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BAŞMUBABBtBI: 

AHMET EMİN YALMAN, 

Ne Yemeliyiz ? 
Anketimize Profesör F ahrettin 
Kerimin Verdiği Cevap 3 üncü 
Sagf amızdadır. 

Fiyatı: 5 Kuruş StYAll IABAB IAZITlll Yıl: 1-Sayı: 92 

Vatan için Yalnız Canımızı Kr~ı Boris Yanndanltibaren UmumiveHu~usi 
17 kl 17 d 1 k Hıtlerle . . 
v ~rme. ev atan aş ı GörOştD Bınalanla Dıs Tenvıratı Yasaktır 

Vazifemız Yapılmış Olmaz Mülakat Sofyada ı 
Şahsi Menfaat ve Zevklerimizden Umumun Hayn ve 
Menfaati için Fedakarlık Etmeyi Göze Alabilmeliyiz 

Heyecan Uyandırdı Her Ne Şekilde O~ursa Olsun, Dahili 

Kanunları Hükümden Düşürecek Açıkgöz
l~kler ve Suçlulara Gösterilecek Sahabet/er 

Bugün için Çok Kötü Hareketlerdir. 

Molotof' un Berlin 
Seyahati ispanyada 
Fena Tesir Bıraktı 
Ordu Erkanı, Harbe 

Sürüklenmek 
istemiyor 

.A.nltara, 19 (Başmuharriri- her vermeyiz. Onun hırsızlığı· 
~en telefonla) - Yarından na böylece yatak oluruz. Sazan 
~~Yarak memleketin her tara· bir malı usul dairesinde bir fatu· 
"'llCla sokak ıııklan sönecek, ev ra bedeli ile beraber fatura ha· 
~~~rı harice sızmaz bir hale ko- ricinde para vermek suretile alı· 
~tır. rız. Muhtekirin bize emniyet 
~iiltumetin aklığı hu tedbir, gösterip baıkasına yok dediği 
"1 İlelerin birdenbire lüzum gös- malı gizli gizli yüksek bedelle 
~ diği bir hareket değildir. Dün- satmasını hoı görürüz. Sonra 
~ iaayitsiz bir yer olduğu için l "öyle çifte veya eksik fatura ve- Londra, 19 (A.A.) - Oaily 
oları dakika, ıhcr ihtimale hazır renler yakalanınca rızacılar ara· T elegraph gazetesinin diplomatik 
) alt lazımgeldiğini zaten bili- ya giriyor, bir yarenliktir başlı- muharriri, ispanya hariciye nazırı l 
-~tduk. Fakat bu vaziyetin içi- yor, bazı aklı batında adamlar: Sunnerin evveli. Parisde Fransa 1 

,ilde yer etmesi için gözle gÖ· cCanım herkes yapıyor, itibarlı batvekil muavını B. Lava} ile 
~ebilecek bir deği§iklik olması, bir tüccarın itibarını bozmak ya- mülakatından sonra Berlini ziya· 
l) rbe mahsus p.rtlara kendimizi kışık alır mı~> diye vazife taraf- retinı mev.tuu bahsederek diyor 
lft~ıracak mj..isbet bir adım atı~- tarı memurların adeta işini boz- ki: 

Avrupanın Siyasi 
Tensi ki Mesel el eri 

Görüşülmüş 

..,.., lazımdı. Hükfunet böyle hır mıya çalıııyorlar. Bazı alametlere bakılırsa, kal-
~bir almayı epey zamandanbe- Bu gidişe tamamile nihayet kınmakta olan ispanyanın haki- Bulgar Kralı Boris 
• hatırdan geçiriyordu. Nihayet vermeliyiz. Bir defa zevklerimi· ki şefleri olan ordu erkanı. hari- Sofya, 19 (A.A.) - Reuter 
)~ 15 inde karar Vekiller He- zi tahdit etmenin yolunu bulma- ciye nazırı B. Sunnerin etrafını ajansı bildiriyor: 
~en çıkını§, altı gün sonra lıyız. H_ariçten gelen herıey pa- alan bazı hariı kimselerin lapan- Dün akpm geç vakit netredi-

tathik mevkime geçmiştir. halıdır. Bir müddetten sonra bel- yayı harbe atmalarından korku- len rami bir tebliğde deniliyor 
V l~tbiki hakkında Dahiliye ki bu ~iç bulunmıy~caktı~. J:luna yorlar. ki: Pazar giinü Berline ıritmek 
t~eti bir izahname hazırla- karşı ikame etmeyı ve iıtıyaç· Bundan bafka Madrid ha.her- üzere Sofyadan hareket eden 

"'ttır. larmızı baıkalarının hayali ve !eri gösteriyor ki Mok>tofun Ber· Kral Boria, Hitler tarafından ka· 
ı...~kaat neler yapmak lazımge- menfaati için tahdit etmeyi va· !ini ziyaretinden sonra Rus - Al- bul edilmit ve pazarte.i günü 
::""_elini anlatmak ve halkı çare- tani bir vazife ve zevk saymalı· man münasebetlerinin sıkılaşma- Sofyaya dönmüttür. 
~ İçinde bırakmıyarak ameli yız. sı lspanyada fena bir tesir hasıl I A1inaiı maliımata göre, hari-
~lar temin etmektir. Bunun HALKIN MES'ULIYETI etmi'1İr. (Devamı: Sa. 4, SU. l de) 

~~~ahname hava hücumlarına i~~-~mgmvm~~fili!iTPflifiıft~[;~~~~~~~lil~:f ı k Bir malı alırken kıymeti az ı -,....,...,......._ 
Lı · memleketi tamami e aran-
~ l>ir hale koymak suretile hal· bile ola fa.tura i.tenıeliyiz. fa
~ '-iraıh&tini ve çalııma imkan· tura vermek i.temiyenleri, çifte 

~ devamını azami derecede veya ekaik latura yapanları po-
• • 1. a· f lise biklirmeliyiz. "'--' "*ne uydunnaııdır. ır tara -

~ da siyah perde ve siyah ku- Bir lstanbul gazetesi c:3 kuru: 
' · · şa limon satan adam muhtekir 
t.wi • ihtikarı yapıhnaması ıçın diye ma. hk·e· meye v.eriliyor da l 
~ır alınmııtır. ı zengin hir tüccara bırtcY yapı • 

T envirattan Harice Işık Sızmaması Lazımdır 
Şehrin Sokaklarından 

Maskelenecek, Nakil 
7000 Lamba Sökülecek, Diterleri 

Vasıtalarının Işıkları Söndürülecek 
Yarından itibaren ıtarbik edile. ' sökülerek cereyandan tecrit edi- ı .,.------------. 

cek olan ıııkların söndürülmesi- leceklerdir. Evlere ait tenvirat 1 
ne dair kararname Vilayete teb- ise ayın birine kadar sureti kat'i· 
liğ edilmiştir. yede maskelenmiş olacaktır. 

