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6 eneral diyor ki 
Sulh havası 
Yazan : H. Emir Erkilet 

Tel no eBmeüın ne cins undan 
uaonacaoı teshil edildi 

Karar bugün neşrediliyor 
Tek tip ekmete yüzde on beşi geçmemek 

ff&rtile çavdar katılacak 
Francala, makarna vesaire hakkında kararnamede ayrı hükümler 
vardır. Francala belediyelerce tesbit edilen fırınlarda yapılacak 

BALKANLARDA 1 

YENi 
TEŞEBBÜSLER .. 

Son anlaşma 
karşısında 

Belgradın vaziyeti 
"lngiltere tuttuğu 

yoldan 
inhiraf etmiyecek,, 

... talyanın, Arnavudlukta, ııi

.& mal ve §imal doğu Afrika
cla üıtüste düçar olduğu darbe. 
ler sebebilo, bir aralık münfe -
rid bir sulha yanapcağa ümid 
olunmuştu. Fakat bu imkansız -
dı: çünkü lcalya, Almanyanın it- 'Statükonun muha!auuı için 

/ng:li~ matbuah, bu teklifin tisalinde ve doğrudan doğruya yapdacak tefebbüılere Yugoı 
Berlin tarafından ilham edil- hükmü altında idi; her ııcyden lauya doğrudan doğruya 

lm J ·dd. d. urfı nazar, sadece bun - i•tirak edecek 
mİf o aır ~arı ır, ıyor dan dolayı bile o, Al - :s -

Londra 20 (A.A.) _Hali ha _ manyanın ma~umat vİhiradesi Belgrad 20 (A.A.) - Havas: Ankara 20 (Hususi) - Milli karan bunlann en yenisidir Bu ka-
zırda Japonyanın bütün dünyada haricinde t~k aııha su 1 )apa- Türk - Bulgar anlaşmasının imza- korunma kanunu tatbik mevküne nunun müsbet neticeler ~ermekte 

· mutavas.ıt rolünü ifaya kıyam et • maddı. Almakj" hm ~ayaya sae al&kadar olarak, Belgrad sıyasi konalı bir aene oluyor. Bu bir aene olduğu muhakkaktır. Bu kanunla 
Sofya elçlmi& Berker mit olduğu kayda pyan bir hadise- · yar l ım ~me :

1 
ve em .. e f m;d j mahfellerinde, Balkanlarda statüko. zarfında hükGmet bu kanunla ken-

1 
gerek istihsalin artışında ve gerek 

Dun alqamki Radyo eazetesin _ diT. b;Y elhe •ule~ e 
0b'l. ~.uEİh1 nun jdame->in istıhdat c-den }'eni te- diıine verilen salahiyetlerden isti - 'ı istihlakin tanziminde mühim neti • 

Cf,.n Matıoukanın tiddetli nutukların• ır su. ta? a a oya 1 ır ı. : · a- şe}>büsler illtlmali gayri varid tellk- fade ederek 11 O karar vennig'tir. celer elde edilmiıtir. 
Ankarada imzalanmıı1 olan dan aonra Japonya tarafından ol • i'l taşızmın ~el~d yı~~acagı J;.e ki olunmamaktadır. Bu t~şebbüslere, Yarın çıkacak olan tek tip ekmek (Devamı 3 üncü sayfada) 

Tur1c - Bul,ar d~klaraeyonu dün - dukça ani olarak kabul edilen uz • ta y~nt? 1:°ün erı .. ~u lapa .. 
1
• \Yu~avya da doğrudan doğruya iŞ-

t9:-ıı i.er -~ W,,iik \,U ala- lq.tıncı ve mutava'fJt rolU 'le Bi - leceii ümıd ve du iincesl dun t~~ " fi\\ Tur~.JJul M •ıı A p • 
(°"9ml S bd u7f ... ) )~ Amerika tarafından Büyük ıçm oSd6t&';' lıC;b bu~~n ıçıtı de 1 gar deEllta.s.Y.onUnll ntÜ§ablh bir Bul l l ıyanı nonun 

01r.yanu•ta kabul edilmiı olan ted- ve yalcın h:r zam~n. ıçın de mel.. giıır ~ 'filg~n o.nlıışmuı hakkında '6 
.__ __ _ 

HAKİKİ ÇEHRESİ kaçakçısı yakalandı esir edildi maliye Veld11-in beyanatı 
Nairobi 20 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göref cenubt Habefia
tanda Megadaki talyan ırarnizonu, 
cenubi Afrika kıt'alarına teslim ol -
muıtur. Ekserisi ltalyan olmak üze
re 600 eıir alınmııı ve aralarında 

"Türk iyen in siyaseti Eroine müptela olan bir ailenin efradından 
tamamile realisttir,, olan kadın, 4 saatte bir eroin çekmediği 

londra 20 (A.A.) - Balkan takdirde yaşıyamıyacağını söylüyor (Devamı 7 nci sayfada) 

"Milli Piyangonun safi kan santimine kadar 
Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinin hava 

kısmına irad kaydolunmaktadır ,, 
~a.oyeti lngiliz gazetelerinin dikka- " . _ 
tinı çelc.melcte devam ediyor: Emniyet Mudürlüiü ktı.ç:kçılık bu. sattıklarını tesbit ederek, üçünü de Bulgar· ,. stan b ı· r Ankara 20 (A.A.) - Maliye tir. MilU PlJ:anaonun seçen yıl z•~ 

Tı t . • di lomatik mu rosu memurları, dün, NA.bı, Sallhat- cfinnü meşhud halinde yakalamışlar- Vekili Fuad Airah milli piyango findaki buılatında Ta safi Urında 
Lar ~es gazc csının P tin ve Fikri adlBnnda üç beyaz ze - dır. idaresinin faaliyeti etrafında bize mühim bir inkitaf vardır. Avrupa 
-.nn yazıyor: Sul hm d . •kt •hı• t .. d ,_, b b 1 L b" • b h 1 nkaradan gelen komantcrler, hlr kaçakçısının ta~a e ClV~ - Emniyet Müdürlilğiine getiraen ka- m 1 ar 1 1 ya 1 aşagı aıu eyanatta u unmuıtur: nar UWl en u ran 1 devresine tc-

Bı.ılgaristanla yapılan anla§maya rında dolaşarak bazı kiillSelere ero.n (Dev•mı 5 nci sayfada) Milli piyango idaresi, 1940 tak- sadüf etmesine rağmen devlet pl • 

"·~~~l~~h~~::~;ae~:Lı:~t~;~anya. _ S b t b sHah altına çağırdı vim yılınaEaid bilançosunu verrni,. to.n.u 5 nci sayfada) 

ll•n yeni bir zafer kazandığını iddia er es o a t t . 1 . d .. 
edi)or ve anlaımavı Türkiyeyi in- şanın Sofya 20 (A.AJ - Havas: acır erı un 
!~~;rkd::vsrt·~~~~~::n Fa:~; ;~~~~ neB~~~~~!~~:1a50:ıı~!~!er:ı:ng:~~~d: 
~ .. , .... ı Mahmud Esad Bozkurd ile ~~~~ı .:~':;~~,,~:·~~ıı~,~,:,:~.'"' lh- belediye ile anlaşblar 

Mihverin avukat Gad Franko arasında 
Balkan 
siyaseti şayanı dikkat bir münakaşa 

Türk - Bulgar anlaşması 
Berlin ve Romada 

hararetle karşılandı --
Berlin 20 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Sabah gazetelerine basit bir göz 

•tıı. T urk - Bulgar deklarasyonunun 
Almanyada yaptığı derin tesiri gös
termek için klfidir. Türk - Bulgar 
deklarasyonu, Berlinde ıenenin en 
tnülüm diplomatik. hadisesi olarak 
telakki edilmektedir. 

Butün gazeteler. başmakaleleri -
(Devamı 3 iincü sayfada) 

Eski Adliye Vekili serbest boşanmıya taraftar 
olan Musevi avukata şiddetle hücum ediyor 

Avukat Gad Franko Malunud Esad Bozkurd 
• da (Hu}tuk e;aze - kat G:ı.d Franko arasında, şa • 
ı.ımt btr. mAecdmı· uıı \'ekili .Pmfesör yanı dikkat bir nıUnaka$a vapılma1c_ 

tesıl eskı ıye ~- :... l .. . 1_ .. ) 
Mahmud ES.11 Boıkurc.tı.a: avu - (Devamı • ncı say .-a 

; ~·-..-.. 'f" ;' · 

Çok fay dalı ve 
çok g :· zel bir 
yazı serisi 

Büyük.Fransız 
l'e 

İngiliz edibleri 
YAZAN 

Ostad 
Halid Ziya 
Uşa~hgil 
Zevkle okunacak 
ve ihtimamla sak
lanacak makaleler 

Et fiatlarının. eski nark üzerinden aynen mu· 
hafazasına karar verildi, bundan sonra zam 
isteği ile hiç bir müracaat yapılamıyacak 

Mesbabada.-ı bir 1rörünDt 
Dün belediyede, ıehre harlcden et pıimıatır. Toplantı1a ıehrimize getl

getiren büyilk tüccarların iŞtlrakfle, ril~n koyunların satın alındığı mub.. 
l~~§§§§§§§§~~~ivau ve Belediye Re!Si Dr. Lfıtfl Kır. telif maJıallerden gelen raporlar da l! l4arm rlJ&letinde bir ıop\antı P. ·l (a.n.t 1 Mi .. ,._.., 

(ilk yazı bugün 2 ncİ 
aaylamızdadır) 
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Hergün Resimli Ba.Jraleı • Tesadaften istifttdeiden hurafe~ Sözün kısası 

.... 
Melcteb w sinema 
~--- llllllit1bı ..... _J 
G eçea .- budan. ........ -

dan ve kitabdan baluet -
ınittim. Bu. sünlük bir y-.ı içiade tet 
rıhi kabil ohntyan bir derddir. Bu
aıin de bilh • .me.. iiMrinde 
durmak ~onım. 

Sineaayı, saslece bir bot vakit 
aeçirme vutta• o•rak teli.kiri et -
rnek çok Y~lDlışur. O, mükemmel bir 
terbiye ileti ve miıtı.iı bir pl'Opa -

ganda vasıtasıdır. lnaao bayabnda 
mektebe, muayyen bir micldet için
de devam eder ve ottun tesirlerini 
muayyen bir zamana kadar alır. Fa
kat, zamanımızın bir nevi canlı ve 
seali mektebi haline gelınif o•n • 8-
nemaya, in..-nlar hazan mekteb ,. .. 
tından daha evvel gİtmeğe başlı -
yorlar ve mekteb Yatları bittikten 
sonra da, bazan, bütün hayatı.n 
müddetince ona devam ediyorlar. 

İnsan mektebe, elt.eriyetle bir 
vazife, hiç de h°' olmıyan bir mec
buriyet iktızaaı gittiğini zanneder. 
Sinema öyle deiildir; oraya giden, 
görmek için, para veraek, i.tiyerek 
gider. Mektebde, hocanan dersleri
ni dinlerken uyumak kabildir; fa
kat, sinemayı seyrederken, i....ru.
rın bütün ruh dikkatlerini perde ü
zerine ne kadar kuvvetle teluıif el -
tiklerini izaha hacet yoktur. 

Bu küçült bakıştan 80nra hükmü
müzü vermekte tet"eddfide maMıl 
kalmaz: Sinema mektebden çok da
ha mühim bir terbiye ileti ve biıı.a.
aa bir propaganda vuıtMtdır. 

* Sinenıamn bir mektcb kadar kuv-
vetli bir terhi,e v..._.ı olduiumı 
kabul ediyorsak onanla bu bakım -
dan mefl'UI olmak icab eder. Bunu 
kabul etmediğimiz zaman dahi ata
ğıdaki mülihazalan aöEden geçir -
mekte fayda vardır: 

Sinemanm bir cazibe kuvveti -Yar
dır. B 'tün gözleri kendisine çekiyor. 
Bu gözlerin çoğu Tiirk, pelt ç.ojııı 
Türk gözüdür; halbuki, bu Türk 
gözlerinin o filmlerde gördükleri 
11eyler Türke ve Türkiyeye dltir de
ğildir. Perde üstünde aörillea teY -
lerin fikre, hayale ve hY9e dair o -
lanları yabancı ve bütün Iı.areeet. 
bütün dekor bii9bötün ~. 
Halbuki, bizim, cöz,lerimizi ea çok 
işgal etmeai lazım gele. manzara 
T urkiye manzarast ve Türkitn ha -
yat.dır Bizim ıözlerimizi her feY -
den evvel bu :manzara ile doldU!' -
mak lizımdır. Terbiye tarafım, si -
yaset tarafını bir tarafa btralcıyo -
rum; yalmz aôrdüğiimüz we}'ierill 
Türk olmamuı, biai mönhauran ya
bancı ufuklarla Ye yabancı teY1-lıe 
meteul etmesi lı:ifidir. Bu film~İ, 
olgun insanların gömae9i belki de, 
bu bekımdan f enalıık un.mu de -
ğildir. F alcat, 8İnema,,. eeyredcnkr 
"e hatta bunun tiryakiei olanlar• 
yüzde, daha doirusu binde kaça ol
gun inNodıt) Bilhae. çQQakları -
mız, tehirli çocukları bu filmleri 
seyrederken acaba 1te korkıınç te -
irler alıyor) 

Hiç ıüphe yok ki, Iİnemaaan kül
tur yapan tarafı da vardır; bizim 
büyük kültür nıemlekederiain maa
zaralarmı görmemizin de ayrı fay -
daları olur. Fakat, bir gençliğin bü
tün &"Ördüğü teY bundan ibaret o -
luna, yeni ne.illerin memlekete aid 
hakikatleri tanımaktan uzaldaşmast 
ve korkunç bir taklideiliğe doğru 
gitmeli tehlikea giindea giine bii -
yüyerek nihayet bir afet oisbeti
ni alması ihtimali çoktur. Mesela, 
küçük artist Shirleyi tamm.ıyaıı te -
hirli çocuk az bulunur. F alcat, !il• 
bizim Anadolunuıı, yahna~ak. aefil 
Fadimeıinin bayatından haberdar 
olan ve onun için yüreii ew duyan 
Türk çocuğu ne ZUllllll ._ DCTeGe 

--.. -
lhtigarlar haklı mı? 

"' .. mue.. '.bi• 

Ç oculduk bitsralArı.. ne tit
ken11M2 kaynak 1 GünWı 

çePd çefİd hadiaderiııi uıuhakcae 
ederek onlardan ahkam çıkarmak 
için o hiitlralan birer ümek ve biret 
ölçü gibi latHanmac. amanla, ben
de garib bir itiyad oldu. 
. S,.lt ~etleıin siy;ıaal tarihi deiil, 
ıçtınuu durumları da galiba teker
rürden ibaret, vak 'ala. hep ayni; 
ancak tekil ve 8'>0UÇ b.bmından 
değişiyor. Öz, bep hir-

Baba ocağınd :ıki kış ge-:esi top
lanhlanncla öteden beriden aohbet 
edilir, herke. dııychaiunu. b;ld• ~•ini 
ccgiybet» yoluna sapmaksızın anla
tırlardı. 

duğum medisde, kadınl'lidan biri ~li~ı;~~ 1 Bir gece, &>enim de hllZJJ' bulun-
şöyle bir vak'a hikaye etrni,ri: 

Köy içind~. hir ild ı:tözden ibaret 

R..,anın sonuncu yejlahdı haataJllı. DiayMllll en meşhur doktorları 
~narak mu}'ene etı.Uer, 17ileşıneııi imklnaız bir hutalıp müptell 
okiuiu netioeaine vardılar. 

Ort.aya cahil, takat çok kurnaz bir papaz çıktı, velibadı mlneviyatlt. 
lJ~ini iddia etti. Anne, Mba fenden umidi keeinee papna inan
makta tuelli aradılar. 

Tesad6fen veliahd bil'U i~. CahU papa aıilli ııörill•em1§ bir DL 
fes DanmıfQ, bunu lulist.imal ediyordu. SaraJdaıı Unlr'a§Urll!DMV'& 
9U1ll'et Pirüldii. Ayrılaeafı .sırada istikbali emniyet altına almak ümidtle: 

- Vftiahdın hayatı benim 1anında bulunmama bail.ıdır, dedi. 
'Pe&adif gene rol oynadı. Papaz gidince veliahd fenalaştı ve nıhayet 

papuan bir kehaneti daha tahakkuk ederek, 9ül.ün ailesi ile bırlik'-e, bü. 
Jlk ihtlW MDNlnda öldttrfildü. 

OıırJıilin en b6yiit yardımcm tesad11f, blrtıl itikadın en biiyiik yardım 
cl8l teladlf, hurafeyi &.'Sırlarca Jap.ımıt olan da pne teaad1ift.iir. 

inan en fOk .eeTdiiı bır Tttcudü alhıutar illa maddi bir mese'ede 
fenden ~ maddiyattan umidlni twifi dattbda mineTiyatın en &Ptı 
derece.ine diişer, bedbinliğin en koyu.sunun dçine dalar. Böyle bir dakıka
da onun betled.lti .sadece ümid, aadece tıeaellidfır. 

Eter tesadü1en böyle bedbin bir dakikammla bir cahilin kehaneti te
aadilfen taba.ktulc ederse cahilin hemseviyeleri arasında derhal ba\ıl 
it.itad ~ bqlar, hurafe tohum salmJıJ'S, y&Yaf r.ıvat lnkitaf 
eder. 

Batıl itikada. ve hU!'afeye inanmamak yetişmez, ınaanın vaz:fe.;i batıl 
i&&kad ile hurafenin cahil muhitlerde de önüne geçmektir. Zira beşer.yet 
en buyuk fenalıkları ondan gormü:ı, terakkisinin en büyük firenını on
da bulmDftm. ---···· .. ··············-·····-··--·····-·-··· ... -······-··-····-· ..... --... ._.._ . ._.._ .......... -................................................. ------·----··------·-·· 

viran evincie tek batına oturan, ,_ 
miılik dul ve fakir Asiye ha!1ıma 
ÜÇ gün evvel, hnmz ginnqti. 

