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"~~ADA s o n D a k i k a 769 ,Yahudi ısb.nbul 
BiR bogazında battı 

flADf SE • Aakar•,(•.~)-lçiade 769 Roıaaa, ... ,.. . D.N.B .. ye 2öreıRus f evkalide hudi bulanan Panama bandırah Strama 
,-......,..,..._-...,.......,,,.___ u•• • • • v • vapura lıtanbula 15 kiGaaevvel 1941 tarı-

D&Uffefık BJBD• teb)ıgı binde geldi. Gemi maldnaaa•da taaalrt 

1 f il t • --•·--- m&ıkül ve batta kaıdea oldai• latlllalu 
annın aa ye. 1 verea arıulına tamiri bahıa..Ue lkı•· 

-•-- Londra (S. 12.30 Rıdyo) tini aıatmağa baılıdı. Bir tarafta• ita,.. 
Kalaire§(a.a) - D. N. B. 

A jaa11 bildiriyor. 
Blllaaı1a lııal altında ol· 

ma1•• Frauada !-.&merikaa 
lnıilb ajaalarama fallyeti ıon 
nma•larda artmıfhr. Ba 
arada Franıız Alman iıbir-

liii•• taraftar kimHl•r ba 
ite 1udımları 1ör&lll11e bala 
1a7ılmakta . akıl taktirde 
baalar m.atanperver lteliklri 
olanmaktadır. 

Hail istifa 
Etmiyor 
Vaılaıto• (a.a) - H1rl

clye ••ıırı•a vekilet eden 
Slmaer V elı ruetıcllere 
be7aaatta balaaaralr bir 
Amerika• raıetuial• aaıır 
baJ Hwllla latlfa1a laaarlaa
clıit•• dair ola• laavacliıi 
tekıip etmiı ve ba•u bir 
irade makraa olduiaaa kay· 
deylemlıtir. 

lngiliz • Ameri
kan işbirliği 
anlaşması 

V ati•rtoa ( •·• ) - Relıi 
cimlaar B. Raavelt be1a•atta 
bala•ank larlltere ile Ame
rika arulada daimi bir it 
birliil ... ıaa dayanan bir 
aalaflU••• tmu ecllldiiiaf 
11,temlıtir. 

la aalaımada Amerlkanıa 
1Drfltere7e ı••iı ölçllde 1••· 
dıma devam kararıaı teyit 

etmif •• ha•• makabil lnril
ter de avai ıekilde yardım 
vldlade balanmqtur. 

1 llJll ._..... 
olma11 ihtimali tlzerlade cld· 
eli ıarette darmaia ıevk•t· 
mektedlr. Tahkikata 6nemle 
devam olaaa1or. 

Rad10 ıaııteıinden Bom· 
ltaaıa Alma• ıefiriaia ya· 
nı•da patlamıı olmaıı Aa· 
karada biti• T&rkiyede de· 
rla bir teeulir baıale r•· 
tirmiıtlr. Bizde ıeçmiı ol· 
ıaa deria ve ba hadl11aia 
daba acı &ir ıekilclı aiha -
1•t l»almamua•cla• dolayı 

•"•"•'si Wltllrlrtı. 

Sovyet kumandaabğı tara- hudileri kabul edebilmui ı.ibtlmall ola 
hadan neıredilen f evlralide 
reımi bir tebliğde Leaingrat 
cephesinde limen ıölü ce· 
nubanda mühim bir ıtrate
jlk merkezi olıa Stalayaruı· 
ya mevkii iıgal edilmiıtlr. 

Bu bölgede beı giladebe· 
ri devam eden ıiddetli mu· 
harebeler ıenanda Alman· 
lmra teılim olmak teklifinde 
bul•aulmuş ve bu teklif ret 
edilince ikinci kolorduya 
meaıup 290 cı piyade fır· 
ka11 ile 37 ıncı fırkaya mea
ıup 12 bin kiti ölm6ştür. 

Bu zayiattan başka Al
manlardan 185 top 135 ha
van topu 25 tank 301 ma· 
kiaeli tüfeak 4050 tüfenk 8 
lokomotif 125 vagon tahrip 
veya ij'tlaam edilmiıtir. 

--o--
iki Amerikan 

gemisi battı 
V aıiaıton (a.•)- Bahriye 

nezaretiadea tebliğ edildiği· 
ne göre 1200 tonluk Cerls· 
toa •apara ve 2685 tonluk 
diğer bir gemi Atlantikte 
tiddetli fartıaalar aeticeıinde 
batmııtar. 

Bu badiıede 7 ıubay, 90 
er ve 92 t•yfa ölmtııtür. 

