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Başvekil; İran, Fransız ve Japonya 
Sefirlerini Kabul Etti 

Ankara, 18 (A.A.) - Geçen gtin Reisicümhur İ!!lmet 

!nBnU'ye itima.tnamelerini takdim etmiş olan Fransa, 
Japonya ve İran bUyUk elçiler! bugün BaşvekAlette Baş
vekil Doktor Refik Saydam tarafından kabul edilmlş;lerdir. 

._!iya tı: 5 Kuruş SiYASi SA BAR GAZETESİ Yıl: 1-Sayı: 91 

Biti• Şe!ı!r, Kasaba ve Köylerde l<iın Etti Size 
Bu Karı 
Teklif? 
~ lmanya harbe girdikten 
~ aylarca oonra lıalya hükii· 
.. jtt' 
~il 1

1 1942 R0ıma sergisi için mil-
d:·a.r &arfetmekte devam ediyor. 
~ıJ• l ayyare yapmak için kulla· 
6>-ı bıl~cek paralar ve kollarla 
du. bır sulh abidesi kuruluyor
'· kı •ergicilik oahasında herhal
dı, ıl~riyc doğru güzel bir adım
ilı Bı_r sanat e•eri olarak ltalya-

-

Hariçteki Işıklar Söndürülecek 
Sokaklardaki Umumi Tenvirat Ve Nakil 
Vasıtaları Lambalarını M askelegecekler 
Hususi Meskenler Karartma Hazırlığı Yapacaklar, Işıkların Sön
dürülmesi Nizamnamesi Ayın 21 inden İtibaren Tatbik Edilecek 

?\ l'uzünü mutlaka ağartacaktı. , 

'l< O zamanki İtalyanın harp ha-
Mussolini binlerce halk huzurunda mutad nutuklan ndaıı birini söylerken Ankara, 18 (Telefonla) -

ı---------------1 Bugüı>kü r=i gazetede, hayatı
••' olmaktan ç.ok istifadeleri ------

1 

Mussoıı·nı· 
\er~e umumi ve hususi binaların lere ay nihayetine kadar mühlet 
haricindeki ışıklar söndürülecek- 1 verilmiştir. 
tir. Hususi meskenler karartma ı Nakil vasıtaları lambaları, yu· 
hazırlığını yapacaklardır. Bu, karıdan görünemiyecek surette 
ayın 2 1 jne kadar taİnamlanmış mask.elenecektir. 

Pu'dı. Deniz yolları açıktı. Ya· ı• t l l 
'narı uzak kıtalara gidiyor, a y a n ar 
d~""~ avında muvaffak oluyor· Nutkunda 
lı 'ı Harbe girenlerin bıraktıkları R ,· c ' at 

Yunanlılar 
Görice 
Önünde 

dof ukları hep ltalyan ticareti 

!duruyordu. Ed l Dedı• ki•• ı. talyayı ziyaret eden ve her iyor ar • 
~rafta refah eserleri gören ecne· 
d,'.•rc İtalyanlar §Öyle diyorlar
~ •Bizın, harbe girmiye niyeti
ı.y Yok. Eğer öyle birşey dü§Ün· 
tiofık bir sulh i,i olan 1.942 şer-

Tayyareler Ric'atin 
Bozguna Dönmeme

sine Çalışıyorlar 
~ ~ ıni uğraşırdık, yeni sinema 
tı kunnayı mı İ§ edinirdik?> 

lı.f idden öyle görünüyordu ki 

.qıYanın muallakta tuttuğu kılıç, Bir Yunan Filosu 
ı;, )a hesabına büyük bir kuvvet· 
~1 .. talya, bunu hiç kullanmadan Adriyatikte 
bij u turlu menfaatler temın ede-,;t Zaten İtalyan halkında zo- T y 
~il/ Habeşistan harbinden ve ha- aarruz aptı 
t 1 bir harp demek olan l~n- Atina, 18 (A.A.) - Dünkü resmi 
ı" &eferinden sonra harp arzu- tcbli..S-: ,,, 'd o 

cı den kalmamıştı. Gerek Epir mınta.kasında gerekse 
hü~ransa her türlü tahminlerin Görice ci\'arınd&ki dağlık arazide, 
~ ~hna olarak bir hamlede yere bUtUn cephe 1mtidadrnca muharebe· 
lklilince İtalyanın ağzının suyu ler devam etmektedir. Yeni esirler, 
, tı. «Arkadan bir tekme de ben toplar, havan topları ve her tUrlU 
"'• . h' -~ Yun, ganunetten tam ısse malzeme Yunanlıların ellerine gcçml· 
~rn.tı diye Fransız ordusunu, ye devam eylemektedir. 
'lin Un ha.l~n.de, arkadan vurmak 1 Askeri bakımdan bUyUk ehemmiye 
~ ~arp ılan ettı. Öyle hır harp tı olan tepeler, bilhassa tayyarelerin 
h ranaaya. karşı olan saffıası bUytlk mukavemetlerine rağmen iş· 
b'.:;'•n hemen silah patlamadan gal edilmiştir. 
.\ 1

1
• ~1cier va'ktile F ransanın İtalyan tayyareleri Yunan ı,t-hir 

.ln.~11.ra şefaretiı askeri ataşesi Ilı \'e köylerini bombardıman etmif ve 
k ~ Ceneral Dö Kürsonun eceli mitralyoz ate!Jlne tutmu.şt.ur. Hasar 
ı1~ iş, fırkasının başında harbın ve insanca zayiat yoktur. 
~ •. "• son gününde İtalyan cep- Atina, 18 (A.A.) - Reuter bildl-
lı •ınde d~şüp öldü. Adeta harb.e riyor: 
41,lıııek dq:i\, kaza kabılınden sı- Ricatıerlnin bozguna dönm•slne 

Patla·ması gibi bir şey... mA.ni olmak için İtalyanlar, Yunan· 
j I' •kat harp bununla bitmed;. Arnavut hududundaki muharebelere 
l~ıltere dayandı. Bunun üzerine büyük miktarda tayyareler iştirak 
ın!'lterenin Aicdenizde can da· ettiriyorlar. 
~ tı.nı keşmek vazifesini ltalya Epirde Yunanlılar arazi kazanmak 
.,~tıne aldı. lıalyanlar büyük bir ta devam etmektedir. Bu bölgede al
'tlt U hazırladılar, çölde ileri lıa· çaktan uçan İtalyan tayyareleri, dal 
tlrrı tte geçtiler, fakat eıonra yıldı· ga halinde Yunan kıtalannı bombar
Q l ha~binden vazgeçerek dur- dıman etmiş ve mitralyöz ateşine tut 
,: ~t. lngilizlere kuvvetlenecek muştur. İlk zamanlarda. bu bombar-

tıış vakit bıraktılar. dımanlar Yunan kıtaatının ilerleme· 

1 
Üçi.incü bir perdede Yunanis- stnt yavaşlatıp zayiat verdirmtş ise 

tt~tı.a. ültimatom vermek hidisesi- de umumt ilerleme devam eylemekte 
tı &Ördi.ık. Blöf tutuldu, harp clir. 

1 °ı>tu. cltalyan ordusu Se\aniğe İtalyan tayyarelerinin müdahalesi 
q~ ~1.dar zamanda varacaktır> ı Görlce etrafında ve Pindosdakl hare 

'Ye tahminlerde bulunan Avru- Mtı yavaşlatmadığmdan bu bölge • 
~~ '&kcri muharrirleri, tesbit et· 'terde Yunan ilerilemesi devam etmek 
:Itri .zaman zarfında harbin tedir. Yunanlıların kuvve! mAneviye 
d .ttı.a.vutluık topraklarına nakle- lerl mükemmeldir. Son gUnler zar
~ 1ldiiini ve en seçme bir dağ fır· tında. kendilerinden çok UstUn siJAh· 

.. ının ·bozulduğunu hayretle tarla mücehhez dUşman kuvvetlerini 
rtdi.iler. Ayni zamanda da lngi· tardetmekle hayret verici cesaret 
h"'lorc İtalyan topraklarına yakın göstermişlerdir. 
\t '"' ve deniz üsleri i.,gal etmek Alınan esir ve ganalın miktarı 
• ltalyan şehirlerine ve donan· Londra. 18 (A.A.) - Dally Tele· 

~l~ıtıa hücum etmek imkanları graph gazetesinin Atinadakl husust 
Ctılrruş oklu. muhabiri Yunanlıların iğtinam ettik· 
li· d' l . . .. !eri şeyler hakkında rakkamlar ver-

lltı a .. ı.se erın .scyrıne ~ore, şur~· mektedir. 
) - tuphe edılemez kı bu sanı.-
L '<le İtalyada birçok ;nsanlar Yunanlılar şimdiye kadar 3,500 
••nd ,_ (Devamı: Sa. 4, Sü. 5 te) 
b i kendilerine: cKim etti 'o ize 

"y . t unanıs anın İt 1 l 0 .. . _J k-
c ·w •• S""k w. ayan ar orıceue z 
ıgerını o ecegız " u·· l . . 7"' k ____ s erını , er 

2 veya 12 Ayda, Ne 
Ehemmiyeti Var ! 

Ediyorlar 

130 İtalyan Tankı 
Yugoslavlara 
Teslim Oldu 

Atina, 18 (A.A.) - Hudut
tan gelen <Son haberlere göre. 
Yunan ord-usu Cörice .kapıların
.dadır ve Yunan ordueunun ~h
re gir,meırinin lbir saat meselesi 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Yunan kuvvetleri, Göriceye. 
şehrin etrafında cenup ve cenu· 
bu garbi taraflarını çerçevele
yen Morova tepelerinden inmek
tedir. lta\yanların, Göricedeki 
üslerini terkettikleri görülmek
tedir. 

Yunanlıların Göriceye ini§\eri-
Muaaolini ni. bafka Yunan kıtalarının ce-

nupu gaı'biden ilerleyişleri takip 
Roma, 18 (A.A.) - Stefani etrni~tir. Bu kıtalar, İtalyan üs-

bildiriyor: aünü Erzakaya ve Epir bölgesi-
F aşi9t partiei umumi katipliği ne bağlıyan esas yolu kesmiştir. 

bugün, ta~ra federasyonları direk. Görieenin şimali şark.isinde, 
tuvarını Y enedik sarayında bir İtalyanlar, çok kuvvetli bir mu
toplanhya davet elımiştir. kavemet görmüşlerdir ve son 

Bu toplantıda ç.ok hararetli haberlere göre, Yunan!Jar, he-
tezahüratla karşılanan B. Musso- nüz lvan dağına tamamile hakim 
lini aşağıdaki nutku söylemiş, olmamışlaıodır. 
ezcümle demiştir ki: 1 b' Dahiliye nezaretine bağ ı ır 

«Arkadaşlar, Yunan jandarma taburu, müna-
Bugün fatiot partiti için bir sip bir mevkide beklemektedir. 

zafer gününün, milletler cemiye·. Yunan kıt~larının Göriceye gir .. 
tinde aza olan 52 devlet için de mesini müteakip. bu tabur, şe
hir hezi.met gününün yıldönümü,. birde ve cenubi Arnavutlukta 
dür. . . 1 1 k nizamın idamesını c ine a aca .. 

18 /teşrinisani/1935 tarihli 
Avrupanın tarihinde kati bir gün- tıt. 
dür. O gün, müthiı hodbinliği ve 600 İtalyan askeri, ı30 tank 
modaoı geçmiş idealleri Milletler Yuııoslavyaya teslim oldu 
Cemiyeti tarafından temsi\ edilen Belıırad, 18 (A.A.) - Bu· 
eski dünya tarafından ltalya ile ııün Gevgeli'den alınan haberle
Almanya tarafından temsil edi- re göre, dün gece 600 ltaiymı 
len Avrupanın genç ve ihtilalci askeri 'Ve 130 İtalyan tankı bu
kuvvetlerine karşı geniş ölçüde dudu geçerek Yuııoslav makam
i\k ve kati bir hücum teşebbüsü !arına teslim olmutlardır • 
yapılmı~ır. 

Resmen ve ne bugün ve ne de 
hiÇbir zaman tekzip edilmekten 
korkmadan teyit edebilirim ki 
harp mesuliyeti münha.sıran ln
giltereye yükleruniş bulunmakta
dır. 

Muosolini Polonya, Norveç, 
Belçika ve Hollanda ve F ranoa

(Devamı: Sa. 4, SU. S te) 

r Askeri Vaziyet'~ 
Yaza.n: Emekli Albay 
MEClT SAKMAR 

~~ karı teklif?> diyorlar ve de
ı,"' •tırı harp meydanlarına yayı
~·""k Yerde \ 942 Roma sergioi· 
~n itlerine devam edilseydi da
i hayırlı bir iş yapılmış olaca

ıtı.ı dü,ünüyorlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

Deniz Harp Okulunun 
164 üncü Yılı Kutlandı 

Bir hafta kadar evvel Plndos 
mıotakasuıda S fuıcll İtalyan 
dağ kuvvetlnlD uğradığı hezi
met, Eplr cepbeSlndekl İtalyan 
Uerleylşiol blisbütUn durdurıruya 
ve Görloedekl Yunan ta"&yikJnl 
arttırmıya ve genlşletmıye saik 
olmuştur. Görice mıntakasmda
kl mevzu muha1'ebeler şiddetle· 
nerek ve g~nlşllyerek anıuml bir 
taarrını mahiyetini almış bulun· 
maeından bu ,·aztyet karıtısmda 
Eplr ve &abil rnıntaka&ınd& bu
lunan ttaıyan ordusunun duru· 
mu tehlikeli görülerek geriye 
alınmıya ııa,ıandığı anJaıı.ılmak
tadır. 

Ne Yemeliyiz? 
~YgUnkü hayat şartları 
'Çerisinde orta kazançlı 
bir vatandaş her gün ne 

gıda almalıdır. 