Bu adam •üpheez ki yabancı idi. 
Köyün ahvalinden haberi yokta. 
Olsa, o falcir evde çalınacak hicbfr 
leY bulamıyacaiını hil"·· ~ 'bo$U
na o zahmete kıltlanmazdı. 

Anlaşılan, zembereği tutm ıyae 
sokak kapısı omuzlamal: ona kolay 
gelmif, pervasızu İç .. r:y~ dalmıfb, 
Sonra, karanlt\ta merdivenlerdea 
yukanya çtkmış ve bir kibrit çakıp 
etrafa göz aezdirmitti Bu anda 
gördüğü sefil marı:rar<t heriSrı vüre-
ğini parçalamı!I olacakh, ki ~eriye 
dönmeyi bile düt\inmiyerek. ora
cıkta yer yat:ığınd'i uzanmış yat8'1'1 Hayvanlar 

aleminde 

~ ~~~ ~ ~t!J.-=::~~§§~~-<J--"'f/#-~ 
~ BüyQk Fransız ve lngiliz_edibleri (. 

. ~ ;;;....--~ i) 

1 ve yabancı ayak seslerinden uyan
dığı halde korkudan aes çıkamuyan 
Asiye hanıma hitab =le ona ıı:uyle 
demişti: 

Parelere 
dair 

.------- YAZAN: 
Londra hayvanat bahçesi 

miıdüri 

D. S. Smith 

c.re bir reaa; Fare -.kim 
._..veMııeleri 

AIWred de Masset 
( 

Yazan: 
) 

Uşaklıgil 
ALFRED DÖ MÜSE 

Halid Ziya 
- 1 - l>ilinden blll merg•bjyetiad.-n bir 

Cettçiiğimin en Mv&piril S.- zerre eksilmemiş parçalar vardır. 
de benim değıl bütüaı ~)iğin en Ne kadar arzu edilir ki bunlar ve 
ziyade sevilen, en ziyacle okunup daha aonra yazdığı hikayecikler ve 
manzumeleri ezber edilen piril... hkTalar araanda bir çoğu, az çok 
C- D tariMa __..,_, ia ......... tadil .._ek tesw ectilıle ele w-
da bulunan Lamartinc ve Hugo li- racla burada, mesela Halkevleıinde 
sanlann10 debdebesi, ve fikiıkrinin temaiJ ve inşad olan•··· Ertem eene 
hatmeti ile ezici, korkutucu bir tesir Octave ve ılafael ile bir ikinci mec-
btrakarak aenç zihinlerinde yühek- mua. bir 9elle aonr~ da Le apec:tacle 
liklerinin kuvvet ve s:kletini hisset- danı un feutevile nanıile iki cildlik 
tirirkeıı onlara m.betle pek genç, bir eseri inti,ar etti. Bu sem kitqbın-
çocuk denebilecek bir yaşta, bu a- da «Kadeh ve dudaklar>' ile 11Genç 
npn güzel fair, maıızumt!lerinde lwdu ne dütünürlen muhhike-ıi 
aşklannı, hicraa&.nn., elemlerini hi- mevcaddu. Bu ılci manmnı wrden 
kiye ederken, bütün taze nesli "n 'birinı:üi pek mağmum bir ka•icte, 
mahrem hislerine bir nevi §erik ya- ii..-inciai pek ho~ bir temaşa parça-
parken .>nunla gençlik arasında bir ~ıdır • 
karabet, duygularda müıpııreketten Alfred de Muıtt!t Henüz yirmi üc: yaşanda bütün 

Pek te hoş bir mev:.ııu <lı•ği• .. di- gelen bir samimiyet ve mahrem,,.et 1 L d" . d b' . .. b Ll ı memlekete yayılmııı bir şöhret kırza-
... L · · ... L.ıd L!L p-da olurdu. ..~n Wll ~n uzu .. n tr 0 .mur .. e .. enen nan ae .... ve aiwel sair bu tanbte 

)'ee~•mz Ml?llla. gu en ktıu-. e- _,, . . bır genç iken olen şali', ~r aşkın G • • ..,.. c-. d .. -- h • k•t'b )d 
dilm~e değer ınahlnk bunlar... Onun kıtabhrıle hç gecder uy- fü' L_ b la .. ı... L eorges ">an -1 .1 uausı " 1 ı o u 

- An'.:ıel Ben bur:ıy:ı yanl •hk
la girdim. Sakın korkma. !-ana 
benden kötiil~lt gelmez. Görüyo
rum ki fukaraStn, ıhtiyarsın, muhtaç 
sın .• al şu pRralan, nenin n~idir~ 
Sorma, afiyetle hatta. Kömür al, 
yeğ al, pirinç af arkanı. 11e•k bir 
entari yap: uğlığıma dua et. 

Ve yatağı.ı ay~k ucuna ~kince 
bir örme kese atMak hırsız, geJdjği 
gibi çıkıp gitmaşti .. 

Dün, !{aL.et~lerin bırinde, Kızıla
yın vezne!Jinden cara ıhtilas eden 
ilci ufak m.emum da;r olan fı' ravı 
okuduğum nk:r, fukara malın el 
uzatmıyan profesyon~l hırııızın ıu: 
evvel naklettiğim rnenln~ini ha
hrladrm. 

Tann korl:usu, vird~n korkusu .. 
Ne derseniz deyir. , evvelkinde. bun 
lara nazaran bir başkalık, hir ü~tun
lük varm14. 

Bazı ihti.Yt!rhr, nmanede ,,hlak 
bozulı:.luğunda" ı"rarla dem vurar, 
dururlar. Bır iki şuureu:.ı: yüzünden, 
acaba, onlara hak mı verecer-iz). c. et .•. ,, ~alu 

Rumen fabrikalari 
askeri hale kondu - • turan eyecan n arasan1:U1 na- bu ..ı-. pek · · d 

T~r ediniz ki, hayvanların kü- kularımı feda ederek geçiıdim ve ~ . I d ·• ve suat az zaman ıc;ın e o 
. ' yatını :.na etmem17 o N.} ı ve ye 18'- k • ,.... tm' bi L... • • Be 11 20 (AA) B ' h • çüklerinden olmak, ve bizleri6 mü- ne kadar uyımlarımda hep onun le . . le hrile .. rlü IR )ıkla amn pe ıttınat e ış r muroarrın r n . . - ır uausı mu-

temadi taciz ve hüeumlerınt:. maruz teranelerinden bakiye kalan akjsle- . mu~ .a. ta .. çı ın ra. olan kadnıla 19ir arasanda daha sıkı, habir bildiriyor: 
kalmalcla beraber, fareler gene de rin ninnilerile uyudum •de ben ışret ıptılala.rına ~ef~ım ~~ptıımak- daba mahrem bir mün:ıl!ebetin te- Völkilcher Beobachter IJUetesinİI& 
her .-rinde bizleri altetmekte, bir değil, o amanın bütiftı gençleri . . tan L~~~bi11eydi ,kım bilırk ~~a euüaüne muk.•ddeme tetkil ebnit Bükreşteki bu.sual muhabiri Rumm 
pmsdana ı~nrip yqamıskta, dünya- B rede ileri geliy d ne --.- yapyaca~ ve at aıı.n a oldu Bu münuebete mahrem tabi- fabrikalarının An\one&ko'nun emrtıe 

d b v ı rak L - • • ub" nel ·.d. ~ r.. k" lor bu.! ne kalan pek uzun bir edebi ömrün n· L!~ hakikati ifade etmez. MW>a- aakerl hale '"~nuıaca~ını bild=-eo..-n1n ört ucagına Yl\YJ a aer can- 1Ç1n oy e ı ır •..-un u ya mz gımız- malaaulü denecek kadar möhim bir ·~ . . . . _, & •u• ·-
lı kulu zarara 80kmaktadırlar. i;k da, ve biilyalannvzın bnaktıi: boı- ... L.a- .1 d l . d h sebetm mahiyetını anlamakta hıç dtr. 
Yazılanmdan birinde decbıimn ai'bi, lukl ___ ..ı ~ 1t ye-.- tetki e en eser enne a a kimse te edclüd etmedi Znten on 

..... ... arın ar~a ta ynnımıza 80 u- ae bedialaı 'live ed~ekti. I k nd'~- . d L_ i...ıa v 1.- Biikret 20 CA.A.) - Silib ft de _ 
fareler halti.kate:ı zela hayvanlardır )ur; omuu omuzumuza temaa ede- ar e u~n e uunu sam; m•fl• u- miryolu malsemfllli infa eQnekM! olan 
ve biz inııanları vasıta ederek bugü- rek. bati ba11mı:n değerek, bir ku- Pan.in e.1 mühim tahsil medrese- zum görmediler. mühim Malexa fabrikaları din nflıl,. 
ne kadar bütün kiırrrdc hükümran det sokulganhğile elemlerini söy- lerinden biri olan Henri iV mekte- Geıorg<» Sand ile beraber bir 1- redilen bir taramame ne tamamen 
olmutlar, bunda:ı sonra da, hiç tı1üp- )erken bizlerin, biz gençlerin hi.le- binde pek iyi bir tahsilden Ye bi'T • talya aey..hatine çakan şaır 80nradan Rumen devletinin eline ~mektetHr. 
heeiz. olaca!clardır. rini takrir etmit olurdu. Onu o za- ,.bk mubteilf meelekelere inti91lb «Bir asır ç:><:":Jğunun itilafı" naının- Kararname mfteaseaenin mltebatd 

lngiltered-: iki türlii fare vaTdrr: man öyle ~verdik, belki hlla öy- için bocaladıktan sonra nihayet da iki cildlik eeerile- bu k.adını_n ken- yfüı.ıde 50 hilae senedini de ıedı~ 
Kahve rengi ve ıiyah fareler .. • Bun- ledir. 16 3o seneai edeb: inkılibının dal- di üzerinde ne me§ um hır tesır yap- ve kanuni meraalme lftzuın kalmadan 
•nn her iki cinsi de •arktan hicn:.t O, bizden l.içlm şeyini saklamaz- galanna kapıldı, ve ilkönce ltalya hğını anlatır. Bu zeminde Ceoraea devlet mülki,etille denetmektedir. 
etmiş ve lngikcreye gemilerde gel- dı, en mahrem duygularına bizi or· ve lapanya hiklyeleıi11 namile man- Sand-ın «Bir seyyahın mektublam * mitlerdir. Zira fareler gemide de, tak ~d.erdi, ve hunlar_ı dinlerke~. o- zum bi, e-.er neşretti. Son derece eseri de okunm11ia de~er. Almanlar Macaris-

Bahai uzatmak istuaison1111. ş. D&,ka yerlerde olduğu kadat rah.l nu bmmle ortak, ~nmeden yare- serheat bir liııan ile ve ahllk bak.. Georwe Sand (Jorı S.n~ nasal 

yetitecek) 

yukarıdaki ınülahazalar dahi 3İlae - etmesini hilen hayvanlardır ve in- ğinin en saklı ihtizazlan.n~ ku.lalcla~ mından her türlü kayıddan azade bir kadn~dı, ve nasıl bir muharri.rdi. tanda petrol anyorlar 
manm bizim hayatımızda oynadıit .anlan dünyanıı:ı her noktuı•d" nuza mmldanan bu eam. bir refik bir açıklıkla ya:ııhnı• olan l.u eser Bu ikincı ııfwıtla z&mananın en uya- ı . 
rolü ve bunun ebemmıy' etini göster- izleyerek, onlarla brrltkte yeni yeni meaabeainde tanırdık. genç tairi birçok tenkidlere, ta "y.ib- de ,öhret ve rağbet kazanan bir ro- Budape.,te IO (A.A.) - 8'efanı a • 

--'·l d .. , ... L ı... le Ç" k.. hü'tü" 1 1 b b Jansından· meie lifayet eder. Bu bahsi eğer to ...... ar a rnüatem e.;e1er urmuş- un u onun n macera anne lere maraz bırakmak a era er •t- mancısı oldugunda şüphr yok. Onun . 
daha esaslı olarak tetnh etınek İcab lardır. bilirdik:. uzaktan uzağa, fakat ~~le rafın büyük bir alikaaını celbetmelc-ı Jndiana. Lelia, VAlentiıte gibi hiui, , Büyük Macar~ta.n ovasının cenub 
etaeydi söylenecek · çok teY vardı. hkönce 9iyah f•reyİ tetkik ede- yakm bir anb}'llfla anım terennum ten ve oma pek parlak va'idlerle do- La Mare au Oiable, LR Petite Fa- mıntataaıncta bir Alman kumpanya.. 
Fakat, bunları herkes ~nebile - tilim. Bu İtim, hayvana pek le uygua e~ii ~er~l~~. e~emlere. beTaber Ju bir aen:; şair olarak tanıtmaktan dette gibi sahravi eserte~ FranslZ aının yakında pem>l ara.ştırmağa bat 
ceii için fazla tahilita eııtmİ)'orum. dütmif Sll7'Lımaz. Zıra, her Dl'! k.a- hined1!?1•tçeaıne v~kıftık. • hali kalmadı. Hstti büyük pir Vk- edebiyatı tarihinde mümtaz roman- lıyacatı remıeo haber 1't1'\lmekte •' 

Dünyanın büyük kiiltür milletle- dar bazı farelerin renkleri hakika- Bugun ~u .sahrla.ı karalamak için tor Hugo ile o zamanın en mefhur l d .. yılır Bana ttelince· dlr. 
L • d kserüi k h erdt eaerlerine tekrar bir aöz atınken elli . l . d .. LL.!dl · d Bar mltedyanın a I . : h' t...· • ............ - .... - ........ --... . 

ri, sinemayı mutlaka millileftiriyoT- ten m;O)"I ıee e. e • ve r • il L .1..• 1. • I k pır enn e:ı ve mune .. ıu enn en u a ımn eser ennı ıçc-ır zaman 
lar. Bunlann içinde bazılan. Meeel& li fareden ~ fıuluız. hatt~ bazıla- yı ı.. ulJ' ~~ıeyı at ıyar~ 0 za- la Charles Nodier tarafından t~ bü iik bir zeykJe okumadım: galiba T A K V ( M 

· c! b açıkt S h f manın ıevg11ıne avdet etmı, oluyo- 0 n Y • _.-ı. f 1 Ruslar, Almanlar, bu •amtayı bil - rmın rengı 11 a ır. ıya a- viklere maz.\M olclu. Henüz ilk ese- onun genç .-.re ""'°" ena .. rt ar 
h ... bir terbiye ileti olarak kul - reler, kahve tenkli a_,d8'larından da- nan. * rinde naznurun .elBaeti ve ifade.inin ı içinde bir aşk hayah ge(İrtmİf ol-
lamyorlar ve bilhassa muayyen sa- b.,ufaraktır. Kuyrugu dahı. uzun, f · il 1... "k bi "h t k ..ı._ "I" .. .. zt b i.oin k d' B O Pariste, heriı acer, hem edil> zara eti e uÜ)'U ı "O re aza- masına.n ve o umunun ı ıra .,... -
yelere müteveccih kuvvetli bir senç- kulaldan da daha biıvü çe ır. un- mu" .. mf olan bir baba- nan ,.irin önilnde artık açık bir u- de vaktinden evvel .vuln!.una H~ Raai .... 
ltk :retittinnek bakımından Cııema- lara ekseriya, gemi forctıi deı-1-. ve ""' ve Franeanın fuk yırblmı' oldu. Bu il~ e.erinde olmasından dolayı hır sogultlulr • lab6 
ya çok kuvvetli bir vazife veriyor - zjra diier farf!lerden fa7)ıı gemiler- npıekn m08uwhlut!.dem11, LlT' aı~let aile- birçok gu··z~I maazum fıl-ralar ara- sinin t~iri ::ıltında kalnııa olmalı~ Ş-ab11t 
lar. de, vapurlarda hulunur: küı>C-'tele- "'' 0 - 1...· L• k takdır 
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Arabi aeıe 
1.IJ6I) -K.aın 
106 d h Sl

'nden oelmı'"ti·. 181 O da do;;.•p sında Don Paez, Kestane kebahları, ki onu nıçoır zaman aevere ., 
Bizim de ainemayı bu bakımdan re, halatlara. fUraya burava a • • ı e- (Deftmı 1 acı •Jfada) 0 

'

_.;aft) 185 7 de Lenu'z L-1. yedı' ya•ında. Endülüslü kadın, ve Marquiıe ka- ıı----------------ıt 
mütalea etmemiz, onu bugiinkü hlk ----~(~Deftm:::::ı~l:_:in:c:l_:•:::Y.:_..=:_-~~~~~~·~~ıu~ı~~~~== .. ===;;;:===:;======================::;' CUMA )inde başıboı bırakmamr.mız lazım-
dır. Memleketin terbiyr. isini elinde 
tutan Maarif VeUletinin sinemaya 
da bir terbiye vasatası olarak hak -
mam Ye bu bahsi bu bakımdan ele 
alması, zannedersem. yapılacak en 
mühim vazifelerden biridir. Bir ke. 
re ite bu taraftım bakma.Pın lüzu -
muna karar verecek oL.ııaak yapa
csir DAZ ~ tayin Ye tabi& ede -
...._ Elbet, ha meml.kete ~ -
.._,. •nm'.J..d.• lliıl ee)'ie • .. ,. ' .... ~--~ 

l STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 
Gazeteler: 
- Gümrtitte bulunan Japon ınenşe'li ınaDa.r ~calttır, d yorlar. 
Bu mallann azim ekftrı)'eti manıfaturadan tereklı:iib ediyormuş. Mani-

tatura ise en fa?Jla muhtaç olduğumnz neane, tu Mide sevinmek !Azım. 
amunıa blıMMn" dtlfiJıtııecet bir notta Tar: 

Harb baflayalı 1'1 ay olmuttur. Ba on yedi ay iÇinde de Ja~nyadan 
tek npur gelmemişth'. Demek olu}or ki, J'apon menşeli mallar en aşa_ 
ıı iti aenedenberi gümrükte bekliyorlardı. Bu nokta uzerınde tereddüde 
mahal yok. Fakat niçin bekliyorlardı? Ve bekledıklcrı müddet zarfında 
u kadar anil.Je verdiler? ,Jıu a~allere cevab vermenin oklay olduiuna: 

l S T E ·R 1 N A N, IS TER INANMAl 

uUNEŞ Muharrem 
.:s. D. 