Dün vilayette bütün daire mü- Umumi ve hususi bütün binalar· 
dürlerinden müteıekkil bir lco- da dış tenviratı tayin edilen gü· 
misyon toplanmış, kararnamenin nün akpmından itibaren yasak
tatbikatı etrafında görüşülmüı· tır. Her ne ıekilde olursa olsun 
tür. harice ışık verecek lambaların 

•··•iarı Sladlrmı • 
Karanamesl 

Ankara, 19 (A.A.) - Dahlliye 
Veklletı. ı'ddarm &öncttlrWmeal 
Hı karartılması hakkında &f&il· 
da.iti izaJı.nameyl tamim etmekte
cUr: 

KARARNAME: 
Aşağıdaki kararname ile <Ha

va taarruzlarına karşı ışıkların 

söndUrülmesi ve karartılması> 

nizamnamesinin tatbikine başla
nılmıştır: 

1 - 21/ 11/ 1940 tarihinden itl
baren bllQmum şehir ve kasaba· 

(De,·a1111: Sa. 2, SiL 1 de) 

Vali ,muavini Ahmedin riyase- dııarıda yakılması memnudur. 
ti altında yapılan 'bu toplantıda Hususi ve umumi binalarda ten· 
verilen kararlara göre, yirmi bi- viratın maskelenmesi mümkün 
rinci günün akşamı hariçteki umu- olmadığı takdirde mavi ııtk ve· 
mi tenvirat, yani vitrin, reklam ren hafif vatlık ampuller kullanı- I 
ve mümasili ışıklar söndürülecek- labilir. Yalnız bu ışığın dıprıya I 
tir. Lamba adedi plan mucibince aksetmemesi için pencereler, ka· 1 
muayyen bir hadde indirilecek, pılar, cam teraslar, koridorlar, l 
kalanlar da maskelenmiş olacak- menfezler, sokağa, bahçeye av
lardır. Şehirde mevcut lambalar- luya ve dışarıya açılan bütün ka· ı 
dan yedi bin tanesi yerlerinden (De\"amı: Sa. 2, Sü. 4 te) "-------------

Şimdilik Bir iaşe Umum 
Müdürlüğü Tasavvuru Yok 

Viyanada Alman, 
f taiyan, Macar, 

R:cali Toplanıyor 
.. .. B l Umumi ihtiyaçların Mevcut Teşkilatla 

Goruşmelere u gar D h E l B· Su tt a a sas ı z r re e 
Yugoslavlar da mı Karşılanmasına Ait Tedbirler Hazırlanıyor 
Çağrılacak? . . . ·ı 

Avrupa Tek Teki 
mül 1ktisap Edecek 
Viyana, 19 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

Ankara. 19 (Telefonla) - kılatın Koordınaayon heyeti ı e 
Çok tiikilt memleketimizde yi- sı&o -bir i~irliği yapmaaı auretile 
yecek sıkıntın yoktur. Yalnız gı· it görülecek, halk için lüzumlu 
da maddeleri her tarafa müsavi ve faydalı görülürse ica.bında yi
surette taksim edilmemİ§tir ve yecek rnacldeleri hükumetçe satın 
fiyatlar arasında büyük aykırı· alınarak tevzi olunacaktır. lleri

~ ait vazifelerimiz, yal- mıyou diye yazmaftır. E.ier ya
~ hGkumetin bu ibtiyat tedbiri- pılmıyorsa bunun baılıqa mea'u
lli L_ • -;- .. ·· t ...ı. --1~-ti- liyeti halka aittir. Her adamın 
1ııı.:._ -...mızın mut er- IClallI'IO • _ _ı ı · b 
~ bakımanda harfi harfine arkasında her sanıyeoe po MI U· 

- ı Almanya Hariciye Nazırı Von Rlb 
bentrop, saat 17 de husust trenle 
Salzburgdan Viyanaya gelmiştir. 

de lüzum görülürse iaıe umum 
müdürlüğü hatta iaıe vekaleti 
gibi bir teıekkül kurulması ayrı-

lıklar vardır. Hükumet bu vazi
yeti en verimli bir §ekilde tanzim 
için tedbirler hazırlatmaktadır. 
Şimdilik Ticaret Vekaleti, Top· 
rak Ofisi gibi zaten mevcut teı- ca tetkik edilecektir. 

~ etmek deİilcıir. Ferdi zevk lunamaz. Halk hükuI?etl.e . tam 
~ ~i menfaat üzerine ifliyen , bir işbirliği halinde v~~ıfesını ya· 
~ miifterek menfaat i parsa muhtekirler, dunyanın aı: 
~ bir aeferberlik yapmak kıntılı gününü kendi menfaatı 
"- t... lllÜflerek menfaat için fer· için istismara kalklf&nlar yak~yı 
• ~erimizden fedakarbjı ve ele verir ve bu gidi§in tama.mıle 
~ her türlü tedbirlerine önüne geçilir. Sonra Ankara~& 
' •e _,.8171 bir iman haline bir hadisede görülciüğü gibi çıf· 

Balbnlan n Ece mm takumı gösterir harita 

~ Jimnclır. le fatura yapan bir tüccarı saha· 
v~ bet etmiye kalkanlar ıurasını an· 
"'TANDAŞLIK TERBiYE- lamalıdır ki böyle bir sahabet, 

ı. .. , nazik zamanlarda yarenlik gay• 
IV'I ZDE BOŞLUKLAR retile vatanın ve halkın mantakı 

(Vatan için isnltlal için aleyhine çalıımaktır. En kuvvetli 
fiL_ • ' • • •• M;timai mevki aaıhibi olanların 
~k ıeap edıyor!) emn U· da müsavi ıekilde cezalarını çek· 
~tin f d t ekt tiği görülürse bu me~ekette ih· 
t e eamnı e a e m e tikar derhal durur. Memleketi· 

Görice'nin 
Zaptı 

Bildiriliyor 
139 Tank, 1600 

Mitralyöz Yugoslav
lara Teslim Edildi 

"'eddüt edecek, köte1i9i mizin halkında tu damar vardır: t,, "h k b" .1._ı_ T .. _ı_ cBaşkası yaparken ben neye Belgrat, 19 (A.A.) - Yugoelav -
Cı edece ır ~ Un: yapmıyayım} Ben enayi miyim}> Yunan hududundaki muhabirlerden 

t,ltvvur edemiyoruz. Fakat işte en itibarlı bir tüccarı bile en gelen ve henUz teeyyüt etmıyen ha· 
t, .. . . küçük dükkancı gibi tethir et~~k berlere göre, Görice fehrl bu sabala 
ı~ •ııurle şunu ıtıraf etmek ve sür.mek suretile bu müsavılik saat 1 de Yunanlılar tarafından zap
ıtıarnd k" tandacl.k ter- ruhu ve bu emniyet tamamile tedllmlftir. Ba.fka tatalllt yoktur. 
L. ır 11 va -s kurulmalıdır. ve bu 'haberin de reamı kaynaklar-

Bütün cephede 
Taarruz 

Devam Ediyor 
7 Bombardıman, 
3 Avcı Tayyaresi 

Düşürüldü 
Mina, 19 (A.A.) - Dün geceki 

Yunan tebliği 111111Jarı bildirmekte -
dtr: 

'pir ve Görlce mıntakalannda 
dün fiddetli muharebeler cereyan et
ıniftir. Bir ~an mukabil taarru
zunu tardeden Yunan kuvvetleri mu
vaffakıyetli hareketler yaparak şid-

On dakika sonra, İtalya hariciye 
nazırı Kont Cianonun husu.si 
treni Viyana istasyonuna girmlf ve 
Kont Ciano, B. Von Rlbbentrop ile 
B. Baldur Von Schtrach tarafından 
karşılanmıştır. 