Memleketimizin 
lQnznmış doktorları 

bu suale cevap 
veriyorlar 

Yarından itibaren 

VAT AN Sütunlarında 
---~~~~~------------~ 

765 nci Demir Bakla Merasimle Denize Atıldı 
Ananevi "Fasıı!JJ..a Plakisi,, Yenildi ·-· 

•ı 

• 

ı6S inci bakla merasimle ıdenize atıhrken (Yazısı 4 üncü sayfada) 

Yalnız sahil mıntakuındaki 
kuvvetlerin tesblt edilen hatta 
r.e.klUnclye kadar İtalyanların 
KalJbakl cıvarmdakl mevzilerini 
muhafaza etmiye çalışacakları 
tabiidir. Çünkil bu me,-zl düşer
se sahil arasındaki kuvvetlerin 
geri almmaları da. tehlikeye dU
şebUJr. Yunan kU\'\'etlerlnln l\fo· 1 
rava. silsilesini ele .ıeçfrmek üı.e· 
re bulundukları haberi tahakkuk 
ederse Göricenin dü,,mest de bir 
giln meselesi olur. Yunan ordu
su, ellne geçirmiş olduJu taar
ruz fırsahnı kaçırmıyarak ,.e İ
talyan takviye kuvveUertnl ken· 
dl arzularına göre detll, va.z.ıye
tlne cöre ,.e Yun.ani.darın tazyt. 
kine göre parça pal'(:a eepbeye 
sUrmiye meebur ederek muhat'e-
beyl kazanınıya çah!;maktR.dır
lar. Dağlık mıntakAJ.arda topçu· 
nun her yerde ve Krzı.1 otllldiğl 
derecede yardımı n1ümkün ola~ 
madığından \'C tankların mlida~ 
halesine araz.l mU.'i<llt boJuruna-

(Denım: Sa. •, Sll. 4 te) 

mız ve işimiz bakımından çok 
ehemmiyetli bir karar çık·tı: 

J§ll<ların söndürülmesi nizam
na1mesi, bu ayın 21 inden itrba. 

ren mev.kii tatbika konulacaktır. 
Bütün şehir, kasaba ve köy-

Türkiye 
Ve Yeni 
Nizam 

Berlin, 18 (A.A.) -Yan 
resmi bir kaynaktan bildiri
liyor: 

Yeni nizama, bütün Avru· 
pa devletleri ve Avrupalı bir 
devlet olduğu güçlükle oöy
lenilebilecek olan Türkiye 
gibi diğer birkaç devlet de 
dithil olacalotır. 

Bir ecnebi matbuat rnÜ· 
mcssillcri toplantısında Fon 
Papen tarafından oöylertil
miş olan ve pek de vazıh bu
lunımyan sözleıoden çıkarıla
bilecek mana ancak bu ola
bilir. 

(Denmı: Sa. 4, Sil. 5 te) 

Eski Fransız 
Ricali Tevkif 

Edildiler 
Daladye, Gamlen ve 

Blum Hakkında 
Tevkif Müzekkeresi 

Kesildi 

Eski Fransız Ba,kumand.M 
General Gamelin 

Paris, 18 (A.A.) - Hava• 
ajansı bikliriyor: 

Blum ve Daladier ile general 
Gamelin haklarında da eski ha
va nazırı Guy"la Ohambre gibi 
tevkif müzekkeresi .kesilmit ve 
Bourusoı\ tevkiflıanesine konul
muılardır. 

Bunlar, gerek milli müdafaa 
hazırlığını ihmal etmek, gerekle 

bu hazırlığı memleketin 
menfaatlerine aykırı aiya.aet veya 

kararlarla bilvaeıta tehlikeye dü· 
jÜrmek suretile vazifelerine iha· 
net suçu ile suçlandırılmaktadır
'ar. 

Keza Fransanın harbe giri~inin 

ı<.anunu esasi hükümlerine muha· 

.if olup olmadığı da arattırılmak

tadır. 

Amerikan Fabrikalarında 
infilaklar 

Pittoburg, 18 (A.A.) - Dün
.Ü şiddetli infilakın bir fabrika 
Jınasının yarısını tahrip ettiği 
,ğrenilmiştir. Mevcut 25 amele
len yalnız ikisi yaralanmııtır. 
Civardak~ birçok evlerin camları 
.kırıhnı~tır. 

1 
L. Millete düşen bir vazife var-

o acıtıo<ır. d H k d' . . ki . .. . ır. em en ı evının ışı arını 

Sokaklardakı umumı tenvıra- karartmak hem de komşularını 
tın mukelenmeoi içfo Belediye- ikaz etmek .•• 

Askeri Muhakeme Usulü Kanu
nunda Tadilat Yapılıyor 

Harp Tehlikesi Zamanlarında Tedbirler 
Alınması İçin Buna Lüzum Görüldü 

Ankra, 18 (Telefonla) - Askeri 
muhakeme usulü kanununun 53 Un· 
cU maddesinin de~lmesi hak

kında Milli Müdafaa vekHliğince ha
zırlanan kanun lAyihası meclise ve
rilmiı,tir. 

Bu maddenin değiştirilmesi hak
kındaki esbabı mucibede şöyle de· 
nllrnektedir: 

Asker! mubakeme usulü kanunu
nun 53 üncü maddesinde mevcut se

Denmı: Sa. S SU. 1 de) 

Manastrr ve Kosovaı İtalyan Muvaffakı-
Uzerinde yetsizliği Suriyede 

Yabancı Tayyareler Akisler Yaptı 
Yugoslav Arazisine Heyete "Muzaffer 

Milliyeti Meçhul Olmıyan Zafer 
Bir Tayyare Düştü Komisyonu,, Diyorlar 

Belgrad, 18 (A.A.) - Yu- Kahire, 18 (A.A.) - İtalyan-
goslav iotibbarat ajansı tebliğ . !arın uğradık\an muvaffakıyet· 
ediyor: sizlikler Suriyede akisler yap· 

1 7 teşrinisani sabahı ıaat 4 maktadır. İtalyan mütareke ko· 
raddelerinde yabancı tayyareler misyonu azası, ~imdi efkarı umu
Mana'Stır ve Keşova üzerinde ımjyeye gülünç oJmuştur. Halk 
uçmuşlardır. Tayyare dafi batar· .komüryonun adını <muzaffer ol· 
ya.larının şiddetli ateş açması ve mıyan zafer kom.ieyonu> koymuş. 
Yugoslav avcı tayyarelerinin derp tur. Daily Herald gazetesinın 
hal havalamnası üzerine yabancı Beyrut muhabiri, Suriyede efkarı 
tayyareler ·bombalarını ancak umumiyenin gittikçe İngilizler le· 
Keşova civarına ve iki köy ya- hine döndüğünü yazmaktadır. 
kınına atabilmişler ve derhal Efkarı ınnumiyenin bu tebed· 
uzaklaşarak Yugoslav toprakla- dülüne üç sebep görülmektedir: 
rını terketmişlerdir. İnsanca za· Birinıcisi İngilizlerin, İtalyanlara 
yiat yoktur. Yalnız hasar vukua kar§t muvaffakryetleri, ikincisi 
gelmiştir. Yunan muvaffakıyet\eri ve üçün· 

B-1- d 18 (AA ) G CÜ.SÜ de söylendiğine 00Öre, gene· .....,.ra , . . - ay- • 
ral Veygandın müstemlekeleri 

ri resmi surette bildirildiğine gö- rnibveT devletlere vermemiye az-
re, bir yabancı tayyare bu sabah mctmiş olmasıdır. 
Danikvgrad Üzerinde uçtuktan l\oSevcut olan ve gittikçe artan 
sonra cenubi Yugoslavya dağları kanaat tudur ki general Veygand 
üzerine düşmüştür. Yugoslav Fransız imparatorluğunun isya
mernurları, tahkikat için vaka nına engel olan aon maniayı da 
mahalline hareket etmiştir. ortadan kaldırmıştır. 

- Eminönü niçin ııenitletildi biliyor muııurı ? 
- Biliyorur.:ı, tramvay beldiy enler aığıınlar diye 1 
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Figat Mürakabe 
f/egeti Toplandı 

Valinin Reisliğinde Yapılan Toplantıda 
Odun Fiyatları, Lastik 

Ve T e ~ e.~ e Tevziatı İşleri Görüşüldü 

"Şehirve Nenzlekef Haberleri 
..... • _c - --

ı Eyüpte Yeni . 1 Siper ve Sığınakları 
Terkos Ceşmelen • • 

Yaptıfılacak Teftiş Edılıyor 

Şarap Satışlan 
Henüz Serbest 
Bırakılmadı 

Şehir meclisi dün toplandı. Bundan bir müd<let evvel ıa· 
., Geçen celsenin zaptı okunup ka- Talimatnameye Uygun Hazzrlanmadzgı rap imalatının yeni kanunla ser-

bul edildrkten 90nra meclis aza- be9t bırakıtacağı yazıhnı§tı. 
sından Lütfinin verdiği takrir A [ T 74 S ·ri k Memleketimizde garap itile it· 
dinlendi. Lutfi, bu takririnde su- n aşı.an l5 Zna , tigal eden ıarap amilleri kanu-

suzluk yü:.r.ünden sıkıntı çekmek- Bulundu, Yaptıranlara Ceza Tayin Edildi nun meriyet mevkiine girdiği ze-
te olan Eyüp halkının bundan babına kapılarak külliyetli ıarap 
kurtarılması için Eyüpte yeniden imal etmitlerdir. 

SöVASf 
üCMAL 

Yugoslavyanın 
Mukavemeti 

Yazan: Vahdet GOLTEl<I~ 

'bazı terkos çe§mclerinin açılma- Sığınağa Elverişli 1000 Eski Eser Var Ellerinde geçen senelere naza· 
aını teklif edj.yordu. Takrir kabul ran üç dört mieli ıarap lt'Oku bu- ı 

. edildi. lstan'bul, Ankara, fzmir gibi tedir. Talimatnameye uygun ıe· lunduran prapçıl.ar lnhiearlara 
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Çorludan getirilen etlerden büyük ıehirlerimizde pasif ko· ki.ide siper hazırlamadı'kları an- müracaat ederek ruheatiye iete

resim alınrp alınmaması hakkın- ru~ma iılerile meıaul olacak laıılan 74 kiıiye dün iıdare hey~- mitlerdir. Bu euretle, vaziyetten 

«Meçhub tayyareler Yuıo': 
lav toprakları üzerine yeni a~ 
taarruzda bulundular ve ~ 
nastır tekrar bom'bardaman ~ 
di. Bundan evvel ayni §eklJU'"' 
yaprlan tecavüzle bunun ar~ 
da bir benzerlik okluğ~ .~ 
bir fark da vardır: Bın~ 
Yugoslavyanın bir tahrik~ 
said olup olmadığını an bl 
için yapıbnı~ bir t~~La, 
seferki, Yugoa)avyamn, ~ 
gösterdiği mukavemeti k~ 
matuf bir hareket mah~ 
göstermektedir. 

'

da mülkiye ve iktısat encümen- ı ~ençlilc grıııpları tefkil edilecek· tince para cezaları tayin edilmiı- haıberdar o}an İn!hiaarlar idaresi 
lerinin 1müştereık mazbatasında tır. Bu gruplara dahil olacak tir. Seferberlik müdürlüiü lsta-n- ıarapc;ılara kanunun mcriyet 
Çorluda asri bir mezbaha bulun- g("nçler kısa bir kursa tabi tutu- bulda mevcut mahzen, sarnıç. es- mevkiine girmediğini ve ellerin

tduğu için ıburadan gelecek etler- ! lacaklar ve i~p ettiği zaman va- ki saraylar ve dehlizler gibi yer de mevcut "'1rapları da eskisi 
Filhakika, Yugoslavya .,_. 

gün, mthvcr devletlerinin ~ 
setine uymu§ olduğunu bir ~-ı. 
det evvel bizzat öa,vekillV' 
ağzile söylemiş olmasın~ 
men, yine o resmi beyan 
cümlelere sadık ka~ 
Yugoslavya mihver devied...,., 
nin siyaseti ile, ancak istik~ 
ni muhafaza şartile be,..,
olacaktır. Çünkü, Yueoel•~ 
mihver devletlerile her ne ~ 
dar cıbera'ber> bir aiıfa.et t~ 
etmek isterse de onlıara 111!, 
kum olmamayı istiyecek le.
milli istiklal ımefihumuna ~ 
unsurları havi bir memlekfllll"' 
Yugoslav \ıükfunetinin bunu., 
zarı itibare abnası ve muk•:; 
j1Tlet göetermesi mantığın eni .J&f. 

tiği birşey gM,i görümnekt_... 