7 

1 

Otlc 
s. ıJ. 

v. 18 :ld 
E. 6 811 

·24 
Alcşaırı 

s. ıı.J. 
1~ ~'I 

!I 83 

IMSAı< 

s . D. 
6 cw 

11 ~ 

Yatsı 

s. 1). 

20 20 
ı .81 
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Telgra:f, Telefon Ve Telsiz Haberler· 
Makineye !Gayrinıenkul kiralarıl.~~.tfi'Ue:l 
werUlrken 1 

hakkındaki karar • Japonyanın __ h_~susı 
l sulh teş.ebbusu 

ingilterede 
paraşütçülerin 

talimleri 

ingiltereye 
yardım projesi 

Amerika ayanında 
müzakereler henüz d •• d•td• E Londra 20 (AA.) - Royte -'' Amerı·ka 300 un neşre } } 1· Yazan: Selim Ragıp met; rin havacıbk · ıw.ıhabirı bildiriyor: 

lkbahar urtık yakhşıyor. Biıtün ltalyanın cenulı mıntakasında son 

Ü 
zihinl.!r, h«!tk.!:ıııı özl~c.liğ: bu günlerde yere i:ıcirilmi~ olan Jngi -

neticelenmedi 

g n sonra 20 (H usi) - oayrimen. bunu mukavelelere dercettiremedlk- güzel mevsimle bera'>er har!> ate~i- liz paraşütçüleri, dLişmnnın hayati Vaşington 20 (A.A.) - Dün. İngil_ 

ha 
An~ara. ~~nııvııca~ı hakkın_ ıerıni soylemektedirler. Kiracılara nin her tar.ıfı sarabileceği t~sasile merkezlerini Zdpt ve tahrib vazife- tereye yardım projesının uçüncu mu-

rbe g ., recek dt&ul '-ka.rararlan?::.ea bugun intişar etmi~tir. mukavelenameleri noterJıkle!·dc y.ap - meşguldür. Fakat enJiş ! ile bekle- !eri için hususi ar.Llı>nmnn görmekte zakere günü idi. 

''1 .. .,._ 1 b k l lı: t e n h k t f 1· tl b·•sla~· bulunan askeri k.t a.l11rn mensub bu- A-yan azasından demokr"!., B"'ıley, . ctl b müna.sebPtle bir tırma arı ve u şe • zammı a •Y n en are e ve aa ıyı. e-r c., ... .,.- .. " 
Bazı kıra a~ . bl~rinin kiralara zam kabul etmeleri tavsiye olunmakta. dan, hemen de ümıd f.dı!mrd\!,;. bir l~.nm1 aktb3:d1_ır. ,. F1

akat kLu
1
gün darthık kanunun tatb.k edılmesınin Avrupa 

Bir ayan t.ı.sını ev sa 1 d zamanda bir sıılh t·~t"bbüııd ile kar- soy ene ı ır ıı.! ·.: a~ ·:r.e.r, a a ımuharebesine bir omudahalcu olnca-
ettütleri miktarı pe~in aldıklarını ve ır. ~ılaormış bulunuyoruz. Filvek: bu te- geçen yaz lng.ltı:ıenm ıstıla5t bekle- ğını söylem:., ve şu 1 il' t 

y .,.... • k k · 1 · · ı d ..., narı ave e mış • 

azasının l·ngilı·z - Sovyet 1 ı·cra Vekı·ııerı· yşeabpbaiın.sahudasmusıinmş.ıahhs:;ı._·· y·eetttı.cdvier.mFcıa1:~bt nır_en e zersıze~ııu yapıyor arı. tir: 
au Jngiliz paraşütçülerır.in tipi_k bir 1 Bu müdahalen·n b·z· ha b ... · .. k · · 1 d l ·ı· 1 ı ı r c .,:.ıru _ 

olduğu devletin mevkii düşünülecek talımınde hazır bu t:n um. ngııız lemiyeceğini ümid eder m. FJ.knt ı 
iddiası b t Heyetı• toplandı olursa İcab ede:ı ehemmiyetk gözö- paraşütçülerin?e· paraşiitü~ ~crhal be girmek iht.imalini dahi kabule 11

1

:~ munase a 1 nünde tutulacn~rnda•1 ;ıüphe cdiie • açılmasını temın eden hususı hır ma- zırım. 
mez. Nitekim !ngiliz kaynaklarından kin~ ~evcuddur. Bundt'ln bıışk_a ~a- j Kamın projesi Ameriknya «totali_ 

Amerika Bahriye 
Nazın: " Harbden 
daha çok nefret 
ettiğimiz şeyler 

vardır ,, diyor 
Vaştngton, 21 (.~.A.) - B. B. C. -

khrıye Nuırı Knox dün şu beyanat 
ta bu!tı.nm~tıır: 

- «Nihai nfcr bizim yardımımırla 
lııat'i sayılabilir. Harbden daha fazla 

• .nefret ettiğ miz şeyler v::ı.rdır. Hitk'. 
tin tahakkümli altına girmektense 
Çt\rp19mayı ~ercih edcriın.ı 

Vaşine;t0 .,, 21 ( :\.A.) - B. B 
C.: MocliJİ l ask.eri eneümeninin giz, 
ti bir tophntısıncl.ı erkanı harbıye 
reisi gen~nı :'.1ar,aı büyiık alaka u 
Yandıran bevanatt11 bulunmuttur. 

Generalın" .\meıika yardımı ile 
lagiltercnin zaferi kazanacailı hak• 
lunda nilbin bir ifade kullandıılı 
Z•nnedilmek~~ir. 

Vaşingto1, 21 CA.A.) - B. B. 
C.: Hararetli bir infiradcı olun a· 
Yandan Nye lngiltereye yardın: 
Projesi tıı,.aft.ırbrının Aınerik,•yı 
barbe süni~dediklerin; söylemi~tir. 
Mumaileyh: ıı Bu proje 1'abul ()hın
duiltan 300 giin aonra harbe ~irmiş 
olaca in~" dl"mİstir. 

Avustralya 
Başveki:i Londrada 
Başveki!: "Asker' eri

miz Almanlarla 
karşı~aşmıya can 
atıyorlar,, diyor 

Londra, 21 (A.A.) -- B. B. C.: 
Avustralya başvekili Menzies, dün 
akşam Londruya muvasalatında, 
gazetecileTe şu beyanatta bulun
tnu,,tur; 

- Y eaiden lng Jiz topnklırnna 
ayak bastığımda:ı dolayı ç.>k ml'm
nunum. Oı tapı !t~a buh.ındııi:(um 11 
gün zarfı'ld:ı Avustralya kıt"alarmı 
teftiş ettiın v~ mancviyatlar111ı çoK 
yüksek buldura. Bu askerler İtalyan
lara karşı y.ıpı: 111 harc"!ka•ı ba~it bir 
temizleme· htvekeci .,1ıuak tel~kki 
~tmektedirl!r. A-.kerler!mi:-: Almnn· 
larla boy ci!~ii~mr·K için büyük b!r 
arzu beslİyQrlar. ------

Eden MJs~rda 

11 __ ..ıra 20 (A.A) _ Dün A • An.kara 20 (A..A.) - İcra V~illerl ..imdiye k.ıdar akııetnıış olan ha - Taşutçuler techı .... at levazımını ıhtıva ı ter dünya inkılabından k t 1 k 
L..QftU .,.. d b" . d" k d" » uı :u ma 

vam Kamanuında işçi partisi aza - Heyeti bugun sa:t~ 16 d.ı Başvekalet - herler, bu tc>lcl!.fin lazım gdcn bir e en ır .. ç~~ta ın ?.rı::e __ ıe .. 11 içın güzel b•r fırsat verecektıı. 
sından Cockos, İngiliz - Sovyet mü- te, B1l4vekıl Dt. Re!:k Saydamın ri - ciddiyetle t:~tl:ik edılmekte olduğu- ~ Pabraşdutç.'.'11cr. ..~~onl uldludur ve çokk 1 Dün geç vakit hükümet partıs: a -
zakereleri mee~lesini bahis mevzuu ya.setinde hafı.ı.:.,tlt toplantısını yap. nu bildirmekteciirle:-. ag~~ e enı tecru~e er l"ll geçme -- yan hariciye komisyonu ta~afından 
etmiş ve bu müzalc.erelc.rin n~ ~af - mıştır. ı Hadise umumi şeklil..: malum - te ır. projede yapılan tadilat hakkrndn !'ı-
h d kI w b"lmek ıstemı .. tır dur: Japon hariciy~ nazırı Bay Bir te.::riibe ı 

a a o ugunu ı ... · • Londra 20 (AA.) _ Hu· cra ve çora'• yan ~ec isin. den b r karar. almağa 
H · · ·· t ı Butler 21 Ka A k • Matsouka İngiliz hariciye nazın Bay " t bb-anc:ıye mua eşar . - n ara an~aşması geniş bir salıa üzerinde paraşütçü kıt.. eşe us etm.şse de muvaffaıe olnma. nunusanide ayni mesele hakkında _ Edene hususi bi·· mesaı göndncrek mı.'}tır. 

dig~ er bir suale cevaben yapmış ol- yalnız Uzakşarkta değil. harb afe-. ~larının yaptığı talımler hakkında A d J h Wh l . d 
1 d . f d t f • 1 . . h"'' .. ld w b'" .. k . IngTz ha t ·ıst hb:ı··at büro yan an o nson, ee er ~e ı-dugwu bcyanatl hatır atmış ve emış- et a ın a e sır er tının u;,cumran c ugu ııtun ·ıt a- ı 11 va nezare 1 ı • - ğ b zıl • J . t tk"k 

tl·r ki: r larda normal sartlatın ia·Jr:s"ni te • su dün aşağıdaki ma1\ımat1 verınıŞ- etr ka .. arıh. ı:_yank~nf dpro eydı e ! 
deha hala bu . d b'I k b" h 1 k . . ı· . e me ıçın enuz .. ı erece e vakit 

Sovyet lıükıimcti, (Bqta.n.Cı l lnci sayfada) mh ın ede ı ece ır ~ttı \are ~ft ıt.tı: ırB taı· d "'f . 1, o bulmuş olmadığını söylıyerek itiraz 
meselelere cevab vermernistir. azın a tava.•~ut ro ve vaıı csını u ım e mu rezenın a eı.ı.,ı em- etm!şlerd' 

Bunun üzerine Cockos, şu suali ka uyandırmış ve bilhassa Balkan ifa edebit..~ce~ini l>ikl i rmiş~ir. re göre paraşütçüler mefruz k~çük 1 A. d ır.d k , .. 
L l d · 'd k" l , b" f b .,, 1 .. d 1 , d' B yan a emo ra., grupunun re.sı 

sormuştur~ memleıı;et erin e miısaı a ıs er yap Japonya ouı;ünl ü Avrupa har - ır a rır..aya lucum e ece ,,er '· u bulunan Barkley diğer bir ce'.~e daha 
Müzakerelerin, vaktile Baltık dev mıştır. Harbi Wapıya geldiği bir binin dLşınd., buhmmak~a beraber fabrikada yeni bir silahııı ımal e:dil. aktedilmesine muvafakat etmi<: mec-

letleri denen devletlerin tanınması yerde barışa varmak rnuvaffakiye- Çin ile muharebe halirıde bulun - mekte olduğu ve yüksek şahı.lyetlerlc lis de projenin müzakeresine "ctevam 
ile alakadar kısmı hakkında Butler, ti, her tarafta takdirle karşılanmak- duğuna göre b0yle bir tavassut tek- düşman ba~kumandanlığı cr11:ô.nından edilmek üzre bugün öğle vaktı topl:ı.n 
birçolt (ngiliz hukukçularının fikri - tadır. lifinin onda,~.ı;:e.lmesı.alakadaıl'\r ta- b~zıları_nın ~apılmakta olan gizli T~C- mağa karar vermiştir. 
ne göre. fiili ve hukuki tanıma ara- Bulgar baııvekilı Frof. Filofun bu r~fından leıaı<k! _şek!•·. l,ı1.!~kmda c~-, r~belerı takıb ett itleri de farzedil _ ----
sındaki farkın hemen hemen na - deklarasyon münasebetile dün Bul- dlşe uyandırabıhr. ',1 ekım Amerı- m.ştir. A · 1 D 1 
mevcud oldu~unu biliyor mu? So-v- gar meclisindeki beyanatını nakle - ka kaynakları bu n haya İş.uel e:t- Fabrika, hücra bir yerde olm:ıkh mira ar an 
yet hükum:ti bu tan~rrarı .~r~u e!- den Londra radyosu, fU sözleri il&- mekten hali kal•ııa•nıslar<lıı Maa - beraber nöbetçilerin muhafazası nl _ 
meltte oldugundan, boyle kuçuk btT ve etmiştir: mafih bu tı·~.-lıbi.~sun muvaffak Lır tında bulunmakta Ye içınde 50 ameıe vı·ş·ı ye do·· n du·· 
şeyin iki memleket ar~ı"da iyi mü- Türkiyıeyı b•ı anlaşmaya sevkeden netice verip veı emiyecegım tetkik çalışmaktadır. Tecrübe 'tO'plnntısının 
nasebetler tesi.,ine engel o1maınnil amil, bu memleketin iLt'haz ettiği a. etmeden e'I. Yel bunun muhtt"mcJ dusman tarafından ihtımamla ~izlen P . 20 (AA) _ A 1 1 

D ·ı 
k d .. , ') 1ıe •• . ·d·r B•·...,dan iki . . 1 1 b"I •. . dlğ' ! ed"I . . P ··t .. • ar.s . . m ra aı an, mfüıaade etme ognı muour. demi cavuz pre~ı ı · ...,.. sa enrun ne ~r o a ı ect"gtnı araş-

1 
ı arz ı mıştır. ara.şu çu kıt ava bu sabah t b"ll V h , d. 

d k. b • 1 . . . . o omo ı e :c y ye onmuş 
Butl-er. bu ııııale aşağı a t ceva • ıaonra, ayni prensipte s.ımimı O up, tırmak muvafıktır: . fabrıkayı ve .makınelennı tahrıb et - tür. Amiral Darlan. n.ırıstekı ikameti 

vermiıttir: olmadığını ispat etmek :ırtık B1ılga- ı _ Japonyanın üzalıcşark~a ve ı ~ek ve askerı ş_ahslyetleri_ya~alam_ak esnasında, ezcümle Seine eyaleti 
Mevc~d olan ya1ııız ki.içülc me -ıristana kalıyor., lelumum Pa~ifik deniıirıdeki In~i • u.zere gelecek_ <lığer ~araşu_tçu~erP- '.n- prefesile Paris polis prefes ni kabul 

,eleler d~ldir. Fakat bu mesele - Diğer tarafan Ameri\tadakı Kolom z _ Amerikan b::thri ve askeri ted- tızaren hedefı sarmaK vazıfesı ver:l _ etmi.ştir. Amiral, bıı•ıdan ba"ka bır 
den avni zamanda hını biiyülc me - bia radyo8l~ da, a:rn:i. :le~fırasyona te- birlerinden ku~kulanmaeı. 1 miştir .. Çok ~-eyecanlı o~.ıı.n -~u talim I sendikalist heyetile de gönişmclerde 
~-ı .. ıer d• vr~•r. H•len bu hu~usta mas edere< drı:l'.ı~tıı kı. 2 _ Amerika &.yanının, belki A- bu şekılde hucumun mumkun oldu - bulunmuştur. 
sözlerime ba~ka bir şev ilave ede - Türk • 'Bul~ar. beya~n:unesi ~lkanl merikayı yakın bir ati::le ha~be sc-\ğunu ve hav~ k~v;:u~rile ka'.a _or~.t~- ---------
mem. ıa~a ne yem bir vaz'.yet, ne cıe yen \ kabilecek olan yardım ve k.itaıama sunu~ _sıkı ,~ b1rııı:;ıntn. tesıı ını go.s_ Tek tip ekmP.ğijn ne cins 

Mihver·ın Balkan vecıbeler doğurmuştur. kanunu hak:C111da kat'i rey vcrnıe _ termıŞt-ır. 
Bre'tilya goa.ıe'elt>ri ise, Balkanlar- ı den evvel d 'isÜnCl'!:YC sevk ve Ame- ----·---- undan rap·lacagı tes~ it 

da patlam.a:n bek!enen barut rıc>ısının rikan infiradcııarını takviye. Alman ve d·ıd· 
Sİ yasetı• önüne geçi.ldiği·1i yazmaktadırlar. 3 - En çetin ve kanlı muhart"- e . 1 

Sofya aefirimizin beyanatı belerin baslamasındıın vP- bız7i'·t Ja- İta,}ya,D (Baştar:ıfı 1 inci ayfada) 
<Başt.....ıı 1 illei sayfada) Sofy 20 (AA ) B l ponyanın c!a hu muharebelere ka- Tek ekmek meselesi epey zaman-

ru L.. anla.....,aya tah·ı·s etmekte ve a · ' - u gar a - d -- vı•ei Avrupa millt"tlt" teb} 'g"" le i danberi bahis ve tetkik mevzuu o -°"' ...... • jansı bildiriyor: ! nşmasın a~ eı F d h b b h: • 
hu anlaşmayı Balkanla:-ın tetıkini ve Türk _ B 1 .. k d klA • rine son ııır c;c n a a arış <> sı lu} ordu. Bu husu:.ta mılli korunma 

'le 1 d ·ı 1 u gat mı.rştere e a ·· · d ··ı · k- k B ı· 20 (A ' ) Al k · · d ·ı k ish rarı yo un a ı erı· atı mı.ı: bı'r a- l uzenn e te ~ınmıı ım anını verme · er ın ......... - ınan or- anununa ısbna en \"eı ı en arar 
~ rasyonunun imzası miinasebeti e l -. . . · 

dım telakki eylemektedir. Bütün ga Türkiyenin Sof l .. B k B l 4 _ n-gılız: efkarı um.ımıvesı u- duları ba~kumandanlığının tebliği: yarın neşrolunacaktır. 
1 S ·ı p f b - ya e cı91 er er u • · d · k b · Şı"mal denı"zı"nı·n ,._enuh kımınında A k 1 b l ı· • • d -zeıte er, aracog u ve opo un e- gar ajansının bir muİia.birine a"ağı _ zenn e tesır yapma Ye a11ş ar • ~ n ara, stan u ve zmırı o~ -

yanatlarını birinr.i sayfall:\nnda neş- daki beyanatta , 1 t . " zularını kamçılamak. bir seri hücumbot, kalın sise rağ - rudan doğruya etlakadar eden bu 
retmektedir. Türkiye ·ı 9ou 1un~ut., ur. Her biri ayrı avr! lt"tkik edildiği men. cem'an 10 .bin tonilato hac - karar mezkur şchirlt!rde belediye 