---o--
Hollanda bari· 

• 
cıye nazırı 
V aıinıton(a.a)-Hollanda 

hariciye nazırı Ruıveltle gö • 
r&ıtüktea ıoara beyanatta 
bulanarak Hollaadahların 

Ca•ada ıoaana kadar daya· 
aacaklarını yakında Loadra· 
) a giderek iagiliz bükUme· 
tile temaıta 

ıö 7lemiıtir. 
o 

buluaacaiını 

Üçlü paktın 
daimi meclisi 

toplandı 
Berlin (a,a)l- Üçlü paktı 

imzalayan devletlerin ber· 
Jiacletki mümeaıillcr dlla Al· 
maa hariciye aaıuı Fon Rl
bentrobaa -ri1a11ti altında 
toplumaıbr. 

devletlerin Aakaradaki mlmeı.Werl•• Wr 
kaç defa m&racaat edildlii ılhl ba ,. .... 
dileri reldllderi memlekete iade ebnk 
imklnı olup olmadıiı antbrılda. a ..... 
yanıa Ankara ıefiride &a•l•ra• Roma•,. 
tabaala yalaadi oldaklarıaı, memleketi ,.&· 
ıaı bir ıekild• terkettilderlai ve keacllle· 
rinia Roma•J•J• kabaUui ula ._.... 
mevıaa olamıyac•iı•ı blldlrdL Cemlala 
tamiri bitam baldujıa laalde blaat 1ail•· 
dilerde ne 10Uarıaa d•vam ettiler, •• •• 
geriye döaclBler. Ç&akl remial• bplu 
ve tayf aıı Balrar oldaia ve BalprlatuM 
barp balande bahıadafa içia 1ollaııu de· 
vam etmek lltemeyorlardı. Blaae....,.. 
2emiyi reldiii deniıe iade olanmak ...... 
imkla kalmadıtı çlhetle ba hmmta alllla 
göıtereceklerl unaedilea devletlerla mi· 
me11illeriae haber verildi Ye ıeml 2S .. . 
batta Karadenb:e iade edildi, Ertul ... . 
ıabahleyla boıaz dıııacla va. , .._._ 
4 ·S mU kadar açajıau Wr laflllls ... 
ıoara reminin 'batmakta old...... ... ... 
alınarak malaalliae tabllaiyeler ıW.u& 

ii 

ithalat hakkında 
kararlar 

Aakara,-Y ardamaıa ıetiril•cek 'ltlaallt 
mıddeleriai• viliyetler laruanda tam ... 
savat rözetllerek dajıtalmaıı •• ildl,.~ 
görülen maddelerid topla bir ıarıtte ltllall 
için ticaret vekiletiace önemli kararlar 
alanmııbr. 

Burada lıtanbul lzmlr •• Meral•••• p
len itbalitçı heyetleri• ve birlikler •m_. 
kitiplerlaia iıtlrakile J8palaa toplaab .. 
tespit ola••• eıaılara rö•• ymdamua ... 
fccek ithalit eıyaıı bir eldea deYlet~ 19-
tirtilecektir. Bu iti• itbalit ltiıfflderl • nsl· 
f olendlrllecektlr. 

ltbalit eıyaıının btaaltal bmlr l•• ller• 
ılnde aerilerine 16re merkeıl•••eli ... 
itibarile muvafık ıörllmtiıtlr. 

lzmir, lıtaabal ve Mer1iade Üfltala 111· 
roları kurulacaktır. 

Ticaret velriletiadea ıeçilea bir k..a.· 
yon ba kararla ait t•limab ve formalltele• 
ri tamamlamak laere bulaamaktadu. ----Eti uanın hauvaılar çal 

ııtııtırllıcı-
Ank•r• - Maarif veklleti ls&y ellllltl

lertade hayvan yetif tlrilmeıi iıler:ae ı
verilmeıini alikadarlardan iltemlftlr. 111· 
haıu klmeı hwyvaalan ve etlik ... ,.....,, 
damazllk h11vaal., fııla ~ ,......_ 
rUe~ektlr. 
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Sana boş gere kadın avcısı, 
gön Ol eşkigası demem isler ... 

--ım--

- Bu sualinize, dinlemek lütuf ve oe
zaketiade bulunduğunuz acıktı ve perişın 
maceramıa bazı korkunç ıfhıları oldukç 
aydınlatıcı cevaplar verecektir .. 

- Sizi lier z man dialemeğe amade ol
duğumu ve bu -eli ledi lerimi müsande iz 
le bir kitap haline soktuktan sonra pek 
çok •ileleria istif de edebilecekleri bir 
roman vücuda getirileceğini size 
size hatırl•tmak illerim. Bu suretle 
içtimai hayatımızda göreneğe kapılarak, 
Jiilrte dalarak fazla kumar oyaamı:ğı, faz 
•• çıplak reımeii. ıaadan banda• kiiıtah· 
çe, ede~izce iltifatlar ~örmeii asri haya-

ta• ldr icaba ıa1aa buı beyiaıiı kadınlar· 
la kınlaruu b61I• clikealf, telaJikeli, aça· 
ramla 1erlucle clolaıbrmaiı bir marifet 

ıddeclea lilr çok erkeklerimize ylhBmeiı, 
kotmafe haveı ettikleri bu karanlık yol
da ltinı ııık röıtermiş olacağız. 

