
YUksek Sıhhat ŞQrası 
bugün toplanıyor 

PerşEmbe 21 lkinciteşri• 1940 

Hürrigttl, sulhün tefrik kabul 
11tmez bir cüzüdür. 

Conte de Segur 

Aııkara, 20 (A.A.) - Yüksek Sıhhat Şıl· 

l'ası teşrlnlııani toplantısını perşembe günil Sıh
.. t ve İçtimııi Muavenet Vekkletinde saat 15 
._ Yaparnk ruznamesinde yazılı adli, idari ve 
1tııni meseleleri müzakere edecektir. 

MOSTAKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 8 5 2 O 
Telı. Tuviriefkir İstanbul 

( 3er .. I ı acl ••tılfeaiade) 

Parti Grupu hükômetin talebile tekrar toplandı 
-

Dünya ahvalinin gösterdiği lüzum 
ii.zerine hükUmetçe ·alıllniası zaruri 

olan ô.cil tedbirler görüşüldü 
Başvekil, hükQmetin 
dDşDndDklerini anlattı 

ı Bu geceden itibaren 
ışıklar sönecek 

Ankara, 20 (A.A.) - C. il. Partisi 
.. ec:lis Gt'upu bugün •20/11/940» saat 
11 da Reis vekili Trabzon Mebusu Ha
.... Sakanın riyasetmde hükumetin ta-
1.hi üzerint! bu haf ta kinde ikinci bi-r 
~a akdetmiştir. ~ 

Ba~\·ckil Dr. Refik Saydam kürsüye 

gelerek· hu hususta hükumetin düşün- .Şehrimizde bütün /ıtJ.zır/ık 
düklerini izah etti. Söz alan bir çok ha- · b •• •k / d •ı • 
tipler <lyni mevzu üzerinde fikir ve mü- 1 agun l ma e l ıgor 
talealanm hcyan ettikten sonra Başve- Hava taarruzuna kartı ışıkların ı 

ı söndürülmesi ve karartılması hak- M . M ec 
11
• s 

1
• 

l>iinya ahvalinin gösterdiği lüzum ü
lleriııe hükumetçe ahnma~ı münasip ve 
.. tti zaruri addedilen acil yeni tedbir
ler bu içtimam müzakere mevzuunu 

~ ~tmiştir. 

kil tekrar s()7 alarak sorulan suallere kmdaki nizamnamenin tatbikına 
1 k b tt b J geçilmiştir. Bugünden itibaren 1 

CC\a,p O ara . eyana a U unmuş ve her tarafta harici tenvirat söndü-
hükumetin teklifi Umumi Heyetçe itti-

rülecektir. Vitrinlerin ı~ıklı rek- d u" n top 1and1 
1 

lamları, umumi ve hu!lusi hina-
fakla taS\'İp edilmek suretile celseye ni- !ardaki tenvirat ve bu meyanda 

hayet ,·crilmi~tir. "İnemalar, tiyatrolar, eğlence 

~-·~ 
~illeti• altlıiı 

.... lalm tedbirler 

karpaıntla 

1 Ali Çetin kaya, sıhhi sebepten 
dolayı dün istifa etti 

yerleri, gazinolar, piyango bayile
ri dükkanlarında ışık, bu akşam· 
dan itibaren söndürülmüş ola
caktır. Her nevi ııık yasaktır. 

Hazırlıklar bugün 
bitirilmiş olacak 

Caddelerde ve sokaklarda bu
lunan Belediyeye ait lambaların 

Askeri muhakeme 
usulU kanunu ve 
Türkiye - lnglltere 
adlf muzaheret 

mukavelesi mUz•
kere edlldl 

~)erde bu sütunlarda çı· 
~ lı-.ı bir yazıda c Hem yarın 
~ 1-1te hazırlanmak, hem de 
~ ~ olmıyacakmıt sa"lti tem· 
,... 41avranm:ık bu buhranla sün· 

ittaı.a eclilec:9k yqine kai
• clenilmitti. 

~ n.emnuniyetle görüyoruz, 
'tııı.._~n söndürülmesi, hasuai 
ııı;.,_~lerin kaldınlmua. lü-

llUlaraflaran ve mevsimsiz 
"-~~ ·derhal durdurulma~• ai~i 
~. müracaat surehle hu· 
~ ele bu kaide hükmünü tat-

4 ,.lamı,tır. . 
\ ~! •urette ittihaz edilen ve yı
~ ~" IUrette tatbik mevkiine ko· 
L:' '- tedbirlere nazaran acaba 
~. patlamak üzere bulunan 
~......,İn arifesinde mi bulunu
~ ? Böyle bir iddiada bulun· 
~ "e böyle bir zanna dU.üp te
~elc hakikaten lüzumsuz ve 

-.;: dır. 
~ Yet-de sari hastalık zuhur "L tehlikesi ita, göıterdili va
\ ~rıı çocuklanmıza aıı yapa· 
~ "- tedbire müracaat, ası ya
~d.tt takdirde çocuk mutlak i 
~ lia tutulacak ve binaen· ı 
~ıa ölecek demek değildir. 
~ yüzde bir ihtimalle de 1 
'-.~tehlikenin önünü almak
' le •enaleyh böyle bir tedbir
' 

0 rkut> ka~mak deiil, onu S lltı\oe kendine mal etmek li
~· Çünkü yeıane selimet 
~ oı.dan ibarettir. 

\ L..~ ise, Garp medeniyeti- 1 
' .._iki medeniyet .. hasında 
'-~im fütuhatın dan olarak ! 
~~ oldujCu beynelmilel ka· 
~ '1t e ltaidelerin tamamile ayak· 1 S "'- alındıiı bedbaht bir de· 
~ (_,.rnak nHİpsizlijine ui-
~ .._.unuyorua. 

S-: ~~elmilel kanun n kai
~ ·~i, İçtinabı mümkün ol
Ş,r. la1r musibet olarak kabul 
~ beraber, onu mümkün 
'ı,..~ İnsanlaıtırmak, medeni
~ ; maksat ve ıayesile ve 

--- --- lı:aldmlmasına dün de devam e· 

M•• ak J" t v kil t• dilmittir. Yedi binden fazla lam- Ankara, 20 (A.A.) - Büyülı: un a a e e me ba bu akpma kadar lı:aldmlmıı M_i_llet Mediai bugiiı~ S•·W'IC'ttİn 
olacaktır. Şehirde yalnız 130 e- Cunaltayın başkarılıgııırt.ı ıopla-

C. Kerim İncedayı getı•rı•ıdı• lelı:trik limba•ı kalacaktır. Bun· naralı: askeri muhakeınt· usulü 
! (Devamı 1ayfa 1, ılitun 1 d•) (Devamı ıayfa S, ıütun 5 de) 

Anknru, 
0
0 (A.A ) J\IUıınknliıtı 

Vekili Af'lon mebusu Ali Celink11ya 
sınhi esbaptım dolayı -Vekalet vazife
sinden istifa etmiş \·e yerine Sinop 
Mebuau Cevdet Kerim 111ceda~1nın 
t.oıyiııi yüksek tıısdikıo iktiıım eyle -
miftir. 
TASVİRi EFKAR - Ali Çetin

kaya, memlekete çok bllyük ve aslıı 
unutulınıya<"ak hiznıcUni dokunnıuı 
bir Vckilimlzdlr. llugün Devlet iıle
ı·iııden çekilnıt:k mecburiyetinde ka
lan bu çok <l~ğerli vat.an evladı, 
uzun ve yorucu mesai Htmclcrinden 
ııonrn hakkettij'ı istirahate kavuııur
kcn rcrini çok değerli blr halefe 
terketmiştir. 

ı;:_Hhakikn, Oevdet Kerim İnc(ınyı, 
erkanıharp zabiUiğlle başlıvnn de
ğerli vatan hideıııntınııı her. snfhn
ııında çok büy(ik bir kablllyet gös -

Arnnutlakta ltalyaa kunetlerini hırpalayan Yanan tayyarelerinden bir filo uçuf halinde 

Yunan 
kıtalarının 

taarruzu 
Yunanlllar ltalyanla
rın rlcat hattını kes
mlye uıra,ıyorlar. 

Belgrat, 20 (A.A.) - Yugos
lav hududunda Oıküp'ten gelen 
haberlere a;öre, ltalyanların Ar
navutluktaki en mühim iaşe mer-

v.Lı"Jı' kezi olan Göriçe ııehrinin 4ark 
eai Müaakalit a k ı k 

C 1 ed ısmı a evler içinde yanma tadır. 
eydet Kerim il( a11 Şehir henüz İtalyanların elinde 

termtıı kıymetli bir Devlet adanu - bulunmaktaysa da, Yunan ordu-
(Devamı -.yfa 8, ılitun 2 d•) (Devamı 1ayfa S, ılıltun 4 d•) 

_fi k A • 1~ Yunan 
l~s eri YBZIYe ı~ t hı· v 1 . ,_____ e ıg erıne 

Yunani•tanın ciierlnl 
a6kecekmlı.. nazaran 

• 
- Yazan: :::1 

Eski Ordu Kuıaantlanlanacla• 
Emekli General 

All lhs•n SAbls 
Duçe, Yunan harbi milnasebe

tile böyle söylemiş. Vaktile 1936 
de Habeş harbine daha girmez· 
den evvel gizli bir nutkunda da 
Necaşlnin ciğerini sökeceğini soy
lemlş. Onu nasıl yaptıııısa, bu 

(Devamı 1ayfa 8, ılitun 1 de) 

ltalyan kllaatı sUngU 
hUcumlarlle mevzl
lerlnden tardedlldl 

Atina, 20 (AA.) - Yunan 
Baıkumandanlığının dün akıamki 

1
24 numaralı tebliği: 

Göriçe mıntakaamda Yunan 
ordusu ltalyanlıırı, ıiddetle müda· 
faa ettikleri mevzilerinden süngü 
hücuınlarile tardetmiııtir. Moraya 
tepelerinde Yunan taarruz hare-

(D•1ramı uyfa 3, ıUtun 7 d•) 

Karanlıkta halka kolaylık için neler yapmak lazım? '
,~ .. i neticesinde vazedi
llııi... ~Ok • Bu kanun ve kaidelere, 
l~ ~uncu asarda, hatti yir
~ ~'-arda da riayet olunuyor, 
~'ti.. et buna riay~ti, hem bete· 
ıl"di l. lllınurni menfaati, hem de 
~ 'cl;'"-i menfaati muktl\za.sın 
'-._"1.; ~-~İyor ve her yeni harp
\~""'111Clelerin biraz daha te
~ f:''ılca ettirilmesine çahşılıyor
~ t son bir iki senedir, Ver- j 
(~ ~bedcsinın haksızlığa i-ı • 
~~ . erek (Hayat sahası), 
~ ~•an) gibi iarip ve müp
~ ~re~erle ortaya birtakım l 
"1-., ar.yeler, daha doğrusu 
lıı.' '-t atıldı ve maatteessüf İ· ı 

-dutumuz ifetli harp 
.: hu nazariyelerin, biitün 

dehtetten titreten bir 
TASVtRt EFKAR 

1 .. rfa 1, .atun 4 ele) 

l - Elektrik, tel~fon, telgraf 
direkleri ve •taçları inHa 
boyunca kireçle boyanar. Bu 
Nyede l'ee• karanlıkta bun• 
lara çarpmak tehlllc .. ı kalmaz. 

2 - l,Iek caddelerin orta-
11na, Şiıli - Maı!ak yolunda 
beyaz boya ile bir çizgi çi
zerek otomobillerin blrlbir
lcriae çarpmuıaa mlni olmak 
IAamclar. 

3 - Yeniden yapılmakta 
olan yollarda çakurların 
etrafına muhakkak iğreti 
k o r k a l u k •e c a m ı n a 
... ı kitıt yapıfbrılmlf bir 
fe .. r umak liaımclar. 

4 ~ Eczane, doktor, ebe, 
karakol ıibi ini n acele 
lizım ıelebilecek yerlerin 
levhaları mni 11ıkla a1dıa
labhnaladır. 

Dörtler paktını 
imzalıganlar: 

J•~• Elçisi Kuaıu 

r•~~~~:"~ ~·"w 

- Kont c .. ld 

1 Bakışlar I 

Viyana konferansı -•• 
Uçler paktına 
Macarlarda 
sirdiler 

HITLER vlv ANA
YA GELMEDEN 
ÖNCE LEOPOLD 
iLE GÖRÜŞTÜ. 

YON PAPENiN DE 
VIY ANADA OLDU
GU SOYLENIYOR 

Viyana, 20 (A.A.) - O. N. 8. 
Ajan11 bildiriyor: 

20 teırinisanide Viyana"da hir 
taraftan Almlln Hariciye Nazırı 
Yon Ribhentrop, ltalyan Harici
ye Nazırı Kont Ciano \•e japon
yanın Berlin Büyük Elçisi Kurusu 
ve diğer taraftan da Macar Hari
ciye Nazırı Kont Csaky arasında 
bir protokol imza edilmiştir. 

Macaristanın 20 ~yliil 1940 ta
rihli üç taraflı Alman - ltalyan -
Japon anlaşmasına iltihakına ait 
olan bu pro!okolun metni şudur: 

(Devamı uyfa 3, sütun 5 ct,) 
·--------- -- -

ILMIHLARll 
YENi TAARRUZU · 

ıe-

YUNAN l S TAN~ 
CEBELOJTARlk\: 
iNMELERi MUHTE~! 
GOROLOYOR 

l ltalya IUrkiyenin müstak
bel hattı hareketini yakın

dan takib ediyormuf 
ZQrfh, 20 (A.A.) - Roma, Berliu 

ve Madriddtm gelen haberlere gön, 
ılyaııt müşahitler Mihverin müstak
bel faaliyet proıraı:oıııın aşağıdaki 
fit noktadan jbaret oldutunu tahmin 
.--tecllrler: 

l - Almanyanın ) .. kında Yuaa -
niıtanda bir müdahalede bulunması 
muhtemeldir. 

2 - Almanya, Cebelüttarika h!i • 
cum ederek Akdeniz vaziyetinde bir 
deilıiklik yaratmadan evvel İtalyan, 
Fransız ve İspanyol nolctai nazarları 
arasında blr ltili.f .zemini bulmak 

ı istemektedir. 
8 - Almanya, Mihverin Avrupa 

tesanüd!lnO tahakkuk ettirdfiini dütı 
yaya isbat etmek için İspanya U. 

( D•vamı uyfa S. ıütun 1 de) ................................................ 
Bir istatistik 

Korunma kanununun 
k•6ulüntlenberi Ad
ligeg• ilıtilcar sapn• 
dan 34 lcişi wrildi 

81111lar•aa oa fldal 
•ahkam oldu 

iıtanbul Adliyesince, yapı
lan bir iıtatistiie ıröre Milli Ko
runma Kanununun kabulünden
beri, lııtanbulda mallar üzerinde 

(Devamı nyf• 1, ıütun 8 de) 

Harbe doiru mu ko,uyuruz ? 

Dün gece bütün memleket; 
hava hücumlarına karıı müda
faa provasına ba§lamak için, 
harp karanlığım giydi. Sırtımıza 
geçirdiğimiz gecenin siyah ku
rna~ı iistündc pot yapan ıııkla· 
n da bırkaç gün içinde kaldıra
cağız ve harp hali içinde yaşı
ynn memleketlerin bütün ted
birlerine sahip olacağız. 

Harbe doğru mu koıuyoruz? 
Evet ve hayırl 
Eveti Eğer deli harp, eğer 

kudurmuş akın, eger milli ırzı· 
mızın düşmnm istila bize doğru 
olanca hızile geliyorsa biz de 
onu hudutlarımızın boyunda, 
lay.k olduğu kanlı merasimle 
istikbale koşacağız; hayır! E
ğer biHüıı tıuihinde bir <!_efa har
pettigı halde bir defa bile iııtik
laüni feda etmemif bir milletin 
nefıini müdafaa davasına kartı 
saygı göıterilmiye devam edil
diiini göriiraek, on dört aydu 
içinde ~ulYndgpmu harp clıtı 

Peyami SAPA 

halimizi deiiıtirmiye mecbur 
olmı;yacağız. 

Bugünlük bütün dikkatimiz 
ve irademiz gerginliğin son 
haddindedir. Göz kırpılııı ka
dar hafif bir hareket bekliyo
ruz. On dört aydanberi sulhe 
bağlılığımızı sayısız fırsatlarda 
ispat ettik. Sergüzeşt arıyan btr 
millet olsaydık, ilk tecrübe fır
satını yakalar, kanlı kanfı lo
taryayı çeken memleketler ara
sına çoktan katılırdık. Geçirdi
ğimiz biiyUk sabır imtihanında 
en küçük bit acele ve teliiı adı
mı atmış değiliz. 

Bekliyoruz. 
Bir hafif kımıldanış veya se

lim aklın tecelliııini bekliyoruz. 
ikiden biri: Deliliğe ve ca

navarlığa ıüngü ile, dostluğa 
ve dirayete aevgi ile cevap ve
receiiz. 

Buıünün dünden farkı, ce
vabımwn, dilimiaia ucuna ıel
mit oı...u.claclir. 



Sahife: 2 

Arkadaşımız Trabzonda: 20 .................................................................... 

T rabzonun çalışkan 
insanları 

Bir yandan irili uf aklı ticaretlaeneler hadsiz, 
hesapsız afacanı, daha küçük yaştan gal'lnın 
büyük işlerine hazırlarken, bir taraftan da 
Trabzon Ticaret Mektebi darmadan çalışıyor. 