Volkischer Beobachter, hu ha • 1 e u gamı an arasın • kd' d b "h · ·ıı 1 d" d .. ·· mindc iki silahlı lngiliz ticaret ge -ı hududları dahilind. e yapılacak ek-
d .. . B lk 1 da imzalanan deklAarasyon, ı"vi kom· tda ır 'de ul 1' ·1tıma_. ere en. orl uı;un . . . b t ki . . d 1 -beri ört sütun uzerıne <f a an 3 u " J • - mısını a ırmıştır. me erın ne cıns :m an yapı acagını 

hu temin edilmittirıo başlığı altmda şlu halinde yaşamaları mııkadder o- 1 e vr.
1 0 oı ~· re:d uzu~. ınce P-me - Silahlı keşif tayyardl"ri. dün Heb t ·sbit etmektedir. Bu unlara vüzde 

an ve esas menfaatleri harbin Bal- Ferke ubzuml .~ mab_a.n ~'?ize. çalr'pba~. 'd d 1 • I" d i ·ı k 1 d vermektedir. kanlara y I d . . b . ·n a at un <ırORil ınncı ı ltınııı 1 ır rı es a a aımın şır11a ın e ve nıı;ı • on beşi geçmeme şarti e çav ar da 
Deuteche Allgemein.~ Zehung, müşterek. :yı matsıııb aı" ıçtı~a ıc.~ parça uzak görmek } eıinde olur. terenin ~ark 'e cenubu .,arki sahili katılacaktır. Francala makarna ve-

diyor ki: tiham ed a~7t e u
1 

uknma arınıdıa- Cünkü. Japorwa gıbi mılletçe ta _ açıklarında g .. mi kafiltlcrine lıiir.urn sairenin t"ek tip undnn yapılum:ya -
Türk - Bul~ar münaıtebetleri, sa- k' . .end 1 'ı ~em e e.t a_rasın - a.hhüdleri ınucib kararlar•nı kılı kırk etmi<>ler ve dört ıi..:nret g .. misini o cağına göre kararnamede hu husus 

"h M'h • · "ğ· B 1 · 1 samımı o"t ugun yenı hır teza - · · 1 w derece haQara uaratmı"la d k. b · · d h""k"" 1 d rı sure
1
htte,_ ı ;e.rın a:_zbu ettı ı1 ~ hürüdür. yararak verme~ 1tıyadında 0 dugu · ... r ır ·ı un, ı:;m e ayrı u ·um er "ar ır. 

kan su sıyaııetının mus et yo u ti- he•kesçe ~elı::ar edilen bir mill•tin. !arın tamamile kavbolduğu sanıl - Francla belediyel;!rce tesbit e -
7prinde yer almaktadır. Almanya, ~nlar sulhu t~lllİn edilmİftİr>ı üçlü pakta iltihak etr.ırd .. n evvel maktdaır. dilecek fırınlarda fapılacnk ve ge-
Türk - ~lga:- .d~k!Arasyonunu, c~ Be~rad 20 (AA.) _ Yugos _ bun~n İ~gilt~r.e ve Amı>rika ~zerin· Harwick açığında bir torpido ne belediyelerce t.win edilecek yer-
nubu sarkıde bft- ıstıkrar unsuru ola- lavyada tam bir sükunet hüküm dekı tesırl~nn:n hl'r;ab rdılmı~ ela- muhribinde yangın c;ıkarılmı.,tır. lerde satışa çıkarılacaktır. 
rak selamlar. lliinnektedir. Halk araıımdaki inri _ ca~mı kabul zaruridir. Bu sf'b,.ble Dün v·ce. muhareb,. ta,· vıırt"lt"rİ. Kararnamenin tatbikına Ticaret 

Bütün gazeteler, crLondradaJd baa göre Balka l lh bek _ birinci fık•a Z'\yıf. dill,.rle•inin ifa- Londrada. Swan"ea' de. Plvmouth- Vekaleti nezaret ı!dect>1-., toprak o-
haval inki&armı., tebarü2' ettirmıokte cisi verine k . 

11 
alr ııt~ unutnl Bir- de evl"dikl.-ri ilıtimallt!r daha kuv- da ve Chathani' oe dok lan bom bar- fisi ile beledive kontrol i•ile uğra -

M 1 ~f d" h'"kA aım o an . ovve er d . l d" 11 .J B I . ıiir. u..,t,.n vnya u um .. t rner- liiiinin hayırkar 
1 

'"d h l . saye _ vetlidirler. ıman etmış er ır. "CIC;> • an:ıır. u :ararnanıenın tat-
1 • d k' b"' •• k ··ıA it TIU a a eSl L"k ·ı b •d d "h" f kez ,.nn e 1 utun a ıııu ame- er sinde artık Balkanlar sulhu temin Bu te!lebhii"ü.1 u~rıvnbilf'c,.9i akı- Akdenizde, Alman muharebe TJI 1 1 e tı~ ay aıı mu ım tasarnı 

neşrohmryıalctadır. Londra ve Nev- edilmistir. bete gelince; bu hu<ıul'lla kat'i söz tayyareleri, Binga:ıi limanıııda de - temin edilmektedir. 
vork telgraflan, fngilteredelci sür - H'"'--" I \' 'd •0··y)emeden evvel İngiliz - Ameıikan mirli iki büyük ticaret l!'enıisine tam · - · · ı·ı k ·· · d ux:umet organı o Ml reme en ~ 

General 
_pr17k v~. sınır ı ı uzerın e tanır et - maada gazeteler son hadiseler hak- tenııı.yüll~ril .. berl\bef iç v:u.iyetle - isabetler kavd,.tmio;lerdir. 

Wavel ile me teaır. k d .. t ı ·· ·· · l rinin de l>ilinmesin~ ihttyaç vardır. Pek az düşman tavyııreııi. 19-20 
Umumiyetle Alman memnuniye- ın a mu a ea yurutmıyor ar. Mesela Jöyl~ndi~i ?;bi hatta harbe $ubat sı:ecesi işgal altındaki arııziye 

Porteki1de ka~ırga müthiş 
tahr"bat yaptı 

mühim konuşmal.::r 
yapılıyor 

K-.hire, 21 (AA.) - B. B. C.: 
IQ&'ilız: hariciye nuırı Edf'n ile er
kanı harbiye reisi general D;ll Mt.r 
ra gelmiflerdir. 

Eden, harbin ba~langıcındanheri 
ÜOüncü defa olarak Mmrı ziyuet 
etmektedir. 

Eden ve g~ner'll 001, general 
WaveHe müla\c.i olarel Orta~rkta
IU Iİyaai ve aılte:i Y11ziyeti gözden 
aeıwirecekkrdir. -------

Peten - Franko 
nıülakahna aid ifşaat 

Lj.~YGJaki ltalyon uarle-
1'&.nuı Tunu dan 11e.çmelıtri 

r illenm'ı 
v·· ~ '"· 21 (A.A.) - B. 3. C.: 

Fr:Dktz aansüru dür. ilk d~fa olarnk 
de 1\ L~nuı\ Mussnlini namına Peten 
T.:ı ıb1ad•ıci İtalyım kıt'alannm 
• Ustan ger 1 . • . . d a.ted·w. . ..,.me erı ıçın musnn e 

c'IPn.ı ne,. .. ' İzin Yermi~tir 
kuku•zd~~ebr P tcnir> hu . t"l' bi hu

uvel h"k·· 1 reddetti~. . n tım erin~ ietinacls 
&•nı Y•znıaktadırlar. 

ti. ba"yu""ktür ve Anb. C\ ile Bertin a- Vreme başmakalesinde vaziyet l gı'rmı'şlerdı"r. 
h Llu d k d gı'rmek pahasına Amerikanın n,.,ı"l- ... -..00 20 (AA) Stefanı· ajan 

ralltAdaki münaııebet~rde bir iyileı- a..: n a ,u neticeyi çıkarma ta ır: "' ...-r. n · · - -
A ı_ ) tereye vardı:n yapması mulc:ırrl'rse Akdenizde heo; dü~man avcı tay- sından: 

m•mn" muhte!llel oldug"u sanılmalı: - nıı;ara deldiıraeyonu Balkan ar d r fk Al ··~ bu teşebbüs suyn dü!ler. Arni za - yaresi ü"ürü mü~tiir. i man tay Kasırga feaıteti yüzilnden TUkua 
tadır. sulhuna bir yardımdır. Deklarasyo· _Lb le hd manda teşeo iisii'1 akıbl'•i ngilte yaresi ayı ır. gelmiş olan ha.sarat. ernletJerden ge. 

nun istihdaf etti~i gaye Avrupanın renin Am~rikadan hekled:/ii .-ar - fta1van tchlii1i len haberlerde bütün vahameı..le ken 

Yunan teb~iği bu kısmında yeni bir cephe kurul • dımların r:e dert"re tahakkuk etti - Roma 20 ( A.A.) - ltalv" or - dini göstermektedir. 
ması imkanlarını ortadan ltaldırır. l w • klc ı ı· 1 k d ) • k • h 2 5 8 ı ri ecegi na •nn:ı nıri iz ana:ıtine u arı umumı ararga ın:n nu- Binlerce zeytin ve badem a~acı ile 
Yua.ıuı matbaatımn müta~ea1an de bağlıdı:-. f nsı::Jt,.redc bu husıısta maralı tebliği: bir takım ağaçlar kökler nden so _ 

Yunan ordusu yeni Atina 30 (A.A..) - Atına ajansı Jnutla1' bir inanış varsa teklifin rıod- Yunan cepheııindt" hususi mahi - külmU.,tür. 100 kadar ln.<;:rnm tele! 
"l bildiriyor: dolunacağı'ldan $iiphe edilemı-z. yeti hai7 hic bir harl'ket olmamııııtır. oldutu ve bunların hemen hemen 

meVZl er zaptettİ Türk • Bulgar deklarasyonu hak - Demek ~i bı: bahiste SÖ7. sövlive - Simali Afrilcada Kufra ,-flhala - kaffesini Tage nehri sulann:n alıp 
A · 21 (AA ) B B C kında muhtelif sabah •azetelerinin bilmek mu.delenin b"?ı medıulle - rındaki mevzilerirtıi7.e vaklaşmak götürdüğü söylenmektedir. Yalnız 

tına, · · - · • · : " l 1 b 1 1 1 117 numaralı resmi tebliğ: tefsiratı a.attdadır: Tinin ma um o maııırıa ağıdır ki bu te:ııebbiiııünrte bu unmuş o an mo - Lizbon civarındn kain Sesinbrıı k:ı _ 
Yunan kuvvetler: Arnavudlukta Eleftron Vıma yazıyor: malumatı elde etmt•k de f.imdilik törlü bir diiıoman. koluna karsı sü - sabasmda 300 balıkçı geın~si batmı4-

düpnanın tahkim edilmiş bazı mev-ı Deklarasyonun mühim noktası bu imltiınlllzdır. ratle bir mubbıl taa,.m7 varıılmıq tır. 
zilerioi zaptetmlşlerdır. 200 den iki memleketın her türlü taarr~dan 5 . m ı:;; ve düllman olduk~:ı mühim nv1at 
fazla eair illınmış ve mühim miktar-! istin katı d!Jf politikalı:ırının sarsılmaz 11Lim ur:..a.91.t' GHUIÇ vermek suretile ric'at etme~e icbar 

1 edilmistir. da harb mahemesi iittinam edilmiş- 1 bir e.~ı olarak tel6.kitı etmekte O • 
Zağrebde 16 kişi 

tevkif edildi tir. ! duklarıciır. Keza paktın birinci ıcıs - s· ·ıı 1 y Şarlc.i Afrikada acıağı Cuba' da 
Yunan hllva kuvvetleri İtalyı.n mında aldd memleketlerin diğer dev. ır a yan - unan düşman, nehrin ~eçidini zoTlamak 

askeri hedeflerini bombardıman E-t- letler~ karşı ahdi vecibelerinin mut - İçin !'iddetli hürı•:nla~dıı h•ı1unmu<ı- Belgrad 20 (A.A.) - Zağreb polisi 
• L ... dü!iman tayyarewni dü- lak surette mahfuz olduğu hassaten barı Şl ., mka· nsız tur. Diğer mmtakala~daki harekat, tarafından ne.ş-red.len bır tcblığd• 

mış ve QC., · b ·· tt il kt d' ·• ' · .ı· ·· l d ilmekted·r· .Uirmüşlerdir. Bir Yur.an tayyaresi te aruz e. irı me e r. mevzu nıarııvt"ttıor:ıır. şoy e en . ' . okuma salonuna 
"'y- •ak.larında mecburi iniş j Katımerını yazıyor: Zağrebdeki Ingillz . 

unan top. 1 Bilıyoruz ki bırlcaÇ aydanberl iki Berlin zo (A.A) - Bil' hu.susi mu. Egede zelzele konulan bomba ;şile ilgılı 16 k·1ı teY-
yapm~ştır . ., A ) _ B B. C.: memleket arnsında cerevan erle'1 mü ha.bır bildiriyor: kif edllmişt<r. Tahkikat ı;ı;çluların 

Atına. ~ 1 (Ab._ld" . (: . zakereler bu do.cıt'uk pakt.ının akdi - Italya ile Yunanistan arasmda bir İzmir 20 (A.A.) - Evveık: geC'e Fo- 1940 senesi zarfında _zağr~bde ."uku-
Atina nı.dyo~u 1 .dıdııvol r: ~a:-ş.uln- ne müncer 0Jmu..1tur. Ve Yunan er. mütareke akdi için Alm.anyanın Ati. ça Karaburun ve Menemen kazala. bulan bwıa benzer dığer üç. suıkl.Sd.. 
b ·· .. - 1 $1 l't ı yagmur Al .. .. •d Ü ._, zelzele olmuş den de mes'ul olduklarını gootnmış -a gunu, yag:l . k. f · 1 k8.rı umum yesi p:ı.ktı Balkanlarda nada teşebbıısu ha.ltkındaki şayiaları rın a uzun s ren .,.r - . . 
Yunan taarrL•7.unun ın ·~~. ına erı~~ ı barısın veni b:r rı>hin"'~İ olarak tel~k- tey;d eder hiçbir malumat mevcud tur. B\lhassa Foça'da :zelzele şiddet.- tır. Bunların hedeOerı HLrvatıstan 
olmuşlardır. Madahaza, dd d•ı:-rı! '~n tı· iki e.tmektedır TUrklve Hariciye Vr - değildir. İtalyan mahfelleri bir İtal- li olduğundan halk yalaklarından makamları aleyhinde ho.şnudsuzluk 
·· t k 1 .an tar e ı :ııı~ ve · ı.-•n• d Ha. tevlid etmek ve muhtemel 'llara.k ka-tun mın a. a ar .

1 
. ., · I . ' kili saracoğlu da bu noktaya işaret yan • Yunan bar:ı.şıru imkO.naız tellk- rırııyarak bahçela:e ~ı.........,.ar ır. 

Yunanlılar yenı mevzı t>r ı~g·' etm ,_ 1 • • ki etmektedirler. • aar ;yok\.ur. nuni re}im.i devirmek.l.ir. 
l~rdir. ıetm.ştır. 
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) ;~~·~ SPOR Sebir llallerleri { ., 
Bir genç araba 
a~tında kalarak 
feci şekilde öldü 

1 Hazır ayakkabıların kar 
nisbeti teshil edildi 

İstanbul tevkifhane 
ve eezaevlerinin 
tefttşine baş1andı 

HABERLERi 
Cezalandınlan em.af ve 

§oförler 
Emniyet altıncı ~ube müdürlüğü 

memurları dün de şehrin muhtelif 
~rlerinde 'kontrollıırma devam etmiş

''Marmara kupası 
maçlar•,, lerlib 

ediliyor 
Kaza, Zincfriih>'tl yolıın~a Fiat Mürakabe Komisyonunun verdiği karara 
hayvanloırın ürkmesi neticesın .. ı· :r· 8 .1 • J_ ' l 

lerdir. 
Hapisaneler umum müdür Üsküdarda, şoför Avni adında biri. 
muavini dün İstanbul hapis.a- nin milli korunma kanunu hükümle
nesini gezdi tetkikatı mütea-]rine aykırı olarak ll07 numaralı _ta~ -
ı.._ı. Adi. v' h~' ı· f st otomobillle, çift numaralı taksılerın 
RU1 ıpe e w.e ıne mu as-ı 1 . b ...ı+ı~· ıha: ,.-un· ,,_ .r-.. ft!re 

Bu maclar.a Bursa 
İzmit takımları da 

İ§tİrak edecek 

de vukubalc1u, 26 yaşlarında- gore, ma ıyet ııah ııraya ~aaar o an 
ki arabacı hendeğe yuvarla- ayakkabılar % 25, 12 liraya kadar 
narak arabanın al.tında kaldı olanlar % 35 karla satılabilecek 

. ça_•~ası :ıca "'~' .. ..,r;...,. 

sal b.r rapor verecek çıktığı -ve müşteri taşıdığı görfilmq, 

Dün Büyükdern ufal.tında bir 
gencin ölümile neticelenen feci bir 
araba kazası olmu~tur. 

Dün sabah. Ayazağa civarındaki 
çiftliklerden birinden Şişliye süt gö
türmekte olan HaJis adında 26 yat
larında bir deükanlı arabasile Zin
cirli..lrnyu }-'O!•rndan geçerkeı:ı, hJ>.y -
vanlar bird:?"nbi.-e ürkmüş ve bu yüz 
den araba, asfaltın ken.arındalci hen
d eklerdcn ~irin<! yuvarlanmıştu'. 

Çok aı1İ vukuhı.ılao bu devrilme 
esnasında l Ialis kendisini arahadın 
aı,ıa~ıya .ıtma~a muvaffak ohma -
mı.ş, devrifo:ı a.rahanm altında kala
ralc. feci bir ~kild~ ez.ilmi~tir. 