Berlln, 19 (A.A.) - Macar Baş
vekili Teleki ve Hariciye Nazırı 
Kont Csaky, Alman hükQmeUnln 
daveti ilzerlne 20 te~nisanide Viya
naya muvasalat edeceklerdır. 
Yeni nizama evveli. Bulcariatan 

uydurulmak i.tenmit 
Londra, 19 CA.A.) Reuterln 

diplomatik muhabiri bildiriyor: 
· Bulgar Kralı Borisin Berchtesga

dene yaptığı ziyaret hakkında sarih 
haberlerin mefkudiyetl karşısında 
Londradaki salA.hiyettar müşahitlerin 
fikrine göre, Hltlerin Avrupada kur· 
mıya teşebbüs ettiği yeni nizama 

lngiltere taarruza Ezici taarruzların 
Hazırlanıyor Başlangıcı 

Londra, 19 (A.A.) - Ordu 
ile müıtereken hareket edecek 
olan bir İngiliz hıwa kuvvetleri 
kumandanlığının tesisi, burada 
lngilterenin kıta üzerinde taarru· 
za geçmek için bir ordu hazırla
dığına delilet eder gibi telakki 
olunmaktadır. 

1942 senesi seferini Alman 
milletinin artık harpten usanaca
iı ve tam ha.va faikiyetine malik 
olacak İngilizlerin Almanyayı is
till için müsait tarih olarak telak
ki etmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Daily 
T elegraph'ın havacılık muharriri 
diyor ki: 

Cumartesi günü Almanya üze
rine gündüzün yapılan akınlar 
lngiliz hava kuvvetlerinin gitgide 
artan ezici taarruzlarının baılan 
gıcıdır. 

AIKDi VAZin:T 
( Y azw 4 üncü •yfanuzda) 

belki de evveli. Bulgarlstanı uydur- ==========================
mak istemiş olması mümkündür. 

Yarınki Viyana toplantısı, muhte· r-----------------------
mel olarak bu hUBustaki mihver plA.n 
larını dtl..,-aya ilAn !ırsabnı verecek
tir. Eğer Yugoslavya ve Butgaristan 

(Devamı: Sa. 4, Si. 3 te) 4 ı · QfYemizde boşluklar vardtr. MAHKEMELERiN ROLO :tı~hkik ve teyidi mUmkUn olma-

Ctnımızı seve seve vermz Sonra bir de mahkeme mese· 

d, maddi bir menfaatimiz- lesi var. Aleyhinde kuvvetli 
d emareler olan muhtekirler bile 

detle" müdafaa edilmekte olan ·düt- ============= 
man mevziierlni işgal etmişlerdir. 

et\, bir itiyadımızdan, bir mahkemelerde cezadan kurtula-
~vL• biliyOt'lar ve '1>ret te§kil ede<;elıc 

~•mizden umumun men- d _1 

f ka ar süratle cezaya çarpnmı· 
,...... ,... t• • • 1 

"i!rl ve se ame ı ıçın vaz yor ar. 
h · Bunun sflbebi basittir: Adliye 

«imek birc;oklarımıza ağır mahkemesi sulh §Artlarına göre 

9ttır. Kendi gemimizi yürüt- yapılmıftır. Fevkalade tartlara 
"' göre adalet icra etmesi ne müm· 

d 
tyi hükumetin tedbirlerin- kündür. ne de arzuya layık. Bil· 
t k d hassa ki kanunlarımızda ve Ad

• " açamak aramayı i e- liyomizde içtimai suç ve içtimai 

' l"l'ıerifet sayanlarımız, bu- mesuliyet ölçüleri henüz yer tu-
'-t zl tamamıştır. 
.. tçık gözlük, kurna ık gö- Bu derdin önüne seçmek için 

~e bakanlarımız az değil- en münuip çare, büyük tehir~ 
dj yddınm muhakeme aaullerine 

r. Birc;oğumuz nemela- tabi, kaçakçıbk, ~ ~· 
~lt\c meleri kurmak, küçük yenaode 

Q ıya. bu maksatla idare meclislerine 
il\ \ı aıra<la bir tüccar kendi daha senit kazai aaJihiyetler ver

Bu haberden evvel alman en son 
maltunat Görice A.kibetinfn hlla ka· 
rarsız olduğunu, fakat şehrin her 
taraftan muhasara edilmiş ve İtal
yanlann rlcatına açık olan yegane 
yolun da Yunan toplarının çapraz 
ateşi altında bulunduğu merkezinde 
kiL Buna binaen Göricenin dUftU-

(Devaını: Sa. '· 8ü. 1 de) 

Kalamas ırmağının cenup bölge- · 
sinde birkaç gUncknberl faaliyette 
bulunan İtalyan müfrezelerinin klf· 
ffl81 ırmağın şimaline kadar tarde -
~lr. 

Düşman topralda.rına derin akınlar 
yapan bezı: mttfrezelerimiz Erseka 

(~: Sa. '· Sö. 2 de) 

Hususi Otomobil, Motosiklet ve 
Deniz Motörleri lşlemiyecek 
Taksiler Münavebe ile Çalışacak, Hiçbir 

Hususi Motörlü Nakil 
il) tllfaati namına ihtikara kalkıı· meldir. 
~~. kendi kirli menfaati için Eldeki kanunlar daha ıiddetli Vasıtasına Seyrüsefer Müsaade Verilmiyecek 
~t ~tn~in kanını emmiye cüret bir hale konulsa bile adi zaman
tııt~· (neme lazım, kim uğraıa- lara mahsus Adliye makinemiz 
>~ Ben ihtiyacımı temin ede- ihtikar itinin hakkından gelemez. 
diltii:~ ne olursa olsun 1) diye Eğer yarın mücadeleye 

<; ur. 
~.:--i.fte fatura c;ıkaran tüccara atılmak lazım gelirse, (Aca-
~ ederiz de hükumete ha- (Devamı: Sa. 4, SU. « ie) 

Ankara, 19 (Telefonla) -
Benzinden tasarruf temini için 
hazırlanmakta olan k•arname 
en son ıeklini almııtır. Tasarru· 
fun yalnız benzinden dejil, aair 
petrol mü,ıaklanndan da temini 

açın bunlarla müteharrik bilu· 
mum kara ve deniz na kil vasıta· 
)arının .seyrüseferi için milli ko· 
runma kanununa istinaden son 
kafi katarlar alınmııtrr. 

Devamı: Sa. s Sü. 1 de) 

1 KURUŞA 
10.000 LİRA 

Üsküdarda bir 
tramvay 'biletçi
aının batından. 
gazetelerin garip 
fıkralar 5Ütllft)a
rında yer alan, 
cidden meraklı 
bir hadile geç· 
m-ittir. 

Bu biletc;.inin 
aaı Ali Osman 

t Y afU' oilu Yaf&I' Gur• 
man numarası da 216 dır. He
nüz on aekiz yatında olan Y qa.· / 
nn ihtiyar ana ve ha.bası, ıken• 
dinden küçük sekiz de kardqi 
vardıt. Üıküdarda Selamialief. ı · 
maballeainde 13 numaralı ewle 
oturmaktadır. 

Yaşar, ıgeçen cuma günü vali
aesi Şahinde ile Üsküdar Bitpa
zarına öteberi almıya gitmiı, bir 
aralık pazar yerindeki eergiler- ._ ... ~ ... ..._._ __ 

den birinde gÖZÜne küçijciik ve .. ..,~ .... ~-''•' ·--------
kapabız{~= ~·~~ ı Mızrak Çuvala Sığmaz 



z - - - - ------------------ ----·----------VATA N 

~ ~ 

~ Şehirvp: Menıleket -Haberleri ·. 
Teşbihte Hata Olur 

K anunusaninin havada ji

letler dola§tırarak kulak 
ve yanak doğrattığı bir gÜnÜn· 
de üç dört arkadaş avlanmıya 
çıkmı~tık. Donmamıza ramak 
kala yakınımızdaki lbir köyÜn 
kahvesinde soluğu aldık. Kah· 
venin içi, mütemadiyen içilen 
sıgara dumanından su katılmış 
rakı rengini almıştı. Peyıkelerde 
birer mavi hayal gibi oturan 
müfteriler birbirini takiben bize 
hoş geldiniz, lıoş geldiniz dedi
ler. 