.den ayrıca para alınmasının doğ- z;ıfe alacaklardır. Gençlerden altında bulunan hın kadar sığı- gibi ıatabilecckkrini bildirmiş-~ 
ru olmryacağı, ancak bu gi.bi et- mürekkep grupların itfaiye işile nak teabit etmiştir. ı tir. 
lerin sihrhi ve fenni l'ekil?~ n~kil- de me~.gu) ~~l"!'llları henüz bahis ~unlardan .mühir~ bir kı91:1ının ı Vaziyet.leri mütk~lle~n ... ~a-
lerine dikkat edilaneaının ıcap mevzuu degıldır. tadı) ve takvıye edılerek sıgınak rapçılar bır yanlış telakkı yuzun-

Fiyat mürakabe ıkornisyonu ı kilosunu evelce sattığını söyledi- edeceği yazılmakta idi. Bu maz- Alakadarlardan alınan malu- haline getirilmelerinin mümkün den girdikleri bu ağır masraFtan 

Fiyat mürakabe komiayonu Va linin riyasetinde toplantı halinde 

dün Vali Lutfi Kırdarın riyase· ğinden komisyon sattığı mallar- bata da kabul edildi. mata göre, paaif korunma işleri olacağı anlaşılmıştır. Bu artıda kurtulmak için alakadar makam-
tinde toplanmı~tır. dan müşterilere kilo ba,ına 1 2 Sokaklarda seyyar olarak do- 1 hakkında hazırlanmış . ve~a h~- ı tarihi büyük !birer kıymet taşı· Lara müracaat etmişlerdir. Bu 

Toplantıda odun meselesi gö- kuru§ ia-de etmesini de karar al· la~n ve ayarsız kantar kullan- zırlanmakta olan yenı bLr ta~ı- yanlara .da rastlan~a.kta, ?u.nlar- sene üzüm rekoıtesinin az olma
riitülmüttür. Evveke tcSbit olu- tına almııtır. mak suretile halkı aldatan kö- matname yoiktur. Yalnız bu ış- dan pasıf korunma l§ınde ıatıfade sına rağmen şarap istihsalatı ge
nan Rumeli ile Anadolu meşesi Otomohil lastiklerinde nazarı mürcülerin diğer kömürcüler gi- )erle uğraşan Vilayet Seferberlik 
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edileceklerin tadil edilirlerken çen senelere nazaran bir buçuk 
arB.'l!ındaki 35 kuru~luk fark bazı itibare alınacak kar .ha~di. yüzde bi Belediye zabıtası talirnatna- müdü~lüğü ~~vcut aıiınak ve si· k_ıy.met ve ı_nahiyetl~rinin ?eğişti- misli faz_l_ad_ı_r_. -o---
oduncular tarafından nazarı dik- 15 J k t ıı._ ' t - -1 J ) b t -1 t k J d kL t d 1 kt o ara csoL eaı mıştır. 1 mesine ti;bj tutulmaları kararlaş- per erın tcs ı ıne aevaın e me • rı mes ııe ı 'Ka e ı ece ır. 
kate alınmaksızın tatbik olunu· Son günlerde gelen 22 .590 tırıldı. 

rn~~~ef~~;~o:r:aun :~~~:J k=1~t1:r~e~:;;;~I t;i~~t~~i~:1~~; Hususi Otomobı"llere Fakir Üniversiteli- 4000 Fakir Talebeye 
ve mühendisini de davet ederek olan 16.871 sandık doörudan 

~:i~~~i~im:;:;sa~a:ınfau~i~1~a~~ ~~ğ;:r.~id~e~~:~7;rave:;!;~~~t;~ Benzin Verilmemesi lere Burs Verilecek Yardım Edilecek 
olmadığı kanaatine varmıştır. sandığa yii2ıde 15 kar haddi k<>n- için Emir Gelmedi Liseleri pek iyi derece bitirerek önümüzdeki aydan itibaren ilk ve 

Komisyıon her iki meşeyi tef- rnuttur. Bu. gelen tenekelerin, Universiteye bu sene kaydolmuş ve orta mekteplerle, llaelerde bulunan 
rik etmeksizin ikisine de 435 ku· ancak yüzde 25 idir. Hususi otomobillere benzin verıl- üniversitede bulunup ta sınıflarını fakir talebelere yemek ve kitap ve-
ruş azami fiyat koymuştur. Komisyon bu tenc'kelerin tev- memesine dair olan kararname şeh- ı pek iyi derece ile ~eçmlş olan tale- rilmlye b~lanacaktır. Fakir talebe

Anadolu ile Rumeli meşesi ziatını da karaTlafhrmı~ır. Alı· rln bu işle iştigal eden makamlanna belere bu sene de ayda yirmi lira leri. smrt muallimler! seçecek ve lda-
arasındaki fiyat farkı tamamen nan karara göre, !bir kısmı yine henUz tebliğ edllmeml~tır. Bugün olmak Uzere bUrs verllecektır. reye blldirecekUr. Yardım edilecek 
serbest rekabete ·makılmıştır. petrol ıirketlerine, milli konser- tebliğ edileceği umulan bu kararna- ı Geçen sene bu iş için ayrılan pa- talebe miktarı dört bin kadardır. 

Bundan sonra ıron günlerde va fabrikalarıne, bisküvi, çikola· mede !mme hizmetlerinde çalı,an ra 6ll0 lira idi. Bu paranın 4677 11- Bu maksatla mekteplerde te,kU 
memleketimize gelen ithalat eş- ta imalathanelerine, İzmir, Edre- ot~btlsk ve kamyonlar~ müstesna tu ı ruı bu seneye devredilmiştir. Muh· edilen komiteler •lmdllik ihzari taa-
yasının tevzii ve fiyat tcsbiti me- tu 11:.ca ve hunlara J .ne eskisi gibi telif mUeeseseler bu ma.ksatla Unl-

mit mıntakasındaki yağ fabrika- benzin HrilecP.ktir. liyette bulunmaktadırlar. 
s('lesi bahis mt"VZUU olmuş ve verslteye yardımda hulunınrya batla- -
k D . · ıik L" . d ş· arına dağıtılacaktır. Ayrıca yo- Hususi fl}lerde kullanılan kamyon mıflardrr. Bu birkaç ay içinde yapı-
omuıyon erıcı ımıte ır- .. ve otoblls pek azdır. 

kt"tinin getirttiği Krcpso)e yüzd-e gurt, süt, krema sanayiinin ihti· o---- lan yaı·dım H>OO liradır. Bu seneki 
1 j bir kar haddi tesbit etmİ§lİr. yaçları da nazarı iti'bare alınmış· • yardrmm Uç, dört bin lirayı bulacağı 
ithalatçı getirttiği malın 8000 tır. Jtalyaya Balık tahmin edilmektedir. 

Bu vaziyetr. göre, bu sene çalışkan 
• • • • Gönderilecek fakir talebelere verilmek Uzere Uni-

ocaklarln a lnclr Dlkllme • ı versiterıın elinde dokuz hin liraya Sl Bırkaç cUndenbcrl balık ıhracatı 
yakın bir para bulunacaktır. 

1 durmuftu. Fakat dUndenberl Yuna- Talebelerden bir kısmı bUts iste-

/ 

' nistan ve Bulgarlsta na balrk gonde-

Lô.zzmgelen mişlerdir. er er rilmiye baflanmı,tır. ----J---
İtalyadan da vtlkl talepler tJzerine Memleketlerine 

tüccarlarımrz allkadar makamlara 
lstanbulumuzun şura.sında, bura- 1 Daha Cazla duramadrm orada. Tel- mUracaat ederek ltalyaya da ıhra-

ında gızlt pansıyonlar sinsi, sinsi lll ile mndanıı yUz yUze bıraktım . . 
faaliyotıcrıne devam ediyorlarmış.... kendimi sokağa attım. • , c~ta müsaade olunmasını ıstemişler-

t, lttı~ım zaman bu habere pek 1 BU ilk ddcd dır. 
Y en e, zabıta başmemur- Ö~rendi".-lmlzP göre Itıı.ıvaya ihra-lnanmamıştım. ÇUnkU, herkes gıbl lu""' d kil bl d b b • 

o•ın an eme r ostumla. karşı- ' cat ancak akreditif temin olunduı!u ben de blllyordum ki, pansiyon açıp Jrıot " dUkl ı · l ~ 
-Yt ımb' gur .. er mı anlat ım. Mu- takdirde yapılabilecektir. Akredltifir. ı )etmek, her memlekette olduğu gl- ha a ım teessurden kırışan alnını 

hi, bizde de ldnrl, fnzlbntl, sıhhi ha- l ğ şt ' 1 hazrr oldutunu bildiren her tUccara 
zı kayıUara, ayrıca da mali mUkel-

1 
u urur <en: lisans verilebilecektir. 

le!lyetlcre tAbldır. Binaenaleyh, bu - Esetıe söyliyeyim ki, öyledir. oı----
mcvzuat harıclnde pansiyon açıla - Mk lktarları binlere \"Aran bu ~ibıler, Piyasada: 

lraladrkları evleri, apartımanları maz, gizlice açılsa da uzun mUddet 
l!<!letllemez. oda oda döçer ve kiraya verirler. BuWtea UAç ptlrtlleeek - Piya

nda mevcudu ualmq olan tl&çlann 
aruında bası çqlUerln hariçten re· 
llrtilmMine lUzum görUlmektedlr. 
Ecza depocuları bu çeflt IJAçlann 
bir llateelnl hazırlamı9lardır. Llate 
Sthhlye Vekf.letıne rönderlleceJttlr. 

Bu kuvvetli kanaatin tesiri altın-

da Beyoğluna çıktım . ..... Sokağında 
hanı şu herkesin bildiği kahvehane
lerden birine uğradım. DclAleUcrlnl, 
ufak bir ücret mukablhnde, temin 
ettığım dcllflllarla ayrı ayn gezinti
ler yaptım. Neticede, gördüğüm 

rnrbzullyet karşısında şaşırdım, par
mak ısırdım. 

Çıinkli, her tellAlın, cPansiyondun 
diye gösterip gezdirdiği evlerin ka
pılarında, birkaçı müstesna. olmak 
Uzcre, bulunması icap eden levhalar, 
hiç te gözüme illşmedl. HattA, evler
de yatıp kalkanların isim ve hil\1yet
lennln yazılması usulden olan defter 
!eri bile yoktu. Fakat, bu yokluklara 
mukabil, her evde kadınsız erkek
ler, erkeksiz kadınlar ve birçok ,ey
ler, gözlerime çarptı. 

Benden, hiç ftlphe yok ki, ayni 
zamanda pansiyon sahibinden bolca 
birer bahflf koparmak için, artsız 

aruız dil döken tellAUardan biri, i· 
nandıtı çekingenliğimi gidermek i
çin, bakınız ne dedi: 

- Kapılan tabelAlı pansiyonlarda 
hıç rahat edemezsiniz bayım. Mese
lA, odanıza gelecek bir kadın mlaa
tirlnlzle bqbaşa verip bir iki kadeh 
bira içmek, bir iki dostla blrl9'iP 
f(lyle bir poker partisi çevirmek is
terseniz, ev sahipleri derhal suratı 

aaar. Nenize gerek öyle tabela. def
ter aramak, ince eleyip sık dokuma· 
ym, size bu evde bir oda verelim .. 
Çok rahat eder, bana da dua ..... 

Pansiyonun sahibi Madam, tellllın 
aö&UnU kesti. SUrmell gözlerinin sUz
gUn bakışlarını m!Uıalı bir eda ile 
ytızUmde gezdirdi. Çığlıklı ve taUı 

bir gliliıljlle: 
- Yavrum. Dedı. Doğrudur Mös

yö .... dedikleri. Geleninizin, gldeni
n!Sln karı,anı, gi:lrU,cnl olmıyaeak

tır e\'lmde. G6rdUnUz, odalarım ve 
takımlarım güller gibi kokuyor. Ya 
ltlracılanm, kadını da erkeği de Jicn-
41 hallerinde ve çok nazik insanlar
~ır. Mısafirlcrlnlz olduğunda, salon
daki radyoyu açar, danseder, serbest 
llerbest eğlenebilirsiniz. Daha ne dl· 
Jeylm bilmem ki .... 

Resmi panslyonculuktan hiç te farkı 
olmıyan bu meşguliyet ve ticaretle· 
rinl saklar, diğerlerinin tAbi bulun· 

duklan kayıtlardan, mUkelle!iyeUer
den, daha acısı da, ahlAld ve inziba
ti muayene ve mUrakabelcrden bile 
kendilerini kurtarrrıar. Eskidenberi ========-==-=--=-==== 
kanayan ve kapatılamıyan bir yara
drr bu. İşleri, gliçleri bılinmiyerı sU
rlllcrle bekAr kadın ve erkeklerin, 
yUZlerce çiftlerin yuvalandıklarr hu 
yerler, hiç ~Uphe yok ki, fuhşa ol
duğu kadar; kumar, eroin mUptell
larına. hele '11 :zamanlarda, birçok 
şüpheli adamlara birer melce, daha 
fenası da, birçok hastalıklara rnem-

ba olmaktadır. 
Dedi ve lllve etU: 
- Haydi biz vaktlle muhtelit ae

beplerden dolayı yapamadık. Fakat, 
umumi ahllk ve aatlıtın korunma
sı nlmına, bu J'l&ll yerlerin ve klrll 
ellerin yıkılıp kınldıtını bugün oı

eun söremlyecek miyiz? .. 
MiM SIFIR 

Giden Yunanlı 
Gençler 

Yunaniıtana fltmek için mUraca
at eden Yunanlı gençlerin adedı gUn 
geçtikçe artmaktadır. Geçen cumar
tesi gUnU giden 60 kişıllk kafileden 
b~9ka gitmelerine müsaade verilen 
ve vıze muamelesi ikmal olunan di
ğer bUylil• bir kafıle de çarşamba 
günil Yunanistana_ hareket edecektir. 

Poliste: 
Kah~·ecı ı;:ırağını yaralamış - Sa

bıkalr Mehmet Sirkecide blr kahvede 
para metıeleslnden çıkan kavga ne
Ucealnde kahveci çırağı HUseyinl br
çakla a#Jr surette yaralamıştır. 

Mehmet yakalanmı,tır. 

Denizde bir ee9et bulunda - Dün 
ııabah Ortaktly açıklarında bır er
kek cesedi görülerek sa.hile çıkarıl-
mı,tır. 

45 yaşlannda tahmin edilen bu ce 
11edin kime ait olduğu teablt edile· 
rnemişttr. Ceset morJ'a kaldırılrnL'· 
tır. 

Üniversitelilerin 
Fakül Pasoları 

telere Geldi 
YUkaek ticaret ve lktıaat takWte

sı il~ yU)t3k_o_rman mektebi talebe
lerinin pasoları evvelki gUn, Univer
site talebelerlnki de dUn gelmiş ve 
fakUltelere dağılmıştır. Yakrnda ta
lebelere verllecek Pasoların şehir 

nakliye vasıtalarında kabu!U için MU 
nakallt Vekrtletl tarafından allka-
darlara emir verilmiştir. 

Pasolara hor CakUlte isminin ilk 
har!! ile talebenin isim ve numara-
sı yazılacaktır. Hariçte ışı olanlara 
paso verilmiyecektir. 

Hariçte işi olduğu halde bunu giz
llyerek paso almış rılan talebeler 
hakkında şirketlerce takibat yapıla
caktır. 

Maarifte: 
Vnhenltede kayıUar kapandı -

Üniversiteye kayıt ve kabul müdde· 
ti H/11/940 tarihinde bıtmiştir. An
cak, bu tarihten evvel mUracaat e-
dip vaziyeti liselere sorulmuş olan 
talebelerin kayıtları yaprlacaktır. 

ErzlBcan zelzel881nden kurtulan 
çocuklar - Erzincan felrtketinden 
kurtularak şehrimize getirilmiş olan 
kimsesiz çocuklar yatılı köy mek -
teplerine yerleştirileceklerdir. Bele
diye muhasebesi bu iş için yapıla
cak para yardımmın miktarını vila. 
yete bildirmiştir. 

