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~ulgaristanın 
iç Manzarası 

1 ~erlin mülakatının verebi
:Ceği en meraklı neticeler
~ biri. Bulgaristanın da

hılı işleri üzerine yapabile
ceği tesirdir. 

Hariciye Vekilimiz C. H. P. Meclis 
Gru punda Harici Siyaseti izah Etti 

Yaıan: Ahmet Emin 'tALMAN 

~ Ugün ıBerlinde Balkan 
't nıilletlerinin istiklaline ve 
~ ıbetine dokunabilecek bir ta
~~. k<?nuşmalar devam ediyor. 
·q,} kı mihverin başlıca iki mak
l'rla 1 var: Biri, aşağ_ı ea&tığı za· 
d n arkasının Sovyetler tarafın
ıı an tehdide uğramıyacağına em
b J>'tt kazanmak ... Diğeri de kur
ırı'n cliye ıgözüne kcatirdiği Balkan 
• tınleketlerinde; Sovyct dostlu
~na, biç olmazsa Sovyet ıbitaraf. 
"tına bağlanan hesapları bozmak 
ıtı' Ôöylece oralardaki mukave-

iZAHAT 2 SAAT SORDO 

Söz Alan Hatiplerin Suallerine Başvekil Cevap Verdi. 
İzahat ve Beyanat Umumi Heyetçe Tasvip Edildi 

tt ruhunu daha kolay kırmak.•• 
ol Bu hesapların bizimle alakası 
~ •ına2. Çünkü biz hiçbir zaman 
t~~i kuvvetimizden, kendi is• 
d al azmimizden başka ıbirtcye 

B. Molotof 24 ağustos 1939 tarihinde Moakovada Alman - So")'et paktım imza ederken 
( B. Stalin ve B. Ribbentrop resimde sö riiaiiyorlar) 

'Yanrnadık ve güvenmedik. 

h Yugoslavya.da mukavemet ru
t 

11 .ton zamanlarda ıbir HJ'$ınh 
~tç1llrnİftir. Mihverin usulü, gÖ· 
~ne kestirdiği memleketin mu• 

0~'rnet sedlerindeki bir tek taşı 
!attan Yerinden oynatmaktır. 1Hc 
~ n sonrası ıkendi kendine ge
llt. y ~slav naıbiye nazırı Ge
r tal ~cdiç'in değişmesi her ta
~ mihverin y~rindcn oynattı• 
y 1 k taş .tesirini yapnn§tır. Fakat 

3 İtalyan 
Taburu 

İmha Edildi 

Molotof 1 Rumen Petrol 
Hitlerle 
GOrDştD 

Mülakat iki Buçuk 
Saat Sürdü 

1:oalav ruhunu yakından bile_n Berlin. 12 (A.A.) - Sovyet-
tt nlar, bu mHletin herhangi bır ler Birliği halle komiserleri heyeti 
bo 1'ebj boyunduruğuna 1kolayca re~i ve hariciye komiseri Molo-
t(f >'nunu uzataçağını tasavvur Bitin t:epbelerde tofu hamil oıan hususi tren, bu-
d~ enı~ıer. Mihver işgali altına gün saat 1 1 de Berline varmıştır. 

Havzaları 
Harap Oldu 
Ölenlerin Sayısına 
Dair Takribi Bir 

Rakam Verilemiyor 

Ylzlerce Köyden 
Eser Kalmadı yllttnenin ne demek olduğunu PISklrttlJdtlJer Molotof, istasyonda, Alman 

~oala~lar yeni lbaştan ö_ğrene: Atina, 12 (AA) _ Elen or· hariciye nazırı Yon Ribbentrop, 1 Bilkreş, 12 (A.A.) - Havas Ajan-

Ankara, 12 (A.A.) - C. H. 
P. Meclis grupu umumi heyeti 
bugün .saat 15 de reis vekili Trab
zon mebusu Hasan Sakanın reis
liğinde toplandı. 

Evvelce verilmiş olup ruzna
mede mevcut Maliye ve İktısat 
Vdcillerini alakalandıran iki tak
ririn cevapları taalluk ettikleri 
Vekiller tarafından gelecek içti
mada umumi heyete arzedilece
ği J"İyaaet tarafından bildirildik
ten sonra söz alan Hariciye Ve
kilimiz Şükrü Saracoğlu kürsüye 
gelmi~tir. izahatının mevzuunu 
Büyük Millet Meclisinin verm~ 

olduğu son tatil kararının meb
dei.!,ldenberi geçen zaman zarfın-

Radyo Gazeteılala 
Nepiyatı 

Molotof'un 
BERLİN 
Seyahati 

'' ıdegildirler. İtalyan ıdaresı duları Başkumandan lığının, dün başkumandanlık genel kurmay sı bildiriyor: 
"9a düşen altı yüz bin Slovenin akşam neşicdilen 16 numaralı ~aşkanı mare~l Keitel ile birçok DUn, saat 8,30 da vukubulan zel- Dun ak-:amkl rad~·o gautesl gü-
.ı.1tlerdir zulüm ve işkence ile devlet adamları ve ordu mümes- zele, halk arasında p:ı.ııık tevlit et- nün ~l)aııi hadiselerini tahlil ederken 
.. U L tebliği: 
t;... 11ayatı iki.fi der.ecede gözle- • I ailleri tarafından kar§ılanmıştır. rnl~tir. Bu zelzele, pazar sabahından B. Molotofun Bf'..rlln Mıyalıatl, t'ran-
,.. lçmııtır. «~~ ana kadar .~l~?An rapo~.a- Selam ve takdim merasimin· beri UçtincU zelzcledır. Endişe çok sı~ milstemle.kelerlndekl mühim ba-
'tııL ., b d r~ ıore, pazar IW'U ve 1!"ıun• den sonra Alınan horicive nazırı. bUyUktUr. Ölenlerin. sa~ısı her an art rd(r~r 'fi 'l'uoan barelı:Atı b&klun-

-garietana geıinee; ura a p d ntakasaiicla, ~~ "' 

• daki siyasi ahval ve hadisat teş
kil eOmiştir. Bu hadise ve mese
leleri Türkiyenin durmunu ve ta
kibetmektc olduğu umumi siyase
ti yakından ve uzaktan alakalan
dıran bütün cihetleri iki saat ka
dar süren bir zaman zarfında 
Hariciye Vekilimiz izah etmiı ve 
ondan sonra söz alan hatiplerin 
bu meselelere ve hükumete tev
cih ettikleri suallere Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam bizzat cevap 
vererek icabeden izahatta bulun

muştur. 

izahat ve beyanat tamamen 
umumi heyet tarafından tasvip 
olunarak saat 17 /45 de celseye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu nihayet verilmiştir. 

R....- petrol aaJaa unclaa bir DMnura 
m us mı .. . .. --~-- Molotofa Bellevue ptosuna ka- maktadır. da fU malOmatı \'UDdftlr: 

~ etre aksi ist&amet.te yürü- subay olmak u~c:nı büyük ~- j dar refaıkat etmi~ir ve kendi.ile Bütün petrol bölgesi harap bir~ 
,,, Bulgarların geniş toprak ~da l~~a.? ~ ahnmıtlır. Eli- bir görüşme yapmı§lır. manzara arzetmektedır. :Binlerce 
a. . ı Yem diye kullanılarak Bul: mıze, buyiik miktarda ve her M lot f Hit' 

1 
l .... t'' koylU ycrsız ve yurtsuzdur. YUzlcrcc 

l'ilta.. .L iL: lokma grbı . h '- • ı...._.i·-ı o o ere ıoruf u ö 1 ~b.L •ıtn ınazır ıınr c_msten arp mauemeaı -r-..,. Berlin, 12 (A.A. )- O. N. B. köyden eser kalmamıştır • • 1e~lcrln 
c..L"'Cağına .ihtimal verenler tir. . w d k' t bl'W• t f'!ayısı hakkında, takribi olsun bır ra-
·vq11 H Jb k' .. r:t:kçe Bul- .. L .. a1anaı a•agı a ı e ıgı nqre -h ı_ · a u ı gun ge,.. " cGündüz. duşman, cepne uze· . t' . '-'S kam vermek lmka.nsızdır. 
ll.r':"~ gözlerini açıyorlar ve Kral rinde ve memleket dahilinde mışHıitlerr. b .. ··wıe.J 1 Ot 1· lt d k lanlar 
~ın etrafında sağlam bir mil- 1 . nd b ' uıun oı aen sonra, e m a ın a a 

"'1111tavemct cepıhesi kuruyorlar. şiddetli tayyare faa ı~ctı.. e. ;- (Dtnamı: foia. 4, :Sü. 2 de) Carlton otelı bınasıııın yıkılması 

·Rumen PetrolTesisatınınYeni
denYapı iması Senelere Muhtaç 

Q lunmuştur. Cephem~z .. uze~ın .e çok fecıdir. Bınanın yeraltı Rığına-
lıtı Ulgaristanda Alman taraftar- birçok noktalar, gayrımu~ssı~ ~ır Ask "v • ğına ilticaya muvaffak olan 30 mliş-
~ol l'ok mu~ Elbette var. Beşinci surette be>m•bardıman e.dılmış 1~· eri azıye1' teri, vaziyetlerini telefonla hılctirmiş-
~ Suiıgaristanda pek iyi çalış- cDüşman hava kuvvetlerı, ' d lerdır. Fakat, bunların kurtarılmasın 
~~· Halkın büyük 'bir kMmı, bazı şehir ve köyleri bomb.ardı- Yazan: Emekli Albay dan ümit kesilmiştir. Zira, boğulmuş 

Asıl Petrol Yataklarında Ne Gibi Deği
şiklikler Olduğu Merakla Beklenecektir 

~f . zamanlara kadar Alman man etmiştir. Hiçbir asken ~~- MECIT SAKMAR j olmalarından korkulmaktadıı'. 
~~ni mlihakkak sayıy~r ve defe isabet vaki olmamıştır. Sıvıl Son tahminlere gorc, yalnız bu 
~ ~r emellerini gerçıekleştırmek halk arasında birkaç ölü ve ya- Yunan - İtalyan repheıılnlo or- 1 binada 207 kişi ôlmUştUr. BUkreş 
... lf iften aeç.meden Almanya- l d ta kı•mında İtalyan dağ tüımmı- 1 
1 10 od e ra ı var ır. nln uğradığı beı.lmetl müteakip morguna 140 ceset getirilmıştir. BUk-
cı~ 'Yanılmasına taraftar bulu- c:Hava kuvetlerimiz, düşman İtalyan ha\'& kunetlerl Jıa\·anın reşte, hasara uğrıyan 1000 den fazla 

Resimde gördüğünüz her de
mir kule bir petrol kuyusuna işa
r-ettir. Romanyada lbu kuyular
dan binlercesi vardır. Gelen tel· 
graflar tesisatın tamamile harap 
olduğunu göeteriyor. T ~t di· ~ ~du. Son zamanların ha?iae~ arazisi üz.erinde keşif uçuşları yap. dUzelmeslnden i!ttlfade ederrk 1 evin tahliyesine mecburiyet Msıl ol-

~ u kanaatleri ve bu ımeyıllerı <·ephelerdekl me,.z.llere ,.e cephe muştur. Ve birçok sokaklar, ahalinin 
'-ratnı..tır. mış, Avlonya limanındaki tesisatı l'erlslndeld mühim geçltlere ,.e 

~ ~· l 1 b ınlinakalat merkezlerine ve bu gelip geçmesine kapatılmıştır. 
.. Aı__ 1 d kl • ve demirli bu unan gemi eri om· ~ ... n fman arın ara ı arı• . . mtyanda Korfuya da hÜ<'wn et- Carlton'un ankazı arasından şim-

'it •bir yaıbancı milletin kendine bardı~nn etmıştır ... > l l ı mek suretlle büylik faaliyette bu- diye kadar 54 ölli, 82 yaralı çıkarıl- General VeyıMKI 

. ye kastedilen §eyler araeında ku
yulara inen kalın borular, kendi 
kendine fı,kırmıyan kuyuların 
tulumbaları, kuyulardan çıkan 

J •• trncller için Almanyadan i-sti- Atına, 1 2 ( A.A.) - ta yan- lunmuşlardır. Yunanlılar Eplr mıştır. Yıkılmak tehlıkeslnc maru:ı.: 
~e .,.. __ ı_ • • d w ·w· G 1 Y · t · ı·ı· t "-L"s repheslnln en mühim noktaların- bulunan 183 bina tahlıye cdılnıı'ştır. >e :: ... nt:ıK ı.stemcsı egı ır. a- arın, unanıs anı ıs ı a eşeoou • dan biri olan Kallbakl üurlne bU-
~ ltorkörüne Alman emellerine leri yeni bir gerileme kaydetmit· eum f'Clereık bu repbede de taar
lb.~ak ve alet olmaktır. Al- t'ır. Yunan ordularını ikiye böl- ruzi bir faaliyet a"i>8terebllecek 
. :"illa I> _,ı, 1 d ki • bir duruma gelmişlerdir. 
tı· s' aS'Aa yer er e 0 ugu mek istiyen 3 üncü Alp fırkası- ttaıyadan yeni lrun·etıer tertip 

---o--
Arnavutlar Giatllltl 

"" ~ ulgaristanda da ancak bu nın hemen tamamen imhası ve edllerek Arna,·utluktakl ordunun 
I~ adamları benimsiyorlar. Yunanlıların Pinduıs zaferi üze- takviye edilmekte oldutu Draç, Atına, 12 (A.A.) - Bütiin yaban
ltı •nda lbir memleketi istila için . . . h'I k d k' Avlonya'nın Yunan \'fl tnglllr. tay- cı memleketlerdeki Arna\'Utlar, ora-
~ b ib'I . . b' ik" rıne, E.pırm sa ı mınta asın a ı yareler! tarafından bombalanına-

Yazıbyorıar 

cBu akşamki görünüşe nazaran 
dUnya hAdlselerinin en mUhlmleri 
şunlardır: 

cSovyet ~vekilinin Berlln ziyare
ti ~Uphesiz en mühim hAdiSC'dir. Mo
lotof, ancak bugün öğleye doğru Ber
llne varmış, belki de mUzakerelere 
başlamıştır. Bu müzakerelerde ba
his mevzuu olacak meseleler hakkın-~ b u g ı enn emın ır op- } 1 k ti · d .. ti ani Jmaktadır lardald Yunan konııoftıııluklarına mü ıı.1 •-.ı.·ı d kl . • 1 ta yan uvve en e sura e ge- ı sından aşı . 