Kazadan hab·!rd2r olan ınab;;ılü 
jandarması, keyfiyetten müddeiu -
mumiliji habe.rdar ,.tm.i~. vak'a Yl"· 
rine gelen adJ;ve doktr>ru Nuri Ue1-
ler cesedin morv,a kı:>ldırılmasına lü-
zum görmüştür. 

Buğday, arpa, çavdar beyaunarneleri 4 gilnde verilace1< 

yakalanarak ÜSkiidar Müddeiummni.. 
Ceza ve tevkif evleri umum mü- liğme teslim edil.miştJ:r. İstan~u! futbol a'anlığl, Milli 

dür ınu•vi:ıi s..Jcib Güram., tctk.i.kat İstanbul ve BeyQğlu hattında ~- n:e .ha~ıcınde kala.ıı altı takımla, 
yapmak üzere Ankaradan şehıimize yen otobüslerı'ıen üt;ünün 1>iletç.!.sil:ıin kıncı l:g ~p~ından .~ . t __ 
gdd.i.ğini yazmıştık. de otobüslerine isttııo haddinden faz aras~.da bır kume teşkilın! düşun 

"', _ Sak?b Güran beraberinde Jstıı.n- ·ıa 'yolcu aldıkları göri.ilmiiı::, bunlar rek guze:ı. 'bir program hazn:bıınak Fiat mürakeb",! •komisyonu, dün 1 fu; cinse % 20 il5v~i sureffie satı - "' d 
bul müd.deiumuınıl\ii baı;muavini hakkında da :zabrt varakası tanzim zere ir. .. . 

vali muavini Ahmed Kmığın riya -ı labü~ektir. Sabri Köseb.-ıy ve hapishant>l-:r mü- ed·ı . t• Bu progı:ama gore Bursa ve I 
setinde toplanmıştır. Komisyon, dün Bundan Laşka komisyon beyan • Jd 1 mış ır. t kım1 a ........, ı a. ..ftrt·rak 

1 'b fettişi Cemil BaY:atan o u~ halde Fatihte saraçhane.başında. :172 nu- a arı a ....... ~a.ç a.r .,. ı 
kü toplantısınd:ı, mlhakabe ?urosu- nameye tabi tut?'~n .. uğd~y, a!,Pa, dün uat lO da ls.tuıbı.d Le'\'kifhane maralı fırın ~ahibi Hüsev. inin de tez. decek ve nellceae bırıncı_ 0çıka. n ta nun uzun miidcfottenberi pıyasada yulaf ve çavclo.r ıçm doTt gun mud - ~ Mann .k b 
ayakkabılar üzerinde yaptığı tetkik- det kabul etm~tir. Beyannamelerin ve hepishane8inc gitmistir. 'Umum gahında .tartısı JlOk.'iBU 115 ekmek bu ma. . ara ~aıı ır~cı&. 'll 

!erden elde edilen neticelere göre, dört giin -zarfında verilmesi lazım m.iidür muavini eaat 1 ~ de "J..adu :ha- lunmuş müsadere edilmiştir. verilecektır. 
p.iabane binasıodn kalmış, tetkikler- Fırın• sahibi hakkında ceza zaptı Fm:bol Federasyonunun 1bn _ 

muhtelif dmı ayakkabılann gayri gelmektea&r. <ie bulu.nruu,tur. Bu arada bilh:ıt; t t 
1 

ust takviye edeceği iimid edilmekteair. 
safi kar ni~betini tl"sbit etmiştir. Bujoday satı~l~rrm yalnız topıak mahkfunla.rın .aıhhi ve ahlakı vaD- u u ;!1.- ur. '- 1--gacı ':1.ı 
Tesbit edil~n ş;\le s.;i:re, maliyet ofoi yapacağ-?ndan bu ~retle mev- 1 . . d k 

1 
ha uu yanzm .aafUWJ MubteJil takım Bsşıauaş 

fiatı 8 liraya kadar olan ayakkabılar cud 9to'k1ar tek.Tar tetb1t edi\mek - y~th en, ckk;~v~~:~ 1 Y.h~yıs arJ . - I Divanyolunda benzım:i Kasıma a-
% 25, maJjyı:;t fiatı J 2 !ıraya kacia,ı teCJfr. !)ört ~Ün zarfında t\İccatlar pıs a°J•Y• -~~~ hi Ji :ıya~ y~tıp id ltrd'yed.e Ahmed adında ~U' aŞÇi karşJ oynıya~k 
olan ayakkah>lar '}{ '3i, ın21liyet fia- ticaret muchirlü~ne beyanname yetme] 1~ g-ı 1 ınese e ere ya :n an gaz DCa;ğını ya.ka.r.ken. b.ixdeu~·e gaz . 

1 tı 12 IUadaıı yukar. olan ayak'.kabı- veTm~ olar...aklnTdtr. me?;ib ~~r. b .. d O k-d parlaım4 ve et.rafa .siı:a~ et;mi~tir. Bu hafta l.<itanbul lig maç arı 
lar da azami ,~ 50 karla s&:ılabile- Diier taraftım k")mmvon ni~aın lı -~ -':&~a~. udın eke' V u ar lli.ciis.eden haberdar eı:Wen .ıtfaiye- hayet bulacaktır. Il . 
cektir. Komisyonun tayfo ettiği aza- tayin edilen satı~ fiatından yukarı apüdı _ e!Dllll_ ~~ ~ ec - hr.f m 7 Din müdahalesile ateş büyümetıerı Be,şiktıı.ş tak.um ~ft.aşambpı~onu 
mi kar yüt:deleri v·ifoız hazır ayak- satmak-tan ruçh 'Tahtabıleıle hır - m ur ınua~ı.-ıı ır~ac ftun zar ·n a ·· .. riilmil§tür duğu için gelecek ha ırıncı 
1cabılarda kabili tatbik göri.i lmek - davatçı A1ekıtnndr CamuT~ de miid tetkikatını ikmal ederek, rnuf>ı'lsal söndu · · k nk y d .2 muhtel.itile bir maç .Yapacaktır. 

• tedir. fsmarfama ayakkahıf1r, her deiumumiliğe vermiştir. bir 'f1l1!tm'l<t Anlc1'1raya dönecektir. Beyo:tı~ • .('4'~ ç~"!ı~ a. da 1 Bu ma.ç Şeref .sahasında -Oynana 
8a l"J ı..... 1.1 Bu tetkik.at cezııf'vlerinde yuııl - nllılD.ar a aı . caktır sra yo 'e rap· ... natUI- D'lHI dütiinüb 11Jahata bir ~a.n- dün yangın çıkmıJ, itfaıye ~afın. A k. . ....... -"· Ü 

-------

yatı l rastla lan mnş~dllAt Döviz kaçak~ıl!ğının önüne 1 Dokıoru katle teşeblıUs ""' ol~kıu. ::.,:=::~· ,,..,. • ., VOTJm•den n araya !J!UllC~- ~ nış 
Basra yolile yapıian nakliyatta geçmek 1Çln 2t1nan eden hadem.e 'lm:gttn agır ---------, OtomoOit çarptı takimi SeçmlHGrl 

bazı güçlüider doğ~uiundan bun - • t-'1.. · T R A D Y O 1 Ş<>för Yuinin irjaremndeki 2m 1rn İstanbul _ Ankara güreş 'karşıl 
Jarın kaldırılma~ı ü:in alakadarlar J801 tntufr.er cezaya ten IJOr -------------'- [ımu-a1ı. otomoM, dürı. Dolmabahçe masına i_ştirak edecek istan~ul s 
tarafından teş~bbüslec-.! girisi1roiştir. Zabıta d,;viz kaçakçılığının ()nü- Bakırköy akıl hastanesind.e Muh- CIJ.lıl.A ZV!/941 caddesınden geçerken. Şlşbane ~n- best ve Greko • Rumen glireş takı 
Şikayet c<lile"!l müŞkuli.tm ha~n<la ne .geçmelc irin y.eni hır takım ted- ain i•minde ~inden çıkaıılmış bir 8: &at ayarı, 8..83: Aja.ns .haberle- şunda 30 numaraıı eTd.e ohır~n 1:3-lt ı;ef(IDeleri Pazar günü .Kıımkapıda 
Bağdad - ?.asra ara«ında ton ba~ına birler alm~ bulunmakudır. i had.emenin bUJ'ldau duyduğu Wliai - ıti, B.lB: Hafit miıiLik (PL)' ir45: Ev a~ında .. 'bir şa'h.<,a çarpmış, vucuchı - reş salonunda yapılacaktır. 
alınan 1 S-20 ~itn il-? Mcyda~e!: - Şimdiye kadar, ecnebi memle _ le, iıas.tan<!::ıİn. laboratuvar şeJi Or. kadını, 12.30: S~at .. ayarı, 12..33: :Ka. ımrn muteaddıd yerlerinden yaralan.! Bu müsabakalar.dan evvel aJan 
bezden Bilğdada kadar alınan 5,5 ketlerden yurdumuza gel~ ~ah..n- 1 Net' et Halil Öztanı katle t-ehbii& rışık .fUltı "\'e fukfiler. 12.50: Aı.ans m~na sebeb olm1r1ştur... t.arafından tecrübeli güreşçiler" a 
sterlin ücret meselesi g1-lın~kte~İT. cılann Ü.tünek bulunan c!Q, iz mik-~ eltiğin:i dün~:.; 8il)'lmızda yazmı~. haberleri, U.t5: Karışıg .pr.t:ı 'V~ tii.r_ ~ Izak, tedavi eailmek uı:ere ~ğ- ' Sında kafakol ve burgu müsabaka 
Tiie<:arfar Lu ucrctl.!r'11 Liı mikt.v tarları pM.aprHtlarından av~ı olarak • Hadise etraf.M.n. müddeiuınımU kfilıeı', 11.20: Ka.nşı.k müzi.ıt (Pi.), ;.!; ,ıu hastanesine kat-Orrılmış, ~for ya- ' cıa yo\pılacaktır. 
indirilmesmi alakadaT kumpanya - bir makbuz iU.eriııe yazılır, ve bu muavini Neca~i Kiitükçüof;lu tara - Saat ayan, 18 03 Radya cıBwın.g~ ktı- kalanarak baklanda takibata 'başian. 
lardan taleb etmişlen.Hr. ıDe>viet De- makbuz kendiler.i.ıte verilirdi. fmdan yapılmakta ol.an tahkikat eü- areti, 18.ff: Meydan fa.!lı, 11.30: S:ı.. mll}tır. Bu hafta yapıtacak fi§ mi:volları da hu lıatll'I yaptlacalc Bu usıılüu dahildeki konlrolu ratle neticelenm.i, v.~ sııçhı dün öi- at ayarı ve ajans habe>t'li:!!ri, U.45: Mahkemeye ~etmemenin 
naklivatta u:a.mi kohyhklar &Ös - güçleştird:ği ve ba:.:; h~dieekre se- leden sonra cürmü meşhııd 1.::anu;ı ~btelif ~list ok.uyı;:eulu, 2tl.l5: cezası maçları terdi~i g.ibi kıYnİ bir tenzi;it da ya- beb.iyet w~rrJi.ğj görLilerelc. bu işe ye- na tevfikan asliye 4 üncü ceza m3~ .l5: ~ gazetesi, 20.45: Tan.sil, Bundan tir buçuk sene cv\Jel Be - İstanbuİ Futbol Ajanlığından: 
pacaktır. f3ahrnfo bilhas.."la Ameri - ni hir şekil verilmi..'ltlr kernesine verilmiştir. 21.30: Konuşma., 21.15: Radyo Hiıon yazıdda Mıısta!a ıSl!lliılde biri bfr a- 2/941 tarihinde yapılacak lig maç 
kava fazla miktıud,, ihrn~at yaı>ıla- Badema. memlelc.etimizc gel .. ~ek Muhakeme SJrasında dok.tor <tke.stra.sı, 22.30: Saat ayarı.. alan.s lacak meseles'nden dolayı arkadaşı !arı: 
ca~ından ı·jccnrlaT hu mr.hw·hrın olan ecnebilerin hami~ bulun.duldan Ne,'et Halil v;.~'ayl .cliin y~ımız ha-lle!-leri, baı:aa, 2!.-415: .. ~dyo salon Mehmedi dövmitş, hadise 11.clti-,.eye in-1 Fenerballçe :sta.d.ı.: .Saat 14 Fener 
gidı-rilmew'..n 1-!t,..me-kt~di:le,- Diğer döviz mikdan pasl\portların.l ~·az.ı - sekilde anlatru1'h dinlenen şahlciler orkestrMı, 23 : Dıııı8 muzifı (PU. tikal ederek, Sulianahme..1 2 nci .aılh bahçe _ .İ.stanbu.lspor hakenı: Ş 
tarfatan Sıırfr~ hükürneti h~nüz Jacaktır. de lc.endfa;ni teyid etmi~lerdir. Suçlu ~za mııhkıemesind~ ıdurıı.~ma.sma 1Tezcan, yan hakem: Ziya - Necde 
kendi topıakhıruıdan geçen hatta Diğer h;afta.1, pasaporta yazılı Muh!!~ Knradıımaa ise, halu17Jığa Ankara borsa.s.1 ba..~anılm~t.ı.. Fakat, suçlu Mustafa Saat 11 oruatasaray - B,.,J"~k>M 
tenzilat y:ıpmadı 'hndan h·ı da ayn- bu mile tar, alakı:ıdd~lıır tarafından uğradığı :çin hu i~i yapma~a k-Rlk;ş- bilahare mahkemeye gelmemeye baş halı:em: Tarik Özerengin, yan hake 
r .. Hr mqh·"'r t·~kil f"tmektedir. sık, sık kontrol ediiecP.k. bordurulan tığ!llda ısrar etmi,Jtir. _ .. ,_ tamış. nihayet mahkeıne hakkında Bahaettin - Neş"et. 
l.r Küçük haberler 1J 'Ve sarfoluna:1 ~dövİ7İn ne m.\h~dla Hakim. hadiseyi uasu aurette tet- 20/2/1940 açılış - kapanış fiatıarı gıyaben re:vkii karan v.ermek zam- Şeref st.a.dı: Sa.a.t 10 Bey<Jtlı.ıspor 

_ . elden cıkanldılP bu sayede te~hıt o- ıkik etti.lcten sonra, katle tcşebbi.iıı ÇEKLER ret.inde k.al.mı.şt.ır. StJ9i}u nihayet dün Vefa (B) hakem: Nihad Derken, e Dünkü ihr~catımız 150 b:n li -
rayı bulmu~tur. Ihraç edilen madde. 
ler nra.<:ırnia Almanyny:ı yaprak tii -
tün YunanMana tmlu balrk, isveçe . 
deri bulunmaktadır. 

9 İki nydanberi mezun. bulunan 
Tıbbı Adli doktorlarından Salih Ha
şim Üsküdar adliye doktorluğd_na, 
Ü.:.küdar Adli tab bi Hikmet de Is -
tanbul Adlıye doktorluğuna becayiş 
oltınmu~lnrdır. 

Salih Başi.mi:-ı mezuniyeti- müdde -
tince kendisine vekalet eden Nuri 
Beller İstanbul Tlbbı Adli müşahade. 
hanesindeki eskı vazifesiM avdet et-
mi§tir. 

• Ticaret Ve:Cıileti derilerin stan_ 
dardize muameleleri etrafında ~er.i bir 
taliro:ı.t:name hazırlamaktadır. Bir -
kaç güne kadar ne~redilecek bu tali -
matname,Ye ;göı·e derilerin st.n.ndardize 
usullerinde daha sıkı bazı tedbirler 
alınacağı bildirilmektedir. 
e Dün Hava Kurumu İstanbul 

merkezinde manifaturacılar, keres -
tecil.er ve ithalatçılar toplanarak Ku. 
ruma yardım meseleleri etrafında 
bazı kararlar :vermiılerdir. 

Kere.steciler ilk hamlede 10.000 li
ra teberrüattıa bulunmuşlardır. 

' Çamlıcada yapılacak otel 
Çamlıca tepesinin belediye tarafın. 

dan satın alınarak burada modern 
bir otel ve gazino inşa edileceğini yaz 
mıştık. Dün Milli 'Eml5.k l\Wdürüniin 
riyasetinde bir heyet Çamlıcaya gi -
derek tepede ist,imlak ed lecek rerler 
etrafında tetkikatta bulunmuştur. 