Vapurlarda bulunan ticaret FRANSA BU HARBi ~:·~= ~ 
•· ' 1 b 1 1 ak ~ v ,;-,,~6ettt'(c ~. -eşyası sur ate oşa tı ac - :.:.=v-7.. Viyana 

,--;--; YAZAN: Eski Ordu Kumandan1anndan konf eraJJll 

ltalgaya Tuna golile balık L!J An 1-;.:~nG·s~eıs A~;r.~d:'"~!:~b~;.; 
V ta l•hr dz• · • - cfamfarile Anupanm '· ~ e gumur aç e zgor Galip taraf sefahate, uykuya dalar; kııv- garbmde ve cemıbıında 111"~ 
Memleketimizdeki İngiliz ticaret miimessillcri dün t • f. • • • d ı·· devfetlerin rüe5asr arası~:--e· ve ıne, ne sıne ıtıma ı uzumsuz yere lan miillierit temaş ve .?1u ......... "e 

Mmtaka Ticaret Müdürü Avni Sakınanı ziyaret ctm~ler, ı · d" · k ·· ~ın-
çoaa/ır,· her•eni pembe go-rmige başlar. er tım l miı~tere goru b , ... ıı· limanmııza gelen vapurlardaki ticaret cşyalanmn seri 6 ır -.:;, konkr.an5 ıeklini a&ııll ~ ~111 ı,ir bir şekilde boşaltılmasını ''e \'aıporlann günlerce bekle- ,o:. Viyanada dün ,.iihı 

tilmeınesini t~menni etm~lcrdir. Vapurların hclderned~n insanlar aıaaınd.ki ka.v-Lkat in.cıanl•r ve Jcvlct ada.·nfo.rı konferans başlamı~tır. .,,. ,,,,.. 

derhal geri dönmesi temin edilecektir. f gaları vesaire) i büsbütün kafd'ır- birço)(: şeyfer bildikleri, okuduk-ı BU ~batıya AJ.oao~ta11 
+ iTAISA y,.1 YflMUP.TA l'F r l mak nasıl mümkün değilse millet- l~n halde yine akı_lranmaziar. Ay- ya Har~~ıye Na~ı~l.arNa21rı ft&ir•k 

BALJK }JJRAÇ EDJLiYOR - :ital- ı u ,ı b• ter arasındaki kavgaları da kal- ftl h:ıtalan mu&telıf &ahane ve ı;c- Baş~e~ılıle _Har!crye cf'ısi .;e. J~· 
yaya yvmıutn ihraç edecek tacirler, Kadfk8Jıe tr ı dırmak mümkün değildir. Bu ~ L:illeTle tdha:r cde-slel'. B r1ml için &tnllftjs· Hıtlerm k~ b~ '!" 
dün lUıntaka 'Fi~ret ılftd:irlüJ:rfinde U rada maddi. manevi, hükmi veya Alman filozofları (Der mensch ~a~ A~up~ Ü ·ük EJçı• 
topl~nınışlnı. \'\! ihracatı aralnm:dn d• • şehsi kuvvetine güvenen her ınah l~rnt rnie - insanlar asla öğren- Y.ası m~ılı Be~lın ·~e~dir, f>.l· 
taksim ctmışlerdlr. İhracat Tun& verem ıspanserı luk aciz gördüğü rakibini naıı:l e- ınez ve akıllanm;;a} neticesini çı- ıı de Vıy.anaya. gıtmış Jll~· 
yo~ne yapılacaktır. . ı._!l...:__• h ı.. d ~- . kanmşlardn. man Devlet ~efıle Japon. _J, 

Nereye gidılse, ~ ı ye ,0;-ıe dcın~; Itall·:rya 100 bin liralık ton1< bn- ı zıycnsa, raıuornın a,.;. 8 aıct, ın· • . .. · siffııin 8 j amanda 'Vıta~ 
çok ,ükür, gözleri-, Yazan : cS.'lna bır koca ış- lığı g6ndcrileeektiı·. Balıklar Balgn- 8'1 IJUf saf iddialarma karp duygu11U2fuk fı Mb'.1rqal ıietaır: ırık ~ ~e~a~~ 1 bulunm:?ı:rile lumkra-6"" dfll"' 
nı geçmışe çevir"- kembe al:ıyım. ota r!stan yolile gün·icı ilccektir. Düıı ~ göstererek (Büyük balık kiiçük ar ın su muza ere erı ıçın 1 • • b .. h "f" t 0 tuyor• . 
mie, memleketin //a• ~~ in J~ /1. [ nrr gndce k.ua, Bulgaristan \'C Yunanistnna ;ifti Kadıköydc bir veren dis~'.'ln- balı~ı kovalar ve yutar) sevki ta- süyldiği gibi, galip galipliğini, ınıyetı us u un ~r mışd .;letletı• 

z1 ı · 1 ~( '/l'L:afv..r,vvc...- 1.._ n.. 1ı: ·ı 1 ·ı· ~ı·b· · · · · ı.,·ı Konferansta Mıhver e ""' ma s ni öğrenı:nı- R:.urr, rıkanh kar 40 - 50 kuruştan. 11> bm 1:ift tor• _.. seri ııçılmasına arar verı m ştlr. biisine tabi olmaktan nasıl kurtu- mag uµ ıa m~ tı ıyetı:n ıyı ı - . . ' . - ılarıık r: 
ye ve üğretmfye ıur.ı doyur ı-. rnç edilmiştir. l:tıüynya 100 lıin ıı... Dün bu htr.msta vlfi,eltc, \'nll lamıyorsa, her tüTlü Hmı, AFıHilc, mdr Vt: bun farını hı:ıcıluttzrlnı .ış- 1 nıu İnilltcrc: b:ır.lÇ bı~ak ~ eni 111· 
koyuhn.uş blr iki münevvere natge-- sornn. işkembeyi !lltur, verdı:m p:ı.. r~lık paı tinin. ihr.ıcatıcdan _scmı·ıı ye muavmı Ahmet Kımğm riyasc- medeniyet ve bir tabirte kiı1tüı marnak hiiu·~·ini gö~!""etınelidir., n:l\)aya ve 1~1~ ıst~ı~lc~~~ısıJııd• 
llyor ln.oıtm... rn:; ı geri alırsın .. Old.: mu?'> Bu nıden kontcnıan veriJeet'IUır. tinde bütün sınemacılar lılr top- .. k kl"~. - I b . . i Tk Bu Jiııı,,u:;ta numune F:m Fırı ttı hu- zam vt şetim tatbikı jıte' 

Bu. r-erı'nd<! dc-lmasr r'k•:rza ed- li.!lı~rı d n""'rt- .,.,.,hudı, hem•n o ...r.n ı t npnıışlardır Top"-ııtıd<ı yıı sc. ıgı ınsan arı u ıptıı aı 1 ' • 1 k k ( ··ru·-.ütroe u-,; '" ·~ '°" ~ ......... ., - ~ 6" ki d k J k an 1 Y • "' • • k .... kl"'k h k ti - d re keti 188 6 da Sadoun zaferinden a ınaca ;mır ar go Y So"· mühiın bir noktadır. Zıra itıraf et- p !'ıp p rtlyı top!:ımış,.. oten ufağı kan Gümrü er en Çl arı aca Verem Cemiyetı ı·eisi Gcncrııl ve uçu u are e erın en ve d" B" • b" · kar$• 
mek lazımdır ki; şehlrlerimlz, kasa-, kll'nuzı ••• Een hunlann anısında a. mallar Joktor Tevfik Sağlam dn bulun- hislerinden nasıl ınene<leıniyorsa. sonra Pren~ Bi.,mark ve onun bul ıT. 0">'.1e·~· 11

: nızl'lm~ az.iyel "e 
b 1 b k fhr • • J • ı. · 1 d ·· kke "ilet hareketini muvahk gören Geruo-, yeller Bırlıgının alacngı " ..ııoJo· a :ırımız, ıra ınrz tan ermı, ~- Yer:Jl edemem!..> drye ~ ha - Eııterr;;anjnbl nıcınieketlC??clffi geti- maştur. ı.ıu ınsan ar an mure p mı - . b I ~ . b. ı:ii ı .. 
mi~n uzun boylu ~rinlılderıni, ~t- ~ını gitmiş.. ı.ff- ~·L-J::• ...,.,-•-~ -r.~r·'ıftrdcn Siru.."'?lla bileUertne y~nl veı cm leıır ve devletler de ayni tarzda ral Moltk~ göstermişler ve bun- ununa ya~ı ış ır -d • ks'ıı~· 
• dl _ _, ld":-.:~ı ':\1 h"ti _,_ · . .....: u.ıı;ı ..... -..t"'""u !!>"•- UK " la k d'i • 1) • 'tov'un ıeyabati esnasm a ..,.ı. ta a arının ncı:o:uen ge ıısuu, e . u ı n...., )"a ncıya r\.-z nçtırmı- çuan!am1yCJl'dD. C kıl t.ak:ıs şfrke- dispanserinin yapilrruısına rte- hareketlerden ve kavgalardan rı en sıne aş ,acı yapınıç o-1 • rnitı,·e•· 

ifade ettiilni bile do~ru diiriist bil- yuc:ık derecede ışınln ehli olmakla ti elinde döviz olnıadıi?ından mnl!a- dilmek üzere birer pul yapıştırıl- kurtulamıyacaklardır. lan o .zamanki ~rusya Kralı ve 11nş~ırılmAcş olddugundanJaporıYal1~ mezler. O\'uneu hcı·kcsin bcoimsccUii bu eski rın sahiplerine bcdellcl'ini vcı·mivor- mnsı hakkında sineınncılnnn ta- Bunun için harp daima olacak; sonraki Alman imparatoru Vil- enn vr~ a v7 k istedi1' 
Bu esaslı bi!gisiı.lik yuzündendlr h ~yeyi tb:t oyd mı ~sa. dııiru n du. Ticaret Veki~i dfin. şirkete c.. vassutu lstenmfştir. Bu husustu ve her millet mağlô-p olmamak. helm de bu afcılh hareketi tasvıp As?'ada vucude getırme. tib•t t~· 

ki halk; şehrinin, kasabasmm adına ıyi u:;duntlc ... mir vcrmiş ve d rh:ıl im n Harın P<'k y:kmd3 kanır venlecektır. ·ı k . . h b ha 1 etmıştı ılerı blokların arasında ır tir•!· 
- telaffuzuna, evire çevire afuca{? Hoş. benınu·y~nler de haksız d - ıı:ahlple.-ine döviz vcrilıne::.ini bildıı- • :~ı:7=~~~e.şg~j1~ulu:ac:ktı/ır an- 191 B de Almanya, galip tara- min. edilmiş~~- ikis~~in birl:.,bilı 
oekidnlerehikv: ~analara gollre- km-rdffıa- ğ~-•- Zır:_ -1a!rıteız Ki!d t:ın_es~I miştir. Tediyata başlanmıştır. l\lnl - rıııtnt~lnr beklemeden şirketten d' - Ş h . - fın kuvvetlerile henüz ... erişan e- mear~ de bütün d~. - -~ 
sın an ı aycel', masa ar uy; u - '-'''"'""'~"'= Je=r - 11 ays_crı ue, lar çrfı:..'1r•lacak~ Bundnn •'!'ITT'A it. .rı1 rılal:iılec('klcr-dlr u alcle barı-: zamanı daımı dil . r- ~ . k k,. etmek iüedihleri .,eni bir rıı~. 
mak ve bunlara tekrar ede ede inan- frallzon cb. meydanda: Hanı bara- " .... __ ,,.. __ ,,,,,,, __ ,..,..11,..,..,,m_,,... b" t.. '- I -·ı N.J_ b' memıştı. ucıe •ar ta Ye ge'- .r ·r "'·'"' 

-·-"' , -· ı .... '" ır narp nazır ıgr e, aucta rr ne- k d -- " I k I t .. rtı"p edilmcsı" du"şüniı rl'l"'°_wı mak mecbuciyetinde kalmıştır. Ve laTI!:ı bfr yabancı iş; tntnbüı.uş mı - :_,..._,,_ __ ..... • "' '"" . k . h l B k ıe gaıµtc uşman :-neme ·ete- ' ,,,..._ 
bwnlar arasında öyle garipleri~ dir? IOniveTaitecle: \agırlığıncaeseryumışbiradamım!> 91 ·ansız arpe geçer. 11 ansız · d h b d" d Al d Bamın için Macarlttau 't.-'· 
vardır ki, insan dinlerken, ne kadar Bir yandan inli ufakh tkaretha-ı demiştir. " harbi kim daha iyi ve ciddi yapar rın ~ ar· e. J0

r b-' ih ~~lya • ~'. Mihverle deiil Almanya ·~!t.J5' 
sıksa kendini, ruıfile dayanama2. gü- nefer b:ıd3i% hcs:ıp ız aLıcanı dafuı Talebe, ders notları R.u?a karşı muclıfcimrıumi nıuııvini ve kanlı harp için hazırlanır!',ı, bir c~~- ~ ~~b'm e tr ~ı al- gız 1 

lya ile Japonya' arasındaki jUP' 
·r. küçük yaştan yarının büyük ışlerlne 1 . .. k Attıla d-:~ . . &Ün gdip te kan ve atej ıaıfı li.- Sgız 1 

la. rı alkyap.~~yal :1li amıştı. dahi girmry' e davef edilrtıf§tİf·e# , b h.k. cl . 1 1 h" h---' ..... ...,. basamı"aca • -c-::.er a"ıı·l•rrı1-,.,nft _ _, ld··· .. h l osya ıst ve omunıst erın propa-c u ı ay enn ıazı arı şe ır- ~ı:ıra.eıı ... r t:ınıftan d:ı Tl:ıı.bmn .. " .. ,- "'""" "' -e - eser ya,,..ı- zım ıı:e ıgı zaman, ıyı aıır an- d l F .. f'kl . E Ik" .. Be li .ıı- ,,_, 
·ehi re. lbısııb:ı.d:m ka;ı:ıbaJa da Tıcuet Mclrtebi durmadan (Ulış1yar. Untvenltcde, t~ebe. ders pkm~cso- ğını sôyliyen Halit Fahri, afıı-lığı - mıı olan faraf bu kanlı harbi de Aıaln a an, k ransa ''.e . muttefl ı erı ' •~ v~e ı ~ bl'~dn°:'.-i •is~· 

muhteli f yrt•:f,r!rı birden Yt--c!a, m~htel~' .,....r~r-'- biı: çofc rlinün ve del.:aniıgın .m.uvaf'a ·atı ol- mın yarısı kadar eser okumuş ııf • man mu ·avemetım zayı afm,.. ıcs nınucınu te - e ~- .... 
... ........ " u . ı-. ~ ~ de taJcrl ı t hal d mükemmel suret~ yapar ve ka- • d Al .. d f k ""I · .. .. I de-• her de,,ıeı..-·ıştur. O kadar ld, bunu ilk insanfarla duşfip kalktım. Hangisini ınadan rs r enm ~ ın e !aydı, bu sözü sarfctmczdr> t'!!Vabını H k . h .

