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~E AÇIK 

lnv:ilterenin 
\'erdiği temi
lla tın kıym'" ti 

i 
o 

ngiltereoin Bulgaristana 
karşı takip edeceği si· 

haet hakkında avam kama
t'aında sorulan bir suale 

laagiliz Hariciye N BZırı Lord 
~alifaka demiştir ld: 

- Bu!garistan1n, lngilte
""llin d 6şmanlarma 1' a pıl-
~•nıası şartiyle fogifterc nın 
ııtirak edeceği muhtemel 

~er hangi bir •ulb tanzimin
de Bu!garistanın temamiyet 

~, iıtikJAline tam biirmet 
tdUmeaiai temin için elden 

i'eleni yapmak, lngiliz hO
ktunetiain niyetlerindendir. 

lnrilterenia Yunanistaaa 
t,aı saat ve dakikasında 
)etiıdirdiği yıJdmm çabuk
l'iunda ve yakıcıhğındaki 
Lt•rdımlarla Elenlerin ne par
.. ~ Ye ne b&yük zaferler temia 

ttttJesine sebep olduğuau 
taruıler ki bunu bilzat ni-

lla~t tinaa Yunan kralı, bas
••lcili ve başkoma nda111 her 

•eıile ile tekrar edip dur
"'-lrtadnlar. 

B&ytik Britanyanın •adet

titi raranti lerin. her dürlü 
)•tdımlarıa boş birer söz-

de11 ibaret olmad1ğ1D1 anla

'-'•• olsalar gerektir. Etasen 
1tariliz batvekiliain bu yeni 

t,llıiuata girişmeden öncede, 

l1aırilte renin, Yunanistanın 
hrdımına yıldırım gibi koş-
'-a•ıı ve ona söz yerine en 
fu~ . . . 

ı ve netice verıcı muave· 

"'tlerde bulunmısı Balkao

taı,, üzerinde lizımgelen •e 

'-a•ttup olan hüsnü tesiri 
~aııl etmiş bulunmaktadır. 

1• Bund•n başka Lort Ha
•f•ks Bulgaristana, bizden 

)~tdım görmek için bizim 
'raruaıuıda ölmeği, şuna ve· 

h buna saldırmağı istemi
)oruz. 

Senden istediğimiz düş
'l:.lQlarımızla birhk olıp b ze 

-.t müt cfiklerimize saJdır
tlatlc düıüoee4İzliğinde bu
~'-llaıamakhğıad1r." o~mek 
'••t:tt1e1i logiJterenin hiç bir 

d~•leti durdoğu yerde taz
)ık •e tehdid etmek niye· 

tillde o)madığıbı göıtermez 
ltli? 

l>otraıu bu tar11 hareket, 
ik· 1 de bir de ıuno buna 
t~bdid etmeği bir marifet 

~)-• devletler için bib11ık· 
1
" 6rnek olm•i• IAyiktir .•. 
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Yu- lngiliz tayya- 'fürk GazeteleYunanlıların Bulgarlar 
Göriceden iğ- nanlıların ve 
ti nam ettikle- Türklerin vazi· 
ri malzeme 
arasında 6tay-, 
yare de vardır 

Atiua (A.A)-Yunan baş
kuınandanlığ1nın t~bliği : 

Yunan orduları muv~ff:a

kiyetli bücumlanoa devam 
ettiği ve Göricede pek çok 
harp malzemesinden b., şka 
6 düşman tayyaresi aJ.nrtığı 
bildirilmektedir. 

Kefalonyada Viksori ve 
Korfu ltalyanlar tarafından 
gelişi güzel bombardıman 
edilmiş ve mitra lyöz.lerle 
bazı kilise ve binalar tah
rip edilmiştir. 

Hayvan yetiştiren bir tüc 
car, oğlu Yuuan ordusunda 
asker olduğu içio Italyaolar 
tarafından ku rşuna dizilmiş
tir. 

ltaJyanlar Yugo!lavya hu· 
dudunda ve merk.?zi Ohri 
gölü civarında askeri tabşi
data de9am ediyorlar, 28 zi 
Arnavut olmak üzere 128 
kiıilik Jtaiyao miifreıui 
Yugoslavyaya teslim olmuş
tur. 

--o--

Kahire (A.A) - Birleşik 
Amerika hükumeti deniz. ve 
hava işlerile alakadar olmak 
üzere Kahire de bir Ateşe 
bulundurmaya karar vermiş
tir. 

Ayrıca deniz ve hava mü · 
şahitleri de bulunacaktır. 

= -

/z mire firar eden 
Hüaeyin oğlu Haaan Yıldız 

Geyvenin Şerefiye köyün· 
den kaçıp lzmi e gelenAda
pazan orta okul talebesin-
den Hüseyin oğlu Hasan 
Yaldııın kendisini ar1yan 
amcasmıo bütün emeklerinin 
bota gittiği öğrenilmiştir. 

Zabıtamızın bu mesele ile 
yakından alakadar olduğunu 
ayrıca haber aldık. 

yetlerini Örnek 
itti~ıaz edi

yorlar 
Londra (A.A) - Rnyteı 

ajansı, mibvl.!rciJc:rin Bu·gı 

r;stanın iltihaka dan u ı it
lerini kestiklerini ve şiıııdi
hk Macar, Siov~klamı ılti
ba ldle t~selli bulduklarır t ve 
Molotof ile lspar.ya haıic ye 
oazm Sunerin Berlin sC'ya
bati tı ia hiç olmamış gibi la· 
zım geldiği telakki et:nek 
ic~bediyor. 