Bakgari iyi dinle bey sen av· 
cısın okluğu gibi anladam sa· 
na. cdrye i§aret parmağile karşı 
peykenin üStündeki oturan ar· 
kadaşını gö~tererck• 

Yeni Mahsul 
Portakal ihracına 

Başiandı 

1Yar1ndan itibaren UmumA ve Hususi 
- Domuz şöyle gaşımda 

Is.mail efendi gibi hcç gıprama• 
dan duruyo, köpek de şöyle 
yanımda senin gibi duruyo. Der 
demez lbiz dost acı söyler diye 
bastık kahkahayı. Galip de yarı 
öfke yarı şa kınlıkla gülümseye
rek devam et babacığım aldır· 
ma hazan ct~bihte hata olun 
dedi. 

Romanya ile ticari münaseba· 
tımız: inkişaf etmektedir. Son 
günlerde Romanyaya memleke
timizden mühim miktarda pa-

Binalarda Dış Tenviratı Yasaktır 
~eu~~Yi~~k~:ı~t~~:!~;mi~ deri Her Ne şekilde o 1 ursa o Is un' Dahili 

Bundan başka dün 1940 se· 

nesinin ilk mahsulü olan Dörtyol T envirattan Harice Işık Sızmaması Lazımdır 
portakallarından ilk parti de 

Birer iskemle alarak ikahve
nin ortasındaki paslı sobanın 
etrafına çöktük. Baba bize bi
rer sıcak çay dedik. 

Çaylar geldi. Sırtımız ve ıçı· 
miz ısındı. Sonra da av yaren· 
liği başladı. Arlı:adaşlarımdan 
birisi F enerbahçe kulübünün 
emektar sporcusu me~um Ga
lipdi. Galibin tam karşısına dü· 
şen neşeli bir ihtiyar, Galibin 
yüzüne bakara'k saf ve Btıenkli 
bir eda ile anlatmıya ba~ladı: 

- Efendi oğlum dinle bak 
Avda bigün başıma ne gekli an· 
ladıverem sana. 

sevkedilmiştir. (B~ı ı incide) 
Portakal ihracatının erken ha~- pılar mk g ...... mez: tertiba.tla örtÜ· 

Bilmem neden, köpek, İn· J b h ) 'L d • • ..,. .. aması u ma su Ün uıracatın a ı~cektir. Mag-aza, sinema, ha· 
sanlara kar§ı gösterdiği sadakat f ı ı k 1 - d ı·ıd· _ _ . b" aza ı o acagına e 1 ır. mam, lolı:anta, fabrika gibi çok 
ve dostluga ragmen yersaz ır Diaer taraftan Rumen mamu· J 1 k h "' giri İp çıkılan umumi binalarda 
telakkiye kurban o a. ra ep latı da piyasaya gelmektedir. "k· k d ı hk d k l ı ı ı apının ayni zaman a açı -
makamı kiifür ve ta ır e u • Bu arada çok miktarda eczayi maması iç;n buralarda bir bekçi 
lanılmı~tır. . . . 1 kimyeviye, cam ve aire gelmiş- bulundurulacak veya otomatik 

Geçenlerde gazctclerın bırın· ti 
de e.n.te.resan bir_ ha.vadi" gözü- r.Avrıca gu'"mru'"klerde bekliyen bir tertiple bu iş temin edilecek· 

-f d k J tir. Gerek umumi, gerekse husu· 
me ı\ıŞtı. Harp a etın en uza • Rumen mallarının çıkarılma'lı si binaların methallerinde veatİ· 
ta kalmaları için İngilterede üç 1 hakkında Vekaletten emir geldi- yer ve sahanlık y.eri mevcut ol· 
binden fazla cıns köpek seçile- g-inden dünden 'ıtibaren bu mal· k 1 · · ·ı b" mıyanlarda dı§arıya ııık sızdır· 
rek ema i rtına 1 e ır vapura lar da gümrük antrepolarından maz tertibat temin edilecektir. 
yer!eşt~rilmiş ve Kan~~aya ~ö~- çıkarılmaktadır. Ev ve lokantaların methalleri üç 
derılmış. insan neslının, gozu· ' Bunların arasında ehemmiyet- k" l k f 1 1 k bak d ·ışi i ten aza geniş o mıyaca • 
nün yaşına _ ma an. cayır c~- li olarak Soude Cauııtique, bikar- tır. Bu methaller fabrikalarda en 
yır fııırcandıgı bu devırde fngıl- bonat dö sud eczayi kimyeviye b"' "k . 1• 1 · Şöylebi on gün gada evvel 

Ç ubuk boğazındanaşşa yakaya 
'f!iyodu.m. elimde de yavuz bi 
çifte va. Va emme bi gözii boş 
bi ogözünde :guıun va. 

• L·· _.,_l k .. · uyu rrna at parça arının geçı· 
terenın 'KOpcıı; ere arşı goster· ve tıbbiye madeni boyalar ve ·1 . . k• k k"ld 
dig-i \hu şayanı hayret alakayı . . • . d 1 rı mesın~ ım an verece şe ı e D " v·ı · 1 lan 
. • . G lfb. b k bır mıktar da nışadır var ır. olacaktır. Alevleri sözle görülen un ı ayette yapı an top tı 
ışıtınce a ı, ve u va ayı Bundan baıka ticari münase· .. • · ·· ·· hatırladım. b l R d ve ııık gosteren mu.tf-ak, fırın ve j Nakıl vasıtalarının butun ııık· ması yasaktır. Bundan ba~a bü· 

Goca Alinin köpeede yanım· 
da. köpekte hanj duttuğunu 
gopari, mefred mi mefred. 
Akamda ağar bi çatırdı oMu. 
Dönivedim meşeliğin içinden· 
ağrı goca lbi domuz fırlamaz mı. 
Biyo durakladnn. 

1 
atımız yanız omanyaya a ı ih l b 1 ..ı ki lan d ·· d" ··1 k't' l ks yü·k sanayi müeaııescleri ve deg"ir· 

Sağ olsaydı da bu \tavadisi münhasır kalmamakta, İngiltere, ısınma c az arının u uno0u arı k 1 f so~ uı:~ ecel ır. şb ız 
onunla birlikte okueaydık. 1 Almanya ve Tuna memleketleri- yerlerin de ve duman çıkaran ba. [ a mal arı m.um un. 0 mı)k'an azı menler lüzumunda ıkuvvei mu: 

. . .. . vasıta arın ıç tenvıratı ·ararna· harrike olarak kullandıkları elek· 
Köpeık 1 Dediğimiz köpek le de tıcarı munnsebat~l\ bulun- caların da en ufak bır ışık huz:me· meye uygun ,e'kilde ma,kelene· triği kendileri temin edebilmele-

nıeğer neymiş de biz bilmiyor· , mal_kta.ltdevcdam ebtm~_kteyıkz. 'k sinin dııarıya çıkmıyacak surette mediği takdirde buralara mavi ri için şimdiden yedek motörler 
ngı er en ugun ço mı tar- k 1 l · H il k k H • 

d 
k" k "k mas e enme en şarttır. avagazı ampu er onaca tır. er cıns 1 bulunduracaklardır. Bütün bu 

a mensucat, ma ıne, ço mı • d d""k" f b "- 1 "l d' .. 1·· k"l 1 d k l . b' h l 
t d 

. d ---za · k" ·ı e ve ma en o um a raa arı e ı- ı motor u na ı vasıta arının ış. tenviratın mas e enmıı ır a e 
mu~uz. 

