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Bir Tek Harp 
Meydanı, Bir 
Tek Netice 

· ı İaşe Müsteşarlığı 
lier hangi bir tarafta he
le ilk çatlak ıbelirsin, ço
r~ söküğü gibi her şey 
Çözülecek ters taraftan 
Y•klırun hareketleri baş 

gösterecektir. 

- ugünlerde gözünüz §aş~r~ 
rnadan dünya hadiselerını 

~İp edebiliyorsanız aferin size ... 
d Bir gün dünyanın falan yerin
) tki bir hadise zihinlerde yer edi
b?r. ertesi gün büsbütün başka 
d~t memleket, barka bir sahne 1 
fi '«ati çekiyor. nsana hazan 
~ geliyor ki dünyanın her ye-1 
~ e birbirinden ayn işler var, 
~ :Yerde tek başına bambaşka 

dram oynanıyor. 

• 

~Durup düşünürseniz anlıyor
lii Ul ki hiç de öyle değil. .• Bü-ı 

11 dünya bir tek boğuşma mey-
~Adır. İngiliz sahillerinde, Ar· Bu son günlerde gelen haberlere göre, Almanlar gözlerini tekrar Londraya çeviınıifler ve bava 
~· "lıtlukta, Afrikada, Çinde, ay· ı taarruzlanna kuvvet vererek kati neticeyi mutlaka Londrada aramaya karar v~erdir. 
dı dava için çarpışılıyor. Fransa- Bir İngiliz mecmuasının son gelen bir nüshasında rutgeldiğimiz bu resim, İngiİizJerin bu tur
~·. Norveçte, Romanyada, Bul- J ruzlardan dolayı pek de sarsıldığını zannettinniyor. Re&im, bu senenin kürk modaJanna ait bir 
tııtanda, Yugoslavyada, Amer ı sergide en çok beğenilen modelleri gösteriyor. İngiltere ticari müvazeneaini düzeltmek için kadın 

~da, Hollan<:lada, Belçikada, modası meselesinde Pariıin bot bıraktıjl yeri ahnıya karar "YennİJbr. Bu sene İngilterede kürk 
~ çok her yerele satıhların altın- , ihracatı için büyük hazırlıklar vardır. Gan'bi fU ki ham küric Kanadadan geldiği halde modaya 
~ayni hedeflere doğru kımıl- uygun olarak i§lenmİf kürkler en çok Kanadaya ıevkolunuyor. 
1~ rnalar, kaynaşmalar gün geç- _ .------------------------ • 

, ~ :·~,:i bitocek • ..,.ed. bi· l s p an g a Bulgaristan 1 lngilterege 
~ele, ne vakit bitecek! B?~u 1 U 
ııı ırnaJc için sakın falcılıga gırış- Ziarb e Harp Harı·c1• n ava 
Çut>-iniz. Mutlaka aldanırsınız. fl ı 
bo"ltü Londraya. Berline. d~ş~n G k Kalacak 'T'aarruzu 

lllbalar denizaltı gemılerının irmigece .ı ı 
•ttıiı tor~iller kadar, Arnavut· 
ilk dağlarında parlıyan Yunan 
~11tlisünün, Sakaryasından son-
1 Durnlupınarını yaratmıya ~a
~n Çinliler.deki yılmaz azmın, 
, l'ııcrikada tayyare üstüne tay• 
)llc :Yapan fabrikaların, Alman• 
~ ."e İtalyada kısa yıldırım har• 
t..ılÇi_n ayar. edilmi! kafa ~~ .. m~: 
--~. iFıklal ugruna olumu 
~ diye karşılıyabilen bütü:O 
,""nlann bu neticede payı, tesı-
1 olacaktır. 

Harp harici Kalacağı 
Hakkında İngilte

reye Teminat Verdi 

lngiliz - lspanyol 
Ticaret Anlaşması 

İmzalandı d latilacılar baskın için uzun uza. 
~~ hazırlandılar. Silahlarını bi· 

\o Üer, birbirlerine el ve omuz Madrid, 3 (A.A.) - Dün 
~'tdiler. Sulh içinde yaşamak ia· Madrid'~e imza edilmİf olan İn· 
1 ~~nlere baskın yapmanın saa- giliz • lspanyo) ~li a~qmaaı 
lııı Ve yerini kendileri seçtiler. 18 mart 1940 tarihinde ı~la~-

Bir tek ümitleri vardı ve her mıt olan anlatma çer~veaı. ~~·
~ o ümide göre kurulmuştu: ' linde buluıun~ya? tedıyelen ıstih• 
~r harnlede saika gibi milletlerin ~~f ed~ yenı bır muJ_ıuebe usu
\- tına inmek kimse göz açmaya lu derp1' eylemektedır. Bu an
~~~i~ bulmad'an boyunlarına kö- lapna, İ~panya ile İsp~yol Fail 

lğın ilmiğini geçirmek... ve Sterlın blokuna dahıl m~le
~ d ki rcl ketlere yapılacak tediyatı ihtiva 

~ L aha bunu yapaca a ı. _,_ d' B · ·ıafnam · · 
ı '"t yapamadılar. Bunu başa- e~C'll.te ır. ı u ılı ~ rm· 
,\ıııay1n ·ı·hl r kendi aleyh- 1 dıye kadar spanyaya verılmiyen 
't . ca sı a a ı 1 eb•.::.::.ı "ba t mak 
tınc d" d " llk ld ettiklerı m ~an, mu yaa yap 

lltlicele 
0k~ ut. · eed:cek yerde üzere lspanyol bük6meti emrine 

>, r ar emın ! •· tah • edilm-1-"ed' 
"aı yavaş yük diye sırtlarına verecegı mın an ır. 
~lend· K d" leketlerinde 1 Anlatma yapılmadan evvel 

''· ı. en ı mem l h h .• k la ğı h k ..._ h d·ı k ı ak kadar apanya arp ancı a ca a -tt arp vaa ı e m ac k d . ~:.t · B ha 
~ tdiltleri bütün sinirler tabii ha· 1 ın 8 • temınaıhh t .vetah .... -r-k!1'!·ed.ul • 

do'·n · hk • ld Mı"\ ı berlerın a ah ıa ı eme-ltt rnıye ma um o u. • ı t · 
~~~; fedakarlıklarının yerinde 1 =be~;~ 5PJ":"1° g~yn 
-~- ldığını, mukadderatlarile bir P 0 ~!::,na aır. yap an 
,~ttı.ın, sadece kendi keyfi iç.in ~~!l.an ~aca temınat ve· 
~~lr oynadığını keşfedince hiç nlmedıgı anlaşılmaktdır, 
d ~alan yoktur. Bir dakika için-

t tersyijzü dönebilirler. O ş Tı·caret Oaı· r sı· 
t.tranaada bütün bir rı:illetin 
~len iç.in cyaşasınl> bagırma- R ı ı o ı t' 
't t «lı:ahrolsunl> diye bağırması eısı eg .. ış 1 
t ~da bir tek günlük zaman 
)~ittir. Geçen harpte Alman- Ankara, 3 (Telefonla) -Dm tica· 
\d b k . "f -r 
~i" .. ulunup mütarc e~ı~ ar.ı .e- ret dairesi reisi Servet Berkin bu va-
'tr gorenler şunu pek ala bılır· 
~ lı:i Almanya bir akşam mutat 
l~!'ı· 'h . f ~ ı.r gibi disiplini, nı aı za er 

zifeslnden alınmış, Maarif Veklletl 

milli tal!m ve terbiye a.zalığtna tayin 
edilmiştir. 

Dış ticaret dairesinin teşkllflt kad
rosu hakkında Ticaret VekAleti tet
kikat yapmaktadır. 

Balkanlar Salda 
Bir Kıt Geçirecek 

Sofya, 3 (A.A.) - O. 
N. B. bildiriyor: 

Bulgaristanı harbin ha
ricinde tutmak için hüku
metin elinden geleni ya
pacağı hakkında ticaret 
nazırı Sagarof tarafından 
verilen teminat bütün sa
bah ve akşam gazetele
rinde büyük harflerle neş
redilmiştir. 
Akşam qazetelerinden 

Mir, bu münasebetle yaz
dığı bir makaJede diyor 
ki: 

"Şimdi cenubu şarkinin 
sakin bir kış ge~ireceğini 
ümit edebiliriz ... 

Veca gazetesi de, Bul
gar dış siyasetinin doğru
luğunu tebarüz ettirmek
te ve yabancı matbuatın 
bu hususta fikrini kaydey
lemektedir. 

Bulgar Batvekili nutkunu 
tehir etti 1 

Sofya, 3 (A.A.) - Baıvekil 
Pr. Filofun salı gÜnÜ Sobranyada 
aöyliyeceği nutuk, rahatsızlığı 
dolayısile tehir edilmi§tir. 

BULGAR HARİCiYE 
NAZIRININ MOHIM 

NUTKU 
Sofya, 3 ( A.A.) - D. N. B. 

Bulgar Hariciye Nazırı B. Popof 
Bulgar dış siyaseti hakkında çok· 
tanberi beklenen nutkunu Sob
ranyada söylemiştir. 

(Devamı: Sa. 4, su. 8 te) ..... 

lıı tındaki iddiaları arasında uy
~./' yatmıştır. Ertesi sabah 
~'rıdığı za~'.2 bütün si~irler~.n 
~l~~<lığı, bütün cephelerın ço· 
tizıd llğü, bütün bir milletin ye
ıtk en kurtulan yay gibi gevşiye
lttt ~ere uzandığı hayretle, deh-
~ görülmüştür. Balkanları Kara 

Kış Bastı 
~ lı:ıpirin: cOlmak veya ol
~lalalı: ... Dava budur!> yolun· 
~1 IÖzü hiçbir zaman bugünkü 
~r umumi bir tatbik sahası 
~ •rnııtır. Dünyanın neresin
~ 0 luraa olsun hele bir çatlak 
'ıı·~ olsun, herşeyin çorap sö
ı,:; gibi naaıı çözüleceğine hay- Fırtınada 1000 Ev Yıkıldı, 2 Bin Ev Harap 
'-ı kalacaksınız. O zaman ters T / .. ... d 
t~'han yıldırım hareketleri baş Oldu, 2 vapur Battı. Munakalat Dur u 

lcreccktir. 
'-.. Ahmet Emin YALMAN 
~ Bulaşık hastalıklar çıkmasından Korkuluyor 
'1areşal PeteD Belgrad, 3 (A.A.) - Havas: Fena havalar, Yugoslavyanın her tara-

b il d fvıda ciddi kazalara ve hasarlara sebebiyet vermiştir. Fırtınadan biri 
'IWlar8 J'8 8 Yugoslav ve biri de ltalyan olmak üzere iki vapur batmışsa da mUret-

llt)t- llya, 3 {A.A.) - Yanında B. tebatı kurtarılmıştır. Bosna'da, Karadağ'da, cenubi Sırblstanda fazla 
~ ~Uton olarak dlln akşam saat kar yağdığından otomobiller işllyememiştir. ŞimaU Bosna'da su baskı· 
11,ı. Viştden hareket eden Mareşal nına uğrıynn mıntakada soğuklar da mUthiş tahribat yapm~tır. 
' lıı, Arles'de ufak bir tevakkuf- Baç bölgesinde binden fa.Ua ev yıkılmış, lkl bin kadar ev otunııamaz 
)\.:arıta bu sabah 9,30 da Marsilya- hale gelmiştir. Bu mıntakada bulaşık hastalıklar çıkına.smdan korkul-

""&aaıat etmistir. maktadır. Çünkü kuyular kirleıunlştir. 

-----
Bir Şehre Büyük 
Mikyasta Yapıldı, 
Yangınlar Çıktı 

Ticarethanelerde 
Mühim 

Hasar Oldu 
Londra, 3 (AA.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: ' 

Dün akpm karanlığın basma
sından biraz sonra düıman bom
bardtman tayyareleri, İngiltere
nin garbinde bir ıehre hücum et
mişlerdir. Hücum, gece yarısın· 
dan biraz evveline kadar olduk
ça büyük bir mikyasta devam et· 
miştir. Bazı yangınlar çıkmıı ve 
evlerde, umumi hizmet ve tica
ret binalarında mühim hasar vu
kuagelmiştir. Bazı ölü ve yaralı 
vardır, fakat şimdiye kadar alı
nan haberlere göre, ölü ve yaralı 
miktarı büyük değildir. 

Gecenin ilk saatlerinde şarki 
lngiltere ve Gal eyaletinin bazı 
mıntakalanna ve başka yerlere, 
diğer bazı noktalara da bomba
lar atılmıştır. Hasar ve telefat 
az<lır. 

(Devamı: Sa. '· Sil. ı de)* 

Askeri Vaziyet ----
Radyo Gazetesinden : 
En soa alıDllD llaberlere ıöre 

Yunan ordusu. biltüa cephelerde 
mllhlm ilerlemeler kaydetmıştıı-. 

Cenap cepheelndekl harekat, bü
yük blr mukavemete maruz kal -
madan lnkl'6f etınektedlr. 

Yunan Uerf mlltreulerl, Erıtrt
Ayasaranda mavaııala yolunu kM
mitlerdir. İtalyanlar QOk müşkW 
bir duruma gtrmlt bulunmakta -
dırlar. Sahilden uzakta muharebe 
eden ttalyaa kıtalarırun çeklJeblJ
melert göç olacakbr. Gerilerde. 
köy yollannclan balfka yol yoktur. 
Bu mmtakada, ftaıyanlana en gü
zide zırhlı ku\"\'etleri harp ediyor. 
Bonlann teslim olmalan lhttmall 
vardır. 

Pinnetl ve Erg1rfyt ihata eden 
mtlblm tepeler Yunanlılar tara
fından işgal edilmiştir. Bu tehir
lerin dU.metıl bir giin meselCl'lldlr. 

Görlcenln garblnde, Tlmonlçe Is 
tlkamettnde Uerllyen Yunan kıt.a
lan birfOk Mir almı1Jlar, dört top 
,.e ktllllyetU harp malzemeeı ıttı

nam etmttlerdlr. 
Mokra dağı tamamen zaptedU

mi,ttr. Harelu\t burada da Yunan
hlarm lehinedir. 

İtalyanlar, bulunduklan yenle 
muka,·emetı tesis etmek için bU· 
tiln ihtiyatlarını kullandıklarından 
Yunan kıtalartnın ilerleyişi daha 
kolayl&fmll} olacaktır. 