Bedbaht • iradın gazeteci ve muharrir 
Necatl•in bu teı•ik edici ıözlerinden büı· 
blHi11 ceıaret alarak elemlH ve nedamet· 
lerle dolu hayatını anlatmakta ıu yolda 
de•am etti: 

- Kocam artık benden ona bir h yır 
relemi1ecejiai anladıktan sonra hem na
dim •• hem ele lrızrın bir halde b6ai ter· 
kedip ıltmifti. 
Botaamamız da iki tırafıu rizasiyle pek 

çal:nık olda. 

Kömür geldi 
ve gelecek 

.,_,Dün deniz yofiyle lzmire 
130 ton odun kömürü gel· 
miş ve burıların tavziiae baş· 
lınmııtır. Kara yo:iyle de 
ıon üç günde şehrimize 80 
ton köm6r getiriilmiştir. 

Bu hafta içinde deniz yo
liyJe daha 100 ton odun kö· 
mürü getirilmesine intizar 
edilmektedir. 

Maden kömiblerinden bü· 
yük bir kıımı Hava gazı fab· 
rikHiyle diğer ıınai müesae
ıeleria ihtiyaçlarına tabıiı 
edilecektir. ____ .. _..._ 

ihtikar 
Tirede bakkal Hüıeyln 

oğlu Halid Elçin ile Şerif 
Ali oğlu lımail Alrıu dOk· 
kinları•daki faıalye pirinç 
•• bör&lceleri fiatla 1attıkla
rında• Adliyeye verilmiıler
dir. 

Meskenler 
Masuniyeti ve 
raştırmalar 

--.. ---
Ankara-Ticaret Vekile· 

ti, milli korun.na kanuauna Kocamla ayrıldığım ve Nihatla birlikte 
iltinaden evlerde yapılacak J•ıamata baıladığımın ihenüz beıiaci haf-
araıtumalu için bazı karar ta11 olmaıtu ki bir •lrıam eve biraz geç 
almıştır. Bunlara göre yapıgele• Nihat bana ıu sözleri ıöylemiıti: 
lacak licui araştırmalar, - Çabuk hazırlan, bu alcşım ıeni, çok 

1 yalnız hlikümetçe ~ beyaana-ej enecefini zannettiğim bir yere götüre-
c.;tm.ı meye ve el konmağa tibi 

- Nereye? kısmının ve iıtiblikide tah· 
- Seai nereye götüreceğimi ve or da dit edilmiş bulunan madde-

11tıler ıöreceiiai şimdiden söylersem bunun ler münhasır olıcıktır. Ban. 
bir kıymeti kalmaz ki... larıa haricinde 'meıken ma-

- l>emek bana bir ıürpriz yapmak iı· suaiyetiain daima mahfuz 
tiyor1a11? kılma11 HHınıa gözönünde 

Ekmek kartları 
daiıtılıyor 

Mart yı ekmek kwtlan· 
nın dağıtılmısına bugün bıı· 
landı. Topju surette işleyen· 
lere kutlan iıleri baıında 
veriliyor. K•za kartları ma· 
hallerinden gelecak mutemet
lere V1'rilerek göadcrilecek
tir. 

Kart almak için nüfus cüz· 
fuı cüzdanı esastır. Fakat 
atıfuı cüzdanı olmıyanlaran 
aüfuı işini yoluna koymak 
içia müracaat ettiğiae dair 
ellerine verilen ı.kiğitları ib
raz edenler de ba ay karne 
alabUecektir. 

--o--
Meclis !Reisimizin 

Zigaretıeri 
Şehrimizde bulunan B&yük 

Millet Meclisi reiıi B. Ab
dülhalik Reada dün Hbab 
Kültürpiirka giderek k11a bir 
gezinti yapmış, Kültürparkı 

beyenmiş •e çalıııaları tak· 
dir eylemiştir. 

Millet mediıi reisi biliharı 
vilayete, komutanlığa. bele
diye ve putiye giderek ziya
retlerde buhınmuıtur. 

---o---
V.U.Meclisinde 

Düa toplanan mecliı büt
çenin müvazeaesiai temin 
edemem~k yüzüadeıı müıkilJ 
mevkide kaldı. Emlilr vergi
ler ine yüıde 20 raddeaiede 
zam yapılması teklifi redde· 
dildi. 

Bu arada öğretmealeria 
zam meselesi de lr oauıaldu. 
Nihayat vekilete yazdmağa 
yardım talebine karar verildi. 