BAL ar a nışa ır, "" yı ımyev Y - • • • ki k 1· b 1 k 1 1 . . . d'' .. 1·· . .. ve tıbbiye nebati ve madeni ger aanayı mücaeeselerınde har ışı · an ve ar a am a arı ı ıf a, gelmesı ıçın ort gun uk bır mud-

Işıkları Söndürme 
Kararnamesi 

yağlar tendte pamuk ipliii bek- hangi bir imal hasobile hasıl olan yahut koyu mavi ve kalın iki det konulmuştur. Bu kayıtlara 
1 k

' t d' ' ki . .. k'. rt b ı camla, veyahut da mavi, kalın , riaycıt etmiyenler on bot günden 
enme e ır. ısı ar, zıyanın mum un me e e k·- 1 k 1 · b 1 k ' · ı· Macaristanla da vaziyetimiz k kk ağıt a ma~ e enmış u unaca • altı aya ıkadar hapıs ve ~eş ıra· 

k . "d' 
0

.. b memleketten dı~rıya sızmıyaca.ğı ~e İ mas· ı tır. Maskclenmcmiş olan fener- dan 50 liraya kadar para ceızMİ· 
ÇO htlY)l"fır. luknt 'kU iz . kelenecektir. }erle araba limbalarının kullanıl• ı le cezalandırı}KakJardır. 
mu e ı e e rı .ma emesı, 

(Ba,ı l incide) eetmeslne mAnl olmak ve yalnız iş elektrik motör ve saatleri, muh· A k A• ı 
larda ve ayrıca isimleri tesblt olu- yerini zayıf blr surette aydınlatmak telif cinste kağıt, telefon cihaz- s er 1 el er·ı ne 
nacak nahiye merkezlerinde ve mın- ıcabeder. Veya koyunıavl IArnbe. kul- !arı dokuma makineleri gelmiş· 
takalarda, cHava taarruzlarına kar· lanılır ki, bu halde lAmbayı mBRke· ı . , 1 

lemlye liiııum >talmaz. tır. y d • 
şı ışıkların söndürülmesi ve karar- c - Binalarda. ışıkları yukarıya. Yugoslavyaya çok miktarda ar ım cın 
tılmıısı nizamnamesi~ nln «Umumi doğru aksettiren camlı örtUlıor ve te- ı serbest dövizle pamuk gönderil-
tcnvirnt> ve dç ve dış 14ıkları> ve raslnr, ışıkları harice vermiyecck · t' t 
cAçıkta. lnşaab bnhislennc taaUQk e- şekUde tAdll olunur. Veya yukarda mlf ır. Kararlar Verı·ıd ı· 
den maddeleriyle nakil vasıtalarına söylenen usullerle veya başka mtina-\ pz·yasada • 

s!p bir usulle harice ışık sızdırmıya- • 
mUtealHk maddeleri nmciblncc, ''e cak şekilde maskelenir. k ·ı 1 . 
l•bu nizamnamede gösterilen usul d Al .. ··ru .. B __ ,_ -::-..::LJ d As er aı e erıne yapılacak yar-

"< - evı go nen ,.e ışık goste- oya ve ec-r auuu .... er en d · · · b" b ı 
daıree!nde ı•ık söndUrmc ve karart-! ren diğer her nevi ltlmba mum v '--- ld G" "ki d b 1 ım ışının ıran evvel aşarı ma-' .,. • e- Ç1111.ATI ı - umru er e u u· · · B 1 d" · k \ 
ma işine ba.şlanacaktır. Yalnız so- sair tenvir vasrtalariyle soba fırın Al 1. h . b sı ıçın e e ıyece yenı arar ar 
kaklann umumi tcnviratrnm maske- ve diğer ısıtma ve pişirme clh~arı- nan man mcn.'e 1 :r nevı o· ı verilmiştir: 
lcnmesı işinin !Uzumlu tedbirlerin nın ışıkları da dışardan görUnmlye- ya, ve eczayı kımyevıye ve trb· I H h' ed .. d .... 
kmali için l/12/19f0 tarihine kadar cck şekilde tanzim olunur ve maske- biyenin çıkarılması için Vekalet· . -. l erd nah' ıyı. - e . mu urun 

1 lenlr. ten müsaade gelmi~tir. Tüccarlar rıyaııetı .a tın a ır M.>mısy~n teş· 
uzatılması caizdir. I"ık •ızdırmıyıuı bölnıeltr: dündenberi mallarını çekmiye 1 ki~.,_ eıdı·ılkecek ve bu klo~lısyob~a 

2 - Husust meskenlerin iç ışıkla- Umumi yerlerde vo evlerde methal b 1 I d G 1 il ma.oa ı azanı; memur arı e ır· 
nnm karartılma ve maskelenme htı.· ve ~ıt kapılar açıldığı zaman içerden aş amış ar ır. e en ma ar ara· l"k d'- 1" k d 1 dah ·1 J 
zırlıklan 1/ 12/194.0 tarihine kadar harıce ışık aksetmenıek için ışık sız sında bazı müstahzarat vardır. 1 te ıger a a a ar ar ı 0 

a-
ikmal edilmiş olacak ve karartılma- dırmıız bölmeler yapılır. Bu bölme- caktır. 
nın başlıyacağt tarih aynca illn edi· ler iki kapılı bir aralıktan ibım~t 0 • lA.mbalar yakılmaz. Pasif korunma.· 2 - Bu komisyonlar mıntaka-
lecektir. lup burada ı~ık yakılmaz, dı~ kapı "k 11 fi · 

3 
_ İ"bU kararname neşri tarihin 1 k b da ı~ık söndllrme ve karartma. planı larında mevcut mu e e erın va· 

.,. açı ır en, u bölmeyi eve bağlryan mucibince her zaman yanması icabe- J • • •• • .ı. • 1 den !Ubaren mer'ldlr. diğer kapı kapalı bulunur. ziyet erım gosterır ıoırer cetve 
t bil~,....1 den mlıhlm yol kavuşmahı.rmı, tehli· ~-ı d 

Halkımızın bu husus a """"'" ve Evlerde kUçUk vestiverler ve dı• hazırlıyaca11. ar ır. "" ıa .... 11-rd izah 1 ,, .,. ke yerlt'rlni, sığınakları, polis mer-
r:~acab. oyler a\_,. a 0 unmuş- kapı aralıkları kolayca ışık sızdır· kezıerint ve sıhhi yardım merke2'Jeri· 3 - Kazançla mükellef tutu-

maz bölme haline konabilir. Bölme- ni ve benzerlerini gösteren yerlere 1 h ·ı • d 
Hususi w.n,·irat: nin iç kapısı yerine kalın ve ı·vı·ce lacak olan ar ta sı at zamanın a 

U Un 1 f'.n a.z Adette olmak Uzere maskelen- 1 
1 - Husust ve umuınt b t b na· örtmen bir perde de kulla.nılabı"-lir. !'<>yet evlerinde bulunamaz ar ise .ı t b d mlş işaret ıa.mbaları konur. r-

lerda dış tenvıra ı ve u meyan a. Çok girlllp çıkılan umumi verler ı~aret la.mtmsını ıfıklnrının zayıf çalııtıkları yerlere gidilmek sure· 
\•ıtrin tenviratı, 141klı rcklAmlar, cep de ışık sızdırmaz bölmede bir kapıcı k 
he lenvıratı ve bina numaralarının bu iRi idare eder. olması ve tayyareden doğrudan doğ· tile tahsilat yapılaca tır. 