Kurulması Kararlaştı 
Müsteşarlık, Ticaret Vekaletine Bağlı 
Olacak, Bir Kanu·n Projesi Hazırlandı 

1 Ankara, 8 (Hususi muhabirimizden telefonla) - ta- 1 nunlyet kesbedocektlr. 

ı f9 meıııelelerlle me,guJ olmak üzere bir teşkllöt kurul- ıa-,e mü~teşarlığl memleketin bütün gıda maddeleri 
maııı etrafında. hilkfune~e yapılan tetkikler bitmiştir. alım, satım işlerini mürakabe edecek , .e lstlhsalltı tan

KurullM'ak f,eşkllAbn bir iaşe müs~rlığı olması ka- zlm, artırma \"e tahdit lşlerile de m~gul olM'llktır. Top-
rarıa,mıştır. la.,e müs~rlığı Ticaret \'ekflletJne bağlı rak mahsulleri ofisi gibi gıda maddeleri işinde nAzun 

olacaktır. Bu hususta. bir kanun projesi hazırlanmıştır. rolU oynıyan '\C fiyat mürakabe komlsyonlan gibi iaşe 
Proje sUratle tekenımUJ ettlrllere-k meclise se\•kedUecck ı,ıerinl kontrol eden teşekkilllerln ıa,e mUste.,arlığına 
\'C tahnıln edildiğine göre mUııtacelen müzakere , .e ka- bağlanlM'ağı tahmin edUmektedlr. 

Askeri ve Mülki Tekaüt 
Kanunu Tadil Ediliyor 

Hususi İdarelerle Mülhak Büdcelere Bağlı Olarak 
Çalışan Memurların Bütün 

Hizmetleri Tekaütlük Müddetine Dahil Edilecek 
Ankara, 3 (Telefonla) - As- !erle hususi idarelerden ve mül- ' vazeneden bu idarelere alman

keri ve mülki tekaüt kanununun ıa tehremanetleri ile İstanbul larm bütün memuriyet hizmetle-
66 Ve 67 RCİ maddelerine giren ı --'L u• İd ' d Ank • -'- '"t)ük" ) • }a-1~ hkralann tadili hakkındaki ka- nıana ı aresm en ve ara rı tcıaau enne aayı C1111.ur. 

nun Iayihası Meclis ruznameaine belediye.İnden ma&f alanların ve 1 Tekaüt ve yetimler, aylıklan
almdL Buna gÖre, tekaüt tC§kila- ı muallimlerin umumi muvazeneye ru son bulunduktan dairelerden 
b obnıyan mülhak bütçeli daire- dahil hizmetleri veya wnumi mu- 1 alacaklardw. 

ITALYANLAR 
Bütün Cephelerde 

Ric'at Ediyor 
Bir Çok Müstahkem 
Mevkileri Terkettiler 

Süngü ile Mevzile
rinden Çıkarıldılar 
Atlna, 3 (A.A.) - Atına radyosu

nun haber verdlğlne göre, İtalyanlar 
btltun cephe boyunca ricatlerine de
vam etmekte ve bu arada bir çok 
nıtl.stahkem mevkii terkeylemektedlr 

Cenup bölgesinde düşman, Ayasa· 
randa'nm takriben on bir kilometre 
şimalinde bulunan ve kilit vazlteslni 
gören Delvlna şehrinin etrafındaki 

tepelere çekilmiştir. 
Daha şimalde diğer bir bölgede, Yu 

nan kıtaları, birçok parlak hareket
ler yapmışlar ve düşmanı mevzilerin 
den stlngil htlcumlanyla çıkarmıflar
dır. Bu parlak hareketler neticesinde 
ezcümle 2100 metre irtifada dağ mev 

(Devamı: Sa. 4, su. 4 t.e) ·= 
Almanyanın Yeni 

Nizam Kurma 
Teşebbüsü Durdu 

Bulgaristan, Yugos
lavya ve İspanyanın 
Mihvere Girmiyecegi 

Muhakkak 
Radyo gazeteel Blyul vaziyeti tah

IU ederken ispanya. Fnwısa, Bulga
ristan, Yusosıa,•ya ve Romanya me
selelerine de temas ederek fU müta
llada bulunmuştur: 

Beynelmilel slyast faaliyet yine 
bir sUkOn devresine girmiştir. 

Almanyanın, Avrupada yeni bir nf 
zam kurma teşebbUsU RomanV'-· Ma 
caristan ve Slovakyanm mihvere il
tihakı neticesini vermi4 ve flnıdltik 

orada durmuştur. 
Maca.rlstanla yapılan anlaşmanın J 

imzası töreninde Alnıan Hariciye Nal 
zın Von Rlbbentrop <Bu. bir b8'l&n- 1 
gıçtır. Başka devletler de bunu takpl 
edecektir~ demişti. Böyle söyl·~mck· 
le Romanyayı ve Slovakyayı mı ima 
ediyordu. Yoksa Bulgaristan ve İs- ; 
panyayı mı murat ediyordu. Burası j 

1 mıı.lClm değil... 1 
' İspanyanın, Yugoslavya ve Bul
garlstanın mihvere glrmlye davet e- I 
dlldlklerl muhakkaktır. Bunların ou · 
davete icabet etmedikleri, İspanyanın 
da iltihak .-ıtmlyeceği İngiltere ile bir 
ticaret mukavelesi lınza.lamL, olma-

(Devamı: Sa. " Sü. 2 de) .. 

ihtikar Davaları Neden 
Çabuk Neticelenemiyor 

lstanbul Müddeiumumisi Hikmet Onat, 
Bize Bunun Sebeplerini Anlatıyor 

lhtikar günün üzerinde en çok 
durulan bir mevzuu. Muhteklı
leri askeri mahkemelere vermiye 
kanuni imkan bulunamıyor. Ara
ya fiyat mürakabe komisyonunun 
tetkiki girdiği için bunları 24 saat 
içinde meıhut suçlar kanununa 
göre tecziye etmek imkanı da 
yoktur. 

Adi hükümlere göre bakılan 
davaların temyiz müddetleri 
uzun olduğu için kanunun hedef 
tuttuğu seri ve ualandıncı tesirler 
hasıl olamıyor. 

Dün bir muharririmiz alakalı
larla tekrar görüımü, ve ihtika
rın önüne geçilmesi için neler 
yapılması lazımgcldiğini sormuş
tur. Bunların fikirleri en ziya<:le 
iki nokta üzerinde toplanmıştır: 

1 - Tesbit edilen fiyat ilan
lnı halkın ve alakalı memurla· 
nn duyacağı oekildc yapılmalı- Müddeiumwni Hikmet Onat 
dır. 

2 - ihtikar mücadelesi her 
şeyden evvel ihtisas sahiplerini 

de içine alan bir teşkilat İ§i ol
malıdır. Bunun yalnız polia i 

(De,·amı: Sa. 4, SU. l de) 

~·~,~=---

- Evde aiyaai bir bayat y&flyonız: Oğlumwı Ahnanya gibi, 
gözü komtularda. Bayan İngiltere aibi, kumandayı ele almak isti
yor .. kayınvalide İtalya &ibi, çoluk çocuğun diline diiftü .. lazım 
Amerika gı'hi, mütemadiyen nazlammııkta.. besleme Bulpriataa 
gibi, kime hizmet edeceğini f&flrdı.. Ben de Ruaya ıibi, ne halleri 
vana söniiDler diye kenara çekjldnn!. 



-----------·----- 4 - 12 - 940 

ehirve Memleket Haberleri 
"Borada 011~~~~~~'~.~}". Romanyadan Petroll/ şıklar Söndüktenı Valimiz Bunun Uç 

Getirtil9cek Yaşına Basıyor BALKAN 
Memleketleri 

"Statu-quo,, su 
Yazan: Vahdet GOL TEKiN 
R omanyada, Demir Muh•· 

fE vvclki günkü Tan gaze-
tesindeki sütununuzda pi

şekar Asım baba için qöater
diği alaka dolayısile> eski dot· 
tum Va • NQ'ya hitaben yazdı
ğınız mektubu okudum. 

Birbirinden güzel hatıralarile 
ve zarif nüktelcrile maruf olan 
merhum Muhsini bilmem ıiz ta· 
nımıf mıydınız~ Ben o zevke 
yetişemedim. Yazık ki Muhıini 
tanıyamadım amma, onun bol 
nüktelerini ve enfes hatırala
rını onu tanıyanlardan lezzetle 
dinledım. 

Muhsinin dar ayakkabı giy
diğini söylerler. Kendisine ar· 
kadaşları: 

- Muhsin, bu akşam falan 
yere uğrıyalım da. oradan da 
eve gideriz. 

Dedikleri zaman: cBiradcr, 
fotln o kadar ayağımı ııkıyor 
ki bir adım fazla ataraam ce
hennem azabına uğruyorum> 
der, böyle teklifleri hep redde
dermiş. Bir arkadaıı demit ki: 

- Kuzum Muhain, biz seni 
tanıdık tanıyalı fotinin ayai:ını 
sıkar, ve her teklifimizi de pa· 
pucunu bahane ederek redde
dersin. Ne olur, bunun bir nu
mara büyüğünü giyıen de ıen 
de rahat etsen, biz de rahat et· 
sek, olmaz mı} 

- Olmaz, karde~im. ıebebi 
de basit. .. Ben şimdi canım ya· 
na yana evime giderim, iskem· 
leye oturup: «Çekin bakayım şu 
papuçlart! ) der, ayaijımı uza· 
tırım. Burnundan, ökçesinden 
tutup ileri geri gevşete gev§ete 
ııüçlükle, yapuçlarımı çekerler. 
Papuçlar ayağımdan çıkar çık· 
mu içimden gelen tam bir hu
zur ve dinlenn .. ile bir oooh ..• 
derim, ba~a bır suretle oh de· 
meme imk3.n var mı ki} .. Bua· 
kın benim de hayatımda bir 
oooh diyecek anım bulunsun! ::. 
demiş. 

Her yerde olduğu gibi bizde 
de yetişen sanatkarların çoğu 
çok yazık ki böyledir. Hayatla
rında bir oh diyebilmek aaade· 
tini böyle basit ve gülünç şey
lerde aramışlardır. Yalnız, bu· 

Yunan Askerlerine 
Gönderilecek Şeker 

Doktor General Tevf'lk Sağlam re
fikası Bayan Naile Tevtık Sağlam 

te9ebbU.lle hayıraever güzide TUrk 
bayanları Yunan atık.erlerine hediye 
olarak teker göndermek Uzere bin 
Ura toplamı,ıar ve ucuz .ı,eker temln 
etmek lçtn de dUn tstanbulun tanın
mı' 9ekerctıerlle ıorıı.mu,1erdlr. 

Hacı Bekir Alt Muhtddlr'l, Hafız 

MusWa tle Royal, Hay':ıy!, Lıyon 

Melba mUesaeseler: mü~e~sıUerintn 

bulunduğu toplantıda 9ekercl Ali Mu
hiddin kend!alnln parasız •,tarak l•
tenen ••kert verebllece~l ve dl&er 
arkad&flarmm bu yardınn y..ıfıacak· 

!arından emin oldllğUnu söyleml9 bin 
kutu ,eker vermlye hazır oldutunu 
da lllve etınl9tir. 

Diğer taraftan Llyon Me!ba 700, 
Haylayf 700, Roy&I 500 Hafız Mus· 
t&fa. da 300 kutu taahhüt etmiştir. 

Şekerciler Cemiyetine mtıracaat e
dtldlği takdirde kendilerinin de yar
dımile tstanbulun bUtUn şekercilerin
den birer miktar toplanablleceflnl de 
blldtrmi,ıerdir. 

Bayanlar tarafından bin lira ile de 
ayrıca ucuz olarak şeker temini için 
tekerciler cemiyetine mtlracaat edi· 

lecektir. 
Şekerlerin Noelden evvel Yunan 

askerlerine gönderilmesi için lzam.t 
ayın onuna kadar teslim edilmif ola· 
cak, on on beş bln kutuluk hediye 
'eker Kızılay merkezi vasrtaaile der· 

hal ıevkedilecektir. 

Ktıltlr Tayyaresi 
Ttirk Hava Kurumu İstanbul ma• 

ari! müdUrlUğUne ve üniversite rek· 
törlüğüne müracaat ederek bir ckUl 

tür tayyaresi -. alınacağı ve her ayın 

ilk pazartesi gUnU mekteplerde hava· 

cılık hakkında faaliyette bulunulma

sını "'e talebe araaında cHavacıhk 

dernekleri> tesisini ıatemtştlr. 
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nu yazarken aklıma şu hikaye 
geldi: 
Adamın birisi, sokakta başı 

yere deymiş bir halde sürünü· 
yormut. Evinin penceresinden 
bu hali gören bir kadın, adama 
seslenerek: 

- Neden öyle sürünüyor· 
sun} diye sormu~. 

Adam: cOt yiyorum• demif. 
- Niçin? 
- (Mecalsiz) açlıktan ... 
- Hay Allah ... Vah, zaval-

lı adamcağızı Kalk çabuk, ka
pıya gel... 

Diye yerinden fırlıyarak aşa· 
ğı inmiş, kapıyı açmış. 

- Ne zamandanberi açsın] 
- İki ııündür ağzıma birfey 

komadım. 
- Allahııım 1 Bir yiyelim de 

bin şükredelim. Bak şu garibin 
haline... Çabuk gir içeri, gir 
gir ... Ceç çabuk, mutfağa geç ... 

Adamcağız mutfağı işitince 
gözüniln önüne bir sıcak yemek. 
le üç dört dilim ekmek gelmiş. 
Biraz canlanarak mutfağa gir
mi§. 

Kadın elile, mutfağın içinden 
bahçeye geçilen kapıyı göstere
rek: 

- Aç, ou kapıyı 
geç bahçeye .. , 

aç, haydi 

Fukara, bahçeye çıkınca ena. 
yile~erek sormuş: 

- Burada ne yapayım} 
Kadın ,u cevabı vermiş : 

- Baoılmamııtır, burada otla. 
İhtiyar sanatk.&rlara ve bu veıi.. 

le ile Asım babaya gösterdiğiniz 
bu yerinde alakayı, takdirle ve 
alSka ile <>kuduğum zaman bel
ki niçiz bir hizmetim dokunur 
ümidile aranıza. karı,mak. 19te~ 
dim. 

