, gayri 
infiratçılık illetile 
henüz bütün silahlar 
mişlerdir. Fakat Mis 
nihayet galebe edecel. 
tahmin edilebilir. 

Esasen müteredditleıl 
cak ve sarsacak ha · 
eksik değildir. Amerika 
bir bağla Asyaya ve 
bağlıdır. O derecede ki 
!etleri bitaraflık şekli 
ken ve o kisve altında 
nın İngiltereye yardıın9 
!iğini ve bilhaı;ı;a bu 
çoğalarak. hatta güniİJl 
gili:ı safında harbe iş 

varabileceğini sezince 
bil emniyet tedbiri 
Japonya hükilmetile 
ittifakname i.ınzalad~ 
bu anlaşmanın ucu 
mülevttcih bir siliıhtıl 
du. Filhakika zaman 
vukuat inkişaf ettikÇCI 
daha vuzuhla taayyün 

Japonyanm en bil , 
davası Czak Şarkta 
harekette serbest b 
Nasıl ki Amerikalılar 
desile Amerikalı olınıY 
ni Dünya işlerınc karı 
vafakat etmezler. ö~ 

, , beyaz boya atolmı~ soluk renkli es-
Sadiye; pencereden bakıyor, bir ve!, ona meyus, harap eden bir Burhan Şevket onun yüzüne ha- on bin liranın hesabım yapmakla ki bir tabloyu andınyordıı. Sanki 

şey görmüyordu. Gözlerini kapa- düşünce, bir gün sonra, ayni kuv- karak durdu: meşgul oldu. Borçlarını verdikten bu tablo, bir bobin gibi kıvrılmış-

luklarını dinlendirerek. siıkün 

tevekkül içinde yaşıyorlardı. 

bir Asva Monrue kal 
iddiası~dadır, Sarı ır1' 
ko, Hindiçini ve ha ıti 
de istikbalde Hindis 
hiitün Asya, JaponyaP 
hası sayılmaktaı!;r, 

leşmiş olan müstemlek• 
lunan Avrupa ve AıU• 
!eri ~ avaş yavaş elleriJ!l 
~ekmr•idirler. 1914 ın 
Japonya, Almanyanıll 

ve temlekelerini nptet 

dı, hayalinde bir güneş batıyordu; vetle onu ~ldürür, neş'elcııdlıir • - Neyi satacağız? sonra, elbette birkaç bin lira ken- tı, vapur ilerledikçe süratle açıla-
ıılııkta mor, kızıl hareli bulutlar di. Kocasının ıınutganlığına km. ·, di!erine kalacaktı. Giydiği kürkü rak manzaralar değişi ·ordu... 
esmer tüllere bürünerek ateşten 

bir kürre şeklinde, siyah, korkunç 

kayalık.larm arkasına çekilen &ii-

Ertesi aabah nyandığı zaman, yordu: 

hayattan memnundu. Sebepsiz gü

lüyorıbl. 7ataıua saatlerce tembel 

- Sen, hakikaten bunuyorsu.n 

Şev.ket! Yalıyı satmıyor muyuz? 

h:, beğenmiyordu, hem modası 

geçmiş, hem renı:i çok açıktı. Ni
ıtirla eş bir kürk yaptıracaktı. Son 

Deniz, kıyılardan sızan çamnr -
larla karışarak limon küfü bir 
renk aln>Mh. Sert, dikeııli bir riU-

da Fransız ve İngiliS 
Buraya evvela babasını, sonra !erine tevarüs etmek 

Nedim Beyi, daha sonra da anne- Hatta Amerika -ı bil• 

sinl ı:ommüşlerdi. Bel.ki !jİmdi, hep faal bir siyaset takiP 

si de toprak olm~tu. l neylemek hevsindeclit• 

(Devamı var) (Arkası Sa. 4 



l!r-'Efı•!-J ---- ısı~!~e~-Y-/-LE_..,_ [.!>ağc.&l J 

ir mıntıkasında 201 Sicilyanın işgal 

k t••ı•• t ld edilmesi lazım yon g u unsa ı ı 

DEVRIALEM 1 Gazetelerdeki virgül Almanyadaki tebea· 
mız ve haklan bolluğu! 

.:::~:::::ti:~ Köprüüstü-Türbe ~E:E?.: 
Iar hararetle devam ediyor 

, 23 (A.A.) - Bölgemizde satılan tütünler yırmı milyon 
çmiştir. Dün gelen lurberlerden fiatlarm memnuniyet veri

a ve aatl§larm da pall hararetli bır sure~ devam et
uğu anlqı)mıftır. 

14"UCLADA HARARETLİ SAT~ 

23 (.A.A.) - Bu sene vilayetimil!Cie bet milyon kiloyu 
tütün istihHl edilmiştir. Bu miktardan fimdiye kadar 

1.200,000, Milista 1.050,000, Bodrumda 300,000, Fethiyede 
· tütün satılmıştır. Fiatlar atuz beşten seksen kuruşa 

• Fethiye, Milis, Bodrumda satılmamış pek az tütün kal
uğlada satılmıyan tütünlerin mühim bir ıkl8!lll ekieiler elin

in birlneıl nevi tütfinleridir. Vili,.et dahilindeki mevcut 
übayaalarına devam ediyorlar. Dün şehrimize eelen Fele
panyası da miıbayaata başlamıştır 

Meşhur Amerikalı 

eksper Eliotun Mü-
him b i r f i k r i 
Libyanın ltalya 
ile münakalesl 

kesilecek 

nin sahibi olaa bir eski arkadaşım- vireül, yoğa virgül, sata virgül, 
la geçen gün .karşılaştım. IOla vlqül, öne viqül. arkaya 

Tam otuz yıl önce ikimiz, Seli· 'T' d J v v virıtU.. Amma bu virıtilleri yan-
nilde bir mektebin küçük sınıfla- 1. ram vay a ogan çocugun larm arasına böyle bol bol &erpİf" 
rından birinde ayni sırada oturur· d k k l"' d ? tirea kim acaba? Haydi diyelim, 
duk. Sonradan zekasını, maattes- Q f Rl ft8 Oyma azım lT ki muharrir bir pşırsuı, iki Pfll'-
süf, meşr11 iş bölümün.de yeri ol- sın, ilç ptının; fakat Beyazıt m8J' 
nuyan bir san'ata hasrederek ha- Yazan: Mahmut Yesari t1anuıda ıttvereinlere yem ııerpeı 
yatını tahrip etmiş olan me,hur libl yazdıtı yaUJa avuç avuç ft 

Fantoma Mehmet te devamlı ça- Tramvayın On. arka sahanlıkları ce konU§uyorlardı. Fakat Tramvay rastgele virıül serpipirecek kadar 
lışkanlığı ve ahlaktan iyi not al· tıklım tıklım. Biletçi, içeriden be· halln• merakta •Belediye - Tür- cömert, yahut müsrif bir mulaani-

Londra, 23 (A.A.) - Meşhur A- masile, usluluju ile bu suııfuı bl· ğınyor: be• ye yahlClŞlyoruz. Halbuki cHa- re de hnJan pflnnbk 7ahut uı. 
merikalı askeri Eksper Binbaşı rinciliğini daima muhafaza ederdi. - SaJona buyurun baylar! mile• de hlll ve haıA •Vaz'ı haml ııalıkla kelimelerin. .;. .... ..-, 
Fielding Eliot, Akdenizde Alman Es~ ar.ka~am, samanın taam· Tramvaylua fazla yolcu alabil· asarı görülmüyor. piftlrmit ilyeme,U a! Soma ....,. 
pike tayyarelerınin görülmesinden- mış hır şahsıyetinin, defterdar Fa- mek için arabalardaki kanapeler- Hani ellerinden gelse, kadıncaj:ı- te ~deki muahhihlea 
beri vaziyetteki inkişafı tetkik et.. aıl Beyin oğlu idi ve onun ailesi den ikişer sıra kaldınlmış. İşte bu, za çıkıfacaklar. re ae ilyellmT Bunlarm iti, ma"' 
mek üzere News Chronicle gazete- Ser~~de, beni~ki Dramada oturdu- cOrta sabanlıka, biletçinin davet Ben cTramvay halkı• na sinirlen- barrir ve mtirettlbia aödnden kaıo 
sinde neşrettiği makalede Akdeniz- ğu ıçın yılda bır iki defa ayni trea ettiği cSalon.. miyorum da; bu, siyah yeldirmeli, çam yakalamak, fulaşı pbrmak, 
de teşebbüs kabiliyetinın İngiltere- de yol. arkadaşlığı da ederdik. cSalon> un faydası yok değil. O- siyah başOrtillü yaşlı hatunla, •Se- eklitl tamamlamak eldaiu halde, 
ye geçtiğini yazmakta ve Alınanla- . O, .yırmi ~ yıl önce Almanyaya turamıyorsunuz amma, ayazda :tit· kiz, dokuz aylık hamile• genç irisi pliba, banlann da bir lmnu, p. 
tın burada takip ettikleri gayeleri gı~ş ve Ymni iki yıl geceyi ili•· remekten kurtuluyorsunuz. kadına kızıyorum. Ya bir doktora, liba, adam lell de, fala mal IÖC ~ 

ti A 50 A 
• k münakaşa ederek aşağıdaki netice~ ~tarak ça~~· ~zancllll Biletçi, bınenlere, inenlere de ya b·r hastahaneye, yahut bir sıh· karma cley~p ltaa 7~ ftll. e er me- m C r 1 8 D ye varmaktadır: ye uh'b~~e büyük 1Nr ııerma• yol gösterıyor: hat yurduna gidiyorlar. İnsan, bu ~ bereketine kup ~ almnt .._ 

h 
•b• J • ı Şimdilik Almanların Sicilyaya t ğı 1 1 ~ Uf ve hayatta ulat- - Baylar, milsaade, geçsinler .. vazıyette tTamvaya binmez. mıyorlu. Blrpk )'aalanlaki .. 