NlZa .., ı uya veya etrafa aksetmek suretiyle 
ışıklandırılması yasaktır. c mna- Xakll ~"88ıta1arı: görillmcmesi şarttır. Bu maksatla 
me madde 10> Mot8rlü nakil vasıtaları, koşumlu ırıklar ıw .. ..,ı, \e yanlardan o suret 

2 - Hususı ve umumi bütün bina- veya eaJr arabalar, blslkletlıor. va- ıe maskıolenlr ki, havaya ve 6lraf'takJ 
!arın i~indc herhangi bir ışığın drşarı- purlar, trenler ve dt.ıtoer her nevi na- d 1 """"l k k trn 
ya sı:ı:masmı menedecek tedbir alın- k"l . 

1 
" uvar ara ve Reı-s ara ışı a se e-

madık'"a ne ..,.kilde olursa olfnln ışık 1 vasıta an esas olarak ışık yak- cin ve yalnız tenviri U'tzımgelen yer 
,. .,- mazlnr. aydınlansın. 

yakmak ve kullanmak yasaktır. c:Nl· Btısblltiln •Rıksız ıraımak mUmkUn y "-bA'- '" zamname mndde 14~ -. <ı uuıu ıuarın ışı". yere ve ıı8falt 

Şebrlmlzde 

Bava Deaemeıı 
Yapılacak 

3 
_ Işığın dışarıya aksedebileceği değilse o halde motör!U naldl vası- veya betonlu C'.Rddt'lere aksetmek su

bUtUn pencereler, kapılar, cam te- taları ve blsikleUerin ışıklarını ve rettyle parlaklık ynpıyorea, buralara Dahiliye Vekaleti lstanbulda 
raslar, camek~nlı koridorlar ve diğer arka lflmbalarını kılıfla ve koyu ma- kum veya. kömilr tozu ~erpilmek su- ve bütün •ebir ve kasa.balarda 
bu gibi blltUn menfez ve a.çüdar dik· vi renkli camla mMkelemek veya. retiyle parlaklık giderilir. ~ 
knlle örtUlUr. Eğer bu suretle JŞ1ğm koyu mavi ampul kull&nmak ve ko- tbtıyat t4'<1hlrl: hava denemeleri yapılmasını ala· 
harice sızması tama.men menedilmez- şumlu vasıtalarda da ışığı ayni veç- Elt'ktrikle tenvirat yapılmadığı u kadarlara bildirmi~ir. Bu dene· 
ııe, 

0 
halde llrnbalar maskelenfr veya hile örtıuek icabcder. manlar, ayd_ınıat~lması ıuımgelen . el lstanbulda yakında yapıla-

koyu mavi ıa.mbalar kulla.nıırr. cNi- Şehrin umumi tenvirat~: yerlerın tenvıri içın petrol lAmbala- m er . . l"'- l h 
zamname madde 

16 
ve 16> Şehrin umumi tenvlratında, pass!f rı, mum ve diğer tenvir vasıtaları caktır. Bunun ıçın <Uımge en a-

4 _ Husust binalar ve evler ile korunma ihtiyaçlarından fazla olan tedarik ve muhafaza olunmalıdır. zırlıklara başlanmıştır. 

Diş Tababeti Mektebi Teşki
ıatrnda Tadilat Yapılacak 

Tedris ve /dar~ Kadrosu Genişletilecek, 
Beş Kürsüden Mürekkep Bir Enstitü 

Vücude Getirilecek 
Maarif Vekaleti, diş tababeti ı genişletilmesi de mevzuu bahis· 

mektebi program ve teşkilatında tir. Kürsülere daha fazla doçent 
esaslı ıbazı tadilat yapmayı dü- ı ve asistan. verilmeei ileri sürül
§Ünmektedir. Vekfı.let bu düşün· mektedir. ihtiyaca kifi kitap ne§• 
ceaini İstanbul Üniver•iteaine bil· redilebilrncai. Parasız huta mik· 
dirmiştir. Tadilat ve teşkilat esaa- tarını arttırmak ve bu suretle ta• 
!arını hazırlamak üzere ordinar- !ebelere mütenevvi diş haatalık
yüs profesör Dr. Ne§ct Ömer, lan üzerinde tatb~kat yaptırıla. 
ordinaryüs profcaör Mustafa bilmek için tahsisat miktarının 
Hayrullah, ordinaryüs profesör da çoğaltılmuı istenmektedir. Bu 
Kemal Cenap, profesör Nihat Re- esaslar, Maarif Vekiletin<:e ka· 
şat, profesör Kazım Esat ve pro· bul edildikten sonra tatbikına 
fesör Kantoroviç'den mürekkep geçilecektir. 
bir komisyon teşkil edilmiştir. ----o-----

Komİısyon raporunu hazırla- Poliste: 
mıştır. Diş tababeti mektebi, Tıp 
Fakülte4i delı:anının idaresi al- On iki eroinci tutuldu - Be· 
tında ağız cerrahisi, diş tedavisi, şiktaşt~ Dikilitaşta oturan İbrahi· 
hasta protezi, ortodonsi, Fantom I min evinde yapılan arama neti
protezi adlarında beş kürsüden cesinde 30 gram morfin ve mor• 
müte§ekkil bir enstitü olacaktır. fin yapmıya mahsus aletler bu· 
Bu1fiinkü teşkilata göre profesör· lunmut'tur. Balatta oturan sabı· 
ler, ordinaryüs profesörlüğe ter· kalı Fehmi ile Cemilin evlerinde 
fi edememekte idi. Yeni projede de 25 gram eroin bulunmuştur. 
profesörler, ordinaryüslüğe terfi Şehrin muhtelif semtlerinde 
cde'bileceklerdir. de 1 1 eroin ve esrarkeı yakalan· 

Tedris ve idare kadrosunun mı~lardır. 

bUtUn kira.ya verilmiş mahallere aıt 
karartma işlerini, o binaları işgal 
edenler yaparlar. Kiraya verilen a
partımanlarda veya birkaç ailenin 
bulunduğu evlerde koridor, merdi
ven, bodrum, tavananısı ve çamaşır
lık gibi müşterek kullanılan kısımla
rın karartılma. tertlb&tı, bina sahibi 
tarafından yapılu-. cNlzamname mad 
de tl> 

Yazan : 
ıa 

Nahid Sırrı J --

kım cenç k&dmları zevce adile kollarına taıonıt buluna
rak dönüyorlardı. Hal böyle iken pek e&Jd blr aileye men· 
sup buJundufunu iddia eden, tııvırla.rı nazik, yüzü gUı.el 

ve kendisi lllm ,genç kızı gelin alırsa. alalrangalıf ın ve ce
nı, nklrHllğln ıı.oıı hadlerine çıkacaj'ını Hllseyln Hüsnü 
paşa <lüı;ünnıU'}, tek otlunu kız.larmm mll.rebbtyeslle e,·ıen
dlrmJ.ştl. 