Bu yazıları okuyup ta bir saç 
sobanın ılık hayalinde ısınmıya 
hazırlanan bu sanat üstatlarına: 
c Bahçeyc geç!. > dedirtmemek 
lazımdır. DüşündUiünüz gibi 
jübile mi olur. aramızda vazife 
ayırarak sanatkirları sevenleri 
gezıp dolaşmakla ma olur. her 
ne şekilde olursa oleun, bu acı 
derde elbirlii;ile, evvela biz deva 
olalım. 

BAL 

Maskelenme İşinde 
Yeni Kararlar 

Dün öğleden sonra vılAyette vali 
Dr. LCıtfı Kırdarın relalifinde bır top 
lantı yapdmı9 ve buna emniyet mU· 
dUrü Muzaffer Akalın ve vilA.yet jan 

darma komutanı da iştirak etml9ttr. 
Toplantıda şehrin maskelenmesi 

tatbikatı a-öZden geçirUmı.,1 bu ara
da yeni bazı kararlar ahnm19tır. 

Kara nakil vasıtalarının dlf ve iç 
19ıklarının muhtelif malzeme ile mu· 
kelendiği görülmüştür. Bunun mah· 
zurla.rını önlemek Jçln 9imdiden son
ra biltUn kara nakil vuıta.larının yek 
nasak şekilde maskelenmelerl karar 
altına alınmıftır. Difer taraftan so
kaklarda bB.fı boş dolaııan köpek ve 
kedilerin imhası işine de hız veril • 
mı, ve ~imdiye kadar 950 köpek ve 
270 kedi öldUrUlmllşlür. 
~ 

Nafia Vekili Ankaraya 
Döndü 

Ankara, (Telefonla) - Birkaç gün 
denberl lıtanbulda bulunan Nafıa 

Vekili Ali Fuat Cebesoy~ bugün .,.h
rimlze dönmU.,tUr. 

Eski Anlaşmaya göre 
İthalata Başlanacak 

Rumenlerle yapılan son anlaşmada 
benzin ve petroJe ait esaslar Uzerinde 
gbrUşmek için BUkreşe gitmiş olan 
petrol ltmitet .,ırketi mUdUrU Sedat 
Ziya dün şehrimize gelmiştir . 

Sedat Zıya Ticaret VekAletınin da· 
vetı üzerine dün akşam Anltaraya 
gltınlştlr. Petrol ,ırketi mUdUrU ha· 
reketınden evvel mıntaka ticaret mU
dUrU Avni Sakman ve belediye lktı· 
sat mUdilrU Saffet ile göru.,crek ken
dilerine Romanya seyahati hakkında 
izahat vermiştir. Rumen ticaret ate· 
şest de Sedat Ziya ile görü'm°'tUr. 
Romanya.dan ithal edtıecek benzln 
ve petrol hakkında bir müharrirlmi
ze mal'Qmat veren Sedat Ziya demiş
tir ki: 

Sonra Bir Gezinti 
Köşebaşından Bir Ses Yükseldi: "Kurt 

Dumanlı Havadan Hoşlanırmış 1,, 
DUn &kfam ı9ıkların aöndUrUlmesl 

ve maskelenmesi tatbikatı üzerinde 
karanlık latanbul sokaklarında bir
kaç saat dola,tık. 
E•yoğluna çıkmak için bindiğimiz 

tramvayın maskelenen 14.mbaları al· 
tında blrblrlmizl güç tanıyor, nerede 
olduğumuzu yokuflardan ve dönü~ler 
den a.nlıyablllyorduk. 

Köprünün U.tUne feldlflmlz za. 
man deniz vasıtalarının maııkes1z 

lambalan, olduğu flbl görllnllyordu. 
Beyoğlunun karanlık caddelerinde 

gelip geçenin haıtnl görmek pek en· 
leresandı! Tramvaydan indikten son-

sevmesi kabilinden birisi de bu ka
ranlıktan lıtlfadeye kalkmıf! > Pefine 
takıldıfı bir kadının yanında gide
rek bir şeyler mırıldanıyordu. 

Kadıncatız bu fırsat düşmanına: 
.. . Stz bent tanıyor musunuz? 

- Hayır. 

- O halde ne istiyorsunuz? 

- Ne olacak konufmak. 
- Şlmdl ben ıizl bir poUıe veri • 

rtm, deyince bu kadın avcısı da so
kağa saparak karanlıklar içinde kay 
boldu. Ve kadıncağız da kurtuldu. 

Bir parça daha ileride blr kadın

cağızın peflnden fiden delikanlıya sı 

nirli ılnlrll. 

Basın Birliği Bir 
Ziyafe1 Veriyor 

Dr. LQUI Kırdar iki eene evvel bu 
gUn İstanbul Valisi olmu9tur. Bu iti 
barla bugUn, valimiz oıfatlle llç ya 
tına baaıyor. 

TUrk Daeın Blrllflnln totanbu 
mıntakaaı reisllli, Valimizin vilayete 
ve ~ehre hizmetlerini ve bruun hayat 
ve a11es1ne daima. çok yakından allka 
göstermeslni göZÖnUnde tutarak bu 
akşam valimizle beraber Örfl İdare 
Komuta.nhğrna yeni b&fl&mtf bulu
nan Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
ve C. H. P. vilA.yet b&fk&nı ve 1zmtr 
mebusu Bay Reşat Mlmaroğlu fere 
ftne bir ak9am yemeği tertip etıntş
ttr. Yemek Parkotellnde verilecektir 

Bu sayede gazeteciler yeni komu 
tanla lanı~ak ve ga.zetelerlmlr.l alA. 
ke.landıran 19ler hakkında haıbihal 
Jerde bulunmak fıraatını elde edecek 

- Romanyadan fazla miktarda ra Takllime dofru Uerlemlye bafla • 
petrol ve benzin ahnmıyacağrn& dalr dık. 

çıkan şayialar asılsızdır. Eski anlaş Bütün ihtarlara rafmen Beyoğlu • 
ma mucibince bu maddeleri zamanın· nun lhmatl yine göze çarpıyordu. 

da alacağız. Esasen eskl anlaşmada Pencere kenarlarından, dükkAn ke • 

lerdtr. 
- Oğlum benim ıenln kadar oğlum 

tesbit edilen miktarları tamamile al· 

mış değiliz. İkinci anlatmada kabul 

var diye bafırdığını duyuyoruz. 

Bunun flbl daha birçok hAdlBeler· 
penklerlnden, açılan kapılardan ı9ık- le kar9ı1,..tık. 
!ar olduğu flbl ıenlf caddeye aızıyor- Takalm taıtmhanedekl o bUyUk &· 

edtlen mtktarlıt.rın alınması dahi bit· du. partıııı a.nlRrın pcnrtırolerlnden, kat 

aralık.larında.n ışıklar olduğu gibi sı
zıyordu. Herhalde iyi mukelenmo .. 
m19 ... 

tabi daha sonraya kalacaktır. Bunun Bazı dükkAnla.rın, mUee.eeselerin 

la beraber memleketimizde petrol ve mukelemı, görünmek için camlarını 

benzin stoklarımız kA.fi derecededir. ba~lan savma boyadıklarını gördük. 

Bir buhran ihtimali yoktur. 

Manifaturacıların Türk 
Hava Kurumuna 

Yapacakları Yardım 

Beyoğlu posta.hanesinin açık mavJ 

renklerle boyanmış pencerelerinden 

!okağ'a vuran ışıklar caddeyi aydın· 

tatmak için kA.fi geliyordu. 

Caddelerde halkın ellerindeki cep 
fenerleri karanlıklar içinde insanın 

gözlerini kam&\'trrıyordu. 
Manifaturacı ve tuhafıyeciler baJ!I- Bir köşede f'jyle blr muhavere o-

larında ileri gelenleri oldufu halde ıuyordu. cKurdun dumanlı havayı 

Hiç ,Uphe yok ki; halkımızın bu 
karara daha rlayetklr olması ve iti· 
nalı hareket etmesi lA.zımdı. 

t.tanbul v!Hlyetı artık tam bir ,.. 
kilde riayet etmiyenler hakkında mn 
ıı korunma kanununun maddei mah
susa..!lına göre para ve hapta cezaları 
tatbikine karar vermiş. .. 
Bakalım yukarıya ı~aret ettlflmlz 

ihmaller yine devam edecek ml? 

Bir ihtikar Suçlusu iki Sene 
Sürgüne Mahkum Oldu 

Temyiz Kararı Tasdik Ederse Karnik 

"rusu/yan Eskişehire Sürülecek 
Sirkooide Ara.pyan hanı karşısında 

nalburluk yapan Karnik Yusufyan 
çivi ihtlkArı yaptığı için on dokuz 
glln evvel tevkif edilml9ti. Asllye ••
kizinci ceza mahkemesi dUn duruf· 

Mahkeme 19 gün içinde kararını 
vermiştir. Suçlu davayı temyiz ede· 
ceğl için hUkllm ancak temyiz kano.
lmda.n geçtikten sonra infaz edilebi
lecektir. 

Tramvay Kondüktör 
ve Bi:etçilerinin 

Ücretlerine Zam 
C·~ccn sene trıJ.mvay kondüktör 

vatman ve biletcilerintn ücretlerine 
bir miktar zam için belediye meclt
ılnde bir teklif yapılmı9 ve kabul 
edilmı,u. 

Belediye meclisi bu ıene bütçede 
görülen zammı da az rörerek bunun 
bir miktar daha tezyidini istemi~ ve 
tetkikat için bu teklif tramvay ve 
elektrik umum mlldllrlllfUne havale 
edilmiştir. 

~----0-----

Hariciye Vekilimiz 
Eskişehire Gitti 

Liman i.şlerl umum müdür muavi 
nt, Hariciye Vekilimiz ŞUkrU Sara 
çotlunun kardeşi Hlmlt Suıu;oftu 
vekAletle temas etmek Uzere tayya 
re ile Ankara.ya glde.rken bir kriz 
ıeçirmiş ve Eskişehlre ınmiye mec 
bur kalmıştır. 

Hariciye VektÜ ŞUkrU Saraçoğlu 
biraderinin bu ant haslalığı:nı haber 
alınca derhal Ankarad&n Eıkl98hlre 
hareket etınlştır. 

Uskumru Hücumu 
Karadentzde frrtınanın şiddetlen

mHI Uzerlne Botaza usırumru hU 
cumu başlamıttır. İki gUndenberl Ax 
navulklly akıntısında kayıklar dolu 

İstanbul Hava Kurumu merkezinde 

toplanarak sennayelerlnln yüZde bl· 

rini derhal Kuruma teberru etmiye 

ve bu miktarın yüzde onunu da her 

sene bir taahhüt halinde vermeyi k&· 
rarıaştırmışıardır. Bu suretle teber
ru c.dtlecek m1ktann 250 bin ıtra.yı 

aııacağı tahmin od!lmektedlr. Bu sa
bahtan itibaren manifatura tUccar
ları bırliği reisi ile idare heyeti, tüc 
carların teberrUJerjni kabul etmiye 
b8'lıyacaklardır. Diğer esnaf cemi· 
yetlt-ri de yer yer toplanlılar yapmı
y& ba,ıamışlardır. Onlar da manifa
turacı, tuhafiyeci esn&fı gibi serma
yelerinin muayyen nisbette blr kıs

mını derhal teberru etmiye ve bu te· 
berrülerinin onda birini de eenelik 
taahhüt halinde ödemiye hazırlan • 
mışlardır. 

~--~<>----

\ su uskumru tutulmutlur. Uskumru
ların tanesi toptan 1-2 kuruş ara· 

masını bitirdi. İddia fU idi: r" ____________ _ 
Bir marangoz kendisinden çivi le· 

teml9. Karnik Yuoufyan bulunmadı
ğını ııöyledtgı için meşhut suç mua· 
melesi yapılmış ve mağaza.8ında 163 
sandık nal çivi.81 bulunnıuştur. 

Soruyorlar ? Orduya Gönderilecek 
Paketlerden 

Para Alınmıyacak 
Ankara, 3 (Telefonla) - Münaka~ 

ıa.t VekA.leti pek yerinde bir kanun 
IA.yihasına. göre, orduya gönderi· 
lecek hediye paketleri parasız olarak 
nakledecektir. 

Toprak Ofisi Kartal 
Kazasına Un Verdi 
Kartal, (Vatan) - Toprakofis ka

sabamıza un vermlye ba..,ladıtı tçin 
ekmek fiyatı 14 kul'Ultan 11,Ş ku· 
ru.,a düşmüştür. Kazamızın köylerin 
do kadutro l9lerı bltlrllmlftlr. Ya.
kında merkezin kada!trosuna başla
nacaktır. 

Suçlu müdafaasını yaparken 9un· 
!arı dedi: 

- Ben toptancıyım. Bana Uzertn· 
de me.re.ngoz elbtıesl bulunan bir a.· 
dam geldi. Çivi ıordu. Bende tahta 
çivisi yoktu. Bulunmadığını 86yle • 
dlm . Benden nal çtvısl llteoeydt tl.bll 
ona. göre cevap verecektim. 

HAkim mlldaf&& ve iddia f&hltle
rlnl dinledikten ve doı!lyayı tetkik et· 
tikten sonra. dün kararını bildirmiş:· 
Ur. Karara. göre ı<arntk Yusufyan 
iki sene Eskl .. htre stlrgUn e<lilmlye, 
:soo lira para. ceza.sına mahkO.m edili
yor, 163 u.ndık çivinin de mU.Sadere
ıtne karar vertıtyor. Kararda euçlu
nun temyiz neticesine kadar derhal 
ıerbeat bırakılması da tasrih edili • 

yor. 

Bi.r muallinı okuyucumuz diyor 
ki: 

Tramvay ldarellııln Taksim !le 
Beşlkta., arasında çalı, tırdığı Uç 
ot.obüsten bl.rl saatler Uerl a.hnnta· 
dan e"vel Şifll dcı>o&undan saat 
6,-10 ta ikincisi 6,50 de. üçUncüsU 
7,04 te kalkarak Harbiye yoluy
la Bcııtktaşa gidiyordu. Saatler 
ileri alındığ'ı halde otobüsler yine 
ayni saatte kaldırılı.)·or. DaJreler· 
de, mektıeplerde, müesseselerde 
saat dokuz.da mesaiye başlandı· 
ğından Şl~Uden Beşlkta.,a giden 
mualllm ve talebe H..,.bıyeye ka
dar yUrUmJye mecbur ve mektep
lerine geç kalıyorlar. Sa.halıları 
kalabalıktan Harbiyeye kadıir 
tram\·ayla gldebUn1ek mUmkUn o
lanuyor. Ot.obUslerJn h&l'eket ..... 
atlerlnt bir saat llerJ almak kabll 
değil mi! 