Zabıta vakası olmadı 
- Öyle.. Euaea bayatın en büyük zevk- bulundurulmaaını Vekild 

Jeri, ea tatla laeyecaaları hep bekleailmiyen bütün teşldlitıaa tebliğ et· 
tu•clifJeria bıraktılrl•rı uaatulmaz batıra- mittir· 

Son 24 saat içinde ıeb
rimizde tek bir] zabıta •a· 
kHı olmamııtır. • 

l11daa ibaret cleillmiclir?. :------------- ı 
- v.ınıı HClden bir ricam •ar. Elhamra Sinemasında ı 
- Emirlerini yerine getirmek healm lçia i Gayet n•flı bir filmin 2 ci bofta1ı boılıyor ı 

•• bintls bir bılatiyarlık olacaktır. Emret, ı Gördüğü fevkallde rağbet ve umumu11 arzusu üzerine ı 
•ier ica&ıderae laayatımı mini mini ayak- ı AEBEKA Yalnı~ (1). haft~ daha ı lannın öaihıe bir çift terlik ~ibi aereyim, ı Temdıt edılmişhr ı 
oal•n ·rey, ez, çiine ve y&rü ... h · · · PADEREVSK ı 

- Kadınları ta can evinden vurccak, : Ayrıca: 1-D&ayanın en meı ur pıyanııta ı 
ylrekferİJaf• ea •i•li aoktalarıaa ea şaımaz ıKonıeri(Beetboven-Cbopia •e Liszt'in en müntebıp parçalarıı 
bir itabetle ıaplaaacak öyle tılsımlar, bü- ı 2-Renkli miki Mavs Seanslara dikkat ı 

&I• ı Her gün ilk seans ucuzdur 12-3-6 ve 9 da ı 1 u ve ..• zehirli okların var ki... Sanı bo· 
ıuaa ıön&J eıldyHı dememişler .•• 

--c-
Haberler ara1ıada Maa,• 

ga1kar adaıuıda J•poalara 
ve Almanlara •Baler Yerllr 

ceği bildirilmi11 daha ıOlld 

bu haber, Viıi tarafı•u• 
yalanlaamııtır. 

Ba m&aaıebetle bwraal 
Madaıaıkar adaıındaa bala• 
aetmeyi faydah !balayor-. 

Hiat okyaaaıaada bir ••• 
olan Madaraıkar Afrika•• 
cenup doğa kıyılarıma 400 
kilometra uzaııacladır n .. 
kıtadan !Moıaalalk ltold 
ile ayrılar. 

Madaraıkar, 8 Groeal ... 
Yeni Giae •• Boneo , ...... 
larıadan ıoara dl•J••• • 
büy&k adaaı AJlhr. la ... 
1896 .., •e•eıiadea&eri Wr. 
Fraa11z ı6mlrplidlr. 

1931 de ry•pılaa .... , •• 

yıma röre adanı• ......... 
23'076 ıı fraaıız, 13.4'0 f 

yabancı olmak üzere 3.701~ ' 
760 kiıidir. . 

Harpten Eöac6ki ,.ı..
tutulmuı iıtıtiıtilder• ~ 
yılhk ihracatı' 555.856.,., 
frank itbıllb liıe 592 ... 
yon 611 bin 944 fraakbr· 

Baılaca ibr•çat efJalt 
ıualardır: 

Granit, aj'aç kabafu pi' 
riaç, deri, lifler mika. 

Baılıca itbalit .. ,.. .. 
ıualardır: 

Pamuk (ıarap, maWlfl,t • 
maden çimento, petrol .

Baıhca ıebirlui ,.....,.. 
dar: 

Merkezi 68.459 •af .... · 
Antanaaariyo 13.210 • .ı-r 
lu Tamatave Jl bia • 

M•junga [bunlar •lad 

ve ticuet llima•lancbr. S.-. 
zamanlarda tahkimde ..... 
mişlerdir. ~ 

Öteki Hmı• •• ıelair~ 
ıualardır. ~ 

·Mahaaoro, S IH• •.,,,;il, 
Maaanjari, a Tallear 7 ~ 
aaf aılu Fiaaraataoa. ~ 

birlerden • baılra o~ 

kaıabalar arasında 2~~; 
faıla aufaıa olad yer .,.... 
tur. 

~----~~~~---~ 

SiNEMADA f DM~t~h~~IR 
be- f '' '"'"''ifüGONoENITIBAREN ~~,~~'! Salih Sonad 

Ni iY -Arkası var-
Cilt ve Ziihrevi;Haıtablda" 

lzmir Askerlik Ş 
sinden: · ı DAMA f ADAM i ikinci Beyler No.79Tel.~ 

ı ilk - AJcapone - Def Paul Muni - Boriı Karlof ı J _ 1, 
Kı11 hizmet hakkını haiz tım ehliyet11a

meli eratıa üzırhk k1ta11oa sevkedilmek 
lıere. Gelrpeyealer hakkında askerlik ka· 
aaaanun ceza bOkDmleri tatbik edile 
cektfr. 