Evlatlık Edilen 
Bir Kız Hırsızlık 

Yapmıış 
Kasımpaşada oturan tüccar· 

dan Neşet, Ulviye İsminde genç 
bir kadını evlat gibi evine almış 
ve ona birkaç oda taMİs etmiş· 
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tir. Bekir ve çoellksuz olduğu 
için bütün sevgisini Ulviyeye ver
mi!Ştlr. Neşet evvelki gün gece 
evine döndüğü zaman her tarafı 
karmakarışık bukn~. kasasına 
ba.kınca bir hırsızlık karşısında ! 

kaldığını anlamıştır. Hemen Ul-ı 
viyenin kapısını çalmış. Ulviye 
derin bir uyıkudan uyanıYoOnnU§ , 
gföi dıoğrulmuo ve birfey mi ol
du, dedikten sonra 90faya fırlıya. 
rak: 

Belgrad hükUınetinin mih.., 
devletlerinin :tazıyik veya~ 
rikleri karşısında itıtilaz ...., 
olduğu vazwet de pa91if P 

naklen ziyade, daha fazla. ~! 
kavemet kelimesi He ifade Ol"' 

nabilir. Memleketteki faıist ~ 
tisinin ıternayıü) ve arzul•_:;. 
kar§ı Cvetkoviç hükQmeu
yeni aldığı tedbirler ve bu ~ 
ti liderinin tevkifi, ~eıv
Yugoıılavyanın, mihıver de~ 
)erinden gelecek herfıangİ ti 
tahrik veya taarruza d~~~ 
daha fazla mukavemet emw
karar ver.miş bulunduğunu ,. 
termektedir. 

- Eyvah benim seccadeler de 
yok ..• 

Neşetin kasasındaki 1800 
lirası tle kıymetli scocadeleri de 

aomfmı~tır. İt polise aksetmiş, 
tahkikat derinlottirilince, hıraız· 

lığın Ulviye tarafından yapıldığı 

neticesine varılm~tır. Ulviyenin 

yatağı içinden çalınan paralar ve 

seccadeler çıkmııtır. Suhanah· 
met birinci ceza hakimi dün Ul-
viyenin sorgusunu yaptı. Her~yi 

itiraf ediyordu. 
Hakim tevkif karan verdi ve 

dosyaeile berıııber müddeiumu

miliğe iade etti. _ 

Türk lngiliz Adli 
Müzaheret 

Mukavelenamesi 

Bunda da ltalyanın Yu~ 
tan harekatında uğradıiı ;.t 
lubiyetin ıtesiri olduğunu -~ 
haklı olarak düşünebiliriz. ;, 
ra, ltalyaya karşı Yunani ~ 
'bu kadar şiddetli. ve galip 
mukavemet gÖStermemİ§ ohd" 
dı mihvercilerin Yugoela'f1' 
üzerindeki tazyikı §iiphe9i% ~; 
ha fazla olacak ve daha a:r: Dl' 

mukavemetle karşılapcaktı. 

İtalyanın uğradığı aakert ~tY 
vaffakıyetsizlik, bu eur~ 
mihver devletlerinin en yP"' 
komşularına karşı bile nüfut}•• 
rını kırmış ve Yunani.tanın 111"t 
t-ıarebede aldığı üstün vazit~• 
Yugoslav komşusuna da dP"" 
fazla mukavemet ilham eusdf 
tir. 

Kont Cianonun bueünterd• 
Berlinde yapacağı ltcrnasl•rı' 
da mühim neticeler verebileee" 
ğini pek düşünemeyiz. 

Yatllı Mekteplere 
Meccanen 3500 
Ta:ebe Altnacak 

Maarif Veklleli lstanbulda ıtle.,. 
cut yatılı orta mektep ve il.leler• •• 
lına.cak leyli ve meccani talebe a6" 
dini arttırmıştrr. Şimdiye kadar ıct• 
bul edilen iki bin talebeden ınıd' 
ayrıca bin beş yüz talebe dalı& .ıs 
nacak ve bu ye~n Uç bln bet ~ 
doldurulacaktrr. Maarif idaresi 111> 
işin tetkiki ile meşguldUr. 

Müteferrik: 
tngU~r«ıd~n yirmi harman maJdO" 

al getlrlldl - İngiltereden gettttil; 
cek olan ziraat maklnelerlnln.~..dll 
k..-mı 1lmanımıza getirilerek IUP""-. 
ten çıkarılmr,tır. İlk parti yirrP 
harman makinesi ile Uç yUz ~ 
pulluğudur. Bu makineler ~nı -"'· 
burada kalacak ve Ziraat veıc&I ... 
nln muvafık gereceği ziraat nııııı-· 
kalarma gönderilecektir. 

TAKVİM 
19 lKİNClTEŞRİN J 940 

SAL 1 
YIL: 19.ıo - Al:': 11 • otJNı "' 
RUMİ : 1856 - 2 hıclte'Jrln: : 
HiCRi: 1859 - ŞEVVAL : 1 
VAKİT VASATI EZANI 

GUNEŞ: 
vuLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI : 
İMSAK: 

6,51 
11,59 
U,83 
16,48 
18,24 

15,0S 

--2.02 
7,10 
9,.U 

ı2.00 
ı,35 

12.19 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

)JILLA B.Ull Yazan: 

Akber Şah Ölüyor, Şeyh 
Baba Tahta Çıkıyor 

-39 -
~Saray vakanüvisi Akıber Şa- delikanlının gamlı .çehresi gözle· 

baetalığı hakkında diyor ki: rine ilişti. cBelki de günün birin· 
d" ~Hekim Ali, tıp sanatında id- de bu delikanlının ruhunu avla· 
b.~-~tiği büyük hazakate rağmen rız> diye kendi kendilerine ümid 
~it bir hata işledi ve cehale- ve teselli veroiler. Bu delikanlı 
~ ortaya koydu. Hastalıktan Aıklber §ahın torunu ve Şeyh Ba
~ ta •ekiz gün geçtiği halde he-- banın ikinci oğlu Hür.rem idi. 
ltı'rtzı Ali hala bir teşhis kondura- Anıber racaaının kızından olan 
ş ldı ve ilaç veremcıdi. Akber ilk oğlunu annesi ve büyük an
r ahın hastalığı ve zafı artıyordu. nesi büyütmüştü. Hunerni Ruki
\" ll!tat buna rağmen her gün di- ye almış büyütmüştü. 

1 
' 11' çıkıyor ve tdhasınııı saygı· 1 Şeyh Baba sonradan yazdığı 
ltıııı kabul ediyordu. 

1 hatıralarda şöyle diyor: cÜvey 
tııı~aetalık nihayet yataktan kı- annom Rukiye, oğlum Hürremi 
~tnııyacak kadar ileri gitti. guya kendi oğlu imiş gibi, hatta 
~ r Şah yatağını divan oc:huıı- belki de ondan da bin kere faz· 
tı Penceresi önünde yaptırım1ş- la seviyorıc:lu.> 
ı · Oradan her gün bir defa hal- Rukiye, Htirrerni büyük baba· 
~ .Rörünüyordu. Neıeai daima sının bir modeli olarak yeti~İr· 
il ttınde idi. Gözlerinde nurlu bir miye muvaffak olmllflu. Bu se· 
t •rıltı vardı. Senelerdenberi sa- bepJ.e delikanlı ıbüyiik babasına 
~~ında yqıyan ~rtekizli cizvit çok dü§k.iindü. On sekiz gün 

1
• ll:Yıon.erleri, kendisini eon nefe- müddet, hastanın yateğı yanında 
~e hıriatiyan.ctmiye ka~ıştılar. diz çökmüş, oıtunnUf, oradan 
b·· ber Şatı, bütün dinlere karşı k'll1dırmak, biritaç saat jçin ol
~l'iik bir tesamüh ~öeterdiği sun yatırmak mümkün ~hnamış
'1 11 ıhu cizvitleri .<le ~rayında tı: ~.?cuk, baıb~~ı?.m oekklen ge
l"fılcoyuyor ve vakıt vakıt muhte- çırdıgi hayatı kotu bulmakla be-
1 d.in aalilderi· arasında tertip ı ralber onu da candan seviyordu. 
Cbtiğj rnünakaııalara onları da ka- Şeyh Baba da çok müteeasir
r.'!tıtryordu. Sonra oğullarına dil di. Babasının yatağından uzak· 
~Rretrnelerine, hocalık etmelerine !aşmıyor, hakiki ibir teessürle 
e müsaade etmifti. göz yaşları döküyordu. Babasın· 

d" Ci~itlerin kendilerinde başka dan ders almıya yeni baılaımıştı. 
• ııılere karfı müsamaha olımadı- ı T ahıtında gözü yoktu. Onun ya
~ İçin !bu muameleden dolayı şamasını ve beraberce çalışmıya 
~İde dü üy.orlardı. Vakit vakit devam etmelerini candan istiyor
~r Şahı hıri9tiyan etmİye kal· ı du. Dövünüyor ve ,öyle düşünü
cl ıtlar, fakat yüz ıbulmamışlar· yordu: 
'iı. Şah, ölümün eşiğinde iken - Ne altk, ne budala bir 
. cııi bir teşelb'bils yapmıya karar adammışım. Böyle ibir babam 
~trdiJer. Cehennemin ifkencele- varken ona 90kulmadım, ondan 
~C Ve son nefesinde olsun vaf· ders ahnadım, onun gittiği yo!la
b edilmediği takdirde kendisini rı taıkip etmedim! 
\)~liyen !korkunç akıbete dair Son da.kika aelip çatmıştı. 
! it hitabe hazırladılar. Bunu söy· Hürremin feryatları ortalığı tut· 

1\ltıck için Şahın huzuruna çık- tu. Sarayın binlerce kadını, erke· 
~:~rı zaman dilleri tutuldu. Şah ği bu feıya.tları candan tekrar 
'ld llYordu. Etrafında bulunan ettiler. Halk aarayın etrafında 
)' ık dostlarına şunları söylü- toplarmııflı. Şeyh Baba, Akber 

0tdu: Şahın ni.şını kolları arasına aldı, 
~ - Ey, benim sadık silah ar- .kesif balk kütlelerini yararak 
t 'daılarım, biliniz ki ölüm yıok- tümeeine ta1wlı. Gueül ve naımaz 
e~' Yalnız hayat vardır. Hayat orada oldu. 
1 tdi ıurette kendi kendini taze· Şeyh Baba eaçını, bııyıiını tıraş 

0
{_· Bu sayede ruh hiÇbir zama~ etti, serpuıun~ batı~•~ aıtltı, oma-
•ıne2, nesilden nesle geçer. Bır tem ıkıyafetme gırdı. Aıkber 

c&ttlaat, ıhar~et ve fedakarlık Şah da annesi Meryem Mekan 
la>"esindc ebedilik payesini kaza- öldüğü zaman öyle yapmış, yal-
l'lır M f _.:ı_ _J_ k · · ·· 
1 

• eskenet ve tt ahat netice- nız tcuasını ınunama ıçın uç 
~ı.cfe ölür. Bu manfıda ebedilik gün aonra matemin zahiri ala
hete~ine kadehimi sizinle lbera· metlerini ortadan kaldı!'"'ıştı. 

t ıçırnek isterim.> Birkaç ıün sonra Salune, Şeyh 
<1· Ölümü, hayatın tazelenmesi Balbanın karıısına çıldı. Dedi ki: 
ı l)c telakki eden ve ölürken gü- - Kendin için boyuna matem 
tr:ıı bir insana cehennem azapla- etrniye haklkın yok. Sen artık hü
J~an bahşetrniye imkan olma- kümdar oldun. İyi bir Tür.k Şahı 
'Rtı cizvitler bile anladılar. olacaiını kimse beklemiyor. Ak-

)' traflanna bakın.dıkları zaman sini ispat etmek sana düşer. 
llağın yanında diz çöken bir (Arkası var) 

Askeri Muhakeme Usulü Kanu
nunda Tadilat Yapılıyor 

r (Başı btrlaclde) 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
Ben Pigerlotici Değilim 
Türle Milletinin İlim, Teknik, Sağlık, Rahatlık 
Sahalarında En · ileride Olmasını Dileyorum. 

GUNIDE~ 
GÜNE 

Memnu Meyva Tath Nümunelik Eşya 
Olurmuş Yazan: OÇ YILDIZ 

Şu hikayeyi Almanyadan gelenler
den dinledik: Almanyada İngiliz -
radyolarını dinlemek şiddetle mem
nu imiş. Bunun için dayanamıyarak 
dlnhyenler bunu baş!mlarına bclll 

Fakat Terakkiyi Milli San~atzn, Milli Musikinin, Milli 
Hususiyetlerin Fedası Şeklinde Anlıyamıyorum. 

M eşhur Fransız vodvilcisi 
Jorj Feyıdo'nun yirmi 

:küsur yıl önce seyrettiğim bir 
uf ırlc vodvilini bir.kaç günden· 
iberi sik sık hatırlıyorum. etmemiye çalışırlarmış. ÇUnkU Al· Yunanlılar bugün Yiliman milli aramı~tır. Frarunzlar. Hollanda-

manyada k!msenln kimseye emniyeti bir kudret gösteriyorlar. Bunun YAZAN: lılar, Belçikalılar. Danimarkalı-
yokrnuş. sırrı acaba nerededir? Bu kudre- N 111 A il U il lar kendi halk ııarkılan yerine 

GUnUn birinde bır Alman ailesine, ti, bu birliği doğuran amiller ne- Alman musik~ini geçirdikleri gİ· 
oğullarının Londrn Uzerine olan bir 1 d L • y 11 d h ıı_ k 1 er ir~ kiyeye gelen bir insan evvela ıoı, unan ı ar a aıA şar ı arını 
hUcumda öldllgü haber verllmlş Al· B b y 1 l 1 rd k 1 1 
1 

b ence u amillerı, unan ı a- bunlarla karıııla•ıyor. Kendilerin- unutsa a ı ve omşu an o an 
e una çok mUteessir olmuş. Çocult· ·ı 1 " 1 l 1 ___ ,,_. · k - _ı·ı • rın mazı eri hakıkında duy;duk an den Tür'lt mueikisine dair duydu- ta yan arın mU5Hl.rsıni encıı erı-
ları içın kilisede bir ıı.ytn tertıp et- derin . sevıgide ve kendilerine wait ğwn fikirler beni korkuttu. Övü- ne mal ~elerdi bugünkü Yunan 
mlşler. Çok sevilmiş ve itibarlı in· hususıyetlere olan cO§kun baglı- nerek diyorlar ki: mukavemetini görcı.-niyeceıktık. 
sanlar olduğu için ayine davet ettik· lık~aıında aramak lazımdır. 