a t • y y. re mu rı 1 ngı te- tamamile tedafüi sebepler yüzün ı L dmu.va akıyet derecesile, bis Baylar, ineceklere müsaade... Yaşlı hatun, kızının daha henüz d•iqtll Wlaiuna kup, ... ---
ar .. a aş annı sevi d · · ti e· a hemen '"'·lNr ı.:....ı. • d• ı• d•td• den gelmi§ olmalan ihtimali galip- .... n ırmış · ına· Fakat, alana da almıyana da ha- cMenzil unde• olmadıgını cTa- ~. 7UlllDl ~ l-

11 f e 1 yor reye tes ım e 1 ı tir. ;~~e!h 1 o~u ~::~nce tebrik etme-. tırlatmayı unutmuyor: yinen• bil yor ki, hiç telaş etmiyor. li~lıkd . volaun, bır tek •oktalı virlll 
a e m"""81. Fakat bu tebri· . U tulm H iled de T 1 :ı.. gör üiGmib 7okt11r, Yoksa Urtı 

B. Eliot, Sicilyanın binnci dere- ke onun yüzünden b' . çl' ıti· - Baylar, bılet... nu asın.. ,. m • e aş asarı yoa.. dolaJ'.U günlerd ki 

1943 yılında Bu muhriplerden yal· cede ebeımnlyeli haiz sevkülceyıi ·-· dej;I, _::;:';;.. ~ ••. Köprü ~·t~e siyah !eldirmeli Hesaplanm, onlar, daha iyi bilirler peyair, :.ı.:: bbo b:ı.. ... -:: 

dil k b
• • b .., bir mevkide bulunduğunu ve bu· zilnlü bir sayha cevap v rdl sıyah ba§ortulu yaşlı bır hatunla elbette. matbaalarda da noktalı . ıül..,... 

e ece DiZ ın asara ugradı gün Nil ordusunun büyük bir ha Meğer dostumu, İngil~ ~mbar- genç irisi bir kadıncağız tramvaya Türbeye yakl~ıyo~~· . cTram- ram mı var? vır 
VB§ington. 23 (A.A.) _ B. B. c.: reket serbestisinden istdade ettili- dnnanlaruıa dahi tahammill ede- h~ et~iler. Sökemezler ~~· vay haLltı• nın sinirle~ 1!1ce geril· Bir 4e aruıra cUkkat etftJ'.._ 

yettar mahfi11ezde, ,Amerikan bahriye nazın Albay ni ve Sicilyaya yapılacak bır ihraç rek oturduğu Banovre'dalü evin· bır cMucıze• oldu, yol açıldı, ıçerı- di. Bahis tutuşanlar,. duşunüyorlar: Kemli Ul1anmlll . eti 

1m1ıram."' ~ ...,. - Knolaı'undiinl>ildirdijiııeııön,ln- harekelinia Maltayı tazyik eden olen h~. aec~ ~h- olnutlU " ye •Salon• a ~· :-- fnellın. peflermden gidelim ı.n.. :.,_ .W.:..::::. 
sıpariflerinbl 1ncilte giltereye saıtılan 50 Amerikan muıı- tehdide nihayet vereceği gibi Gra- ~vcesa ile birlikte bir trene irindi- Yaşlı hatuncagız,. ge~ irısı ka- mı? . sWJer, eıt..ı sb psete lltule-

. .Amerikan yardımına ribinin hepsi, am deniz müsademe- maninin İtalya ile munakalesini su- rıp hudut harici ed.ivenıifler. dmcağızm kol~.g~ış, yavBj ya- - Bahsimiz, tramvayda idi. ruıtla birer •trer J• Wittid7•. 
Yeceii bildirilmiştir. al esnasında hasara uinJan biri reti kat'iyede keseceğini ve faşist. Sebep? vaş cYedekte> yurutuyor Türbeye geldik. cAna ile U• a lar. Aeaba banları aoara4aa ,_.. 

a tarafındın fimdi v. hariç eJmak üzere İngiltereye mu- İtalya için aldürücü bir darbe teş- Meçh~... -Yavq yürü, kızım. hemen yol açtılar. Onlar, tıpış tıpış ler, dnler mi yapıyorlar? 
1934 senesinden e-.. vualat etnıifleırdir. kil edeceğini } azmakta ve funlaıı Namude çalııu, temiz Mr in· Arabanın kalabalığına rağmen, indiler. Genç irisi cHamile• kadın- Meseli ._... ribıtalarclaa, ...,. 

ptirilemlyecektir. Albay Xnoks İngilterenin Ameri- illve etmektedir: san ol~ujuııu ZZ Jd zarfında dal • bu cAna ile kız• m girişlen, halle- cağız, kaldınma çıkarken, ne ol- bit 1111alarımiaa ııoa:ra viqtil 0 ,.. 
kadan harp gemisi satm almak Is- İngiltere Almanya tarafından İn- : dtirilst .kalarak iabat etmit e- ri, dik.kat uyandırdı. Genç irısi ka· du, yere bir büyük bohça dil§til. mak Adetim, 7üat tir7akiliii• 

ardıma"' ar 
tediğine dair dolaşaQ.şayıaları tat- giliz adalarına tevcih edilecek olan b b~.arb~ ~tapo laiçltir se- dmcağız •Hamile!- Yaşlı batunca- cHamile•, bohça doğurmuştu. yokkea bakı;rorum, ld edesi. ... 

. . . ep ıostennege luzum ti · .x.... .. ilk ·zıer· · traft ezdi zıp e1mi§tır. esaslı hareketlerden evvel İtalya- ve ybıe birbir sebep g"' 't nnedenııı ıs.,,.., son ,_!~ söınıl .. e a g • cTramvay halkı• nda bir kahka.· bwalana IOAlar.mıda Hl blıf• 

llzl 1 1 
$ os erm en nyor ve 6ül.Ua y uyor: ha birer ..:.....ın Ballndd .. er as a M ·ııA . . yı muharebe dışına çıkarmağa mu- mllessesesini kilitlemi1. içincleJd - Senin ayakta durman, hiç ty1 : ·-·-ı . ..... .. 

f l entJr'jl• vaffak olursa bu kendisi için mad- bin .kat .kad.ıa elbiwiai 4e ma.a- delil muma... - Bohça im1J ha! mek, ek, leJüa, diJdtr IJittlnne, 
(ip 9 d 9 m 9 z di ve.rnaııevi büyük bir kazanç o- dere edlvermlf. _ ıııı., blolıolık ... ile yapalmı, - Xöprıiyil rahatça ı"9li 70. la-._....., N-1 olv .. 

den isti"ade lacaktır. Hayretle sordum: anne! siz, ona bakın. • bu rültalar türar vircfille aın-1 j Almanı · tl · · de b" Ni · ., · t 0 -'--t Tür' bede d '. ·· dülWi de hr? hah •tı ._ •kh ..._ ... 
• y ar, --~ıye erın~n oy- - .ç~. yi yürekli insanlar, her yerde - &AAG UfU1' •• ce koycluium "9iı1ttller .. ı,w 

re>ı gezen A- n ·-vm· 'ın· nutku Am- le oldu~ görülmektedir.- Akde- - BılmrY.orum ... dedi • Yalnız cHızır gibi· imdada yetışiyorlar: isabet oldu' Be b··-'-' _ _a_.__ v _ ..... 

h V·ı K d DC ._...., . lladei veW~:-:- . . hil n '\Ullan .,..._.. aagma _,,o 
1 ıyam UD tıizde ~ bna hareketlerinde 7• ~e vuıyeti. - Buyurun valde hanım otu• 

" 1 .. ..J • "1ka matb U at 1 D da bulunmak'la iktifa ettikleri takdfr. tlirtlim. Bano~e makamlan •lr se- run ... Buyımitı h8.m§ire hamın otu-f ml!!ll-lllİlilllİ!İliiilİllilİİ:.tl:.: .... 1 ~ _.., IDlaa ... 
1 e so,.ayor . deyaSi~bll'ftfilolarmıd,e;. .. 117durahWrlene Wshüll• de runl Azım bir ...... 

hararetli karplandı vamlı surette takviye etmek ve bu INma söyliyeeeklertlir taltil.. Öyle ya, kadm-•· ctıd carıb•, .-... Meh.+- ....._ P..- ..... 

ba d
•k ,yüzd. t ilt hü PelAeda 1t • y 8 1 8 111- ~- • ••m• J'C__,ıl vermek dejiltllr. ı.tı,..,.. ki ,.. 

Y
e I çe Nevyoıık, 23 (A.A.) - !fe9)'0rk en ng ereye cum için tah nü ld ınGweeemi bpa ayakta: durmak delil, itti kiflltk 1r. alamam ....... ~ 

T1mel gazetesfne gOre tmaıl11Jane. sil edeeekleri kuvveti zayıfiatmak mallanma miisHere • t t i k t YIP yerde otursa, hakkı var' ..,,etl1UiM Derra • im'• .. virlttl ~ WrB m • • zleria azml .. ~,m;ıım,g mıbadtle bdın "9yah.ut mtıtıettlderine yardmı et.. ve Mü •u4at Jıarldae attık:.: Tramvayda. fısıltılar da bafladı· turu BaUl Bdem, ~ tualfm! Yoba Tlrs8ll .ı., ,.._ 
ve •kek amelenin *ctltne dair in- rnek i9fn İngilız adalanna ~fi IODl'll Alnumya Jaühaetl hv )'il - Kaç aylık, dersuı? ıep11kea ..,.. _.. _...._ tur- '1lqlDI t1e, .-..11 da, ••la .. 

m ak t. d 1 r .. hiktJDeti tarafından verilen yapacakları hücumdan vuıeçmek ...... mark veql nrmete ... - :PeraJı altı aylık. 1 ruuna ....... bnua4laa • lleplbil Wrilia blclınt ftlr.til9 ... 
karar halınlnnda Bevin taraftodaıı mecburıyetinde kalacaklardır. tn- bm ohlutum• una Wlm41i. - Sekiz aılık ferah var 18 · ..ette ~ta. aba, blemde ,....... ......_ tJ,. 