ı .. Romeo ve juliyete ,, Nu:ire ı Dr. Fahri ,..., · ., 
! o·· LMEYE'N AŞK : 1.ı.1r Memleket laaıtd ... 

1 
• i:t ı Roatlıe• •ltelaUI ... .ıtl 
: Vuthering Heiaıt Laurence Oliver M. Oberone ı ltontlıea •• Elelmtlı t~ 

• • rapıbr. lklael ..,... ~---:seanslar: ll.30-12.45-4.15-7.4Ste .. C.ertesi, Pazır9da • H •• TILIJ'QM. _.. .. 
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~a 

öldh e 
latan bul - Cumar tui ak· 

ıamı Kota Muıtıfapış•da 
bir evde ç kan yangınd !I 

Hatice ismf nde bir kadınla 
kızı yirmi yaşında selime 
alevler içinde kalarak muh 
telif yerlerinden yaralanmış. 

.. ağaza ... ku
-naş ç lmış? 

HiNDiSTAN EFSA
NELERiNDEN 

Jardı. Yar ları çok ağır olan 
bu an kız dün sabah kal· 
dmldıkları baataaede öl-

·--o--
gönül ma~ 

salı bu ••• 

lstlılobuı - H•yriye Erkan 
isminde genç bir kadın Sul
tanhamaannda bir manif ı.tu· 
racı dükk nııııa girerek ken· 
diıd müşteri gibi tandmııtar. 
Bir arahk tezgihtarın dal· 
gınlığındau istifade -ederek 
18 metre ipek aeten çalarak 
kaçmeğ teıebbüı etmiş, 
fakat yakalanmıştır. 

Adliyeye teslim edilen 
suçlu kadın Sulanıhmet sulh 
ceza mahkemeıinde yapılan 
mahkemesi sonunda yedi ay 
müddetle hapse mahkum 
olmuştur. 

---o----

----o---
Göklerde Yapılıat ıııt 

(Ç~vlrea: H.ın '-::' 1ki 01111•) 

Pra ıda aazataslndıa: 
-3-

"Ülkenizi din ve kaaaalara arp• .... 
rak idare etttiiaiıdea memaanam. llaraa• 
goz Aaaadanıa da blylk lalametial ~ 
d6m. Oaa &mit ve tabmlaimla feyld .. e 
mükifatlaadır. Şimdi de ba aaab lao1..U 
için reaaama ihtiyacım Yar, oa• l:aaaa ma· 
HDfOZU ,aaderdfii• ııkUde ,....,. .. , . 
lirsin .• 

Mediha Bölıel tarafından 
yazdan ve Aydında Hilmi 
Tükel matbaası tarafından 
l>Hilan bu aevimli ve özlü 
eser biıl ve içli bir gönülün 
tatlı ve tesirli oağmeaidir. 

imar durumları 

Mihrace mektuba olrada. Ôll ....... 
memnaniyetiadea çok HYladl. Y olUr• 
blylk mBkifat verdi. Derlaal R.11•ıli 
srelmeıi emriai verdi. ' 
Reıum gelip te maraap:ı Aau~ ,' 

TaHiye ederiz. 

Enginar dikme-

Ankara - NBfas ı•yııı 
on binden yukarı olan ıehir 
ve kasabaların balibazar bar· 
taları, müstakbel imar plia· 
1 rı. içime ıuiarı, ıpor alan
ı rı, kanaliz11yon işlerJaia 
buğün için y•pılmasında gilç· 
lnk v sa da bun111ıa haıır 
olmHıaa bir engel bulaama
mamaktadır. 

• 
nın zamanı 
Enginar fidanı hem tohum 

ile bem de eiplerinden ver· 
diği ı&rgünle "piç,,le arttı· 
rıhr. Tohumla enginar ye
tiıtirilmesi artık bir tarafı 
bırakılmııtır. Çünkii ekilen 
tohamlHdın yüzde sekseni 
yabani fıdanlar meydan 
getirir. Enginar daima sür
günleriyle yetiıtirilmelidir. 
Sürg~aler, anaç haline gel
memıı 3·4 yaşındı fidanı • 
rın diplerinde husule gelir· 
fer •• 

Her aeno bu anaç eagi
aarlarıa kıı başlamadan ev
vel diplerini temizlemek te 
usaldeadir. Dipleri temizlen
diği zamaa her fidanda bir 
iki tanesi bırakılır ve diğer· 
leri ıök61üp çıkarılır. lıte 
bu sürgünlerle yeni engi
aarJırhklar vücuda getirilir. 

Enginar dikme ztmanı 2 ci 
teşrinden l d kinunun so
nuna kadar olduiu gibi şu
batla 20 ainden martın 15 
ine kadar da yapılabir. 