1 

_ Biz garp musikisini kendi- Ben 9una ,ükrediyorum ki 
lerı insanlar hep kabul cevabı ver- lc~bında ölmek azmile ceph~· miz.e mal ettik. Türk musikiıaiAİ beynelmilelcilik ruhu, henüz 
mlşler. ye gıden Yunanlılar Bethofenm üstümüzden attık. Türk ruhundaki kuvvetli Türk 1 

. nağmelerini aöylemiyorlar, Ame- Bereket Anadolu irinde scya- nusll'Siyetlerini dagwıtamamıştır. 
Ayınden bir akşam evvel Londra k 1 " r• an caz parçalarını da ağız arı- ha.tier yaptım da bu üzüntüden 

1 
Bunun için Amerika yerlilerinin: 

radyosunda esir di.l•en Alman pilot· lmıy 1 k l-1 rk 1 1 · d" -r na a or ar. kurtuldum. Hayır, Tür· !erin ken- « angi tü Ü eri söy ersın ~ > ı-
larının listesi okunmuş. Bu listede Yurtlarını müdafaa ırnecburi- dilerine mahsus bir halk musikisi ye birbirine sordukları suali ben 
öldOğtl haber verllt'n çocuk ta yok yetini duya~ • du_yıın~ . yaba~c~ var. Türk ruhu bunlara bağlıdır taklitçi azlığa değil, kendi milli 1 
mu? Ana baba deli gibi Se\inmiş· olan herşcyı arızı bır kıave gihı ve bu musiki, büyük şehirlerde ruhuna bağlı olan çokluğa sor
ler ... Fakat sonra du,unmilşler ki, Üzerlerinden atmıılardır. latilacı· rast-geldiğim taassup sahiplerinin mak isterim. Alacağım cevabın: 

1 bu habere bilgiç çıksalar ve Ayinden l~rla kal"§ılatr:'1ak üzere cepheye dediği gibi atılmamıştır, yaşıyor. <Türk hamaset -destanlarına ait 
v gıderken, eskı Yunan halk şarkı· Bana öyle geliyor ki yüksek tah- türküleri> yolunda olacağına 
azgeçs~ler Londra radyoeunu din- }arı dillerinıden d~üyor. Bü· sil görmüş Türklerden bazıları, emınun. 

ledlklerı belli olacak. Bunun için ı tün tarihleri bu şarkılarda ifade Türk musikisini sevırnez görün- ı Pek iyi bilirim ki taklit ruhlu 
s~~te bir matemli tavır takınarak , bulm~ştur. Bunların her biri~en mekle kendilerim modern ter'bi- in1'8nlar, bu yolda fikirler ileriye 
kılıseye gltm1'1er. A}in ıaatı gelmiş, 1 k.enclı topra.kla~ına ~la~ scvgıle: yede ileri hı~ _mertebeye varımı§ süren ecnebi Türk dostlar~~da~ 
geçmiş bir tek davetli gelmemiş. Bu rı taşı.yor .. ~zı~e a.ıt hı~ ~uha göstereccklerını sanıyorlar. Hal· ! ho§lamnazlar ve dertıal şu hükmu 
suretle belli olmulJ ki Lo d d 1 re'benın hıkayeeı, bin mıllı kah· buki ç.oğunun ruhu bu musikiden verirler: 

• n ra ra yo- ramanın deatanı, Yunan halk zevk alıyor Belki de ancak bir 1 - Bu da bir nevi Piyerloti ..• 
sunu dinlemek hakkındaki 1Jiddetll şarkılarında izler bırakmıttır. ı kaç ki~i. TÜrk musikisinden lez- ı Şark diye hayallerinde ya§lyan ı 
yasağa rağmen hakikati öğTenmek Yunanlılar~ köle haline indir· zet du'ym&dıklarına sırf taassup ı geri şekiller ortadan silinmesin 
hasretlle bu radyoyu dinlemlyen mek maksadıle gelenlerle çarpııı· baskısı ile kendi kendılerini inan- d" 'b" • k ""fi" t 

k 
· · ·ıı· A. J k ıye ızam ımea enet ve su rye • 

yok... ma ıçın mı ı 111.ucret ve mu a- dırmı.şlardır. . .. l. 

• Hayat Kurtaran Radyo .. 
Bir defa daha radyo bır hayat 

kurtarmıftır. 

Fransada Cames şehrinde bir has
tanede yatmakta olan hastanın biri 
için antiperitonit seromunun tatbi
ki icap eder. Şehir ve civarında bu 
seromdan bulunmaz. Hastayr kurtar
mak tçln hutane sertabibi en yakın 
radyo istasyonuna gider ve civarda 
bulunan hastanelerden herhangi bl-
rinden bu seromdan isler. 

Radyo ile yapılan bu talep cCeza

yiu lfı.boratuarı tarafından tı,itillr ve 
serom tayyare Ue derhal gönderilir. 
Bu sayt'de hasta da kurtanlır. 

vemet ruhunu -tazelemek lazım· • ... . . . .. h ten ibaret hır hayatı surukleme· 

d B 
. 1 urk musikısınden, Turk u-ı. unu ya.parken ıbeynelmılel . l "nd __ ._ I l da mizi, modern hayatın nimetlerin-

od :ı.:J d k k ıusıyet erı en zeYA a an ar ~ er~ m~ııııue este
1 

ara~~ her nedense bunlan kendilerine den mahrum kalmamızı istcmi-

pımıenbı~. latırına g~ mem_ıftı~. mal etmeyi i~ edinmemişlerdir. yor. 
ek ta ıı o ara:k kendı mazılerı- 29 .1._ . 19 39 ,,_ · d N Eğer Piyerloticil!k bu manaya 

k d . "k"' d"" .. ı "'-tqrın tarının e ev· 
ne, en ı musı ııerine uımuş- k T·· k · · _ı 'l b" ı· ,_ - .ı· h b b l d" yor ur sergısınue ven en ır ge ıyoraa ~ell<lı esa ırna en, 
er G~· .. .. .. .. .. d h sah yemeği ha:tır\ıyorwn. Büyük elçi bir Piyerl.oti olmaktan çok uza· 

. ozuınukmzun onun e ar~ • B. Münir Erteginin davetlisi sı· w 
ncsıne çı ıt ba~ka mılletler f •1 b d b ek b 1 ~m. 

O 1 
.
1 

. I b w a.tı e en e u yem ~e u un· B _ı=w . T "" ,,_. . . 
var. n ar mazı erme o an ag· t S f d w t en, scvaıgım ure.ıye ıçın 

1 
lk • .ıı.. • 1 b 1 ·1 l mU§ um. o ra a çogu genç a-an ·a.rructınıı er, eyne mı e l b ı___ k ·· k k ı. d ilm"ın f•nnin tekniğin bütün ni· 

kl 
.f .J • • eı e onna uzere ır ~a ar 

1 

• ~ • 
zev er ı aue ~den muaiJuye ken- T"" k rd S T'"-'k 1 · · ~1-1- h 1 'k ~ '-
d

.1 · · . I d" M"ll" .. 
1 

.. ur' va ı. ıra ur marşını, met erını. sag ~. ra at ı , zevw; 
ı ennı vermış er ır. ı ı o çu· T"" k h lk k l ·· l · l · · 'il" i.d 1 · · "' d k ı ur a şar ı arım soy emıye temin eden herııeyi isterim. 

~rını, l m!
1 

\ .. ~t -~rını te e klr~ gelince beıı, altı ki1iden başka Srhhat ve istirahat icaplarını 
eykn~ m,.~.e ko ç.u veb z~vb. er!ln kimse ağzını a9madı. Civar sof- . . b""t •• k" b" 1 

ren sız ıgıne apılan u gr ı mı -- \ d k d" d l temın etmıyen u un es ı ına ar 

l l d
.. _ J hiç.b" ra ar an mera e ıp sor u ar: 

et er uarnan karşısımıa ır N d .. k k 1 ·· y-1·1'-ın, yerı"ne ısınma, havalan-

k 
' ,,.... .. . l d" - o en tur çe şar ·ı ar soy· rt1; ns 

mu avemet gosterememıı er ır. 1.. ) uyorsunuz. ma, su tert~atı yerinde modern 

bmalar yapılaın. A "k J l" kaıl»l J • - Çünkü milli bayramunız-
merı ~ ı yer ı '.w ı e er.ıne dır. 

men1up hır ada,m, dıger kabıle- . 1• k 
de.n birine tesadüf edince şu aua· 1 

- O halde neden mıl 1 şar 1
" yapmıya lüzum var mı? Mimari 

li soraıımıı: 1 larınızı bir ağızdan söylemiyor· tarzı neden Türk sanatını can-

- Ne gibi türküler eöylersi- aunuz~ larıdımıasın~ Neıden Türk zev-
niz? • . 1 Sofra.da~iler birl>5rlerine bakıf· 

Fakat bunları mutlaka çirkin 

kini okşamasın"? 
Bu sualin hikmeti fU ki bır tılar. lçlerınden çogu •bu bakım· 

zümrenin, ıbir milletin söylediği dan dilsizdi. Dinlerken elbette 
Baglakl ProlJl'&m türkülerden onun tarihine, mazi- zevk alıyorlar, fakat bir milli şar. 

8 Program, 8,03 Hafif mUzlk (Pl), sine, kahramanlılık ananelerine -kıyı berll'berce söylemenin coş· 

Ben Türkiye için modern ol

mayı: mm. teknik, sağlık. rahat-

b'k sahalarında en iyiyi kendine 

1 mal etmek ve hayatına eokmak 
§eklinde anlıyıorum. Maziye olan ı 

tiağları gevş~mek, milli sanah, 

8,15 Ajans haberleri, 8,30 ~fUzlk de· vamı {Pl.) 8,4.5 Evkadmı • Yemek olan bağlılığının dereçesi halCkın- kunluğundan canlı şekilde pay 
llhtesi. da neticeler çıkarmak miimkün- alamıyorlardı, çünkü bilmiyor· 

12,30 Program, 12,33 Karıtık farkı dür. Kendine mahsus türki.ileri lardı, öğrenmemişlerdi. 
ve ti.lrkOler <Pl.), 12,50 Ajane haber- olmıyan, yalnız başkalarını tak.- Benim fikrimi sorarsanız: 
leri, 13,05 Kan9ık '8l'kı ve türküler devamı (Pi,), 13,20 Karıfık proc- lit eden veya batkalarının tarkı· cTürk musikisinden hoşlanmı-
ram (Pl.). !arını kendine mal eden bir ka- yorum> diyen bir Türk şöyle bir 

18 Program, 18,03 Caz mUztğl bile, Amerika yerlilerinin ölçüle- ifadcıde bulunmuş demektir: 
(Pi.), l8,30 Konuf'T\a 18,i5 Mllzik rine göre kabile adına laytk de- - Yurdumun ruhunu sevmi-
köy sazı 19 Temıll 19,30 Ajanı haber 
lerl, 19,45 Fuıl heyeti, 20,15 Radyo ğildir, nasılsa bir arada oturan yorum. Tarihine ve mazisine bağ. 
gazeteeı, 20,45 Radyo kUme heyeti: bir avuç bağaaz. rıtheuz adamdan hhk duymuyorum. Milli hususi· 
Koro

2
: KIAalk procram 21,30 Konu9- ibarettir. yetlerini benimsemiyorum. 

ma, 1,45 Radyo aalon orkestraaı T"" k" d ·ı-~ · _ı T ih" k" d · 1 · d 22,30 Ajana haberleri· 
22 45 

Rad • ur ıye e yenı ııı ve aarıoı ar ın en es ı evır erın en-
salon orkNtrunun ~vam;, 23 ciz.~ ı taklidi taa99up dercceı9ine çıka· beri, bir milletin ruhu darma 
bant (Pi.), 23,25 Kapanı9. ran bir azlık var. Hariçten Tür- halk şarkıları şeklinde ifadeler 

( OLMUŞ HiKAYELER ) 
SIRA DAYAGI 

milli zevki, milli musikiyi red
detmek §c'klinde anlıyamıyorum. 

BULMACA 

) 

,, 

Açıkgö-ı.: ~ adamlanndan bi
ri Fransız hamiye nezareti le· 
vazım müdurüne evinde - Al
manyada Molotofa verilenler 
dereçesinde o lmamakla bera
ber - olGukça mükellef bir ziya. 
fot verir. Maksat elde bulunan 
büyük bir ckmhnaz oturaklar> 
stokunun F ran.ız ordusu için 
satın alınmasını teı."lliniclir. Bu 
oturaklar fev.lcalooe küçü'k, ha· 
fjf ve kullanışhdırlBT. Ufak te
f ek kazalarla değil, lcuqunla 
ıkırıbıryacak bir nevi porselen· 
den yapılmışlardır. Temizlen
meleri gayet kıolaydır. Piyade 
ve süvari askerleri bunlan za
rıf bir kayı,Ja moktcp çantaları 
g bi sırtlarında taşıyacaklar ve 
ner yerde kolayca kullanabile
ceklerdir. Bu kırılmaz oturak
lar sayesinde ordu soğuk alına 
tehlikelerinden, dizanitcri, tifo 
vesaire gibi birçok bulaşıcı has· 
talıldardan korunacaik ve bu 
icat kazanılacak zaferin en 
ehemmiyetli amillerinden biri 
olacaktır. 

Sofradaki güzel yemek, gü
zel içıki ve güzel kadınların ver
diği taıtlı sarhoşluk ve nik!binlik
le levazrm r_eisi karşısırJC!a bir 
masa üzerine sıralanmıl' olan 
biıikaç nümune oturağı -adeta 
sempati ile seyretmekte ve ümit 
vencı gülümecmelcrle başını 
sallamakta-dır. 