'--------' 

ıında aa.tılm1'tır. 
---~-o----

U niver site .ıe: 
Fakir talebeye yardım - CUmhu

riyet Halk Fırkası tarafından yar • 
dun gören talebeden olup ta sınıfla~ 
rında kaldıkları için bu yardımdan 
mahrum edilen talebe fırkaya müra
caat ederek hastalık ve saire gibi ma 
zereUer dolayısile sınınarını geçeme· 
diklerini ve bunun için yardımda de· 
vam olunmasını istemişlerdir. Has· 
talık raporlarmı ders senesi içinde 
ıönderen ve mazeretleri umumt sek
reterlikçe kabul edilen tal~belere yar 
dımda devan'\ olunacaktır. 

Sınai kimya profeııör!UğU - Açık 

olan sınai kimya profesörlllğll için 
bir İngiliz pro!esOr ı:ettrtllmesı mev
zuubahiatir. Bundan başka üniversl
tıye bir tnılli• balıçlY&n getlrtlle
cekttr. 

Müzeyyen Hanım içindeki buhranları ve kararısız.hk1arı 

hJç sez.dlrmtyeıı l&klo bir aesle mukabele etti: - Hangi 
aleşnılf bu T 

f 

1 Kozmopo~to~ır 
oetmedlğt baldo aoının Şayeste tnr&ftndan böyle teııı.tfuz 

edUnıe•I Prenaese birden ağı.r geıa.ıı c- Ntırede 1H bana es
ki adımla hitap edeci<!• diye düşllndU, ve bu d~Unce Ue 
metgul, bJr dakika cevap vermedi. - hteneıılz baıjka bir ,eJ<Ude sorayım: Bu işi sonuna 

kadar ıötllrUp Suzaru Cevad& t.eııllm mı edecek&lntz T Bu 
Smanın d.oturacatı cocukJar size böyUk a.nne m1 diyecek!' 
Böyle bir clnayetJ ıöu mı aldırdtnlZ t 

Pren... Müzeyyen kocasının kllpUnU tamamlle dold~
cluktan sonra efencJlıt olan Prenı HUSeyln HU.nU P8faY• 
artık ylikeekten, tamamlle küstah bir eda lle hitap ediş· 
lerlnl hatırladı. Demek Şay~tenln de artık kendlalne hiç 
bir lhtJyacı kalrnamı,tı. Hiddetlenmlye de, cevap vennlye 
ele tenezzül etmedi, 

"8-yette Hanım emir olmadan oturmuştu. Esmer, ku.r" 
\·e damarlı elleri dltlerlnlıı Uzertnde, autı tskemlenJn arka-
ıına yapı9ık, bir an dUfUndU. SoDra kendi kendlae koautur 
llbl, ~ok yavaş bir sesle devam etti: 

- Slıln uzun yıllardanberl ekmeıtınhl yiyorum. S&ye
nbde IUbar &örUyorum, fideta zcnfln btr kadın oldum. 
Kusunu• kul olmaz, hayat sızı ae birçok hataya aUrUkle
mlıtır. Fakat bunların hepsini ıuzeı Allahım atfedebııtr. 

OUoahların1za karşı koyacak dUnya kı&dar 4& hayrrnrz., 
seva.bıntı var. Fakat bıl lşl lş1emekle her bayrınız.11 her se
vabınızı mahvediyorsunuz. Şlrndtye kadar Ali 1\-Jahsln Bey 
belki rım olmaz diye dW)Unllp bekledim. Nlk!Lh 11UnUne ka
dar da. bekllyeceğlrn. Amrna şimdiden haber verly6rum ı .... 
tersenh; derhal !MLndıtunı toplayıp giderim. Fakat nlklh 
olacağı gUn mutlaka. Eıılse Hanımın ka.rşı!lına ~ıkar, her 
şt-,)"I ba,tad. sonuna kadar anJatlrım. Ben böyle korkuno 
bir cinayete bile bile ortakJık edemem! 

Şayestenln son cllmlelerde sesi yUkAelm1' 'e beyeca.n hiç 
bir zaman ıuzel olmamL' yilzüne Meta ,ıızeIUk getınnışıı. 

Preııaeı lltı.ıeyyen: - Senem kan, Cevad& Suı.anı sa
hihten alacağımı nereden aııladrn? Diye bağırdı. 

- Bu bir oyun llyle mi f 
-Evet. 

l Yazan: 
32 

fı.;ahid Sırrı 

- PekJ, bu. oyuna Dlçln başladınız ve nasıl nUtayet vere· 
cekstulz! 

Şayeste demin il.det& tekdir eder, adeta tahkir ederkeh 
Müzeyyen Hanım dlmdlkt mağrur kalmıştL Şimdi, tatlı blr 
seale edUen bu eual ka11ı11nda kendlslnJ Aciz, yorgun hls
ıettı. Koltukta öne doğru &övdesl efllmlş, dirtekJeri dizle· 
rinde. Kwnkapımn &hf&p ve zavallı evinde vaktlle annesi· 
nln de sik sık aldıtı dUfUnceıt. ıztıraph, çaresiz edayı blr· 
denblre takınmıft b&Jını onun da yaptljı gibi iki yana. sallı
)'& aaUıya konuştuı - Bu oyuna. nl9ln mi bafl&dım? Haki· 
katen bunu şu dakikada. kat'i olarak söyllyemem. Fakat 
Cevat razı olup Suzandan da muvalakat cevabı alındıktan 

sonra., Enlae Hanım Muhsine mektup yaz.ar yuma.z, bir 
'1fkmaza glrdlllml derhal anladım. E"·et, Suzanı Cevadın 
koynuna \'ermek All ltluheln Beyden mUthlt bir intikam aJ .. 
maktr. Şu anda almıt bulunduğwn intikam bunun yanında 
hiç kalırdı. Fakat ben ne kadar gUna.hkAr oıur~TI olayını 
Allabtan, onun hı9mından korkan bir kadınım. Bu tntıka· 
mıo lezzetini 4UşUnürken başım dönUyordu. Fakat şimdi· 

ye kadar bu lezzetin hlilyaslle yafadım, ancak bu lezzetl 

ha.kJkaten ta.tınıya, bu tnttkamı baklkaten alrruya da bJr 

an kat'I olarak karar v~rmlş dellldln-ı. Çocukları yalnız 

bıraktırmayışım da bundandı. Dofru söylüyorsun: Elinde 

atefle oynıyan bir çocuk 1"lblylın ! 

- Şu halde vakit ıecmedn bir 9ey yapın, 1\-lüzeyyen 
Hanımı 

Ctnayetıe ıttıham edilirken neftin! tahkir oıunmuıı bla· 

Ş&ye1te, adeta mUtehakkım, Ulve etti: - Bu nişandan 
vazgfıÇtlğlnizl haber verin! 

Pren- kalın ılyah im41armı çattı: - Hayır, tJmdlden 
bunu yapamam! Mulıslnln dedlğt gibi ııışaıı için bir tarih 
tesblt edilerek bll111rUmeıı. O gelıln, karJıl.,.aıtm, Oftdan 

sonra nişanı ben, tezyif ederek, tahkir ectrek b6zarım. 
- Fakat ya karşıJaştığuı.ı.z zaman Mulılln Bey llzl ta

nırsa 'l 

- Yok. şlmd.J hezeyan ettin! Prensee :Doltızeyyeo Hanı

mefendi Ue KwnkapıctakJ barakasından kaçırıp kendisine 
Beyotıunda bir oda tuttuğu ve ıebe kaldığını anlar anla· 
maz sefaret kAtıplltlle eoluğu A vrupada alıp paçavra gibi 
blr tara.fa fırlattığı kadın arasında. o kad&r mesafe var ki ... 
Beyotlundakl bir kira Odasında karnında çocuflle beş pa
rasız bırakılmıt kadın Mısırlı, milyoner, Prenses haline ge .. 
llnclye kadar öyle yol aştı ki, o kadının ben olduğumu Ali 
I\tuhsln Bey deill Allah farkedemez! 

Prens.. ayafa kalkmıttı; uzun dantel eteği yUrUylişüne 
yine muti, arkasından endam aynasının önüne kadar geldl. 

Prenses bu aynada kendJne bakıyordu. Boynunda kaltaıa... 

rına kadar inen inci gerdanJıtın bir aparbman kadar muh

teşem, Bokafa atdsa yirmi bin Ura edeceği muhakkak ger

danlığın tahelerı şişmanlıktan kısalmı, boyun tarafında 

toplanan etler aruına laldanmış, glzlcnmı, flbiydller. 
Prens .. aynada acı bir gururla kendine baktı. Saı:Iarı çok 

seyrekleştiği irin geçen yıldanberl ba,ında ta,ıdığı krıılun
trak kestane reorinde pcrukasıru .&alladı, ilsttekl ltreti diş-

lerlnin damafmı ıöstennemlye tenez.zül etmeden, rahat ra--

• hat "" bir hır kırık gihl acı ıuıerek oöylendl ı 
(Axkaaı Vlll') 

frzların, eski hükUmet er 
k&nını kurşuna dizmeleri ile .~r· 
taya çıkan gergin hldiseler g':,"' 
den güne daha ciddi bir ın"'•'' 
yet göstermektedir. Filhakil<8.• 
aon haberlere göre, mevkuf hu· 
lr.amet erkanını idam için atıl•:. 
ilk kurşunları daha geniş ını 

1 • • •' yasta ateş er takip etmıştır a 
Demir Muhafız mensupları ; 
T rasilvanyalılar arasında b 
çarpışma baılamıştır. 

Arazi bütünlükleri muehed'" 
1 1 b:. .. 
er e ve anlaımalarla te• "rd 

tayin edilmiş olan Balkanla •· 
atatu-qu<>'nun bozulmaoı pek ~ 
bii olarak karışık ve hatta ]<an 
hadiselere meydan verecek ııı;· 
hiyettedir ve Romanya hi; 
selerinin sebebini de bat • 
Romanyanın son zamanJard 
uğradığı pat<;alanmalarda ,.ra· 
mak lazımdır. Şüphesiz ki ın-:. 
lekette, T ransilvanyanın M• .. 
ri.atana verilmesine razı ohn1Y t 
kimoeler büyük bir eks•rİY' 
teıkil ediyordu. Bugün, Roın•~ 
ya karııırken, T ransilvanY'dii" 
da Macaristan idaresi altın• 
fen ahalisi herhalde yeni v•~ 
yete kartı ıeslerini yükaeltııı 
arzusunu duymaktadır. 

MACARlsTAN - -"'/. 
YUGOSLAV' 

Macaristan, Avrupada "1~ 
lan vaziyetten istifade edot )1 
Romanyadan T ranıilvanY'n· 
koparmıı olmaktan ilk zam•,. 
lan memnun bulunmakla be< 1, 
bor buııün atatu-qq<> bozulın;:o 
nın büyük ihtilaflara m•Ykll' 
vereceğini anlamıo görünJ1"1~ ~ 
dir. Nitekim Macar harı• r 
nazırı Kont Scaky'nin '..,. 
çenlerde cMacariatanın. • k0 ~ 
ıuları ile iyi münıııscbat ,ıJY 
doıtluk muhafaza etmek i•1 

00 
iii> hakkındaki beyanatı h" 
ııö•tormektedir. bd 

Macar hariciye nazırının )lı' 
eözleri, bu mevzu ile en ya ,,. 
dan alakadar olan Yuıo•I••~ 
da çok iyi karşılanmıı ve t11 d:I' 
nuniyet verici hır akiı uyı.ıı e1ı 
mııtır. Sırpça Politika ıı•!'.' 1bi' 
bu beyanata dair nc§rettii1 i)• 
makalede, Macariıtanın bP.J 

0
r 

komıuluk siyasetinden Yu
1
ib' 

lavyanın ancak memnun o ıı. \l. 
loceiiini, bu suretle Balkon ',ı· 
hunun korunacağını işaret 
mektedir. ·~afi 

Balkan ve Balkan cı ı'" 
memleketlerin sulh içinde Yj~. 
maktan ba~ka bir şey isteme ef 
!eri muhakkaktır. Fakat ııı ıl> 
kiik olan bir cihet varsa. •,, < 
oudur ki muhteri• bir tıY•· b; 
ııirmiş olan bir Almanyanı"'.ır· 
memleketlerin Avrupanın ,ı~ 
kında haiz bulundukları n•~,· 
vaziyetten istifade için intrı9~. 
lar çevirmesi imklnıdır. Rotil 11• 

Yadaki hadiseler bu arzunun,,,. 
··f 

hakkukuna çalışıldığını go ' 

mektedir. Jk,ıı 
Bununla ıberaber. ~· rıı' 

memleketlerinin şiddetli bat j\ 

kavemet arzusu, şüph"'"'ııtl' 
Mihver devletlerinin huly• h'' 
na. bir eet çekmek imkanın~~,r 
izdir ve Yunan harbi M b;' 
devletlerinden birine kar~ 

011
• 

nu ispat etmiş bulunmaktı;;;;,.sı 

Şehir Meclisi Dii" 
Toplantılarına . 