21 (A.AJ - Killi 1111- yapılan tel>lipt bir PY• utnma gıl1erenin Akdenizde nihai gayesi - Sen artık .... tleiilaia ki - Sekiz aybktan c1a ~ ba 

1 
Yuala JilltW1• ............... M ,...._ ....... ıtıll ımJpeS 

alli a WiDllm bmün milH enerjilerinden istifade büyük İngiliz muharebesi için kul- verp veıesia... ymı... - Vütlle ,. ...... , • ,... 
t;MU.I~•~ ....... U. yapılan tefebbüaleri bundan lanılabilecek mühim mıkt İn- - ltiru ettim amma.,, Dill1ete- Gbil, saati yaklapını mı, der- Bir pclik bm7on altaatla ..... , 
il'dlmaı:alar.ı:ıuıi' lngntzhi daha kat'I bir şekilde ifade edem& · kuvvet . arda ldleeek miJ'ha acüa? ODiu ...... liDlıT ailr pralandı D••lll• - ıa "'11Nrllııııi 
up edemiyeceğini aöy}e. Gazete mütaleasmda şöyle devam ~ t lerım ~best bırakmak Almanyadaa Çlktlimt ltiWiklerl - Şimdi, tramvayda dofuruve- . B ..... Jlımi Mit .C. JfJI .. 

ilive etmiftiı': etmektedir· m taıyayımulıarel>e dışına haNe k ••Pli tif9a k~utarT dnıe... Şellr a.ı.Wa Bsınn'• Wuella Ma, tlalnlerla WrlMe ........ 
yediqe, tn,ilizlerin umi 

8 
. . • çıkarmak olmalı veya Almanların Banda 1Nr •hep var #eab.. De- Bu, umumi bır alika ~~ 4eJd aayoa Yedible traaVQ •isia tltla ve illti:rar .....,.,... 

• el mcı amda. muharebe Kral- dikkatlerini Akdeniz 6zerine 0 de- iil miT gülüyorlar amma, :metak ta edi- -•+4' ,.ıaa bir tarafmıla ~ p. ...-.U Ujıtlile 
siWl imalitını t.Rı et- lara m~am bir spordu. Krallar, rece tevcih etmeli ki bqhca büyü Ba arWaıtaa aınltir'aa ..., rorlar! ..._. .......... ppa.. U ,....,_.. tw Ud uıfahk 1tlr JD111 -.ı-

kullamlmıyaa alet- hizmetlerini :ınedhüsena ettikleri muharebeler için kullanabilecek- ra •ifiwlii•: - Sahi be. • Traavayda dolU· ld Y• ..a ı..17• prparak .... .toam War tek notıalalll JU11111ı 
edllmell lqhı bir p1b. ha- profesyonel askerleri tallanarak lerl kuvvet mıktarı bu suretle his- - ~a ile )larp JuıliHe mi· runa, ne olur? c.Ana ile klz ' s.ahat telif ,....._. telalikeli nntte a4a•aim kiPlen .......... .._ 

. Fllaine g&-e Amerika mahdut hedeflere vamıata çalqır- solunur derecede azaltıhnıt buluıh ;rls? yer blildular ya, oturuyorlar n :tN ~ Yanlı llMeld hMta- tlla kalemüldltd .M 4eJıHrrl r ,. 
11.,. bir 19ne veya c1aba tardı. mah. Deiilb f!ith..a. ~UJllDDI söylen~ birinı ~Jar. aellM bl~ auçlu toflr ,.. Ptb•••• lratd••••• 

zaman içbı zahmet ibtiya Bundan sonra vatanperver ga. Binbap Eliot, makalesini tö>"le 'Hrkl1ede Mı BiJillr. Elçia1 var4br Onlar, kendi der.Uerbıdet aı .... p • 0 .... C--~ 
tı takdirde ileride bb .. b 'Urm•ldedir· •• 1Ma sat 'liirk • A

1 
.. • müaue- Evet c'Vılm.va,U ~ De 

m almiasına mbi olabı nullüler, daha sonra da mecburt as. 1 
• betlerlıade Mr ~ ol•wl.P ohır? Dd sia içblcle 

kerlik devri .gelmiftir. B. Bevin, Şuraa ~tir ~ bugün Akde- aı blaat temtliı uia .._ '" TR· Ne imanlar var, dünyada? cÇo- cenlaadmlanlar HalllnWe - rl Wr 
beyanatında bugünkü muharebenin nizde teşebbüs sabi~i olan ve ta- bancı memlekedtrie lnuıun illmi cuk• daha dojmedan, iki arbda§ iki sarfında lalı•ailıe pceei yapılacak 
yalnız siviller te ib arruzu ıdare eden mihver delil, fa. iddia edilince .._... salWyetU bahle tuıuftular. Soa ,uıı Eaulqet Bıınlah8 llalkevi 'Üniveni• 

.. e karşı v~ edilmie ı kat İngilteredir. Mihver orada te- Ttlrk devlet atlamlan. aesdiae ko - _ Kız mı? otJq mı! ~ tube memurlan traava1· pnçleri içia .ya bir 41e1a 'bir .o. 
taa uarar• o1...ııpu, fak.at musellib kuvvet- dafüi vaziyettedir. l'IP •teminat• verir ve •tebip. Çift mi tek mı• gıbi! daa adqaa a ldfiyl ve Beledl7• alnnlteliler ,.__ J•.-la be 

g 23 (AA.) - Don "'9 :...- INıflıca -lbı ,._ Wave~ Cunnmgh&J!> Loıı.,nor fer fuar. B ....... Jıotb. ikide bir Herkeste ayn ınerıık :-:----..::=::=: rar .......ıpir. 
an yüz nden büyük tarafından da yapıhnası il- gibi İngiliz şeflerının mebaret ve bize ticaret. maahedeleri teldil - Bir çocuk, deıd.I ~ f8lkl • Bu peel_.. 'OmvalMUll PDf' 

munakalat ınkıtaa uğra- zımgeldllüU fllylemişttt cesaret büyük muvaffakıyetler el- ~erler. Bugüne katblr ;::mı~etl~ da, deniz üstünde dojarsa, adını latiklr ppuı IMkkal ler mum• •h program •ı.tlla-
animarka iç sularında se- Muharebenin topyekftn bir harp de edilmesını temın etm tir mı~de çalışan ~a n hıçbl- cBahri koyarlar. Peki, tramwy- mahk8m olcla ele hotÇa vakit ıePı'ecekleftir. 
yük mii§külitla ve ancak ol~u.ğunu söylemek onun o derece Bunlardan, İngilız davasmın men :.::ıe:::;:~khm;.': :çı:il. da~~;:1 ::::y::a~az. Wtaaahm•tte Alemtlar eaide • 

8~ -::~a:• hktllteaia WI 
udımiyle yapılmak ıstılacı v vahşı olduğunu ıfade et.. faatme olara t ıstıf ad.e et«neğe ça- memi-: ... 1:.. o halde J'Ukarıda a4b B Ty da 1 sln4e • a k k a l Mehmet Ali ree • ,.......... c ayan ramvay o maz. lu• lar lınacak 

.mek demektır kı, edenıyet, 1*- bimabdır. ıecen arkadqın bapndan pten Likirdi karıştı: bpr peynirim muane• fiJ•ttaa uar a a ._. 

kil r 
ara:sın<:laki gunku buhrandan so ayakta du- macera nedir? _ cBay Ray> yahut cBayan fplqa •*tJiuulan uliye lkbu:l t.ıaiurlardald mfbaJaaller ftla • 

· ı takdırde ileride tamamen Malta Tali yeki)inim, Bu hidiseyi tek vaka olarak ele Ra •· cea mahkemesinde 25 lira ala pin batn..u hafla1tımttR -.., 
ku t telsrafı almıt bulunmuyorum. - cRay•, daha çok jimendifere para eesasına mahJdim edlı.it*iz 'eUd lln u, dla •e ., taBlda la 

Türkiye aıbi milnasebetlerinde gider Tram daha ds>~ dur .u..... tlhaaı 7apılmqt:lr. İmtihan evnb 

buriyetiııdeyız.• 

---o---
Şimal memleketl.me 

ait ihtira beradan 

(A.A.) - Churc 'ın '1irilst bir menı\eket, buglnkü Tr · • _'D_ • Tr a--U ~ ÇoCuıun hqına tat atan milldlrlenerek tetkik edilmek 8-
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General Dubb e vaaı İngili lerbıin, buı lstanbul psetelerinde Y • ~ ~-- S.. Ankara • Başvek e aşa ak1 t lgratı _ llAn saJfalann•• -.ıettilderi tti- duym el)Cti aralll'mda ..-... ı..- •kllilMa il a-m nM diri J• aıdecek 
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lan Tttrld)'etle Ahao it .. amlan- .. ............ dlı•.. ..,.., larUa Mmtafa;va i8f atam 1ta • mtldlrl Mustafa Hulkl bqibaleo 
mn ıparalan uptetltlmelı: .UJle •evlet mlnuehtlerlnıleld dlrW- ...... !aralamıt ve çoeuiua ita • de A.Dkara1• sidecektir. M11Iİlal 
lanUll pan bnllllUlkta oldüla- ltliflmtlsb bir •nu elanls W u •vamh uaf kalmama 18 • leyh 19hrlmiz1le tramvay arabala
rım açık a iHll etmelı:te4ir. ..ttmelldlr. pa ftllJll ~laffılmua itha Odaa edea 

Tlrki e M1Dml• tellusw Mk ~ ...,...,.. b9e ... .-..-.. Dla Mli7• lldMl mal ıme w .&meribdaa sata • 
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ı.ı..ı.u.a••:• ı.ı. la ..... ıta Nie•ıfffa ,,.. ....... Vekaletlerle temas edecektir. 



? 