Mihverciler bunldrdan ar
tık babsetmerueğe başlanış· 
lardır. D~dikten sonra sözü 
Bulgaristana götürerek eli· 
yar ki : 

"-Bulgarlar mihv~re iJ
tibak eden Romanyanm aki 
betini ve vatanı müdc.ıfaa 

için kehramanca çıupışan 
Yunaniııtanın misallarını 

kendilerine Örnek yapmak 
niydinde görünüyo ·lar. 

Rom.-ınya bu iltibakiyle 
toprağının yarısını kaybet
miştir. Türkiye İge aldığı 

cesurane tavur ve hareke till! 
Balkanlarda istikrar v~rid 

bir vaziyet elde etmiş bu 
Junmaktad1r." 

Neqyork (A.A) - Ame· 
rikan işçileri fedarasyonu 
başkanı Bay GabJen beya
natında demiştir ki : Şim
diye kadar ya ptığımu istih
salitı artırmalıyız. Bizim bu 
hususta vereceğimiz parula 
şu olmalıdır. 

"Amerika çabuk ol, ça
buk o1" bundan başka ba· 
tip lngiltert nin diktatör
lükleri or tadan kaldırn:;ası 

için ya rduııların bilhassa tay 
yare yardımmda devam et
mesi ve Amerika:ıuu behma
bal silahlanması lüzumu hak
kında öğlitlerde bulunmuş· 
tur. 

---o---
Eski Fransız 
Cumhurreisi 
Londra (A.A)-Tas ajan· 

sının Vişiden aldığıl ha bere 
göre eski Cumhurreisi bay 
Lebrunuo ali bir mahkeme
ye sevki iıtenmiıtiı. 

releri Erg·ilri, ri ne diyorlar? 
Avlonya ve 
Draçı tekrar 
bombaladı 

--o-. 
Londra ( A .A ) - Tay· 

ya: elerim iz dün ge ne Ar-

nuvudluk üzerinde uçmuş

la r ve E •geri, Avlonya ve 

Draç limanlarını bombala· 
mışhuchr. 

ltalya.nlar Göricedeld iki 
yeni m bim b .. va üslerini 
terkettikten son:a muhayyel 

yıldırım bava hücumları artık 
suya düşmüştür. 

Artık ltalyan tayyareleri 

Avlonya ve Oraca otuz ki

lometre mesafede bulunan 
Tirandan uçmaktadırlar. 

ltalyanlardan zaptedilen 

yeni üsler sayesinde lngiliz 

tayyareleri Bari, Brendiz, 

Napoli ve hatta Romaya 
kadar uçacaklardır. ___ .... __ _ 
Dün Vekiller 
Heyeti Top· 

landı 

--· ............. 
YENi SABAH: 
Hüseyin C ebid Yalçın yaz

dığı bir makalede diyor kı : 
Almanlnrın Sovyetlerle iyi 

münu~betler:i'°' buJundukJa-
rını lla[j dmeğ ..... heves eder
ken Moskovanıo Macarların 
mihvercilere iltihak işinde 
Sovyet Ru~yanın rizası ahn
madığır>ı iJin etmr si Berlin 
propağan<lacıları için bir 
tekzip teşkil etmektedir. 
Zamanında yapılan bu tek
zip Almanyauın şüphesizdir 
ki hiç te hoşuna gitmiye
ccktir. 

Esasen Sovyet Rusya gibi 
bir devletin nasıl olur da 
Almanya ile bütün mesele

. lerde uyuşa bileceğine alnl 
erdiremiyealer çoktur. 

işte Moskovanıo bu son 
tekzibi böyle düşünenlerin 
doğru düşündüklerini ispat 
etmektedir. 

---o---
E itrede büyük 

yanı?ın ar 
çı arı dı 

Acl.en (A.A) - lngiJiz tay
yareleri Eritrede yaphkları 
hücumlarda büyük yang1Dlar 
çıkarmışlar ve bu yangınlar 
80 kilometreden görmeli: ka
bil olmuştu" ve bir ay zar· 
fında 30 akın yapılmış ve 
pek büyük hasarlar olmuş• 
tur. 

- Bayanların kollanrıa çok yakışan zarif ko' saatleri
miz de vardır. 

- Şimdi biz bıyanlarnı ayaklaranın uclanna takmağı 

1 

moda yaptıkları kilçük elektrik ampil.Ueri arıyoruz. Bu su
retle onlar hem gittikleri yotu görecekler ve hem de bıldır· 
larının gllıelliiiai g&sterebileceklerdir 1 
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,-----------------~ IHauatta muvallak olmanın sırıarıl 
1 Hayatta, herkes Muvaıı ak 
1 Olabilir mi ? - Evet ! 
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Atatürkün muvaffa
kiyet ve zafer sırları 

•• 
-2 

Atatürkün bu has!lası, evde çocukların 

az söylemeğe: cemiyette insanlarm susarak 

önüne bakmağa çalıştığı bir muhitte çok 
feyizli bir meoba olmuştur. Atatürkün ce· 

miy,tle söyleşmek ve onunla iş görmek 

hevesi, bu memlekete bahası biçilmez iyi
likler yapmışbr. 