Nihayet Verd\,.. 
DUn vali ve belediye reiSI dol<ıcl 

LQUl Kırdarm başkanlığı aıtrnd~ 
lanan belediye meclisi şehrlrı ne~ 
pli.nları, elektrik idaresi serın•Y.,,., 
nln teobltl, ve blltçesl ile dob~• il' 
meseleler üzerinde mllzakerelt ~' 
ıunarak devre toplantılarına 

yet vermiştir. __ ....,. __ 
Göçmenlere ve 
Çiftçilere Y ardııJl., 
Ankara, 3 (Telefonla) - G~ıı' 

terle nakled.Uenlere ve muht•~~ 
selere, çiftçilere tohumluk ve • nııt" 
ilk dağıtılması hakkındaki ~· ,,.ı· 
ek, bir kanun llylhuı mecll• rıJ 
mesine altnmıftır. ~ 

Bu llylhaya göre, göçmenleri• ı"1 
ledUenlere ve muhto.ç ktmıeırre6 .ti 
Ia.cak yardım 5 milyon ıırad•" tıı' 
yon 750 bin liraya çıkarıla<•~ · 

Maarifte: .,. 
Deneme kursları - İlkınekt.?~tf' 

allimleri ıçin basit vasıtalarla ıtııV! 
me ve yazı kursları bugUn al;'JS1t.1~1 
tır. Bu kurslar tatilde de köY 
llınlerl ıçln yo.pılı.caktır • 

• 
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Kulağımıza 

Çarpanlar 
Arnavutluğun Kurulmasından 28 Yıl Sonra 

Arnavutlukta Bugün de Vuruşuluyor. 
Tarihin En Büyük A'k Romam lliıllİııılİıl....._. 
Yazanı NILLA KDB 

Kağıt Parçalarından Sebep, Elife Çare Bulunmamasıdır. 
Çıkan Servet 

Kahireye yapılan hava taarruzu· D k C' l k J-l 
nun tekerrUrU Uzerlne Mısır hUkQme aya ' ra a a, oca, Bina Gitti, Amma Yerlerine Yenileri Geldi 
ti, bazı Arap mahallelerini, aıfınak· B 
lan olmadıp için, tahliyeye karar ir hikaye var. Buit olmak· Yazan .. çıkan Sırbiıtanı evvela iktısadi 
vermiş. la beraber büyük bir haki· nüfuzu altına almak, sonra ilk 

Bunların birinde, kUçUk bir kulübe kati ifade ediyor: Bir mahalle OlmaJ Bardak~I fırsatta ıiyasi vulıiına nihayet 

Salimenin Ölüm Döşeğinde 
Son Vasiyetleri yaşlı ve son derece fakir bir adam mektebine devam eden çocuklar Y vermek, onun şaşmu emelidir. 

oturuyormuş. Adamcatız, polisler ka hocanın tehditlerinden, dayağın· 1'.91&1 &oaya V.U.l Bu arzuaunun gerçekleşmesi uğ· 
-14- pıya dlktııp te: dan, falakasından bıkmıılar. Gü· runda bir alet olarak kullanmak 

- Haydi, baba ... ~yalarını topla!.. nün birinde hocanın öğle nama· istediği Bulgariatanı okşuyor, 
Cilanair, deveyi görilnce ve 

t':tubunun Aaaf Han tarafın· 
n._ ne kadar yanlıt anlaııldıiını 
h"!"lnce kahkahalarla ıüldü. 
""dj ki: 
L! - Senin devenden bahseden 
~) Kızın Mümtaz Hanımı is
~0ruz. Oğlum Hurreme alaca· 

Hem de aldık bile ... 
l\uitiye. Asaf Hana işaretle 

~attı ki bu iş kendi aaıı altın· 
~ ç.ikmıştır. Zaten Asaf Han 
~ etmeyi hatırından geçire· 
""qdi. Tahtın en kuvvetli vari· 
li "Yılan bir sencin kendisine da.
~t olması canına minnetti. Ru· 

. 14 ede bu izdivaç aayesinde hem 
~riinniaa hakkındaki dediko· 
ele nn ve günün birinde belki 
•L bir fenalık çıkmaaının önünü 
;.:!ordu, hem de evlatlığı Hur· 
-~ İç.in Asaf Han gibi kuvvetli 
~ttefikler peyda ediyordu. Fet• 
~adın, ölümünün yaklaıtıiını 
te Yor ve Hurremin hadiaesiz· 
aıu. tahta geçmesini ondan evvel 
-,laına bailamak iatiyordu. 
l' anı bu hi.diaeler aıruında 

~İme ölüm döıeğine düştü. Ru· 
'l)e büyük bir teessür duydu ve 
..._elerdenberi Salime hakkında 
lı.ı.tediği sevginin ne kadar de
til olduğunu anladı. 
..._Salime bir düziye içini çekiyor. 
""Dedi ki: 
L.- Rahat döıeiinde c:leiil, 
~ meydanında ölmek iaterdirn. 
~-İyi amma sen ölmiyecekıin. 
"-' ~ yalnız bırakunu11n. Ben 

•ız yapamam. 
._ - Akber Şahın son zamanlar· 
~ ~i aık aak çaltrdtiını duyu· 
L~~rn. Çoktanberi bizden uzak 
~ı. Ya sen, ya ben yakınında 
ti::?ıkça rahat edemiyordu. 
~ı benim aaram... Gözüm ar· 
~ kalmadan ıidb'orum, çünkü 
~_ir Şahın kılıcını Mihrünniaaya 
'11Qa ettim. Sen biraz daha bu 
'i ,_Yalarda kalmalısın. Fakat ae• 
~ ~kliyeceğiz. Beraberce atla 
.._ ile sirdiğimizi hatırl•yor mu· 
~Ahrette de üçümüz beraber 
~ lız. Bu dünyada. hele saray 
'1 etnlerinde birbirini seven ka
~ lt azdır. Biz birbirimizi dai
t le\rdik. Sen benim dünya ah· 
ı: L~ırdeıimsin. Seni Akber Şah· 

Qeraber bekliyeceiiz. 

apta1-- usuller"ıne •e ihtı'raılarına D ı zını kılmak u''zere cı·vardakı· ca· ayak direyordu. Sırbiatan da iıte. kolluyor, ona •ı'la" h da verı"yor. ~- " ı ey nce şaşırmıf, kalm14. Etrafına • 
k dl '- t S Tü '- '- tinden dönmüyordu. T en nı "•P ırma. en r" "a• bakınmıya b&.flamı,. Hangi eşyayı miye gitmiş olmasından istifade Almanya da Avuaturyanın, U· 

danının binlerce neaillik kahra• götürecek? Nihayet, kötedekl tahta ederek mektebin bahçesinde kon· Gerçi bu minyatür kralı kul_•· nayı aımasını istiyor. Bu ~kaat· 
manlıiını benden aonra yaıata· 

1 
çekmeceyi kollufunun allına yerleş· gre kurmuşlar; her çocuk bir pa· iından tutup dııar~ atmak, Sırb~ı-1 ıa ona yard•m etmekten çekinmi· 

cak kadınıın. tlrmif, kirli ve yırtık battanlyMlnl pağan kesilmiş: bu dertten kur· ı tanı m~h~eç talebınde_n. vugeçı~· yecek .•• Bu yardımı, aralarında-
Sonra seaini alçaltarak Mihrün. omuzuna atm1'. dı..,n çıkmJ9. tulmak için türlü türlü düşünce· !"ek -~uy.uk devletle~ ıçın zor bır ki ittifakın ıcabı olarak değil, 

nisanın kulağına ıu sözleri söy• Polislerden biri, gUçlUkle taşıdıp ler ileri sürülmüş; grev yapmak· ıt dc_!ıLldı, fakat Sırbıstan da, Ka. Cermen nüfuzunun Şimal ve Bal· 
ledi: çekmeceyi koltufundan alarak kam· tan, mektebi, falakayı, değnekle· radaıı da. Ruıyaya dayanıyo.rlar· tık denizlerinden E'.ııe denizine 

- Sakın benim ölümüme ai· yona koymak tatemı,. Nuılaa c;ek • ri yakmaktan, hattl hocanın canı· dı .. Çar. Nıkola da Balkan mıllet· kadar uzanmasını temin için ya· 
lıyarak ruhuma işkence etme. mece yere dUmll, içlndekl kt.l'ttlar na kıymaktan bahsedllmiı. Ço· lerını hımaye etme~i, Ba"'anların pacak. Şu halde (mahreç) ve 
Ölüm, bilenler için en ferahlı ae· etrafa datıımtf. Ha&Jr bulunanlar, cuğun biri bir kenara çekilerek ~iman, ltalya_n nufuzları altı.na İşkodra meıeleleri bu ıiyaaetin 
yahattir. Buna sevinerek hazırla· bunları toplarken ne cöraeler befe· arkadaşlarını dinliyormuı. O, söz gırmesı.ne manı olmayı dedelerın- gerçekleımesini temine yarar bi· 
nıyorum. nlrsiniz? almış ve demiı ki: den mıraı kalmış mukaddes bır rer veaileden ibarettir. Bu zor-

Hasta, halsiz kadın birdenbi· Bu kirli, yırtık kt.tıt parçalan ara· - Arkadaşlar, ortaya koydu· vazife aayıyordu. luklar bugün halledilmit olaa bi-
re yatağında doğruldu. Gözleri aında 27 tane SUveyt kanalı hisse ae· ğunuz bu tedbirler, çareler bizim Bu yüzden Ruaya, Avuıturya le. esas siyaset baki kaldıkça ya· 
nurlanmıştı. Bir taraftan bir aada nedi yok mu?... yaramıza merhem olmaz: mekte. devletlerınin münasebetlerı ger· rın baıka aebepler bulmak mi.it· 
işitmiş gibi cevap diye haykırdı: İhtiyar Mısırlı, dedesinden kalan bi yakarsanız başka bir bina bu- ginleşmıştı. Nerede ise umumi kül değildir.> 

_ Şimdi, ı~i seliyoruml.. bU kA#Jtları, aruında bUyUk bir ser- !urlar. Grev yapamayız: babala· bir harp patlayacaktı. Balkan iıte bu itin Elifi burada idi: 
(Arkaaa var) vet oldutunu bilmeden aenılerdenbe- rımız, analarımız kulaklarımızdan muharebelerinın dchıetlerin<len. Cermenler Balkanlara yayılmak 

=============:s ri ıaklıyormu,. tutunca bizi mektebe getirirler. vahşetlerinden ürken Avrupa sevdasından vazgeçmedikçe ve rotO ... al Se...tal 27 hisse senedi, bp.unkn para Ue Falakayı. değnekleri yakıp yok devlet reislerini. kabinelerini, dip- yahut onlara bu sevdanın imkan· 
•• • .... 400,000 frank lcı7mettnde. Otus aene etmek de bir fayda vermez. Ye· lomatlarını büyük bir telit aldı. sız bir hayal okluiu kanaati ve· 

Emlnlfntl Halkevlndenı Evimizin dir tahall olunmıyan kuponların be- nilerini, ve daha sağlamlarını te· insanlıiı. ıonu meçhul bir mace- rilmedikçe yakın bir Atide ciha
Cağalotlund&kl merkn binasında 1~ deli de bqka... darik ederler. Hocayı öldürmek raya atılmaktan. müthiş bir fela· nın korkunç bir yangın fel&keti· 
Birtncikl.nun 1940 Pazar gUnU bir Harp, birçok kimaelertn fel&ketlne te neticesiz bir iş olur. Derhal ye· ket uçurumuna yuvarlanmaktan ne uiramasının önüne geçmek 
fotoğraf sergisi açılacaktır. Yalnız mucip oluYor. Bu arada, birinin de rine bir başkası ıelir. Hatta ha- kurtarmak için paçaları sıvadılar. mümkün olmıyacaktı ... 
amatörlere mahıu• ve müsabaka saadetine sebep oldutunu görmek te \imiz daha fena olur, çünkü ge· Müzakereler, muhabereler, kon· Cidden iki sene)'t! varmadan 
mahiyetinde olan bu aersıye ı,tırak blr ~Y değil ml?.- len gidene rahmet okutur. Şu feranslar baıladı. Mahreç ve lş- bu tahminler aynile ve tamamile 
edecekler arasında birinci, ikinci vı elifi yeryüzünden kaldırabıliyor kodra meselelerini. pamuk iplı· yerini buldu. Cihan harbi, ıonun• 
UçUncUye münasip hediyeler verilecek ~ musunuz, elifti}> ğine bajlamak maksadile her t•· da kurulan Versay konferansı işi 
ve eaerleri 23 Şubat 19'1 de Ankara· Öyle ya, ortada öğrenilecek, rafta harıl harıl çalıtılıyordu. daha ziyade kanıtırdı. Hastalığı 
da açılacak (Halkevlerl Umumi Fo- okutulacak birıey bulunmayınca Tam b\.f ıırada bizim mahalle kökünden tedavi edecek yerde 
toğraf Serglsl) ne de gönderilecektir. ne mektebe lüzum kalır, ne hoca. mektebinin küçük filozofu rolü· şiddetlendirecek, müzminleştire· 

lştirak şarUan ,unlardır: ya. ne ~ falakaya ve deinete ... ne: Fransanın Londra sefiri Pol cek kararlar verdi. Yirmi sene 
ı - Müsabakaya girecek amatör· Bagla•I Proıraa 191 2 Balkan harbinin netice· Kambon çıktı. Bütün bu müza· sulh içinde değil. mütareke ha· 

ıer fototratıannı temlJı beyu bir 8 Pro&'l'am, 8,03 Hafif mUzlk (Pi.) !erinin tasfiyesi sırasında iki me· kere ve müıaverelerden bir fay- !inde yatadık. Bu müddet içinde 
kartona yapı,tınlm .. olarak ve ha· S,l5 Ajans haberleri, 8,30 Hafif m.U· sele çıkmıştı: Avusturya, Balkan• da c;ıkmıyacaiını. alemin huzur Milletler Cemiyeti kuruldu. Sayı
kikl negatifleri ue birlikte makbuz slk devamı <PJ.), 8,45 Ev kadını· Ye larda nüfuzunun devamını temin ve ıükunu muhafaza edilmek is- sız toplantılar yapıldı. Fakat ıö· 
mukabilinde idareye tevdi edecekler• mek uateat. etmek, ltalya da ileride fırsat bu· teniliyona (Elif) in bertaraf rüyoruz ki bütün bu toplantılar• 
dlr. l2,30 Program, 12,83 Şarkı ve se- \unca Balkanlara girmesini kolay. edilmeıi lizımseleceiini ihtar et· da cereyan eden müzakereler, 

2 T-"lr da f tol aııann mailer, 12•50 Ajana haberleri, 13,06 !aştıracak bir kapı vazifeıi aör· ti. (Pol Kambon) baıvekil mahalle mektebi .. ocuklarının ko· 
- ....,.. ..num 0 r MUztt: Şarkı ve tUrkUler, 13,20 Rad• • .,. üzerinde veyahut panosunda resml alı, mesi için müstakil Arnavut dev· Puankare'ye yolladığı bir mek· nuşmalarından farkıız kaldı. Ger· 

çekenin timi bulunacaktır. Y
0
18 

;;,;:~~:,'~3 Sonat aaaU (Pi) !eti kurulma11nı kabul ettirmiş· tupta ıunları anlatıyordu: cDün· çi mektep ile falaka ve değnek-
3 - Gerek negatitlerin ıerekae 

1 
\erdi. Sırbistanın Adriyatik deni· yayı ateşe verecek mahiyet alan ler yakıldı, hoca da berteraf edil. 

kopyelerlnln Uzer'nde röt•ia boya ve 8•3° Konu9Ma 18•46 Çocuk saati zinde bir mahr-. elde etmesini mesleler, kökü derinlerde olan di, yani Almanyanın aekerlik bi· 
1 