S.\1.FA - C 

Sakanın beygiri. 
Nakleden: Faik Bercmen' 

Daralan_ dünya 
(Ba~ tarafı 2 ne• .:ıa;yfcıda) 

El,YeYm Tok~·oda iş başında mil
li, azimkar Prens Konoye kabine
si bulwımaktcıdır. Ordunun \'e hah 
riyenin itimadına mazhardır \ ' C bu 
iki zümrenin dileklerini en rniina

Futbolcularımızı tehlikeli bir 
sukuttan kurtaralım 

sip şekiidc tahakkuk ettirmek ga

yesile müteharriktir. Daha nnl- C 
ki hükfımetlcrin İngiliz "e Ameri· emiyet ve ahlak prensip1erine uymıyan bu 
ka ihtilafları karşı!>ında takip et- oyuncu bezirganlığına nihayet verilmelidir 

ŞEHiRDEN 
RÖPORTAJ 

insan şu Istanb 
neler •• 

tikleri miitercddit hareket hat1ı 
Cılız, omuzları, sağrısı çökük, J Mestan kanaatkar bir adam olup 11 S b 1 d 

Ü ittisa \'e in16~"f halinde bulunan y F k Ere en ezm"ım"ıze ge ı"g ... ı"n göğsü kuru ve düşük bir attı. s- 1:.Cimseye gıpta etmezdi. Onun yega- 1 k t • . · l ' kk. . . azan : BfU f 
mem e e le n ı te a ı edıbnenus 

telik epey de yaşlı idi, ve ağzında l ııe arzusu da bir beygir satın al- "d' D h · k d h . • k d ı 1 B h •• 
. . . .. .. .. , ı 1. a a uyanı , a a realıst, da- Her topluluiun olduğu cibi. spor te- Artık fazla ıw. stıyli3elirn, mak~thmı'I. e er Q maz unun U 

JK>men hemen bır k~ dışı kalmış-', maktı. Senelerce metelıK ustune 1 ha cu"retı·ı .1 ler ı'steılı· . d B 1. açıktn·. Tehlı'k~~m· ,..,.k -~"ı oldug-uou ••• U 
E d 

.. t•• - ·· k M ı t l'k k d .
1 

b' be I Ş ~ or u. er m tekküllerinin de b!r takım kanuııi ve ,... ,~ ... "" 
1.ı. n son uş ugu yer sa a esta- me e ı oy u ve nı ıayet ır Y- anlasması \'C İİ('Ü.llii ittifak hu te- •ıhlakı eşaslara uyma!lı kat'i,-efi uıutJa.- ~a.ret edt>bilir'.2. Futbolcuları. maddi :.i- di .., • ı A • İ 
Dlll evi olmuştu. gir sahibi oldu. Ü gün pazardan zahii~ \'e tema;iillerin bir ifade- ka ile lar.undır. Bu Jü:ııımlu ieapl:mn }ahlarla eıı hassa~ ~·rrlf'rinden vtınrla- egı cemaşı ron 1 var m 1 s 

Günçlüzleri Mestanın tenekeleri- beygiri alı pta eve gelince karısı t e- . d .ına.hi3 etini teşk:·ı eden ı:erı;en haricine raJt u~unınıa yu,•arlannıaktan kurtar- i . . 
sıy i. çıkıldığı takdirdt' ı:olı: ciddi t>ir tehhke 1 malı: bir .,..azifedlr. Amma bize ait değili , Bır ~.umoda o1uru.) ımım .. \ aJıımdak 'şhndi anlamım baslıul 

ni taşıyor ve akşamları, Mestanın liı§la onu karşılıyarak: Japonya ~lyc\'m Amerika;ra ye- 1ı:a.r~ı~ınıla bulunduiumll2u kabul eıme- ı w.ıtilatmuza ait bir r.uKe... 1 ~asa.da - artık ma~ Jeiil otife. ~:ıınku, ruın ki , muganniye ~1 
k.-ısı, onun önüne gündüzün top- - Aman Allahım! Ne bahtiyar- ni bir sefir göndermek iizeredir. lla+z. Paralı ,.e parasız. sJl()rcuyu nıuınen ıki masa bir ar.t~a get.iıilm'~ \'e uzerin- Oku,or, hem dr usulÜJll 
ladığı otlan atı verince bütün yor- ,ık! diye bağırdı. Bir asker olan bu zat ıniimkün ise Türk ı:-cns;liği swrun her '1l~sınde, ı ve sadh ka.idelere ba.ifı,·arak 00 .. 1e çir- de l oJı lok - uç t"rkekle dort kadın oıu- baıua tatil okuyor 
aunlugu~ nu unutuyordu. Zaten ''U- - Satın aldım karıcıg-ım. "h ·ı·rı bir rok şeyler ra.ı•abilecek kabilh eti · kin bir :.ukuttan kurtarmak ıa· ---'-·-... ı ru31 or. Bö:rle yerlerde, ı;erçı etrafla a.la- J&ylJ, notadan fa.lan ., _ ,, ı tı a arın öniinü alınağa çalı~a- "n&.lUJOI ıaf 

k h h l k · a· K l d t l . . nef .. :.-tde toplamış bir va.rhktır. Bu me- J Ttreddu·· ı fa"d . b""kis f ı kadar olmak. hele etrafı ger.ı. hapsine \e- l"enf gr-len arkada.<il. 
muşa uy 1, ça ış an ve sessız ı omşu ar an u anmasa ar onu caktır F~k t l\I t R Jt' 1 , .• a ycrıne .. a ena ne-

. · " a ıs er uz,·e ııı n- yanda bütün dtinya.da.ki milletin ara- ticclt'r n·rir. Bütiiıı ,.fkitn ın:nwnive bu ya. ıaras."lll altına almak ltir ç!rkin adet-
zavallıcık; Mestanın karısı ise onu yanlaı·ında yatıracaklardı. gılterc \"e bilhassa milli Çin hiiku- sında biriTici deteeeyi işgal eden futbol ı nzE~·eti üzüntü ile lak ip etmekıeclir. Bu tir. Bu d.1 zaten be-nim :i.detım değildir. 
kendi çocuğu gibi sever, bütün gü- Hemen biraz arpa ile saman bul- metine fazla yardımda bulunması j sporunda. da ta.şıdığı kudreti, ara sıra &'tin za.ra.rlıyl2. Fakat yarıııı kazanahm. Fakat. b:nan oyle masalar olur kl, gayet 
nünü ona yumuşak yemler aramak- dular ve karı koca uzun uzun onu ve bn muaveneti gittikçe arttır • Jtendlıı~ gö teren kı~·nwtli mkallerle iz- rARl'K ERER ı şen ,.e nl'ş'elidır .. ~t'Ş·e 0 masadan ta-
l · d" ~ ·ı A k ' · h il · . ba i3-r, bn- çok masa.lan aışar \e bıitiın bir a geçırir 1. seyre~tı er. rtı • otitiin ma a eli mak kararıyle kongre.Ye yenı şe _ r eder. 

t 1 Bu' tiklerimiz, spor kabilil etimizi göz 1 & gazinoyu net-' eye prkeder. ::\laliım ya, 
Beygirccği.ı: yemini bitirince ka- . op anıyor ve sakanın beygirini killer teklif etmesi, Tok:n><la a.;a- •ne~ e de, kf'der ıic sandir.» derler. j .. _ 

1 

iiııünde buhındur:ırak bu kabilıyettcn " 
pl<la duran vdinimetiııe doner, ba- seyrederken alay ediyorlardı: biyet uyandırmaktadır. . w, ~ ımımd'1ki mas=. da Oll~ bir masa ... musbet neticelrr ala bilmek için, ba;.<>ı-
!kar ve bu l'<lkışla sanki: cAllah sen- - Hahu bu beygir değil katır! Japon Hariciye Nazm .Matsuo - mna ff'niş T"e eınııiyetli Mr ~ılat kur- ı,,• tt ne dı,yordu:k, y:wınınaki masada uç 

t'rk~lı• dort kadın oıuru~ or, Öyle gu-

Be;Jhan rme pec; 

Okunan prk13 ı hepsi 
da, İhsan, ıenkidini 3·a 

(Ben artık oylc senli 
rum ki, sanki hepsi 
şım.. «İhsan» diyorum, 
rum. Artık , ka.rJM de 
okurlan;a, kendileri de den razı oısutı!.t demek isteı·di. 1 - Yok canım kedıye daha çok ka. daha on beş giin evvel Tokyo· muştur. Bu il.iba.Tla kııdinıhe gu,·rııe- 1 

Şimdiki hayatı gibi, hayvancağı- benziyor. mm Amerika Sefareti binasında j. reJ., rahat raha~ ça.lışa.bifüiz. 1 2 l !KL. CIKA~ V . !J4 1 (;UJ1A zel ol le ıu:ş'eli, o~·ıe nukteli konuşu- •<ınlar.} 

ııın ömrü ra:ıat geçmiş değildi. Ne - Sakın rüzgarın karşısına bı- radettiği bir nutkunda, Amerikayı Anca.k bu Wşkilatm yazettiii nizam 1 
ve ltaidelerin tatbiki esnasuıda. ga:.eie 

ge:ıer! Daha küçücük bir tay iken, rakmayın, hani Allah gödtermesin, harbe iştirakten tahzir etmiş ve sütunlarına da düştn bir n:t.ife vardır. 
8.00 
8.03 

P r ogram 
Ajn as 

19.00 
l !l.30 

Muzik 
AJans 
Müzik 

yorlu kt, insaııın kulağı ga) ri ihtiyari 1 Arada sıra.da, İhsan. 
takılıyoı ... Dınlonem< nm Jmka.m yok. - Hanımefendi, di;,of 

:Sell"rden bahseınmorlar, larabbim!. kılar yok mu'! 
anasının arkasından habire durma- uçar gider. böyle bir politikanın tehlikelerini Bu da aımua.k neLiceleri • ne olursa. 
dan koşartlı. Genç bir at olunca Mahalle çocukları da musallat izah ederek, Japonyanın böyle bir olSOD - ltötün çıplaklıfl ve bütün ha.ki
muhteşem bir arabaya koşulacağını olmuştu. İçlerinde Hasan adlı biri durumda bigane kalamıyacağını kat!te etkan umıuniye önünde açık('.a 

8.18 Muzık 19.45 Ö.) le :ınl~ılı~ or ki, heıpsi, şiirden, mu.si- - \ allahl, eskiler 

8.45 Ev kadını 
12.30 Program 

düşünür, ve :c Yanımda temiz kan \'ardı ki ele avuca sığmaz, çapkının tasrih eylemişti. Bir nevi ihafe ve balı etmek ... 12.33 Müzik 