1919 ihtilaline girdiğinden itibaren, fı 

kirlerini kongrelere, heyetlere ve ferdlere 
anlatmıya çalışıyor. Nihayet, çetin silah 

hareketleriyle bal olunacak muğlab ad2.m 
lar için, her şeyden evvel cemiyeti ikna 

etmeğe, yani cemiyet yapmağa teşebbüs 
ediyor. 

Bu :zihniyetin en büyük eseri 19~0 de 
Türkiye Biiyük Millet Medisi·nin meydana 
gelmeıi ofmuftur. 

Harp ve ihtilal içinde bulunan bir mil
letin meselelerini meclisle idare etmek 

kolay bir iş değildir. Atatürkün cemiyet 
içinde yer tutmak ve çalışmak hassasıdır 

ki bu temiz ve çetin idareyi bize temin 
etmiştir. 

Milli kıyamın ilk devresinden sonra da 
Büyük millet maclisi, meml~ketin mukad
deratında en büyük selahiyet ve tesiri mu· 
bafaza etmiıtir. 

(H•lkHI aoal) 

Yeni Ticaret 
Vekıli vazife-

• başladı sıne 
Ankara-Yeni ticaret ve

kili bay Mümtaz ukmen 
dün öğleden soııra Çankaya 
köşkünde Reisicumhur ta
rafından kabul edilmiş, y -
ni vekil Milli Şefe tazimatı 

nı a rzetmiştir . 

Yeni ticaret vekili bugün 
öğleden evvel yeni vazifesi
sine başla rnıştı •. 

Öğrenildiğin~ göre milli 
korunma kaou ıunda yapıla o 
değişikliklere dair kanun 
büyük millet meclisinden 
çıktıktan s anra ticaret ve· 
kaleti iaşe işlerini de tau-

zim vazifesini deruhte ede
ceyioden bu vekalete tica
ret ve iaşe •okileti adı ve
rilecektir. 

Ayni vekalette bir ikinci 
müsteşarhk ihdas ediJecek 
ve bu müsteşa rhk iaşe işle

rile meşgul o\açaktır. 
Vekalet iaşe işlerinin tan

,imiode toprak ofis, z 'raat 
bankası gibi müesseseler 
teşkilatından azami surette 
iıstifade edilecektir. İcap ve 
lüzumunda ayni maksadla 
hükmi şabsiyeyi haiz mües
seseler de kurulacaktır. 

Otobüs el er e
rinde değişiklik 

Geceleri kaunlıkta kaza
lara mani olunmak üzere 
belediyece bazı tedbirler 
alınmış ve kordonda ~ahile 

beyaz işaretler konulmuş

tur. 

Otobüs seferlerinde de 
bazı esaslı değişiklikler ya
pılmıştır. 

Eşrefpaşa ve 
semtlerine geceleri 

Tepecik 
saat 20 

: ye kadar otobüs işletilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu saat· 
ten sonraki seferler mülga
dır. 

Kona k-Basmana-Alsancak 
seferleri saat 22 den sonra 

40 dakikada bir Konak ve 
Alsancaktan hareket ede
cektir. 

Konak-Alsancak seferleri 
eskisinin aynidir. 

! 
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ALMliN 
CASUSLARI 
AMEAiKADA 

Ve Almanların Pe,ınr-eıra · 
§ mıyan lngillzler · 
...... m13MMISS:W .. lil .. ;w ... lliİlll .......... .-.ı~ 

Yazan: Halil Zeki OsDl~ (8 ) as 

- Casuslar merkezini idare eden Yessi 
Yardanın h enüz tevkif edilmediği Londr•'" 
daki ateşenavalimizin son mesajından da 
anlaşılıyor. 

Bunun üzerine iki xabit casuslann mek .. 
toplarını yeniden tetkike ve cıınları mu\'af" 
fakiyete sevkedecek bir delil aramaj• 
karar verdiler. 

Krovn Spiclmana yazdığı mektupları• 
birind~ şunları diyor: 

"Ben amerikan hava fılosunda pilot sı
fatile de çc. lıştım. Siz! daba kuvvetli işl-1 

görebılmek için bu a~kcri vazıfeye tekrıt 
kabulum için t alepte bulunduıu. BeniOJ 
hangi sahalarda faaliyette bulunacağıOJ 

suallerinize de arzederim ki Ncvyorkl• 
Vaslanda sahillerinde çalışmak üzere Mi" 
şel Kyeld ve Panama kanahnda Barakdal 
ile Luizyona ve Albrok Fyeldi istedilll• 
Şark hava filoları karargahı olmak ve or•'" 
da bir çok arkadaşlarım bulunmak itib•" 
rile Mişel F eyldi tercih ederim. Orada sı" 
iıil işleri ve harita üzerinde vesaire ile 
meşğul olabilirim.,, 

Bunun üzerine iki arkadaş birbirine b• .. 
kışlalar. Doltan parmağını mektubun bir 
fıkrasma uzatarak dedi ki: 

- işte bir ip ucu! Durmıyalım evvele• 
' pilot ikeu çekilen ve yeniden bu vazifey• 

girmek üzere talepte bulunan bu tayyare" 
ciyi bulmak yoluna koyulahm. 

iki arka~aş takibata başladılar. Koştu· 

lar, casusların yollannı kolladılar, müdl"' 
kü.ı olan çarelerin h epsine baş vurdular. 