11 
• d'I netıc:e e rnan mu a aasını ıra- ma aıl ıoruşme er # 

kim ve nere · olduğunu bir.u yoklıısann, mutlaka Tu:ıı.ret satı~a çıkarmaktan men~dılmlştir. Yermiş ve dalın bir hayfı mfinakliŞa· ~anır. L erd eı;bın, 1~_1::ıı~etın 1

1
:- bilmişler ve Almanlar da henüz müsavi hak sahibi tarnmtf'!.~ 

yt 'Ukiııtan orbufan Jı:nlk - Mektebine - hfç olma~ll voyle bir kaç Kıtıbı olmı~n der -erın, notlarını dan sonra, muhakeme karar fçın hl- gı. ~~~.~- u u o~- azımge ır. Fransa topraklarındayken !ulne lia iddia &~tir. ~ ~...-
ay. aycık olsun - mıımş olduğunu gi>- ıııcş:-etmeyl fııkillteler kendı kontrol- ımıtır. . Go unu ... te pek bu t k la · n-ı-.. uur---.~ 
yok.~ 'tazı fıktnlar, hllta- rfirsünm ve bundan dolayuhr ki, bir Jerıne alrırşlardır. + SUÇLÜ DE/\'IZYOl.LARl ME · • ~- - ,. • · •

1 
ve 

0 
_ Y talip olnmşlardı. Bu h-usta. 0 za- ı sör• Maıcaristamn ..,.._.. ~ iiÇ 

maol. ..._ . bunlnn da he - :ı:mmırıla?' burnd3 müdurlülc etmiş o- + Dün öğleden sonra fakülte de- at URLAR/ - Bir müddet evvel De- ~~~·gorunen fbu ışı /ayık oldu~u manki Amerika Reisicümhuru ı bir peyk olarak değil, -d~ ., 
bınd~ Y- <1rafın bcnim~i- lnn Hamsiname müellifi tanınmış kanları, rektOnın riyasetinde toı>lu- nizyollım idaresinde, vapur bilctlerı c:ı ı~et ve eragat e yapan ıse Wilson·un me:hur 14 maddesi de azadan her biri kadar .......,-~ 
lerle <. &,,\, Meseli\, Rayserfde uırtad Hanr.ımizndc fhsan, talebesi ı:rarak, de:r.der fı:akkmda göı:ü mffi; - üzerinde ynpılan geniş bir snlıtekiir- ekserıya ~zdır: _ büyü~ bir rol oynamıştı. Alman t~ala~İ>:el sa~ibi bir devle~ ~ 
aralık! , diye sormu~um: en bol bil' hoca sayılabilir. ~r ve bunlara ait yeni karnrlnr ver- !ılı: hidr.;csi meydana çıkarılmış "e Her mıllet ı!ı hazırla~dım zan- şeflerı b~na inanarak bu prensip- Jthalının Vıyana ~cı·~· 
dııarıya' da yahudi vııı· mıdır! _ Hamamizade benim de hocam_ ınişTerdir. memurlardan ismet. SaFılhattm, fs - neder; fakat vakıalar, hirçolı: nok ler danitınde soffie yomaş.mışfaı ve l 1'ararlqtırılmaıı ı~ Ol" 

Üülmüşler, Kayseriliyi tanmı:mıış dır... + Faldiltelede, büttitı ameli kuı·s m_nil Hakkı: .J:A.~ ve Ahmet dönfihı- sanla..-., meydana koyarlar; v~ miita-reli:eyi kabul etmi!Jferdi. Bu- ! KonferanııUı ~c:aı:-aıı ıırf•· 
oluşuma uzun uzun gülmüşler, \'e - Ben de lU.m.ammdedm denı lar dünden it.ibaı:en başlarrn.~tn:. Ta- cu s~rgu hakımhğlne teslim edilmiş- harp kaybolduktan sonra, harbı nıınla beraber mütareke müzakc-ı paktına kabul edılmı.J ve ha ..-11· 
yahudinln beynelmilel bir şöhretle aldım... lebcnin bu kurslara dev:lmı mecb11rl- leı;•· fı-kf ~r kaybedeııfo gözü açalır;. bu rnağ- releri anasında Alman murah- nan v"*• imzcılamDlfl•· Jl 'hretı 
batapu r.ıutasıır:rı! oldağtı o yaman - Belediye Remmiz de onun tale- d;r orgu a m gmee ynptlan tnhkt- l"b" t hali:"k 1 · ·· b"I h J (Ç b n_ k·ı· 1 H' ı · f'aı 

ka b--'~·r. · · kat sanımda bunJ:.rm bilet. makha:ı:- u •Y. e .. o:ıun_ • •.at erı gorc ı - as arı a uk olalım. Yoksa Al- ya .o«fv_ c_ •.• o up ıt erın ık011uıı alış ver1 ııı şeytnnetf11e taş çı • ran o:::s.u. + T •-1 '--'l · bu ~en-'·"ı tnnı" 1 ) d k •ır Du F ~ı '"" ıp .... e .... erı ;; = ,- laı:ını tııbriJ ed'erek müh.m miktarda. mesı ıçın goz ::nnın nçı masma, man or usu amilen komünist o- 1 n-aasııolınmm çe, r.... 11 "' 
Kayserili 1clta nt iyice. etrnfbca i - Falım d:ı. fiilin da... Şu da, bu ma çayını, kunıınuevvelfn 7 sinde para"ı ihtilasen ıdmınetlerine gnıoh·- uykudan uyanmasına, daldıg· ı se- lacak ve komünistlik derakap Cautl;!lo ıinv.r.nlarına benzı)'e ..,., 
z:ıh edebtlmck için znten dıflcı·de do- dıı.. Hep Hamamizadcnln rahlei ted- T k · ı ıl v~rftceklerdiı· .1 ~.. _,,,.,_.. 

Jaşan bir hl ··yeyt anbtmış!ardl. ri:Dmfen geçmi~tır. Hattit ondan ya~- a c;ımü gaz nosun a " '"k l k . dikleri anlaşılmış, muhakemeleri ya fahett:_n ::_bunu temin için m~- Fransızlara ve Jngilizlere de sira-ı~yni rchf>er ve ba~bui rnı.-.;;.ı,111• 
Aradan biı· knç gün geçmış, baş- lı, çok yrush g nınenlCr bil cBen + niversitede talebe ny( 1 ·a • pılmak ilzerc nirinci Agırce~a ınah· ba_~ gord_ü~u yolsuzluklatdan bır yet edecektir) demişlerdi. Buna ıfadc eden Conducator urıfıt Y,. 

.., __ d ı d ~ 1 ri rıanmıştl'r. Bu sene kaydolunnnlnnn keme.sine gönderilmişlerdir. muddet ıçın kurtulmasına sn-hep karşı, pek garı"p tabı"atlı olan aiaı1 General Antonescu da ~·-ka bir kn abada yine sormuştum-: de.- .~ e.> ıye gogu c nı ger- mıktan 2212 kişlyr bulmuşttr?'. Ba + BOGr!LA-,.,· BAL!f{Ç/ /l.fl,f)- ı d rr 
- Burndn ynhadi var mı! nıekten kendilerini nl:ımıyor ve so- ta'ehelerden 408 ı kız YC- 1 04 u İkf gün evvel Anndohı Kavağında olur. Bu defa galip taraf sefahate Fransız Maresali F och (ihtilal za- ynna Konferansı eımas!n • 
OnI .. r da alaylı alaylı giilmıişler; ruyor!ar-: erkek ulcbedlr. Bımlardan 1605 i bulunan ~ hakkındaki tahkikat v_e u~~uyıı dalar; kuvvetine. nef- yıflara musallat olur. ) demi , ınanyaya davet edilmi,tır. f ,_,.. 

Y h d b rnda nasıl tutun:ıbi - Neden buraya gelmez'? .• Niçin s t d ı·· w h f b 1 B 1 • K l d "on e n u 1 u • · • FE"n Fakültesini'.'; 609 u Hukuk'n; ı;onunda bunun Osman M7}u HaJ·ati ıne 1 ı~a ı _uzumsu_z yere çoga- ve iç isti ini ozmamıştı. Fransız u garı:ıtan ra ı a '"" •... ..,.af• 
it k ., d r "d d nfedlaim Trabzonu unutma ur'? f -.. J ~ 1 h k k 1 ruşw r ı... ıye, n."IV'Sl'n '-' 1 3 ·; 11 Edcblyat'n; 155 1 ktısnt Pa- ndındıı bir bnlıkçıyn nlt olduğu an- ır ve goz erıne, n ı at eri göre- Ba vele-ili Clemanceau ve fn.,iliz sın arifesinde Hitlerle go. 8~ 
h'L .. J •yl kendilerıne mal ederek. Neden 1 ye gltmez hllmem, f:ı- kültC' ine devam etmektedir. !aşılmıştır. memek için, perde gelir; herşeyi Başvekili Lloyd George Amerika tür. Anln~rfan Romanya ıle ir 
banandırn ballandmı uz:rt1t11o:ılnrdı. kat Haınamiz de, Tnıbzonn unut'llq Bu tnU;llenin 202 si Iıseden pek iyi ~-n-r -"'dd...numumı·11·r..1 Hayat·- be - · b b R . h · y · K f ansın• 

l 1 bil ~ "'"' ,,_ mu ..... pem gormıye aş r. eisıcüm urur.u dahi dnrıltarak garıstan ıyana on er . ıı•· 
\Tuht<'llf fa<;ıln'arlıı uğrndıı:rım, olsun'9 • Buna n:l~ ınanı a r: · clt!recerle, 1255 1 iyi d reccyle, 308 l nfn, herhangi bir cinayete kurban · k • I d. y nı 11 

"-ahudı" bulunmı"an muhtelı! kıı"aba- ç r.r. ,_ _ _. T b ıu 

1 

d -'~ l la d . ·-' ih . 1 1914 ten 1918 senesine kadar ve onun ileri sürmüş olduğu 14 fıra efmıyecek er ır. e .. -· ., ., - un.u.ı o, o 11LAU.:1r rn zan , o ort:ı rece,... mezım n maş r ır. gıtm=• tımn i etrafında tahkikat h ıJS: , ... 
ı J:- ayni gülüma-eylşl, hep ay- tadar (Trabwn} dnr ki, İ<>tanbulda. Pek iyi dereceyle mezon olanlann yapmaktadır. Cihan Harbini iyi yapmış olan ımlh prensibini bir kenara atarak ma karşı vaziyetlerini en bııt'r-· 
11 i cnc gez.er, yahudi b.mnabım mı bile, heı· karşiliqtıtrı insana. daha fakültelere n' beti Fende beşte bi: + VAPUR HIRSIZLARI .VAH- Fransa ve müttefikleri de, Al- :'ersailles sulhünü Almanyaya 

1
rih ~~İş oldukl.arın~an • J(ofl• 

h aı:b~ yı ve hep ayni hikayeyi ağzını açnı: açmaz. daha flk elimle- olcfuğu h:ıldc, diğer fakültelerd on- KOM OLDU - Zongoldağa gitmek manya salhc talip olduktan son- ımzalatm lardı. ı rın ışhrakı başka hır Vıyart 
d!nlemişt.lm. de Trabzonu hatırlatır. aıı bire dahi yakla,amamaktadır. üzere Konya vapunın:ı binen Cem:ıl ra ayni hataya düşti.ı1er. Harbi iyi 19 39 da başlı yan yeni A "rupa feransına bırakılmıştır. ,J• 

Nıhnyet, işte, Trnbzonda da !Or- Faknt ne rlcrscniz, rliylniz, Anado· Belediyed~ :ıdındıı. biminln bir s:ı.ndık eşyn:!ını idare etmeyi ve başarabilmeyi be- harbi tohumunun bu Versaillcs Bunun manası a:zalar a~ası ,JI.· 
dom~ lunun bir çok yerleri gibi, Tınbzon çalan Yusuf ve Şeri:f ndındn iki ki- c~r.m.iş ~lan Fransa ve müttefikle- ~uahede~ile atıldığı, 0 günden i- laiçbir ihtilaf ve niza scbebı ~~~-

- Kaç yahudl v:ır Trabı.onda? dn, kendini sevdirdikten sonra uzak- Şehir Meclisi Toplandı ,i, sandıkla beraber kaçarkeıı ynka- rı ıyt bır ııulh yapamadılar. Al- tıbaren kok ve d'"I budak salmıya mamaktır. Mahaza RumanY" "ı· 
s.n mi ın bunu diyen? .. Bir ı:ül- faşmış. l:ltmiş evliıtlarının hasretme Şehfr Meclisinin dünltfi tonlantı - l:ınmış, Dördüncü A!llye Ceza malı- manyayı başını ka1r.lıramıyacak: haşlamıştır. ı kümeli kom"-ularile kaynaş~ ot• 

nıcdir tutturda!:ı.r; d:ı~'lUlanuyOl'. ... kemesi tarafından G ş:ır ay h:ıpse b" h I k k • - " d tı1 
1 ,. ıınd:ı. 938 senesi :ıartmda. terli eden mabküm edilerek hemen tavkif 0 _ ~r a e oy1n3 ıçin alınan ted- ihtiyar Kaplan Clemanceau öl- çin het" zün yeni bir a ı~ • ::ıJi-

İfahi b:ıymı ... Seıı Trabrwn g. Evet, evet._ Hamanilzadeye sc:am 202 muallıme ait 14!> O rıralık ta~i- b ler Al ·ıı · d • 'k d"" h ·· d. f k T l l 111 iP'" yu ağzından tokmaSlnı kaptıran söyleyin ve diyin ki; Trabzon aeni lanmuşl:ırdır. ır man :rı• etm e ıntı am u; atasını gOTeme ı; a at ranıi vanyacla Rumen ~r-;-_-Aftf• 
ctn<ıtrn mi r.ıyontın! •. Yahndi gel- bcldlyod "at meselesi görüıtilmfiş ve bu pa - Poliste : almak ve haıbı tekrarlamak hırs- Lloyd George sağdır. Hatasını id- yetpervuliğini canlı ~iiJe-
6.İn de ne ynnsın burada? Aftş veriş ,.._,_,n, b:'~ft .. d~ "--da 

0 
... -son. rl~~ terfi ;ı derecelerine gm rmr.ı! • larını uyandırdı. Tarih bu husus- rak ve hatta itiraf etmiştir. ' nıak irin Milli Köylü Partill &ti 

•· u.a~ ~- .. uu. • ~u• l ııı.u:re ve.rı.mesi muvafık görülmüş- İkis" d ) d b · k · il k " kil eO,..... 
etmek i1:ın bizim ellerimiz armut mu İifıwi bir hamroıame veya birinci tür. ı e parça an ı ta ırço mıaa er doludur. Fa- (Deı;amı ı-rrr) ri Maniu tarafından tef. t~· 
devşiı1yın.-?- iıir {:fmdıl.."tlame) 7azılabilmeıri için Bilihare Erzincan felaketi dofa - Evvelki gece Sanycrc b:ığlı Tc - birlijin Bükre1 Hükumetı bi·;./ıt· 

Ve arkasından ayni masal.: • b:ışka yol yok.tul'. yısile açıkta kabn ve şehrimiz vi- pcli k5yü yolunda süntle giden bir n~, talepler ) M"ll"' ka !dan ilgası bu tedbirlerden 1 ~ 
V:11.ı:ı bir taritıte buraya bır Vak k _.. d kaydcttı·g·ım ıu..- emrine verilen muallimlerin, MOtosiklet karanlıkta önüne (lkan j 1 1 Korunma RHHH o-· t ft B ' arlara ~ -~- Bl ha oda Ia ya aı:ı.ua 3 ;,-• bfr arabaya ~...,:ırnk her ikisinin de N ı ıııer ara an u g Jıiil' · 

J'ahudi gd_.._... r n ~~ ihf i~i bumda Tr.ıbuınun geç - maaş farklannm bUtçe ta arnı!un - . ,. I ı evyo~k Ticaret Ataşeliğimiz- carlar arasında siyasi ve. • lifi 
yeı I~ ml1. tıcaıete nblmak için Şt;Y·' r. ; 1 ,,_, ·nı dı"·-i V"' bu •:ı,_ __ dan verilmesi de kabul edilmiştir. pnrçnlanmnsına sebep olmuştur. l\ <>· d h . . M 1 lfbıt _(, 
le etrafı, çarşı paz:ın, bahusus Jıal-ı mı~e gı.=en •~1 ş " .. ''"' t.osikleti idnre eden Ahmet ve yanm- c~, .~e .. : 1:n1z ınta~:ı. Ticaret Ticaret Vekaleti tadilat 1 sahalarında dostluk ve jıeY'!° 
kı yoklaJorın.ı~. • Bakmış ki Trab-1 da yonıillmnk bilmeden çalı;sanlar K 1';,L~:~ ~~~i~'fı:!;';at ~~~~ d:ıli:i arl::ndn~ Hullısi ıığlr surette Mudı.ı_rlugune .~d.cn b~r mekt~pta hazırlıklarını bitirdi l ründ~n gü.ne - artma~ta ~e ettira' 
zonlu ôyfc kolay kolay ekmcl:rini e - yok dcği ••• . ynralannrak hııstaneyc kaldıl'ılmış - Amerı~ada ~~rkıye Sıgal~ yagla-ı . . yet nu~ayışkiran.e tebaru~ 

1 
tarf· 

tinden kantmıenk gözü b:ığhlardan Fakat o kadal' az kı... • kıpicri dün Kadıköy semtinde tc.t - !ar, nrnbası parçal:ııııııı arabacı~a nna rngbet go~teren beş fırmanın Ankara ( f elefonla) - Tıca- mektedır Bulgarutan Kral ıı· .. l 1 b ı _, bt 1 tişlerdc bulunarak, Fiyat Munıka- h' ı,· d t V 1c~ı t• M ıı· K k • -' f1'I de"il. Fakat iyice kannnt gctircbil - Yum, $tc un.amn_n rı 0 nn •- ıı; ıı· şey olmmıştır. a resi bildirilmis. ve tzmlrde Si.-.a- re e a c. 1• 1 ı orun_ma anu- fından Macaristanın raaruıı ~ 
.. O k d eıct··..r. .. r h t be Komisyonunun karnrlnnnıı. ı·.wıyc·t + BiRE ED/ B/ V ., d I h kk d k h I k 1 r met !('in l'.anda h.:mıı?tine bakan ço- Xız rtame ·~p ır oı:u •• a mu . KARŞI Y ' -- la yağı ihracatı i!e uğraoo<>n firma- ı nunun ta 1 ı a ·ın a 1 azır ı : harrirlerine verilen nitan • ırıil'l 

de ıA ki K y ba [ gôl'Üqece~" ctıııiycıı bazı bakkalları adliyeye ver tlsküdaı· tı·nmvavlarınıl~ lıiletı;i Ya- 1 .,.. 1 1 b' • · · H lk b"" 1 k>' • 
cağu çıı~mı • m-.ı ona: < ar- nn Y :ı " 1>..... mişlerdi·.·. Bu h kkallnr YOTgı, n ,i1- "' arın, bu /\mnikan firmalarile te- anm. ıtırrnı_ş.t.ır... . a. ın ta 11 ve Macar Bacvef<ili Kont T. e ~ (·lı'' 
nım aç, git. b:ınn öyle bir şey al ki, ••••••••••• .. •••••••••••• .. •••••••.............. ş:ır, evvelki gün ÜsküılııL' llitpaza • 1 h dd .. t .. 

d d kta mi. Savn, İlya, Fethi, Hıl'lsto ve 11- rmdan bir kur •a •atın nlrlı •ı hır masa reçmeleri bildirılmiştir. zar.u~ı 0 an t.utun 1 tıyaç ma . e-
1 
Bulıar Coğrafya Cern•Y. e '. ,,,. 

onunla. iyicc karnımı oyur cı - n Tirede bir cinayet yadrr. kııtuuu cvdft arnly_ .. "'ı.ateını· ir. O es- Slov k da b f' 1 k - lennın kontrol, alım satımı Tıca- a:ıalıinna tayini gibi hadııetcr Je-
sonra artıp kalncnk olanını sntayım, J ... .. - .. a ya tı.Zl ırmn ar. u t V k" I · .1 k . •· . e<> 