Kırk blr r>eae enel ~adam Blaqm dUfUnlinün yapıldı
ğı g'eDlf ve o tarihte pek mükellef döşeli yalıda l}bndl ha
la Şaya• hanım tek b...,wa. kendinden 1aşlı ve hastalıklı 
üç eeıkl balayık ve blri 1an biri beyaz iki kedi refakatinde 
yaşıyordu; lkl81 de ölmiq bulunan ablaları sibl kendisinin 
de evlAdı olmamııt. kocası rüsumat emaneti mektupçulA
rından ZeynelAbldln Bey ise on bir yıl evvel v~fAt etmlş
tt. Babasının telkin ettiği alafrangalıtm izleri hanımefen-

5 - Açıkta yapılacak inşaat ve 
diğer işler ancak havaya karşı mıı.s· 
kelenmiş ve karnrWmış zayıf ışıklı 
fenerler ve cep lambaları ile yapı
lır. Kuvvetli ışığa lllzum görürlerse 
kullanılacak ıa.mbalar harice ışık 
sızdırmıyacak şekilde çadır vesair 
örtüler allına. alınrr ve tamamen 
mMkelcnir. 

Pt-ncere ~·e menfezlerin kapatıl
ma u ulü: 

n - Pencere ve menfezler, storla, 
tahta veya madeni kapakla kapatı
lır. 

Stor ve perdeler, koyu mavi veya 
siyah yUnlU kumaştan veya ayni 
renkte muşa.mbnd:ın, bunlar yoksa. 
diğer koyu renkli kalın kum~rdan 
olur. Bu da yoksa, icabında battanl· 
ye, yorgan gibi örtülerle de kapamak 
caizdir. Perde aralıklarından ve ke
narlarından dışarıya asla. ışık sızma
malıdır. 

En iyisi geceleyin perde veya ka: 
paklar kapandıktan sonra bir defa 
dışardan muayene ederek ışık eıuuı 
aralıklar varsa bunları ıslah etmeli
dir. 

Perde yerine siyah kalın ambalAj 
kAğıdı veya mukavva germek sure· 
Uyle de pencereleri kapamak caizdir. 

b - Pencere ve menfezler örtW· 
mek sureUyle ışıklar harice karşı ta· 
mamen maskelenmezse o halde, IAm· 
banın tıstunU ve etrafını siyah veya 
koyu lAcivert klğıt veya bezle örte· 
rek ışığın pencere ve dıvarlara ak· 

IX 

Madam Blanş Hayreddin Paşa ile Suzan Beylerbeyinden 
an<-ak Uç &1ln. sonra l'eldller. Büyttk hAla Şayan ilanımı 

hafllçe T&batl!lız bir halde, yat.akta bulmu.'}lardı. Kadın ı;ok 

ısrar etmiş. kendllerlnl bırakmaaw,tı. :\la.dam Blanş bu 
yalının eşlğlnd<-n kırk iki sene enel bir mürebbiye &ıfatlle 
ayalı: atmış, onm en büyüğü hemen hemen kendi yaşın· 
da olaa üç kızın milrebb.ly~den onların kaytan bıyıklı 

ve HtinkAr yaveri kordontu atabeyleri Hayreddin Beye 
kerıdJn1 sevdirmek ııuretlle celin h&nımefendlllk mevkllne 
çıkıvermişti . ye o gttn bu~ndtlr bu yalıya her avdetinde 
hafızasında bin bir hatıra birden c·anlanırdı. Yalının o ta
rihte beş altı senedenberl 11ahlbl bulunan Hüseyin Htısntı 
P8ılJ& U%un yrllal' vaJJllklerde dola.,tıktan ve belAllnden ha· 
Tamından bir haylı servet tepladıktan l'ionra. azledllml!J ,.e 
tekaüt olNuJ bir vezirdi n böyle m:lıul \8 müteka1tken 
de dalreııln1n debdeb~inl a;ınıtmamayı bir hnyı;lyet m~· 

lesi yaparak \1lkelA konaklarındaki hayatın aynını ıı.ür· 

mlye ltına ediyor, yarını dUşUnmeden yaııyordu. Kendisi 
bir ecnebi lisanı bilmediği ve hnttA bir ecnebi ll•aru bil
memek şartuf' sahip bulunulıruı"ı mümkün malumattan 
da kısmtn mahrum bulundufu halde devrin &'ldlşlne uy-

IDUf, çocuklarını alafranga bir tahııll , .e terbiye 
llf' yetı,tlrmek sevdasına da dii,ınli';;fü. O tarihte Fransada 
orta dereceli bir mektepten yeni diploma almı' bulunan 
:\1&41am Blanşı Parls bliytik elı;llfilınlz \ll!lıtaslle ,.e zaman 
için haylı yüksek bir aylıklıı getırı,ı bu makııatlA idi. Vıt
kıA. küçük hannnlar bu mürebbiyeden pek istifade edeme-

diler. Çllnkü dcrıılf'r bir af'n<'d<'n :ılyaı1e <levnm etmemi,, 
mürebbiyenin mahdwn Beyle ma<'crası ı)ntlak ,·erlvermlş· 
ti. Gerçi, gene: yaver gayd !leSslz ve korkak bir mizaçta 
olduğu gibi ortada da kırılıp dökülnıü<J bir şey bulunma
dığından, Fransız matmazelin! bir miktar tazminat ile 
Mvmak hlç te lmkAnsıı bir !)ey değlldl. Fakat Anupada 
t.ahsU edip memleket.e dönen gençlerin sayı~ı artık aTtmı

ya b&!lamı,tı, ve bunlaTm c:otu memlekete en Adi bir ta-

dide hilA mevcuttu. Akran ve em..u olan ya,ıı kadmiar 
gibi aa.çlarını kma Ue boyamıyor, caket etek ı11~1yor ve 
~rşatı manto ne det1'ttren Uk h&ııaııİla.r meyanında bulu· 
nuyordu. Madam Blan,uı bir miktar ötref.eblldJğl Fran· 
sn<'ayı hemt"n tamamen unatmgş8a da alafrangalık icap
larından olarak bir zamanlar kallandığı proetelllı Rum 
hlzme~ııerden titrendiği rumcanm birc;ok kelimMI Ue bu 
trap ızca bakiyesinden kendisine mahsu.s bir frenk dUI 
vücude getirmişti. Kibarlık, asalet hususunda.ki iddiaları 
ı e pek büyiiktü. E~kl zamanları hatırlıyanların gtttlkce 

azalmasından istifade ederek vali mAznlii bulunan babasını 
eski hir ~adra7.am ,.e rüsumat emaneti mektupçu!lu iken 
,·efnt eden knı·a'lınr Mkl rtlsumat emJnlerlnden biri merteP>e 
terine c:ıkarını'!, hlr müddet g"!:ttktf'n sonra kendi de bu
na <'an \'C gönülden lnanmı~tı. Hele yaşlle iddialarını ya
lanlryacak bir evi.Adı da oJmAdığı lc;ln, elll ııeklz yaıtında 
bulunma.,rna rafmen kırk ~ten yukarı cıkmayı şiddetle 
reddediyor ve kocasının öltimU Bira1arında bütün gUzelllflne 
,.e tara,·etlne .,ahlp olduğu lc;ln devrin en mtlhlm rıcaıı 

tarafından l.,tendlğinl, fakat bütün talepleri reddederek 
(Arkası var) 
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Alman Temas
larının Muhtemel 

Gayeleri 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

A !manya, hemen heme~ 
bütün Avrupa devletlerı 

ile müzakere veya temas ha:in· 
de bulunuyor: Herr Hit erj 
FransJZ devlet reisi Mar~a 
Petain'le başlıyan temaslarınj 
İspanyol diktatörü geners 

ba~· 
Fram:o'dan sonra Sovyet 'ı 
vekili Molotov'la ve nihaYe 
Bulgar kralı Boris'le devanı et· 
ti. Bu müddet zarfında haricİ>:e 
nazırını da diğer temas ve I1llu· 

b ıı· 
zakerelere memur etmiş u

1 ,. nuyordu: Von Ri.bbentrop. 
panyol hariciye nazırı Serrıırı 0 
Sımnerle yaptığı !kpnuşınada~ 
sonra şimdi Viyanada üçüzlühbıt 
konuşmıya gidiyor: Ahnan P' 

riciye nazırı.nın Viyana<:la, Ma; 
car başvekili Kont Teleki '' t 
Macar hariciye nazırı I(oıı 
Czaky ile yapacağı görüşmeler; 
de İtalyan hariciye nazın I{o!l 
Ciano da bulunacak. 