>otl,.,r o.cT~~ e Rece erınedınadnı- ri çekilmiye mecbur kalmışlar- , Orta Akdenlzdeki dealr. - hava racaat Ue mW,terek düşmana kartı da henUz malQmat yoktur. Alman ve 
tıı· • ıı-ı omanya a e- (Devamı: Sa. 4, SU. f te) harp -•--k ı...an gönüllll kaydolun İtalyan gazeteleri, bu ziyaretin .şU-
~ • .ı ~ ib' 1 dır. .,...,.., ~-· '"'lafızların yaptıgı g ı... (De\·amı: sa. 4, su. 5 te) , ___________ .,, mak latlyorlar. mul ve ehemmiyetini tebarüz ettir -

~~B~~~a~~ı======================================~=~~~~~ ~~fı lvan Bagrianov bir Alman cSovyetlertn. ~ batta KaUnln 
)\~ lclrı diye tanınmıştır. Alman- s h d tarafından llftn edilen bitaraflık •1-
~n~~i~~ca::in!u~::a;~;l~~ M ar eş a 1 T et k i k e ya at i n d en D ö n ü =~a::=ı.::nlaa&lma lllUmal ve-
li;:.-"•t F ek de .. <Molotofun beraberinde birçok Uc-
ıı~ · akat yüzüne P gu- tuıat mUteha.ssıslan bulunduğuna ba 
Q, ~~~ıtir, ne B. Hitler, ne de kılınsa, bilhassa ikbsad! meselelerin 
t~• entrop, kendisini kabul görü"1leceğine hUkmolunabillr. 
~~ ıı. e lüzum görmemiştir. Çün- ı 
A Oag . L _ı_·ı ol k (De~·amı: Sa. 4. Stl. 1 de) 
"ı..; rıyanov 'OAŞVea.J ma ve 
~ •nlarla iı birliği yapmak is
bır Qkle !beraber neticede nihayet 
~ Ulgar vatanperverdir ve Al
til, Qdaettuğunun Almanlann de. 
Ilı ~~arietanm i§ine yaraması-