....,, 19,15 Çocuklar için müzik (Pi.), 19,30 - ... yahut tuhih makaadlle hic;bir kalem istemiyorlar, İşkodra 9ehrinin bir haatalıiın cilt üzerindeki iz. nası yıkıldı, topu, tüfeği, gemile• 
ve fırça dokundurulmamı' olacaktır. Ajans haberleri, 19•45 Muhtelit şar· Arnavutluk hudutları içinde kal- \erinden baıka birıey değildir. ri elinden alındı. Kayıer de aür· 

~ N U"-·J k -• inin ....... kılar. 20•15 Radyo gaactesl, 20,45 Fa· masında ısrar ediyorlardı. Bir Avusturya, uzun yıllardanberi güne nitti, amma asıl Elife do· .. - eca .... • opy .. er ...,.. SI) heyeti, 21,10 KonUfina 21,26 Ko•· • yaları arasında hiçbir münasebet a- ma ve semailer 21.45 Rlya.seUcUmhur ihanet sayesinde bu ıehre girebil. cenubu tarki Avrupaya doiru kunulmadıiı için bunların hepai 
ranmıyaoakln'. Hatt.ı blr necattfln bandosu, 21,30 Ajanı hatıerırrı, ıı.t.:s m~ olan Kara<lq kralı .Nikolia geniılemek ıiyuetini ıüdüyor. günün birinde yeniden meydana 
mOnaslp addolunm\l.f btr kıınnmdan Cazbant (Pi.), 23,2~ Kapanrf. iaeı cÇı1'mam da çıkmam:. diye Selinik yolu ü&erinde ilk önüne geldı . .. 
yapılmı.t kopyeler de kabUI edilecek· ==ııı..m:ı-=-=-==-=:--=-=ı--=-=---=:r.ıı--==~ı=ııı:ıı:ı::::ıı:m===;;_--~=-==-ı;::;-ı:=:a::===--=--=-=--=-s::ıı:-=ı==ı:a:=• 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in 

tir. 
5 - Bu müsabaka için tevdi edile

cek eserler yalnız telif baktmmdan 
mUtalea olunacaktır. KAğıt çeı,idi, 

kartonlama veyahut vir~ renkleri 
gibi fert llln&lann esere verilecek 
kıymet üzerinde hiçbir tfiiri olmı
yacaktır. 

e - Muayyen bir kıt'a aranma -
makla beraber, tevdi edilecek fotot
raf nUshalarının 18X24 ten daha bU· 
yUk olmuı ltııumsuzdur. 
1- Bu sergiye ı.urak edecek ama

törlırln eHrlırinl btrtncl maddedeki 
tarif dahilinde vazıh adresleri ile bir· 
hkte 10 Blrlnclk!nun 1940 tarihine 
kadar büromuza tevdilerl rlca olu• 

Hayatı 

1 Sonra Mihrünniaaya dandü: 
..:::- Kızım, benim bir parçam 
~ilim adama aidiyor, fakat bir 
~=:-çam senin ıeklinde dünyada 
Sor. Hiçbir zaman ihtiyarla· 
~ ıya bak. Eğer Akber Şah 
h .. _dii~yada bulunaaydı, benim 
~a yataaydı, beraberce ata 
ıL.. ...... Yc!ik ben daima ı•nc; kalır
~ Ne zaman yardıma ihtiyacın nur. 
~ timal dallarına bak. Aaıl Beyotlu H .. nindlllt 
~ illeri o daiların arkuında· 5.12.940 pe~embe sunu aa.at 
~ 1'uvvet, kahramanlık oralar· 17,80 da ı:vımtaln Tepebqındaki 
~ ıelir. Bir vakitler Şeyh Ba· merku 'blnuında prof. Dr. K&.zmı 
l\.:. leııi bir Peri kızı •anıyordu. t.ma.11 GUrkan taratmdan cRayat vı 
~ daima bir Peri kızı ılbl g8· OIUm> mevauunda mUhlm bir kon· 
~in ;yolunu bul. Dünyanın tera.nı verilecektir. Herkee ıetebUlr. 

ŞiiRi& TITA.'l'ROııtfJ 

TBPl!JBAŞIN!>A • D&A.M &iSMi 
BU A.Kfill 

' laat to,SO da 
br.11:ııır:MA.Z UŞAK .......... 

'l'l:MS1LLJ:Bt 
tsTtKLAL CA.DDESINDBI 
KOMEDi KIS•I 

Bugün saat H te Çocuk oyunu 
Bu ak.,anı saat 20.IO da 

D A D 1 Son haftuı 

:::- FERAH - ÇEM~ERLIT AŞ 
~un en bOJ1lk B U G UN malttneltt-~• 1 atnem•mda ....._ 

~l'Uatlne fan, Sancağına saferler kaandıran Killi zater d•tanı 

ÇANAKKALE G.EÇILMEZ 
Bestekarı: ladetttn Kapak. SUpet'YtllÖI': Ziya $.kir. 

Aynca: Her 2 sinemada aynı zamanda lllveten 

l•l!LA•ŞOBLD e PARAMUNT ":;1 
~ aıvlll fiBIEfl __ _, 

...... blplılrln ...,,........ ... yarahlan 
Gürle,en toplann 1eelnden haşmet alan 

Çıldı.rtan müziğin nairneleri ile aiWenenJ .. 

CASUS iŞIKLAR 
~ERBERT MARSHALL. GERTRUDE r,1ICHEL'in 

En 'bii,ük mavaffalu,eti ı 

26 Hltlerla (okla lf!aterllmlttlr) 
ılyaat bayatının Uk devlrlerl· 

ne alt bir batıra: ım MftMlnde 
Nazi progn.mmrn MMlannı MU· 
nlhte bir balıçede bira ~rken Uk 
taraftarlarDe mllnak&f& edtyor. 

BULMACA 

Solctan flata: 1 - Bir ltatyan 11· 
manı • Sevgili 2 - sertıeet • Dadı 
3 - Rızur olan • Kibar ' - Llkln • 
Bir ataç 5 - Paat.a • Bir böcek · Ni
da 6 - <C> iltve edince (Tığ) olur • 
Bir mlllet • En ufak aea T - Karısı
nın sözünden çıkamıyt.n 8 - Kalın 
yUnlU kumq · Llllfeden 9 - Saç ta
rıyt.n • Merhamet etme 10 - Taac
cüp nidası • Revan olan 11 - BUyUk 

27MUU Sosyalizmin 19%1 lle 19ZS arasın· 

clakl ilk blll'OllU MUnUıte &or•el)'u •· 
katında eekl bir meyhane ldl. Ba meylla· 
nede Görlng, bardak yıkanuya nlabau ~ko· 
la bir yaıatı yazı masası olarak kllllaaı· 

yordu. 

2Q1921 aenesbade midi I09,.U.tlerba llücmn tlıbara 

Oünlformalannı rtymly• 1-9Jamltlal'dL l'llllat 11161a
lan ;yOktu. SIWt dl,ye blrer sopa ~orlanb. Kollanada 
Gamalı aç ...,..ıı o zamt.n da vardı. ım 1e......_ mı
ter &aa)'lfl boıunak SL19ile ~ Öll fÜD bapla 

edllmltU. 

6LGM Piyasa Vaziyeti: 
Şehrimiz tUccarlanndan Hasan 

Ali ÖğUtmen Zfi, Deni= Binbqısı 

Şükrü Datlı ve Türk Ticaret Banka· 
Buğday Fiyatlan 

sı memurlarından Ali Nazımın ka· Butd&)' ... utları canlılıj'ını muha· kibat Japdacaktır. 
ymvaldeleri ve merhum Etret Beki· fua etmektedir. Anadohıda toprako- Son stmJerdekl llanıcat - Dün lh· 
rln kızı Veelme ÖfUtmen vefat et- tıs tarafmdan eatın alınmakla olan racat aUJnı'UIUnden P'lntandiyaya tU

muayyen tip buğdayların dı,ında ka· tUn, tsvlçreye Kastamonu tiftiti, Al· 
lan 1·2 çavdarlılarla 2·3: 3·5 çavdar· manyaya parnuk ipliği kırıntuıı, iç 
lı b\ltd&ylar tüccar tarafından top- trndık, kuru tlaUm, keten tolluınu, ttf 
lanmakladır. Fıyat.larda bulday tik t.yrıoa Sallburg vapul'Ue de pa· 
cinslerini görı 7•16 para yUk81kllk muk, yaprak ttıtbn, Köetenceye de 

devam etmektedir. Malearnalık ve twılu zeytin sönderttnıa,tir. 
francel!lık buğdayların mevrud&U Din ano&tçde.nmız da Çekoslo • 
ekmeklık butdaylara nazaran fazla Vak,Ja ve Tunanlltana tulllu balık. 

latmı,tır. Bu da makarnacıların art- P'tllıtlne aetbelıt dövl&Je l&kerda, il&• 
mıt olan taleplerinden ileri gelmekle· cartııtana lg fındık, tnrtJtereye au • 

m1'tir. Cenuesi 4 klnunuevvel 940 

bugünkü çar,amba gUnU saat H de 
Osmanbeyde Rumeli caddesinde 50 
numaralı aparumandan kaldırılacak• 
tır. Allah rahmetine rarlk eyıeeın. 

Alloae 'ilcreu 
Türki,e dalailinde: 

6eDel1k 8 aylak ı a,111& A1I* dlr. FlyaUarın art.ıfı ve nakliye maa· sam, keten elyafı, levtçreye darı Yu· 
raflarının da bir miktar artnuf ol • goelavyaya 1erbeet GöYlsle punuJc 
ması ekmek fiyatlarının tlzertne 30 aatm19lardır. DUnkU fhrılcat ~ı • 
pva zammedllmeslne aebep olmu•· nın yekQnu 203,000 liradır. 

HOO TaG '°° 160 kurut 

tur. Buğday fiyatlarının daha tuıa Pli ....._.. - Etlerinde pU bulu-
SeDeUk e &Jbk a &Jllk "'7lak ı k ------------- artmaaına ihtimal veri meme tedir. nanlara, pil miktarını bildirecek be-

800 Kr. yoktur Muhtelif Karadeniz iskelelerine mı· yannamel•I vemıelerl ~ konulan 

Hariç memleketler: 

2700 HlO 
tencere · Nefi edatı. 

Yukatıc1an Af&ll1a: ı - Tarama ••••••••••••• 

sır sevklyatı dolayl8ile mıear fiyatla· müddet dUn blt'mlfllr. Mıntaka tica
rında da bq para kadar ;v\1katkUk ret m8dlh1öt0 pli eıJktannı teebit 
görUlmU,tUr. Fakat bu ytlkaelif mu· ettikten IOnra dtfer vUlyeUere de 
valdcattıl'. Patatee, qan, aann•'I( tevslat yapılacaktır. Bu huau.ta bir 
stoklarının genitllflne ratmen l;;.ı liste hazırlanmaktadır. 

'G(INDEN 
GIÜNE 

Ziyanlı Bir 
israfa Dair 

Yazan: OÇ YILDIZ 
Gazeteleri neden hu ka

dar küçülttünüz} dedi. 
- Kağıt kıtlıiıl dedim, Av

rupadan kaiıt gelmiyor. Kendi 
fabrikamız da şimdilik ancak ... 
Bir el işaretile sözümü kesti: 

- Böyle bir kıtlıktan habe· 
rim yok ... Son senelerde o ka
dar çok kitap ve mecmua çıkı· 
yor ki dediğin şekilde bir kıtlık 
olsa bu berekete de elbette te
air ederdi. 

- Çok ııarip.. ben böyle bir 
ıeyin farkında değilim .•• 

- Dikkat etmemipin. Bir 
dereceye kadar da hakkın var. 
Çünkü bunların bir ç.oiu piyasa
ya çıkmıyor; bizim aabah akpm 
Ankara caddeıinden geçerken 
,öyle bir söz atmayı adet etti· 
iimiz camekanlarda görünmü· 
yor; görünıe de göze çarpmı· 
yor. Bunlardan en lüks papye
kuıeler üzerine baaılanlar var
dır; dört renkli klİff:lerle min· 
yatür gibi itlenenler vardır; bu· 
na mukabil matbaanın ilk icadı 
tarihini hatırlatacak iptidailikte 
olanlar da vardır. Fakat netice 
itibarile hepsi kaiıttır; emektir 
ve bilhassa paradır. 

- Bunlar kimler basar) 
- Vekaletler, müdürü umu· 

milikler, resmi ve yarı resmi 
müesseaeler, belediyeler, Hal
kevleri, yüksek, orta, ilk mek· 
tepi er vesaire ••• 

- Alıcıları) 

- Devede kulak kabilinden· 
dir. Pek az bir kısmı tqebbü· 
ıün yakın alakalılarına, herlıan· 
ıi bir sebepten dolayı hatır kı· 
ramıyacak vaziyette olanlara aa· 
tılır; bir kıımı muhtelif makam· 
lar ve zatlara hediye edilir. Ge
ri kalan kısım da resmi, huauai 
bina oda ve bodrumlarında üst
üıte yıiılır ve aydan aya bü· 
yüyen ıtoklar meydana ııeti
rilir. 

- Ne yapılmak için? 
- Vallahi oraaını ben de 

bilmem. Hatti korkaram ki ıtok· 
ları meydana getirenler de aanoa 
pek tatmin edici cevaplar ve· 
remİyeceklerdir. 

- Fakat bu kitaplar ve mec
muaları baatıranlann elbette bir 
maksatları vardır. 

- Kendilerine aoraraanaz el· 
bette bazı cevaplar verecekler
dir: Vekalet veya müeaeeaenin 
falan zaman ve falan zemine 
ait faaliyetinin bir bilanço ve 
tar~esini yapmak lazım değil 
midir) Uzımdır amma böyle 
Larus azametinde okunmaz ve 
yenilip yutulmaz ciltlerle mi) 
İllustrasyon nefaset ve pahalı· 
lığında resimlerle mi) Bir kıa· 
mınd~ bazı memurların bqka 
hiç.bir hraatla çıkamayacak re
aimler ve makaleleri vardır. 
Bunların ilmi, edebi, tarihi gibı 
ıörünen bir kısmı için de sual· 
lerinize devam ediniz: <Faraza 
Viaali ismindeki meçhul pir 
için yazılmış iki yüz sayfalık 
kitabın hikmeti?> - c Visali vi
layetimizin yetiştirdiii bir pir
dir. Yakında ölzAüıtür. Edebi· 
yat tarihimizi tenvir ve onun 
bakkanda tetkikat yapan bir 
•enci toıvak için ••• > 

cGüzel amma, aerk Viali, 
gerek onun biyografisini yazaa 
münekkit iki yüz elli •yfalık 
bir kitabın tabı ve nefir maara· 
frnı kartılıyacak kıymette inaan· 
lar mıdır) Edebiyat tarihimizin 
karanlıklarını dağıtmak li.zımaa 
Viaallye acaba keç aıır sonra 
aıra geleceiini hesap ettaniz 
mih Sonra ıı\ıya tıençliği ve 
mektep çocuklarını yetittirmelı; 
için ele ahnmaz yığın yığın mec~ 
muelar, formaı.r ••• Adam ye .. 
tiftirmek için tutulacak yol bq 
mudur) 

- Güzel, fakat mademk~ 
masrafını kendileri temin celi~ 
yorı.r. 