20.15 
20.45 

21.30 

Radyo Gaz. kiden, hir ı;.ok şeylerde.n a.ıılıyorıar. Ka- onun iç!u öğrcnm:'J'o 
Tcmsıl 1 dınlarda.n biri , ~i .. man, lıl ) apıiı, taşbe- - Nasıl tutmaz .. A 

bek gibi ı:uzel, b-03 lu ,.e arışın .. Onun, ederim. Biz 
Kunuşma 

arkadaşlarım olacak• diye düşü- biriydi. Bir gün arkadaşlannı top- tehdit sayılabilecek bu sözler, Mis- Bucüıı on binJerce insana karşı olan 
1 bu vazifemizi ya.parken mü..-.terihiz. Çıin 

12.50 Ajans 

13.05 Miızik 

21.45 Müzik 

22.30 

biraz (}a ı.esi ,·ar. Hafiıten, ama gayet 

1 

bar:nen, gayet güz.el ~arkıla.r ı;öyJüyor. 
Ancak, yanındaki :masalardan duyula.bl
ll"Cek kadar. İkide birde, onu ma~·taba 

nürdu··. ladı ve hep birden Mest anın beygı· _ ter Ruzve ti ocak başı hasbihalin-
lı:ü ortada bit' hakikat vardır. nem de 

Lakin umduğu çıkmadı, ve sa-ıri ile bir seyahat yapmağı kararlaş- de şiddetli bir lisan kullanmaktan W-Jılikell bir hakikat ... 
lUbi, ağ:ı.ına bir gem vurarak götü- tırdılar. Kararın tatbik günü Cu- rnenedemedi ve ·diktatörlerin hiç· Spor aütunlannda, bıwı arka.d~lan
rüp azardan pazara sürükledi ve martesi kabul edildi. O gün mahal- bir tehdidi bizi yolumuzdan ah - mu bu mesere-yı yazdılar. Biz de. bng-iin 
bfr sürü tecrübelere alet etti. Sağa lede öğleden sonra derin bir süktit koymaz• gibi km·evtli ciimleler yine a..vnı ~eylere ~ etmekle bera-

13.20 

18.00 
18.03 

18.30 

Müzik 

Program 
Müzik 
Müzik 

22 45 

23.00 
23.25 

23 30 

Mu:zik 

Müzik 
Yarınkı pro 
Kapanış. 

alırnrla.r: 11Ah! İlısan gelse de gö~ıı Musnbeyin, 
Beyhan .. Musikiden ne a.nlar, ne anlar .. ı 
O, bb.im ı::lbi değildir .. Kadyoda oxuyor, 1 

sarfetti be-t ufak t.efclı: misa.lleri de ilave Nle· 
aola koşturdu, ve nalları da yüz olurdu. · · 

~ alrn. ~lt'!ihur ihsan Du3·a.r.. Bilmiyor 11Kiışade t&IUm henı 
musun?ıı diyorlar. Tatyosun 

kere gözden geçirildi. Cumartesi günü çocuklar topla-
Nihayet bir gün birisine ~atıldı, nınca, ayak uçlarına basarak ahıra 

oradan da bir başkasına.. uzun daldılar, Hasan beygirin her tara
müdet kocaman lager yük araba- fını kurdelalarla süsledi ve başına
ları çekti; dizlerine ka<lar çamura da eski bir şapka geçirdi. 
batıyordu. Her çamura saplandık· 
ça da üstelik dizlerine birer kamçı 

da yiyordu. 

Ahırdan çıktılar, hayvanı boyu
na tekmeliyorlardı. İhtiyar beygir 
önce aldırmadı, fakat sonra kıza

Tok~·o kabinesinde Hariciye Na· 
zırı Matsuoka diin tekrar ayni n1ev 
zua rücu ederek, bu defa !\fillet 
Meclisinde. )'ani daha tantanalı bir 
tarzda Amerika Sefarethanesinde 
sö;\·lediği fikirleri tt-krar etmiştir. 
1Uumai1t-yh a~•nen demiştir :ki: 

•A1manya \'e İtalya ile aramız
da ittifak \•ardır. Amerika Avru-
pa harbine girerse, biz de müda -
hale etmek mecburiyetinde kala • 
cağız. O zaman bugiinkü muhare
be müthiş bir cihan harbi olacak
tır. Siyamla Hindi(:ini arasındaki 

ceiiz. 
Fatbolcwarm ~rbest.çe klüp deiitU

rebibRell'ri için \'erilen karart hep btıi- 1 
yorm. Bu kararın tatbikten sonra ver-
diii nttkedftı Jörduk k~. ruıbolümuz ' 

ve futbolculanınıı ba.r:iz bir uçurumun 
hemen ucunda buhınuy<>rlar .. 

.\mat.örlük kelimesinin lhih•a ettiği 

manan bur'4da izaha. lüzum y°"t.w-. 
Profess:ıyonellik ise, onu da iyi biliriz .• 
Fakat bu fr.lıildekini blrt.ürlü bilemedik, 
a:nlıyanıadık ve anhya.ıwyort12 da .. 

Şehir 

Dram lcıamı:nd• 

24 İk~ncikinun f'l )IA günii 

Uşa.DU !l&a t 2 0, !Hl dL 

APTAL 

Komedi kı.ımında 
24 İkfawikaııun fTMA gunü 

a.k..«amı saat 20,30 da 

Kiralık Odalar 

Be, ha.n deılıkleri katlın, h~ oralarda «Ben kime a~leyilll 
değ!i.. Adeta kendısıle alay edDmcsile Şarkılan, dünyada 
ala~ ediyor cibi bir hali v:w. Ne deseler, (Amma da atıyor ııal 

' bir g-ulnıe \ ' C:'\ a. bır lk · Ju·lıme Ue atlatıp yok.. Ahyor amma, 1 

I ı;.wu.sh:ruvor. Ba:ıan·. ust dudağının sai i li:ıım ... ) 
ı tarafı111 o~ natarak t~bt-ssıımle gülme a- 1 Beyhan l'e\'&P \'erİY 
1 ra.ı.ı bıı· şey ya.pı~·or 'e yin<', hafif, ıwıa - Vallahi, ben öyle 
1 f!'B-"<'I hafif ~le, ye-ni n ıtiul şukılar lan bilmem ele, se1'111elll 
söylu~oı. - Aman elendim, 

Bir ;,ıralı!;. bu masada. oturan erkek- san ·aaıirsuuz .. Hem · 
j ıerclf'~ :>iri sc>,·ıc yerine«; doinıldu.. vttelısmn .. Soıına., e&ld 

l 
- Jı.;te! Dt>di .. Geldi llıs:m... Aman efendim... Eıı•d 
O masada buliın ba.şlar kııPlya doğru bir ak'm., Neydi o: 

ff:" ı ildi. Ga.Hiıhtiha.ri. ben de kaptya dUiip bata ,-lderkell 
lnkımı. Orta bo\ lu. kara yafız, se\•iın!l 

• 3 m:lıı bir adanı gt>Ji;)or. Sırııa.n dudak- ! 

Bır aaman posta arabalarına da rak dörtnala kalktı ve koştu. Ka
kOftlırul:du. bütürı gün kulağının sabanın eteğindeki tepeye varınca 
iibinde çan sesi çınlıyordu. Deliler onu çobanlar gör<lüler, ve bu garip 
gibi de hep ayni yollardan gidip kılıklı beygire bastılar da) ag1 .. 

ıeliyordu. Oradan kurtuldu da bir Güçleri yettiği kadar vurdular. ö
k-öylünün yaft.lllda boyuna çift sür- hür taraftan da köpekler zavallıcı
meğe koyuldu; hani bu köylüden ğın her tarafını ısırdılar. 

Gere« paralı ve gerek para.~ı fu~
l'Ului'un muhtelif kaldelt'rİ \i'aı:dır. Bu f 
kaidelerf'Jı tatbiki ahlik üzerbıde kat'i- 1 

yen mües<>lr · olmaıı .. Slha.:vet lıer futbol- , 
cu muayyen ve esaslı bir ~kle göre 

ihtilafa da lakayt kalamayız., top oynar. Amma böyl<' eJiııde bir ı.o- j 
Bilhassa Hariciye Nazırı Ameri.- mar lira ile o veya bu klube ait kıy

kanın Çankayşeke beynelmilel va- metli o~·lUJ('marııı JN'Şleriııd"n .lı.Of'ar:ık · 
ziyetin karışıklığı dolayısile yar - onları ma.*t df'!'ffelerhte ıöre en zayıf: 
dım edemiyecegvi kanaatini izhar ta.raflarından "urmayı iavslf etkbilmdt 

ı Ankara bor•aeı 1 
- 23.1.941 -

ları ;ırasındal' ik' altın dilli görünüyor. I 
: ı·anımd.ıki ınasa<l.ıkiler, istikbal mera-

Sonra efendim, 
«Oilan da kolunu dl 
Dalla efendiın, 

dire raıt&ın etme 
Şimdikl-fU'kılar, de ~ekmediği kalmadı. İhtiyar beygir neye uğradığını 

Daha sônra bir çingene onu satın bilmeden öteye beriye kan ter için
alrnıştı. Ah, bu çingene .. onun ya- 1 de kostu ve sonra yığılıp yere diiş
nında çekt~klerini bütün ha 'atında tü. Görenler uzun uzun haline gül
unutmuş degildir. Derken bir ara- düler. Buna yalnız iki kişi gülmedi. 
bacının yanına düştü, oradan bir su bi. onlar da zavallı atlarının ölümü 
değirmenine gitti; hele bu su de- arkasından ağlıyan bir ana baba gi

ğirmeni .. gözleri ağzı toz içinde dö- bi, onlar da zavallı atlrının ölümü 

etmiştir. 