Q or. 
~~~ltaristanda tıpkı deminnu
\ra '.' gibi yüzde yüz Alman
\r ~ltınet ehniye hazır adam
-~"•rdır ki Teankov~, m~ua 
bıt l' Sl. Vaeilovun idareaınde 
)\t ~ryet kuran bir bslm ifttj. 
~~itlerini, ilWiyat generali 
~>, vu, aon zam,anla.raa Beıılin.i 
~'t eden eitki ~ekil :ku
'll"'U~n acne.ral ja&ıo.u. Bulgar 
tılti ~i cemiyetinin ve Rat
llt~f ~nilen ırkçı tetkiliııtm reisi 

~~!~~=yle b,:::~: 1 
~ ra&mm Almanlar 

<De~ıamı.: .......... ta) 

Genelkurmay Bqkam Marqal Feni Çalnnek son tetkik .. ,.. tinden avdetinde Milli 

~-·-- •rl -

Bal Mahmud'un ilk yaz111: 

Cal Fökstrot ! 
' ikinci Sayfamızın 

Başında 

Cemal Bardaltçmtn ilk yaDSa 

Tarihteki 
Tekerrürlerden 

Üçüncü Sayfamızda. 

petrolü akıtmıya mahsus diğer 
borular vardır. Bilhaesa yeraltı 
tesisatı yerinden oynamışsa bun~ 
lan yeniden kurmak aylara, hat
ta senelere muhtac bir iştir. 

~. -
·---~,..- sn M" 

Bundan ba,ka asıl it yataklar· 
dadır. Zelzele yeraltına ait bit 
hadisedir. Orada değifiklikler 
yapar. Meseli bizim Kırtehir zel· 
zelesinde orada bulunan bazı 
kaplıcalar ortadan kayholmuftur. 
Petrolün bir zelzele net·iceainde 
tamamile kuruması veya belki 
de daha fazla miktarda olarak 
meçhul bir yere akıp gitmeıi gibi 
ihtimaHer vardır. 

RıJmen petrol sahasının uıl 
yatak kumunda hasıl olan deii
tikliklerc ırit h.berler her taraf
ta merakla beklenecektir • 



: - .. ---

BAL KOŞESI: 
Çal Fokstrot 

Arkadaşlarım ısrarla kendi hlkil
ye ve hıtıralanın yaz dedller. 

Şimdiye kadar h ıı rneeran«-n ko· 
ou'tum '\•e 111eccanen yazdım. GtirU
lüyor ki, amatörlUğe "·eda ediyoruz. 
Bu gev~.kUkt-en "e yumu,aklıktan 
kurtulunca. acaba kolaianMak mı
yan bUmlyorwn. 

JJU.fıu.mda biriken hatıra \'fl hl
k yeJerJıı yarıdan fazla ı d• üryani 
(erile manasına değil) ... Bunlar ten
ı.IJ edllinM de sermaye zayrfhya
ca.k. Her ne ise bele bir Beı,meıe 
diyelim b&kahm. 

Htll, aklıma geldikçe ııoğuk ••· 
ğuk ter dökerim. Ya' \."e görgü ba
kunmda.n oldulu;a genç sayıldığı

mız zamanların birinde, kazanılan 
bir futbol Dt&ttndan a9nra futbolcu 
arka.da.,ıara eğlenceli bir ak,am 
yemeği "·ernmL,tl. Sofrada spol'Ou
lva teı,vik yollu bir l1d söz söyle
mek Jeap ettJ. Ve büyUkler arasın
da SÖZ ikramı ba.,ladı: 

- Haydi kard im, bir iki şey 

- Bana dü~ez ..• 
- Neden yahu, Mın söylesene. .. 
- Ba.JU hayır Ahmet Bey söyJe.. 

sin. 
~!ar bu ajprlığı blrlbirlerl

no ytildeımlye çah-.rrken ben bJr 
somya sür'atlle yerimden kalka
rak: c!tfubterem arkadatla.r!ıo diye 
söze ba.,Jadım. Herkes benim bu 
"ahte DemostenUttm karşısında şa-

Kahvelerde 
Oturan 

Talebeler 

şarak hayretle bent dlnleıniye baş
ladılar. Ne kafamda hazrrıannu, bir 
~ey, nıe de 9lmdtye kadar böyle blr j 
toplulukta. bu tarzda konuşmak bil
gisi ,·ardı. 

- Ecdadımız sporu tabii olarak 
ya.parlardı. CJrlt oyunları, tom•lt 
oyunları bunlar tabii f!tlencelertn
dendl. Onun tçln eUs rlcrl gf'nl'j, 
adalA.tı ka\·l "' gUrbdı. olurdu. De .. 
dln1. 

Bu arahk ta «bakalım ne yu .. 
n1urtııyar•k der gibi y!lrı gUIUm•er 
bir h•lde hayretle twnl dlnUyenlf'r 
ı:tızüme 111,ıı. !lonra da birdenbire 
itime: «Eyvah ben bu ba,ıangıcı ne
ye baj'hyarak "" ne .,ekUde bitire
ceğim Tıo beyttanı geldi. 

O anda arkada Jar güzllme buı-
lu camdan görünrniye başladılar. 

Kelimeler atzımdan m&nevt bir 
tlrbl!Jonla ~ekllmekte olan çilrUk 
bir mantar gibi dafda dağda tık
mıya. -00.,ladı: Atalarımız... Spor ... 
Ecdat ... Cirit ... Ecdadımı~ ... 

Gerisi yok? ...• 
Kıwa •tiren kı1mııı ve ttırll bir 

sük6ttan sonra ancak mU.ılfln ol-
dutu yere dörtf'rflk: 

- Çal, fok trot! Dly•hlldlın. 
Şlındl şu .. tırları yaıark•n bile 

o anı ya,ıyormut rlbl hafif bir Ur· 
perme crçlrlyorum. 

tn,..ll•h -mole dNtl~lm hu 
yazı J Jnde: cÇal to"-trot» df'mem. 

BAL 

Şehir 
Meclisi 
Toplandı 

·-----------VATAN --~-

Şehirve Memleket Haberleri 
i h ti ka r Ya p a n 

6 Tüccar 
Adliyeye Veriliyor 
Şehrimizde bazı mühim firma· 

ların ihtikar yaptıkları tesbit edil_ 
miştir. Fiyat mürakabc komisyo
nuna vaki müracaatler üzerine, 
birkaç gündenıberi yapılan tah· 
kikat netk.elenmiştir. Bugün top
lanacak olan komisyon ·bunlar 
hakkında bir karar verecektir. 

İhtikar, halkın zaruri ihtiyaç· 
!arı üzerinde yapıldığı için ko· 
misyonun ıbugünkü içtimaında 
çok ağır, hatta meni ticaret hak· 
kmoa kararlar dahi vermesi kuv• 
vetle tahmin olunmaktadır. 

Dün de lstanbulun muhtelif 
semtlerin-de ihtikar ıuçundan za
bıta altı muhtekir~ suç üstünde 
yakalamıştır. 

Bunlardan Sultanhamamında 
manifaturacı Armenak 650 ku· 
ruşa sattığı kuma~ı 900 kuruşa, 
Sirkecide seyyar iplikçi Yako 
iplik makaralarını 25 kuru~a. 
Yenipostahane karşısında cezacı 
Evrokardoman 1 30 kuruşluk ila· 
cı 1 60 kuruşa, Y enipostahane 
arkasında Aşirelendi sokağında 
manifaturacı Sa.di Kaplancı ve 
Rilat Gurani lopaurtadan ııelen 
Alırnet adında bir tüccara met· 
rosu 42 kuruştan satılan 1 O top 
pazeni faturayı da 42 kuruştan 
yaptığı halde 80 kuru•a sattıkla
rından haklarında takibat ba)!a· 

Taklit 100 Kuruşlara 
Dikkat Edin iz I 

Bunların Evsafını Bildiriyoruz. Ellerine Geçenler Darp· 
haneye Götürürlerse Ceza ve Zarardan Kurtulurlar. 

üıtlerlnde yUı kurut yazılı ol&n ı her yerde zabıta tc,kllttı esaslı led
gUmU' liralar fUbatın ilk ırUnUne birler &lmıttır. 
kadal' tamamen tedavülden kaldırıt· ı Taklit yüz kurutlul<lar sUrUIUrken 
mlf nl11caktır. Ma.l sandıkları ve yakalanınca bir zabıt He mUddtiıımu 
Merke;ı: BR.nkaaı yUz kuru,ıukları mtıtklere ve mahkemelere veriliyor· 
toplanııya devam f!dlyorlar. Top!&· la.r ve paralar da mUS&dere edilerek 
nan raralar darrhaneye cönderlli • darphaneye gönderiliyor. 
ynr ve tekrar Ura olarak baınlıyor. Fena niyetle olmamak ,artil• her· 

hangi bir suretle bu t'aralardan eı .. 
lerlnt geçen1tr darphaneye mUracaat 
ederlerse darphane bu par•yı keatlk· 
ten y11nl paralık vutını izale ettik· 
ten ~onra sahibine iade etmektedir. 
Bunlar hem cezai takipten ve hem de 
mtlsadere surtttle ııtrıyacakl&r[ za
r&rdarı kurtuluyorlar demektir. 

TrdavUle çıkan cyUı kuru!J> ya.zıh 
PRraların miktarı 8 milyondur. Tak· 
liUel'I çojtalan da bu paralardır. 25 
mılyon lıralık gtlmu, para baaıla • 
caktı. Bul'ttne kadar 18,222,276 lira· 
lığı basılmıttır. GUmU. elll ve yirmi 
htf kuruşluklar da bu yekOna dahll 
olduğuna &"öre tedavtilde bulunan g1l 
mu~ paraların en çofu cyUz kurup 

Cerrahpaşa Hastahanesinin 
Yeni Pavyonu Dün Açıldı 

luldardır. 

GUmUt piyuaaına göre bir liralık 
gUmUt paramı~da (22) kuruttuk sil· 
mU~ vardır. Hazine her tirada c78ıı 

kuruş kadar bir menta•t temin et· 
mektedir. Bu kazancı cazip bulanlar 
Jiralarımızı taklit hevesine dUşmUş
lerdir. Şimdiye kadar kur"un, ka
lay ve satreden dökUlmüş taklit pa
ralar yapılmıştır. Fakat bunları & ... 

sıllarından ayırt etmek ~ok kolay ol
duğu için taklltı;:iler ıUrmiye muvaf
fak olam41nı~la.r ve derha.1 yakalan-

Hastahanenin Çamaşırhane, Mutfak ve 
Ayakta Tedavi 

Binalarına 174 Bin Lira Sarf edildi 

mıştır. mışlardır. Fakat son zamanlarda 
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Harp Hesaplarına 
Karışan Zelzele 

Yazan: M. H. ZAL 
la u harbe Cihan harbi di
lg) yorlar. Az daha Uin•' 

harbi demek liizımı:elecel,; .. · 
Yerler ve gökler de işe karııt1 • 
Romanyada olan zelzele, insan~ 
adeta bir harp hareketi te•irinl 
yapıyor, hem de şekli hazırla.O" 
mış, zamanı itina ile .,eçil:rnıf 
bir h~reket ... 

Rumen milleti zaten felaket 
İçindedir. Bir avuç Demirrnuh•· 
fız m"mlel<etin arka k•P11101 

kendi menfaatleri namına ıÇ" 
mı~lar, ecnebileri içeri sok?1~~ 
!ardır. Rumen milleti için ,,ıı 
feli\Jcetine, istiklalinin fasıl•~~ 
uiraması acısına, türiü tür 1.1 

maişet eıkıntıları da karışmakt•· 
dır. Bunlara ilave olarak dün' 
kii ve yarınki doşt memleke1!0 

böyle koııkunç lbir zelzele fel•· 
keti geçirmesinden dolayı şiiP' 
hesiz derin bir teessür duyarıJ: 

Fakat zelzelenin bir neti<"' 
1 • l" 

o arak petr-01 kuyularına aıt 
sisatın harap olduğundan "~ 
petrolün !belki de suyunu ç~ 
tiğinden bahsediliyor ki bu h•; 
di•enin buı:ünkü harp heaapl•

1 

arasında elbette yeri vardı~· 1i 
Romanyadaki ecnebi ı~• 

Mekteplerin açık '.bulunduğu 
saatlerde talebelerin kahvelerde 
otuf'<luklan naz

0

an dikkati celbet
mİf ve bu glbilerle uijraımayı 
polis Ü-Zerine almıttı. 

Şehir meclisi dün saat on dört 
buçukta Valinin reisliği altında 
toplandı. Müzakereye başlan
mazdan evvel muhasebe kuraunu 
bitirenlerin diplomaları dajiıtıldı. 
Vali kısa bir nutukla muhasebe 

E.yüpte Giıılavet la•tik fabrika. yakalanan yüz kuruşluk to.kıtt para
aı müdürü, fabrika.da 1 1 3 balya lar kalite itibarile bizim paralarımı
ham kauçuk mevcut olduğu hal· 1 za uymaktadır. Bunlarda da aşağı 
de 11 O balya diye beyanname yukarı 22 kuru~luk halis gtimU' var· 
verdiğinden tahkikat evrakile dır. SahtckArlar oldukça da muvat
birlikte ve diğer beş suçlu ile be- 1 fak olmuşlardır. Bunların alelA.de 
raher bugün Adliyeye tevdi edi- dökUm vasıtalarilc yapılamıyacafr, 

ıçın gösterilen ıbaşlıca ıeb:ı;; 
petrol ıkuyulannın muhafaı 
idi. Bu kuyular yakın zaın•."'. 
kadar Jngiliz •ermayesinin elı~I 
de idi. Öyle rivayet ederler.,. 

1 
kuyuların tahrip edilme" 
Alman tecavüz kuvvetlerine Y'' 
kın mesafedeki bir petrol ıneJ!l; 

Fakat Maarif ' ·:laresi bu işin 
yalnı~ poliale hauedilemiyeceği
nı, müdür ve muallimlerin de 
ciddi suretle işi takip etmesini 

J 
baından mahrum bırakılı111 
için esaslı bir plan b.azırlanın!fı 

1 

fakat i•ter gaflet yüzünden. d; 

i temi tir. 
Dün bu hu usta konu:pnak üze

re lstarıbuldaki bütün liae ve orta 
mt-kte-p müdürleri Eminönü Hal
kevindc bir toplantı yi.pmıılar· 
dır. 

Toplantıd her tal.,beyc bir 
hüvıyet varakası verilmesi. ve 
mektebin ayıracai:ı muallimlerin 
ders s~atlcri eınasında mektep
lere civar kahveleri dola~arak 
talebelerin hüviyetlerini yokla
maları kararlaştırılmı;ıtır. 

--O· -

Koordinaııyon 
Heyeti Toplandı 
Ankara, 12 (AA.) - Koor• 

dinasyon heyeti bu sabah saat 
1 O da Ba'!V'ekil Dr. Refik Say· 
dam'ın riyaseti ahında Ba,veka .. 
Jette toplanmış ve bazı kararlar 
ittihaz etmjştir. 

T osyada Yeni Bir 
Kooperatif Kuruldu 

i1inin ehcmiyetini tebaırüz ettir- lccelderdir. mtihlm bir t~kilat ve eennaye ı,ı 
dikten ıonra mezunlara diploma. o olduğu da anlaşılmaktadır. Bunların 
larını verdi. Diploma alanlar otuz Kapı T okmagw ı Çalan sınırlarımız haricinde yapıldı~ı. hiç 
yedi kişidt-n ibarettir. Bunlardan olmazsa pu11arı.nm harJçte yapılarak 
Sftbri ile Sermed kursu iyi derece Saı"rı"fı.lmenam . . daha evvelce içerıye sokulan bosma , 
ile bitirdikleri için kendılerıne t 

, , , S 1 h lh h, . . makinelorlle hazırlandığı kuvve il Cerrahp&&f hastahanesindeki açıılıt töreninden bir intiba 
ayrıca blrer aaat de hrdıye edıl- ... ut.an" met •u ırıneı c~.a blr tahmin olarak u~rl stirUlmekte .. I 
di. Bund n sonra geçen celsenin ~abmı dUn çok enteresan ır dir. Vali Dr. Llltfi Kırdar ve Şehir 1 Yetııni§ iki bin liraya imal edilen 
zaptı okundu ve aynen kabul ı ~ddıa_yı. tet~tk ett.ı. Sabıkalılardan 

1 

Alela.de taklltçilerln bunlıtrı bnR- meclisi lzaları <iün öğleden ıonra bu pa.viyon tekniğin en son icap
olundu. Ruznameye dahil mcse- lamaıl ~~ınde hır ge~~ ~zunçar- mıva sermayeleri ve te~k11Atları mU Cerrahpaşa haatahaneısine ııide- , larına göre yapılmış ve modem 
leler ali.kadar encümenlere ha- ı ft~a Suleymanın dukk~nın~~~ sil. olmıyacagı dUşUncesi bu thtimalt rı:-k burad~ ya.pılan ;:eni bir pa.. vaaıtala~la te~iz edilmiştir. Has
va1e edilerek Belediye zabıtası bır balta çalmış, bu ~alta ılc yuz kuvvetlE'ndirmi~tir. Dikkatli bir ba- ı vıyonun kuşat reamın.d.c hazır tahanenın yenı yapılan çama§ır~ 
talimatnam~inin müzakeresine , lerce. kapının tokmagını kır·mış ve kış ta klit par~larm kaJph~ını anla· bulunm.u,Iardır. H~ıtahane bat· ı hanesi ile mutfa_ğı da. g~itmittir. 
başlandı. Müzakere 50ğuk hava satarke? yak~Janmıştır~ ma kta mU~kül ılt çekmemektedir. hekimi Said kııa hır nutukla bu En modern tesısatı ıhtıva eden 