- Evet amma keselerindeQ 
deiil. ucu yine dönüp dol&flil' 
hezineıınize dayanan kaynaklar• 
dan ••• Sazan geaip dolaıbiı~ 
yerlerde •yfaları bile açılma .. 
dan sararan bu ölü ciltleri elime 
alır ve dü,Unürümı cŞu metlluı 
dünya eMrlerinin iyi kötü bi• 
tercümeaini görmek için hepi~ 
mizin yüreğimiz t~rer. Yine de 
senelerdenberi hiçbir ıeye mu· 
vaffak olamayız. Bu okunmıya
cak cilt yıiınlanna verilen emek 
ve murafı yolunda kullanmam• 
nı büee,<lik fUDdiye kadar Y~ 
lun yaıl9lDI a,mıı olmaz mıy• 
dıkh 

~ARAM\JNT Şirketinin pheserl.-. dizisinden bir incidir, 

YAR1~b~·c1aa LALE 'nin 

Aleti • Yatacak yer 1 - BUyUklUk • 
Duman Otkacak yer 3 - Btr cine U• 
zUm • All.meUır 4 - tamı • Kalın 
kumq 5 - tstlfham edatı • Hama· 
rat 6 - Slyahlat 7 - Askerlerin çal 
dıfr 1 - Dahi • Btr uzuv 8 - Kanun· 
Gıdıklın:a 10 - Bayatı • Temiale
mem 11 - Oldutu yeri muhafaza et· 

Ok • Baha • lae 3 - Llzım • Kalın 
4 - Amir • Borç 5 - Metelik e -
Ovala • llbe 1 - Ay • Aval • Ter 
8 - Nanı 9 - L&f • Çene 10 - ifil· 
tl·A•ll -h-Ar-Kua. 
Yukarıdan Aşatıya: ı - Dolam

baçlı 2 - tkame • Afı 3 - Zlto - l1'1s 
C - Abırevan !S - R&m • Lavanta 
1 - lh • tı&n • lr 1 - Bak • Kale 
8 - Ab • Çok 9 - K.Uometre 10 -
lair • Be • Nas 11 - Rençber • JbL 

maddelerin de kilosunda 1-3 kuru' a- Şehrimizde görWen )'tlvarlak pil 
rasında yUkaelme oımuttur. Allka· buhranını nazarı ltibare alan ticaret Vali Ankaraya Gidecek 
dar makamlar kuru sebze flyatlan· mUdUrJUfO memlekette bu nevi pU· 
nın yükselmesi aebeplel'fnl arqbr - lerh lhtlyaca k&fl gelecek miktarda Vali ve BelediJ• Relsi Dr. İ.otft 
maktadırlar. Eter tereffUUn lrız ol· mevcut oldufw•n• ll.,. .. "'"'-ti" P-• Kırdar bazı meseleler üzerinc!e ve:ı.&-mek • Kokulu nebaL 

nt)NKt) B'CLllA.C.utm llAUJı 
Soldu Sala: ı - Dl)'anbalur a -

dutu tebşir edilirse bu ma44elerl ı:&· hususta ar • 'ar )Cpı ma ı • ,·~ • • • <. • e 1 ti 1 ;ı · k..ıç g :ıe 
tan toptancılar haJrlrm(ta A&nunl te- l karar VermifUr. Udar Aeııkvap lid~. 
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C. H. P. Meclis 
Grupu Toplandı 

KRAL MİŞEL İTAL YADA 
Romanyadan Makarna ve 
Ayrılmamış Ekmek Darlığı 

VATAN'IN. 
KOÇOK lLANLARI 

tşçt ARIY ~'LAR: 

BİR DAKTİLO ARANIYOR 

Yeni Haysiyet Divanı Teşkil ve İdare Heyeti 
Münhal Azalık/arına Seçim Yapıldı 

Siyasiler Askerleri, 
Askerler Politikamları 

ve Ha k HUkO.neti 
Mes'ul Tutuyor 

Osmanlıcayı bilen ve makinede se
ri yazan, büro işlerinden anlıya.n bir 
daktilo ahnacaktrr. Gazetemiz idare· 
hanesine müracaatları. 

Şve-ıter aranıyor - On aylık bir 
çocuga bakabilecek bir dadı veya 
Şvester aranıyor. Beyoğlu posta ku-

Ankara, 3 (A.A.) - C. H . 
Meclıs grupu umumi heyeti 
3 12/ 940 salı günü saat 15 de 
reıs vekilı Trabzon mebusu Ha
san Snka' nın rcısliğinde toplandı. 

Parti nizamnamesinın 1 31 ve 
1 32 nci maddelerı hükmünce her 
ıçtimo scnesı için yeniden teşkili 
ıcap eden Haysıyet Dıvanının se
çılmesi bu içtimaın ruznamesini 
teşkil cdıyor<lu . 

Yapılan intihap neticesinde 
aşağıda isimleri yazılı yedi aza
nın ekseriyet kazanarak Haysiyet 
Dıvanı azalığına seçildikleri an
laşılmış ve intihap neticesi umu· 
mi heyete arzedilmdde celseye 
nihayet verilımiştir. 

Dr. Mustafa Santekin cÇo
rum>, İsmail Kemal Alpsar c.Ço
rum>, Dr. İbrahim Tali Öngören 
cDıyarbakır> , Ali Rana Tarhan 

clstanbub. Dr. Tuğamiral Hak
kı Şınasi Erel c İstanbul>. Recep 
Peker cKi.ıtahyu, GI. Naci Elde. 
nız c Seyhan>. 

Ankara, 3 (A.A.) - Ha- Londra, 3 (A.A.) - İngiliz 
ber aldığımıza göre, C . H. gazetelerı, ltalyanların Arnavut- , 
Partisi umumi idare heyeti aza- lukıa uğradıkları hezımet hakkın· 
sından Sinop mebusu lnccdayı- da mütalaa yürütmekte devam 
nın, Münakalat Vekillığine, An- etmektedırlcr. Bu meyanda Tay-
kara mebusu Mumtaz Ökmcn' in mıs gazetesi başmakalesinde şöy-
Ticarct Vekilliğıne tayinleri do- le demektedir: 
layısile açılan umumi idare heye- Geçen gün Romanya kralı ile Umumiyet üzere her memleket 
ti azalıklarına genel başkanlık anne kraliçenin Romanyadan kendi istiklalini müdafaa ıçın 
divanınca Maraş mebusu ve İçel kaçbklarına ve Floransaya ırit· harp ederken, İtalyanın vaziyeti 
bölgesi Parti müfettişi Hasan tiklerine dair bir rivayet çtkmıtll· bunun tam aksinedir. Çünkü İtal
Re~it Tankut ile f.Jazı~ mebusu Romanyadan son günlerde gelen ya bu harbi yapmakla kendi is
F ethi Altay seçilmişlerdir. Hasan telgraflar bu haberin doğru ol- tiklalini kaybederek Almanyanın 
Reşit Tankut'un infikaki ile Par- madığını ve krahn Romanyada nüfuzu ve tahakkümü altına düş
ti teftiş kadrosunda eksilen bir bulunduğunu zannettiriyM. Yu- ı mektedir. Bu sebeple Mussolini ı 
müfettişliğe de Mardin mebusu kanda netrettiğimiz resim, Ro- bugün pek iyi biliyor ki Arnavut
Hasan Menemcncioğlu alınmış· 1 manya kralı bir geçit resminde lukta ve Yunanistanda bir zafer 1 
tır. Nazi usulü selam verirken alın- temin edemezse şimdi mevzii bir 

tusu No. 254 e müracaat. 
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KABIZLIK 
HAZIMSIZl IK 

iDE 
EKŞİLİK VE 
YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞiŞKİNLİKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan; 

============================- 1n1Jtır. lhalde kendini göstermekte olan 

ihtikar Oavalan 
Neden Cabuk 

' Neticelenemiyor 
Bal;ı 1 incide • 

olmadığı teslim edilmelidir. 
Milli Korunma kanununun on 

ay evvel tatbikına geçilmiştir. Bu 
müddet içinde İstanbul mahke
melerine ne kadar ihtikar suçlu
au verildiğini dün Müddeiumumi 
1 tikmet Onattan sorduk. Bize şu 
beyanatta bulun<lu: 

c Milli korunma kanununun 
meriyete girdiği 26/ 1 /940 gü
nünden bugüne kadar mcmuriye. 
tımize gelip kanuni mercilerine 
verilmiş olan işin miktarı 1 12 den 
ibarettir. Bunların 93 Ü karara 
bağlanmıştu, 29 u henüz tahkik 
olunuyor. ~ticclendirüemiyen 
29 iıin bitmemesi sebepleri İse, 
kanunen aranması lazımgelcn 
maliyet fiyatı, satış fiyatı, piyasa 
vaziyeti, kar miktarı vesaire gibi 
ticari ve iktısadi noktalann tah
kikat evrakında noksan kalma· 
sından ibarettir. Bu kısımların ik· 
mali kolay olmuyor. Tüccar def· 
terleri üzerinde vakadan hemen 
sonra tetkikat yapılması lazım 
iken yapılamıyor. Bu gibi tetkik
ler ihtısasa taallUk ediyor ki bu 
da uzamasına sebep oluyor. Bu
nunla beraber gelen işlere nisbet· 
le neticelenen miktar memnuniye
te layık sayılabilir.> 

iNGILTEREYE 
Hava Taarruzu 

(Bnşı ı incide) * 
Pazartesi günü avcı tayarcleri

mizden birisi kaybolmuş, fakat 
pilot kurtulmuştur. 

370 ölü ve ağu yaralı 
Londra, 3 (A.A.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Southampton' a karşı yapılan 
hava hücumları esnasında hare
katın vüsatin~ ~azaran i~_sanca 
zayiatın az olaugu tcbeyyun et
miştir. Cumartesi ve pazar gün
leri yapılan akınlar esnasında ölü 
ve ağır yaralıların umumi adedi
nin 3 70 den ibaret olduğu anla
ı:ılmıştır. 

Dünkü hava taarruzu 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz 

hava nezaretinin bu akşam neı
rcttiği tebliğ: 

Bugün lngilterenin şark v': ce
nubu şarki bölgeleri üzennde 
munferit düşman tayyareleri ta
rafından uçuşlar yapılmıştır. 

Bu tayyarelerden bazıları Lon
dra mıntakası üzerinden uçarak 
civara bombalar atmışlardır. 
Sussex kontluğu ile şarki Jngilte
rc üzerine de bombalar atılmış· 
tır. Hasar ve zayiat azdır. ---o--

GI. Veygand Cezairde 
Cezayir. 3 (A.A.) - Fasta teftiş· 

terine devam eden General \Jleygand, 
dıln. Makens'i ziyaret etmiştir. Ceza· 
} lr umumt ve.llsi Amiral Abrial da 
Vlşiden tayyare ile Cezaylre dön
milştUr. 

Askerlerimize Hediye 
Edilecek Çorap ve Eldi· 
venler Küçük Olmasın 

Kızılay ı tanbul :\lümes llllğin· 
den: Kahraman erlerimize kışlık 

heclıye olmak Uzere muhterem hal
kımızın getırdlğl yUn çorap • ve 
c!dıvcnlerln çoğu kUçUktUr. Bun
ları yapanlann boylarını biraz bU· 
yUtmelerl ve alanların da buna 
dikkat V<' itina etmeleri rica 
olunur. 

Bulgaristan Harp 
Harici Kalacak 

heyecansızlık kolayca umumi bir 
hoşnutsuzluk haline dönecektir. 

İate cihetinden bakıldığı vakit 
İtalyanın umumiyetle makama 
fikdanına ve ıimal eyaletlerinde 
ise ekmek yoksuduğuna maruz 

Başı ı incide * kaldığı görülmektedir. Eylul zar· 
fında vesika usulüne riayetsizlik 

Nazır evvela Bulgaristanı harp 
Başı ı incide •• dışında bulundurmak, Bulgar gösterdiklerinden dolayt l~J ~~ 

sından anlaşılıyor. İspanyanın mlh· milletine sulhu temin etmek ve ğaza kap~mıtbr.w Sana>:"ı . e .~ 
vere ilUhukı meselesi şimdıllk suya memleketin emniyet, istiklal ve maddele~ yoklugu kendım gos-

Almanyanın Yeni 
Nizam Kurma 

Teşebbüsü Durdu 

du"şmUş sayılır. hayatını hak ve menfaatlerini termektedır. Fakat ltaly~ın. ~n 
' f kt • • t ihetıdır Fransaya gelince: Almanyanın, bu muhafaza eylemek husu!lunda I zayı no ası manevıya .c. . • 

dcvlcUc iş birliği yapma teşebbüsU hükiımet tarafından yapılan be- Siyasi adamlar a kerlerı ıktıdar· , 
do şimdilik teahhUre uğramıştır. yanalı hatırlatmış ve hükumetin sızlıkJa ittiham etmekte, askerler 

alınız. 

MİD 
BA SA 

VE 
L RI Almanya, Fran"" ile sulh yapma- bu vaadini tutabildigw İni ve her politikacıları takbih eyleme~te, 

.... l l ·ıı f · ltal ehırle yı beklemeden Alsası ilhak etmiş zaman bu siyasete sadık kalaca- la yan mı e 1 ıse yan 1 • alıştırmaz ve zarar vermez. 
ve I..orcnlileri yurtlarından çıkar- ğını ilave etmiştir. 1 rinin daha. kol8:y surette ~mbar- Horoz markasına dikkat. 
mışlır. Almanyanın bu hareketi Nazır demiştir ki: dıman ~dılmesıne sebeb~~~ v~: T ercihcn büyük şişelerini 
Fransada derin blr tesir husule ge- Craiova muahedesile bu mesc- ren hatalarından dolayı bukume 1 alınız. Zira daha ekonomik-
tirmlştır. Vlşi hUkflmcti, bu hareke- lenin sulh yolu ile halledilmiş ol- mesul tutmaktadır. tir. 
un ınUtnreke hilkUmlcrlne aykırı ol- ması, Mihver devletlerinin adili.- «İtalyanlara teslim olmak veya Yalnız toptan için: Yeni· 
duğunu bır tebliğ ne Uftn etmiştir. ne bir zihniyetle tahakkuk ettir- . d'" 'k uk dderdir » 1 postahane arkasında 31 No. 