Atatürk, mec!is ve hükumet a2alar1 için 
bir menbadır. Güç ve sıkıntılı meseleleri 
onun huzurunda ve onun son derecede va
ki olan fikirlerini dinJiyerek tetkik etmek 
bir bahtiyarlıktır. 

insanın ümidsizliği gider; neşesi ve kuv· 
ve ti tazelenirr. 

Güzel yalıda 
.., 

gazyagı 

sıkııltısı 

Ye lİ eümrük 
kanunumuz 

1 

son şeklini aldı ! 

Fakat Krovn hakkınd.ı bir bulamadılar• 

Krovnun Nevyorkta oturduğunu biliyor 
lardı. Bunun pek müa~vver bir adam ol"' 
duğona da kanaat getiriyorlardı. Hatt• 
Amerikan ordusunda zabit ve erkanı )ıaf" 
biyeye mülhak bir zabit sıfatile çahştığıP1 

insanın fikri ve manevi kabiliyetlerini 
mütemadiyen yıpratan işler içinde, fikir, 
normal ve tedbir •şığı veren bir Şef, bir 
enerji hazinesidir. 

-Devamı var-

FAYDALI BiLGiLER 

Eldeki magasıllar 
Eldeki mayasılları geçirtmek için gayd 

basit bir ilaç tavsiye edilmektedir. 

250 gram toz şeker üzerine bir buçuk 
bardıık su boyarak ateşte eritmeli ve he-
men indirmeH. Bu şeker şerbeti ıhk uJun
ca elleri içerisinde beş on dakika banyo 

yapmalı. sonra eski bir çift tire eldiven 
giyerek yatmalı. 

Üç akşam sıraya yapılan bu banyodan 
sonra mayasıldan eser kalmazmış. 

ÖksOrük İIİD ilaç ' 

---o---
Güzelyalı balkı, gaıyağı 

bulamadıklarından çok sı

kıntı çekmektadirler. Bazı 

bakkalar buraya gayet az 
gazyağı verildiğini iddia 

etmektedirler. ı Bu sözün ne 

kadar doğru olup olm&dığı

nı bilmiyoruz. Yalnız bildi

ğimiz bir cihet varsa halk 

dlerinde şi~eleri olduğu 

halde bakkaldan bakkala 

dolaşmakta ve neticede gaz 

bulmadan evle-rine dönmek

tedirler. Ehemmiydle naza

rı dikkati celb ~deriz. 

--o---
Muhtelif memleketlerin 

gümrük mevzularının tetki
ki surdiyl.!ı yurdumuza t n 
uygun, gerek mükellefi ve 
gerek gümrük idarelerini 
birçok muamelelerden kur
taracak olan yeni gümrük 
layikası gümrük ve inhisar· 
lar vekilimizin r<:isliğindeki 

komisyonca da tetkik edi!
miştir. Layıha önümüzdeki 
günler başvekalete verile
cek tir. 

--o-
Zelzele 

Evv~lki 

ve Dikilide 
gt ce Bergama 

aelzele olmuş 
hasar yoktur. 

,~ .. ~~:ı-==~·~~~ .... ~~~~~~' 
ı Bugu.ı matinelerden itibaren ı 

!EL HAMRA Sinemasında! . 
t 25 günd;n_ her! bütüıı 1-itanbulu saraa bir ihtiras kasır-i 
ı gası ... b:.!tua Lıır gençlik kitle3ini esir edca sürekli bir ı 

Öksürenler için basit ve müessir bir ilaç f a~k macerası, nihayet koca bir şehri coşturacak = 

:;:ii:~ :i::~·;:.:•Y:.t::··~oy~:t: .. :::~ ııı:ı . B A L iAlahi bilr musAi ki... y K A i! .. 
biraz sıcak kaynar su dökerek sallamah. 

Sonra gene kaynar olar ak bir litre su da- ı 
ha ilave etmeli, soğumağa b1rakmah. ı Harıkalar şaheserinde, dünya sıneLU:ıcıhğıoın ı 

ı iki eşsiz şöhreti! ı 
Temiz bir bezden süzerek günde birer ı N ) 

bardak mikdarı fasıla ile içmeli. Arzu ·- t -~ s_on ~ddv-illona Massey i 
dilirse ıeker de ilAYe edil•bilir. 111 ., ................ ~Tu••4;,,-,.ıJ?~T9' 

da arıbyorJardı, fakat kimdi. ' Nereae idi? 
Biliyorlardı bu mahir casus hayaline ka

pılan bir askerdir. Yakında ikametgihı01 

değıştirdiğini, evli ve bir çocuk bab•ll' 
olduğunu, alma ocayı akademik, ingitizceYİ 

' de mükemmel bir surette bildiğini d• 
Spielmana yazdığı mektuplardan öğreo· 

mişlerdi Bununla beraber bu casusun bil" 
tüo bu yazdıklarıoıo , kendini casus·ar ıe .. 
fioe ehemmiyetli bir uzuv olarak göster" 
mek için bütün bunları yalan olarak yat'" 
mış olması ihtimalİüİ de göz öoündeo k•" 
çırmıyorlardı. 