depolarile gıda maddeleri satan· lo~aıl polu.te yaptıgı _hırsızlık~ Taklitlerde oılhaosa şu Uç nokta gö· binaya verilen emekleri anlatmıı: bu iki bina da. yüz ilci biı: liraya 

ları ı.tıraf e. tmı~ _v, e çald, ıg_ı yerlerı I z• rarpmaktadır· tır. Yeni bina ayak.ta tedavı yapılmıştır. Bınalar geı:ıldıkten 
)arın riayet ~tmeleri lfl.zımıelen d b b F k t ' ' e ırer ırer gostermı~tır. a a T kit 1 k 1 _ edilecek ha•talar için yapılmış- sonra davetlilere ça):'.' ve pasta 
hususlara aitti . Bu da bitti ve cu- d" . t' dT k h · 1 - a 1 para arın enar arın - d 'h 
ma günü toplanılmak üzere cel· ~n ıs ıcvap e ı ır en erıcyı ın· dakl ('P. C.) harfi.,rlnden (C) ya- tır. Vali kapıdaki kurdeliyı kes· ikram e ilcrek merasime nr ayet 
•~ye nihayet verildi. k.i.r ederek: . . . na yatırılmış bir (U) harfine tikten sonra içerisi gezilmiştir. verilmiştir. 

c- Ben ne polıaıe gıttım, ne 
---o benzE'mektedir. Halbuki Mlında bu 

ele böyle şeyleri göaterdim, hep•i 

Da11phaneye Alına
cak Taydüs Makinesi 

f 1 harfin lnhlnaları &(ıkç-a görUlmekte
uyodu>madır. Yalnız ben aaıri i • 
menam haıtalığına müpteli.yım. dir. 
Belki karakolda uyurken bunları 2 - Taklitlerde C'ümhurlyet kell
yapml§rmdırl Uyanık İamailin mc-slnin (il) harfinin ortasındaki 

Maliye Vekaleti Darphane ve bu gibi şeylerden haberi yoktur> bajtr ya yoktur veyahut g'&yet hafif· 
Damga matlbaası için bir Taydüs demittir. tir. 
makinesi almıya .karar vermiş ve Hikim bu aairifllmcnamlık S - Asıl liraların her iki yUzUnde 
eski Darphane müdürü Fuatle iddiaeına rağmeıı lamaili tevkif ~·azı ,.e resim ile 7 f'min arasındaki 

· fa~lı mU•terek hatları gayet keskin 
Merkez Bankası emisyon ~efi elmlftıT. ·: ----<>----- "'" n111t oldu~u gibi tırnakla üzerine 

Askerlerimize 
Eşya Teberruu 

Ankara, 12 (A.A.) - Aldı· 
iımız haberler, yurdun hemen 

her köşesinde askerlerimize yapı

lacak kışlrk yardımlar İçin muh

telif kollar teıekkül etmiı ve ça· 

Maıtepede Ekmek 
14 Kuruşa Satılıyor 

Fethiyi tetkike memur etmışlır. Ç l d Ek• dokunulduıtu .r;tbl eli tutar ve kay· 
Tosya (Vatan) - Dokuma· Bunlar Almanya lngiltere Fran· or u a ım maz hlr haldedir. Taklitlerinde laa-

cılığı ileri gitmiş olan kaşabamız· B lk 1 d' k"k ' f' ı· • 
lışmalara baılanmış bulunduğunu 

bi\di•mektedir. 

Evvelki gün Maltepede halk 
ekmek sıkıntısı çekmi!!I, fırıncılar 
piyasadan un a.larak ekmek yap· 
mışlar ve bunları 14 kuruşa ıat• 
mı~laf'<lır. Maltepcde fırınların 
ekmek çıkaramaması, buranın 
Belediye hududları haricinde ol· 
masından dolayı Ofisin ıchir için 
verdiiii ucuz unun Küçükyalıdan 
Pendiğe kadar olan köylere ve 
şehir ·banliyösüne ııönderilmeei
ne muvafakat etmemesinden ileri 
gelmektedir. 

d bük. • t" d ·ı yenı' •• ve a an ar a tet 1 at yap· aa ıyetı 
bir dokurmacılık kooperatifi ku- mı;ılar ve raporlarını hükllmete 

a. ume ın yar ımı ı e 1 
h müştere-k hatları belli nlmryacak 
derecede kaypaktır. Yayık ve net 
deklldlr. Vanl el tutmaz, kayar .. Almanyadaki Talebgmize 

Gönderilecek Mallar rulmuştur. Bu sanat sekiz yüzden vermişlerdi. Maliye Vekaleti ka· 
beş yüz tezgaha kadar düşmü~- ilıt paraların da memleketimizde 
tür. Yeni kooperatifin faaliyc~i basıl~ası için bir Taydüa makine
bu işi etıkisinclen daha yüksek bır 
mevkie ı;A:aracaktır. Hiaııedarla· 
rın miktarı artmaktadır. ilk 25 5 
hisaedarı~ ıeıımayesi 1 1 bin lirayı 

Çorlu (Vatan) - Faydalı 
mevsim yağmurları yağmıya. baş
lamıştır. ÇiFtçilerimiz bütün zi
raat alet ve vasıtalarını harekete 
geçirerek çalışıyorlar. Bu sene 
ekiliş geçen senelere nisbetle da
ha fazla olacaktır. Toprak Mah· 
sulleri Ofiai de halka ucuz fiyat
la yemeklik buğday tevziine baş· 
lamıştır. 

Mutahas!\ıslar kalp paralarda. da
ha bir çok bB.fk&lıklar bulabiliyorlar. 

A lA.kadarların anlattıklarına göre 
dünyada tedavül eden en itina ile 
yapılmış her paranın taklit edilmesi 
ve hattA d&ha iptidai vesaitle bu tşin 
yapılması mtımkündUr. AlAkadar 
müesseselerde yapılan tecrUbe1er de 
bunu wöstermiştlr. Bununla beraber 

Almanyada bulunan Türk ta· 
l.ebeıine yalnız kavurma, tahan 
helvuı ve Antep lıstıiiı gönderil
mesine müsaade edilmektedir. 
Zeytin ve zeytinyağı gibi bulaşı· 
cı yiyecek maddeleri posta pake· 
ti ile gönderilemiyecektir. 

Bu takdirde bu mmtaka dahi
lindeki fırınlar setbc<ıt piyasadan 
alacakları daha fiyatlı unlarla ek. 
mek yapacaklar ve ekmeilin kilo. 
sunu da 14,5 kuruşa satabilecek· 
!erdir. Müracaat!ler tetkik edil
mektedir. geçmiştir. 

BORSA 1 1 
I!l llUNciTEŞBİN 19t0 

Ka['&DIŞ 

Sterin 5.24 

Dolar 132.20 

İsviçre Frc. 29.6875 

Drahml 0.9975 

Leva 1.6225 

Peçe ta 13,90 

Pengö 28.5325 
Ley 0.625 

Dinar 3.175 

Yen 31.1375 
İsveç Kr. 31.005 

ESHAM ve TAHVlLAT 

Ttlrk borcu I peşin 
İkramtyell % 5 1938 
Ergani 
Merkez Bankası peşin 

17,95 
19,30 
19,40 

106.-

Abone 'Ocretl 
Türkiye d&bilinde: 

Senelik 8 aylık 3 aylık Aylık 

uoo 750 {00 150 klll'Uf 

Hariç memleketler: 

ben elik 6 aylık a aylık Aylık 

2700 uıo 800 Kr. yoktur 

si almayı kararlaotırmııtır. Harp 
vaziyeti dolayısile Almanyadan 

alınacak olan bu makinenin ge-

tirtilmC5ine imkAn görülmemek

tedir. 

Ali Muhsin Beyin yaptıklarına. pl"11a.n olup buraya dediği
niz gibi af edllmlye geleceğini hiç zannetmiyorum. Ancak 
.şayet gelse bile ben bundan sonra onunla. beraber yaşıya
mam. Birbirimizle artık bir daha unutulamıyacak sözler te· 
ati edertk •YTlldık. 

l\ladan1 81anş ı&usuyor ve hayalen cunutulamıyaeak söz
lerin teat1 edUdltlıt sahneyi ya..,ıyordu. O sahnede, açılan 
uçurumu her &öz blraz daha genfşlettlkce duda.klarındakl 
tcbeMUm kuvvetlenerek, gözlerinde yanan se\·lnç alevini 
tarkettlrmerrıek için gözleri inik, hazır olmuştu. 

Prenses &IUzeyyen Hanımefendi yava' ya.vaş lıtıntaka 
geçmlı, bulunuyordu:. 

- Kaç senelik karı kocasınız f 
- Tam yirmi senelik! 
- l\lubsln Beyefendi esasen de akrabanız mıdır 'f 
- Gayetle uzaktan. Hatta. bitmem bu kadarına akraba· 

lık demek kabil midir t Babam Hayrettin Paşanın annesi
nin uz.aktan hı&mı. Peder Viyanada ata,emtllterken o da 
sefaret kAtlbi idi. Orada tanıştık. tıt:edl, vrrdiler. 

- Geçlrnslzllk Uk günlerden mi başladıydı? 
- Ha.yır, uzun zaman, on iki sene kadar bir müddet iyi 

geçindik. Bu zaman ettnasında en küçük sadakat61Zlilinl, 
ihmalini hissetmedim. 

l\ltlzeyyen Hanımefendinin yüı.tıne birden 8.şikfi.r bir hU
zUn yayıhverdl. Bu ancak biran Rürmül}tU. Fakat kirpik· 
siz "'e açık mavi gözlerinden hiçbir !)ey k&('mıyan J\fadam 
Blan" bunu farketti ve neye hamledeceftnl bllemedl. 

Prcases sormu.5tu: - D~ek ki, on iki sene hiçbir lha .. 
netini görmediniz? 

- Evet. Fakat sonra, arada bir, kısa maceraları olmıya 
bn_,ladı. 

Bunların tiki lstanbulda bulunduğumuz ıırada, btr İtal
yan kad·nue olmuştu. Ve bunu, uzun sUrn1lyen, hayatında 
herhangi bir tesiri olmıyan ba,ka maceralar takip etti. 
Ben hiçbirini farketmlt görUnmlye teneı.zUI etmiyordum. 
Fakat Kopenhaf;'a taytntmlzden az sonra bu Ma&da zu-

K©~m©!P>©~t:D~ır 1 
Yazan: Nahid Sırrı 

u 
hur etti. Ve bu o kadar ciddi ve devamlı bir rabıta halini 
aldı ki, farketmiyor görUnn1iye bir zaman soMa artık im· 
kA.n kalmamışb. 

- Bu kız sadece haflfme9rer bir kadın mıdır, yoksa lfl 
ve muayyen bir 5evlyesl olan bir mahJQk muT 

- Her iki auallntze de evet dlyebUecettm &"lbl hayır da 
dJyebllirim. )lagda Kopcnhar Operasının iter tUrlO kablll
yetten mahrum, şunun bunun hlmayeelle tutunan yedinci 
derecede bir balet artlstldlr. Beni bu kızdan evvel aldattı
P;ı kadınlar arasında kendlslle hakikaten mllkayese edllfl
mlyecek olanları vardı. Dlplon1a..t zevceleri, tanınnut artist
ler. itiraf edect-ğim, Ali Muh in Bey yakıfıkh kalm19 ve 
cazibesini muhafaza etmiş bir adamdır. Son zamanJara ka
dar ıalonlarda ve kadınlar nczdlndf'kl bU.tUn muvaffakıye
tini muhafaza rdlyordu. Ayni alAkayı uyandırıyordu. 

l\tüzeyyen Jlanımflfendinln yüzünde hlr hüzün bulutu
nun yeniden dotaştıfı Madıtm Blanşın dikkatinden yine 
kaçmadı. Enllif'nln on iki yıl t&mam11n mrsut olmuına kar
şı Prensesin ona ba,kaJarının "·erdlfl bu ıaadetl kııkan
dıtını kabul edlncf', bu yeni hüznün membaını ke.,fetrnek 
çok güçle,lyordu. Enlıe devam f'ttl: 

- ilk ön<'f' bu l\lagda rabıtaAını da ancak birkaç hafta 
devan1 eder 11ann11,tım. lfalhukl ha.yır, öyle olmadı. Anka
ra tatanbula h kim olunl'a. tıtanbulun M"flrlerlnt tamamen 
aı;ledlverlnce, ~tuhslnln vazlfHl de nihayet buldu. clıtan
bula gjdellm, oradan da ıen Ankaraya ıtt, yeni hUkOm~tln 
hizmetine girmek için blzzat müracaat et,» diye ıarar et
tim. Anka.raya t:ahriren, Kopenha«dan müracaat etti "·e 

mevklinde tııka edilmesini istedi. Buna cevap verdiler, 
cKopenbagda. ı:fmdlkl halde setir buluomrya.cakhr.» dedi
ler. Bunun üzerine bir daha müracaatta bulunmıyacağını 
ve Avrupada kalacağı:nı söyledi. Şu halde Danım.arkadan 

ayrılmayı teklif ettim. Kopenhag kışları fevkalAde soğuk 
olan uzak bir !}ehlr, dünyanın blr bneafı. Lisanını öfrenme
dlk. Hayat ta gayet pahalı. Annemle ben Fransaya gldtıme

ılnl teklif ettik, Bir ara. Muhsin Bey yeni hUkOmetten "·azlfe 
kabul etmemekle beraber tstanbula gltmlye razı olmuştu. 
Hareketimiz artık gün meselesi haline geldiği halde bir
denbire caydı. Birkaç aenedenberl y&ljadığı bir • ehrl böyle 
terkedemlycceflnl, b~çok pUrüzlU ı,1erl bulunduğunu, bir 
kaç ay do!ıa kalmamız icap ettlftnı aöyledl. Setaret btn&· 
smdan '°ktan &yrdmı" bir otele nakletmiştik. Birdenbire 
beynime hiddetten kan hUcwn etti. Zevahiri kurtarmak 
mecburfyetUe scflrken Macdayı günde bir iki aaatten fazla 
l'Öremedlfl halde 9tmdl otelde btzt artık tek başrmıza bı
rakıyor, günlerlnJ "Ve gecelerini dansözün yanında geçlrl· 

yordu. Artık kendlıUe her ,eyi açık ve kat'I konutmak 
mecburtyetlnl hlaaettlm. cYa ben ya o! Ayrıhnm kendi· 
ılnden ve hemen tıtuıbula döneriz. Yahut maddi tartları 
t .. blt Nlerlz, oen lıtecllf;ln yerde lstedltJnle y..-raın, biz de 
tıtanbuJa &'fderlz.» Dedim. O gün llk "Ve aon k&vpmızı et. 
ttk ve o Kopenhagda, biz de bo&"lln Oımanbeydekl 9u a· 
partımanda bulunduğumuza göre de All Muhıtn Bey dan
söz Maıdayı karısına, kızına ve istikbal "Ve tereflne terclh 
ettt demektir! 

Odada bir dakika derin bir ıllkQt hükUm •tirdU. Sözü ke
ollmeden, faaıı .. ız konu9tutu için l!:nlııe belki biraz yorol
mw,tu, fakat hiç mUtees•lr FUnmUyordu. YUıünde ıade
re hiddet ve hattA kin vardı. Prenses Mtlıeyyen Hanıme .. 
fendi IH bir rüyadan uzakl&!fıyor, çıkıyor gibiydi. Kendisi· 
nl bir daha Uıtldk Nlen nazarlarmı Madam Blan9 Hayred· 
din P• tenb& 10kafa tevlrdl. 

- Saat dört nlmu, cUzellm. Mtlsaadeulzl alıp artık he· 
ınen gitmem li:um. (Arka.eı var) 

1 

ter .sermaye,?arların mallar:i 
ıkıyamamaları yüzünıden tat 

1
• 

edilememiş. HAdieelerin cilvt 
ıine ·bakınız ki int!lanların ya~~ 
madığı hu işi tamamlamayı A !• 
la gökler ve yerler üzerine • 

1 
mı~tır. Tam harbin Balkan!•!,. 
geçtiği ve Yunan milletinin 1 

tiklAli namına ıkahramanca. .ç~Ç 
pıştığı bir dakikada şiddetlı 

k 
.... 

yer •arsıntısı Balkanlarda ı ~ 1'-' 
gine mühim petrol tesisatı 

:ıu•· yıkmı, ve hunlan herhalde u J"I• 
ca bir müddet için i•tilade ""~· 
mcz bir hale koymuftur. Bu 'ır 
retle mihver, bir harp zamanı 

11
• 

da her zerresi altın kadar ııı ili 
him olan bu harp malzerne'~n 
yıtkın ve mühim bir kayn•il1 

dan mahrum kalmıf!ır. h•ı 
Geçen Cihan harbinde ı" 

Alman neferinin kemer tol< 
üzerinde şu $Özler yazılı ~i; ... le 

Gott mit uns! (Allah bı:ıJP" 

beraber)... " ~·· 
Bugünkü ltalyanın dünku .. 1, 

dar güvenilmez bir asker~. f11~. 
tefik olduğunun Yunan hu'\;ı 
!arı karfısında sabit olduğu it' 
saniyede gökler de adeta yel d• 
ri lisana getiriyıor ve «arıu11ıt ib. 
katiyen iU:ilak yok> der g 1, 

mucize ~eklinde işler hazır~ 

Şeker Fiyatları 

Artmıyacak 
/ 

Ankara, 12 (Telef.onla) d 
0 

Vagon kifayetsizliği yüzün 
1
:. 

memleketin muhtelif mıntal<~,ı 