Göriilü~·or ki Vaşington. Tokyo, 
Londra. Paris, Sofya, Atina ve sev 
yar ve miiteharrik bir ha1de olan 
Çankayşek hükumetinin mnkezi 
giirünmez bağ ve iplerle birbirine 

ner dururdu. Ya çarkların gıcırtısı. 
Bütün gün dönmekten ne çıkar? 

diye düşünerek biraz durdukça ar
kasından kırbaç vızıldar ve deh! 
deh! diye dürtülürdü. O bu kadar 
1r.ulme dayanamaz ve içinden: cAh, 
-.eh§i herif, sepi de 'ben~rn gibi 
görmek isterim!> diye mal sahibine 
öflı:e]enirdi. 

için öylece uzun uzun ağladılar. sımsıkı bağlıdır. Bir ipi ~ekerseniz 

Fai'k BERCMEN biitün vücutlar birer kukla gibi 
m!!l1!!!!!!!1!!"'9'c;..• oynamaktadır. 

. Fakat Amerika böyle açık korkut 
İstanltul ikinci icra Memurhliandaıı: ' malar karşısında Reisinin azimli 
Bir borçtan dolayı haciz altında olup ifadesine rağmen, boyun eğer mi? 

paraya çevrilmesine karar verilen beher Bö3 le bir ihtimali kabul güçttir. 
paketi dört buçuk kiloluk kırk dört pa- Matsuokanın son nutku Amerika 
ket pamuk ipliği 30/1/941 Perşembe efkarını yeniden şahlandırması i
günü saat 13 tt-n itibaren Sandal ~- cap e-den bir kırbaç darb~i gibi 
teni müzayede dairesinde satışı icra di.. telakki olunmalıdır. 
k!cektir. .Muhammen kıymetin yüzde Hiw:ı•in Şiikrii BABA/f 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci 

arttırması 3/2/941 Pazartesi guııü aynı 

mahalde tayin ffiı}en saat~ icra edHe
rektir. 

Kanadada iki balıkçı 
gemisi yapıldı 

S\erlill 
l 
~imı olarak, a~ ağa kalkiılar. Kendim~ o 
kadar o masadıı.n sayıyorum ki, nere
•e.r~e ben de a~ aia kalkacaktım. 

- Bus urun İhsıuı bey .. 
ma anuna., nMl.l ~ 
Sahiden bosma... Eskf 

~in kelime bulamıyoruz. . 100 Dalar 

Bug:ı •ı a.rtı.k berkesin gözü önÜlldt'dir. 
1
100 1'rc. 

1;,2.20 
1 - GCnJerimi:ı :roltb kaktı 
rede kalduı? 

yalıu; ne- barlıı bozup, yanı 
kaç1np yeni yapıyorlar. 

Senelerce emek \'t•ıd'ğl klübüne karşı 100 Lıret 
bir kaç lira mulıa.billncle yüz çevirelt 100 İsviçre Frc. 
sport'ula.r ,-ar .. Bunlan şu veya bu Jdü- 100 Florin 
be ayarıma.k n böylelikle üç bes kul'llf 100 RayiJm&rk 
Yf'DK'k istiye.n bKirdnlarİn rnevcudlye- 100 .lielaa 

29.6876 - Amnu. da be-klettin ha! .. 
Gıb· !Of11lerle karljl.ıdı'kla;ı-ı yeni arka

dasları , • ırıtara.k, "ırıia.raa lkill tatlı bir 
tebessümle.-. masanın batana ı-ehli .. Ieni 
gt'lenı, tiyle anla.ı:ılı~ or ki, hepsi tanı-

elinde eski elbist d 

tin:• de inkar etmeyiz. :s°f'ler isitmiyonaz, ı 100 Dıabmi 
neler duy:mryonı.z .. s-. bir kaç m!t;al 100 Le\ ;ı 

f .!'975 
l.6225 yorlar da. Beyhan deaıklt"ri kadın ~nı- ooz! zatan bu yeni 

!Mi,..tiyeyim: 100 Çek :Kronu mı3 or. Ona tanıttılar: 'Yenisini ya.pea bttbal 
1 

- i 11 1A!, demindt·nbe·ri bahsettltlmlıı, kisini şöyle defitıire1 Fener kalftlsi ClhMiı ayartmak lçilı 100 Peçet.a 
Hı:I bl; toman Mbine yerleştirn idarecı.. 1 100 Zlcti 

lJ.'371 
rad~·oda oku3 an İhsaıı Du~·ar .• Muıan-
nh t' Beybaıı ... Ju Galatasaraylı birkaç OYUMUJ'U faJan ' 100 Peııa6 

kliibe mateıme.k ıizere faMiyeıe ~~ 1 100 Ley 
100 D 3.17~ komisyoneula.r, bu hafta şu tarafta oy- ı ınar 1 J)enıt"k. demindenbui hafif !>e5le pr. 

nattıkla.ruıı öbür halta. man tara.fa su- 100 Yen 31.1375 1 kı SO) liyen kadın muıanııiyf' lmış ... o 
rüklire-n toptaar ar var.. Bu baylan 1 · mucannıye imış.. ab• ır.. ~ ı r ıl 100 İs\'ec Kronu 31 1375 1 · Ol ·ı Ol b"li 
90yliy~eiimitı flldur: .. Esir tka:r~ine 100 Ruble anıma, radyoda okuduğu söylene11 Dısan 
ait kırantıla.rın ııamanımıza \l)'gllll t:arah ~am '"' taılYltlt •

1
. Duyar k . m·~ Benim fih-aki radyom yok .. 

k&lıaamqhr, anla.dımz mı?. Kendin:ııe 100 İsv€Ç Kronu :'\l .OOS Racl:rom yok amma, şurada buracl2 rad-
relin!».. Ergani l! ~" nı d~nll~orum. Radyo dlıılelll4'8e.111 bile, 

Her ltlüp, millf'Uııin ı,f'refini yültM-1. :. ti~ o procra.mnıı ı-azetrlHde okuyo.. 
\e('tk kıymetler y~tirf.r. Hr-r ~kül ı rum: böyle bir iosme tesaGİlf etmedim.Bu 
b1ı kıymetler,. "N.«'hhbn mani.sını, top- Fransız kabinesi toplandı ıttk bir bit yenfii va.r amma, ne olduiu· 
luliwı lnyıınt'~lni, ve çalıtpnanın bu-k Vıch) . .,_, (A.A.) - Ögleden son- nu anhyıunadaım. Elbette anlı3acağım. 
ıa.nta.larını öğretir. Bu mt'.tiai ewıasuıda ra toplanan nazırlar meciisı ceııı YiDe aynı alaylı. nülı~li sohbe&, aynı 

radyoda.. onun a.ee 
Nihayet Beybanua 

daha söylemese, )Nlal 
tim. 

Döne döne bir ayağı topal oldu, 
gozleıinden birine de irune indi. Bu 
halinden ötürü yine sahip değiştir
mHi icap etti. Değirmenci onu pa
ura götürmeden evvel güzelce ti
mar edip temizledi, nı1llarını par
lattı.. bütün bunların he~i nafi
leydi, müşteri Çl'kıyordu, bereket 

yıne t.alii vardı da saka Mestan us· 
ta talip oldu ve aldı. 

iste-lelilerin nıoıhalliııde hazır buluna... 
cak memuruna ımırac;ıatlan ilan olu-

Ottawa. '.!:.l ~A.A.j - Kana<la fi
losuna iltihak eden yeni inşa edil
m~ ik! balıkı ·ı gemisine Minas ve 
Wasaga adları verilm~tir. 

berhaııı:i .bir -.porru Ct'm3yet ve ahJü . aht"nlı devam ediyor., lçÜkçe "111 ba 
... tl 1 . . h . . ,.. k j ışlerle meşgul olmu~tur. Rahat~ız b'--t b" b ··ı·· .. __. . ., ri " 1 ,__ .au,,. ı•rmın arıcın<' ,ı 11u:r& ne mey. -..ı ..., us u un mu sarıyor, ._..ır. soy eeene vunu,.. 
ı",... ,.e ne de <•esattt.. Bunu biıiylf' bU-ı bulunan a~li~e nazın içtimaa işt ;. \Ha ha ıara kar~aiım ~eliyor. 

DUT. (2236) mr-k ·,,.ırul"l"tinde1b.. rak etmemıştır. 1 MM&ya yeni relen ihsanın Rl'l'mı 

~===~==========;...__.;.____:.;;_-====-== -~---- - -----
yeti sökı.ilemiyor<lu. Kanwünin son de,·irlerini kan ve basamağına geçmiş. kubbe vezaı·e-ı cağından korkan Hurrem ve Mih-

Hatta, i..;erıden bir ala~· devşir- iğtişa~ ıı..;ince bırakmı~tır. tinde karar bulmuş. Ehliyet ve ik- rimah Sultanın kıocası Rüstem 
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meler ellerındcıı geldigi kadar gay Kanunınin son devU'leri ihtiyar- tıdarı müsellemesi cihetıle vezi - Paşa ki, damadı hazı·eti padişahi
reti tahrib1ye göstermekk \'e ou su lığile beraber facıalarla doludur. riazam intizar olunmu§ eaZLmı ri-

0

dir. Derhal Hüsrev Paşayı gözden 

l l!:1.:r8;i, r?~ü~, • ~·~, L I ~·ı retle cıü~_manlarıınu.~. yar.dım et -1 ~rtada c~irayetli, aklıtıelim sahibı, caiden iken, Hurrem Sultan ile diişik-ürek ·binbir desi6e ile azle -
~-! a.&.=J ~ _;~~_ı~,;,_ t~1~ ! ~j rnekt~ kusur_ etmecıııden _halde, fazıl \ezırler ve serdarlar yokluğu Rüstem Paşanın entrikasına ugra-,8ilmişti. 

~---- Yazan: M. Sa.ai Karayel _ haneı~ matlubu olan ne~.-:yıç ·bır- b~.şlamıştır. Hu~·rem Sulta~ . ve mıştır. Hüsrev Paşa, kcnağmda kaldı. 

Aı;kerin neş"esi kaçtı. Büyük bir 

1<."f<iardan m~hrwn kaldı. 
Mu&tafa paşa, Turgudun tehade 

tinden sonra Malt~ kalesinin muha 
aara \'e, zaptına devaım ettiy.ıoe dt: 
muvaffak olama<iı. 