Ancak bu bu ıeae bu
g6alerde enginar dikmek 
için topraiıa fazla 11!akhğı 
bir mani teıkil etmektedir. 
Buaan için hav•larıa biraz 
düzelmesini beklemek ve 
topraiın çamurlu vaziyetinin 
geçmeıini kollamak muvaf
faktır. EagEiaar piçlerini şim
diden tedarik etmiı i1eniz, 
bunları derhal kök tarafları 
iyice ve derince gömülmek 
ve yaprak ucları dışarıda 
kalmak üzere toprağa gö
mBaüz. 

Dikme zamanına kadar 
bu ıurcJle muhıfıx edilen 
piçler bozul mızlar. Bu mev
simde eagiaar dikmek için 
kallaaılacık sürgünlerin 
Bayrampaıa ueviaden olma· 
sanı tercih ediniz. Erken 

dikmek için Tuzla nevi mu
vafıkbr, 

o.biliye vekilliği bu ha· 
sn ta valiliklere bir tamim 
yaparak bel~diyelcr.in bu it· 
ler için bülç.cleriae mubak· 
k k t hıisat koymıluıaı ve 
bunun için de Nafıa vekilli· 
ğiyle değil belediyler imar 
fen heyeti keşifJiğiyle muha
bere etmelerini bildirmiıtir. 

---o---
ıtalgadan Türkiuıue 
hangı~ mallar gelecek? 

Türk - ltalyan ticaret an· 
lışmaııniu yeniden azatal
maıı üzerine ith•lit piyasa· 
mlzd• da hareket bışlamıı· 
tir. Bu arada ithılit tüccar· 
1 rımız, ltalyadaa getirebile• 
cekleri malların bir liıteıinl 
ht. zırlıyarak alikad1rlarla t~
m sa geçmişlerdir. 

Bu listelerde huıusi takaı 
yoliyle tıbbi ecza ve kimyev 
mıddeler, boyalar, seramik 

, ve cam sanayii mamulleri, 
ele11trik ampulleri, ıapka, 
film gibi maddeler birinci 
planda gelmektedir. 

Bu mallar ltılya ihracat· 
çalara ile serbest bir ıekilde 
anlaşılıp mukavele yıpıl.,ak 
memlekete getirilecektir. 

Şeker 
Saklı yanlar 
Iatanbul-250 ~kilo ıekeri 

sakhyarak bükümete beyan· 
name vermiyen Cığaloilun
da bakkıl Mustıfa ~haklrın· 
daki ibtikir:dıvası asliye 
2 nci ceza mıhkemesiade 
dün oeticeleamiıtir. 

Mahkeme suçluyu 30 lira 
p ra cezmırna çarptırılma11 · 
na ve 7 gün müddetle sed
dine karar vermiftir. 

naraai ylz8•1 ıörlace dlfW• . .· 
- Şııılacak ıey, ba adam -1 ,... 

madı? 

Mihrace babuı••• meldalaua n11ama 
verdi ve heme• ılklere çakmak ip• ..._ 
ol diye emir verdi. 
Reı·am maraaroıa ıorda: 
- Haafi yoldan? 
- Benim glttiilm yolda• •• 
Cevabını verdi •• 
Ha uautuyordum : 
- F1rçalanala boyalannı dı boy•a•a 

aımaiı ihmal etme ılra orada yokhar diJ• 
illve etti. · 

Haıırlaklar rar&ldl. Ba kerre , ..... , • ., • 
daba acele açabilmeıi içi• faıla k•• ._ :· 
yıj'dclı ve fazla kaba.. slrilldl. 

Hu,ey tamamdı. Maacaadr ta J•rt.clit. 
Res11m mancınık lıtllae otardaf11 •ma• 
muzika olanca kuvvetiyle çulmafa - r 

ladı. 

Derken mancınık hareketti reldl. Bir 
iada reuamı ıi1ab damama ortallaa atta. 
Fakat ba Haada yolca acı bir ''tfıi ke· 

naı 
pardı. 
Aacık banan •• oldajuaa lrimae Ula· 

macb. Zira herkeı damıaıa aruıa .. 11,ala 
fili ve fili• lıtilade , .... m Auada11 slr-
1Pek için airapyordu. 

Yirmi dört ... t ıonra odaalana isti el· 
duğa yerde re11amra da k6m0r W.e 
geldiği ıörlldB. 
Maraaroı bana ıu ıaretle tml etti: 
- Görd&alı m& rlkler lalk .... n

iradeaial huUha kılple tellkld •tmHL o 
da hilal kabul raıtermecll, tekrar , .. 
ıtb. 