rına muayyen zaman.da ş , 

gönderilememesi yilzünden J1'leıt'~ 
lekette ihtiyaca kafi gelecek ~~ 
dar teker bulunmadığı zeh•,. 

uyanmıf, bir k11ı.ın telatçı kiııt' I• 
ler ihtiyacından fazla şek•' •, 

mak suretile evlerinde stok y•~. 
mıya b~lamışlardır. Diğer tal', 

ğtt! 
tan şeker fiyatlarının artac• ,1'· 
dair de ortada bir ıayia dönı1' 

1
, 

tedir. Bu huıutıta alakadar ~ır 
kamlarla yaptıiım_ız tema• rı n• 
ceeinde .ıeker fiyatının arh118dJ:· 
hiç.bir sebep olmadığını öğren ilı'' 
Ayni zamanda memlekette ~~ 
yacın çok fevkin<le şeker •10ıı• 
bulunduğu gibi fabrika]arıııı1 <' 
da randımanı daima arımak 1\,· 
memleket ıhtiyacına yetecek. 
dar şeker istihsal edilmek~c~ 
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RUMEN 
Zelzelesinin 
İlmi İzahı 

( TA~IHTEKI TEKERRÜRLERDEN) 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: LLA ·cuK 

Seyh Baba Akber Şaha İsyan Ediyor Profesör Hamit 
Nafizden 

NAPOL.YON, lngiliz 
Adalarını Alamayınca .. ·. 

K Malumat Aldık 1 ·ı 1 
o k en.dinden geçmiş bir halde Şeyh Babanın bulunduğu yere ngı tereyi Zorlamak çin Mısıra Sefer y apmıştr, 

-33 -

kil. §arn Ağraya cı:tti. En &er.t İÇ• uzaktı. Zabitler içki aleminde ne Rumen zelzeles i hakkında. ilmi ba· 
Crdc · • d d k f tL B n ıçtı, unna an esrar çe . kadar içli dışlı olursa olsunlar, 1 kımdan malümat almak için 'Oni- ak t B s· K s h t~ s k 

.ar u arada dimağının karanlık- çadırlarının kumandanın çadırı- ver&lte jeoloji profesörü Hamit Nafiz a UDU Jr ervan eya a } anara • • • 
ct·

1 
•• 1n1ın . arasından bir karar belir· na olan mesafesi rütbelerine <>Ö· Pamire müracaıı.t ettik. Bize şunları N l nt k 1 ., ' apo yon, Avusturyalıları ltal-
13 1 am... re .tayin ediliyordu. Bunun için anlattı: d k 

r- ~aaı Aldbe Şaht d Eh lV'ih ·· · ·· 1 ş ·'- B b - Merkezi BUkreR civarında oldu· ya an ovmuotu. 1 79 7 yazında r~ ki r an a, u ' runnısa gun erce cy-n a a· v (Udin) civarında (Pasariyano)· 
l\i 1 • an da kendisinin ve Mih· yı göremedi. ğunu dUn akşamdanberi oğl'endiğtmlz nn~a · !ı. l k da .kurduğu karargahında (Kam-

Ş-..t.. nıBn ıbntı:Aa~ıçknı' a aca tı... Genç ıkadın, kendisini göşter- Şiddetli zelzelenin aumt ear&ntı sa- po-F ormiyo) muahedesinin ..,.rt· 
'- ~.111l a anın ı ı ve esrarla · · l •-l "'- hasının vUs'aUni hiç şüphesiz henüz ,.... "~ l . . _ memıye azmotmı§ o maK a ıuera· )arını konuıuyordu. Fakat aklı 
d;-..,.ı anan ıntikam kararı belkı ber sevdiğinin uiizün" görmeyi bilmiyoruz. Ancak BUkr~te ve Kar-Yav~D . ek d w .7 - u pat eteklerinde Busan, Rlmnlcu Se· bu muahededen ziyade Mısırın 
laca~ yavao ge': ıyec • agı· çıok merak ediyordu: Onu gör· fethi meselcsile me•guldu··. 

Ş dı Fakat ertesı 15abah Aklber k rcl, Foskani şehirlerinde vukubulnn l ... ahın · vl d'v • . b' me arzusu, onunla karşıla§mak talyanın genç fatihı', daım' a 
t og una ver u.

1 
yen ır aa '- _,_ tahribata nazaran, bu tektonik zel· 

'<crj . ... 1 • ~o~usu. · •· faal ve cevval muhayyilesinin ıka-
.: vazıfe intikam kararının taze- zele, cenubu şarki KarpaUnrla cenu· 
.. t~· a.tbik .

1 
h Bir anne idi. Altı senedenberi bt l\toldavya arasındaki mUhlm fay nalları üstünde eski zamanlara 

lac!L ıne 4 ına vesı e a:zır· baska birinin ıkarısı bulunuyordu. dogvru iki bin senelik bı'r mesa• • hatlarlle altı.kalı olsa gerektir. BUk· 

0 

d~er, asi bir Hanın üzerine Şeref ve namusu, hüvıyctini gizli rcş. şımalen söyledlğtm !aylar ı:e feyi siiratle -geçiyor, ( lskender) i 
dr u ıle "YÜrUmok ve onu cezalan. tutmasını icap ettiriyordu, Zaten ccnuben Dobrucanın tabıl hududunu Hint yollarında takip ediyor, 
bırrnak emrini vermişti. Şeyh Ba- Ali Kulu ela delilik derecesinde teşkil eden Tuna fayları arasında (Sezar) !arın, (Antuvan) !arın 
lllt. ctnri ka:bul etti. Fakat iısi Ha- kıskanç bir adamdı. Şeyh Babı:ı- çökmUş bir mıntakada bulunmakta· cazibe ine dayanamadıkları eh-

il üı · .. . k d Al nın ıgiizel ıkadınlara büyük hir dır. Bu fay hatlan Uzerinde seyrek ramlar diyarı üzerinde zihnini 
;·~L .,_ cnnc yuruycce yer e • • f ld w lh' :ı. t _ _J k dola"lırıyordu. Daha evvel (Sa-""''ı;;ıaddnk" tl t ,.·r.ıhklerine z:a ı o ugunu ıç ına ııuan çı ar- fakat şiddetli zelzdelcr olmuştur. " 
Çcltildi ı <l ~~8 J: · b " l mıyordu. Mihrünnisaya dedi ki: Şimal fayları Uzerinde 1838 Rimnicu vari) nin Mısır mektuplarını, 
lı~ ve <>ra a uç n rın ır eı· B d n.. 1 d s l ı el (Volney) ı'n (Mısır "e Sur 'ıyede •• la.had · t'klaU · ' la t · ura a ıou un uğwnuz ere ze z esi, C<'nupta 1864 caıara- • 

l\lt bahe;s ;..ira;~ \~:wiJ~· za· müddetçe 'benimle beraber atla si, 1892 Altenita zelzeleleri gibi. seyahat) adi~ kitabını okumuş, 
illan Akber Şah evvela inanmak dola§am~zsın. Her .kadın gibi KarpaUarın cenup eteklerinde (Ra~zes) le~~n, (Kleopatra) la
h·tcrnedi, ftı.kat doiru olduğu kapalı bır bayat gcçırmiye r..ec· vukubulan zelzeleler, Rumen petrol rın bıtmez vtukenmez servet ve 
ır~ •onra anlaşıldı. hurşun. yataklarını da alakadar edebilir. refah ikaynagı ola~ va.tanl~rı h.a~-
Şah, E.lbu Fazıla d~i iki: Böylece Mihrünnisa sevdiği Dlinyanın en modern taııfiyehanc- kında. epeyce mal.~°!at e?ınmıştı. 
- Fat:buru onun .doğmaeı ıe· adaman yakininde ya§adığı halde !eri de Romanyadad!I'. Bu mın· w (Dırektuar) hukumctıne yaz· 

'cfinc a..urmu~tum. Oradan ayrı• her akga-m yalnız yalnız oturuyor, takada lfl şubat ve 7 nisan 1832 dıgı ( l 7 • 8~ • 1 7~7) tarihli ~~: 
c;ıca lbak d>aounı:za neler geldi 1 hayatına zorla sokulan kocasını zelzeleleri, o zaman başlamış olan p~rda, varlııtı.na nıhay~t verdıgı 
tlilurn Murad ölmli§tür. Şeyh bekliyordu. Ali Kulu, Şeyh Baba- petrol taharriyatmın hangi istika. • kohne Vcnedık devleh enk~:zın
~ '-ha bana ihanet ediyıor. Demek nın içki meclisinden geç Vllkit ge. mette devam etmesi ltızım geleceğini 1dan ()Zan.ta). (Korfo), (Kefa
tıı lllesud •baha aıfatile olan haya- liyıordu. Hoş nükteleri)e, cüretli göstermişti. Petrol keşfiyatında bun· on!a . adalarını ve .Arnavutluk 
tn f'atbura ba~lı imiş. Ke~i ora- laflarile Şeyh Babaya kendini git. dan çok ıstifadc edilmiştir. Zirıı ora- sahıll erı~de Preve.ze ıle {~ar~~>. 

il,!\ hiç ayrı\!ml.,aydlllll... tikçe fazla sevdiriyor, her gün da zelzelenin mUscbblbi olan dlslo· Y~ v.c 71varlarını ışgal e~~ı~dıgını 
E°Jbu F l rd' bir ihsan alıyordu Şeyh Baba kasyon hatları petrol yataklarını da bıldırdıkten sonra §U mulahaza· 

azı cevıp ve ı· · k l ·ı· d' d O 1 · _ .. . . : yeni nediminin cesareti lafta kal- atetmektedlr. arı ı ave e ıyor u: sınan ı ım· 
~ .. Böyle fena fiıkırlerın kafa· madığını da görmüştü. Bir gÜn Bu zelzelenin bizimle al~kası yok· parat~rluğu her gün biraz daha 
r~ll Yer tutmasına mey;da~ ~~- avda karşılarına bir .kaplan çıktı- tur. Burada hissolunan sarsıntılar ha:a~ıye ~akla .. ~aktadır. Bu ?'e~. 
~ndc Y•~.ız . .. M~rad eırf iç.kı yu· ğı zaman Ali Kulu derlıal üzeri· yalnız oradaki zelzelenin akisleri· i lerın ışgalı_:;~yesınde menfaatımız 
dtlıcc n olmuıtu~. Şeyh Baba~ın 1 ne atılmış, hanc;.erini beynine eap· ı dlr. Zelzele arzın kışrındakl gergin· icap eyledıgı müddetçe onu ayak· 
~ı. harekotlerme aebep de, ıç: lıyarak Şeyh Babayı tehlikeden liklerin en zayıf bir mahalde boşal· ta tutmalf veyahut mirasından 
dt.Ik~rar, scf~~ .. ve ctrafındakı 

1 

kurtarmıştı. mıuıı ue Msıı nıuşuna nıuıaran, bu hiss?:nizi awlmak imkanını. elde 

11
.._. _vuklar yuzun.den muvazc· O k d d I seferki bo~lma. Karpat eteklerinde· ctmış olac.agız. f ngiltereyi tama· 
.... ının :ı. l _ _J a ş&m av ı:ın ~armaş o a~ . ·ı h · d b"l k F" ıoozu masmır. b' h ld d" d ""I B h.d . kı zayıf hatııır Uzerlndc vdki olmuş- mı c ına v ve tahrıp e e ı me 

Ctın·akat Aklber Şah ıtcsclli kabul 1 ır f'a ~9k'~n ~ ~{;r Al' K ;se tur. Herhalde öyle ümit olunabllir için d e Mısırı zaptetmek liizu· 

11
..,. IYordu. Şe)-h Babanın annesi, §Cre .. ınbe 

1
1 1 er ıçıl 1

' •
1
1d. Au u· ki, biz srramıı:ı atlatmış bulunuyo- munu hi~sedeceğimiz zamanlar 

~~ ty anneleri ve hareminddcı ya rut e er, unvan ar ven 1' Y· ruz. uzak değildir. 
dınJar da ikan agw lıyorlardı Za rılmıık zamanı gelınce; Şeyh Ba· N I p . d'" .. ş· flıt · • b ._ k d apo yon arıse onunc:e ı· 
il~ Bey ordunun en iyi zabit- a, uayatını urtıuan a amı, c;a· l d . . k 1 d t 1 Ctil • d k d .. .. k . ıma cnızı ıyı arın a op anan 

tıL c Aleraber Şeyıh Babadan ay· ırMın~h ~ a: gotur~e terdısrar ~t.tı, ve ln:giltere adalarını istilaya ha-
tnıı. Aı..ıı.. c: h l 'ha t r runnısa yat1ıgı ye en ıoır· s p F d b ittir...,, QJer ,._,a a o an t ne e . . . . . . o R zırlanan ransız or usunun aş· 

ak edemiyece;ini ıbildinni"ti derıbıre bır aca ışıttı. Bu seeı on •- d l v . d'I · t" J:',.
1

_ 0 r · ik" d' d F k :ıcouman an ıgına tayın e ı mış ı. 

d
•'- -..;at Şe .. ı. Baba Aklbere sa- 1 sene ır uymamı~tı. 'a at on o d t ft' tt.kt <tt .YU ' ik. lk' . . 'd' ttıU or uyu e ı~ c ı en sonra 

Ql ~•bitlerin yerini .doldurmakt.t ı aene evvc 1.~ın ayn! 1 ı. (Direktuar) da verdiği 23 • 2 • 
. ~et çekmedi Macera düskü- Şeyh Baba §Oyle bagırıyordu: Sicı·l Talı·n~a · 1amesı· 1798 t ihl ' d ·· 1 d" ıııı lij ı·· ·· .. ' l w [_ - Sen bugün o kaplanı nasıl ar 

1 
rapor a ş~y e !" 

raz. r u turlu adam ar, açtıgı ıoay. h l . . b" .. d.. yordu: cGayret ve faalıyctlerı· 
ıırı t f l d 1 B ançer eını§ ısen utun uşman· D "" • • ? d . l 1 ltd e ra ına top an 1 ar. un- 1 .. 1 h kk nd 1 egışıyor mu mızın erecesı ne o ursa o aun. 

an ib ' . _J M~'- .. . ~- anınızın oy ece a ı an ge e· d J.. b' k l d d ~ ırı ae rnrunnısanın ır>O· ana ırçıo ay ar geçme en e· 
bit•ı Ali Kulu idi. Genç lranlı za· ceğiz. Beden Terbiyesi Genel OirektorlU· nizlerdc hakimiyet kazanmamıza 

ili ·· )' h l' k T 0 sırada Mihrünnisanın ğü, yeni sicil talimatname.si hakkın· k k D l h k' ş~h ~urct 1 a ı, onuşma t~r~ı am 1 1 da bölgelerin miltalealannı sormuşhı im an y-0 tur. eni-ı ere a ım 
A.Ji ..,. Babanın pek hoşun~ gıtt~. yavrusu Lardi İ gürü tü yüzün· İstanbul rnıntak&.Bı tetkikini yapa- oLmadan İngil.~ereye aske~ çıkar· 
tıjl\ l'\Uluyu en yakın nedHnlerı- den uykudan uyandı ve ağlamı· rak bir idrnancının ldübtlnden bon mıya teşeibibuıı etmek ıse çok 
a~ra~~na sok-t~. .. . .. .. ya başladı. Mihrünnisa çocuğun servis alarak ayrılmaıülc istifanın cüretk~rane bir harl"ket olur. fn-

bir Yuzden Mıhrunnısa muşkul beşiğine lkoştu. kabul cdlleblleceğt, fakat 0 mevsim gilizlcrle ana toprakları üzerinde 
tnc k' d " .. Ş . .L B b B" I d Ş . ..ı. B b zarfında istifa etmiş bir ldrnancının ord V ıc uştu. e.Yu a anın oy e ynpmasay ~ e;:11 .. a ~ 

1 
bölge dahi başka bir kllip nılmına gogus goguse dövüımek kahil 

}'~1~0111lerkez~~~.e~.i bir ç~~ır~a ile yüzyüze gelecektı. Çunku Alı müsabakalara iştirak ettirilmemesi olmayınca, şarka bir sefer yap.a· 
~9nı rdu. Yuzunun peçesını hıç Kulu ile beraber çadırın içine mUtaleasında bulunmuştur. Muvak- ralk ln~ilizlere bir darbe indır
~.; ~Y'ordu. Çadırda tek 'baııına kadar girmi ti. Gecenin bu saa- kat .sicil talimatnamesinin değiştiril· mek Hindistanla olan ticaretle· 
"çucm- 1 l ld w d mesınln kuvve-tıe muhtemel olduıı..• • ~nı "~ yavruşi e me1eu o ugu tinde Mihrünnisanm yü:zün e pe· söylenmektedir. 0

.. rını baltalamak daha muvafık 
tııı lnlar 'bile yüzü örtülü bulu- ı çe de yoktu. Macar takıntı geliyor olur.:t 
~· Çok §iikür ki çadırı (Arkası var) Macaristanın birinci sınır futbol Nı:ıpolyon, İngiltcreye asker 

- t.akımlı:-rından Uypeşt'in 1stanbula çrkannanın büyük zorluklarını 
gelmesı tahakkuk etmlştır. Mncar takdir ve hesap etmişti. Bu teşeb-
takımı, 2~, 22, 28, 29 BlrlncJkAnun k Jik 
ve 1 iklncıkanun tarihlerinde olmak hüsün muvaffa ıyetsiz ı le ncti-

SARAY Sinemasında 

Yazan· 
cemal Bardakçı 

Eski Konya Valisi 

nani:stana, Makedonyaya. hatta 
Akdeniz sahillerindeki vilayetle
re Mısıra, Limni ve Girtd adala
rına yerleşmeyi teklif ediyordu. 
Bütün ıbu i.,lerin pek az ma&raf 
ve askerle başanlabileceğini ve 
Mıt1ırı aldıktan sonra Süveyşden 

Bu seıbeple, İngilizleri ana va· Hindistana sevkedilecek on beş 