Turgut Reisin kayıbı Türk deni:ı 
ciliği için müthiş bir ziya oldu. 

Denebilir ki, Turgut Rei6le Türk 

çok muddet daha elde edılememış- Rustem Paşa, Sınan Paşa gilHler Hüsrev Paşanın kahramanlıkla- Fakat bu azil ona ço.k d<>kunrnuş-
Osmanlı Türklerinin .zirvei ild>ali· tir. devletın en namdar ricalini orta- rı çoktur. Mubaç gazasından iti- ' 

tu. Bunca emeklerinin böylece he-
dir. Ayni zamanda da rne'bdei re- Kanuninın birınci kısmı mü - dan kaldırıp ihtiyar Kanuniyi ele baren bilcümle büyük işlerde na-
validir. kemmel olmak ile beraber, kusur- almak entrikasıua düşmüşlerdi. mını doldur~ak yararlııklar göı!ı- ba ola,bileceğini havsalasına ıı:ğdı-

Kanuni Sultan Süleyman devri· suz değildir. Muat>ırlarca dahilen Turgut Reis bile Rüstem Paşa t.ermiştir. ramıyordu. 
ni iki kısma ayırmak lizmıdır. hakkiyle takdır edilememiş olan ve Sinan Paşanın elinden yakası-1 Dalmaçya, Hırvatistan, Macaris- Hüsrev PR§a, yedi gün, yedı ge-
Hem de noktai taksimi <>nuncu as- İbrahim Paşa, ilk devri müıkem - m güç kurtaranlardandır. ı tan, Avusturya tarihlerinde Hile- ce ağzına bir lokma koymadı. Ke-
rı:mızın tam ortasına te5adüf eder. melen idare etmıştir. Bilhassa, Hürrem politikasının icaıbı ola- rev Paşanın i.§.gal ettiği mevki bir derinden ölüp gitti. 

Kanuni devrinin mebdei zevali Barbaroslar, Turgutlar, Piyale Pa- rak Rüstem Paşanın riyaseti kia· çok veziriazamlara fahrü gurur o Budin valisi Arslan Paşa da Hüs 
veziriazam Rüstem Paşa ile baş - şalar giıbi v~era Kanuni devrinin reye gelme5i için yol açıyorlardı. Iacak kadar v&Bidir. rev P~ gibi namdar bir zattı. 
lar. Fakat bu zevalın asarı adi göz ikbal devrini tamamlamışlardır. O maksat ve teşebbüs uğrunda bir Hurrem kadınların, Mihrimah A-Ian Paşayı .ı...:- raı..:..,. savıyor _ denizciliği ziıfa uğradı. Bu, kahra- rx.~ 1111.r a.s., ,, 
için görülemez .. Daha bir ~uık a- Keza Sultan Süleyman devri, çok kıymettar vezirlerin vikudu Sultanlarm1 onların ellerinde mu-

man ile hir vakitler veziriazam Rü.s sır müddetçe Osmanlı İmparator- ilınen, edeben, fazlen Şarkn Gar- ortadan kaldırılıyordu. ti alet makamında kalan Süley -
km paşa, Sinan paşa uğr~mışıt. luğu Awupanın hayat ve bekası ba rüçhaniyetini pek sarih bir su- Mesela: Hüsrev Pa.?a, Bosna ser- man gölgtlerinin nazarlarında kı-

lardı. Vücudunu ortadan kaldır· 

mak için Paşanın Palota kalesini 
alamadığını ve bu seibepten düş -

Fakat, koca Türk denizcisi milleı için tehlike teşkil etmekten hali rette meydana koymuştur. had beyliği mektebinde temi- dem ve liyakatinin kıymeti yoktu. 
ve memleket uğrwıa Malta top- kalmamıştır. Bu da ta!büdir. Çün- Kanuninin birinci devri salta- ye olmu-i, Macaristan muharebele- Kurdukları dolaba baglanacak bir man ıbarLı kalelerimizi i§ıgal eyle
nklarında şanlı bir surette ,ehit kü, Osmanlı !binası pek metin, pek natı muhteşem ve pürüz.süzdür. rinde Bosna Beylerbeyisi sıfatile hayvan onlara göre daha makbul tliğıni bahane ederek, pad~ahı. 

1 rd tathrik eylemişlerdi. 
olmuştu. ali, pek sağlam bir binayı medeni· Fakat, Hürrem Sultanın ve bil - kahramanane teferrüt etmiş. Ana- o uyo u. 

Kanuni swıan anri yet idL :K~ ~ mim medeni- hasısa "Bü!tem P amn l:uırekit.ı .dolu ve Rumeli .se ·le.Pbe ·l~leri üsr v P n vezıriaz.ı I 

lıeşhyor: 

«İnfiıtHıa wu 

..... ,.. ıunma, 
-.ıa, .... . 
ArWı ........ . 

oldu'! 
İnean, .. 
~baı .. 



Actltye 

Mustafayı tabanca ile öldüren kahveci 
Ahmet hakkında tevkif karan verildi 

Evvelki alqam Tophanede işle -
nen biı: cinayetin faili dün adliye
ye verilmiş ve tevkif olunmuştur. 
Hadisenin tafsilitı şudur: 
Tophanede kahveci Ahmet Tiirk

kan, evvelki gece dükkanını ka -
parken usun müddettenberi arası 
açık olduğu hemşerilerinden Mu
tafa gelmiş ve: «Sen benim evi -
min kapısını çalıp ta niçin kaç -
tın?• diye, bir sual sormuı ve ee
vap bcklemeğe lüzum bile görme
den tabancasını çekerek Ahmed.in 

göğsiine dayamlf ve atet etmiıür. 

Çıkan kurşun Almıedin sol koluna 

girmiş, fakat Ahmet onu omuzla· 

nndan bastırarak yere düşilnniiş 

ve e1inden taba•CBJ'l almıştır. Fa· 

kat Mustafa saldırmakta devam 

ettiğinden, bu defa ayaklarına dol-

Fuhuş yuvaları 
kapatılıyo1" 

Zabıta birkaç randew 
evi daha kapatb 

r• ateş etmek mecburiyetillde kal· 
mıştır. Sonra da tabancayı atarak 
kaçmıştır. Fakat ağır surette yara
lanan Musafa, hemen tabancayı 

kaparak Ahmedi kovalamıya baş

lamış, fakat biraz onra kan zayi 
ettiğinden düşüp kalm~iır. Kolun~ 

dan yaralı olan Ahmet ,.e Mustafa 
Şekip adında bir arkadaşları tara• 
fından hastaneye nakledilmiştir. 

Mustafa dün hastanede ölmüştür. 
Ahmet Türkkan ö1diirmek ve 

kardeşi İclria ile hemşerilerinden 
Kemal Erzurum, Şükrü Lineo ve 
Şevket Taneri de öldürmcğe teş· 
vilı: suçiyle Sultanahmet ikinci 
sulh ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. Hadiseyi yukarıda· 
ki tekilde anlatan Ahmet tevkif 
edilmiş, diğerlerinin serbest hıra· 
kılmasına karar verilmiştir. 

Ruzveltin 
mümessili 

(Baştarafı 1 incide) 

Belgrad, 23 (A.A.) - Havas: 
Bulgar - Yugoslav hududunda 

Emniyet ahlü ubıt.ası memur· Çaribrod'dan haber verildıgine gö
ları dün Paapltula tramvay cad· re Sofyadan Belgrada gıtmekte o
d inde 66 numaralı evin sahibi lan Albay Donavan Yug<ıslav top
Bcrcuhınin gidi fuhuşla ugraştı . raklarma gırdıgi zaman ıçinde mu 
ğmı haber alarak cürmümeşhut him sıyasi vesaiık bulunan çantası
) apmışlardır. E\de kadın ve erkek nın trende çalındığını gönmüştür .. 
ler münasebetsiz vaziyette yaka- Tren Çarı-brod'da durduruhnuş ve 
lanmışlardır. tahkikata be§larmıtıtır. Alban D<r 

Bundan başka Beşiktaş, Beyoi- nnvanın dün saat 22 de Belgrada 
lu, Fatih semtlerinde yapılan kon- muvasalatı bekleniyordu. 

trollerde buı randevu evleri tesbit 
edilerek, b~ ve buralarda ya
kalanan 11 - 12 kadın muayeneye 
aevkedilerek evler mühürlenmİf -
tir. 

Emniyet Müdürü 

Ankaraya aiti 

lngiliz mCJtörlü 
kıtaatı 

Ba anıda hiç bir ital7an tanar=rin'ıJ 
faal~e& ıheer Nt de aawı 4lllıtaııM 

İstanbul Emniyet Müdürü M1a • ESİRLER VE MALZEME 

zaffer Abluı dün a.k§amki trenle Kahire. 23 (A.A.) _ İngiliz u-
Ankaraya gitmiıtir. Emniyet Mü- • · · 
d'' ·· Emni d mumı kcırarga nın teblığı: 

uru, yet Mü ürlöğü kadro- T bl 't T b k' t d .. 
su ve bazı mesail hakkında Dahi· ra us a o ru un zap ı un 
liye Vekiletile tıemasllınla 1t.ı.aa- gece tamamlanmıştır. Şimdi;,e b-

kt 
dar aralarında bir kolordu ve bir 

ca ır. 

GENÇ 
GÔRONMEK 

ISTIYENLERE 

50 yatlarındaki kadınlar, 
uaııl 35 yqmda 
&'Örünebiliyoriar? 

Meşhur bır cild mütehassısı tara-
f. ıf, aalam ve ızenc bir 

fırka komutanı ile dıger ilci gene-
ral. bir amıral, ordu ve deniz kur
ma) ]arına mensup bır mıktar yük
sek n.itbeli subay bulunmak üzere 
14 000 den faza esır alınmıştır. 