Ad'• d k k rıı k .. d - re c cı etme verı ece tır. da'· ı· •ı'yas"ı baoJan takvıye yine verdiğim ıı:ırayı nlayım .. Kar- Tire (Hususi) - Kazıımızın ıye e ı nada kapağı <;atlıynn kutunun ıı·ı mey va, par.1u • yun, erı. ne- Y . . . . "' , • . 
nım b ' doymuş olsun.!> Tekke köyünde bir vak·a olmuş- yerinden yedi adet binlik dolaı· düş- bati y:ğlar ve tohum ithal etmek em tıcaret atasehklerı cek kültür tezahürleridır. . 1e'' 

__ B li:;orum ... Bıliforum bu hl- l\iünakaşalı bir muhakeme müştür. ve bu nevi mnh ul ih:aç eden Hr- Ankara, (Tele_fonla)_ - Sofya Macaristan şimaldeki esJtı ~ı: 
kiyeyi, cıcdim. Kay~ld nberl sek - tttl'Bekta• m;Ju Ali Amil ve Ze - Servetffunmıda çrknn cPorta> i - Paralan tanımıyan lıHetçı, bunla- malarla temasa gelmek istedik - ve. Bel~r~tta yemden tıcaret ata- !erini birinci Viyana l(o~erj'·İI'" 
sen yerde dınledlm bunu... " ~., -'mil •ı'ınn· • mfl teh-n oldu.._, iddi!I- rı bir çok kimselere gostemriş ve iş 1 · • b l o:elıklerı ıhda k 1 t 1 t · .. ~ 

k · wl c:: vk" y ı · "' '" ..... ... __ ..._ •·-- - . ı erını i dirmi•lerdir " 51 arar aş ırı mış ır. nın ve Şarktaki yerlertnJ - 'asıl olur, diye sozümil yarıda ·erıya og u "'e ı ırmaz, aynı sile Asliye Ü1:üncü Cez.n mahkemesi- Ml-U•taya a......,tmiştir. Paıa ar mus:ı- .. . H . . . ıı.r~ A 
bıraktılar, nasıl olur, bu iş Trnb - köyde dul 25 ında Ca:ıime ne verilen mecmuanın neşriyat mu- dere edılml~ir. Sahibi aranrrnkta 

1 
Alr..:.nya<la da bazı firmalar, ayvan ye~ı Y.eti tırme Viy~na ~?fera.nsı~ın ()çiit"'_i 

zonda olmuştur. Knyseıi nınyseri ne Gilcini zorla kac;ırm::ık maksadile dürü Halit Fahri Ouıuoy ile ş!i:"ln olan banknotlara. talip çıkmnclığı 1 yenı ı:ı::ıhsul tütün fiyatlarını sor- ce.mıyeti temın ctmıştı. Şımdı de ih"er: 
bilsin bu me cleyi .. Yahut, belki o- gece kndr.ıın evine girmiyc teşeb- sahibi Cnhit Saffetin muhakcmclc- tııkdil'de bq sene aonr.ı bu P rnlıır mu lardır. Bir firma da S00.000 Ankara (TPiefonla) - Turklye Konferansla Avrupanın 1\1 eııi ,Y 
radu da yahudı ile karştl:ı~an bir bföı etmi !erdir. Kadının fery.ıdı- rlne dün de devam olunmuş, Halit bulana \·erileccktir. 1 kilo orta kaliteden tiitün almak hnyvan yemi yeu tlrme cemiyeti zı. ler tarafından düsünülen Y . ,ti' 
Trabzonlu çocuktur! .. na amcası Halil Çntak ''etişmiş ve Fahri müdafaasını yapmış ve şim- + 87 EROİNCi YAKALANDI - istediğ= · h·ıc· · t" l ,· d rant Vekili Muhlis Erkmenin reisli- zamma Mihvercilerin iddl2l ol"_ 

Ve bplı:ı ötelerdeki gibi a-ln baş J dıye knd f t -do ü f ti! Dun snbah ""hrimtzde 37 eroin k~- b " f" .nı 1 ı.umış ır .. 
1 

sT\~rı~· en ~inci<.' kurularak faaliycte ı?cçır.l,tlr. go··re mu··.,av·ı hak ...,.h1·bı· a:s'J'·ı.u • - 'ft t"f v• • ate• ederek Ali A al" n<!şr ya mu 1T Si n c v~ ... , 1 ır ırma. ta~as suretı e urıoye- ~ OP , 

ka bir tarafa mal etmiye razı ola· çı. e. u .egını ~" - de :fıhakemc altına alınmadı~ını .... )-,.ısı vnknlnnaTnk ncfliy....,.e ven - H ,_., -"' 
1 b 1 d - tt 1 1 ı; "-.'1' d"., B. 1 ' ~ı"'a m!ite- den palamut ithal etmek istemek- pamuk istemi•lcrdir. Yunan milli rak kabul edilmi§tir. uÇac>ı~·d.1.ıı;; mndıkları hikayeyi anlatnrnktn de - mı ı e ın en _ngır sure e yara a- söyle ıiş, hakkında ceza tstryen mfirl· mış M' ır. nn arın araSTn< , .. b'" 

1 0
.. l 

1 
"f k 0 rı--'", 

~am ettiler: - mıştır. Her ikı suçlu yakalanarak! deiumumi mu:ıvini Attihl için de : ad :it seferler kaçakçılık!;an sabıkalı tedir. . bankası. bu fjrmalaı jçin referans oy ece .ort er ttı ~. ı rroG~ 
-;=.Çocuk hiç d~ünmeden yahudı-. adliyeye verilmiştir. <- Ben müddeiumumi munvinınin Arap Hayri Te Fehmi dtl vardır. 1 Yumrnııt:mclan bazı firmalar, vermiştir. l\Iuhaı rem Feyzı~ 

!!!"""----"""!!--~~~--~~~=~-~-~--- -- -- 1 ........... ~ 
Annem meııcleyi tekr.ır eçmıyn cesaret. edemedi. İsabet, çilnkll üstO- - Anlamıyorum... Mutlnkn burada rnhatsız oldunuz ... Bu gidişini- l ~11111"111111111111""11" 11" 111uı"n'"" h'I ~ 

ile düşmek iyi bir şey del:-ildi. Ben alayın siparlşi için sokağa öğleden zin lıa;ska manası yok •.. Fakat. hani Seyf!den haber bckliyecektiniz. Vuz 1 Veciz et erin şer ...... -' 
evvel mi, sonra 1111 çıkacağınu d!Işü nüyordum. Kumandanın evine uğra- mı geçtiniz? ,.. 
marn da lazımdı. Giyinmek fçln yukarıya, odama çıktnn. Beş dakika Şefkat bana doğru bir iki adım attı ve ellerini uzatarak: fınıııııııııııırıııınııııııınuııııııııı"'' 
ceçtf, geçmedi, kapı vunıldu, Fatma görfindil: - Hayır, dedi, kabil mi! Bilhnssa sizden rica edecektim ki, adres ı. • t~ 

...... Hoca hanım biraz sw istiyoT, dedi. Yereceğfm size, lütfen bana oraya yazınız. Hürriyet, •alnab~ e(ıjl' 
Vaktı1e annemin baz1 mekteplerde cldarel bc,.tiye> muallimliği var- - Nereyi adres vereceksiniz? ltabul nme% ır , ı.ıt 

eh, mahatlede komvtılnr ve evde çamaşırcı, hizmetçi nevinden kimseler - Veznecilerdeki ev. dür. Conte de Sel"..., 
ona cHoca H•nım> derlerdi. Yazan : Server BEDi - Demek şimdi oraya gidiyorıSunuz! O"' 

- Ne ı.-nr? diye ıordum. - Evet. Tü?'k milleti gibi a!lrlara 1''r-
- Bılmem ... dedi, galiba o hanım gitmek istiyor. _Neden ralıntsız cd ceksin? Sen rahatsız oldunsn 0 başka... Ben Fakat Şefkat nğlamıya devam ~diyordu. Annemle birlhirimlze bay- salmış bir cihanın her ~~~r~fltıl~ 
- Şe:tkat Hnnım mı! ret içinde bakl'•tık. d k1 h' · t bu ı- __ oı'v seni kızım yerine koyuyorum. Hem nereye gldccekq•n! .. eısın n ıssıya ı Sb'"_ı 
- Evet. _Kadınlan Çalıştırma Cemiyetine gideceğim. Orada bir 11 arı~·a- - Çok şey! diye mınldandım, anlamıyorum, vallahi anlanııyorunı, de ifadesini bulmuştur. ,uıiı' 
- Nereye gitIMk htlyor? cağım kendime.. Şefkat hanım. ni «yul'dda sulh, cihand• r 1ııl" 
- Ben mutfakta ldi:m, bilmiyorum. Hoca Hanım bana ıeslendi ye- Annem gitti, kızı kolundan tuttu, mindere oturttu: düstul'ile iliın edecek ı:-n1 d~' )>Ot'I· 

111ck odasına girdim, bakbm ki o hanım ağlıyor. · ' Ben dedim ki: - Yavrum, dedi, biz seni zorlıı alıkoymayız. İstersen gidersin. Fa- he bağlı olan Türk ınıl et edılıl. 
Agağıya indim. Şefkat hüngür hüngür ağlıyordu. - Niçin acele ediyorsunuz? Dnha siz fstanbula geleli dun bir, bu- kat bunlann hepsi ılinir. Turı,."lldumun dediği gibi as:ıbm yorulmuş se- r!ycttne riayet ve r.nrnıe sıııtı.A.o 
Annem dedi ki: gün iki. Sizin Jşlerinlzle ben meşgul olac:ığımı va:ıdet.med!m mi? 1cap n!n. Bumda hiç olmazsa iki gün rll ıılen . Hepsi geçer bunlıırın. Sonra ği mfiddetçe dfin}•anrn ent bfl,!'1~ 
- Gitmek istiyor. Burada rabatsız oldu gnliba... ederse Çalıştırınn Cemiyetine ele ırtrlerim. Aceleniz ne~ !\için üzilliiyor- rahat rahat rlüşünürsür), kararını verirsin. Olmaz mı~ Haydi bakayım, perver mlTietidir. Fal<~ı~V"~ 
Şefkat başım kaldırdı: sunuz o kadar? Biraz istirahat ediniz. Çok yorulmuşsunuz. Bilhassa u- ben de senin anneniıu. SözUmü diııle. Sonra kalbim kırılır. Bir kaç gün yetinin zerresine halel. g';.Jll" 

- Vallah1 delfil, rahatsıı olmadım, estağfurullah ... Bana gösterdi- sabımz yorulmu,; belli. Burası da sizin için şimdllik yabancı bfr mu- sabrerlcc,.ksin, olmaz mı? ıeze.n Türkün de dil,!11 
0 

.-ı~ 
ilniz bu insanlığı unutamam. hlt. Faknt alışacaksınız, görcceksini z ki biz vahşi adamlıı-r değiliz. - Peki... miıthiıı cengaveri oldıı~i1111 id•ı1ıı 

.Annem, hayretler 1ı,;indl, benim yüzüme bh kere baktıktan ıonra Şefknt kaşlnnnı tntmış, önüne bakıyordu: Annem elini kı"Zm alnına götürdü: !ar boyunca tarihin yapra 
Şefkate döndü: - Eltağfunıllah, hayır... Ne demek •.• Fakat ..• Müsaade ediniz... - Hem senin biraz ateşin de var, dedi, gel tıkalım yuknrıyn, ben kızıl kanile fjlediifne 

- Peki... Niçin ııltm.k istiyorsun, kıaım? Gitmeliyim ben... carşafları deglştircyim, sana karyolamı vereceğim. ahittir. 
- Kimseye bir olmak rum. Burada kaldıkça ıiı.i rahatsız Biru kırıldıiımı ve öfkelenmiye baıladığımı hissetthen bir sesle de· Şefkat bunu rcddetmlye hazırlanıyordu. Annem onu elinden tuttu: \.l~~:ıı:;;, _______ __ 



Motörlü 
~11Danistamn ciieriai IJe deniz 

bilumum k a r a 9.~.'!.1Y.! .. r.!!~~ 
Hükumetin alcbjı 

nakil vasıtaları •ülaim tedbirler 

aökecekmif.. ----------------------
defa n inci sahifeden d•v•m) seyru••se· .ferden m en ediliyor (Btıfmakaledm devam) 
)'ıı da öyle ya,.pacağun .demek .isti- J 1 

t t; (ayni muUak katlyeUc söylüyo- kaygısızlıkla, tatbik mevkiine ko· 

karşısında 

}iUın; ıki ayda veya on iki ayda... Yalnız taksı·ı.a..wo ralıcabilecekler nulduğana Pbit olduk ve oluyo-
...:. ehemmiyeti vnr? Bnrıı ancak .~ ~ 'S'- ruz. 

Sahlfe: 3--

S O N .. H · A B E -R L E -· . 
. . . .. . .. .. . - . . 

CililerH Jılllllar \ 
arasında sulh 

gayialan 

ltalyan ajansı bildiriyor 

Yanltslıkla Bulgar 
t111railaa uireı iki 

Al11ılar vüzlerce 
tayyare ile 

hücuıa geçtiler 
;:::ttarnışt1r. Kifi insan Yfl vasıtnla- • • • ~ h J l 
·"'!112 vaı·) diyor. Benzinden tasarruf tcminı ilÇlfl azıt" anan <ararnamc Artik hayat sabau kaidesini 
t 

1talyanlnrın Yunnnistanın ımukn- son şeklini almıı?tır. Ta~arrufım ya~ı~ . benzinden debril, o~ta~a a.tanl~r. nazarında, baş~a 
leeıneti .knrşısınd::ıkı ilk lıcccn"'luizlik- di<Yer petrol müstaklarmdan da temını ılQİn bonlarla mii- h_ıç~ır mıllet ı~. ~Y~ ~kı, ıs
nı~lnı, muvaffakıycrtsizlikledııi vazıh "' • . ~ ~ d • k"l tıklat hakkı, milli azzetı nefıs hak· 
~k k ifade oocn şu ifodcler dahi teharrık hıhımum kara ve enız ua ı vasıtalannm ~cı·- L tmamuı 8 .. ıbütün Av-

Tokio, 20 (A.A.) - Japon 
Hariciye Ncraretinin sözcüsü, Ja
pon hükumetinin doğyudan doğ
ruya Ç'Unking ile müza'kerede bu
lunmıya teşebbiis niyetinde -oldu· 
ğu hakkındaki haberleri ne tey'it 
ne de tekzip etmiştir. 

a•lrernR· ı·z Bertin, ıo (AA> - Resmi H tebliğ: 

~ kat ı· ktı ı • ·114 ı.~- k ı.. • • d . ,,_ ,. ııu ıyor. UKQD 
c ııyı : 1 rüsclcrı için mıı ı _,.:wwwl anuntmn ısttna en son "'~t ı rupaya hakim olan yegane kuv-

l CEpir d::ıgları ve çamurlu vadileri, • , . 
~llb.t karar al111mıstu vet. -uazzam, m:aL:. bir makı-.,., ü:ı:cılndc strntcji yapan ;naza- ·. • • -· ~ 
'li).~'larm ıiddtahm ilifıı:ıa o!tı- Vekilleı· Heyetine scYkcdılmış olanı lü nakil v::ısıtal::ırının ml'mlc1rnLc g'..r- nedir. Herhangi bir makinede 
~ J'lldırım Jı::ııiılııc ımüsnit değil·, bu karnı namcııın ne-;ı·i tnrıhlrıden 5 mc1crinilen ıtibarcn 10 giin müddet- his, fikir, idrak ve insaf arana
ır. Eııır ~hesınde ver.ilen 37! ölü- gün sonra hususi numara tnşı;nıı; le ı<t'yrüccfc.rine izin -vcrllcee1>tlir maz. Yine insan elite kurulmu,, 
uıı, 1() ı yanı1mm -..·e 650 kayıbın bilumum binek otomobint"l"ılc moto- j Il<'r~:ırrı~i tıiı· şehir -v~·~ :'kn"'nbnmıı fakat insanlıkla alakası kalmamış 
~ .:ılınaeaktlr.) sikletler VI' tcnczzuhe mnhsu mo · bCi .1yc inıdutlan <(lalıilim!e ('ll1ışıın büyük bir siliadir, sağa sola, ıi-
~lnbiyete uğTu-an iıCT hUkümet töılü deniz vns.tıı1arı scyrii efe•·dcn takc;ı vtoınobiUeri, iher lnn G c;nı-

htı 'böyle ıroylcmekte 'h;ikl•dn-. Ya'I- mcnedileceklcı·dir. Yalnız re mi p'a· dım ıitil:a. en .24 ,gaat 1,ın, •bir •ün ma&e c:atuba ~vecciib ediyor ve 
~ lifla icraat arasın ·i tıtaba - kalı ı'>tolar ve icrayı smınt ıdmc ktc tek, Jıır gün çift ~umara olıu:a:k &e- bir kere harekete -geçti mi twe.- ye· 
;' 1lctıce>•ı ~ tcrir. Ralk b!'Şl!>ın- olan doktoılnrın 12 11 !HO t~ı ıl•ııı- 1 fcı e &ık:ıbilf!l·ekleı dır. ri, herşeyi çiğniyor, eziyor ve yer-
~ l'llabrup olmamak ve iUbarllll "kay de seyrüc;efer müsandeslnl ha., oto- Hu t.lks]eı· tasın edllcn günıin lıl- le yeksan ediyor. 

bieınck için i9tı mutalmkati ıtemhı mch l!l'l"İ knrarırnmedt'TI hnnt 'l'lltU .- ıtıımınıla yıı ~ajlıı.r.a v~~ belediye- Artık harp ne vakit ilin olu· 
ııa nıttir. lacakl:ırdır. • ıııı go~tPr.dıgı mahallere dôıımü~ b:ll· • k I h · 
Ş ll nur, krme arşı ilan o unur, angı ı..h·~llldi biz askeri vaziyet ıtlb::ı. cj· Ayrıca ecııelıi l\ıdstlerc nit motor· 1uıımıya :mecburdurlar. 