Garbi Avnıpadan şarka, Bulgaris- mek istedikleri Avrupanın yeni- esır uşme m a ... da MAZON ve BOTJ'ON 
tanın vaziyetine geçelim: den tanzimi işine bir nümune ola. Kahire. 3 (A.A.) - Reuter E.cza deposu. 

Kral Borlsın Almanya seyahatin -
den, Sobranyn müzakerelerinden 
sonra bu htikflmetin şimdilik bitaraf 
kalacağı tavazzuh etmiş bulunuyor. 
Şimdilik kaydını, daima kaydetmek 
l!lzımdır. ÇUnkil uzak bir Alt için, 
herhangi bir devletin nasıl hareket 
edeceğini kestirmek mUmkiin olamaz 

Bir Bulgar gazetesi, cCenubu şar 
ki A vrupasının sakin bir kış gcçire
ccğlnb yazmıştır. 

Yugoslavya devletinin kuruluşunun 
22 ne! yıldönUmll mUnascbetlle Al -
man radyosu, cEskl fikirleri bıraka
rak yeni nizama girmelerini> olduk
ça sert bir lisanla ihtar etmiştir. 
Romanyanın vaziyeti btitUn diln

yayı teessüre dllşürmUştlir. Roman
yada vaziyet düzelecek yerde daha 
fenalaşmaktadır. 

cak mahiyettedir. Bulgaristan ajansı bild~riy~r: . . '1ı11mmm•mım•E1Bm:i'~ 
Avrupanın yeniden tanzimi mc- Mısırın lııgıltcreyc olan ıtıma· 
selesinde çalışmıya her zaman ha- I dı, cAl-belag:. gazetesinın bug~.n 
.tırdır. I neşrettiği bir makalede tcbaruz 

Kral Boris'in B. Hitleri ziyn- ı etmektedir: 1 
r~ti hakkında B. Popof demiştir c:Yakın Şarktaki ltalyan kuv· 
kı: ı vctlecine, mücadeleye devam et· 

Bu görüşme Bulgaristanın ve tikleri takdirde teslim olmak ve 
en yüksek şefinin ehemmiyetine yahut blı akibete tevekkül gös
işaret etmiştir. Bu ziyaret ayni tererek, harbe devam etmeden 
zamanda Almanya ile Bulgaris- esir düşmek mukadderdir . . Bu ne. 
tan arasındaki dostane münase· tice lngiliz donanmasının Italyan 
betleri bir defa daha tebarüz et- muvasala hatlarını kati surette 
tirmıştır. Cenubi Dobrucanin kesmesine intizaren az bir zaman 
avdetini Bulgar • Rumen müna- meselesidir.> 
sebetlerinde açılan yeni bir devir ----o---- -
olarak telakki eder. Cenubi Dob- l"t r ı B'"f 11 

ruca Üzerindeki Bulgar haklarının a~yaJ ar u un 
Sovyetler Birliği tarafından ta· 

betlerinin müsait bir tarzda inki- U 

Başka Bir 

G U Z E L 
Büyük Anne 

nılması Bulgar - Sovyet münase- c phelerdo 
ı - Demir Muhafızlann, taşkın- şafına yardım etmiştir. Bu mü- R' 9 Ed' 

tıklnnnı arttırarak münevverleri kat nasebctlerin at iyen ayni şekilde l li~ ~t 1 yor 
!etmeleri korkusu, ve her iki memleketin menfaatine U 

2 - Bu karma karışık vaziyette olarak daha ziyade inkişaf edece- n~ı ı ınl'ldr 
ğini ümit ederim. zii alınmıştır. DUşman diğer bir dağ Demir Muhafızlann kendi araların

da boğuşmıya başlamaları, 
3 - Alman lşge.llnin Romanyaya 

getirdiği derin ıztırap, Alman asker
lerinin en bllytik otellere yerleştiril-
mclcrl, 

4 - Muharebeler, Romanyadakl 
karışık vaziyetten istifade ederek 
Transilvanyanın Romanyada kalan 
kısımlarına göz dikmeleri, bu yerle
rin Romanynda ke.lamıyacağ.ını say
lemelerl. 

Romıı.nyanm bu feci vaziyeti Yu
goslavya ve Bulgaristan ilzerindc de 
rin tesirler husule getirmiştir. 

Oıume Mahkum 
Edilen Amerikalı Kız 
Affı I çinAmerikalılar 
Teşebbüs Yaptılar 

Londra, 3 (A.A.) - Londra
nın salahiyettar mahfillerinde 
haber alındığına göre, yabancı 
radyolarını dinlemek ve İngilte
rede söylenen nutukları teksir 
ederek dağıtmakla itham edile
rek Almanlar tarafından Fran,a· 
da ölüme mahkum edilmiş olan 
Miss Wiferd Harle'nin cezasını 
tahfif ve imkan olduğu takdirde 
affını temin etmek için Birleşik 
Amerika makamatı teşcbbüsatta 
bulunmaktadır. _;_ __ -ö-_ _ _ 

Antalyada Namık 
Kerral İhtifali 

Antalya, 3 (A.A.) - Namık 
Kemal'in ölümünün elli ikinci 
yıldönümü münascbetile dün bu· 
rada Halkevin<le bir ihtifal ya· 
pılmıştır. Binlerce halkın iştirak 

eylediği bu ilitifaldc Namık Kc
mal'in hayalı hakkın<la bir hıta
be irad edilmiş ve büyük edi
bin §İİr ve eserlerinden parçalar 

Bulgaristan, Yugoslavya ile 
olan münasebetlerini iki memle-
ket arasında mevcut dostluk 
paktı çerçevesine sokmak için el
den gelen her şeyi yapmıştır. Bu 
gayretler neticesinde münasebet
lerde terakki olduğu müşahed~ 
edilmiştir. Bu miınasebctlerin ikı 
memleketi yaklaştırmıya devam 
edeceğini ümit eylerim. 

Bulgaristan • Türkiye müna
sebetleri, iki memleket arasın
da mevcut dostluk ve bitaraf· 
hk muahedesi mucibmce inki
taf etmektedir. Türk matbua
tında yük.elen bazı niıbot ses
lere rağmen iki memleket ara
sındaki münasebetler, müteka
bil hürmet ve dostluk eşaslan· 
na istinat etmektedir. Türk 
Trakyasında yapılan aikeri ha
zırlıklara gelince, Türk hüku
meti bunların sırf tedafüi ma
hiyette oldukları hakkında mü
kerreren beyanatta bulunmuı
tur. 

İki memleket aruında mev
cut iyi komıuluk münasebetle· 
rinin istikbalde daha ziyade 
inki§af edeceiine kaniim. 

B. Popof nutkunu bitl.cirken 
hükumetin Bulgaristanı harp fe· 
laketinden esirgemek hususunda 
gayretlerine devam. ede:e~i h~
kında teminat vermış, hıçbır kım
senin bu siyasetin samimiyetinden 
şüphe e<lemiyec.eğini sö~leyen 
nazır şu sözlerle nutkuna nıhayet 
vermiştir: 

Memleketin her çocuğu vatan 
için kendini fedaya hazır oldu
ğundan, Bulgarislanın atisinden 
eminim. - - --0----
Türkiye - lsveç Ticaret 
Anlaşması Feshedildi 
Ankara, S (Telefonla) - TUrklye 

ile İsveç arasında vaktue aktedilen 
ticaret ve klirlng anlaşması, bir ne
tice alınmadığ"ı görUldUğUnden feshe
dilml,tlr. 

kbyünil de tcrketmlştir. 

Pogradeç timalindeki hareketler 
Yunanlılar lehine inkİ.§nf ediyor 
Atına, 3 (A.A.) - Yunan başku -

mandanlığının dlln akşamki 37 numa 
ralı tebliği: 

CC')henlıı sol cenahında llerilemek 
le olan kttaatımız, Ayasarandndan 
Ergiriye giden yolıı ateşleri altına al 
mıştır. 

Premetl etrafında cllzUtamlarımız 
yeni mevziler i şgal etmiştir. BUytik 
miktarda esir her LUrlll malzeme ve 
dört top elimize geçmlştır. 

Ostravitsa dağlarında muvattakı • 
yetli hllcumlanmız dUşman cUzUte.m 
!arını dağıtmıştır. Bir miktar subay 
~·e er esir edilmiştir. 

Pogradet'ln şimalinde muhareb~ le 
hlm ize olarak devam etmektedir. 

İtalyan tayyareleri Korfuyu 
yeniden bombaladılar 

Atına, 3 ( A.A.) - Umumt emni
yet nezaretinin 2 llkka.nun tarihinde 
neşredilen akşam tebliği: 
Düşman tayyareleri bugtin hiç"ir 

askeri hedefi olmıyan Korfu şehrini 
yeniden bombardıman etmişlerdir. 

Binalar oldukça hasara uğramışt'l'. 

Bir k!ll:!e harap olmuştur. 
İtalyanlar, harbin ilk gtinlerirıde 

Epirde muvakkaten lşge.I eltiklerı 

Flllaks şehrinde içlerinde eczacılar, 

doktorlar, tUccarlar ve mutı.lllmler 

bulunan eşraftan 18 kişiyi tevkif et
mişler ve firar ederken de alıp gl:itUr 
mtlşlerdlr. Bunların akibeti meçhul
dUr. 

Buyan ~ 

50 yaşında ol· 
ına.sına r a ğ

men nasıl genç 
görUnmlye mu-

vaffak olduğunu anlatıyor. 
cBen 51 yaşındayım, dört defa 

evlenmiş, kızun ve 3 adet çocuğum 
~·ardır. Buna rağmen ten ve cildimin 
30 yaşlarında bir kadınınki gibi taze 
ve nermln olduğunu ııöy!Uyorlar ve 
bunun sırrını öğrenmek istiyorlar. 
Tatbik ettiğim usul budur. 

Ben her akşam terkibinde meş
hur bir cilt mütehassısı tarafından 
keşf edllen ve cildi gençleştiren kıy
metli cB!oceb cevheri bulunan pem
be renkteki TOKAJ.O:-l kremini kul· 
lanıyorum. Uyurken cildi. besleyip 
gençleştirmekte ve her sabah daha 
genç göstermektedir. GllndUzleri de 
beyaz (yağSıZ) 'l'OKALON kremini 
kullanırım. Esmer ve sert clltlerle 
çirkin tenler üzerinde şayanı hayret 
bir tesiri vardrr. Mesamclcrin dahili
ne ntlfuz ettiğinden toz ve gayrisaf 
maddeleri ihraç ve siyah benleri iza
le eder ve açık mesamclerl sıkıştırır. 
Bu suretle cildimizi yumuşatır ve 
gUzelleştırir .> 

sız de bugUnden itibaren TOKA
LOX kremini kullanınız; neticesin
den son' derece memnun ke.lncaksı

nrz. Her yerde satılır. 

Uevlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 8000 (Sekiz bin) lira olan 00 ton rezldil yağı 

17/12/ 1940 salı gUnU saat 15 de kapalı zarf usuıu Ue Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 600 (Altıyilz) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tckllfleıinl ayni gUn saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri la.zımdır. 

Şartnameler pnrasız olarak Ankıı.rada malzeme dairesinden, liaydar-

~------.. ----~:.J.okunmuşt.ur. 

Bu karar 28 şubattan itibaren tat
bik. cıdiloccktir. pa.şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (11358) 

dısı ınükemmel - ı.~w.. . .. !!i-

T 

v iÇi ÇUIUA ••' 

Ucuza alınmış birçok yemişlerin aışı mu· 
kemmel olabilir fakat bilahare içi çürük 
olduğu anlaşılır. 

Ucuz ampullarda oyledlr. Kullanışta çürmc 
olduğu yani fazla cereyan istihlika mc.;ka~ 
bil az ışık verdikleri görUIUr. 

M a a r uf markası bir garanti tetkll eden 
TUNGSRAM ampullaranı almak me!'Jaabnaz 
lktlzasıdır. 

TUNGSRAM ampullaranın yüksek kalitesi 
bir çok defalar denenmiştir .. 

s 
EN AZ P'.RAYA-EN 

:·c :JO _...~ ... "' 'T"' tr· • 'I .... . .. JO\ 'lt' . ,-, A ' • ; • • "11"" t: ~ ·' • • ..... ,.... . . • ' \ • ' • 

ısotırelUerden tdrnr tornasına tuıo:ır yollardaki hnstaııkJann mlkropıarıııt 
köktlnden temizlemek lç1n HELMOBLÖ knllaoımz 

o E 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar r.orlukıatl111'. 
eski ve yeni belsoğukluğunu mcsa ne iltihabını, bel ağrı mı, &ık ıııJ: 
idrar bozmak \.'8 bozarken ynnınak b31Jeriııi giderir. Bol idrar temin tı' 
der. tıtrarıla kumların, mesanede ta,ıann teşekkülüne mtuıi olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temlzliyerek mavllcştirir. 
S lıhat \'ekfıletinln ruhsatını halı.dl r . HER ECZASEDE BUL~ 

Lira 

l 2000 - :u>OO.-

s 1000 - sooo.-
2 750 - 15<IO.-

4. 500 - :?000.-

8 260 - %000.-

100 - 35CO.-

50 - 4000.-

soo :?-O - 6000.-

Türkiye it Bank.uma para yabnn:akla v. ~..:nz para bi• 
riktirmiı olmaz, 8)'111 zamanda talihinW de deaeınit 

olursunm. 

Keşldoler: 4 Şubat, 2 Mayts, l Kumbaralı ve lrumbara.'IJZ 111t" 
ı Ağustos, S tklnclt-Oşrin ta- saplarında en az elli 11.ra."ı bU" 

rlhlerlnde )apılır Junanlar • -._. l!<lhJl cdJllrict 

~·-==============================~ 
SahibJ ve Neşriyat MUdllrU: Ahmet l.tmia ır..._ 

Ba.sıld$ Y~ VATAN MA'l'BAA81 