tanlarında mağlup ve sulha idbar bin ki~ilik lbir kuvvetin orada 
etmenin mümkün olamıyacağına (Tipu - Sahip) ın askeılerile bir-

h .. k d ' h"k• · M !esmesi ve lngilizler'ı Hindistan-u me ınce u umetın ısır se· • 
ferine karar vermesini temin yo· dan kovması kabil olacilğını id· 

dia ediyordu. 
!unda bütün kudret ve kabiliyeti· Hulasa nLhayet Mı ır sdcri 
ni sarfetmiye başlamıştı. Bu hu· yapıldı. Napolyon ehramlar mu-
susta ve en büyük yardımcısı, ha. hı:ırebesini kazanarak oraya ha-
rıcıyc <ııu:ırı (Taleyran) oldu. kim oklu. fakat Fransız donan-
Napol,tuı.un dehasını ve bir gün 1 
Fransanın mukadderatına hakim maın (Abukir) de ngiliz donan· 
olacağını herkesten evvel keşfe- maaı tarafından imha ed ilince 
den bu keskin zekalı diplomat çöl ile deniz: araeında kapana kı· 
talihini onun talihine bağlamayı sılmış kaplan haline dü~tü. As
şahsi dü~üncelerine ve menfaat· kerlcrinin üçte ikisi telef oldu. 
lerine uygun görmüştü. B' 1.. • ıb 1. 'h l k 1 ın uır e a ve mı net e arşı ao· 

Taleyran paçaları sıvadı Na· b A. k 
1 t kl ·ı· . o· .k tıkt~n şonra ordusunu ıra,..ara 

po yonun e ı ının ıre tuar 1 . . ' l 
l
. · k b 1 .. · · b '- .. gızlıce Pranaaya kaçmak suretı e 

mec ısmce a u u ıçın ulun gay• l k b'ld' B f · f k ld B l' ta.t ı canını urlara ı ı. ona· 
re ·~~.:sar. a oyu u. N mec ıse 1 part Fransada iktidarı ele geçi· 
'd'er ıgdı bhır ~u~tır~dda -~-apo!ydon· rincc ·bir gün (Taleyran) ın bah· 

an a a nerı gı ereK, a eta . h k 
büyük bir kumandan tavrı takın- 1 Si iCÇenf ~U. tırhaB!nl C> umu,s,k)ve 
d f Mısır sc crının csapsız zor u a· 

1' • • 1 nnı ve çekiti~i zahmetleri hatır· 
Dah~ ancak )' ırmı be~ sene Jıyarak ve Taleyranın bu işi ibu 

yaşamıyacak olan 06manlı im- kadar kolay ve basit göstermesi· 
paratorluğunun enkazından en ne pşarak muhtıranın altına şu 
iyi parçalan baş.kalan kapmadan cümleyi ya7.Jllıştı: 
ele geçirmek lüzumunu ileri sü- •Budala, bu şeferi hir ticaret 
rüyor, te,kmil Arnavutluğa, Yu- kervanı seyahati sanml§!..» 

Doktor Düyor ki: 

ERGENLiKLER 
Okuyucularımızılıın IM'k çoji"u, ba

na. ~azdıkları nı~tuplarda, ergen· 
llklerdı>o ~lkiJet ediyor, bunları te· 
da\'I 'o b.ale etmenln çareıtlni ı;oru
l orlar. Kı,rıneUI okuyut·ulanmrn hu 
ıtlkfl,\"f!tlerlmle baklan :yok detlldlr. 
Çünkü ngenlikler, bllhuııa, sooQle-
rt• ınıı~alla.t olup en ziyade yfizde çı
kan ufa.k ... ıvilcl'lPr olduğu l~in, !:Ok 
can kıcıdırlar. Biri batıp biri çıkl\J'. 
T\irlii türlü ne\'lleri ,·ardır. Bazrla -
rı cerahat yapar. Bazıları, çıkıp 7.all 
olduktan sonra, yerlerinde iz bıra

kır. Deriyi bozar, ufak dellkltr ,.e I· 
yah noktalar yaparlar. Uı.un süre.r
lP.r. Teda.\"lye karl}ı muannit blr ır..kll 
alırlar. Vtlbbıl insanı bıktırıp UINln· 
clınrlar, yukanda da ııöyledlttnıhı. cı 
bi ergenliklere. ç.okçaııı, genç ya.-:ta
kl lnaanlarda rastlarn:. Çünkü yaş 
\fi bünyenin ergenllklnln busulUnde 
bli~iik rolil \"ardır. Riililğ ~ınd& 

çojt"almaları, bunlann \'licudün iç if
razı ~ddelerile alakalı olduklarını 

gös~ren bir cll'lildlr. Kadınlarda A· 
detten kfl81lme umanlannda tılrden
bire çoğalmalan da bunu lo;bat cdl'r. 

ulo geUp, karll<'l~er tarafınf\an iyi
ce tadil edllenılJen, bau uni maıldc· 
ler de. lt,:erldee r~na bir tel!lr yapa
rak, deri üz.erinde ergenlikler husu
lüne ıwbeıı olalNllrler. (Hronmre), 
(lodure) gibi Uı'\fları çok kullanan -
lar d1', ~ ilaçların t4!6irile, ergen -
ilkler olduftı görülmii!J&ü.r. Ergenllk
lcrln teda\ isinde biraz. perhiı:o dik· 
kat etmek t:h.ınıılır: Hazım horusun-
da ferrnanta.o;yon , .e gaz yapabilecek 
ha1.mr git!: yemekleri, sucuk, past..ır

ma, çok biberli, baharlı gıdaları faz. 

Ja J'f'.mf'mell, inklbaz olmamalıdır. 
Gündelik yemek listt'Slncle, ta:r.P 

mey,·a \'e ycı:-11 &ehzelere daha gf'nlı: 1 
bir yer \'crıııek icap eder. Ağrı.dan 
balık yağı 'e bira mayası kııllanmıık 
bazılarında iyi gelir. Sabah, akşam, 
y ü1ü kükiirtlıi bir sabunla yıkamak 
~ok faydalı olur. Cerahat yapan er
genllklcrde bu cerahati yapan nıik· 
roplann »,ısını tatbik etmek icap e

der. He.r türlü tedavilere k~ı inat-
çıhk ~"teren baz.r erıı:~nliklerde IMı, 

Sinemanın en sevimli JÖN Prömiyeri 

POWIR' la 

Uzere beş maç yapacaktır. 1'"enerbah- celenmcsi, dimağında kuvvetle 
çe, Galatasaray, Beşiktaş klUplerl yer tutan kocaman tasavvurların, 
murahhasları bu ak~m bölgede top- hıroların, hulvaların gerrekletome· ı arak bu ma"lar t kk " J Y r·· Maamaflh, mld~. bar. ak huımMzhk· 

r
aanr vereceklerd"ı·r. ıa ında bir ka- sı'ne ma· n·ı olabilirdi. O zamana lan, pzlar \"C haznn hormıuncla hu· 

lıeklmln ta'l-sl~·ı-.. ııc, ma~j \'o elek· 
trik tcda\ llerl tatbik edllnıelldlr. 

Dr. NURİ ERGEXE TYBONI 
\'e S01'1A llE:!'.'.NlE - ED!'\A lUAl" OLİ\'ER 

kiRLAR VAR "T'fr~ ii'i 
namındaki son şahcseı·inin ilk iraesi şerefine 

~ GALA SUARESi 

Melih kulübüne döndü kadar kazandığı zaferlerin kendi. 
sine temin eylediği şan ve ıöhre-

Balkan şampiyonu Melihln Fcner
bahçe klUbünden istlfıı. ettiğini bun- ti, itibarı •bir anda yok edebilirdi. 
dan evvel yine bu sUturılarda yaz. Halbuki tasavvurlarını elde ede
mrştık. Öğrendiğimize göre Melih ıs- bilmesi için bu şan ve şöhreti 
tifa.ıımt geri almı' ve klUbtine avdet yalnız muhafaza ve ida.meye de· 
etmiştir. Futbolden de çekilmemiştir gwı· l, yenı· par!-''- zaferlerle t 
Fenerbahçe takımındaki yerini o.la~ ~ ar ır-
caktır. mıya ihtiyacı vardı. 

ŞEHlR TİYATRO SU TEMSlLLERI 
TJilPEBAŞI T1YATROSUND,\ 

DRAM KISMI il BU AKŞA'.\f 
saat 20,30 da 

Ayak Takımı Araı>ınıl :ı 1 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

KOMEDi KISMI 
BugOn saat H te Çoc4ık Oyunu 

Bu akşam saat 20,30 da 
D A O 1 

=================== U lllUhteşem filmde göreceğiniz yeni SWİNG BACK TO BACK ala
ittod dansı bUtün Amerikada btlyük bir rağbet görmektedir. Göz ka
~lıran dekorlar ... Cazip ve alakabahş mevzu ... Güzel kadınlar ... ve 

~alflde eğlenceler filmidir. Yarın e.kşnm için yerlerin evvelden aldı
~---••••rılması rica olunur. •••••••••llİI 

'~--------o __ L_M __ u __ ş __ H_l_K __ A_v __ E_L __ E_R ______ __,) . BARBAROS'un Prcveze zaferi
nin eski Vencdikte vUcudc ge
tirdiği sarsıntılar arasında ge-,.... _________________ , _____ ~ 

~eş·enın bir ihtiyaç, zevkin bir saadet olduğunu unutmayınız. 
çen mtittı!ş bir mevzu .. " RAHAT YATAK 

Amerikanın çok sevimli iki yıldızı : 

JOAN BLONDELL-MELVIN DOU~LAS 
tarardan heyecan ... Neş'eden hayat ... Kudretten azamet alan çok güzel 

bir film yarattılar: 

Fransızca 

kADIN PARMAGI 
ainemaaanda :-.. . ._LALE 

~Uytık bir zevk fırtınası, en gUzel bir neş'e haftası yaratacaktır. 

Aı.kerllk Hatıralarından: 

Dostum G. cepheye henüz yeni 
gelmişti. öıume, muharebeye henUz 
kanıksamamıştı. Cephe ruhuna nlış
rna.sı için kendisine arazi Uzerinde 
bir vazife verildi. 

o gUn akşama kadar arazi Uzcrln
de dolaştı. Yoruldu. Akşam yolu is
tihklırn askerlerinin barakasına dllş
tll. Yatacak başka hiçbir yer yoktu. 
Bu ufak müfreze kendi barakaları
nın içerisinde dostum G. ye ııandık
lardan bir karyola haptılar. üstline 
ot yaydılar, beylik s~rdllrr ve G. de 
bunlarm üzerine uzanarak hem~ri· 

'- lerln konuşmasını dlnlernlye başladı. 

~:----~~----------------------~------~~------------~------
Slnernaeılrk Aleminde hiçhlr filme nasip olmıyan bir muvaffakıyet 

BALALAYKA 
MELEK SINEMASINDA 

._30NCÜ HAFTASINA BAŞLIYOR 
~OA '\'E KOLTUKL~BIN:'ZJ DAİMA EVVELDEN ALDIRIXJZ 

YAZAN: 

rn. Şevki YAZMAN 
götUrliyor. Arada hemen uyanıyor, 

1 
bunların rliya olduğunu anlayınca 

1 
seviniyordu. Nihayet sabaha doğru 

daldı. Artık korkulu rUya görnıl!yor, 
Cephe gerisindeki bu b:ırakada tntlı bir uyku uyuyordu. Fakat sa

modadan bahsedilmez ya, Mehmetler 1 bahın alaca karanlığında bu defa da 
her giln 1<\lllandıkları dtnamltten altındaki sandıklarda takırdı başla

bahis açtılar. !Af dinamitten gelen mıştı. Bir Mehmet sandığın birisini 
kazalara intikal etti . Mehmetlerden bırakıp ötekini açıyor ve içlerinden 

birısl : 

- DinaıniU lAğım deliğine yerleş· 
tirdim, harbi ile sıkılayordum, birden 
patlayınca harbi geri frrladı; orta 
parmağımı kopardı dedi \•e akabln· 
de elini kaldırarak kopan parmağını 
gösterdi. 

Diğer biri buna benzer bir hlkAyc 
ile parçalanan omuz başını, Uçilnctl· 

sU ise yılrılan kalçaınnr gösterdi. Hi· 
kdyelerden sonra da vakit geldi. 
L!ı.mbayı söndUrUp uyudular. 

bir şeyler alıyordu . Dostum G. mcm· 
nuniyetsizliğini belli etmek Uzere ho
murdanarak bir yandan ötekine dön
dil. Mehmet onu teskin için öZUr di
leyordu: 

- Siz rahatuuza bakın. Ben işe 
=ideceğir:ı de, sandıklardan biraz di
rıamıtıc fitil alıyorum. Amma siz 
sakın rahatmz olmayın, uyuyun! 

Ertesi glln dostum G. kararıAha 
döndUğU zamlln yeni bir Yafına gir
miş gibi bir hali vardı: 

- Hı.yrolsun, sana rıe oldu? De· 
dik. 

- Dün akşam çok rahat bir ya-

BARBAROS 
DEVRiNDE 

VENE O IK 
BOY"K rOıtKÇE SöZLU 

tariht !flml, MİŞEL ZEV AK O
nun E O E L K ö P B V S U 
isimli romanmdan filme alın

mıştır. Mehter musikisi, cenk 
tth'kUleri, Gülbanklar ... 

ÖnUmUzdeki 

CUMA 
MaUnelerderı itibaren 

TAKSIM Dostum G. nin hiç te rahat bir 
uyku uyum.a.'ığulı, uyuyamadıtJnı 

tahmin edersiniz. Dediğim glb\ cep· 
heye yeni gelml' ve pişmcnıiş. Uy
kuda hep korlrolu rUyalar gördü. 
Dinamitler patlıyor. Harbi fırlıyor, 

orta parmağını. omuzunu k~a.ır.ru 

takta yattım. Dinamit ve fiUl san • S t NEMA S 1 N DA 
dıklarının üstüne kurulmuftu. Sabah 
bunu keşfedince içime birdenbire bir ••••ıG1ôs1' 1te1ril•cc1e1k1Ur •• •••• 
rahaUık geldi. Artık ben de aiadenlm~ 

Radyomuzda 
İmtihan 
.Yazan: OÇ YfLDIZ H uy:suzluğile m~c;hur bir 

arkadaş: 

- Radyomuz sazende ve 
hanendelerini yeniliyormuş, de
di, eSkiler için de bir tasfiye 
düşünulüyor olmalı ki onları da 
yeni namzetlerle harman etmiş· 
ler, üç -gündenheri bir mütehas· 
sıs !heyet huzurunda cayır cayır 
imtihan ediyorlarmış .. 

- Muvafık, dedim, devlet 
sa.de daktilo, telgraf memuru, 
zabıt katibi almak için imtihan 
açmaz ya ••. 

- Bilmem .• bana bir tuhaf 
geldi de ... Mesela utçu koltu
ğuna çalgısını alıyor, titr İye tit
uye imtihan odasına giriyor: 
cBuyrun bakalım di)"Orlar, bize 
nevadan bir taksim lutfedin .• 
sonra kürdilihicazkara geçerek 
biraz dolaşır. rastta karar kılar
sınız.. müddet altı buçuk daki· 
ka .. ) 

Adamcağız titriye ıtitriyc udu. 
nu akorda çalışıyor ve yine tit
reye titreye başlıyor mızrap aal· 
lamaya ••• 

- Neden hep titremekten 
'bahııc<liyorsun ••• Onlar yıllarca 
halk karşı ında icrayı aanate 
alışmış cesur ve pi§kin insanlar· 
dır. 

- Öyle amma halk çalgıcıyı 
beğenmezae dınlemez; yahut 
birisile konu arak vakit geçirir. 
Bir parça çakır keyif ise kes şu 
musibet i. Amma kafa şişirdin 
ha diye baiırır ve nihayet artis
tin kafasına yemiş süprüntüsü 
veya ta1>ağı fırlatır .. buna mu· 
kabil neticeden memnun kalmı. 
yan mümeyyizin zavallı adam' 
yapabileceği fenalığı bir gözü
nün önüne ıgetir. Sonra bu U· 

vallı artıstlerden en dü~ünü· 
nün bile kendine göre gururu. 
!bir kaprisi vardır ki belki en 
güzel şeyi ve @-udreti buradadır. 

- O halde İmtihana girme· 
ııin .. zodıyan var mı'? 

-- Var elbette ..• Viran ola
sı hanedeki cvlndü ayal... Ma
mafih öyle sanıy:orum ki buna 
rağmen onl rın en İyileri yine 
bu imtrhandan kaçacak ve miı
aahak orta ve altı derecede
ki artistler . arasında cer9yan 
edecektir. imtihanın acaba na· 
z.ari 'lmımı da var mı? 

- Herhalde olacak.. 
- Bu takdirde utçu taksim 

imtihanını kaza ız bdasz atlat· 
tise ona nevanın, kürdilihicaz 
ve rastın tarıhmi, aralarındaki 
İnce teknik faıiclannı, bu ma· 
kamlar ii:zerıne bestelenm iş en 
iyi eserleri ve sahiplerini sora· 
caklar ... Adamcağız şayet pra· 
tik:te muvaffak o lur da nazari 
kısımda kendınden daha fena 
ut çalan biri kadar cevap vere
meuıe? .. 

- Orası imtihan heyetinin 
'bileceği şey ••• 

- Bir sual daha .•. İmtihana 
girdbilmek için birçok madde· 
'lik bir şartname tanzim etmi§· 