~IUardan ne ~nlaşılabilocci'..>'ini tct - se'beplede ilan ol11111.1r cibi sualler 
"'it edclan. kalmamıştır. Harbe, bu büyük si-
le 1taıranı~ Yunnnistana 'karşı ıharp Bu geceden iti- Pencereleri ka- tindirımakinesiain maaivelisını e-
b tasına iyi hııudıınmamış oldu:-,'"lı b ki k • • k linde tutanlar tarafından İs'tenil-
)~~ıııdakl tahminimiz bu if~delerle aren ışı ar rartma ıçın ço diği vakit, istenildiği şekilde ve 
b ~l~(n teyit olunma'ktul!ır. 1tnlyıut sönecek ucuz, kolav ve istenilen millet ve memlekete kar-
~ .... uınctinl bu lhusu a dalilete ev- J •ı ba,Janır. Bu ,.erait içinde, Av-
'"eıt ıkim "'eya klm1~ Bıınları (1 inci uhifed•n d~varn) .,. .,. y 
:;aıuak Romanın Jıilcccgi bir ıiş. .\n- lar da maskelenerek hovodnn gö- basit bir USW rupanın bugünkü hamile ve bo-
t~ bu hususta hem diplomatlaraı rülırWyicoc1' hnle sokulacaktır. ~ esas111duı hiçbir alaka· 
{.,~ knınandanların kabahatli cil- Gayrimuayyen zamancla a- sı olmıyanlar -.e bu karışıl< afet-
ı......ları 'işı""kardır. Yllmınistnnd:ı. bu· ten samimiyetle barirte kalmak 
~ 1 · ı larm isareti vcı·ikcel" x tı, talyan diplomatlan, a:ıaıı a • " istiyenler için de korumnak im-
? ~i atnşelerı \'cs:ııre \'azifele- Bütün ıhazırlı'klar bitirıldiktcn kan ve ihtimalleri azalmıştır. 
t~ YA:p:ınıamı»lardır. Yunanistanm aonra gayri muayyen hir zamau- d h d 
L;tek mukavemet etnlck h"'~usunda _ 1 k b Çember, her gin b iraz a a ar-" ..., da alarm İşareti veri ece·, ıı tcc- et L--.!-d 
l~aıınfni, gerek bu husustn'ki _'hazır- 1 .\apyor8 W"e as• cep_. e mu-rübe birkaç gün gece i gıınc.Ju.dü "h • 

~ ı>sfe!emcmq"l1eTdir. Ingiliz -.afhık e>lamıyan harp, nı aı m u-
..... -~ devam cdecektİc'. T ramvaylarııı. · ba "k 1 

ı 1n, 'Ctiğı!r ynştyan ölü dev- :vaffalayetim tka istı am et er-
tti-._ otomobil 'Ve otobüs fcnerl~rmın · ı t~ ne suretle ıtıı.tbik olunduğunu de aramak ihtiyaç ve zaruretı e 
l onnnc getirerek, Yunnnistan hn'k maskelenmesine ek -dün ba\'.'lan· bem ')'Olunu, hem de ne yaptığım 
~ da ıcyni inklp.fı gostercocğini mıştır. Dün gece birçok nakıl va- tatınn" ltulmıu}'OI'. 

)frıetnıe'k ısurl!tTie ıılBnrunıalnrllır. aıtalarıwn .ışıkları maskderunişti. 
dıt l!se1e:nin !bfitfin ruhn da 'buraaa- Evlerde hazulılı: 
~ fte~4ka 1nglltcre ndalnrınm s·· .. 1h - b" le d 
tıeafaası İçin, lbu nda1nra lmrı;ıl utü'!__ ususı 1.~~ v

1 
e_ev ~r.. ~~-

~n taarruzbınnı uznktn :uıtm~ı'.k şwdarın Dariçtcn goru mryecc.. na
°h<·. ~e vn~ ise, Ymıatrlstıın ile ~e -.'bilnuun için dün herk?9 ha
~e de lıbstr. Filiıitin. lrn'k gibi zırbia baJlwmıftıT. Hueusı :bana 
~ . etin hayaU. nl!il--u1!1r'I .olnn ·e Jll'leskealeijn maskeleıunesi içm 
~ ~l!tın .mfida'faası :ı~ aynı vai!yet verllen münlet bu y başında bı
'-t1 b ehl'lnndyettcdi.rlcr. 'Diğer t.nraf- ecelctir. 1 ikinunuevvddc bütün 
\. ·· lıglinkfi 'İnı:Titcr~ lıcrlıalde har- :.a.. - lbi !1 ~L ı -
"'111 bJ>b ,. • uusuaı oa :ve evıcr rnaBKe enmış 
)!...., ~.,.,ınuıiki veya g~n may~ a- bul __ ıı.. .!L 1 .-...ı 1 
-·"Cla'k1 1nı:ütcrc dc:ğildlr una~ 1111ma cucn er oeza-
~ağ}alia çamurlu vnııılcrln yıldı- landırılacaktır. Evlerdeki şığın 
~ ha1·binc .müsait dlmndığını SÖY· :ıtarioe :sızmaması "çin dün ir~dk 
~lf:ıelır., nldanmış olmanın bir itirnfı ! kimse stor, siyah veya mavi kağıt 
l'"-tı r, yo\:sa İt.a'lynn dlploınasısile j tedarikine haşlamJIUr. !Dalıllıyc 
~t -~klıtınny çahşmn1arının yo'lunda Vekaletinin bu huınıela halk için 
~ a,1Clikli olmnBıi"1nın bir deıili mi- h 1 "1 - • h ·· h 

? Ar ti ik ,... k a 'E , azır aaıgı ıza nameye gore aro-
~ navu u ·, ıuQ e onya ve - k a·ı k . d db" 1 

l't "tnılsi, vn<lncrl, yolları ve dağ-1 et e ı ere ıcap e en. te ır er 
• 'bunların ne znman çamurlu ol· alınma1':tadır. 

ltıat.ı meçhul bir şey olm:ısn gerek- .Malzeme fiy.at.ı qpahalı 
~~una gore Yun:mıstann ~ecn\'ÜZ 1~ık karartılm:ısında ku1lanila-
~ \1nı, dnhıı kuı·u aylarda ıntih:ıp cak mavı ve siyah kağıtlar deniz 

~.: nwml.'undü. ?i1c ele yıldırım 1 b . h . • "b' 
t ~~ı, eri tecavüz er, seı'l ilei'l lıa- muşam ası, ısıya • mavJ .sto.r gJ ı 
~"Ctler, yıldınm daıiıc1cri ynpmnk mnlzcme çok pah ı ~ ıve bu
~1diı·. ?ılcsclc. İtalynn1ann siyıı - lunması da güçlcşmi tir. ihtikar 
~ e ınutecnviz o1mnlann:ı raf,'1l1cn, harekıet1erine !karşı aliı'kadarlar 
'ı~nlılara k""arşı tnarruilanndn şiddetli tedbirler almıslardır. Pi
~ffak o1amıyara'k, müdafaaya yasn .ehemmiyetle k~ntrol edil
~~ lir ka1m:ıla!'1ndıı., 'kuçük ·yun_n~ me'ktedir. 
'a~ Ctlc.rinin Itnlyndnn aabA lyı T . 1 ı-1 tı ~ LI 
s;1ı-lanını1 dlmn1arında ve bunlıırın acn- er ._... aD ya ça~U'lıul 
b~ ıın tanrruzi muharebeler yap::ı - Yuhmfa adı eçen mal:aem~yi 
~ı::lcr\ndcdir. • -szıtan tacirler e1lerindc bulunan 

İtte bugün bükUm et in, çok ta
b ii 'bir ihtiyat bissile aleliıcele al
m aya mecb•İyet cörJlüğü ıeda
b iri• saicleri ~n ibarettir. 

Bu tedbirler, ı.arbin yakm ol-
. d d Jik k duğu :ra11mm -~cbrdığı kadar , Pıyasa a per e ı umaı, stor, h b" ı.ı -- d d 

k M d ar ı uzallloMl9brmıya a m e ar o-
rm~mma yo tuT. evcu ar atq " '-~· ç··-ı.·· ha b" d d 

ıı.. ~- M · k. - t b "J •· :ıaoıur. u~u r ı era:eç ur u-
punasınaı:ur. avı agı ı e ııguç- • • H 1 
lükle bulunmaktadır. Bu i§leri ırabileu~ Ye_sane. amil, ( •. azı~ 0 

f . d h ( · cence, eeer ut er tseD sulhu saJ&b) :masra a .gume en a çarem var- 1_ "d • 1• • . L'"· ·· ak 
d aaı eı eze ıyesının UUKmUDe v -
~r. rtı el • . · tile riayetten ibarettir. Fransızla-

pa ~an p_e~~-cr en ıçın: rın eedadı olduju ıl>ylenen (boş 
3 .sımtıı~ genı~~n~_c: -~bta. çıt.a italyanlar da bu iddiada ya!) La

alınız resımae goruldugu gibı bır tin ler ta~afından bundan asırlarca 
A }' 8 ;O C )J evvel veciz bir düsturlll ifade e · 

• [ti] (2{] 
1 

1 1 

1 fıl.J 
' 1 

-~fi '· 

1 

~· rtJı 
1 

1 1 

,, 

M 1 J 

" ' har~SSolininin Epir · tarafıııdald miktan bey<:nnamc ile 'Mınt.ala 
~ai Clleraeıı ve znytattan bnh~ct- Ticaret Müdürlüğüne bildirmek ı çerçeve yapınız. Çel'~evcn1n ge
~,11~ 0 tarafa taarruz ve belkı de mecburi~tindc tuh.rldl&1anndan ısıiı;)iği wıe l:.oyı: pencerenizin çer-
tı.,, ·ay, zaptetmek için kendl.&iuln .. I · . ·w· 

dilmiş olan bu kaide1erile. Fran
ll'Elar bu defa inanilmu bir hafif
ınefttptikle gaflet röctennemit 
olsalardı, ihtimc.l ki şimdiki harp 
h!ç zuhur etmez, beşeriyet le, me
deniyet te, in~aniyet de maruz ol
chWu bugünkü felaketle: .içinde i
ınim inim inlemezdi. 'Bugün hiı'ku
metin yaptığJ f'ey, ıvukarıda da 
elediğimiz gibi (yarın için lıaarbe 
laazırlmımakt~n ~ batka 'birşey 
değildir. Fakat ayni zamanda bu 
lıazırlaıunak, bepimize de -temki
ni elden bırakmamak, beylwde 
telaşa dii'"'emek vaz*elerini de 
tahmil etmektedir. Hepimiz ~i 
c1ütünürsek, yine hepimizin seli
metin in, ~uk b u kaideye riaye
te •abeste oldaiunu :iclnkte SÜÇ· 
lük çekmeyiz. 

'l ASVJRi EFKAR 

~ \'e.t:ıniı •1dnğuna delilat ede- dun bun~alrdrda~ lbOa~ı~ a~-~-eydanbna- çeve ve genışlıgınckn ıfar:la <>ima
,. :tanyanm aptı asl:efi lbir e· n~~ :vermış e ır: ıeern:n e U· ıdır. 1K.asaplann et ısaTdık'lan b
~ ~Yeli haiz değildir. Eğer m:v- guıı ~erdu. . ıha ıkitğıtla.rdan ıalıp üci bt olaT~ 
1~1 n.._lıa.r ıve ıkıı ıolınuaydı, ıeger Dıger taraftan Fıyat Murakabe t•Ap~ıuız ~erçeveye mıhlay.ınu. 
~Y~nlann rerck llııkedonyn ve go- ~omİ!!yonu 'bu gibi ma1zemcnin ıüu.rlcrine de üç tane burgulu Yunan 
~f1r• ccphclerinae pek fnlk ku\'- fıyatını da acele tesbit ve ilan e· .halu takınız. Pencerenin üst per
~ı~~ı taal ~ edecek 5~~ ha~ decektir. Bwnm ıiçin n.czlciir :mal- vazına b.irer çivi takınız Akşam 

kıtalan-

..,.ııt o sn.ruı o 'Zaman ıı anyanı · at& ıt • J bu .. · 
liı;l' •c Yanyadan Meço\'a 1stıkame· z.emeyı ıı w n acır er gun op- , lıav,a 'kararınca bu ~-erç~·eyi nlır, 
~e. Pindus dağlıınnı gcçere'k 'Te· lantıya ~agınlm~1ardır. 1 yerme takarsınız. Cundıız çıkarır, sa 0\'asına inmek :ve Makedonya- Sanayı 'Birliği sanayicılcre k-enaTa konıu11uz. Brr pencere i
~11-ı ~Unan ordusunwı c~ulın çe. - ampul temin edi~r çin masrafınız Q'j kırruşu geçmer. 
~k:~~1• mhcnrckc~1ck olebcrdmmıyc.tll bır Sanayi BiTliği tdlrim1z

0

de'k'i s11- Ev pent:ereleri için: 
~ı ~, 11 etl u n. · ·· ı · · k ı r ı · d h .. k k ı tlıııı ta Genclkur.ınayı burada bata nayı .. ı:ıueesde!teb. 1erının1 mas e en-: d :·v pdencebre erı 

1
a ka l}l'u ·se

1 
o

1
-

~:'• heın ıGörlçe ve Qıeın !Eplr' ta· ~e.sı !çı~ te ır :_r .a ıı:ıış ve hep-, ugun .an u usu u anışı o -
it~ tıı.ar;uzi harcketleı·e ycl- sının ıhtıyacına kafı mıkıarda bo- maz. .zıra yapılacak 9erçeveler 
~,~le her ~kı. tawrafta d~ lıi_~ ~~y yalı a~p~l temin ~tıni§tir. İ~ryen ı büyük ola~~~ır. IJu gibi yüks:_k 
~ır aınak acızll!,"1nc duşmuştur. sanayı mucsseselerı derhal BırJiğe p~ncerelerın ust kıcıımlarınn dog
"fı,l'd~~dan lıauılık fcn_n ve ~nyıi- müracaat ederek boy.alı elektrik 1 rudnn · doğruya kaba kii~ıtları \'İ-
~te ~tr taraf';"n bıı}ıfayetsız v_a- ampullerinden a1acaklarelır. \0 iliyerek battal ediniz. Alt kısım-
t_ı. 6yük plan takıbl yanlıstn. B n b-t.. · d "-. lnı:mı da yukarıda '8nlatıldığı şc 

•ı Ordu Kumand.nlarından u ampu er u un pıyasa aıo . .. . .. 
. ibeyar nmpu1lerden dnha ucuz :1.•e- kılöe ortersenız bu ışı kolnyca 

Emeklı General il k. halletmiş olursunuz 
"•,,,, ALI iHSAN SA.'BlS Tı ece tır. I ·••••••••••• •• •••••••••••••; ................... . 