(Devamı var) 

ister Gül, ıstar Ağla 

Geçen gün Karşıy tkadan lzmire g~Jell 
vapurun üst kamarasında iki zat yan yıo• 
otururJarken şöyle bir konuşma olduğuPIJ 
işittik .. 

- Bütün n .. faset ve başimetiyle şu k•1 ' 

şıaıızda oturan bayana ne dersin? 
- Ne bi leyim kardeş, allab sahibine b•" 

ğışlasın derim. 
Arkadaşı şu cevabı verir : 
- Öyle .. Fakat b.izlerede Eyüp s•b11 

versin diye dua etsen fena olmaz. 
Sen de ey okuyucum, vapurda bağır• 

bağıra görüşen bu iki ıen dosta : 
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n, Şaziyenin Cevatla barış
tıtını TürkindCJın ıevvel 

•• v • • 

02ıenmıştım _____ ..... ,..,,_, ___ ..__._ 

~~kin o, yetil bir gecenıa 
\ t•bnu andıran yüzünü 
~~ doğru çeYİrerek gülüm-

ı. 

~()oun o tetlı gülüm~emesi 
\ •ısında mukabeJede bu
'llla.ınak için, bütün da-

1,r çelik, vücud bir taş 
~'kla beraber, kalb deoi
t •ey o an için insandr1n 
tılı:nahydı. 
~-lbuki benim damarl.ı

'-1 Y.ıuımağa, vücudum tit
~ie, kalbim ise müttasıl 
•1atılarla göksüme dar 

~~eğe ba,lamıştı. 
'~t adımlarla yanına yak
''tıll,: 
~ Tan aydın, dedim. 

rene aynı tatlı tebes
lt: 

b Tüa aydın •.• 
~edikten sonra yanında 
ıı;ra bir kutuyu kucağına 
~ ~le yarım söylemiş gibi 
u ~ cOmleyi de tamam
~ı: 

' Buyurunuz. 

~~ l eıekkOr ederim. Siri 
~t t,ıaberi görep hatırınızı 
ııı,k isterdim, fakat .•• 

' Şimdi iyiyim , Bir kaç 
~•,eJ ,ebatıızdım. 

' Yaaar.. Geşmiş olsun. 

,' lqekkür ederim. Siz 
"l•ıuız? · 

t ğim ismeti evlerine kad.ar 
götürmek vesile olu. Bundan 
başka bir daha hiç bİı ini 
görmedim. 

Dernek siz de görme-
diniz? 

- Hayır. Şaziyeyi hiç 
görmediniz mi? 

- Görmedim. 
lddialarımz doğrum uş. 

- Ne gibi. 

- Cevad lstanbulddn t.lö 
nüp tekrar Şaziye ile barış
mış. 

- Şu halde sevişip, rn es
ud olaular oluyormuş değil 
mi? 

. . . . . 
Ben Şaziyenio Cevadla 

barıştığrnı Türkiadan daha 
evvel öğrenmiştim. Fakat 
bunu ondan işitmek için 
görmediğimi söyledim. 

Türkan son sualimi gene 
cevapsız bırakmıştı. Bunun 
için sualimi yeniden tazele
dim: 

- Cevap vermiyceknıi~i
niz? 

- Erkelderi iyice anla
dıktan sonra bu suaHoize 
cevap veririm. 

- Olda olur. Fuara artık 
çıkmıyacak ml!nDlz? 

-Sonu var-
~~ iyiyim, sizi sıhhat ta 

Gtaa daha iyi oldum. 
' F ' 'd' ~~? uara gı ıyor musu · 

1 Karıncalar ara- ~ 

~ Evet, her gece. 
Aşe teyze ne alemde? 

' i,.. Sizinle gibüştü -
~ 'i:t geceden soura Ayşe 
~~)İ bir defa görebildim. 

- da, fuarda te ~adüf etti-

~ili 
tllıi~ Çeşit, uygun fiydt, 
\ı, k.a.tıkısız ve iyi mal. 
\" 

1htrişte saygt, doğruluk 
ti''·1"~~~0.• :38112 30 -1 

sında harp! 
-·-

Dünya harp ediyor!.. in· 
sanlar gibi karıncalar ara
suıda da muharebe başlamış. 
Meksikada yaşan büyük 
karıncalar geçen hafta sü
rüJer haliqde T ekaas eyale
tinde yaşayan kızı( karınca
lara hücum dm işler. 

Harbin bidayetinde Tek
sas karıncaları, Meksikalı 
karıncaların taarruzlarına 
dayaoam .. mışlar, mağlup va
ziyete düşmüşlerdir. Fakat 

harbı öğrenen komşu dev
letlerde ~i karıncalar, T t: k
soisiılann yardımına geJmiş
ier ve bu yardım sayesinde 

Teksas karıncaları harbi 
kaıanmışlardır. 