ler. .• Kaç yaşında olduğuna, 
sıh'hi durumuna vesaireye ait 
vesikalar istiyorlar... Artist 
için mesela yaş haddi var mı· 
dır? 

- Elbette var:dır.. meseli 
sesi KaragÖzdeki Tıryakinin se
sine dönmÜ§ bir ihtiyar. hanen· 
de diye mikrofon kar~ına. çıka. 
n1ır mı}1 

-- Peki bu ihtiyarlık kaçta 
başlar} Sonra artistin sıhhati 
hakkında vesika istiyorlar. Me· 
acla ney çalacak adamın göğsü 
ve kolları düzgün de ~yet ba· 
caklarından lbiri tahtadan ise, 
yahut tan!burcunun kafasında 
'bir ur, gözünde hasta{lk varsa 
almıyacaıklnr mı} Methum Nev
res ne iyi vaktinde ölmüş .. 

- Neden? 
-- Böbrekleri ve bar.sakları 

!bozuk olduğu için imtihana gi
re:miyecckti de ondan.. sonra 
pek dikkat etmedim amma ar· 
tistin lhüsnü hal erbabından ol
duğuna, kim:rey e borcu bulun
madığına, üç aydan fazla hapis 
yatmadığına, içki kullanmadığı
ruı. dair polis ~ikası istemiyor
lar mı? 

-H?llll 
- Rad:vıodaki tasfiye imtiha. 

nı sade müzikçiler için mi? Kon
fcraneçılar, temsilciler vesaire 
iç:Dı imtihan yok mu} 

- Mümkün .•• 
- Ya işin ar.tietik kısmını 

idare c:dı:ıı.l.cr için} 
- Ona cia belki sıra gele· 

ce-k ••• 
- O halde en doğru sıra on· 

!ardan İfC b.şlamak olmH mıy
dt'? 

Hiddetle: 
- Bana bak uzun odjyout:n, 

dedim \le artık 06'1....;:• \ '•.:Mc• 

r-
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Gl. Metaksas 

Üniversite Profe
sörlerine Dadi ki: 

Türk - Fin Ticaret 
Müzakereleri Bitti 

Amerika Bahriye 
Nazırı Diyor ki : 

Sizden Vücudünüzün 1 Karşıl;klı Ti-:aret 6 Milyon Liralık Olacak, 
.. • Nakliyat Heisinki-Odesa Yoluyla Yapılacak 

Almanya, Türkiyeyi 
Korkutmak icin 

' Romanyada regıl, Ruhunuzun Bir müddetlenberi Ankara- racına müsaade etmediğiniz için 

K I
• t' da yapılan Türk • Fin ticaret temin edemeyişimiı:dir. Ordu Hazırlıyor anını s ıyorumı müz~ke~eler·i· neticele?"".iştir. Mesela bu arada b~.ğday, l\~ı· 

Tıcarı muı:akerelerı ıdare et· sır, arpa, pamuk, yun vesaıre . 
Atma, 12/13, saat 22,10 (Radyo)- mek üzere Finlandiyadan gelen vardır. Fakat memnun olduğu· 

Başvekil General Metaksas, Atina 

1 

heyet dun akşamki ekspresle Sof- muı: diğer bir cihet de vaziyetin 
tlnh•ersıtesınde profesörlere hıtaben ya"ya hareket etmiştir. düzetmesi anında ilk olarak bu 
bir nutuk söylıyerek demiştir ki: Heyet Sofyadan sonra Bükreş, gibi gıda maddelerini memleke· 

«Dışarıda, yalan o~ara.k. söy~endi· ı B~lgrad, Bra~islava, _Ma~rid ~e timiı:e ihraç için bir açık kapı bı
ği gıbl ben, Yunan nulletının hUrriye Lı:ıbona da gıderek tıcarı ve ık- rakışınızdır. 
tint l vetmedun. Bunu temin ederim. tısadi 'kombinezonlar tesis ede· ithal edeceğimiz emtia arasın 
Yunanlıların, gördUğUmUz şekilde cektir. lmz.a\anan Türk • Fin ti· da ehemmiyetli olarak 10.000 
dövüşmelcrıne sebep hUrriyet ve 15· car et anlaşmasına göre, bir :;ene ton yaprak tütün, 10.000 ton 
tıklAl aşkıdır. Bunun için çarpışıyor- zarfında iki .memleket arasındaki kepek, 4.000 ton susam yağı, 
la.r. ticaret hacmi 6 milyon Türk li· bilümum nebati yağlar, 200 ton 

cMcvcut: olmıyan bir hUrriyet için ralık olacaktır. fındık, üzüm, incir gibi kuru ye· 
dövllşf!Imez. Yunanlıların birçok fe- Ticari circulationu kontrol et· mişler, 1 50,000 parça ham ko· 
lAkcUcrine sebep, disiplin yokluğu • mek üzere iki.si Türk, ikisi Fin yun derisi, 300 ton zımpara. 500 
dur ki. ben onu temine çalıştım. DUş olmak üzere 4 kişiden mürekkep ton tiftik vardır. Bütün bu eşya· 
man, blzım lstiklAlimizl isteyince, bir komite seçrlmi tir. lar takasla ithal edilebilecektir. 
«Cc aretın varsa gel de al! ... > dedim. Anlaşmanı!} tatbıkatına bir Yeni anlaşmanın enteresan 

<İdealler için açtığımız mücadele- kanunuevvel 1940 tarihınden iti- diğer noktası da tediye bilanço· Amerika bahriye nazırı Krıox 
de sizden müzaheret istiyorum. Sizi haren başlanacaktır. sunda ingiliz lirasının yerine. Golumbia, 12 (A.A.) _ Bah-
mAnen silılh altına davet ediyorum. Dün anlaşma etrafında Fin ti- Türk lirası ve Fin markının kaim riye nazırı atbay Knox, mütare· 
Vazıfcnlz. cephede harp edenlerden carct mümessili Olavi Tammi- oluşudur. kenin yıldönümü münasebetıle 
daha mühimdir. Ben, sizden vUcudU· vuori bir muharririmize şu izaha· Fin tüccarı Fin merkez banka- söylediği nutukta şöyle demiştir: 
nttzUn kanını değil, ruhunuzun kanı- tı vermiştir: sında hesabını Fin markı üz.erin- «Yabancı memleketlerdeki ha-
nı ıstiyonım. Zafer bizim olacaktır. c- lki memleket arasında itha. den, Türk tüccarı ise ·ı ürk Mer- diseler, zamanın vahametini 
Büyilk mUttcfıklmiz tngıltcre ile be· lat ve ihracat kontenjana tabidir. kez banka6ında Türk lirası üze· kayda kafi gelecek •ekilde teker-
rab<:r kazanacağız. Fakat, farzı mu· .,. Fakat kontenjan tahdidatile de rinden hesap edecektir. rür etmektedir. Harp, son za· 
hal olarak kazanamıyacağnnızı ka· mukayyed değiliz. Mesda size Bugünkü anlamada kabul edi. manlaıda Balkanlara sirayet etti. 
':ıul etsek bile şan ve şeref bizim için ı İ kontenJ·ana tabi olarak 7.JOO ton len kursa göre, bir Türk lira~ı Orada talya, küçük Yunanistana 
zaferden daha Usttlndür. Selluloz göndereceğiz, fakat daha 37. 75 Fin markına tekabül et· taarruzla me~gul. Almanya İse, 

<lleri! Hep beraber ileri! ... > T · fazla ihtiyacınız olduğu takdirde 1 mektcdir. ürkıyeyi korkutmak ve Mısıra 

MiS IR 
Parlamentosu 
Toplanıyor 

Kahırc, 12 (-:A..A.) - Mısırın. har
be girip girmeme kararı; perşembe 
glinU parlftmentonun açılmastle ta
ayyün edecektir. 

Mısırda, İtalya harbe girdiğinden
bcri, cfkArı umumiye ikiye ayrılmış· 
tır. Btr kısım halk; başında. Ahmet 
Mahir Paşa olan cSaadlst partısb ne 
meylederek derhal harp ilfı.nı taraf-
tarıdır. 

bu yekunu da aşabiliriz. ı Münakale cihetine gelince; bu. kadar bir taarruz yolu açmak 
Tü&iyeye ihraç edebileceği- güne kadar iki kardeş memleke' maksadile Romanyada büyek 

miz mallar arasında bir milyon arasında ticari münase'bat Alman· bir ordu hazırlamaktadır. 
Fin markı kıymeti;de ziraat ma· ya üzerinden geçmekte; Tuna ve «Dün, Almanya ile Sovyetler 
kincleri, 18 ton kilit vesaire gibi Karadeniz yolile yapılmakta idi. Birliği arasmda yeni bir gör\q 
madeni eşya, Airam markalı Bugün Rusya ile ı_aptığımız yeni taatisi tesisi haber verildi. Al
ampul, 195 ton fayans ve porse· ticari anlaşmalardan istifade ede- manyamn bariz hedefi, dünyaya 
len eşya, 100 ton cam eşya, rek bu yolu artık terketmiıı bu· bakim olmak teşebbüsllnde, Sov-
6.000 ton kibrit çöpü, matbaa ve lunuyoruz. Bunun bir sebebi de yeller Birliği ile başka bir mesai 
sigara, parafin vesa.ire gibi nehir yolunun kış dolayıııile mü- birliği teminile vaziyeti kuvvet-
22.850 ton kağıt, 2.300 ton kar· ı nakaleyc imkansıı:lığıdır. . lendirmektir. Bu tehlkcnin önü
ton, 60.000 metre mikabı işlen· Helsinki - Odesa arasındakı ne söz ile geçemeyiz. Biricik ça
miş odun, kontrplak, madenler· demiryolu artık hem mesafeyi kı· re, buna icraatla kal'fı koymak
de kullanılan direklerden ve saltmı~ hem de daha ucuza mal tır. Söylediklerimiz değil, yaptık-
100.000 Türk liralık diğer eşya. et·mek. imkanlarını ve~ıniştir ve !arımız ehemmiyetlidir » 

irhal edeceklerimiz arasında bundan böyle bütün ıthalat ve Alb K .. I . ·• 1 
d

"kk b" 1 ·h · ·h b 1 ·· · d ı ay nox soz erıne §OY e şayanı ı at ır mcse e ı tıya- ı racatımıı: u yo uzerın en o a- 'h . . . 'h 1 nı ayet vermıstır: 
cınıız olan bır kısım malların ı · caktır. A ik h• h • • kal « mer a arp arıcı mı· 

ya mütemayildir. Fakat; alçaklık 
terefsizlik bahasına değil Ame
rika korkutulamaz! .. » 

Bulgaristanın 
İç Manzarası 

(Başı ı.trinclde) 

Kral Borise karşı ilk hamleyi kay
betmişlerdir. Bulgaristandaki ma
~et sıkıntısı da, halk tabakaları· 
nın kral etrafına toplanmasına ve 
toprak iştihalarının 'bile şimdilik 
gevşemesine sebep olmuııtur. 

Eğer mihver, Berlinde Sovyet 
Rusyayı kendi emellerine tabi 
kılmıya muvaffak olursa Bulga· 
ristanda hiç şüphesiz ikinci bir 
hamle baş\ıyacak, Bulgar lııtiklal 
ve mukavemet ruhunu uyanık 
zekası ve d mir gibi azmile tem· 
sil eden Kral Borisi, Romanyada 
yapıldığı grbi, bir manken haline 
indirmek ve Bulgar ımukaddera· 
tına mihverin menfaatleri bakı· 
mından haıkim olmak için elden 
gelen herşey yapılacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

3 İtalyan Taburu 
imha Edildi 

l&şı birincide} 

Üç tabur daha imha edildi 
Dün gelen haberlere göre. 

İtalyanların bu ricati, havaların 
fenalığı dolayısile ciddi müşkü· 
lata uğramıştır. İtalyanlar, Kala
mas ırmağının vadisinde çamura 
batmak tehlikesine maruz bulun· 
maktadır. Çekilmekte olan üç 
taburun da imha edildiği bildiril
mektedir. Takip ameliyC8İ o ka· 
dar süratle yapılmıştır ki, Yunan- 1 
h\ar, normal iaşe vasıtalarından 
uzaklaşmışlar ve ia~elerinin tay· 
yarelerle temini mecburiyeti ha
sıl olmuştur. 

İtalyanlar, Pindus dağlarında, 
Meçovaya doğru bir yol açarak 
Yunan kıtalarını, kuvayi külliye· 
den ayırarak imha otmek için en 
güzide Alp kuvvetlerine güven· 
mektc idiler. 

İtalyanların hedefi ne idi? 

Yunan milleti, cepheden ge-
1 

Bi>öreklerden idrar torbasına kadar yollardaki h3 talıklarm mıı..ıopıarıJ11 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ~alı.,mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını. 
eski ,.e yeni ~!soğukluğunu mesane lltlhahınr, bel ajtrısını, sık ı;ı1' 
idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idmr temin e
der. İdrarda kumların, mesanede taşların teşckki.ıliine mt\nl otur. 

DiKKAT: HEL:\fOBLO idrarıma teınl.ı:ll~·erek nuıvlleştırlr. 
F'ıhhat \'ekiıletlnln ruhsatını haizdir. llER EOZANEDE BUJ,t•Xl Jt. 

Uevlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedeli {4850) Ura olan 20000 Kg. motör ve dinamo yaC' 

(20/ 11/1940) çarşamba günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bl' 

nası dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (727) lira (50J kuruşluk kat'i tcmınat \"t 

kanunun tayin ettiği vesalkle birlikle pazarlık gUnU saatine kadar ıw 
misyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. (10185) 

L+ı 

Lira 

1 :?000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 '750 - 1600.-

" 500 - 2000.-

8 :?50 - 2000.-

35 100 - 3600.-

80 50 - 4000.-

':00 20 - 6000.-

Dığ<'r kısım halk ise, Başvekil Ha· 
an Basri Paşanın riyasetinde olan 

partiye meyyaldir ki, bunlar. Mısırın 
harbe gtrmcslne taraftar değildirler. 

Ahmet Mahir Paşa. parlAmentoya 
askeri vaziyet hakkında bir takrir 
\ereceğini beyan etmiştir. Binaen.il· 
le) h. ı;ok mühim müzakerelerin ce
reyan etmesine intizar etmek lfı.zım
dır. 

Günde 8 Saat ve Daha Az 
Çalışılacak işler 

len bu haberleri sakin ve mem· 
nuniyetle karşıla.mı~ır. İtalyanla
rın, muzafferane Atinaya girmek 
için te~bit etmiş oldukları tarih· 
ten bir hafta ııonra, taarruzlarının 
ba~tıca hedefini teşkil eden Yu· 
nan merkezini yarma hareketi 
akamete uğramı§ bulunuyor. Yu
nan sağ cenahına, Göriceden Se
laniğe do~ru olan İtalyan ilcri
leme teşchbüsü de mebde nokta-

Wilkie'nin nutku 1 eına kadar püskürtülmüflÜr. Sol 

Radyo Gazetesinin 
Neşriyatı 

Veygand Afrikadan 
Fransaya Dönmüyor 

(Ba'j tarafı l incide) 
<Fransız müstemlekelerine gelin

ce: Bunlar birer birer, hür Fransız
lar şefi General de Gnulle"c iltihak 
etmekta devam ediyorlar. Şimdi de 
Gayon müstemlekesi de Gaulle'e il· 
tıhak etmiştir. 

cBu, Vişl hUkümcUnln Afıi!mda 

otoritesine bUyük bir darbedir. 
l<"ransanın mlıneviyatı günden gii

nc ytıkselmektedir. Antaşılan Fra.ruıız 
lar, tngilterenln mağlfip olacağına 

zahıp olmuşlardı. Şimdi ise, Alman 
propagandasının kurbanı oldukları

nı anlamış gibi görtlntlyorlar. 
cGeç \-akit gelen bir haber dlkka· 

te şayandır. General \'eygand, \"işi 
hlikQmetlnln Anupa~a a \detl hak
kındaki emrini reddetmiş ve cŞimdl
llk Afrlkada kalacağı cevabını» ver
miştir. 

Şu halde Almanyanın, Fransayı 

harbe sürüklemek emeli suya düş • 

muştur. 

Beş ltalyan Taburu 
imha Edildi 

cYunan harekAtı: Yunanlılar, Gö· 