·······························-········ Aııkarada 
.\lınanlarm yeni Ankıı:ra, 20 (Telefonla) - :Işilclın:ı 'e• ı•statı•stı•k 

taanuzu maskeleme .işi bu akş-.md::n ftibarrıı Ir 
baı;lamıştır . .Butun mnğnza vitrlnlo-

tıı... "B" L.f d d ) "-d- ı (Biritıcl salıift'de.n devam) . ··~"'1 ı trincf ıınm e. Mı eı11cım rile her yc.l'1n dış :tczymatı liwı ur.u -
' '11.Tlci .Avrupıııımın ıiıı;lil :ı>nktıı müştür. ihtikar ve kiraları artırmak suçun
~ "'illasile iltihakını iıte-1 Piynsııda iltor YC siyah :ııerdcliklt!r dan Adliyeye 34 kişi verilmiştir. 

ttdir ıgnyct; azalmıştır. Sokakları aydınla- Bunlardan dört tanesi 2 şer se-
" ~b..:ı. ' • tnn lfımb:ıların sönük mavj >şıktan ne sürgün ve beşer yüz lira para 
t~I -·lll, 20 ( A.A.) - lsvıçre ancak vanınn '-0aklacınca "Oıiılnıekto- hk-
k;'~t f b ,., " u ., cezasına ma ·um edilmiş, ancak ~,· ~ ajan9ının Roma mu'ha iri dir. tb k ı d 

tijı-0 """-"",...., ..... _._,._.,,,_,,"'"'..,"''"" u arar ar an üç tanesi Temyiz t- ! : tarafından nakzedilerek suçluları 't rıo nun cumadan evvel Ro- Ali Çelinkaya bcraet kazanmıştır. 
'ı.~ ~nıiyece.ği tahmin edil-
~r. dün İstifa etti Aynca üç gÜn evvel bir mani-