Fakat İ!I adamı otura.klann 
bu faziletlerini sayıp dökerken 
bunlardan biri kaza ile yere dü
şüyor ve korkunç lbir şangırtı 
ile bin parça oluyor. 
Adamcağız hafif bir şaşkın

lıktan sonra: 
- Anla~ılan bu oturağın 

porselenine saman karışmış ola. 
ca.k diyor, bu gerçi yüz binde 

bir tesadüf eder amma... Di

ğerlerini derhal tecrübe edebi· 
liriz. Göreceksiniz ne kadar ... 

Fakat müteahıhidin niimune· 

lik oturakları yarım metre yük· 
eeklikten ve adeta çocuğunun 

incinmesinden korkan bir baba 
şefkatile halının frzerine bırak· 

masına rağmen hepsi yere de· 
ğer değmez ayni şangırtı ile 
patlıyor ve dağılıyorlar •.• Piye. 

sin en güzel tarafı ıbu vaziyet 

karşısında oturak bah5inin ya· 

V&§ yavaş kapanması ve soğuk 
birkaç doteluk ve merasim la· 
kırdısile ziyafete nihayet veril· 
rnesidir. 

Mihverin çok ii..-'nid bağladı
ğı son Berlin mülakatlannın ne· 
z.aket ve iyi d"Ostluk muamele· 
lerini pek geçmiyen soğukça bir 
lbeyannamc ile nihayete erme· 
sinde acaba İtalyan donanma· 
sının Tarantoıda geçirdiği kaza· 
nın ve üç büyük zırlhlının piyes
toki m~eahhidin mostralanna 
dönmüş olmasının hiç tesiri ol
mamı~ mıdır} 

Askerlik işleri ,~bertık tth!rlnln. bugünkU dUnya 
ti \'11.Untn devletı~rln hnrbe giriş va· 
~eUerinde gösterdiği sUrat ve fev
I adeUk ııebeblle ihtiyaçtan karşı
-~11.sına kli.fl r;elemlyeeeğl dUşUnce· 
lt e Seferberliğe takaddUm eden harp 
hıhılkeııı zamanlarında tcap eden ted 
ııır1•rtn vaktinde nlınmasını temin 

bilmeleri hizmetin icap ettirdiği su
rat bakımından r;ok mUhlm görül -
muş ve ancak haklarında kararname 
almmndan askert adliye Mıklmlikte 
kullanılacak bu gibi şahısların M . 
kimlik etmek hususunda esasen sa
hibi sallihlyet kimselerden olmaları 

•art ko,ulma suretlle bilfiil hAkim
llk etmı9 olmıyanların bu •ekllde 
tavzif edilmelerinin !Sntıne geçllml9-
tir. 

Çocukluğumuza ait bir hatırayı 

yAdederken hangimiz yirmi, yirmi 
b6' yaf daha gencl .. tlğlmlzl hisset
mez; bir daha yaşıyaınıyacağımız 

o arzu ve hUlya ,Unlerlnln tatlı ha· 
tıraları karşısında hangimizin gözle
ri yaşarmaz. 

koca değnekle ka~ıma dikilen mu- sc> dıyen mualllm bey hırsını tam 
allim bey chaydl, aç elini sende!> di- j almak için 'hazırlanıyordu. Elini uza- Soldan Sağa: 1 - BllyUk bir adamı- t111tere Dawet 
ye bağırınca ne yapacağımı Ş&Şll"· tan arkadaş muallimin yüzUnU gör- nuz 2 - Boyun aksi. ek~illk, değ- Fatih Askerlik Şubtıelnt'len: Ecza· 

b 
aıtaacıııe maddeye qeferberllk ta
lrı ilden ıonra harp tehlikesi mev-

C1.ıt Olan haller tA.birl de eklenmi~-
tır ,.,, . 
Ilı· ou kanunun 50 incl maddesınde 

11 
e\'cut Amir hUkme nazaran askeri 

: h!kimlerln kaza hakkını kulla· 
~ bUnıelerl, evvel emirde haklarında 
ııı atarııame alınmaeını ı:arur! kıl -
la lkt&dır. ~3 Uncu maddeye dayanı-

rak aakerl adliye kadrolarını ta· 
~aınak maksndlle çağırılacak ye 
~k 88kerl adil hll.klmlerle, adliye 
~lrnıerı veya hukUk mezunları 
~tt kında kararname alınmasını icap 

1Trnektcdlr. 
te~albukl gerek se!etberllkte ve ge
lıu harp tehlikesi mevcut hallerde 
it \'e Acil olaralt kurulacak tcşek· 
Glllılerde bu kabil şahtsların ;azlfelen 
a l"lltncleri halinde her biri için ayrı 
tl.Yrı kararname ahnmaıı gUç olacağı 
t bı, BllAh altı davetlerindeki usulle-
e do aykırı dUşecektlr. 

t ~Oksanıarı tamnmlnmak yoluna 
b~lş herhangi lılrlik evvelden tes
• t olun:ın cetvellere göre mıntaka
Qııııı 
lır a !Uzum gördUklerlnl vazifeye a-
t 'keıı bu meyanda asker1 adliye kad· 
1'1°ıtı.ınu dn tamamlamak Uzere de ge
ı:a bulunduğu mıntnkada evvelden 
a bit olunmut 'ahıslan da hAkim 
ıııır ~ ıııda kullnnmak Uzcre alacaktır. 

tla 11 gıbilerln kararnnzr.-c alınması

bacet kalmadan vazifeye başlıya-

Askeı1 adil hAklmllk hizmeti as· 
kert bir hizmet olduğundan, bu kat1-
rolarda kullanılanların hizmetlerinin 
askeı1 hizmetlerden sayılacağı yo -
tunda adliyeye ayrıca bir hilküm ko 
nulmasına da lUzum görillmüştUr. 

Adliye hı1klmlerlnln mUhlm bir kıs
mı tecile tAbl oldukle.rı dikkate alı
nnrak gene yedek subay olmuş avu· 
katların da askeri adliye kadroların
da. çalışabilmeleri temin edilmiştir. 

Bu esbabı mucibe, Mılll Müdafaa 

ve adliye encümenleri tarafından da 
ıttırakla kabul edilmiştir. Meclisin 
yarınki çarşamba gilnkU toplantısın 
da bu kanun layihasının ilk görUş
mesi yapılacaktır. 

Dört Vagon 
Lastik Geldi 

Lbtlk sıkıntısı arlık tamamen 
bertaraf edilmlı,ıtlr. DUnde dört va
gon lAstik memleketimize gelmiştir. 

Bu 1Astlkler1n piyasaya çıkma.sı 

fiyatıan evvelce tesbit edilen flyat
lardnn daha aşağıya dUşUreceği tah 
mln olunmnktadır. 

lklncl parti ıa.stlkler de yakında 
memlekete ithal edilecektir. 

* likmektepte bir kabahatten dolayı 
sıra dayatına çekiliyorduk. KllçUk 
ve tombul tombul vticutlU ar
kadaflarnnla hmıından köpUren mu
allimin karşısında sıralanmılJ korku
dan tltTeflyorduk. Mektebe girdiğim 
gündenberi hiç dayak yemediğim
den içimde korku ile karı,ık bUyUk 
bir heyecan va.rdı. Ne yapacağımı, 

dayafa nasıl dayanabileceğimi dU
fUnürken muallim bey elindeki koca 
değnekle baştaki arkada.ştan bir, iki, 
Uç... diye sayarak dayağa başlamıt
tı. Bir değnek yiyende dlğt'rlerlne 
tahammül edecek takat kalmıyor, 
ıelecek sopaların acısına dayanabil
mek için avuçlarını oğtı,turuyordu. 
Nihayet 11ra bana gelmişti; artık 
mahvolmııftum. Benden bUytlk olan 
arkadqlarımın dayanamadıkları da· 
yağa lmkbı yok tahamm\11 edemez
dim. 

Etrafa, karşıda sıralarında otur· 
muş, bu ceza sahnesini ibret için 
seyreden smıf arkada.şlarrma yaşa

ran gözlerimle bakıyor; ldeta onlar
dan merhamet diliyordum. Fakat 
ellerinde hiçbir şey olmıyan zavallı
lar bUyUk bir sUkOnetıe beni sUzU
yor ve dayağa nasıl tahammUl ede
bileceğimi dU.şUnUyorlardı. Elindeki 

mıştım, demek artık kurtuluf yok- memek için kafasını çevirmişti. so- nt-k 3 - Yağmur, istıhza 4 - Der- cı Ustteğmen Fehmi oğlu Ahmet Re-d hal, bir renk 6 - HaJ'.PlC kullanılır, şidin çok acele şubeye mUracaat 
tu. Heyhat! ben son ak ikaya kadar palar bUsbUtUn şiddetlenmiş ve ~im- iSim 6 _ VılAyct, koku 7 - Gelin- ebncsl na.n olunur. Sicil No. 38330 
belki hırsı geçer bt'nl atfeder diye dl arkada,ımın yUzUnde kin ve nef- Jere takılır, Duruk 8 - Zehir, ter- ============== 
dUşi.lmnU~tüm. Evvela gayri lhtiya- retle karıfık büyük bir iztırabı ifa· ziler ıruııanır 9 - Yağmur yağınca ••••••••••••••• 
rl uzattığım. tırtır titriyen elime ı de eden kırmızılık hAsıl olmuştu. akar, Bir dağ 10 - Doğurtucu, hem u ay hem ak 11 - Dostlar, doğru. 
ve havada inmek zere duran sopa- Yerimize oturdul<tan sonra onun yU- l ' ukardan Aşağı: ı _ Zihin uya-
ya baktım. O kadar korkunçtu ki, ztine bakamıyor ve minnet, şilkran nıklığı, bey 2 - Böbürlenme, bağın 
derhal elimi geri çektim. Fakat, mu- hislerimi gözlerimle ona. anlatamı- mWıaffefi 3 - Bayrağımızda bulu· 
alltm bey çoktan elimi yakalamı• ve yordum. TeneffUste ilk işim onun nur, farsça baş 4 - İl~vc, bır renk, farsça üç 5 - Şark sigası, dağın 

Abone Gcretı 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık S aylık A71* 

1400 7150 •100 150 kWUf 

Hariç memleketler: 
Anide 11opa ınmi,ti. Avucuma bir yanına koşmak oldu, ellerine sarıl· kayması 6 - Tarlıılann ctrafınt1a 
kızgın demir temas Nier gtbı oldu. dım. avuçları morarmı,, gözleri yaş- bulunur, noksan değil 7 - Bir hay
Göılerlmden yaşlar bo•andı. Bir an- lı idi. Hıçkıra hıçkıra öptüm... öp- van, iskambilde bey 8 - Allrnetıer, 
da bUtUn bUnyem aarstlmıf, hiçbir tlim, benim için moraran cllerlnl. bir harf ismi 9 - Emtia, talep 10- 6 aylık 

Dervişler taşır, memleket 11 -
şey du,unemez hl\le gelm19tım. * SUtten çıkan ve çok sevilen bir şey, 1410 

Seııellk 

2700 

3 aylık 

800 Kr. 

_ cBu bir, dört tane dllha var.> Aradan uzun yıllar geçtiği haldcb ıı:a;tı~fl~ama~~·~=========~~~~~=:~~~~~~~~~~ ~ 
diye bağıran muallimin sesini yarı her zaman o fedakA.r aı·kada.şrmı = 
baygın bir halde duydum. Artık da- içim sızlıyarak hatırlarım. BugUn ŞEHiR TİYATROSU TEMSiLLERi 
ye.~a tahammUI edemlyeceğımı a.n- dUşUnUyorum da o fedakllr, asil ruh- TEPEBAŞI TİYATROSUND>' ..c l<'RANSIZ TİYATROSUNDA 
ıadığımdan hıçkıra hıçkıra ağlamı- lu çocuğun temız hislerinin bu fe· D R A M K 1 S M : ıı- K O M E D 1 K 1 S M 1 
ya başlamıştım. Bu hal muallimi kilde çiğnenmesine bir tUrlU mAna BU AKŞAM BU AKŞAl\I 
daha fazla kızdırmış olacak ki, şld· veremiyorum. Saat 20,SO da ~ Saat 20,30 da Tıp Fakültesinden: Avni Kefeli A'·ak Takımı Araııınlla "I !J O ·u· UN y OKTUR 
detıe elimi tutup çekti ve sıkıca ka- --------------:-----"-----------:=nı=u _ _:_::.ı:......::...:..:__:_:_:::_::._:::.::_ 
padıA"tm avuçlarımı açtırmak için e- 1 1 1 o 
!imin Ustüne rastgele hem de nm- - AŞK TAR H N N EN B YÜK ROMANJ -._ 
::::!:iz:k:u:~:ı.!:4

1

:~,~~·y:~;: A8uKPeşrşAemMheı LA L E ' de Yaşanacak ma oldu. Smıfımızm iri yarı talebe-
lerinden biri nerllyerek geldi ve mu-

:~m ve~!;re:~u~~~11::1r':!u:G!S~:~! BETTE DAVIES-HENRY FONDA-GEORGES BRENT-MARGARETE LINDSAY 

:::::~::~~; b;:~ ~al~~ç~~~a~:: ö L MSana.'t kEudrefleyrinin tahEcserini yNara.ttı - FAransızca ş K 
taha.mmül edemiyecek, bana vuru -
nuz.> dedi. 

- enemek 1:1yıe ha! Buyur öyley- Sinema aleminin en parlak bir zaferidir, hazırlanınız. 
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EJ J rinde Sac Bulu-

• nanlar Beyanname 
Verecekler 

Deniz Harp Okulunun 
164 üncü Yılı Kutlandı 

Türkiye 
Ve Yeni 
Nizam 

!Ankara, 18 {Telefonla) - Koordi· ı 
nasyon heyeti kararllc, bUtün htik· 
mi ve hususi şalruılar 5 gün zarfm· 1 
da ellerinde bulunan 0,45 ten bir mi· 
Iımetreye kadar kalınlıkta her nevi 
saçları bildirir bir beyannameyi ma
hallln en bUyilk mülkiye Amirine ver 
miye mecbur tutulmuştur. 

Saçların fiyatları hUl<Qmctçe tcs· 
bıt olunarak tediye edilecektir. Bu 
hUkUm mUtcahhitletin f taahhUtlcrl:
den artacak saçlara da\şamildir 
HUkfımet tarafından el konan 1 

saçlar kararnamenin neşri tarihin· ! 
den itibaren baf1kalarına ı satılamıya· . 
caktır. 