rıce cephesinde, mUhim bazı tepeler 
daha işgal ederek Göriceye hlkim ol· 
muşlardır. İtalyanların burada 3 fır
kaları vardır. 

Pindus'un temizleme amellyesinc 

devam olunuyor. 
Cenup cephesinde: Kalamas ırma

ğını cenuba doğru geçerek elae ettik· 
lerl kbprtl başlarında bulunan 2 top· 
çu ve Uç İtalyan piyade taburunun 
milhım bir kısmı, çekilmiye vakit 
bulmadan imha edilmiştir. 

Draç &ombalandı 
Atına, 12 (A.A.) Dlin gece, İn· 

gllız bombardıman tayyareleri. Ar
navutluğun başlıca limanı olan Dra
çı bombardıman etmişlerdir. Bir mah 
nıkat deposu tamnmıle, tahrip edil· 
mlş ve çıkan yımgın 160 kilometre 
uzaktan görtllmUştür. 

Diğer bir tayyare f,losu A v!onya 
limanını bombardıman ederek blr 
cephane deposunu berhava etmiştir. 

Hazırlanan Nizamname, Vekiller Heye 

tince Kabul ve Mer'iyet Mevkiine Girdi 
Ankara, 12 (Telefonla) - 1ktısal içınde c;alışılması icap eden ıfler ola· 

ve 8ıhhat Vckfıletlcrlnin hazırladığı rak tE>.sblt edilmiştir. 

Nevıyork, 12 (A.A.) - Dün cenahta, sahil müdafaalarını teh· 
akşam radyoda bir nutuk söyli-

1 

did eden tazyik bertaraf edilmiş· 
yen B. Wilkie demiştir ki: tir. 

cBiz, F ranklen Ruzvelte, yük- Pindus vadilerinde kurulan tu· 
ııek vazifesinde layık olduğu hür- z.aktan, Alp fırkasına mensup an· 
meli borçluyuz. Önümüzdeki dört cak 3 000 neferin kurtulabildiği 
sene zarfında, millet işlerinin na· tahrni~ edilmektedir. Bunlar, bü
zımı yüksek vazifesinde Allahın tün teahizatını terkederek küçük 
kendisine yardımını niyaz ediyo· gruplar halinde Arnaıvutluğa var-
ruz.> mıya muvaffak olmu§lardır. 

Wilkie; Amerika Birleş;k dev- Temizleme ameliyeai devam 
letlerınin, hürriyet müdafilerine 
techizat ve malzeme vermesinin 
lazımgeldiğini bir kere daha tek· 
rar ederek nutkuna nihayet ver-
miştir. 

ediyor 

Türkiye İt Bankasına para yatırmakla yalnız para bi~ 
riktirmİJ olmaz, aynı zamanda talihinizi de- dcnemİJ 

olursunuz. 

Keşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ~Kumbaralı ve kwnharllt!ız heo-
1 Ağusto!'I, S lkinclt.eşrln ta- saplannda en az em lirafiı ba· 

rihlertnde yapılll' lwıarJar koraya dahil edlllrlet 

gUndc ancak 8 saat veya daha az ça- ı l )-Bunlardan fazla hava tazyıki 
lışılması icap eden işler hakkındaki bir cm2 de 2,2,5 Kg. olduğu takdirde 
nizamname Vekiller Heyetince kabul 6 saat (2) • :ı-•azlıı. hava tazyiki bir 
edilmiş ve mer'iyet mcvkılnc girmiş- cm2 2,5 tan 3 Kg. a kadar olduğu 
tir. lakdırde 5 saaL (3) - Hava tazyiki 

YUrtıttUklcri işlerde veya işlettık· 3 ten 3.5 Kg. a kadar olduğu takdir- =============== 
Askeri Vaziyet 

Yunanlılar dün, bütün gün, 
münferit küçük grupları topla· 
makla meşgul olmuşlardır. Öğle· 
den evvel, 500 ki~ilik bir esir ka· 
fi\C$i ge!miştir. Her an yenileri
nin gelmesine intizar edilmek
tedir. Bu mıntakada alınan esir
lerin $ayısı 1,000 i bulmuştur. 
Evvelce daha birçok esir ahn· 
mış olduğu da malumdur. Tah· 
min edildiğine göre, İtalyanların 
zayiatı; ölü, yaralı ve esir olarak 
12,000 neferle takviye kıtaatın· 
dan olan bu fırkanın üçte ikisine 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
leri iş yerlerinde bu nizamnamede de ı saat. ( 4) • Tazyik 3,5 Kg. faz
sayılan işlerden herhangi birini ve- la olduğuna göre 2 saat (5) - Civa 
ya birkaçını devamlı bir surette ve- maden ocaklarile civa fırınlarında 
ya zaman zaman icra eyllyen iş ve- görUlen işler 6 saat. 
renlcr bu işlerin ne\•i ve mahiyetleri· Kurşun izabe fabrikalarının teksif 
ni çalıştıkları zamanları bunlar da odalarında biriken kunı tozları kal· 
çalı,,Urdıklan işçilerin sayılarım her dırma işleri için • saat. 
gUnkU işe girme ve çıkma, dinlenme Bir işçinin 8 saat çalıştırılması i· 
saatlerini ve gllnde birden fazla işçi cap eden işler de şunlardır: 
postası çalıştırılıyorsa bu postaların Kurşun ve arsenik işleri, cam sa.
ne tarzda ve hangi saatlerde nöbet nayi!, civa sanayii, çimento sanayii. 
değiştirdiklerini iş kanunu tatbika· havagazi ve kok fabrikalarındaki iş· 
tına temin ve takip ile mUkelle! ma· ler, tutya sanayii işleri, bakır sana
kama yazi ile bildireceklerdir. Bun- yii, alUminyum fabrikalarında yapı
lann doğrudan doğruya alt'lkalı ma- lan 1.şler, yilksek izabe fırınları işle
kama bildirilmesi lmkı\nsız ve yahut r!, kauçuk imalAtı işleri. 
gecikmeyi mucip ise mahallin en bU· Bu nizamname hUkUmlerine muha
yUk mülkiye {lmlrine bildirilmesi de lif harekette bulunanlar hakkında 
calzdiı·. Nizamnamede bir işçinin gün iş kanununun 110 uncu maddesinin 
de 8 saatten dnhn az çalıştırılması 

1
2 numaralı bendinde yazılı ceza tat

icap eden işler tazyik edilmiş hava blk olunacaktır. 

Molotof - Hitler 
(Baş tar!Lfı l lndde) 

Sovyetler Birliği halk komiserler 
reisi ve hariciye komiseri B. Mo
lotofu kabul etmit ve uzun müd
det ıörüfmüttür. Mülakatta, Al
man hariciye nuın Von Ribben· 
trop hazır bulunmuıtur. 

Hariciye komiser muavini De
kanof bu ziyaret esnasında Mo
lotofa refakat etmittir. 

Hitlerin muhafız kuvvetlerine 
mensup bir kıta Molotof geldiği 
zaman ve dönerken selam resmi
ni ifa etmiştir. 

Berlin, 12 ( A.A.) - Hitler • 
Molotof mülakatının iki buçuk 
saat sürerek saat 18,18 d e niha
yet bulduğu bildirilmiıtir. 

lngilterenin Moııkova elçisi 

hariciye komiser muavini ile 
görüftü 

Moskova, 12 (A.A.) - . İn· 
gihcrenin Moskova biiyük elçisi 
B. Cripps dün akşam Sovyetler 
Birliği hariciye komiseri muavini 
B. Vişnisky ile görüşmüştür. 

So'O'et matbuatı, B. Moloto· 

Çörçil Dedi ki : 
Londra, 12/13 (Radyo) - Başve

kil B. Churchill, Cha.mberlain ıçın 

yapılan ihtifalde bir nutuk söyliye
rek demiştir ki: 

<Chamberlaln, dUnyayı bu harpten 
korumak için elinden gelen her şeyi 
yoptı. Fakat, aldatıldı. 

cönUmUzde hAlA. ağır ve tehlikeli 
şeyler vardır. Chamberlaln, zaferi
mizi görmeden gitti. Fakat, mtleade
lenin en fena kısımlarını geride bı
raktı~ımlZl ölmeden evvel görmüş· 

tU ... > 

fun Berline yaptığı ziyaret hak· 
kında tam bir sükiıt muhafaza 
etmektedir. 

Molotof ıerefine ziyafet 
Berlın, 12 IA.A.) - D. N . B. Hari· 

ciye nazırı R. Von Rlbbentrop, Sov
yetıer Birliği halk komiserleri mec
lisi reisi ve Hariciye komiseri B. Mo· 
Jotof şerefine bu akşam Kalserhof 
otelinde bir resepsiyon vermiştir. Bu 
resepsiyonda B. Molotoftan başka 

sefırlcr ve devlet. parti ve ordu er
kAnı hazır bulunmuşlardır. 

(Bnşı ı.ılrındde) 

faaliyeti dc,am eylemektedir. ln
gillt. bombardıman ta~ yarelerlnin 
Taranto denlt. iissüne lıUC'um t',de
rek hir harp gemisini hıısara uğ"· 
ratmaları, 1tulyan denlzsltı geml
lerlnln de fruılhele ge<;crck İngiliz 
gemli erine lıli~urıı etıııt>lerl 'e 
:'\laltayı da ı;ık ısık ltıılyan tayya
relerinin LIHtretleri ortıı Akde -
nizdekl nıuİıarehclcrin arkası ke· 
ı.llmlyerek daha Liladc şiddetlene
ceğini göı.terınekledlr. 

Yeni ttıılyun ordu u kumanda· 
nının ~ az.ıyetı 3·erlndo tetkik et
tikten ~ e yeni gelen hlrllkler 
me,·kllerlnl tamamen aldıktan 
ııonra İtalyan ordusunun daha 
cldcli bir harekete geçeceği \e o 
z.&1nana kadar da Yunanlıların da 
ha hl haı.ırlaıunnları l~ln vakit 
bulablle<·ekleri tahnıln olunabilir. 

.'.\JA".'\Ş Cl!:PHESt~DE: Alman 
gündüz ,·e goce hlicunılarında de
glşlkJlk bir kııııın tay3 arelerlıı al· 
çakta.n uı:arak garnizonlara ma
kiıırll tüfekle hlil'uın etmeleri mli
nakale yollarına ı.aldırmaları ve 
bllhas a tavvare ,.e motör fabrl· 
kalarmı aramalarıdır. 

10/11 tngfllı ıece hllcumu ol· 
dukça geniş olan bombardıman 
ııa~ mı bir derece daha arttıra
rak Dan:rlg'e kadar uuma.slle 
temayüz etmekte<Ur. 

Gündüz hücumları ise bilhassa 
Loryan denizaltı li !IÜ ve Breat 
,.e civarındaki birkaç tayyare 
meydanı lizerlne şiddetle tevcih 
edUmlş bulunmaktıulır. 

AFRiKA CEPHE tNDE: ı·u· 
nanlstanda, orta Akdenlz, Libya 
,.e )fısır sahıllerlncle ve çöllerin
de de,·an1 edip giden kara, deniz 
,.e ha,·a muharebeler! manzurnetıi 
Sudan • llaheşlstan hududu:ıda 
Ko,ava ve G:ılaba.t mıntaka.sına 
kadar uzamaktadır. Yunan • ltal· 
yan harbinin geçen 1/S günü İtal· 
yaya y'fır olmıımı'itır. Akılı>nlz ha
va ,.e deni:r ınuharcbclerlnde ln
glllr. ılonanınasının ~ardoııyay-ı 
bombardıman etmesine mukabil, 
karşısına İtalyan donanması ye -
rlne hu.,·a kun•etlerl ~ık'tlıştır. 
Mısır ve Lilıya sahillerinde kar· 
ş•lıkh hava hllcunıları devam t>dlp 
gitmekte bulunmuş iken Habeş 
hududundaki harek~t dahi neH
<'e!il merakla beklenen bir mahiyet 
almıya baPjlaıru,tır. 

baliğ olmaktadır. 

Şilenin Yeniköy Vakıf ormanlarının ikinci kısım maktadan imal oltl' 
nacak ıooo kental kömür ile 730 kental meşe odunu açık arttırma)" 
çıkarılmıştır. İhalesi 25/11/ 9•0 pazartesi günü saat 14 dedir. tstckınerııı 
Kadıköy Vakıflar MüdUrlUğUne mUracaaUarı. (10605) 

İstanbul 
Vdhk Ük 
kirası tenılııat 

(1) senelik 

Belediyesi ilanları 

İtalyanlar Arnavutluğun 
İçerilerine çekiliyorlar 

Atina, 12 (A.A.) - Messa-
gero-d'Athenes ga~etcsi ııöyle di.. 72,00 5,40 Mahmutpaşada Tarakçılar soJtatmda 33 numaralı p· 
yor: hıkı zade medresesi C l ilA 3 sene mllddetle) 

c:Harbin on beş günü içinde 12,00 0,90 Fatihte lskenderpa.şa mahallesinin Çiftekmnrular soıca· 
halyanlar, kuvvetlerinin üstünlü- ğında • numaralı ve 64 metre murabbaı sahalı arıı• 
ğüne rağmen bütün bölgelerde (1 sene mUddetle) 
savaşı kaybetmiş ve karmakarı§Jk Yıllık kira bedelleri muhammenleri ile ilk teminat miktarları yu1C8rı· 
bir halde Arnavutluğa doğru çe· da yazılı gayrimenkuller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık aruır;;:;; 
ki\mişlerdir •.. ~ ya konulmuştur. Şartnameler. zabıt vo muamelflt :mUdürlilğU kaleıtl 

Avlonya limanı bombalandı görUJecektir. İhale 28/11/940 perşembe gUnU saat 14 de daimi encnrnetı' 
Atina, 

12 
(A.A.) _ pazıır gUnU, de yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplarlle gıalt 

bir İngiliz bombardıman tcşekkillü- günü muayyen saatta daimi encümende bu1mımalan. (10787) ~ 
nün kumandanı, Arnavutluğun en ---------------------------- t 
mühim limanı olan Avlonya limanı lllddeblmllllllllie Dafi 
üzerine yaptıkları hlicum esnasında Askerlik İşleri o•utouıl)et Yliddehmıumlllğlıtdt": 
bombalardan birinin petrol deposu Ü· ve~· 
zerine düşerek bUyük yangınlar çı- tsta.ntıuı. bAldm namzedi iken ~..ıııt 

rek C. JıılUddeiumuml muavlıtlll>' 
kardığını söylemiştir. Dığcr depolar Şabef 8 Da"t tayin kılman Mllnlr HUsrevtn !cile 
da da yangınlar çıkmıştır. 

Bu akın esnasında Ayn • Sarandı Fatih Aııkerllk Şabe5lnden: 1 - memueyetmı.ize mUracaatı. ~ 
Askerliklerine karar verilmiş olduğu -----------

de, büyük bir geminin bulunduğu halde muhtelif sebeplerle yedek su-
dokların Uzcrinde patlıyan bombala· bay okuluna scvkedUmemiş olan 
rın bu gemiyi hasara uğrattığı zan. yüksek, tam ve orta chliyetnamell
nedllmektedlr. İngiliz tayyareleri Us· lerle yine kısa. hizmet hakkını haiz 
lerine avdet etmişlerdir. olduğu halde kamplara iştirak etme-

tn-:ıız· tayyarelerı· Sardunya miş ehliyetnameslzlerin 1/Mayıs/941 
5" de Yedek Subay okuluna sevkedlle-
adasırıa hücum ettiler ceklerdir. Bu sebepten: 

Londra, 12 (A.A.) - Amirallik A _ 940 yılında. lise ve muadili 
dairesindE n tebliğ edilm!tur: mekteplerle daha yüksek mektepler-

Ark Royal tayyare gemisinde bu- den mezun olduğu halde tahsile de
lunan donanma tayyareleri Sardon- vam elmiyecek olanların. 
ya adasında Cagllcri l!manr ve tay- B _ yoklamasını yaptırdığı ve 
yare meydanını bc•ylarıuşlardır. He- Yedek Subay Okuluna sevkedlld.lği. 
def mıntakıısına bir çnk bombalar a· halde mektebe geç gittil!ilnden veya 
tılmış, intilAklıır ve yangınlar müşa sıhhi sebepten dolayı mektebin bu 
hede edılmlştir. D~man bnmbnrdı· devresine yetişememiş ola.'lların. 
man tayyareleri Ark Royalc t.anrnız c - Sıhhl m'\Zerctl hasebiyle er
etmlşlerse de hiçbir isr.bct kaydede- tesi seneye bırakılanların hemen şu-
memişlcrdir. beye müracaaUarı nan olunur. 

=============~ 
Sahibi ve Neşriyat MüdUrU: • 

Emin l'ALMAN - Basıldığı yet· 
VATAN MATBAASI 