ti, bihhaber alan italyan rnahfme- faturacı hakkında 2 sene sürgün 
-.ı (1 inci .ehlfeden dev•ll\) b ·· ı· 

~~~"er dip~omasisinin iki mak- .;~ :ve eş yuz ıra para cezası ll<:nran 

\ı Uk -ttı"rmek u~zere oldu- mızdır. uç devrcdcııberi Bü,yük r.Iil- daha verilmiş, ancak bu karar 
.. Jet :Meclisi 'Azası bulunan Cevclct Ke-

l qnnetmektdlirler: . rlm 1ncedayı, :iki sene evveline 'ka - henüz tasdik edilmemiştir. 
....._ ~anya ile esaa1ı bir an- dar '!Halk 'Partisi 1stnnbul Vilayet Kira ihtikarı suçundan da beş 

ı İdare He~l Tiyasctinde iken, ll!Chri- kişi 2 5 er lira para cezasına ma'h-
l tr";' l="rıınaa ile bir anlaıma. miz halkının aııırmct ve muhabl><?ti- kum edilmiş, sebze üzerinde ihti-

\lı~ ı .. ili~ .ınurahhaslannın da ha- ni kazanacak çok değerli faaliyette kar yapan iki manav da 25 er li-
vl'lt.._ • bulunmuş ve .nihayet Halk .P.art.isi ı ı d 
ı'J1·:d..., •:.ela n..ulunmalart imkan 1 Ta para cezasına çarpı mış ar ı. ., ıo l\lerlrnz Heyeti darcsi iııalıiına m- ı 

S'~ .. 1 e_ .. örülmektedı·r. . . B -•:ı: • rl Son vaziyete göre, Ad İyeye •vı .. ıı L • tihap edflmıştır. ıı son va'4J esın c 
~<il'ct lloırin öğrendiğine göre, de, ço1c kıymetli faaliyetleri büyiik verilen 34 ihtikar hadisesinden 
~. 1\ ne. olursa olsun 1talya bir takdirle karşılanan Cevdet Ke- l 2 tanesi mahkumiyetle, 5 tane i 
~i l-~raıka ve Tunus hakkın- rim 1nccdayınm, deruhte ettiği bu de beraetle neticelenmiştir. Geri
~ ~tJ>lerini muhafaza ve yeni vazifesinde de, her zamanki gl- ye kalanların ise henüz muhake-
~ Cibuti üzerind~i .iddi- bi muvaffak olacası şiiphesizdir. meleri cereyan etmektedir. 

~ ~r edecehir. tedirler. Diğer taraftan bugünlerde za-
~ ..ı~- 1ni.iphitler, Tür- Y.akmda Yunanistanda kat'i bıta tarafından yakalanan 11 

-.caia ~ ıhare- hidiaeler cereyan etmeıi beklen- muhteldr daha bugün, -yann Adli-nw dr &ak.ip etmek- mektedir. yeye verileceklerdir. 

nın taarruzu 
O inci sahifeden tkvam) 

eunun tazyikının çok şiddetli ol
duğu beyan edilmektedir. 

Ohri gölünün nmaklan iizerin
de bulunan ıve Cöriçc"nin takri
ben GO kilometre şimaline düşen 

Pogradet şehrine taarru7 etmek 
üzere Yunanlılar takviye kıtaatı 
almahadır. Eğer Pogradet şehri 
dü!\ecek olursa İtalyanların Cö
riçedeki '!"İcat hallan kesilmiş bu
lunacaktır. 

Bir Sovyet gazctc~inin Yu
nan harbi hakkındaki 

maka) esi 
Moskova, 20 ( A.A.) - Reu-

ter: 
Kızılordunun organı Krasnaya 

Zvezda gazetesi, Yunan - ltnlyan 
anlaşmazlığı hakkında diyor ki: 

Bidayette İtalyanlar, Yunnnis
tanı çabukça İşgal edeceklerini 
ümit etmişlerdir. Fakat halyan 
başkumandanlığının bu hususta 
:aldanmış olduğu şimdiden bariz 
bir surette ıgözükmektedir. Yunan 
muvaffakıyetleri, Yunan ordusu
nun iyi muharebe kabiliyetinin 
bürhanıdır. İtalyanlar, muhakkak 
ki, dağ muharebclerlnrie liyııkntli 
bir muhasımla knrşılatımtşlnrdır. Bu 
hn!ta sonunda, İtalyanların askeri 
vuziyctl snrsılmıştır. 

l\lnamafih Krasnaya Zvczda, 
Yunanlıların muvaffakıyetlerine 
fazla kıymet verilmesinden çeki
nilmesini tavsiye etmektedir. 

Şehrimizden dün Atinaya 
giden Yunanlılar 

Şehrimizdeki Yunanlılardan 60 
kişilik bir kafile de dün akşamki 
trenla Sirkeciden Yunanistana git 
mişlerdir. Yunan konsolosluğu er
kanı ve yüzlerce arkadaşları ken
<lilerini uiurlamı§tır. 

Kuvvetli muharebe filolarımız 
iki millet arasın- dün gece mühim bir silah ve sana 
4a1d iyi komşuluk yi ve ~ meıkczi olan Birmin

ghamı boınhardımrın etmişlerdir. 
münasttbetleri do- Biribirini süratlc takip eden dal-

Doğrudan doğruya ımüzakerata 
başlanm&lil karanndau haberdar 
edildiği söy~n Amerika Birle
tik Devletleri Büyük Elçİ8İ Crew 
de bu hususta siikutu muhafaza 
eylemiştir_ 

laJ1slle i ade edild i f;<ılaT halinde yÜz1erce bombardı
man tayyarcmiz, 500.000 lcilo

Soı"ya. 20 {A.A.} - Stefnni: dan fazla en büyük çapta bomba
Rulgnr Bnrbiye l'.'czarctinin biT lar atmışlardır. Çok uzak mcsafe

tcbli,ğindc iıildirildiğine göı-e, Fatta den göriileo yarıt;tnlar ve iafitak
koyü ch·arında yolunu şaşımrak 
HuJgaı· nrazislnc girmiş olmı lkı lar Covcntry'ye yapılan hücumda 
T'iıTk n:skt>ı i. iki millet arasındaki vukua gelenlerden daha çok geni:ı l\loskovndaki Japon Büyi.ik El

çisi TatCkawı"run faaliyeti hakkın
da sorulan bir suale cevaben. 
mezkur şahsiyet, sefir.in yaptığı 
müzakerderin ne mahiyeti, ne de 
neticesi hakkında ~f~aatta buluna
cak vaziyette olmadığını hildır-

iyi komşu munasebetlcri dolnyısl- olmustuT. 
le serbest bu-akılarak Türk hudut Diğer taraftım hava kuvvetle-
ınuluımntmn inde edilmiştir. rinıiz diin gece Londm ile Ccnu-
-~-~------....;. _ ___ bi ve merkezi lngilteredc diğer 
.Mac·:ıristam sc1am.lıımı" ve dcmictiı· 
:ki: ~ ..,. mühim hcdr-fll"r üzennc bombar-

iBu pıık"tn tın kn <icvlc•ler ac gire- dımanlarıncı dc-vam etm~tir. 
miştir. ccklenlır. Bu ı>nktı vucude getirmii! Marhcım, Norwich-1..atton ve 
. ...... .. ........................... ............ o'Jnnlnr ildıJ 1\--'"'C hakkaniyete mura- Cran ..... ~f'JI b.,;:bi müteaddit tayy; re 

Üçler paktına ıfık bir sulh ıiçin çn1ış:ın bütün genç meydanları bombardıman edil
millctleri bir araya gctlrın.iye kat'5 miştir. Hangarlar, kışlalar ya1cd-

M 8C&rl ar da I surette nzınetmiş bulunm:ıktadır. mıı ve imha edilmiştir. 
Hitler - Boris mülakatı hak- İngiliz ta.yyareler;nin 

girdiler kında Bulcar tefsirleri faali.yeti 
(1 lnoi •hifeden •ev""'' Sof~n. 20 (A.A.) - D.N.B. ajan- Londra. 20 (A.A.) - Hava 

Bir taraftan Almanya, İtalya ve 51 bıldiriyor: Nezaretinin Lildirdiğine göre. dıin 
J,.nnnvn hiiJciunetleri, _ıiuer taraf- K ı al lllarl in Hitlere yaptığı ~i}·a· . 
...-- " oa • -"'- k bi eh · gece lngiliz han kuıl\reücri Al-tan da Macaristan Hükl.tmeti nşa- rete Sof1:ııda çu" buyü r emmı-

l yet utfodllınektedır. manya.da bazı ıhcdcflerc. bu me-
ğıdaki husus. an müşahede ve tes- Ziyaı-ct bütun mahfillerde \•e bll- yanda Duisburg \ 'e Ber1ine hücum 
bit eyJemi~lerdir; hassa .ı,.•ıu:etccıleı· arasında heyecan etmiş!erdir. 

Madde 1 - Macaristan. Eer- uyandtrDUş.tır. Hava Nezaretinin ne rcttiği di-
linde 20 eylül 1940 da :Ahnanya. Cnll\eı.clcr, cgrfiıfilcn başlıca doğu. ğer Lir tebliğde de, Alman t.ay
ltalya. Japonya arasında amzalan- cenup Avrupaı.-mın tcnsıki Dlf!Sele!=.l yaıdeıüıin. İogı1te.renin uze.r2.ıe 
mış olan p~kta iltihak eder. oldugm11ı ve Versailles si~~n~ıı birçok bombalar attıkları ve bil-

Madde 2 _ Oç taraflı paktta ıyenl bır AVTırpa nb.amı tesn;ı tÇtn 
.ı • dit h ı · T k "k k 1 Alımın orduları tarafından yıkılıııı' hassa Midlandı'a karJI yapalan 
uerpış e ı en mu. te ıt e nı o- '.oldugoııu Jcay,detnıckıcdirler. 'hfteum ~nasında, biTçok lbölge-
misyonlar Macarıstanın menfaat· ı • • b lcrdc \'asi hasarlar husule gefdiii 
!erine de taall\.ık eden meeeleler ngılız mat uatı- bildirilmdctcdir. 
karııınnda bulunduğu takdirde, t , ... rleri 
Macar müme•ilk:ri de bu komis- Blft e · t ıı· ··p1. · le bnJ ff 
yonlann ınüzakerelerine i,tirak e - L<>ndra, 2-0 (A.A.) - Times ~~- an.Y IÇ.ıfU ·esz.b •.. ~'- ,_. :-
d --iL:} d" " - v· • d b ı t;CA.Uf. ugo aV)a. uyu.. UU' -e~ er ır. gazete31 bugun ıyana a aşa- tirnaJ dahT de 1 k b tal -

Madde 3 - Üç taraflı paktın makta olan müzakereler 1-.akkın- L _ lcu tlı m ok a~ı ' ud ~ 
· b 1t. _ 1 1t.·ı uc v-.e e mu a1M:1e i': ece ... 

metnı u proto ... 01a esas teşı;;;.ı e- da oŞunn yazıyor: o 1 .... · · htcmeldir 
d M h 

. . ~ ou gan, .. an ı:ıe, yıne mu 
er. j V'e'flft t11yası taarruıunun a- v L~ .:ı. , t -!terd"kten 

B k 1 1 • -'-· I ı.." •. d "" .. .. .. •• o.raz mu..ın eme go_ ı u proto o a maııca. 'ltruyan· Tl& hat an gutun unyarun gozune ba w ccıektir 
.c.a, japonca ve macarea olarak batacak derecede qikardıc Afri- sonra 1 ~ "el· 

· d "l • · · • A'-d · · _L News '"'°ronı e gazetellİ de tanzım e ı m14tır ve mızası ttan- .lcay.a ,...e ıı; cnız.ın fa"' 'Ve garp 
.hinde mer.iyete girmektedir. havzaların:ı kar§I kükaç halinde ~nlan yazmaktadıc 

Bitlerin \.'erdiği ı:iyafet taarruz etmek fikri. Bunun için Almanyn tarnfmdan sarfolu-
Viyana, 20 (A.A.) _ Maoa- Mihver, evvela mümkün olan bti- nan diplomatik mesai tasavvur c-

11;8tanın üçlü pakta girmesine ait tün yarôımlan temin etmek isti- dilemİyoceJc derecede büyük ve 
protokol Belvedere ,.atoeunda 88• yir. siddctli bir kcıınfet peyda etmif
at yarımda merasimle imza edil- Ca7:e'tc, bu görü~e az çok mu- tir. Bunun bir misline daha tarihte 
mi tir. Mütcakıbcn Hitlcr. şatoda hatif bir tezi ileri sürerek ~ylc tesadüf edilemez. Acaba bu me
hıısusi bir öğle yemeği vermiştir. demektedir: saideki bu şiddetin sebebi n«' o-
ltaly:an Hariciye Nnzırı Kont Ci- Almanyanın Mussoliniye yar- lnbilir'? 
ano, Macar Başvekili Kont Tele- -dtm için ıBatkanlarda harbe ha- Bu suale iki suretle cevap ver-
ki. Mncar Hariciye ı azın Kont zırlandığına dair ortada henüz bir mck kabildir: 
Csaky. Japonyamn lBedin Büvük ıalaınet yol:tur. Türkiyedcki Al- 1 -Hitler Avrupndn yeni bir 
Elçisi Kurusu ve Alınan Hariciye nıan mahfi'llerinde bey~n olundu- nizam tesisi için 'Snmimi bir surete 
Nazın Von Ribbentrop bu ziya· ğuna göre, Akdeniz c ltalyan sa- çn1rşmakta ve bu nizam altında 
fette hazır bulunmuşlarou. hası> dır ve 'bu mıntakndaki işle- siya:ıi ve iktısadi istikrarı temin 

Von IPapen de Vh'1lnada rini yapabileceği kadar kendisinin etnıe.'k için luzımgelen ıeraitc sul
Viyana, 20 (A.A.) -· D. N. 6. ~örmesi 1azımdır. Almanya yeni hen mu,•afakat edecek devletleri 

Ajansının öğrendiğine göre ha- ihtiliıtlara karışmıyııcaktır. Almanyanın idaresi altında top-
ien Viy:anada bulunmakta 'olan j Öyle zannediliyor. ki Hiüer. laımya gay:rct etmektedir. 

M 1. . . - d. .._1·ül4t 
zevat arasında Almanyaıwn Tür- usııo ınının ugrn ~~· .. mu~ a - 2 - Hitler, ordularını çok ~e-
kiye Büyük Elçisi Von Papen de tan memnundur. Çunku .~taly1 _anıln niş Lir sahaya dağıtarak 'kıt'a ü
bulunmaktadır. F'.ransadan yaplıgı mvu~ahag; ı zerindeki .askeri kontrolünü ida-
Hitler Belçika :Kralile tie mütale~~t, Alma~yanın ıc y 1 e me edemediği takdirde dünyanın 

' olan muzakereterıne zarar ver- içine yuvarlanacağı anarfiye mey• 
gil'ÜŞlllÜ.i m"ııtir. Maamafih, Hitlerin, Mua- _ı __ 
20 'AA) O 1 gan vermemek iç.in l>ütün kuvve-

Londra, \\ . : - ai_ ): soliniyi büsbi.itwn düıecek dere- tae çalı"11<ıktadır. 
J:elegqph gazetetının .muhabırı cede kendi haline bırakma11ı da 
Alman .hı.dudundan hildiriyor: -..'1lrİt değildir. Binaenaleyh if1Cba- Şu halde ~imdiki miizalcenıttan 

Berlinden vcrileıı malumata gö- barda Yugos\avyaya :kar~ı müpe- ne çok nikbin, ne de çok bedbin 
re, Mitler, Berchtesgaden" de Bel- rek bir Alman _ ltalyan taarruzu neticeler beklemek akıllıca bir 
çika Kralı Leopold"u kabul etmiş- 1hfun"I dahilindedir. hcueket .olamaz • 

tir. Daity Herald gazetesinin dip- --------------

h b~·V)'OT~ TımıNes".in Berlin
1 

mbu- lornntik muhabirine nazaran, İna- Yunan teblitle-
a ırıne gore, ı azı memur ar u b k'd :uar---1 Kcitel Te Ba-

h b . k . de . ruc a ı" ı:::..-
a cıı ~e le zıp, ne eyıt et- doglio arasında cereyan eden mü-

mektedırler. zakc.rderin bir neticesi olarak Al-
AntoneSku dün akşam man Başkumandanlığı, İtalyanla-

Bcrline gitti rın derhal imdadına .koşmayı za-
Biikreş, 20 (AA.) -Stefani: ruri görmekte v~ ~ksı t.akdizde i
Alman Hükumetinin daveti ü- ınlyan kuvvetlcmıın Mıhver dev-

2erinc Rum e-11 Hükumet Reisi Ce- Jetleri tarafından bütün Avrupa
neral Antonescu"nun 'bu ak~am da temin rdilmiş olan vaziyeti e
Bcrline hareket edeceği resmen sıısıvn~a~ sars.acak surette bir 
bildirilmektedir. maglub~yete ugramasmdan çekin-

• . ~ md.tedır. Bunun ıçın, Alman 
A1man Harıcıve Nazırının k ti • 1· ·ı· _ı ,. ~ .. • uvve en, ngı ız oonanmasının 

manalı soz1erı ı.·e İngiliz havn kuvvetlerinin ku-
\· ·ıvnna 20 (AA) · D.N.B. bıl- d hl"k d"" -'- .• 

• J • • • • şısın a te ı ·eye uş:mcnıc:A. ıçuı, 

dıı;rno:n:ı1 t.uıl'n ii~lcr 1Pıtklına iltih,ı- ya Yugoslnvyayı veyahut ta -Ru
kı hnkkındnki protokolün lmza~ını manyadan hareket ederek- Bul
müteakıp. ::ı.ıacnr Hariciye Nazırı garistam ba!flan başa geçmek 
!font <::sa'ki, J\fa<'tll'Ca 'Ve A1manca mocburiyetindcdir. Bu sebeple 
olnınk Mnl'nr hükümctinin deklaras- Almanyanın kendi askerleri için 
yoııunu okunıuııtur. MaClui.ıtaıı, Vcıgoslavya ve Bul-

nunu miitl'nkip Yon Ribbentroµ gnristandan yol istemesi ve bu 
soz nlnınk paktın yeni .Azası sıfnttle suretle ordulnrıru Yunanistanm şi-

Mi llet Meclisi 
dün toplandı 

mnline yıiarak İtalyanlara hira:z 
nefes nldırması ihtimal dahilinde
dir. 

Böyle bir talep vukuunda Ma-

• 
rıne nazaran 

(1 inci uhifeden devam) 

ki.ta muvaffakıyetle devam etmiş
tir. 

Cephe üze.rinde cereyan eden 
bir hava muharebesi esnasında ı ! 
düşman tayyıın'.'si düşürulmfiştür. 
Bütün Yunan tayyareleri üslerine 
dönmür,ICTdİT. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.00 Mü:ı:lk 
8.15 Haberler 
8.30 l\l üzik 

8.45 Yemek listesi 

* 12.30 Şarkı, türkil 
12.60 Haberler 
13.-05 Türkü 
13:20 Müzik 

* 

ps.do fneesaz 
19.l 5 .M fizik 
19.30 Ilnberler 
10.45 :Musiki, insıl 
20.15 Gazete 
20.45 .Mür.ik 
21.00 Musiki 
21.80 Konu~ 
21.45 Orkestra 
22.30 Haber,bona 
22.(5 D;ms rnüz. 

18.00 Müzik (caz) 28.25 Son. 

t:şkı ibadet, heyecanı saadet sayan:r ,,,. 
·Bu akşam L A L E'de 

BETTE DA\'İES - UENRY FONDA - GEORGES JlRE~T -
MARGARET LİNDSA Y'in yarattığı büyük <Aşk Mitbedine> koşunuz 

Framı%ca 

öLMIYENAŞK 

(1 tnoi aahlf. ~n de~m) 
knnununun 5 3 -üncü maddesini 
değiştiren Jiyibayı mü:ı:akero et
miş ve Refik İnce (Manİ!!a) ve 
Recep Peker (Kütahya) söz ala
rak, maddedeki <harp hali~ iba
ıesinin Milli korunma kanunun
daki tavsife göre formüle edilme
si mütaleasında bulunmuı1ardır. 
Recep Peker'in bu maksatla ver
diği takrir kabul edilerek madde 
Encümene iade edilmiş ve Türlci
ye • İngiltere adn müzaheret mu
kavelesine müzeyyel mukavelenin 
tasdikına ait kanun layihasının bi
rinci müzakeresi yapılmıştır. 

Kudretini aşktan .• azametini mih·onlardan.. ihtipmını yıldızlardan 
alan ~ bir süperfilmctir. 

DİKKAT: En son dünya haberleri cTüı'kçıe P.aranıunb juraalda. 
- Lut.Hın yerlerinid evvelden upatuuı, !Wefoa: f8M Meclis cuma günü toplanaca'k-
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lig maçları 

lstcı nbııl Futbol Ajanlığıııdan: 

Ferıı.ırbcıhç< Stadı: 

İst. Spor - Vefıı 
Galatasaray - Altıntıığ 

F<'.nerbahec - 'l'opkapı 
.şc, e/ Stadı: 

Saat 11 

> 13 

Beykoz - Silleym~nlyc 
Beşiktaş - BeyGglu«por 
Karagümriik BalıaBı: 

> 

> 
> 

Şişli, Güneş - Fcneryılmaz, 
Bozkurt > 

Davutpa.şa - Deınlrsor > 
Eyup - Doğu poı > 
Kııragümrük ~ İstlkliıl > 
AnadtJlırlıisar suhaRt: 

16 

13 
15 

9 
11 
13 
15 

.ı.\ nadolu - ıtuın•·lihisaı- > 11 
Anaduluhisar - lliliil > 13 
Bcvlerlıeyi - Al ı~clar > lli 1 

1 ASKE~LiKI 
Eminönü. As. $. den: 
Şubcm}dn 41Jlı45 sıra"ında kayıt. 

h Lv. Atgm. Abıliılfettııh Oğ. Ah • 
met Yusuf 317 İ tanbul (39144) ün 
çok ncele şubemıze murııcııatı. 

GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

gö
bu 

Genç ve taze 
rünmek için 

kolay tedbiri 
tecrü he ediniz 

Bcya& ı"<'nktc (yağ ız) Tokalorı 

Türkiye Cümhuriyet 
AK T 1 F 

Ka•a : 
Altın: Safi Kilogram 71.114.709 
Banknot 
Ufaklık 

DahUd~hi Muhahirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 5.215.199 
Altına tahvili kabil serbest 
dth1zlcr. • . , 
Diğer Jövlzler ve borçlu 
klirlng bakiyeleri 

Haz.ine tahvilleri: 
Dcruhto edilen evrakı nak· 
diye karşılığı • • 
l<ıınunun 6 - 8 in<'i maddelerine 
tevfikan Haxlnf: tarafından 

\ 'ilki tediyat 
Senedat cüz.danı: 

Tlcıırt ıenetler 

Eaham ve talUJilô.t cüulant: 

J 
Deruhte edilen evrakı nak· 

A diyenin karşılıit esham ve 

( tat,vllit 1 hlbart kıymetle ) 
B - Serbest esham ve tahvllit: 

Avan•lar: 
Altın ve döviz üzerine avam 
Tahvllil üzerine avans 
Ha:rlncye kısa vadeli avans 
Hadneye 3350 No.lu kanuna ıör• 
açılan alhn karşıhkh avaıu 

liiuedarlar : 
Muhtelif 

Lira 

101.013. UU6 
13.670. '19.-
2.176.578.76 

404.953.87 

7.JlS.593.98 

-.-
27. 263.IJ2S.9() 

158.7"8.563.-

19.391.484.-

2S4.'27.907.S9 

47.0SS.876.93 

... ~77.0S7.S7 

8.6!11.7! 
7.808.722.-
S.382.000.-

88.584.926.75 

Yekun 
1 T~mmu:ı 1938 tarihinden 

Lira 

tı6.S09.631, l~ 

404.953.87 

IU99.419.~ 

ıs9.3S7 .cm. -

254.227.907.~9 

ss.:n'.914.sO 

101.784.310.SO 
t.50().00(). -

21.78&.489.4 1 

723.817.745.95 

PAS 1 F 
Sermaye: • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkallde 

. . . 

. . . 
Husuıi • • , • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 lnd maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 

vaki tedlyat 
Deruhde edilen evra'kı nak· 
diye bakiyesi 
Kar,ıhğı tamamen altın olarak 
lllvcten tedavUle vazedilen • 
Reeskont mukabili Ulveteo te
dariile vazedilen • 
Hazineye yapılan altın kartıhklı 
avanı mukablll 390'.l No. lı kanun 
mucibince llAvete o tadaviile va· 
zedilea 

MEVDUAT: 
Turk lirası 
Altın: Safi Kilogram !19.S72 

38SO No.lu kanuna röre haziaeye 
açılan avans mukabili tevdi 1>:11• 

nan altınlar : 
Safi Klg. 55.541.930.-
Dövlz taahhüdab : 