-~ 

lzmir Askerlik Şa~ 
siaden: 

Yedek ıabaylına matat olu Joklli .. . 
ları her ıea• laaıiraa a11ada 1apıbrke• ... " 

1 sane göıterll•• ilzam beri•• f8Ul 111acla ~ 
y~pılmııtar. Ba ~yoklama1a lalı çoll J•tl•k 
subaJID relmedijladea ltlr hafta clalaa tem-
dit edilmiıtir • 

Yoklamasıaı her laa•ıi bir ıebeple ,.,. 
tırma1aa yedek ıabaylane bemea ,.w. 
maya mür1caıt etmeleri keadi mıafaatlerl 
icabıadaadır. Akıi takdirde 1076 •"'
kaaunanua 1 O ca maddeaile .W Ura pua 
cezaıına mıbkfım edlleceii•I• WJsl Hl• 
ailmul. 
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Çiğitlerin satın 
alınması işi 

o-

lata•b•I - Geçen aenedea bori tatbik 
Milea aıule tevfikan, Eıede [&ziim ve la
cı. tanm ıabı kooperatifleri birliii ve 
Çakuovada Ziraat bankaıı pamuk mües~ 
•••ıi keaclileri•e arzedilecek bütüa çlğlt
lerl ıab• •ımak ve biriaci derecede dahili 
llatiJa~a doj'ru ıevkeylemıkle tavzif 
etlilmiftlr •• 

la ihtiyaçlarıa tatminiadea ıonra elle· 
riade ula• ıubeıt miktar için yalnız bu 
•ha•elere ihraç liıan11 verilecektir. 

--1111---
Odun Kömürü 

llta•llal - Şehri• oda ve kömür ibti
~- D'fllamak &zere ljaıada, Aıv., 
ine,~ ludt ve Vaılllkoz fibi odma 
...... , 1111 .... 1 mnuleriae 24 motir 
.................. ve kömlr ıetlrtiJmiıU. 

<M. •• klmlr Jlldl motörler Hmaaı• 
- ,.ı.ld .. aoaıa ıelarimiadeld maltra· 
bt taclrlerl, llÜIİJ• murafama •rtbfıaı, 
.._ •• klmlr mall1et flatlerlaia ço;aı
...... ileri ılrerek oclaa ve kömlre zam 
,.,..... içla beledl1e1e m&racaat etmiı· 
ler, fakat ltelediye yaptlİJ tetkikler aetl
ı-.de bu lıtett reddetmiıtir. _ _. __ _ 
Bir eeset bulundu 
ı.a.-.. - garaclenlı boiam açıjıada 

.. ,... bahkçalar taranadaa bir erkek ce· 

.... ..,.._,, •• bldiıe zabıtara blldlril....... 
c.. .. ,. hlviyetialn teıbitine çıbıılmak· 

ta •• nk'uın mahiyeti araıtardmakta· ••• 
o 

!Kadın 10iuktan öldü 
lataabal - Çabaklada oturan Kıtiaa 

....... 40 J•tlara•da bir kadın düa e•i•· 

.. 111 oa.rak balaamaıtar. Katlnaaıa ıo· 
jwktaa doaarak öld&ıü aalııılmııtır. 

--.. -
ihtiyar ölü. bulundu 

lataal.111 - Ka111limrlkte oturaa Ab
cllrr .. maa fımi•d• bir ihtiyar evinde alü 
.... .... Mab ılpbeli ıörllerek zabıta 
.. ....,.. tabiri kata reçilmiıtir. ---
Ellttrltıız ıııırı 4 lltrı -atroı 

Allbra - Beleplyeleı hudutları lçlncle 
elRtrtklls meekealerde oturaalara •yda 4 
lltu petrol tevali içia ba11rhklar ikmal 
• .. l•lftir. 

o ~ 

RADYO • TELGRAF HABERLER 
Bay Çörçil Almanlar Le· Bulgaristan 

harbın eidiıini nin2rad muha· ki ithalat 
anlath sarasından' çe· yası- trelcli 
--.. -

Loadra - (Radyo S.7.15) 
Diln Britaaya baıvekill B. 
Çörçil barlıia ridiıiai anlattı, 
ezclmlı dedi ki: 

" Harbin ricliıhıden bıd
bia olmamıza 1ebep yoktur. 
Feaa haller geçlri1oru11 fakat 
vazi1etia diizele\!cfiae emi· 
aiz. Harbi kııanmak lçla 
Almanları kovmıia yahut 
Almaa saflanaı kırmıi• ha
cet 1olrtur. Çiak& Alma aya 
iki iiç yıl içinde feci ıarettı 
Jıpraarak mailüp} edilir. 