( B&.~ı l lndde) 

Yalnız beyannamelerin tevdii için 
vcrılen mUddetin~hitamından itibaren 
on gün içinde mahallin en bUyUk 
mUlkiye memuru,'. tahriren satın a· 
lındığmı bildirmezse bu saçlar ser· 
hest kalır. 

Bah riye harp oku lunda e n kıd e m Ji m t!z.un n ut.lmnu sÖ) Jerlıı..en 

Mah aretli sefir vazifesi ba
şına avdet etmiştir. Ank ara
ya vasıl olduğu zaman husu · 
si meseleler hakkmıda Alman 
hüklımetinin fikrini müsbet 
bir surette ifade edc'b.ilecek· 
tir. Türkiye için, h ele B. Mo· 
lotofun Berlini ziyaretinden 
sonra - bu hususta ~şredi
len veciz tebliğ ziyaretin 
müsbet neticeleri hakkında 
hiçbir şüpheye mahal bırak· 
mamaktadır - Rusya ile ev
velce idame ettirdiği dostane 
müna&ebetleri tamamen yeni
den t e m in etme k ve Avrupa 
politikasının idaresini deruh
te ebnİf ola n milletlere yak
lqmak çaresini bulmak hu· 
susları müstace l b ir mese le 
olarak kendini göstermekte
dir. Satın alınacak \ saçların de~erleri 

Ticaret VekA.letince tayin olunacaktır 
Karar neşri tarihinden itıbaren 

mcr'ıdir. 

DUn deniz harp okulunun 16i ün- meUi atletlerlıııizden Tevtik BUkenın 
cü yıldönünıU parlak ve samımı I hazırhtdığı spor programı davetliler 
nıerasımıe tes'it edilnıiştlr. Merasıme tarafından alAka ile takip edilmi~
en eski mezunla en yeni talebe tara- ! tir. 
fından Atatlirkün bllstUnr çelenk Emekli denizciler tencffllshanede 
konularak başlanmış, bunu talebe • eski hdtıralarmı birbirlerine nakle · 

Yeni Türkiye ile iyi müna
sebetler idame etmekten bat
ka bİrfey istemiyen Alman
ya ve İtalyanın T ürlciyeden 
hemangi ·bir bllepleri yokt ur . 
Bu m ünasebetle r Almany a 
için, 1820 denberi temadi et
tirdiği münasebetle re Üygun 
bulunmaktadır. Almanya ve 
İtalya Türkiyen in İ$tiktalini, 
Avrupa muvazenesinin esas
lanndan biri olarak telakki 
ederler. Sovyet Rusya, hari· 
ci 'iyase t inı tahakkuk ettir
m ek için muğlak Boğazlar 
m eselesinin kend i lehine hal 
ve tcsviye!li haricınde, ba,.kd 
imkanlara güvendiğindenbe· 
ri Boğazların eh emmiyeti a
zalmış ise de Tiirkiyenin kati 
siyaseti her zaman olduğu 
gibi bugün de Boğazlar etra· 
fında <dönmektedir Rusya 
Basra körfezine çıkmak ar· 
zuııunu teşdit ettiği takdirde 
Türk iyenin takınacağı vazi· 
yeti tayin etmek lazım gelir. 
Bu mesele d ünya politikası 
müşahitleri için gözlerin dı
kilmiş olduğu bir noktadır. 

nin hep bir ağızdan söylediği ıstık- derlerken yemek borusu çalınmu;, 

da\'etlller nöbetçi subayı tarafından 
yemekhaneye gölUrUlmUşlerdır. 

An'anc\•I cfa.sulya pl&kisb zevk 
ve nr.ş'e içinde yenilmiştir. Davetli· 
lerr gilzel hir mUzlk dinletilmiş, ls
tlklıll ply<'stlr Has Bahçe piyesi te-m· 
sil edllmlıjtlr. 

H it ı e r, 1-t a ı ya ve 
ispanya Hariciye 

NazırlariyteiGörıüştü 

IAI marşı takip etmiştir. )tiltcakibcn 
okul komutanı yarbay Zekı mekte· 
bin kısa bır tarıhçcsini yapmış ve 
sözU okuldan 1303 te neş'ct eden en 
eski denizci Hasan kaptana bırak

mıştır. Hasan kaptan, mektebe kar
şı yakın bağlılığından bahsederek 
genç dC'nlzcilere muvaffakıyetler di· 
ıemlş ve bundan sonra 16:ı inci de- Programı ınUteaklp mektep komu· 

Bcrchtcsgaden, 18 (A.A.) - Kont 
Cıanonun refakatinde Alınan büyük 

mir bakla merasimle denize atılmış- tanı davetlilere teşekkllrle kendileri· 
tır. Mektebin jimnastik hoca..c;ı kıy- ni uğurlamıştır. 

elçisi B. Von Mackensen olduğu ============================== 
halde saat 17 de Berghof'a. geldiği 

oğrcnHmlştır. 

Kon Cıaoo 'lie B. Scrano Sunner 
Bergh<>Cun hQlünde B. Hitlerle çay 
lçmiye davet editmiş!crdir. B. Von 
Rıbbentrop ve ordu bqkwnandanlı· 
ğı şefi Mareşal Kcitd de çayda ha· 

Uzun Menzilli Toplar Musso~ini Nutkunda 
Bombalandı Dedi ki : 

zır bulunmuşlardır. 

Çayı müteakip B. HiUer Kont Ci· 
ano ıle gö~üşıtür. B. Von Ribbcn
trop bu görilşmede Jtazır buhın • 
mwıtur. 

Hitler - Ciano mülikatı iki 
saat sürdü 

Bcrchtesgaden, 18 (A.A.) - Kont 
Cıano, Hitıer lle iki saat süren go· 
rllşmeden sonra Berghofdan ayrıl· 
mış ve B. Von Ribbentrop tarafın· 
dan otomobile kadar teşyi edilmiş· 

tır. Bir s. S. kıtası ihtıram merası-
mını l!a eylemiştir. 

Ribbentrop Ciano JUefİne 

Londra, 18 (A.A.) - Şafaktan az 
sonra, cenubu sarbiden fırtına halin 
de esen rüzgtı.ra rağmen İngiliz bom 
bardrman tayyareleri Grlsnez bur
nundaki topçu mevzilerini bombar
dıman etmiştir. Bombalann rlüştllğü 
yerden çıkan alevler görülmilştUr. 

Calals ile Boulogne arasındaki 

yarlara Almanların en aşağı 24 ta
ne uzun mı-nzi1li top yerleştirdiği bi· 
!inmektedir. Bu toplRrın bazıları 

Megınot hattından getirilmiştir. 35l'i 

milimetre çapında 8 topluk bir Al
man bataryası Grlsnı-z burnu feneri· 
nln şarkında ycrlcıştlrllmlştir Bu 

nokta İngiliz sahllleı1ne en yakın 
vcrdlr. Dört toptan mUrekkep di,:ter 

bir ziyafet verdi bir J>atarya yarlara yerleştirilmiştir. 
Bcrchtcsgaden, 18 (A.A.) - Kont Ağır iki top da Calals'nln garbında 

C ano ve B. Scrrano Sunner, bugiin . 
d Sal b 

. d bulunmaktadır. Yapılan hava keşıf· 

F
"'· hl'd B v Rlbb tr . lcri, bu toplardan bazılarının raylar 
öğle yemeğin c z urg cn•ann a 

1 
•uSC c . on en opun mı· _ 
aflrl olm~lardır. üzerinde bulunduğunu gostermekte-

Biraz sonra protokol Şefı Baron dlr. 
Dörnbcrg, Bcrchtesgaden Hof ötell· Şlmdiyc kadar Almanlar her ne· 
ne gelerek B. Sunner"i otomobılle kadar boğaz aşırı bir çok ohUs at

n-rghof'a mışlarsn da zayiat miktarı dikkati 
Berchtesgaden civarında °"' çekecek kader a1.dır Alman obllsle
t AJ t'tmlştır. 

B. Sunner, burada B. Hitler ile bir 
görUşmcde bulunmuştur. 

B. Sunner, Berghofda B. Von Rib· 
bentrop tarafından karşılanmış ve 
bır S. s. kıtası kendisini selll.mla • 
mıştır. B. Hltler, B . Sunneri çok sa· 
mimt bir surette karşılamıştır. B. 
Von Rıbbentrop görtlşmcde hazır 

bulunmuştur. 

ingiltereye Hava 
Akını Ha.fit Oldu 

rindcn ölenlerin sayısı 20 den azdır. 
Yaralılar ela nlRbclen azdır. Bir klise 
yıkılmış. dlğC'r bazı kiliseler de ha· 
sara uA-ramıştır. ne; otele isabet VA· 
ki olmuştur. Bazı ma~aza \"e evler 
de hasara u~amıştır 

B ir h alyan d eniz tayyaresi 
diqürüldü 

Londra. 18 (A.A.) Ha,•a neza-
retlntn istihbarat servisi, Akdenizde 
İngiliz denız tayyareleri tarnfınıian 

dll.şürlllcn bir İtalyan deniz tayyare· 
si mUrettebatının bir İngiliz tayya
resi tarafından kurtanldığını anlatı-

yor. 

Habefistana yapılan akınlar 
L ondra, 18 (A.A. ) - Hava Adcn, 18 (A.A.) - Zannedlldiğine 

ve dahili emniyet n ezaretlerinin 

1 

göre, İngiliz hıwa km:vetlı>rl mühim 
tebliği: _ Cibııti Adisababa demiryolunu ha-

Bugün düşmanın lngiltere üze. sara uA-ratmıştır. 
rindeki hava faaliyeti, tali mah i- tngillz hava kuwetıerlnln diinkü 
yet arzetmişir. Şark sah ilinde ve t,.bllğlnde deniliyor ki: 
Sussex ve Kent sahi~lerinde bir Bu hat Uzcrlnde bulunan mUhim 
kaç noktaya bombalar atılmı ıı, istasyonlardan biri olan Dlredoua is· 
evlere bazı hasar ohnuıı ve b ir tasyonuna Uç defa hUcum edilmiştir. 
kac; kişi yaralanmıştır. Dlredoua demlryolu ve limanı geçen 

iki lc.üçük grup, cenubu şarki- hafta zarfında 9 defa hilcuma maruz 
den gelerek Londraya yaklapnııı kalmıştır. A8Sab da bombardımana 
ve Londra mıntakasmda iki nok· ttıbl tutulmuştur İtalya harbe gir· 
taya bombalar atmıştır. Evlerde dlğlndcnberi bu limana karşı yapı· 
bazı hasar vukua gelmiştir. Ölü tan taarruzlar 70 l bulmuştur 
ve yaralı pek azdır. Ruhr Sahasına hücum edildi 

Londra, 18 (A.A.) - Hava Londra, ıs (A.A.) Londranın 
ve d ahili emniyet nezaretlerinin salll.hlyettar mahfilleri dli.n gece ln
tebliği: giliz hava kuvvetlerinin Ruhr ııaha-

Dün gece cenup sahilleri üze· sında bazı hedefleri hombardmtan 
rıne bir mlk!tar bomba atılmı ııtır. ettiklerini bildirmektedir. 
Memloketin biribirinden uzak 
bırço'k bölgeleri üzerine de bom- B p k 
balar bırc&ılmıştır. Ha.sarat b il- Y enİ İr a t IDI? 
hassa hususi ikametgahlarda va
ki olmu!'ltur. Saat 7 ye kadar alı· 
nan raporlara göre, gerek h asa· 
rat &ıereksc insanca zayiat az ol· 
m~t\:r. 

Bulony·da Müthis Bir 
Fırtına Oldu 

Londra, 18 (A.A.) - Reutedn dip 
ıomatlk muhabiri, salılhlyettar Lon
dra mahfillerinde .lngillz • Ameri· 
kan - sıam paktı hakkındaki haber
lerden hiçbir malOmatı bulunmadığı 
nı bildirmektedir. 

Vaşington, 18 (A.A.) - B. Sum
mer Wclles, gazetecilerle yaptığı 

'°örUşmedc, Amerika Birleşik Devlet· 
. teri. İngiltere ve Siam arasında bir 

_Bcrlı n , 18 (A.~.) - Boul.og- pakt yapıldığına dair Japon menba· 
ne den Alman a1 ansına verılen lanndan husust niyetle çıkarılan ha· 
bir habere göre, şiddet l i 'bir fır- bcrleri yalanlamıştır. 
tına Boulogne' da birkaç milyon ı -o--
&ank tahmin edilen .zarar yapmış- • 
br. FıI'tına<lan evvel kısa bir zel- Mareşal Petaın 
zele olmu tur. Boulogne'da çatı- L • G"t • 
ar u9ffiuş, duvarlar yıkılm ış, tel- ıona 1 h 

paf ve telefon telleri kopmuıı- Lyon, 18 (A.A.) - Mareşal Petaln 
tur. Birçok aileler m clceeiz kal· saat 9,30 da Lyona. muvasalat et -
lltlfbr. miştir. 

(Başı ı lndde) 
nın sukutundan, Sornalideki mu· 
vaffakryetlerden, ltalyan hava 
kuvvetlerinın seviyesinden bah · 
settikten sonra şöyle diyor: 

.-Şimdi İtalyan milletinin inzİ· 
bat, vazife ve sarsılmaz azim h is. 
sini sena ile yadetmekliğime m ü· 
~adenizi rica ederim. Bu millet 
harp halinin istilzam ettiği ve he
n üz tahammül edilebilir olmakla 
beraber yarın daha vahim olabi· 
lecek olan tahdidıırtı sükun ve 
h uzur ile kabul etmekte ve bu 1 
h anb;n nihai bir harp olduğunu 
ve Kartaca ile Roma arasındak; 1 
üçüncü harp gibı bunun da mo· 
dem Kartacanın imhası ile ncti.c.e 
lenmesi icap ettiğini anlamakta
dır. 

Nihayet Türkiyenin Y u
nan - İtalya muhuematına 
karqmamak hususundaki va
uyetinden aynlacağından 
korkmıya mahal yoktur. Zira 
Alman diplomatının da teba
rüz ettirdiii gibi, Türkiyenin 
bu muhuemat haricinde kal
mak •nwıu itikirdır. 