Altına tahvtll kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kil· 
ring bakiyeleri • • • 
Muhtelif • , • 

Lira 

6.1R!tı;ı;~. 15 
6.0')'l.'11)fl.-

tsR.748.~63. -

19.391.484.-

139.357.079.-

17.000.000. -

242.000.000. --

-.-
14.8SS.7S7.6l 

2-;.1 ı9.'\) 

711.l'H.167. 90 

-.-
34.018 434.67 

Ye•an 

itibaren : İskonto haddi ' / , 4, altın üzerine &Yans O/, 3 

Lira 
15,Q():>,OOO. -

12.1,8.656. 1 ~ 

398.1~7.079. -

7U81.467.02 

78.124.167.90 

34.018.434.67 
l16.137.9J1.2l 

728.8i>7.74S.9i 

~ııtı>"'I 
:\l ıknatisleıınıe su retıle r ;;ııııt· 

ılıırınll.7., çiinkü hütun 1·ı~su1 ,;~:ır· 
lcı·i 111ıkıuıtistcn müteessır 0 11 

Uıııuıııi ı\.ccntn: 

İstanbul, Kutlu hun 1·4. 

Satış mıığnuıları: 
. h ıllll· 

A. BA RO<'C 1, Sultan ıır. c,ıı!st'• 
PANCİRIS ve ~ Vı\llL'"· ' 

Jüırıık0"• 

K. AP.EVYAN, Sirkeci. tilc'il 
ALBERTO ASSANTE, 15 ~ 

cadd 
. tııclil 

AZIZY AN Birııclorler, Js 

caddesi 387 , 
1'3nı)·O•/ Taşra jeın ııceııtıı a~ 

Adalar Stıllı /Hahkeıttr.ıindııc: 
93:1 /81 pjpıitt1 
· ·nı r Istero kızı Katiııu, Fotı caııtl 1 

+ KONPERANS- Bcyojjlıı Hal· 
lutıiudeıı · 1 - 21 ikiııcitcıırin 19.tO ı 
perşembe gCinıi saut 18.80 da Evimi· 
zin Tepcbaşınrlııki merkez bınaımıda 
auharrir t"mail Hrıkkı Ilaltacıoğlu 
tarafından cTürklcriıı yarutıcı • de -
itası:• mcvzuundn mühinı bir konfe
rans vcrnccekllr. 2 - Herkc.<ı gele
l»Ulr. 

lst. Lv. Amirliği Satını 
Alma komisyonu ilAnları 

kreminin ih7.nrı i\·ln 20 F.cucclenberl 
kullnnılmaktu olan m -ı;lıuı foı mülde 
mevcut gizil dig1;r ccvlıı>rlcr me~n

nınıla tikim ve ta.tiye edılmiş sut 
knymngı w zt>ytinyağı da vardır. 

Bu krem cildinizi ffCI ian bc,,Icr n• 

gen~lcştil'ir. Tenin gayri silf ınao -
delel'ini ve buruşukluklarını izale e 
dı·ı-. Cildinizi taze, rıeı mın ve genç ı 
g1isterlr. Ayni znmıında nefis bir 
koktı ile tütir eder. Siyııh benlerin 1 

- kızı Katinıı, Anastasya, JJrı. ,e !ı • 

-

1 Pııraşkova variolcri Katin':. ıcrekt11 
nıuş d•' 

1 

ııastasyunın şa)'lan ve • ~1'1 
mutasnrnf bulunduklal'ı !~/e1e1' 1 • 

da Cami mahallesinde çaı, ııı g•). 

46 ton kuru fasulye alınacaktır. 
Pazarlıkla cksiltmcsı 25/11/940 pa
&artesl günu unt 14 de Tophanede 
Lv. Amirli~l Satınnlnın Konıısyo -
nunda yap lacaktır. Tahmin bedeli 
10.576 lira, ilk teminatı 793 lira 12 
kuruştuı·. Nümuıw.si Komisyonda g().. 
rülilr. lıstf'klllerln kanuni vegikall\ -
rlle belli saatte Komisyona gelnıe -
lerl. (Gil6-t0969) 

"""'"' 17ü adet altlı 'llC' iısthi demir kur-
fola alınacaktır J>azı:ırlıkla eksilt
mesi 22/11/040 <'uııııı günü saat 16 •a Top hun ede L\·. Amirliği Sat.ınal
aıa Komisyonunda yııpılacaktır. Tah 
min bedeli 731i0 lıw, ilk lt:!minııtı R5 l 
lira 25 kuruııtur. Numunesi Komi, -

zuhuruna manı olur. 

l\Hıtcluıssısların heyanııtına giire 
clhldc giirülen bu şıı~ ~ını hayret t.c
bcdu lıl ve tekemmül, sıı·f Tokıılon 

kreminin muntaznmnn ıştimalınc 

medyundur. l l emen s iz de bugünden 
kullıuımıya başlayını7. ve her ııabah 
daha genç giırOnünilz. 

j 

ıHit hi sini vermez. 
,. gazoz veya şnnıpaııyıı kndar 

•• · , leziz ve hoş kokuludul'. l\lü hil . ··r i!açlarmın şııhı olan PÜRGOLINI 
,: · haftada lıiL· de.fıı ıemekle hem bıı.r-
f 1 ~akları tenıizlemlş. ve lıcnı de vQ. 
• cutta birikıııiıı nııkı oplnrı defet
~' nıiş olursıınuı. 

PÜP.GOLİr\ 15 cnelik hir t~c:
ni~ııln mııhsulüdiir. 

Emin olıııak için eczanelerden 
I'ÜRG')LİN markasını ıarıırla 

iı;Leyi•,1z. 

Baş, diş, ııezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınkhk ve bütün ağrılarmızı derhal keser 

İcabında günde üe kaşe alınabilir. Taklltlednden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Sııltrı.wlımet lliriıır.i Sulh lluktık 
Mulıkt1ıwsinde11: 

Dnvacı Gnvriycl tıımfınıl ııı d11va- Huau•İ 

knğıı da kain 22-1, 22-~ N°· tile sJ 
j ı ıınenkulün izsılci şü~'l.ı sure tcrt' ı.:ı· 

1 

tılmnsına karar vl'rilmi~ '; lirıı t:ıt' 
lınan acık nrttınnaı1a 30 cıc lıt' 
dl'lle talibine ihııle e<lll~~~~~erı ıtı': 
deli müznyt!de vel"ilıncJıgf.. p!d 
!Pilin feshine ltarar vcrllrı1:çı!C • :· 
ğundan yedi gün ıniiddetlc . zı · ' 

Haııc· f'fııtıı1nnya konulmuştur. e pıll • 
22 - 2 No. lu olup 82 nıctr 1nJrı ~ 1

1 
bıu ıemin üzerin\l vııpılı :ı;e bl1ıP1 

• ( k. ,f 
tında bir o<lıı, bir mut 3 bjr oıJıı P" 
knttu bir ııofa, üzeı·inde k ı.-\"ıııt • 
bir hl•lii, nııtfirııl t! bir ufıı ,ıi>et ~ 
dası vard•r. llımt! tıaraP ;"' 49~ 11

1 
r 

dir. Kıymeti ınııtıummene5 ,ıırıı 
· tJnık ,,ır ıiır. M!izaycdeye ış ..ı ftı 11 

ronda görüUir. İ11teklilerin bcllı ııa- ---------------&"• Komisyona murııc-naUarı. { ftÇİ r J ye nlar 
(641-11019) .. ı h Nuruosınaniyecle Şeref sokağın<la 

Şeker, Lokum Ye Şekerlemelerinin 52 No. da Hacı Ahmet Yüksel " -

'iC 7,fi nisbetlııdc ııcY ~kçf' r. 1eııı1\1, 
lc.rl veyn ınllli biı· banlu~n.1 •1.,ıııı t:t 
mektubunu ibraz etmelerı uı"ıs 
İhale pulu ve yirmi senelik. ttll'°1 rı 

TARLA ZIRAA Ti deli ınüştcl"iye aıttiı". vcı~ell trııf' 
ye \"e tnnz.ifiye bedeli ih01 

0 1111 ııı 
••• 

H11ydarpaşa i Uııı)ıınuııda 20.000 
ton cşyıı ,.~airenla tahmil ve tuhli
reslnln Pnzarlıklıı ek iltmcsi 2G/l 1/ 
9'6 salı günü .. nııl 14.:15 de 'l'ophu
aede Lv. Amirliği Sııtınalma Ko . 
misyonunda y11pılac.ı:ıktır. Şartııııme~i 
Komisyonda goıiilür. İsteklilerin te
trıinatlarlle bC'lli saatte Kom1syon11 

aefaa•tile d8nya•a nam veren ' lcylıhıe alac:ığı olan 53 lira 48 ku -+ Mf.,"ıl/{1/l - Büro ışi. Muuş 40 ~ ı 1 · 
lira, kadın veya cıkek. Ankara po;;- 1 ru><un nıaıı mıısaı-lfl nıuhRk\lnH: tnh· 

ta kulU!lU 214 e müracaat. Ali Muhiddin Hacı Bekir ı sfli hııkkınıhı mahl<emcllirı 94011985 * lll EMUR _ Ücret GO, 75 ve 82 sayılı ılosyaııile açılmış olan tlnvasın-
llra. İmtihan, ortamektep ve lise me- Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy,Kadıköy dun ılola>· 1 müclıleialt!yhe glindcl'ilcn 
zunları ıırasındıı 26/ll/!l40 da. ı dnva anmhulll.!ri keııJisinln nıezkur 
2311/tı 10 a kl\dııı· Ankara Bclctliye- Pazar ıünlerl açıkhr. 

1 
ınahalıll·n çıkıırak bir me~hul nıa • 

sine ıııiinıcıuıt. 1 halle gittigi posta müveırilı:in meş-
ıelmclcri. (64'i 11044) 

••• 
10 ton benzin ve 11 ton motörin 

tlınacaktır. Pnzıırlıkla eksiltmesi 
16/11/940 salı günü ant 14 de Top
llancde Lv. Amirliği S:ıtınalına Ko-
111lsyonunda yapılacaktır. lstck111e • 
rln teminatlarllc belli saatte Komls-

* 'Ml'l/ASEIJRCJ Usulu mm:a· 1 lstanbul Belediyesı· lla"' nları 1 ıuhatınılun nnlıışılnın. ı üzerine da-
nfcdı;n ıınlıır. Yozgad Belediyesi ıçin. , va arzuhnliniıı 15 gün ınii<ldctle jJô-

... AJiJFETTİŞ MUA l'INL/(;j _ iiıı•••••••••••••••••••••••••••Iİİ nen tebliğine kaıar verJlmiıı oldu -
Mn:ış 36 lira. İktısat Vekaleti Tef- Bc·ykoz Bozlınııc yolunun 1 +400-12+600-kl!onll'trcleı1 arasına ham ğundan muhnkeme~lnin icı·nsı lcln 
tiş Heyeti Re.lsli~ine. 23/ıt/!!40 n taş ihuırı işi nçık eksiltmeye konulmuştur. Ke.,lf bcdelı" "816 lirn \'C ilk 1 
kııdar mürııcnat. imtihan 0/12/940. v " tay 11 kılınan 5/12/1!140 perşembe 

tcminııtı 736 liı-11 20 kut·u~tur. Keşif ve şnrtnnme Zabıt ve l\lumnelüt günü s:ıat 10 da istnııbul 'l'npu dal· 

Jona gelmeleri. ( 645 11046) + PEN MEMURU - Ücret 135 Müdürlüğü kaleminde görülec<'ktiı'. lhalc 28/11/!!40 per.,crube cr11nü snnt 
lira. Elektrik fahrikasınn. Nizip Be- .. •- resinde alt kııtında Sultıınnhmet Bi-••• ledi}e~lnc ınilrncaat ~4 de Daimi Encümende yııpılııcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve- riııfi Sulh Hukuk mahkemesinde biz-

123G ton laveınnrin \'C sömikok kö- yu mektupları ihale tarihinden 8 giin evvel Vilayet Nafın l\fiidürlüğü- zııt \"eya bllvckale hazır buhınmadı-
aıil il naklettiı"ilcccktlr. Paz:arlıklıı * DOJD'Oll- Dahlliyccı, Elazığ, 1 1 
tkı~ltmesi 2ü/l l / 940 pauırtcsi gü_ _ :an, t ı:aıı hı~dut hn~tı b?ş müd~r. no nıürncaııt 11 11 ucnkhırı fe.nni ehllyt•t ve 040 yılına ait 'J'lcaret Odası ğı taktlird<· muhakemenin gıyuµta 
llü sııııt 16.:ıo da Toııhnnede Lv. A· 1 luğü.., lem. Ücret nz,amı 210 !ıra. vesiknlnril<' ihale gCiniı ınuan•cn saatır. Dniıni Encümcnde bulıınnıalnrı. icı·a kılınacı:ığı tebliğ makıınıırıa l..l-
•lrliğl Satınnlma Komisyonund:ı, I5/l~/!l40 8 kadar :ıfi~ ve:,!lıetı (1078~) ım ulm:ık iizeıe iliin olunur. 
ppılacaktır. İsteltlilcıin teminatın - Denuryollan iıışani mürlürlugune 
ıil11 helli sa:ıttc Koınisyonn gclmele- mlirncuat. 
n. (646-11047) * ınEKTRİK MÜfl'RıVViSJ -

••• Mers1n T. A. ~frketln" müracnnt. 
100 ton arpa alıııı11akt.ır. Pnznr • + !l!At.i. r: JIJÜllJ-:ı\'IJ/Si .Mn-

hkla ekıılltmesı 22/11/940 cuma gü. kınr yed•·t. p;ıı~·tıınıı ını lütı mu•lbr· 
•• nat 16 de 1'ophıınedc Lv. Amir- lüğııne, Ankara, Yeııışı lııı· Eı;doğııı. 
litl Satınalma Komisyonunda yapı· sokak No. 16/1 . 
lacaktır. lstekllierin numune ,.e te· 
mlnatlarile belli gaatte Komisyona * IAK/.'l\'İST 1otoı·lü nakil 
.. lmeleri {647 11048) "uıt.ıılıırı için mııkıııi~t. Tallplcı is-
........... · .................... ::: ............. tediklcı·i a;ı.·lık ntlkt:ırırıı cEtibank 

Tasviri Efkir Derniı, Dhrikı> adrcsını:: yazsınlar. 

Niiıhuı (S) Kuruıtur. * TOll~ ACJ Demiı· fubrikalaı ı 

1 b Ş iti 1 
Tllrldye H.... için. Ankara Ornıan Çlftlığl Demir 

A. one era lçla ~ fabıikusınn müracaat. 

leııellk ............ 1'00Kr.2700Kr 1 + RAHÇIVAN - TeZ)'ini ağaç-
.Altı aylık 760 1460 ·: lar, çieck ve çim ımhn ı yetiştirmeyi 
ft., aylık ~oo > 800 > bilen ve ehliyeti olan mütehassıs 
u,, ............ • > • bahçıvan. Ankaı·a Viliyctina müra -
llr aylık .... . ....... 160 > yoktur. caat. 

latan bul Defterdarlığından : 

Semti 

Beyazı~ 

Hnııköy 
Kumkapı 

Halıçfencı i 
Üsküdar 

illalıallrsl 

Duyclıatun 

Hacı Şaban 

KüıkçGbnşı 

Sulcyman a~a 
'.l'eııkiirafcr 

Selami11lı 

Sokağı 

Çııknıakçılnı-da 
Yı•nihnıı 
Eframoğfu 
Taşçılar 

Eıııwııı odaları 
Sılfıhda r bahçesi 

Nu. 

Yeni 65 
Eski 66 

17 
Yeni 23 
Eski 26 

ı-: ki. yeni 8 
48 ve 4'1/1 

Seıı'i 

Odu 
Aı·ııa 

Aısn 

Hane 
,Ystt 

Hisse 
miktarı 

Tnnmmı 
> 

> 
> 
> 

.\Jıılıcrnı
me11 He. 

lA. 

360 
24 

7CiO 
460 
105 

Mııvrık

kııl T. 
Li. K. 

27 00 
2 00 

56 50 
34 00 
R 00 

Yukurıdu yazılı gnyriıncııkul em\'al 9/12/940 pazartesi giinll aat 14 de :'.\filli Eınliık tiııllirlügunch 
toplanacak olan komlsyond.ı ayrı ayrı sntılneaktır. Satış bedeli def'aten olup nnkdt'ıı veya nıuııclili ikıncl 
tertip ta!lfiye \'esikasllc tcdi~'l' cdilchilir. 

Tnlıı,tcıfo hlzalıu·ındn go~tcı ilen nıU\"ıtkkat teminıHlıı mWlyycn giııı ve snatt<' koıııisy(•ııa nıüracııııtl:aı·ı. 
( 11061) 

Yazan: VEHBİ AYAS 

f.t-uanbul Ziruat Okulu tarla zira
nti şefi Vehbi Aras tarafından ya· 
ıılun bu cscı memleketimizde yeli. 
şen buğday, nrıı:ı, paınuk, haehaş, 
keten, kenevir, piriııç. ve diğl•r b(J. 
tün mahsullerin modem ziraat usul
lcrfııi öğreten biricik zll'aat kitabı
dır. 

lki yuz salıifeyi ınutc<'aviz, fiyatı 
100 kt1ruş. Satış yeri: 

İstanbul, lnktlô.J> Kitapevi 

i1akiidm· İcm Jllf'mttrlıığı•ııdaıı: 
938/2890 

Eyiibe Uıbi BalatttA Hızıt('ıı\ uş 
mahallesinde: Y c.ni cadde sokağında 
24 No. evdl' mukim iken balen llm
r.wtgalıı nwçhul ls:ık kızı Hcjhıcyc 
ıl iuwıı tebliğ: İshak l\luamnıel'ln ı
kıncı dcı t:C<.!•h• lpolt:k yaptığı Ka.lı
ku;•l.ıııde Z.iihtiıp:ışa ıııahııllesinin Çlf
tPha...,ızlar cndıtc~iııtl,. c.<ıki 6, 6 yeııi 
1, 1 No. gııyriıN•nkulünün ı<atışına 
dair olun ıliı:ı vn rnkası lk:ıınetgalıı
nıza tııbliğ için Kt.nık•rilmışsc ıle ikn
metgahıııızııı meçhuliyctı beyanllc 
bllut.eblığ iııde edilmekle icra hukim
Uğınce on gön nıüıldetle iliinen telı
ll~m~ kımu veı-il nıiştir. Gayrimen
kul 2 bir;nclkiinun 940 pazartesi gCi
nu net 16 cin ılaircde birinci açık 
aı ttı rması \'apılacnk, muhammen 
kıymetin yüzıitı yetmiş beşini hulınıı
dığı takdirde ikinci arttırmaya bı -
rakılaı nk 12 ildncikiinuıı 940 peı· • 
eembc günü ayni ırnatte ikinci art
tırması lcı·a kılınac11ğından bil' ıli • 
ycceğhıi7. \"arsa işbu ilinın neşri ta
rihiruleıı iliban·ıı ôrı giiıı içinıle da
İı'l'yl! miirn<'untln bildirmeniz lüzumu 
h•blığ nıııknmırıll knim olmak iıır.enı 
iHtıı olunuı . 

.. B!!!~~~~~!!!!!!!~~~~~--!!'!"~"!!!'"!!!'~!'!!!!!!!!!!!~'!!""'•&1!"'!!'"!!!'~"!!!'"!!!'!!!!!"~~!'!"!'"---?~~!!!!!!9!1!P .... m."!'l:Z~J9S&~~------------------~--------~----~------~---·~------------........ ---..--------..;_--_., __ ,._ ____ .....,~ 
Btivilk Ca•u• Romaaı 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Nakleden : CİM Mlll 
- Derhal odayıı gir, dedi. Koridorun ucunda 

ayak sesleri var. Nöbet değlştirmiye geliyorlar. 
- Ya beni yakalarlarsa? 
- Gir ıçcri, ben idare ederim. Bir snnt sonrn, 

nöbctı:ı bizim arkndnşlardan biri gelecek, ona tem
bih ederim, o ııenln çıkartır ... 

- Ya yeni nöbetçi? ... 
- Gir ...... 

Tekrar odaya girdim. Bu benim içın bulunmaz 
ı.ir fırsattı. Bir saat, rahat rahat içeride istediğim 
ribf çalışacaktım. O zaman saat tam iki olacak n 
oradan da doğı·u içtiınaa r!decektim. 

Tefrika No. : 83 

onünde ayak scslcrı duyuldu, siltıhlar şakırdadı. 

nöb<'tçi 'l<'ğlşti ve lfapının ftnüntlc slikı'.innt ııvd t 
etti. 

J{a :ıyı tekrnr açtım. Dıılnıumu il<' nıUhflrlen

mlş bir zarf \•ardı ... Üzerinde «emir vcrilıliın za· 
mnn nçılncnklın iba1·03i yazılıydı. 

Tamam... Bu mulınkknk yn taarruz, yııhut tn 
müdafnn pllinlnrıydı... Faknt zarfı nasıl nemahy· 
dı? .. Huydi cesaret, göğ!:Ontılt'n bir toplu iğne çı
kardım ve zarfı fist tarafından açtım 

fclndcn çıkan bir tomar kitıtta Mal!inot'nun 
bir fırkasının bir mfidafaa harbinde yapacaiı işler 
ltflttln Wenuatına kadaı· kaydedilınio.ti... Bazıln-

rını anlı:voı"dıııu. nazılnrı ise b11nn ;ı.•abaneı ıslılalı
laıla ıfnde cdilnıiştJ. Aynen yine hizım hususi stc
nogı·nflk lısanlıı kopya ettim. Sonı•ıı, lıirnz koln bul
dum ve zııı fın kesik iç tarnflaı ınıı siiıdcım ve '"n
pışlııdıın. Zarfın aeıldığı ııııcak şüphe cdllip t<'tkik 
<'dıldi[:'ı takdil'dc arılnşılnhillrclı. Bu aradn deh!letli 
hl'VC'caıı du~uyordum Nobetçı bır kaınyı açıp fç<'ri 
ı:lrı rk ol a, ıd:ım edillıdinı. l\albinı atıyor, şakak
larım nıruyor Kapının ÖllÜnc!c ayak değiştirirken 
n h teinin çıkardığı ııPs, vbcııdumdc ürpl.'rnwlur u
ya ıdıl"t} rırdu ... 

Kı rıııtırmakta devanı. Uır buşka z.aıf ıl:ıha ... 
.Hunun üzcıinde de ayni kn~ıl var •. Onu (h n,·nı 
şekilde ııçtım .. Taıııruz plımı .. Frnıı.:ız aııkrrl ri
nin hangi kaiPlcrdcn ııu miklnı ela ç kıH"nl,, Hen nclı
rıııi hııngl vm;ıtalarla ı:rcçeceklcıı iııc k11rl,ıı he• şev. 
derhal onun da belli lııışlı ıınktnhrı d<'ft<' " •C>çti ... 

Ondıın bnşka, cetveller hnlıııılc ku' \"C"eı· ı:ozü
nı~ ıl~Li O ı·Hkaınlaı ı dn kıt\'ıll'ltim Butıın hun
ları rallllll:l tılcl !;1111 1tfnk h•r • IJ lfünbııs 1 Pi ziVOSI 
altındn ynpı~· ı lum. 

Bir nrıılık k.ı:ıııınnı önuı d<'kl nlibı t~· ıı n nyak 
ıu•l yaklnştı. o, ı hal t-lekt ı ık f~ncı 1111 

Kns:ı açık, evrak ıtıeıu ıdııyılı. Bu kifi bir ihtudı, 
ayak Se!I[ uznklaşınca, ortah~ı tôplndıın. Uu kadarla 
iktifaya karar vermiştim. Biliyordum ki, fcvkalfidc 
işe yanyncnk nıoHlmat elde etmıştim ve bu NnlC:
mnt )'fizündcıı tukdirlcı e uğnracııktım. Fnz:a nıiiş
kül11escııt ılmııclım işi tadında bımkmak gerektı .. 
Gıttlnı, odndnkl mııroken lcanepeye uzandım. Aynk 
sesi bır knl' daha yaklaştı. Bu sefer kapının tok
mağı clnndu Korkudan, gırtlnğım kurudu... Kal
bim ntm•yn lıaşl.ıdı . Kapı aralandı. Ben kurıırthğ::ı 
nlı,,mış l"'>z t•ı le yııttıJ':ım yerden iç<.'ri girene bak 
tını. Sfüıgı, u tüfl.'klı bır ııefr.ı ew•t niibııtçiydi bu .. 
İçc.ıı gııtıi. Aı tık ı:ıı kası \ !)k Y fi k:ılımınıştıın .. 
.K11ncpl ye dogı•u l-ıtklnştı, c,ııun ı.izled karanlığa 

nlışık ol ınrııiıgı lçiıı lıi ı tlı•nblrc brni eçcnıedi, nııla· 
şıl:ın oyııktıı ılıımıııkt.ı:ııı Y<'I :ılnıuş vı• bir:ız istira
hat l"tmek ic,trnııştı. Üzcı im1; otııracnk gibi gcldi. • 
O sıı .. ırlıı hen ılc!'İn hiı ncfe• aldım... ~ 

Klııı o? .. 
Sav1klı~ crınu~unı gibı: 

Generalim Yapma~·ııı • Biliyonım beni se-
viyoı ,.urıuz, dedim .• 

olunur. Arttırmn 9/12.'94 t 0ıı d ~ 
müsadif pnznı1csi günü •1\.e ell i 
t.cn on ııltıya kndnr lcıa •tıP 1ııı.t11 • 
arttırana ilıalei kntlycsı !' ıı11111' 1 
tır. Daha fazla malfımat ~11,csi 1~ 
yenl!'rln herkesin görelı ılı ı.ıı ,ı 
malıkeıno divıınhaııcsinM11:ı

5 940 ~· 
.. nıe"' e ııı nıın orttırınn şıu .na • ·, 1111'111 

savıl ı dMyay ı gürmclerı 'e 
• .. 1 ·ı · ıunur· ıııı ınurıl("atıt un ı ıın o G&) 

(& 1 

80~ 
l)retl 

20-11-940 da muamele ı 

Londn 
NHy.>rk 
Croen. 
Atına 
Sof ya 
Mndrlt 
Hudııpeto 
Bük ret 
Relıırad 
Yokoha. 
Stok hol. 

paralar ,_ .,4 

ı Sterfüı ı"-:1 
100 Dolar 'l'J. f91 
100 in•. Fr. o. •" 
JOll Drahmi 1 6•~ 
100 Leva ı!I: !;, 
100 P~çe1,_!a ~: ,, 
100 Penı 11 o. 1~ 
1119 L.ey '1. 151 
ıoo .DlAat 31. !..ıs 
100 Ye n 51· vv 
100 lneçkr. 

·11 
ESHAM VE TA~~ 

\935 yU:rde 5 lkraaıly•ll ~ .... 
Erıanl fi ,S 
iıvu • Erauruıa 2 70·,ı 

~ ~ 
• • ' 17-'" • w ,,,, 

Tllrk b•rcu l petht ·-
it Bankaaı ıaUeult •'"~ ..-AaadoluDemlryohılvell pe jfl"." 

llerke. BankL•ı l• 

.. 

R•tadly• 
Kalın Betlbltllk 

Gün: 526 

VaJıitla 

GUneı WarıuldJ 02 
Öile 07 
ikindi 09 

n 

R 

~il ... 