-o-

Pantaıonıu eıekler 
Re adasındaki eşeklere, 

pantalon giydirirler. Her 
eşeğe giydirilen pantalon 
iki tanadir. Biri ön bacak
larına, diğeri de arka bacaı<-

larına giyditilir. 
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Bi kanunu .vv iden 
ıtibaren sa tl r r sa

caktır 
• 

ileri 
RESMİ DAiRELERi . 1 Y ,; NI ÇALIŞMA SA-

A TLARI TESBI E iL 
Ankara - Resmi gah te · 

nia bugünkü nüshasında 
hüuumetin iki kararnamesi 
intişar etmiştir. Bunla rda n 
birincisi 30 te~rinisaniyi 1 
kinuııuevvele bağhyan g-• -

CEVAP 
Değerli karilerimizôen 
Bn. Leuıa Bastıgalı 'ua 

- mrm-
"Fuar sevdahları rcma-

" nına verdiğiniz ehemmiyet 
vegösterdiğiaiz alakadan do
layı teşekküratımı bildirirken, 

istediği z iıahah vermeği de 
bir borç ve bir şeref bilirim: 
"Bayan ismetle yeni tanışmış 

gibi görünen, romanda ismi 
söylenmiyen bay, bayan ismeti 

ve nnesini fuar açıldığunn 
ikinci gecesi tanımış, gün-

lerden sonra gül bahçesinde 
karşılaşmaları uçuncü bir 
tesadüf olmuştur. 

Otobüs değiştirme mese
lesine gelince: Bay vebayao 
Türkanıo Karşıyakada, ba
yan Şaziyenio Alsancakta, 
bayan ismetin de Gü:zelyah
da oturdukları düşü n ü l ürst>, 
bu müşkülde kolayca çözül
müş olur. 

Kıymdli mektubunuzu böy
lece cevapJaodmrken, lütuf 
ve teveccühünüze tekrart 
tekrar tesekkürler ederim. 

A. Fuat Tuğseven 

BORSA 
HABERLERi 

ce yarısı saat 24 te bütii n 
meml~kette ld Usaatle. in bir 

saat ileriye alınma. sına da
irdir. ikincisi de 1 kanunu 

evvel taribind~n itibaren 

r 
~ c rı 

merkez ve vilayetlerdeki 
bütün memurların çah~ma 

saatle rinin 9 d an 12 ye ve 

13,30 dan 17 ye kadar ol
masına dairdir. 

il ti-
sm 
oJI 

logiltereye on bin ton üzüm ve beş bin ton incir ve
receğiz. Buna mukabil beş milyon sterlin kıymetinde ma
nifatura ve bazı eşya lar alacağız. 

Küçük Abdülkadir paşa hanı 
müstecirini öldürenin 

mahkemesi 
Küçük Abdülkadır paşa f müdafaa için bıçağı sapla-

banı müsteciri Hasanı öldü- dım ve öldürmeğe kasdetme-
ren Nevzad Zırhlmın mah, dim. 

kemesiae dü\l ağ11 cezada 
d evam edilmiştir. 

Suçlu ifadesinde elimde 
kavun bıçağiyle fgidarkeo 

kapıda Hasanı rastladım. 

Tekrar hakarete başladı. 
Tebammül edemedim. Üze-

Hasanın tedavisi bitmeden 
hastaneden çıktığı ve Eşref 

paşa hastanesinde vurulan 

bir iğneden sonra öldüğü 
iddia edilmiştir. 

Mahkeme bu iğneyi vutan 
memurun celbine karar ver-

rime hücum etti, kendimi vermiştir. 

• 
lzmir Fiat Mürakabe Ko • 

~ıs-
. 

~onu iyasetinden: 
1 - Dünkü gazetelerde Fia t Mürakabe komisyonunca 

neşredilen 2/14660 sayılı kararname mucibince Pa
sif korunm~ nizamnamesine isimleri bildirilen muh-

telif maddelerin ilan edilen fiatlerinin perakende 
ve azami fiatler olduğut 

-•- 2 - Yalnız Işık sızdırmayan perde yapmaya yarar ku· 
12 - 23,75 kuruştan 2471 maşlar için gösterilen fiatferin toptan fiatler olup 

çuval üzüm, 6,75 - 15 ku- bunlara yüzde 10 ilavesile onların da per&kende 
ruştaa 1231 çuval incir, azami satış fiatlerinin bulunabıleceği, 
9,25 - 9t375 kuruştan 30 ton 

3 - Mumlarda destesi 185-200 gram ve 11 sahtim bo-
buğdayt 19,50 den 100 çu- yunda olanlar1nın 10 addlik destelerden ibaret 
val fasuly:ı, 61,75 - 65 ku-

bulunduğu ve bunlarla bera 
1

Jer 8 lik ve 6 lık mum
ruştao 280 balya pamuk sa-
tılmıştır. lar1n deste fiatlerinin de 25 kuruş olduğu tavıiban 

.,. ..... ••••• ...... •••••••• iJan olunur. 5212 
ı\. ·ı Ko1un .................... 4>4 ........... ..................... .. 
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çeşı t tatlısı ' bu ~ükkanda !2-ÇANAK LE G ÇILM ~zıı 
bulacaksınız, Hahs Maraş • 
yağından olan tatlıların bi- ı Ve lngiliz - ltalyan harbine ait sinema gazetesi % 
lesini bulanlara bin lira nıü- : Oyun saatlara : Çılgın Gençlik : 2.30-5.30--8 30 da ı 
kafat var. f Çanakkele Geçilmez : 4-7-10 da ı 
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Milli 
l k 1 ZABITA HABERLERi 

tJtorunma anu u·
1 
f - - . 