Muhtelif çapta 200 e yakın top ve 
dıger harp malzemesi iğtınarn roil
mıştır. Zayıatımız beş yuz kışiden 
azdır. Düşman zayıatı henüz ta
mamen tesbit edilememıpe de ilti 
bin yaralı İtalyan hastanaheye kal 
dJrılmıştır. 

54 BİN ESİR NAKLEDİLDİ 

Londra, 23 (A.A.) - Bahriye ne
zareti tarafından neşrohman ibir 
tebliğde, bıldiriliyor ki, İngiliz 

harp gemileri İtalyanlardan alınan 
esirlerden 54 bin kişi ile pek çok 
tankı Akdenizdeki başlıca İngiliz 
üslerinden binne çıkarmağa mu
vaffak olmm:tur. 

mc>MA MDY08U TOBRUJ[UN 

SUKUTUNU NASO.. HABER VEBDİ1 

ı...tn. !3 (A.A.) - B.B.C 

Jloma l'IMl708a Tobraltun 11uluıhula t• 
8klerle ielılbD e&mlt&lr: Bu&"unka nemi 
&eblftlna.ls bbıl ~. FakM...,.... 
tnisiu.,.~ 

İTALYAN TEBLIGi 

itıal7ıııda bir ..-.. ıa <AA.> _ t. 
talyau tebliil 

AMERiKA 
- ... &aralı 1 lncl Uf'fac!a -

emokrasinin mudafaası namına 

a bır diktatorluk kurmak iç!n sa
iıhı ·et vermek dcmcktır. 

İngılizlenn 

Düsseldorf 'a 
hava hücumu 

CS.. f.arllfı l bıel ti&Yfada) 

Lindberg yardım 
projesine muhalif 

Amerikanın ıstilaya 

uğraması tehdidi 
mevcut değilmiş 

ıstinaden bildirildiğine gore, Ru· 
men ordusu, General Antonesku 
dahil olmak \lZ('re hü.kfunetten 

butun naurla
nda Lejyoner 

tekl l kabul 

ltalyanlar 
- ... tarafı l IDei D7fada -

fırkalar ıhraç ve Balıkçı gemıler
le ma all ar zıyı ıyı bılenlc:r tara
fından ıdare edilen motörlcrle harp 
malzcmesı ve mühimmat da nakl~ 
IT'I erdır Mwntaz Alp avcı kuv-

1 r Tı aı a \ Işkodraya çıka
rılarak der ıal Elbasana SC\ kedil-

· Gunun içınden 
. t Hasıaartı 1 t1'Cl sautad 
Jtalya hükumeti reisı l\lu olım 

O ı-~aşizmi, insan cemi\ e lcrıni 
ve ruhlarını ve medeni~ cllerı de -
giştı.ren muaz.z.am bir ınkılap zan
netmek hatasına duşmu tu 
Faşizm, hakikatte, bir fıkır ınan

:ıumcsi, bir idcal'zn~ bir ) cnı ce
miyet ~istemi degiJ; bir cebir bir 
ai~asi komite, bir disiplin hareke
tidir. 

Fafizm, İtalyan milletinin ) uri
nil ası:a nazaran ileriye dt>gil e • 
sasen bizzat keadi i, ~eriye çe\ ir· 
mişti. 

Faşizm bilhassa müttefiki Al • 
manya için varlık sebebi kalına • 
111aş hir mtiesaegedir: 

Bu cebri hareket tckiimiilunü 
!arak Nasyonal Sosyaliam idea

li haline geldikten sonra içi ol· 
muş bir kabuk gibi dukiılmege 

mahkiınıdu ve dökiilih or. 

Bundan dola) ıdır ki Faşizm1 
dostu ve düşmanı tarafından da, 
U) anaıa dünyadan silinml'ge ı ıah· 

kuın, Akdeniz iklimlerinin bir yu 
ortası rüyasıydı ... 

A. S~KIP 
-----~-- -

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gumuş 100 kuruşluk! n yer ne gu u bır lıralıklar darp ve PO'&A7& 

k!ıfı m ktarda çıknnlmıı olduğundan ıumuş yfi kunışlulı:lann 81 Ildncik.l-
nun 1941 t r hınd<:n on t.cdavillden knldınlması karalaştırılmıştır. 

Gumuş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihınden itlbarcn artık tedavül 
ctınıycc k ve anc k y lnız Malsandık l ı ıl.e Cümh1.1riyet Merltez Ban!raa şu.. 

belcrınce k bul edılebılecektır 
F.l ndc umUş 100 kuruşluk bulun anların bwtlnn Malsand*iarile Cümh• 

rıyet .M rkez Bankası şubelenne tebdil ettirmeleri .ilAn olımur. (288-380) 

----·-----------------------

Sahibi: E. 1 Z Z ET. Natri;:rat dinılttörtl: Oe.mt ~ 
Basklılı "G. .ISon Telcnf> JDll*be-

Taksım meydanına konulmak Ulere satın alınacak 3 adet aparMlr-..,. tıefer
ıuatı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmhı bedeli 15M Ura ve ilk tmnınatı 
114 lira 45 kunıttlır. Şartname Zabıt ve Muamellt JlüdlrlGID blemlııde ıö
rülebılir. İhale 31/1/941 Cuma IÜDA aaat 14 te Daimi eneümende ;yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbua Ye7& ~ w INO 7l1ma alt Ti
car« odalı vailcalarile ihale güntl um..,.,._ --* n.tıııııl mc:Omende buhm-
malan. (117) 

Maarif matbaası müdürlüğünden: 

Sandal)'a 
PUpaa 3&X60 

> 55X100 

350 A. 
12 > 
10 
10 > ' ' 

1113,90 L. 83,56 L 

-

matbaaaı ~ • atın alınacak olan evsafı ~rtnaml' e yaı.ılı san-
lar 7 /2/1941 C mn günü at 15 te Yüksek O Uar M ha e-
elailtme ile tedarik ed ec den ısteklilerin o gwı y 

l r le k a mu c tlan 
""'"''llllllilnlM Müdürlüldeııı paraıu olarak alınabilir. 



1 ŞUBATTA 1 PARA 
# 

Türkiyenin en ucuz ve en güzel Sabah Gazetesi olacak, yeni bir T eknikt 
kolay -okunan bir Halk Gazetesi halinde 8 ve 4 Sayfa olarak çıkacaktı 

({ 

En mühim ve en gü-' 

'ıZel yazıl arı 100 pa

raya okuyacaksınız 

Çünkü: Gayesi her imkandan 
istifade ederek halka hizmet 
etmek olan iKDAM Cumar-

tesi günü yeni şekli ve hac
mi ile bir cep gazetesi 
halinde 8 sayfa ve 100 
para olarak sablacaktır •. 

• • 
iKDAM yeni şeklinde 

tatbik edeceği teknik
le mündericatını her · 
zamankinden f a z 1 a 
zenginleştirmek i m -
kanını temin etmiştir. 

1 Şubat Cumartesi 
gününü bekleyiniz. 

EN:n DKDAM 
Günün bütün Harici ve Dahili 
haberlerini en iyi şekilde verecek, 
en salahiyettar imzaların en 
güzel yazılarını neşredecektir. 

V~Nü öKDAM 
Yepyeni bir teknik ve sabahın 
ilk saatlerine kadar vuku bulan 
hadiselerin tafsilatını alabilecek 
modern vesaitle çıkarılacaktır • 

Günün bütün haber

lerini 100 paraya 

okuyacaksınız ---=-----
Çünkü: 1 Şubat Cumartesi 
sabahı yepyeni bir teknik, 
en mütekamil vesaitle 4 ve 
8 sayfa çıkacak olan iKDAM 
fiahnı 100 paraya indirmiştir. 
Buna mukabil 4 ve 8 sayfası 
ile size en olgun münderecat 
temin edecektir 

•• 
1 Ş u b a t Cumartesi 

gününden itibaren bu 

1

. 

yeni gazete sizi her 
bakımdan tatmin ede- . 
cek , memleketin en ! 

' ciddi , en milliyetper
ver siya s t gazetesi . 
olacaktır. j 

44--r.ı+•±•m ± f ttN!i-+1 
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'ın Hergün Okuyacağınız Muharrirleri~ 
Başmuharriri : Abidin Daver " E R -----" Siyasi Muharriri : P•01· H. Şükrü ea~ · 

ASKERLi!,... ve HAV ACILIK Bahis!!tl 
1 

H A F T A MAKALE, MUSAHABE, FIKRA ; 

Emekli General M. N., 
Abidin Daver, Emekli 
General N. D., Şakir 
Hazım Ergökmen 

:Niçin Bir Spor G~zetesi Alıyorsunuz? Nizamettin Nazif, MahmJ ; 
BÜTÜN SPOR HAREKETLERİNİN y • o c 1 1lf 

~T AFSlLAT ve TENKİDiNi EN GÜ-ıl esarJ, Sınan ema , 1''-
:zEL ŞEKiLDE VERECEK OLAN . 1( A ş k. z· ş k. f, 1

iKDAM sızı TATMİN EDECEKTİR • ' • e lp, ıya a Ji, 1ı 
)SPOR SAYFALARINI OKURSA- s • K } H N • ft r 
iNiZ sız DE KANI CLACAKSINIZ amı araye ' • ısav 
~ - s - ~- .. , 

Bunİardan başka: Safaettin Karanakçı, Adnan Akır., Faik Bercmen, Hüseyin Şehsııvar, Adil Akb• p 

Muammer Balcıoğlu, Mehmet Hicret, Faruk Erer gazı/arını IK DAM' da neşrelf!!.ektedir/ef 1ı 

SU TA ..--ZİZ ÖLDÜRÜLMÜSTÜ MüHiM 
BiRESER Bu Esrarrcngiz hadisenin içyüzünü ifşa eden muharrir diyor ki "Sultan Aziz intihar 

etmemiştir!,, Bir çok tarihi vesikaya istinaden yazılan Bu eserde Masonların içyü
zünü de öğreneceksiniz. Bu Mühim Eser 25 ikinci Kanun. Cumartesi günü IKDAM'da neşre başlanacaktır 

1 Subat Sabahı Yeni i KD A M Gazetesini utlaka okuyunuz 
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