Askeri Vaziyet M ussolini, Führere minnettar· 
lığını bir daha tekrar ediyor ve 
Y unan harekatına nakli kelam 
ediyor: 

Alman genelkurmayı tarafından 

Fransada bulunan vesikalardan anla· 
11Jlıyor ki, Yunanistan Mayıs ayın· 

danberl Fransız ve İngilizlere bil· 
tün deniz • hava Usleıfoi teklif ey
lemiştir. Bu vaziyete bir nihayet ver 
mek ıcabederdl. 1şte kıtalarımız 28 
te.']rlnlevveldc Yunan • Arnavutluk 
hududunu geçmekle bunu yapmışlar· 
dır. 

Epir dıı.ğları ve çamurlu vadileri 
haritalar li.zcrlnde iğneli fılAmalarla 

stratejı yapan nazarlyatçıların lddi· 
alan hilılfına olarak yıldırım harbi· 
ne müsait değildir. Gerek benim ce· 
rekse hUkOmetimln veya mesul bir 
unsurun hiçbir hareketi veya IÖzU 
böyle bir Umlt vermemişti. Meşhur 
cJulia> Alp fırkasının ağır zayiata 
u~adığı veya kaçtığı veya Yunan· 
Jılar tarafından tuz haline getirildi· 
ği hakk•nda Yunan propagandası ve 
İngiliz radyoları tarafından verilen 
haberlerin tekzibe değmediğini zan
nediyorum 

Bu fırkayı ziyaret eden general 
Soddu 12 teşrinısanlde bu ziyareti 
hakkında bana şu telgrafı göndermiş 
tir: 

cBu sabah cJulia> Alp fırkasını 

ziyaret ettim. Duc;e, size bildirmekli· 
ğlm lazımdır ki. Alp kıtaatmın gra
nitten sa!ları arasında, her zaman· 
kinden daha mağrur ve sağlam olan 
bu Ustun cUzUtam bende mükemmel 
bir intiba hılsıl etti.> 
Arkadaşlar, Yunanıstanın ciğerini 

sökeceğiz. İki veya 12 ayda ... Ne e
hemmiyeti var? Harp ancak başla
mııttır. BUtUn Yunan mukavemetini 
imha etmek için l<Rfi insan ve vesa
itimiz var. İngiliz yardım ı bu kat'ı 
kararımızın tahakkukuna ve Yunan
lıların felAkete dUşmeslne mAnl ola· 
mıyaeaktır. Ne olmuşsa, ne olacaksa 
ve ne olabilirse olsun. İlk on gUn
de Eplr cephesinde verilen 372 ölü
nUn, 1081 yaralının ve altı yUz elli 
kayıbın intikamı alınacaktır. 

Akadaşlar, parti değişmiyen ve 
artan b!r hararetle vazifesine tekrar 
başlamah ve dahili cephede, siyasi, 
lktısadl ruhi ve faşizm sahalarında 
mUcadeleslne kahramanca devam et· 
melidir. Parti kendini ve milleti kü
çUk burjuva dediğimiz sınıfın geri 
kalan tesirinden kurtarmalıdır. Hal
kın mAnevt sıhhati \'e maddi varlı· 

ğmı himaye etmek için ona do#ru 
daha çok yaklaşan VE' eskisinden iyi 
yaklaşın. Zihni ve cihanşUmul bir 
mahiyete giren sulhpcrverllk dikkat
le nezaret altına alınmalı ve onunla 
mllcadele edllmclldlr. 

( Ba.11 1 ine-ide) 
dıtından ancak hava kun·etıc· 
rldJr kt, dalp dalga a lçaktan 
uçıuak plyadetere yardım ede· 
bilmelııt('!Cllr. Epirden çekilen kuv 
, ·etleri takip eden Yunanlıların 
ilerleyJşlerln1 de ~·a V81Jlatan ge· 
ne İtalyan ha,·a kuv,·etleri ol
mu"ltur. 

Arna.vutJuk mıntakaıunda _vQI· 
tarın mahdut olma~ı ve barp va· 
dllerden g~m~i hu yolların 
Uzerloden geçmlye mecbur olan 
tak\"iye kU\ vetıerl ve ikmal kol· 
ları bava btJ('umlarına karşı çok 
ba8!1&1!1 hedefler olacaktır. 

De"am etmekt~ ola n bu mu 
harebelerde pl~·adeye ~·ot ~an 
,·eya onun durmasına ,.e tertııı
lenmesine zama n kazandıran r.n 
mües"lr fi.mil gene h&\'8 kUV\"Ct· 

Jeri olarak ortaya çıkmı,tır. Ha· 
va kun·etlerl r ephede ta ma men 
mefgUI olduklarından rephe ge
rllerhHtekl hedefler üzerinde hıı
, ... bürumları kaydolunmanllt,tı r . 

He r ne kada r Suda limanı 'r 
Korfu adası bombalanmr' lıııe de 
birine-inin 12 ada lardaki , .e ikin· 
cinin ltalyadakl tayyareler fa. 
rafrodan yapılmı' olmaları ku\ 
vet le muhtemeldir. 

Yunan ve hllha c;!la İn&'illı. ha
va ku\'vetlerl .,u sıralarda A v • 
lonya, D ra.ç limanları ile bu 
me, ·ktlerden repheye geJen yol
lan iaşe \ 'e ikma l merkezler ini 
devamlı ve kuvvetll hlh'umla r la 
bombardıman ederlerken Yunan 
ordusunun \'aı.ifeslnl çok k olay· 
ıa,tırablllrler. 

Manş Sahilinde 
Topçu Düe1

· 0 

Londra, t 8 (A.A.) - B u· 
gÜn öğleden sonra M a n,da İngiliz 
lerle A lmanlar arasında yapılan 
yeni topçu d üellosu esnasında 
ağır topların ateşi Manı şehirle
rını sarsmıştır. K eaif bir s~ de
n izi k a pla m akta id i. 

Hint Kongresi Parlamento 
Grupu Reisi Tevkif Edildi 

Ahmed abad, 18 (A.A.) -
H int ittihad ı k o n gresinin parla
m ento grupu reisi Vallab hai Pa· 
t el d ün müd afaa kanunları muci
bince tevkif edilmiştir. 

" llU1I llldalaa Vekili 
Aaarara Dindi 

Evvelk i gün şehrimize gelmiş o
lan Milli Müdafaa Veklll Saffet A· 
rıkan dUn akşamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Sahibi ve ?!eşriyat Ml.ldUrU: Ahmtıl 
Emin l:"AL.~ - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

HU kOm etce Satı n 
' Alt nacak 

Şilep Tankerler 
Ankara, 18 (Telefonla) - Milli 

Korunma kanununa tevfikan Zon • 
guldak vapurculuk ve kömürcülük 
Türk Limitet Şirketine alt Kanarya 
adındaki kömUr şilebi ile Sokoni -
Vakum kumpanyası hukuk müşave
re heyetinin sahibi bulunduğu Belkis 
ve Schell kumpanyası umumi kAtl· 
bi Kadriye ait Poyraz Tankerlerinln 
satın alınmasına karar verilmiştir., 
Bunların mtibayaa bedellerilc muaye
ne, havuzlama ve sair masrafların 
tediyesinde sarfcdılmek Uzcre ayni l 
kanunun 43 Uncu maddesinde yazılı 1 
sermayeden Milll Müdafaa Vekaleti 
emrine 150 bin lira tahsis olunması 
da kararlaştırılmıştır. 

Vekiller Heyeti Milli Müdafaa Ve· 
kAietince tayin cdllecl'k bir nıüte • 
hassısın reisliği altında İstanbul 
mıntaka liman reisliği, devlet deniz 
yolları işletmesi umum müdUrlilğU ve 
İstanbul belediyesi fen heyetine men 
sup birer mUtehassıstan mtırekkep 

eksperler heyetine Milli Müdafaa 
Vekaleti tarafından tayin edilecek 
bir mahalde muayene ve işe yarar 
demirbaş eşyalarlle beraber değerle· 
ri takdir olunacaktır. 

İtalyanlar 
Ric'at Ediyor 

(Ba.,ı ı indde) 
esır, 20 ağır top, 100 mitralyöz ve 
iki İtalyan taburunun bayraklarını 

almışlardır. 28 tayyare düşürerek 

diğer 30 tayyareyi de ciddi hasara 
uğratmışlardır. 

Times gazete!li. bu kadar gilzel 
bir fırsatın kaçırılmaması, muhare
benın henüz )1rmincl gUnUnde her 
şeyin hava faikiyetlne bağlı oldıığunu 
anlamak l!ı.zmı geldiğim yazmakta 
ve bu faiklyet sayesinde Arnavutluk 
takı ltalvan orduım iıuıeslnin kesile· 

Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tablatln tıpkı blr yavru gibi 
sinesinde yetiştirdiği aaf ve normal gıda ile mümkündür. Her an· 
ne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi 
geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
bilf'<'cğini llıh·e f'ylemektedir. l\1füıtahzaratıoda 

0

Bıı gazete yazısını şöyle hıtirmek- 1 Beşlkta" ÇAPAMARKA 
bu basııa tamamen m e\·cuttur. 

tcdir: ~imdiye kııdar hr.r Ş(lyin yapı- -._ • 
Tıı.rihl tesisi: 1015 

.ı hp bitmiş oldıııtı.ınu zannetmek bil· ~ 

l yuk hir hata olıır. 

Y unan fi losu Adriyatikte 
A tıııa, 18 ( A.A. ı - Bildırıldiğine 

gore. 14 ikinciteşrin tarihinde küçlik 
bir Yunan mnhrip filosu Otranto bo· 

ğıı:mıa ~eçerek Adriyatik denizinde 
1 mııhtelıf taarruzlar yaptıktan sonra• 
füısiine dönmüştür. ı 

Sizi Saa :lete Götüren 

Renginiz 
Hangisidir? 

On 
fena renkte 
kullanır 

r ens renkte bır pud · 

Güzel 

Olmak 

için 
Rer şeyden evvel sıh· 

haW ve parlak bir tene, 

lekesiz ve düzgün bi.r 

cilde malik olmak IA-

Sizin de cildinizi sil· 
!llllıml .. ~ zelleştirir, guddelerinl 

boeliyerek canlandırır· 

40 aenellk bir tecrübe mahııulU olan KREM PERTEV tertip ,.e 
yapılış tarzındaki incelik aoıayısJyle, tenio fazla yağlanmasına 

mAni olur. Yağsız olarak hususi t üp ve vazolarda sablır. 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa Çelebi Mehmet türbesinin esaıı· 

lı tamiri olup keşi.! bedeli 166~9 lira 74 kuruştur. 
2 - Eksiltme 26 Teşrinisani 1940 salı günU saat 16 da Bursa 

Maarif MüdürlüğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu1Ue 
yapılacaktrr. 

3 - Bu işe ait keşif hü!Asası bayındırlık genel ve maarif vekil· 
llğl hususi şartnamcleı1, mukavele proje.si maarif müdürlüğünde gö· 
rUlebillr. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yilksck mUhendls veya mimar olma· 
ları ayni zamanda tariht eski bir eseri tamir etmiş bulunmalan ve 
1250 lira muvakkat teminat vermeleri, 3 Uncu maddede yazılı e~aJCl 
kabul ve ihzar etmeleri, bu inşaatı yapabileceklerine d.ııJr nafia mil· 
dUrlUğUnden ehliyet vesikası ile Maarif Vekilliği veya Evkaf umuın 
rnUdllrlüğUnden hususi şartların istediği vesikayı haiz bulunmaları: 
cBu vesika ihale gününden evvel Bursa vi!Ayetine müracaat edilerek 
Nafia MUdUrlUğUnden ve Maarif V~killiğl mUzeler dairesile Evkaf 
Umum MUdürlUğUnden almacaktır.l> 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna daJr 1940 yılı varakası ile bir· 
ilkte teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ha· 
zırlayıp 26/Teşrinisanl/1940 salı gUnU saat 16 da komisyon relsllğlnC 
makbuz mukabilinde vermeleri iJAn olunur. <Postada vukubulıı.cal< 

gecikme kabul edilmez.> (10370 

FOSF SOL 
ES Btatsc t 

Kan, Kuvvet ve lştiha Şurubudur 
Hf'.r e<"ıanede bulunur. 

ra, yilzUnüze cmakyaj
lanmıp ve çirkin bir 
manzara \'erir ve sizi 
daha ya~II gösterir. En 
muvafık rengi bulmanın 
yeglme çaresi, ylizUnü· 
zUn bir tarafına bir 
renk ve diğer tarafına 
başka renk pudra tec
rübe etmektir. Bu tec
rübeyi Tokalon pudra· 
sının yeni ve cazip renk· 
!erile yapınız. Bu yeni 
renkler gayet modern 
cChromoscope> maki • 
nesi sayesinde karıştı· 

rılmıştır. Sihn\mlz bir 
göz, hemen kusursuz 
bir itina ile renkleri in· 
tihap eder ve artık 

cmakyajlanmı~p man • 
zaraya nihayet verir. 
Cilt ile gayet güzel bir tarzda lmti-1------ -----------...:...------------

zaç eden bu pudra. Adeta tabu gıbı Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
göSterir. Tokalon pudrası hususi bir 
usul dahilinde cKrema köpUğib ile Ellerinde koyu mavi ve alyah ktığıt, koyu mavi, yeşil ve sıyall 
karıştırılmıştır. Bu sayede bUtUn gün mumlu !stor muşambası, siyah karton, deniz muşambası, deniz amba· 
sabit kalır ve ne yağmur ve rUzgAr· laj kllğıdı, kumlu kllğıt. mavi ampul, siyah ve mavi yUnlU perdelik ,.o 
dan, ne de !'azla terlemeden kat'iyyen istorluk kumaş bulunanların bunların cinsini, miktarını gösteren birer 
müteessir olmaz Hemen bugünden beyannameyi 23/ 11/ 1940 cumartesi saat on Uçc kadnr İstanbul vilfiyctınc 
Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. Te· getirip vermeleri 29 numaralı mllll korunma kararnamesinin 6 ncı me.d· 
nlnizin güzelleştiğini göreceksiniz. desinin verdiği salahiyete istinaden UAn olunur. (11003) 