Askerlik işleri: 
Şubeye da vct 

Beşiktaş AMe'l'lik l)aıhe9hu1en: 

Şultemi21de &ayıdh 1312 doğumlu. 
piyade asteğmeni Hasan o~hı İMı.ail 
Soyer <13289) niıı fubentiee miira -
caat etmedill t!akdirde hakkında. 
1076 sayılı kanunun mad.dei m&blıı. 
sana göre hareket edileceği ııan 4Jiu
nur. 
336 doğumlu kısa lmmetliler 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

A.9kerliğine karar verilmiş 3~ do -
ğumlu ve bu doğumlularla muamele 
gören kısa hizmetıı tam Ehliyetname_ 
ıııeı- ha1nrlık kıt'atarma sevltedile -
cetinden bu gibılerin durıımları in -
celenmek üzere en geç 25/2/941 gii_ 
n1ine kada.T -şubey~ müracaatları, ak
si halde haklarmdtı kamın! mııame
Je J&Pılacalı ilin olunur. 

lunacaktır. mah.i1"etiud~ ve mahkemenin sala - yıakal~k mahkl!meye ~Hm~. hakem~ Halid • Mfiniı-. 
Mevcud rlövizı hu surt"•le tl"shit hiyeti har:cinde bıılmuştur. DaviUlln Açılıo ve kaz;ı.:ı ;ı.11 oradan da TevkifhaGe.}"e gönderile - Karagijmriik sa.kası: &ı:ıt 14 Dav 

edilen ecnebiler. memleketımizden .ağuceza nıahl:ı~m~i.ıc sevkine ka - Londra J Steri.in 5~ rek. mahkemeye gelmemenin eeza.sı_ paşa _ Eyüb hakem: 'Bülend Tura 
gi~erlerken ı1e avni kooıml ~·e mua- :rar vermişti,., ~w-York lOO Dolar ll2..2D nı Qekıni,tir. ıı yan hakem: Fazıl - Zeki. 
me1Pve tabi tutulacaklardır. Muhakemeye bugün ağncezada Cenevre 100 iwiç. Fr. 30.7941!> -- 'saat 16 Ferikö:y • Güneş, Şişli 

Hamil bulunduklar; t'1<ivizleri ne- .devam ecÜler:ekr.ir. Atina 100 Drahrnl 0.9Eli0 c T i YAT R OLAR J ıoo. m: s.e. ıam. i Akal, yan ıhukcm; H 
reve ve İciml•'re hozrlurdeklarını a - So!ya 100 Leva L61S'~ • 'I lid M 

ı h k ' - unır. lakadarlarn isbat edemiyen er a ·- Heybeliada Ha'lkodası Macirid 100 Peçeta 12.89 
kuırla taK;bar v;mıla-aktır. BeJgrad ıoo Dinar '3.1625 ~ebil' T<iyatresn Erk~k mektebter 

'Bu usul, ec.nebı dövizi a'3n ve Heybel!adada. Ha.lkevi kurulunca • Yokobama 100 Yen 310175 tı; Tepebaşında. dram 
salan bazı acııt~Ö7lerin de mevdana ·ya kadar, bir Halkodası -a.çılı:n.a.sı ka- stokholın 100 İsıreç Fr, 80..88'75 bsmında VOieyboi maçlarJ 
çıkmasına scheb obca ktır. - J ranlaştırılm.ış ve bu maksadla bir hl- Altın 23~ !~ Akşam saat 20,ıo 'da 

na tutwmuştur. Heybeli.ada Halk.o • 1 M.ÇŞAUD..ER 
Dış piyasalara dasmın ;açıl~ ~eraSiıni, .. H~lk~vi~ -: •----E&h-a-m--ve_T_a_h_v_il_iı_t ___ .. Yuan: ~Y ısatıaı.ıre 

ktanbnl ~ek Mektebleri \'oley 
bol Lig lieyeti B~kanlığı.ı:xlıı.n: ~ 

211941 Cuma cünii Eıninıtnü Halk 
sa1onunıla y.a.pıle.eak m~lu: 

tinin yıldô:ıiırnu olan onumıızdekı <+-L' 
ısmarlanan maHar P.aear :günü yapılaeaktıır. Y~ni HalkO- Ergani 20.95 '&.:>ı..iklil cadde.sinde Komedi kısmında 

Son haftalar içerisinde Amerika- d!W 19 8 Akşam saat '20,'30 da Heybe-l~i seviııdiımiştir. Sıva.s - Erzurum 5 .5 Saha komise.r-: N. A,ygen. 
ya mühi ll'mkidarrh efya SJP3'~ e - --------------
dildiği gibi., lngi}jz müstemleke vel J R T J H A L 
dominyonluill! sair Uzaksark nıem . . 
1 k 1 · b'' ·"k 'kt d · · Merhum topçu ferik Alı Refık Pa-e et erme u\ u. mı aı: a şıpazış- . 
[er yapı)mı~tır. Diğer taraft«n, ce- fa -,;evce.si, Anadoltı Sigorta Şirketı 
nubi Afrik~ ile son zamanlnrd.ı ti-! mecli.si :da:re l'eisi Genern.l Şefikin 

• ·y .. ~·nıizde büyiik bir inkis:ıf kayım·alide.si ve Nazım Oskayın vali_ 
carı vaZl -. ı . ·· k•t f t t-.. ··ıd .. y.. I·' k dc\rla· ~a·ı.- fın _ıan desi Bayan Emine Mmş a ıve a e gorıı ugıJ a ,\ a . . · • · u . 
b·1d· ·ı kt d' Ma1fün oldul;u ü- miş.tir. Cena-ze.sı 21 Şttbat Cumartesı ı ırı me e . ır. "' - · k .. k .. 
zere .aon defa harİt:e ısmaı !anan 675 günü öğle vakti Goztepedekı oş un-
bin İngiliz li~;\J.k dcrilt-ıden 400 bin den 'kaldırılacaktır. Merhum~e rah. 
f ngiliz lirah~ı cenubi Afrikadao met diler, aile.si efradına tazıyet be-
getirtilecektir. yan ederiz. 

( 250 üniversita!4 genç tayf· re ile uçtutar ) 

Sömster tatilinden iııtifade edt:n Genç Üniversiteliler geç ·vukte ka -
Üniversitenin muhtelif fakülte1erine d.a meydancil'l ka~ıırak, kendi -
mensub gençler, 2 50 ki5ilik bir \a- lerine vcrikn inhan dinlemiş -
file halinde Y eşilköydeki Nu?"! De - ier, ve ltend;lerine kar~ göıı-
mirağ 1-hva meydanın~ gezmiı'er- ıteTilen a\fıkaya te1Ckkür et -
dir. Nuri Oemiraitn Beşiktaş\aki miflerdk Resimci~. Oniveraitd 

Sıvas - Erzurum 6 19 58 KİR&LIK ODALAR '.ncaret L. - Hayriye L. sa.at 14 3G. 
~il - Vefa L. saat 15. Sıvas • Erzurum 7 Hl.58 

'--------""' 
Matbuat Balosu 

Basın Birliğinin tertib etti~i yıl
lık -balQ ömüm~deki Cuma.rtesı ak_ 
şamı Tak.siıırıde .şehir gazirlo&lında 
verilecektir. 

Raş!L Rua 'l'iyatrosıı Hakem: Ahmed. 

* 
21 Şubat cuma 21/ 211941 Cuma -günü Beyoğlu 

Bakırköy Miltly:ı.di sine- evi salonunda yapılac.ait maçlar: 
:ıınası 24 Şubat PaE.artesi San'at O .• Haydarpaşa L. sa 

Beşik.tqta Gürel 14.3-0. 
sinemasında Hakem: Turgay . 
AŞIK LAZI.l\I Boğziçi - Galatasaray L. saat 15. 

Komedi 3 perde H.akeın: ~n. 

Balo akşamı, eamıı .aalo.nla bar -----------------------------: 
kısmı eda gazinonun muta.el müşte. 
rileri i~in ı;erbest bulıına.caktlr. 

,. Jlaıhterea K:a«ı!Wy llaJkı 

OPEBA 
sinemasında 

Tiiı1t san'atkirla.ruun 

yarattık:an 

KAHVECi 
GÜZELi 

~ORHAN URALumınıı~ 

1 KARlKATUR ALBUMU I 
-
1= i ÇIKTI I j 
= Güzel renkli bir kapak içinde yüzlerce siya.!, !çt;mo.i zarif 5 
::S nüt.di karikatürler. e 
:5 Müve~oon ve bayilerden jsteyiniz. a 

\ı. fiATI 30 KURUŞT!.iil. ıumıııı~ 
YILDIZLARIN EN ATEŞiNi JENNY JUGO 

Size Bu Akşam 
Gala Gecesile ŞARK SİNEMASINDA Eski 

Ekler 
&erlerinin en neş'eli ve koaı.iğj e>.·.::.ıı 

NA.NET Sokak 
Çiçeği 

Filmllıi takdim edeeek, şarkı sö7leyecıek. Mi zevk ictıule blrakaea.ktw. 

fabrikıuıında yapılan tayya-relerle, 1ı'ençler bir tayyarenin -inin~ sil- .. •••••••••••• 
biitıiiD talebeler açurıalmaılau!a:, Nlmektedir. 

lllmnaralı yerlel'hıO. önceden tedarik ediub. ••••••••••• .. 
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diyor ki in rth · Oerne · Bin Zl 

Millt Piyangonun 
bir senelik safi 

karı 2.620.312 lira (Baş tarafı 1 İnci sayfada) 911 1912) Tn k İtalya Fakat İtalyanın çok kanaması vı; ( 1 r • n 
~:;:ı ::::~~~ :r:ı:~~ sh:u~: • yanga.un<;~:: b~Ciin~~~!;~~~I-
de, İtalyanın k.ı~ıı.nçlarının laşey o- ha rb la n ı· n s o b eb i er ı· kımızın yüksek alaka ve teveccü -
labileccğinin şimdiden görülüp keş- " l hüne borçluyuz. Nihayet halkımız 
folunınası sebeblerile Mussolininin bir piyango bileti alırken ayni za -
41ziyanın neresinden dönülse gene }';azan: Emekli General H. Emir Erki/et manda bir vatan hizmeti yaptığına 
kardır> diyerek bir taraftan Al - - da kanidir. Çünkü milli piyango -
manyayı makul bir sulha imale et- ' nun safi karı sanbmine kadar Milli 
mesi, diğer cihetten maharjbler a - ) • Müdafaa Vekaleti bütçe&inin hava 
raııında bir sulh tavaasutunun hu - _,./ı.··~··t,t ·, . · •·• KARA oE.ıt-l \-Z. kısmına irad kay<lolunmaktadır. 
aulüne gizli bir surette çahşması ', ,"· --...:,., _ ._, Piyangoyu 36 iO numaralı ka -
Pekala mümkündür. Bundan dola - '. ~--.. ', - nunla Hava Kurumundan devir a -
}'ı, F ranko - Mussolini ve F ranko - •• "',: _, lan Maliye Vekaleti bu işi azami ta-
Petain ziyıaretlerine atf ve tahmin ' ·-\.._•·,.• .., sarruf ve randımanla idare etmeği 

Sayfa & 

Hadiseler Kartısmda 1 
Beterin beteri 

İnsaflı tüccar killı'! det ler} 
- Yüulc yiiz H.r edene. 
- Yüzde yü:ı lı:ar eden nasıl in-

saflı olur? .. 
- Yüzd'! üç yüz kar eden tüc

carlann da bulunduğuııu gazeteler
de okudum da ..• 

izdiham * 
- Kalabah1': olrruyaıı, izdiham

dan eser görülmeyen yerler nere
sidir~ 

Kadıköy vapurlar., tramvay-

- Niçin added.iime'!İn, margarin, 
makine ya~l kanıık olal\ tereyağlar 
da var. 

* Huabını bilmek 

- Hes<tbını bile!'.!, borca f'l'İrlQİ... 
yen insan kime elerim? 

- Ballildnn, kasahdarı vereM
ye elan, iİyeccklerini tak.itle teda
rik eden, ve ay başmdıı eline geçen 
bütün pamyl bunlaıQ veren kim.ae-
yc derler? 

- Hesab1nı Lilen borcm:t Iüroeıe 
bu mu) 

olunan malcsadlardan bir tanesi de gaye edinmiş ve bundan seınereli )ar]·· 
•ullıa tavaısut ihtimali olmuştu. Biz nPticeler elde etmiştir. Beni şaşırt1yorsun, halbuki 
de o vakit bu ihtimali dikkate ala- M ll '-v5 tr'ftnwaylard;1ki, vapurlardak: izdi-

- Tabii bu, ıty ba~ında bakkcla, 
kasaba, kömürcüye botçhmnı öd& 
yemeyen: t:ıbit!crden hiç birini ve
mediğl ic;in icra dairelerinde, mah
kemelerde sürüklenenler de bula-. 

k ki f i İ piyangonun 1940 .ta~ m hamdan bah·--Je-ı'nı·z. ra tet "k etmiş ve gözleri harb ö - 1 d l 2 f k .. ~n • ~ 
le 'h . 1 yı ına ai aylık sa i an - Pazar gu··nlerı· aı'nemnlarııı ha-c ve ı. tiraslarile kızmı<$ o an mu - 2 620 312 1· d f. k. · 'd 
h 'bl . . ıra ır. !! ı pıyango ı a 1 .. b " .. d t I an erin makulatı kolay kolay gö- . . . d k d •. 1 b' ını ır gorsen, s~n e ramvay ar-

bil le • resrmn ıra ay et tın en aon ır ae- d l d · d ·h d -re J ~eklerini fazla ümid Nlere l'k f' k~ 1 601 860 I' dı a, vapur ar a ız ı am an eser go-

nuyor. 

* hfty r le t kt b b P O ~ ~! .. 1•• A ne 1 sa .. 1 a~ • • . • . ıra r. rülmedigwi•ıe kanaat .. etirirdin. a e llpı mama a era er e • - '"'• - Buna gore mıllı pıyango hır seneı " 
tain ile Frankonun muharibler ara- og U K 11 ' -ı. zarfındn 1,018,45 2 lira fazla kar * 
sırda mıı1<:u1 bir sulh için tavasııtut temin etmi tir. Sıı.fi kardaki bu ar- Sağlam 

Müıteri&ini memnun eden 

edebilecek en münasib hir meTkide d 63 
b J tı'! ni"'beti yüz e tür. - Saalam kadın .~orabı ao .. v.du"'n u unduklannı yazmı,ulc. ,., · .. 

- Müşterisi:ti memnun eden bir 
kasab tanıy•n musun? 

- Tanıyorum. Kıvırcık ye•.İne 
kızıl kara:na.n verir. Bııo-ün ise bizzat Japon haric.iye •· Satıs usuUerinde de mühim de- mü~ 

-.. • <!i~klikler yapılmı, ve ezcümle pi- - Cörm~ı; olur muvum. Sabalı-nazırının, lngiliz dıt işleri bakanı • G T a r a b \ u s u vango idaresi ile baviler arasındaki leyı·n gı·yıliyor. Ancak. öale vakti - Müşterfaini b;:yle mi memnun 
ediyor? Edene bir mektub yollıyarak bir • ·-' .., 

1. biJet satrııma tavnssut eden baş ba- yırb1ıyor. sulh tavassutu yaptıqı haber veri ı- 1 d l 
vfük er ilıra e i nıi•t:T. Bu münaıe- - Bu mu ııa!!l!lm) Yor. Filvaki Japonya, böyle bir ta· Şarki Akc:leıoi:ı ba'~umı eösterir harita 1 b k · l ·-

d .. bete ayi omısvon anndı:ı. yapıl - - Bu sa~hm ya, l!'İyildi~ antla vaısut yapmağı kendine zai gore- 24 _ daha verimli, iklinu de Sicilyanın- •· d 2 46 · b · d k ... 
mış, yuz e . rı.g Ptın e i tenzi - yarnlanlar ela mevc:ud. 

- Tabii, diqerleri lovırcık yeri
ne keçi veriyorlnT". 

* cek derece sulha muhtaç o1mryan 1911 • 1912 Türk _ Jtalyan kinden AZ farkL idi. Bu e1·alet rn~- }attan 210,646 liralık bir 'kir hu _ * 
bir devlet farzolunamaz. Japonya • • b bl . den bakımından da. oldukça zengın sule crelmi,tir. 
ııenelerden. yani f 0-1 l yıld:ınberi harbmın se e en idi. O h3.ld~ cenubi ltalyanın, her 
h . . Milli piyangonun idare maıraf-

Yazık oldu 
Sal, haliı 

arbedi}•or. Onun kara ve hava or- 191 1-12 Türk - ltalyan harbi, sene kom~.u vey.a uzak memleketle- H 1 b 1 l lan da azalmı .. tır. M<!mur maa~la _ - a is tereya~ u mak müm-
dulan fevkalade yayılmış ve son ltalyanlann Garbtrablusu ve Binga-

1 
re çıkarmak. ve ,göndermek mecbu- nnrla eski kadrova nazara!'\ ıenede kün müdür) 

- Saçma olmayan bir yeni şıir 
büiyor musun? 

- Biliyorum: «Ynzık o1dı: Sft.. 
leyman efe.1diye. 'l kuvvetlerini ~rfetmeğe yaklatmıt zi eyaletlerimizi zaptetmek. arzu&le riyetinde bulunduğu fazla nüfusunu 26_85 7 J;ralık bir tacıarruf vardır. _ Niçm mümkün 0Jn,asın, veje

hulunuyorlar. Deniz k11vvetleri de, bu yt?rlere ve Preveze önlerile Ak- tercihan buraya •ıerleı;ttirmeQ-i üınid F'evkal~cl- nivanP,oların ihdasından talinle, kuyrulr:: yaiile kanşık hıılis 
mütemadi d~barkmanlım ve çok u- denizde do}a,..·an 00emilecimize vuku- edebilirdi. Bundan ba~ka Libya. (.e-- saf tereyaı;lar vardır. 