Kaz 
nun bazı dd l

- . . ecı 
ma e erının --..---

tadili . hakkında TR!~1X~~uı;~~T:Kı 
Ankua - Milli korunma 

kanununun bazı maddeleri-

nin tadiline dair hükumetin 

hazırladığı kanun layihasını 

tetkik etmek üzere parti 

mecliı guru~u idare beye· 

tince tetkil edilen komisyon 
faaliyete geçmiıtir. Komis-

yon bugün baıvekil Dr. Re

fik Saydamın huzuru ve vc

killeriıı ittirakile öğleden 

evvel ve sonra iki toplantı 
yapmıştır. 

Bu komisyonun azası bu

lunan B. Mümtaz Ökmen, 
komisyonun öğleden sonra-

lstanbulda baya'L lar Iska~ -
pinlerinin ökçelerine 

ampül taktılar 
lstanbul-lşıkların maske

lenmeainde.n sonra Beyoğ
lunda yeni bir moda baş
a-öterdi. 

Bazt bayanlar g6nün mo· 
lda11na uyarak iskarpinleri· 
DİD ökçelerine ufak hususi 
ampiUJer takarak geceleri 
bu ampiiUer ve zarif kun-
duralarla dolaşmağa başla-

f dılar ve zarafetleriyle naza· 

rı dikkati çokca üzerledoe 
çektiler. 

Ayrıca ba.zı bayanlarla bay· 
lar eşe dosta kendilerini 

tanıtmıt olmak için caket 
veya palto yakalarına mavi 

ampülJer takmağa baılamış· 
lardır. 

Avam kamara Ric'at eden 
sında Butlerin Italyanlar e-

cevabı ler yapıyorlar 
-o-

Londra (A.A)-logiltere
nin Bulguistana karşı olan 

battı hareketini, avam ka
marasında bir mebusun su

aline hariciye nazm Lord 
Halifaks namına cevap ve

rea Butler şöyle izah etmiş
tir : 

_ .. lngilterenin düşmanla

rının oyunlarına kapılmama· 

sı, aktif ve pasif surette 
yardım etmemesi veya logil-

tereınin mnttefiklerine karşı 

harbe ıürüklenmemesi tak

dirinde her hıngi bir sulh 
pro1eıı tanzimi sırasında 

Bulgaristanın tamamiyet ve 
iıtikllline hürmet etmek 

lngilterenin 
dir. 

niyetlerind en-

--o--

Italya Adliye 
Nazırı 

Berlin (A.A) - Fon Ri
bentrop dün ltalya adliye 
aaz1rını kabul etmiştir. 

--o--

Narlıderede 
demir madeni 

bulundu 
Narlıdere civarında demir 

madeni bulunmuıtur. Bir 

kıç kişi don buldukları nü
muneleri viliyete getirmiş · 

Jerdir. Tetkikat devam et- I 
mektedir. l 

-o-
Londra (A.A) - iyi ha 

ber alan mahfillerde beyan 
edildiğine göre, ric'at eden 
ltalyanlarıo Yunan köylerini 
kasten yaktıkları •e köylü
lerdeo bir kısmını idam ede· 
rek bazılarını da rehine cıla 

rak göt .. rdükler teeyyüt et
mektedir. 

Şimdi Atioaya gelen esir
lerin dağ fırkaluı esirlerine 
nazaran daha fena tf'chiz 
edilmiş ve daha göster_işsiı 
f>lduklaı ı söylenmektedir. 

--o---

Sovyetler Bir
liğinin yeni 
Ber in Elçisi 

Moskova ( A.A ) - Sov
yetler birliğinin yeni Berlin 
elçisi dün Moskovadan Ber· 
lioe bnr~ket etmiştir. 

--o--
SPOR 
HABEltLERI 

Ay başında Macarların 
meşhur Uypeıt takımı ls
tanbula gelnek bir kaç 
maç yapaca1' tır. Macar ta
kımı Ankarada da iki maç 
yapmak arzusundad1r. Şim

di mali şartlar tetkik edil
mektedir. Macarların lstaa· 
bulda yapac&1ğı beı maça 
mukabil 3500 lira alacaklar
dır. Macar Nemzetti takımı 
da ilkbaharda memleketimi· 
ıe gelmek arzuıunu izhar 
etmiftir. 

' ki toplantısına Ticaret ve

kili sıfatile İftirak etmiştir. 

Bu layiha il.- iaşe işleri

nin tanzimi için alacağı ted

birleri başarması mnksadiJe 

hükumete bazı yeni selahi
yetler verilme!İ mevzuu 

ı bahis edilmiştir. 

Bu .garistan 
Üçlü paktı 
imzalamadı 

--o-
Bcrlin (A.A) - D. N. B. 

A janll Sof yadan şu ha beri 
vermittir: 

B. Draganof pek muhte· 
met oll!.ra'< bugün başvekil 
ve hariciye ncızm tarafından 
kabul edilmiştir. Elçinİli 
kral Boris tarafandan da 
kabul edileceği sanılmakta
dır. 