Almaalar geçea harbin de 
ancak beıiaci ıeaeıiade yo
ralmat mailup olmaıbı.,, 

Buadaa ıoara kabiaeye 
ııçmif, iıtifa ede• aaıırlaraa 
Uzak şark hldi1eHlerlnde11 
meıal olduklarıaı ıöylemtıtir. 
Harbin baıındaa beri •i•r 
remi ıaJİatı .verifdiiiai, IOD 

iki aycla bu zayiatla ciddi 
artbiı, Siaıapura gidinceye 
kadar JapoalHın mBıtahkem 
mevkileri iıgal ettiiiai, vazi· 
yetin ıon güalerde dDzeJe· 
ccğiai, buna da Sovyet Ras· 
ya1a ve Amerikaya medyun 
oldaklarıaı ıöyledi. Harp 
d&ımaaıa mailubiyeti Ue 
ıona erecektir, eledi. 

--o--
Mabkômlar 
Çalııtırııacık lar __ .. _ 

Aakara,-lktiaat V ekilıti 
ile Adliye V eklleti araııa· 
da ıılabı laal etmıi• müıte• 
id mahkümların el dokuma 
teııihlanada çahıtıulmala -
n buıulan hakkındı bir aa
laıma yapılmııbr. 

Şimdiye kadar ;çalııbrılan 
1000 mabkümdaa mtlıbet 
aetic. eler ahamııtır. 

Kabil olaa Jerlerdekl bil· 
tla hapiıbaaeleria birer iı 
J•ri haliae ·ıetlrilmeıi içla 
çalııalmak tadar. 

kiliyorlar mı? _ .. __ 
Stokbolm(a.ı)-Şark cep· 

hesiaden relen haberlere 
gire So~J•t lntalarıaın mer• 
kez cepbetlnde aoa ginler
de kaıaadıklara mavaffakl
yetler karıaaında Almaalar 
Leainıradı mabaıara edea 
lutılaraaı ıeri çekmek ıo• 
randa kalacatı aalaıalmak
tadar. ----
8. Ruzveltin 
nutkuna ek 

--o---
Vııiartoa (a.a)-Bay Rm

velt bir aehir ıibi akaaf barp 
iıtibıalitıadaa balaaettiktea, 
tavsiye edildiii ribi •gemi· 
lerimizl kendi ıalarımııda 
müdafaa vaziyetiai alaydlk 
Çine biç bir ıuretle yardım 
edemezdik, dedlktea) aonra 
ıaaları da illve etmlttlr: 

"lagilteıeaia Oıtaıark or· 
dalarını, Afrilra1a harp mal· 

zemeıi göaadermemit oltayclık 
Ttlrkiye, lraa, Sariye, lralr, 
bütün ıimali Afrika Nazile· 
rla iıtili11na maraı kala• 
oakb.,, 

iktisadi Yorouoı:ııc. 
muası f aıkallda:ıauııı 

Buıtıne kadar faydalı 
aeşriyatıle b81llk bir alilra 
ve taktir uyaadıraa lktl1adi 
Ytlrüylı mecmaaıı ba defa· 
da Tilrkiyede mevcat milli 
ve ecae~I bifı1Uk k&ç&k bl· 
t&n bankıları bir Hada 
toplayaa •e her biri haklna· 
da faydalı ve eauh malü. 
mat verea fe•kalicle bir aa • 
yı daha neıretmlı balua· 
maktadır. BBttla baakacda· 
ra, iktiıatçalara ve mlnev· 
verlere tavıiye ederiz. 

-
ıaoır 11111 l 

•ı-ııı 
Sofya (a.a)-llacar 

karmay batkaaa ... 
Borla tanfaaclaa bW 
mieth'· 

- -
Çan-Kay,_,... 

döndü 
Y eai Delbl (a.a) ı -

milli kunetleri 
daaı Mareıal Çaa·IC 
Çaakiare ••••t ettll' 
mea bildlrllmekte•lr· 

- EL • 

auıbr. 

ilin 

Jııı lıhlrı Elçlılz 
.&abra - Kahire orta elçllifimlze Ha· ı 

rlclr• 11111 .. lcltlp maavlnlerladın Namaa ı 
l'aldrta ta1lul kararlqmııbr. ı 
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Ta • d Tel I yyare sınemasın a 3&ı6 ı Albn İf 
Bug&a halk ıBnG ve protramıa ıoa ıtaldftr .• ı ~ 
Huauıi 40. Balkon ve Saloa 20 kuraıtur... ı ,lfl" 

Y111 Loıdra aıçııız gldluor 
A•lrua - Loadra bUylk elçimiz Rauf 

., .. , c•ma riill& ıebrimizdea hareket 

.. ecaldlr. Keacliıiae elçilik baı kltiklijiaı 
tarla edllea Hikmet refılrat edecektir. 

ı 

Bu haftanın mavaffakiyeti olan ı Bar&nlımird• 

BiR BEBEK ARANIYOR i flr:::.' _ ~ 
iLE ı Hamit - 3:175 

Dilber Marika Rökki'nin i ~~a .. : ;!ı5 
SON FiLMi HALLO JANINI GÖRÜNÜZ ı _::a=-~~ 
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