- Bu saçma d_eğil mi" 
- Hay~~. daha çok saçma olan-• dohm ;ı,.: .. ,._..-\ lii'?ıımlu ıo:i:hü1 .. n mas ... 

zun ve genis deniz yollarını himaye bulan taarruzlarile baglar. ltalyayı belüttarıktan Siiveyşe giden deniz raflara ra"mı>n idar~ macıraflannın _ Vej"'t \lin, kuyruk yağı ka.-ı~ s..f ebile. diğerlerinden daha ad ~~-ı Trabius ve Binga:.:i eyaletlerimizi yoluna hakimdi; bu ıJbeb)e İtalya, . sattcı hasılatına olan ni•beti yüzde tırılınca ter,.yağ snf h:ılis addedile
ları tesadüfen okudu:n da .. 

r:J ,rm..ıt fl-ulii.ı1l yı rnıs veya daha a7. yorgun egt - zapta ~vkeden amiller ise bir taıaf- bu eyalete ti\hakkümle Maitayı hü- 2, 18 e inmi<1 ve h., sPh!'ble mas _ bilir mi? 
dir .• Elha~11 • ,Taponva~ı? iktısadi, tan, yarım asıcdan~eri t~ı~kkü! e- kiimsüz hırabcak b:r vasıtayı da Taflar da vüzde 0.68 nİ'lbetinde bir --------------------------------
malı ve sıvası takatlenmn de ~n ı den yeni İtalyanın, kendinı Roma ele geçirmi~ olacaktı. E1ha~ıl. ltalya, tenalcus olmu .. tur. L E b• ı• d • il =ı 
Jıadlı-re geldiği de söylenmektedır. Sezariannın Akdeıüzin ıimal vece- Libyaya ~ahib olmakJcı hem Bizerte- unları ı ıyor mu ı• "ınız. t' 

n 1 b L d" h Biitün bu neticeler, dünya vazi-oununla beraber Japonya ya nız nub sahilleri oyunca uzanan ~e. ''Tl ye mukabıl bir te dirt vaıııtaır.na ve 
Ç _ıd vetinin buhranlı h1r devresinde el-inle silahlı ihtilaf halinde olup malikanelerınin varis. aa etme-ai ~e hem de Egeye karşı bir cepheye ma-

lı de edilmicıtir. 811 .. ~zivı-t norrnaf hir şimd:ki harbe girmiş değildir: bu diğer cihetten Osman imparator- lik olacaktı. 
ı1ebf'b)" sulha tava .. s•1t edebilir. Ja- luğunun türlü ihmal ve teıeddüdü İşte bcı aebebler)~ İtalyan dıs po- hale döniince. milli nivan~onun da
Ponyanın teklif edeceği ciddi ve yüzünden Avrupa ve Aayadaki u- litikası, Llhvıı üzerinde kendine hak- ha miihim inkioıan~r klıycledeceği ta 
rnakul bir sulhu fngiltere ceffelka - zak hi.kimiyetbrini muhafaza ve i- lar tanınmak için garantiler ararr.ak- biidir. 

ipek çorcbm tarihi 1 

On beşinci <ısırde. ipek F ra;>sada Holandadaki Brak şehri. dünya.o 

En temiz şehir 

lem reddedemez; Amerikalılar da, dameye muktedir olamadığı gibi la uğra~ıp dnnıyordıı. Bununla be- Ru~ün pivan~od"' ,.,.i;riilen teka -
2 ten ne Japonya ile ve ne de Al- Afrikada dahi, Süveyşt~n Atlas Ok- raber onun gürültülii irsi ihtiras ve mülü arhrmağa v:ınyac"k tedbirle
nıanlarla harbe girmeğe teşne gö - yanueuna kadar u7anan eyaletlerini emelJeri İtalyayı daha ehemmiyt'tli rin ara~tmlrrıııema ve tatbik edil -
rürımüyorlar. Kira ve iare kanunu birer bir~r kaptırarak n:hAyet kap;l- «İrredentan hedeflerine sevkedi- meı1\n ... bundan !lt>nTa da devam o
meb·usan ve ayan meclislerinde bu- mak sırasının Gaıbtrablu:ıl! ile Rin- yordu. «halia lrredentan çözülmez lunacak.tır. 

kullanılmaya b<lşlanmıştı. Fakat 1 nın en temiz ~ehri addedilebiın.., 
henüz ipek çorap yapılamıyordu. O Brak ha~ı kııt'ıye? sokağı k1ı.let• 
devirde orap yerine f'lbise kuma- ~ezler. ~enede hir defa beledıye• 

ç • . l nın kontrol memurları evlerde ta.• 
şından di.kilmi.ş çoraplar gıyıyot ar- van aralarından mahzenlere kad8' 

ı.:ün müza~ere olunabiliyorsa, bu, gaziye gelmı, olnıas,dır. 1talya demektir. '<trredentismeıı de --------
ancak b-~~~s ınevz~u kantmun tat - Filvaki, te~ekkiil edeli ancak ya- İtalya dı'1nda bulunup adet ve li
bıkatı yuzu~~~n Bırleşi~. Am.erika - nm asır olan yeni ltalya, Avrupa san itibarile İtalyan olan bütün 
n:n .hn?b.e suru~l~nmeııını_n bır emri rekabetlerinin hedefi olduğu birçok halkın ve hunların Sı\kin oldukları 
vakı halıne getınlmemesı kayıd ve asırların uzun ve acıklı encam ve a- J • f } d ı · 

1 d yer enn ta yay-" ai o.ması nazan-

Dun 6 heyaz zeh:r 
kaçakçısı yakalandı 

dı. l 559 ~'!nesinde ilk defa ikinci temizlik kontrolu y~parlar. Temiz 
Hanri örülmüş ict:k çorap giymiıtir· olmıyan ~vlerden cf'za alınu ... Fa
Çorabı ören, y3ni İpek çorap muci- kat uzun senelerdir ceza alındılı 

di addedilecc" .kimse bir kadrndır. pek. az görülmü~t~r: Çiinkü . ev!er, 
Fakat ismi unutulmuştur. ~ehnn sokaklıırı gıbı çok tem~z.dır. 

~arti e ir. krbetlerini pek çabuk. unutarak., yesidir. 9u suretle İtalyıı ht."r 'ey- (Baştara.fı ı lnci ~yfada) 
Şimdi bütün me~~le, lnfltehe ~~e kendini eski Romanın, Papaİaun, den evvel cenubi Tirol, Triyeste, çakçılarm üzerleri aranmış, cei:ılerin -

Almanyanın, hiç ır tara f'nuz Venedik ve Cenovanırı hep birden Savua, Nis v~ Konikaya bak>yor de mühim miktarda eroin bulunarak 

_. ................................................................ --........ .._ ...................... ..... 
rr--...."">''-r'-:::~-~ \ 

kendini mağlüb addetmediği halde, varisi ad ve ilan f~c.1 :yo:- v~ gözleri, dernekti. Anr.ak onun ne siyasi _ as- müsadere edilmlştir. 
"ıılha te"ne olup olmamalarına da - evvelce bu imparatorlukları~ mal k • b 

E. Al erı ve ne de ıkt·s· -1 Aı kuvvetleri, u Be h"r lta"akcıJı<S-ı yaptıkları yalı ve bağlı bulunuyor. ~er - ve mirası olan her şeye, büyük brr h d fi h ,.ı;.ı • yaz ze 1 "" ' -

ma'lya ve İngiltereden biri diğ~rini ~tiyak ve ıhlirasla çevriliyordu. k~n ebı~~km7y"!~due.ld<." etmesine ım- nı itiraf eden üç .suçlu da. dün ;wliye 
kat'i surette altederek mutlak bir F ırkat, kendisin:'l henüz yeni Lfr B l f T 5 inci cezıa miidöe:umnmiliğine tes -

• idare hakkı ... 
l L d l I k _, ,_ unun a berab~r talvada, urıu- lım· olnnmu.ş1ardır. c·han hakimiyetini ede etme&. az • ev et o a-:ı .ıer;n ı:>İinyevi zafları k bi dl 

mind•. ı··e elbette ki bunlar, biri he - olması doiayısıh, kendine ve diaer- ·~~ya ın 'r ~emanda il~a~ e i .m<>- Bundan başka Beyoğlunda Büyiık · ve bir ""ell" erkek aL dar devam eder, ondan sonra nsıl a.lA 
'· "' \ ~ sının pı>k tabıi olduğıı fihıne nııcıl- 1 Bll' genç lu~ " ... 

hemehal nakavt oluncıya kadar, lerine iti_m_adL yok~u. Bu sebeble mıştı. 1 O VlldanbP.ri de T~nu~a k~v- Bayram sokağında 13 numa~a 1 ev - ıeıerile fikir birliğinde değiller. Sevi- kadara geçer. Artık ana ba.ba dür.o.er! 
m;icadeleye devam edecek ve bu burnu dıbınde olan Tunwru elden vetli bir İtalyan muhac~rnti baıla-ıde oturan AH, karısı Rahm ye ~e ş yarlar, niyetleri bir an enel evlen- gemide asıl mes'ul olan kaptanlara. 
yüzden Avrupa hs.lk ve medeniyeti 1 kaçırdıktan "başk'l. Mısırdan da sar- mı'-tı. Tunus e al-t" . ehirlerinde- kardeşi Sadulla.hın da beyaz ~ehır mek, fakat her iki tara!da da bnba bırakmak keruiilcri iQin .sadece bir 
c. ok zararlar görecektir. F;ı.k.at. her fınazar etmı-k zaruretini duymuştu. lci heme b'·ı·! .;_!nındJ v.. mali IQçakçil.ığı yıaptı;Klan ~abıtaca tes - anne bu ka.rara muhalif. Gençler ba. müşavir rolü alıkoymak mecburiye_ 
k b l f n u un ıL.IS<l t - bi dil . tir 1 1 - t k ldir ı i taraf, henüz har gaye erını or- Bununla ber:ıber, Avrupanm büvük j.,fer ltaly•ı t ~· i · · Jıı·ne geç- t e 1 m;ş · na yazdıkları mektubda bu çıkmazf tindeler. Artık genç e.r mus a · • 

1 ed.kl . - .,. ~ l a_ır ennın ~ 1 b" ' h'· t h" i b 
müle ederek tesbit ey em 1 en- milletleri arasına en son girmis olan mişti. Tunus ıı~hrinin dolaylarına da Dün bu evde an ~r a.raş.ınna ya- sokakta gizli bir geçidi na.sıı bul~a~ Jer, fa.kat ~m~ , .. ~· sevg mec U.. 
ne göre, egu er mukul. mantıki, ve İtalya, bu büyük ınılletl..,rde!l fn .... ,il- İtalyan "ft ·ı · - .. 1 dı· hal- pılmı.ş Ra.hmiyeye aıd konsolda bir ıarını 80ruyorlar. Bana verdıklerı riyeti bitmem ıştır, olume k.a<iar de-

k •. ,., çı en gocmuş er . • , . . . ·r · 
mun .. if gayeler be_sliyorla:r ise. uv- tereyi Mısırd:ı ve Fransayı da 1 u- yan usta ve ame],..si en büyük inşa- miktar eroin bu unmuştur. mal1mınt bir fikir edl.nmiye kafı de- vam edocektır, bu vazı enın. yapılır-
' Ptli vı> müşterek ııulh tava!'lsutla - nus ve Cezayir<le V<?rleşmiş görü- at işlerinde kıılbnılıyordu. Tunus Zabıtaca sorgulan yapılan EUçlu - ~ildir. ken zevkle yapılması da şarttır. 
rile harbe son vererek sulha kavuş- yordu. Fas ta f'rcınsamn eli altında fabrika, imaluth.ınc ve ticaret evle- l!u"ın üçü de kaçakçılı.it yap~adıkl.a - Ana babada tahsil derecefil ned~, Baba ana ile çocuk arasında mc.. 
rnak imkanları büsbütün yok de - idi. Bu suretle batı Akcienizde ele rinde hemen hemen. verl:Jer kadıır nnı senelcrdenberi maı:ı. .aıle ~roırıe içtimai seviyye ne halde, ve evlenmı- sela bu hadisede olduğu gibi ihtilM 
ğ'ldir. geçirilecek b:r ye~ kalmamıştı. Bu İtalyan vardı. İtalya;ca, Tunusta müpt.elA bulunduldarını soykmışler - ye muh:ılefe'tlerinln nsıl sebebi neden çıkabilir, bu takdirde gençlerı'n keıı,. 

Japon hariciye nazırının Edene denizin yalnız do~u haV?a .. ında. konuşulan .6vrupa dili idi. Görülil- dir. ileri geliyor, bilmiyorum. dilerini idare edecek vnzlye1ıte bnlun-
ynzdığı mektubun bütün münderi - Bingazi ve Carbtrablus11 eyaletleri yor ki, ltaly·anın, hır gün Tunusa el Bunlardan Rahmiye, 4 saatte bir Sonra gençlerde tahsil vaziyeti, malarma rağmen, karar hakkını 
catını aslına mutabık surette henüz - yani es~d zamanın. Libyası - kal- koymak için, hazırlığı çoktu. Tu~us burnuna beyaz zehir cekmediği tak_ servet;. vaııyeti, geçimde i.Ctikl!l olupjmutlak olarak kulla.nmala.rınn t.a
olcumak ve görmek kabil olamamış- mıştı. ise o zam~n O:ıımanlı imoar:ıtcırlug~- dirde ya.şıyarruyacağını dahi ilfıve et- olmadığı da belll değil. Bu bakımdan raftar değilim. Zemini müs:ıid btr 
tır; bu sebeble lı4'!r ~eyi bilmiyoruz. Garbtrabfu"1'1. Tunu:.. ve Cezayire na sadeee i~mı-.n ve resmen tabi hır mLştir. mü1Alea yftrütebllecek durumda de~ hale getirmemişlerse bu, daha 2J7a.. 
Bundan baska bu mektubun. Gene- rıisbetle bir çölliik ve çoraklık ol- beylikti. Alakadarlar, keyf.;eti bir zabıtla ğilim. Buna mukabil Bay cE• Ue Ba.. de icab eden yoldan gidememiş ol,. 
ral Frankonun Fransanın İtalvaya duğundan şiiphesiz az cazibdi. Fa- Türkiyenin Ru~yn tarafından te.bit ederek, üç suçluyu da w;l!y~ 5 yan ,z, e umuml mahiyette "bir dil- malarını gösterir, karar hakkını kul. 
doğru vaphğı seyahatle de al.akalı kat, çok eski zaınanlardırnberi Su- mağlub edilme~i ve Sivaııtoprıl ı;ıu-ıinci ceza müddeiumumiliğine gönder. sünce sunaea~ım: !anmayı talik ederek Q X":\\l ~rer • 

St: tJ ... ~ ... -ı.!..,.,adığına vakıf değiliz. Bu- danı medeni dünyaya ba~i~Y~'! ldh- ahede!İnin aktediime~i üzerıı:e, mi.1lerdir. ~ A'la baba muayyen blr yaşa ]ta a' ıcaailt ent:mm1yetle kaydedilse 
t.u. Ayni sınıftan North _,ııı.'w:-J-; Ma-. '~n vo11arı h•m><fan ~l'Çtıg! ıçın bu 18 78 de f-.nJ,.,.., .. Berlın kongreıoın- ,..,.:-_ r • • -v • i:illf.;_•WUaıtı .......... ı.:ecavuz ah - azdır Fransız - ~iman mütareke -

ı "'~to t.a "'unlafi'benzer • ,. ı-'Y nl ,,.~, ~ r .Wmı' Meb'usu 'le eskl Adliye ık· r· ·. . . • . .j . . . . gene 1938 sene«ının Teşrinievvelinde ~ n, u · . . a .. a~n rl'mi.Sile boşanma u.cıulunu . . · amı Dgılıı sıya.setme tamam!Je uy_ sının spany_:ı vasıtasıle neticel,.nmış 
tezgaha konmuştu. J Halbuki bizim Medeni Kanunun ge ıkı buyuk millet vaktile denemi.~ler. Vekilı gundur. olduğu malumdur. 

•Son Posta~nır. edebi romanı : 

Aş" la 
Oynanmaz! 

Sacide ile Meziyet sekiz vapuru
nıa girmi~l~rdi. Gi.i\ ertenin kt-ndrına 
d<tyanara1t. iıkde üzerindeki arka
d~Iarile ~onusurlarken Selimin gel
diğini hayretle. gördüler. 
ıc·· - Siz~ laz;r~ olduğu gibi teşek
.h\lr edemem:ştim karde~lerim, bu 
1 rnalimi t• lafi için arkanızdan koş
turn. 

l :- Alhlıa ısmarladık Seliın, söz
el">rni unutmayın 1 
.. - Bilaki.,, onl'l.rı c;ok <lü~ünece
airrı s d aci e. Gi.ılc aült" aidiniz. K .. " . 
b· .k~abalık vapurun arkasından 
t~r 1 1 sanıye hüıünle, acile baktık
ıık; son~ Yavaş )'dva" i!:kt>leden ay
ma ı, te~ Tar f'Vf' giden yoJ.uşu bT-

htnaga başladı. 
~ ay ı.-ğJ alttrıda yllklrz-

landığı harikulade 5(ecelerden biri 
idi. Genç adam kendisine çıl~ın ar
zular veren ~.u güzelliği görmemek 
için önüne bakarak ağır ağ1r yürü

yordu. 
Şimdi karısmı kendisinden ayı

ranın anne3i old•ıgltn.ı emindi; fa
kat dünyadn en çok sevdiği bu iki 
kadından hangisin\ fr la rdebıliıd1~ 
İkisini de ba~İ(a La~k ı hislerle, lakin 
kalbinin biitıin sıcaklığile seviyor
du, ne bir(nde;ı, ne de di*eriııden 
ayrılmasmd imkan ol.ıı.ınazdı. O 
halde? 

* Mediha ha.mm ga7etesin? okuyor, 
Nesrin kabv.sln ecliyorrtu. Telefon 
çaldı. 

- Kızım cevah verir misin? 

- Siz 
bana aKl 
doğruda-n 
lursunuz. 

konuııun an-:'lt', nasrl olsa 
bir ~ey ol".lladığına göre 
doğrııy-ı cevab vermiş o-

Mediha hanım ses cıkanna<lan 
yerinden k:slktı. Kızının henüz ken
disini alakadar eden meseldı:rin ha
ricinde hiçbir i~le uğraşmak isteme
diğini görüyordu. 

- Allo ! EvC't burasıdır efendim. 
Kimi istiyorsımu:d M"!diha hanımı 
mı? Evet heı-im, siz kim~iniz efen
dİ<tTı? Selim mi) Boniuı yavrum. 
Nesrinle konu.•maİt mı istiyo,.~unuz? 
Yanımdadır. Bir dakika miıııaade 
edin. 

- Hayır anne, hemen d!'ğıl, bir 
iki sanive sonra ... 

Mediha hanım kızına b ;ı.k! ı. Yü
zü sapsarı olmu!}, elleri fariyordu. 
Tekrar ahizeyi eline aldı, konuş
masına devam etti: 

- Nesrin şimdi ı;<elecek çocu
ğum. Siz nasilr.ırıız) Ala rnı~ Mr-m
nun oldum. Size artık hastalıktan 
bahsetmek memnudur demek. Pe-k 
giizel. Anneniz iyidir inşallah? İşte 
Nesrin geldi. Allaha ısmarladık oğ
lum. 

- Bonjur Selim. Ya! Buna ka
rar verdiniz öyle mi? Ben ne mi ya
pacai;,'lm? Birden bir~ buna cevab 
veremiyorum. Bir sene, p<'k uzun 
bir zaman .. Meseleyi hal mi ede
lim? Anlı} amıyoruın. Iknim ser
bestliğim nıD Serbest olup ne yapa
yım? Hay!r, ben: sıkan hi~bır vaıi
yet yok. 1 apu sen~leri mi? Ha. e
vet vaktile bunlan bana vermiştiniz 
ve çantaya koymu.,tun.ı, Romanyu
ya beraber gidece~imiı. için bütün 
evrakı bir araya toplamı!!fık. Onlan 
mı istiyorsunuz? Peki.. bu abam 
trenle mi. vapurla mı hareket l'de
ceksiniz? Ati, knğıdlar• Sirkeci ga
rına bizzat ~ctiriıim. Kaybolmaz, 
merak etmeyi.1. Bu vesile ile sizi de 
selametlem:ş olurum. Na!lıl, yalıuz 
değil misiniz? Anneniz de garda mı 
olacak? Zavarı yok, onun da elini 
öpmiiş olurııın. O halde bu abam 
görüşürüz Selim, Allaha J!!rna"!'ladık. 