B. Draganof Belgraddan 
geçerken, "Politika" gaze
tesinin bir muhabirine şu 

beyanatta buluamuştur: 
Altı aydanberi memleke

time dönmediğim cihetle 
şimdi Sofy1:1ya gidiyorum. 
Ve bu vesile ile husl!Sİ iş
lerimle de meşgul olacığım. 
Bulgaristanın üç taraflı pak
ta iltıbakım imza etmediğim 
gibi Sofyaya hariciye neza
retini deruhte etmek üzere 
gitmekte olduğum hakkında 
ki haberler de doğru dt!· 
ğiidir. 

---------
General Ante

nesko Bük
reşe döndü 
Bükreş (A.A) - Royter 

General Antencsko ile ha~ 
riciye nazırı Berlinden üçler 
paktını imzaladıktan sonra 
Bükreşe dönmüşlerdir. lstas
yobda demir muhafızlar 

partisi reisi ve başvekil a:u

avini bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki : 

Hilal istasyonunda Devlet 
demiryolları amelesinden 
Must•fa oğlu Ibrabim. tre
uin durduğu sırada yere 
atlamış ve y~re düşmesile 

o sırade. trenin h reket et
mcsile her iki ayağı trenia 

1 

altında kalmış sol aya 
lekten kesilmiş ve sağ 
ğı da tamamen kopac 
rt!cedc ezilmiştir. 

Hadise kendi dikka 
ği yüzünden ileri gelaı 
tahkikata başlaamııtır, 

•• 
6 Çuval sısam Ozü Ü kaba 

aşırmış 
Deniz sancak altında Yük

sel motöründe tayfa Meh
met oğlu Ahwtt ve Dursun 
oğlu Mustaf., Motörde bu
luna., sı•am çuvellarından 

altı codedini çalıp gizlice 
Derviş motörüna nakil ve 
motör lıaptam Rasim veAb· 
dullabm vaS1tasile karaya 
çıkaup arabaya nakil ede
cekleri sırada yakalanmıı
lardır. 

--o--
Bacağından 
Yaralandı 

tından bü 
Karşıyaka 1889 cu 

ta Faik oğlu Raif 
olduğa halde Şevket 
Şükriyenin evine gf 
yattığı ıikiyet edil 
suçlu yakalanmıştır. 

--o--
Çocuğun 

başını yar 
Aziz1ye mabalJuind 

suf kııı Fatma çocuk 
seluinden Mehmet 
Mustafayı tatl• baııad 
raladığ1ndan yakalan 

--o 
Kuyumcularda Hüseyin 

oğlu Hüseyin, es' i bir hu • Sr&r 
sumetten dolayı sabıkalılar· Peştemalcılarda Ab 
dan Rüstem oğlu Emini bı· dir oğlu Abdullahın 
çakla bacağından hafif su- de bir gram earar b 
rette yaralayıp kaçtığından rak alınmış ve ha 
arkaı;ı takip edilmektedir. muamele yapılmıştır. 
~"""'~'""""""""'-""''""" ~~~'"""'""""'""""""""' 

Bir haftalık •Noel. bayr 
ticaret gemisi 

zayiatı 
--o--

Londra (A.A) - BHhriye 
nezar~tinin tebliği : 

Son h .. fta zarfında Hca 
teli bahriye zayiatı şudur : 

54800 toıı .uk 14 lngiliz, 
7700 tonluk 2 müttefik, 

1316 tonluk bir bitaraf ki 

cemao 59534 tonluk 17 va 
pur batmıştır. 

Almanların neşrettikleri 
raporda ise 131431 ton gös-
terilmekte ise de bu rakam 
hakikata çok uzakbr. 

--~--

münasebe 
mütarek 
olmıyaca 

--o--
Loodra (A.A)-Ava 

mara~mdıt baZI me 
Neol bayramı miinas 
Papalığın 48 saathk 
edeceği mütareke ha 
ld Çörçilin fikrini ı 

lardır. 

Çörçil cevaben boy 
mütareke talebini in 
b6kumeti derhal re 
cektir. Demiftİr. 

o -
"Buradan millt tin itimadile lşeal alt nda 

bulunan ye le. 
re yardım 

H\iviyet vara- 2 önderirken ••. 
kasını tahrif -·-

gittiuiz ve Almanyanıa iti· 
madmı kazanarak dönüyor 
sunuz: Zafer her zaman Ro· 
manyanıudır. ,, 

Ankara ya 
den mani 

turacıla 
--o--

lımir manif aturacıl• 
mına temaslarda bal 

eden 
Robeo oğlu Nesim Katan 

isminde birisi Ticaret lise
sinden aldığı hüviyet vara
kasını tahrif ettiği anlaııl
dığ•ndao ağır ceza mabke 
meeince on beı gün bapsc 

ı mahknm edilmit ve cezaıı 
, tecil edilmittir.: 

Londra (A.A)-Amcrika-

da seolihiyettar şahısların 

ifadell"rine göre nazilerin 

felce uğrattıkları ve iktisa
di sistemleri perişan ettik-

leri yerlere gönderilect: k 
her gıdanın b !r gri!nıı Al-

manya ya bir kolaylık olabi
lecetiai dGıttnmek llıımrel-

&zere Ankaraya gid 
yet diln döamüşt&r. 

Kuru meyve ibrac• 

da yarın şehrimize d 
bulunacaklardır. 

diğini ve İnH:et duy 
da propağandaya ıl 

. i 
mıkt D çekiomelr.rll' 
latma lrtaclırlar. 