Nesrin telefonu şiddetle kapadı. 
- Bitti. Artık ne ~öylediğimi bil

miyordum. En büyi.ik havadis bu
dur anne: s~lim iyile$miş, on beş 
gün evvel yerinden kalkmıyan h~s
ta adam Benıttan buraya gdmek 

kuvvetini bnJdukt:ın b3~a ı;imdi 
Romanya ya da ~idi) or, oradakt iş
lerile m~gul olmak auusun:.ı göste
riyor. Bu a.:-.~am hareket edıyormu,. 
iki ay kadar Romanyad .• kaldıktan 
sonra bir Avruoa seyahati yapacak
mış... Benim ne yapmak fikrinde 
olduğumu. boııanm.1 muamelesine 
hlaşla.mak arzııs·.Anda olup olınad:
ğımı öğrenmek istemi:;. Serbest olup 
ne yapacağım? En tuhafı şu: Ro
manyadnki emlakin scnf'dleri ben
de kalmış. 

- Bu ak'!cl.n onları iadı> etmek 
için Sirkeciyf': gidecek<;in övlı> mi? 

- Evet. bu vesile ıle sevQ"ili ka
yınvalidemi de görmek ı;erdine nuil 
oluruz. Siz de beraber gelcc,.ksiııiz 
değil mi? 

- Tabii, ~enı yalnız bır:ıkmam. 
- Tre:ı o;ekizdc hareket edecek-

miş. Biraz '!rkenc~ gider, yeınegı 
dönü;ıte yeriz anne. Simdi ak~ama 
kadar günümfü.ü geçirmek lazım. 
Sizinle bir ş.inemaye gidelim mn 

- Peki Juzun. nereye iatereen 
ıriderlz. 

Abnanyanın fikri 
Jı;panya gazeteleri .Japon teklif -

!erinden bahseden T okvo telgrAAa
unı tefsiratta bulunmadan n~<ıret -
mektedir. Fakat «Ya ıı gazetPsinin 
Berlindeki muhabiri gönderdiği bir 
telgrafta Japon sözclisü mrafından 
yapıJan. beyanatın Alman hariciye 
nezaretinde tevlid ettiği intıbaı ak -
settirmektedir. 

Muhabir diyor ki: 
Bu husustaki Alman fikrim 

0

ifode 
eden hiç bir aksülamı-1 bilmivonım 
ki bu da havreti mucih bir şey ~e
ğildir. Zira Hitler keneli usulü veç
hile Hmevcud meselelerin müzake
resine başlamak zamanının g<'ldiği. 
yoksa muharebe sahne.'linde bir tar
zı hal aramak için Avrupanın 1c.h -
ribine devam mı icab cde-c<'~İ 1-ıek
\:ında bir karar verilme.,ini f ngiliz • 
1ere bırakacaktır. -------

Sivasta ekin vaziyeti 
Sivas, (Hu;,usı) - Sivas mınta

kası bu yıl k.aıla örtüW bulunmasm
dan yeni yıl mahsul rekcltesinin çok 
bol ve berelcetli olacağı tiMdiıdea 
tahmin edilmektedir. 



8 Sayfa 

AN f T ES i R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SO~UK 

A LGINLIGI 
ve bütün afrılarını derhal k~r. 

Lüzumunda. (Ünde 3 kaşe alınabilir. 

Taklidlerinden sakmımz. 
••• t • • . • :1P:' * ..j ,, • .. 

. . Gayri menkulün açık anırma llfını 
Adapazan icra memurlııfu.nd.an: 

Bir borcaıı !atlfasını temin için haclzlı bulunan Adap:ızan tapu dairesi
n n 2-3.94-0 tarih ve 8 numarasında kayıdlı bulunan Yahyalar mahalle.si 
mahalle içi mevkiinde Uin §arkan İsmail oğlu Halil hanesı ve sahibi se
ned bahQCSI, garben evvelce aşçı Arif dükkftnı şimdi Ömer Bayramlar dük 
kanı ve bakkal Hamid bahçesi şimalen bakkal Hamid ve kısmen Fehmi bah 
çesi, cenubcn tarlkllim ve İsmail oğlu Halil hanesile çevrili geniş bir ka -
p!dan girUfnce aa·ğda hanın alt kısmında b!r kahvehane ve onun altında 
gen~çe bir merdivenlik ve bir hayvan damı ve ~ sağ cUıette 2 zahire• 
dukkı\nı ve içinde bir oda bir sofa ve bir ev fırınından ibaret harab bi.r 
~er evini havı han avlusu ve hanın ortasında ve arkn tarafta geniş bir 
ahır ve solda. ufak bir yazıhane ve ittisalinde bir hayvan damı ve bir ha. 
U. üst kabta. uzunca bir sofa üzerinde 4 oda ve bir halCı. ve merdivenden 
çıkılınca solda genişçe bir sofa üzerinde bir halA. ve 4 odadan !baret gay-

• rl menkulün 1125 Ura muhammen değerli 8 de 3 şayi hissesi ~1-Mart.941 
rihlne raS!ıyan Cumıı günü saat 11.12 de Adapazarı icra dairesinde 

açık artırma ılc .satılacaktır. 

ı - Artırmaya ~tırak edeceklerin, gayri menkulün muhammen değe
rınin % yedi buçuğu nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın temi. 
ııat mektubunu vermelerl H'ızımdır. Satış bedelı peşin olup icra memuru 
alıcıyıı takdiri olarak 20 günü geçmemek üzere milnasib bir mehil \"e
rebilır. 

2 - İhale bedeli üzerinden hesaplanacak % iki buçuk te111liye resmi 
ile te.scll ve teslim masrafları alana aiddi.r. 

3 - İ.şbu gayri menkulün açık artırma şartnamesi 11.3-41 tarihinden 
ıt haren berkesin görebilmesi iç!n icra dairesinde açıktır. Artırmaya iş. 
.tırak edenler bu babdnkl şartnameyi okumuş ve mündericatına \•dkıf 

olmuş ad ve itibar olunurlar. 
4 - Gayri menkul 3 defa bağrıldıl:tan sonra en çok artırana ihale e. 

d lır. Ancak birinci artırmada verilecek bedel, gayri menkulün muham
men değerinin % 75 şinl bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şart.ile artırma 10 ~ün daha temdid edilmiş olıır ve 31_3_41 ta
rihine rruılıyan onuncu Pazarte.<ıi giillil ayni mahal ve saatte ikinci ar
tırması yapılarak en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 2280 sayılı 
kanun mucibince ikinci artırmada dahi verilecek bedelin % 75 şl bul
m:ısı şarttır. Aksi takdirde satı~ tecil edilir. 

5 - Varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer nlAkalılann gayri menkul 
uzerlndekl haklarını hu.su.sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev. 
rakı müsb.telerile 15 gün içinde icra dairesıne bildırmelcrl ll'Lzımdır. Ak. 
.sı takdirde hakları tnpu siclllerne sabit olmadıkça satış bedelinin pay. 
lnşmasındn h:ırlç kalırlnr. 

D:ıhn fazkı izahat almak isteyenlerin icra dairesine müracaat.ıa,p ilfm 
olunur. (938/79) 

rı=======I 941 iKRAMiYELERi 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMiYE 
PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- 1 

2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- il 

8 • 250 • - 2000.- 1 

85 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

300 • 20 ı - C'OOO.- ı 

Keşideler: 4 Şubat, 2 11Ja1ıs, 1 A. 
tustos, S ikincltellrlu tarihlerinde 

1apur. 

......................... _ ........................................................................ -...... . 
Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdürii: Selim Ragıp Emeç 

SAHtBLERt: S. Ragıp EME.C. A. Ekrem UŞAKUGlL 

SON POSTA 

Hayvanlar Aleminde! 
(Ba,ftan.fı Z nci sa7fada) 

uetalıkla ttrmanır ve gemilerin ar
mala nnd engin bir .kolaylıl..la. hiç 
utiflerini bozmadan yürürler. 

Yüksele binal:ua istihfafla bakan 
siyah fareler, su borulanndan silrat
le tırmanara:C çıkar, ve herhangi 
küçük bir delikten girip çıkmanın 
yolunu bilirler. Rıhtımı çok ıehir
lerde, (imanlaı:da bu farf'ler pek 
boldur. 

Bunların bövle ('okça miktarda 
bol oluşları iki sebebdendir: 

l - Çok çabul:. ürerler, yani 
zürriyetleri süratle çoğalır. 

2 - Fareler muhitlerine hariku
lade bir surette intibak etmek has
sasına mııliktirl.!r. 

Hatta denebilir ki, foreler r.uc
de olsa yaşaynbileceic, ve her ne o
lursa olsun yiyebilecek ydradılıııta
dırlar. Soguk, •ıcnlc onlar için bir
dir. Onları icleyen f,ijiderin içinde 
keyif çalarken bul foğunuı: gibi; la
ğımlarda \.e !ıılıil kenarlarında cia 
görebilirsiniz Orada da sanki evle
rimizin tavan nrasında dolnşırmıt 
gibi ayni ralı:ttlık ve asudeliklc do
la an fareler viv~c~k huııueunda hiç 
te Bıkıntı çekmeıbr. Ellerine ~eçire
bildikleri. güçleıinin yettiği her hay
vanı öldürüp yerler; yumurtaları 
ddip içmekt~n hoşlanırlar, bağ, 
bahçe, boston'3ra musallat olup zcr
zevatıh veynhud da bir ahırda ı-as
ladıklan o pis kokulu k<'.'şumlan ke
mirmekkn asla kaçınmnzhr. Her 
fırsatta buğday ve enıealini, biziın 
yiyeceklerimizi ;alan bu farelerin 
dişleri o kadar kuvvetlidir ki, kur
ııun borula"ını veya'ıud elektrik 
kablolarının kalın bezlerini kolay
lıkla kemirip delerler. 

Şubat 21 

Boy. atan soluk fcızlar ! 
ka.ıısız mektepliler! 

Büluğun bu nAzlk ve mühim devrinde kuvvet 

ve kudret kaynağı olan kana muhtactırlar l ... 
DEŞYEN'm kan kuvvet şurubu ile bunu kazana• 

rak, soluk çehrelere canlı bir penbelik ve tek· 

mil vücuda taze bir bahar zindeliğinin gelmesi ' 

muhakkaktır. 

Zayıf ve soluk benizli çocuklara O EŞ YE N'rn 

kan kuvvet şurubu. 

Fareler ıuya pek meftundurl<lr; 
ve gayet usta bir yüzücü gibi suya 
dalar ve yüzl!rler. Bir k.edi veya kö
pek tarafından takib f'dildiğini ~ö
ren bir fare yakınında bir au biri
kintisi görürse. hemen kapağı oraya 
atar, içine girer girmez dalar ve 
kendisini takib eden dü~manından 
uzakla!ltığına kanaat getirinceye ka
dar dibden yüzer. Eğe- ayni fare 
bir havuza veyahud geniş bir çaya 
dalacak olursa umum3vetlc! bir b ş
tan öbür haEa kadar yiizmediktl!'n 
•onr• karaya çıkmaz. Doktor 1. Zati Oget 

Farelerin bu ıuya dti§künlüğü 1 Belediye lı:arşı.ııındald muayene.-
fstan bul Vilayetinden 

yüzünden, çay l.:enarlarınd~ ya•a-, 
yan, umu:niyctl'! de 11911 fareııi-, di-1 hane.sinde ö~leden .sonra basta-
ye isimlendirilen hayvan~.\ ksrıştırıl- lannı kabul eder. 
dığı görülüyor. Halbuki su fart-leri =============== 
za~rıız. bi_r_,ho..vvandır ve otla ~e~- miaafui hiç yada\:~maya•ak onu da 
lenır. ~~~ıgır;n:z f .trclerle de hıçbır emzirmi;ş sıçan büyümüş ve kosko-

Milli korunma Jo:ınunu hükümlerine müsteniden tanzlın edilıp 108 n 
maralı kararla yeniden tatbik mevkline konulmuş olan 76, 89 ve 91 n 
maralı kararlar mucibince zuhıre tıc::ıretile uğraşmayan müstahsillcrd 
gayri bilümum hak.ki \'e hükmi şahısların ellerinde bulunan buğdn 
çavdar, arpa ve yulatı her madde için ayrı tıyn olmak üzere, beynnna 
~ahiblnln adı, soyadı, ticari Unvanı, adresi, malın nev'i, evsafı, mikdarı 
malın bulunduğu yer, beyannamenin tanz!ın tarihi ve imzayı tfitıva ede 
birer beyanname ile azamı dört giln zarfında vilayete bildirmeleri il€ı 
olunur. (1293) 

benzerlıgı. y.:>;c.u':". . . 1 caman bir erkek ; :tre, evin de en 
. _Farelerı~, ~uhıtlerı~ kolay.ıkla 
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çok sevile:ı dci bir hayvanı olmuş . 
ıntı~'bk 1 et~ıld.:h' hnsus~ndk ~pılan Filhakika ln~iltcrede b;rc;ok evler-
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sıçanı yuvasından alaralt, yeni do- kedı ve. ltopckler gıhı muamel:: gor-

ğurmuş olan bir ke.Jinin yavrulan mektedırlcr. • • z·ıRAAT BANKASI 
arasına yerle,tirm:.Ş. Kerli. bu yeui 1 Nakleden: lnırahını Hoyı ı ---·---------

Nafia Vekaletinden: 
28121941 Cuma günü saat 15 de Ank:ırada Nafia Vekdletı binası icin. 

de malzeme müdürlüiü odasında toplanan Malzeme eksiltme komi.Syo • 
nunda Ankara istasyonunda vagonda tesllm şartile 11170,24. lira muham
men bedelli 22,080 m 3 çıralı çam kerestenin kapalt zarf usuli ile ek.. 
siltmesi yapılacaktır. ıKeresteıer Anadolu hattı üzerinde herhangi bır is.. 
tasyonda teslim edllebilır.• 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
ğunden alınabilir. 

Muvakkat teminat ı87o lira c77~ kuruştur. 

İsteklUerin te~lif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesalkle birlıkte ayni gün saat 14 e kadar mczkür komisyona mıık. 
buz mukabilinde vermeleri 16.zundır. c76411 199311 

Erkek Daktilo Alınacak 
Zonguldakta takdiri kıymet miimessilliğınde çalı..,mak ve imt handa. 

gösterecekler! muvaffakiyct.e gôre 80 • 120 lira maaş verilmek üzere dört 
erkek daktilo alınacaktır. Harcırah ve ibateleri mezkur mümes.s:llikçe 
temin edilecektrr. Taltblerln 24.Şubat.941 Pazartesi gtinii saat 10 da Oa
latndn yeni yolcu salonunun üçüncü katında 

Ereğli KömUr1er· lf letmesi fhrakiy 1 Ve Krk Servisine 
scrvlsıne mUracaatla imtihanda hazır bulunmaları ilfın olunur. 

1 - Nilfus tezkeresi 
:. - rezmet :bonser\'isle i. cl318· 

Sümerbank birleşik yün ipliği ve dokuma 
ve sungipek fabrikaları müessesesinden 

Lüzumu halinde rniles.sescmiz merkez ve~ fabrikalarında tstihdnm 
edilmek üzere rnUsabaka ile memur alınacaktıı:... 

imt.ihan 26.Şubat.9U tarihinde Su lta.nhamnmı,ndıa Katırcıoğlu hanı_ 
nın 5 incı katındaki mü0ı:-.sesumiz merkezinde yapılacaktır. 

Verilecek maaş 3659 numarolı Jt:.ınuna göre alabilecekleri miktar da
hilinde 13 veya 12 inci derecelerin tutarıdır. 

Müsabakaya i.Ştlrak .edebilmek için orta veya lise tahsilini bitırmlş, as
kerliğini yapmış ve 30 yaşını doldurmuş olması lA.zımdır. 

Talibler!n imtihan gUnü sabahı ellerindeki vesika ve lıilviyet cllzdan. 
ıarile birlikte mUesseseınize müracaatları ildn olunur. cı1288• 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - Tallbl çıkmayan 3 aded kısa dalgalı telsiz alıcı 11.2.941 tarihin

den it.ııaren bir o.y zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel! 35000, muvakkat teminatı 2625 lira olan mez. 
kQr telsiZ alıcıların ttılıblerin huzuru ile pazarlığı 27.2.9.fl Perşembe gfi
nü sa.at 11 de Ankarada Ekvaf npartımanındaki P. T. T. Umumi Mildür
lilk satın alma komiSyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin, ıartname almak veya okumak Uzere şimdlden Anka. 
roda levazım, İ.itanbulda Yeni Valide hanında ayniyat şube mildürlük
lerine, p~lı,ğa iştirak içi:ı de muvakkat teminat makbuz veya banka 
teminat melctubu ne kanunt vesikalarını hCUnllen mezkür gün 'Ve ~aatte 
o komiSyona müracaat etmeleri. (990 - 1302) 

Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 tUrk Lirası 
Şubt 'Ye ajana adedi: %6~ 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYt VERJYOR 

Zir-ıat Bankasında kumbaralı ve ilıbaısız tasarruf hesablarında 

enaz 60 lirası bulunıınlara senede 4 deta çekilecek kur'a ile aoa*ı -
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirallk 4,000 Lira 
4 " 

500 " 
2,000 

" 
4 " 

250 " 
1,000 

" 40 " 
100 

" 
4,00~ 

" 100 " 
50 .. 5,00J 

" 120 " 
40 " 

4,8JJ .. 
~60 .. 20 it 3,200 .. 

Dıkk.at: He.cıablarındalı:i paralar bir sene içinde 50 liradan a.ııatı 

dlişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 razıa&ıe veraecekttr • 
Ktn'IWLr aenede 4 defa, 1 EylUJ.. 1 Blrincikanuıı. 1 M.a.rt ve ı HUı -

ran tarihlerinde çelı:ilecek tir. 