Viyanada bugün bu üç de"· 
let mümessili görüşmelere b•~j 
!arken Rumen başvekili gener• 
Antonescu'nun bu hafta sonurı• 
d B 1. '..ı -· h b . ve· a er ıne g1<1ecegı a erı • 
rilmektedir. General Antone' 
cu'nun birkaç gün evvel Roıtı•~ 
da temaslarda bulunduğu~e 
düşünürsek cereyan etıne 
olan müzakerelerde Roman,'j 
nın da payı bulunduğunu ka 

11 

etmemiz lazungelir. 

Oç iHTiMAL ~ 
1. $1. 

Almanyanın ibu hararet ı • 1 . .dfl.u· 
yası temas arının gaycsı. u ... I , 

b' ıt• mi surette, tahmin oluna 1 
,. 

İngiltereye karşı ıgjriştiği ta• • 
ruz ve cistilb planında ııı~. 
vaffak olamıyan Almanya, b 

11 
hassa İtalyanın Yunanist• 

11 mağlubiyeti üzerine earsı.~ 
mihveri kuvvetlendirmek 1 r 
bir 'herc:kete hazırlanmaktadı e. . ıı 
Fakat, bu hareketin gayesı 

olacaktır? p 
Bu suale üç ihtimalle ceV• 

verilebilir: ~i 
1 - İsviç~c tmrı.lnfili.n~t,_.A 

kanaate göre, yeni teşebbi.IF
gayesi Balkanlara doğrudur, el . 

2 - İtalya, bu müzaker er 
rin Fransa meselesi ile alakad• 
olduğunu söylüyor, • 

3 - Diğer bazı bitaraf rn~i 
leketlerin siyasi mahafilind 

11
j 

kanaate göre, Almanya bu ye • 
~areketinde İspanyayı kulları•. 
rak Cebelüttarıka kar§ı bir 

1
' 

arruza girişecektir. • dı· 
Bu ihtimaller arasında ~bır 

ki halde hiçbiri kuvv~tl.~ dt 
mevki alamamakta ve uçu • 
ayni derecede tahminden ib• 
ret kalmaktadır. 

MUSSOLİNİNİN N~ 
. . .,ı 

Herr Hitler, Berlinde sı) r 
ıtemaslarda bulunurken Sin1·

0
• 

Mussolini, sarsılan mihver s;yş. 
setini, hiç olmazaa kendi .rnefc. 
le.ketine karşı düzeltmiye çıı ~;. 
tı: İtalyan ordusunun Yunaıı~. 
tanda uğradığı muvaffakıyet5 ıı· 
liği izaha çalışması ve ltal~~>'e 
!ara «İntikam alacağız> 1

1
• 

kuvvet vermek lüzumunu dd•' 
ması, Yunanistan topraklarıd !' 

ki ve T ar~nto limanında~i. 11

1~ 
belerin, ltalyan milletının e· 
içinde akis uyandırdığını go•1 

==rı=r=.================~~ 

Toprak A~tı nda 
Kalan iki 

Amele Öldü dll 
Çamlıcada Acıbadem yoluıı 11 

Zeynelin taş ocaklarında çalı~e 
amelelerden Hay.dar, Mustafa •tı 
Hamza Üzerlerine çöken taş :ı. 
toprakların altında ~ahru~lar~ıır 
Mustafa ile Hamza ölü, Ha.1 ıı· 
da sağ olarak topraklann altı 
dan çıkarılmışlardır. 

Gazete Kağıtları 
Gümrüklerden 
Çıkardı yor 

Gümrüklere gelip tenıil.f ;~ 
tarife ile ithaline müsaade edı bıl 
gazetelerimize ait kağıtlann bir 
ay içindeki ihtiyaç niabetinde··t11• 
miktarın çıkarılması için gıı 
rüklere emir gelmiştir. . ·11 

Bütün Türkiye gazeteleri '~i· 
bir ayda kullanılmak üzere "dıt· 
len kf!.ğıt miktarı 180. 7 85 kg. erı 
Bu kağıtlar bugünden itib!!.[ r-
3ümrüklerden çekilebilecek e 
di .. 
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Kulağımıza 

Çarpanlar 
Köy Derdinin Sebeplerini Arayalım! Gra~~~N f 

Büyük Aşk Romanı 

NILLA KUK 
Tarihin En 

Yazan: 

Şeyh Baba~ (Cihangir) Ünvanı Al
tında Hükumet Sürmeğe Başladı. 

ı 46 Senedenfteri 
Çalman Marşlar ... 

İngiliz milletinin an'anelero ne ka
dar bajtlı bulunduğu mal1)mdur. Fa
kat bu an'aneler içinde öyle dikkate 
değer olanlar vardır ki, bunların bi
linmesi faydalıdır. İl}to bir tanesi. 

Evliya Çelebinin Üç, Dörtyüz Evli Diye Tarif Ettiği 
Köylerde Ben Otuz; Kırk Ev Buldum 

- 40 - İngiltere ordll8una menııup 12 nef 

b• Şeyh Baba tahta geçince ilk işi dı. Cihangirin de kendi parası sUvari mizraklı alayı bandosu her 

«Biz ka.t'iyyetıe Türk.leriu tarafıu
da yer almış buhmuyoruı:. Zll'ft 
tetkiklerimiz neticesinde Türk 
köylUsUnün yani TUrk halk küt
lesinin Avnıpa kö)1ülerfnden çok 
daha alıJAklı, kavrayışlı, çok daha ' 

Yazan: 
Cemal Bardakçı 

Em Konya Vallc;i 

1 
naıııtierini izhar ve _iza·h eylome: 
leri icap eden mühım ve hayab 
bir moscle . •. 

Ben güzel Anadolumuzda 
muhtelif vilayetlerde yimı..i sene
ye yakın valilik yaptun. Bu .müd· 
det içinde 'hemen daima halk.la ... L J k ı..:ı 1 · · dı Varını gUn gtineş batarken aynı marşları 

yüksek bir aklı selime malik ol· 1-------------• 

B" a tın çan ısmar a.ma o uu. o ea aynı şeyı yapar . duğunu inkArı kabll olmıyan bir 
hakikat olarak kabul ettik.» ıı hareketinin sebebini şöyle yoğunu daima içki arkadaşlarile çalar. Bandonun ça-ldığı bu havalar 

~ etti' .. ta1·sırn· etımi ... , durmuctu. Fakat 146 seneden~ri her akşam tekrar 
K ,.. ,.. Kari l\larks'm Elbldnf!!ht'e yazdığı 

- Dikkat ettim ki Şahlar hazinenin parası ıhakkında bu edilmektedir. Bunun mcnşeinl tabla- 4/11/1878 tarihli •~ktuptan. 
ha_Uttan uzak ıyaşarlar. Ben buna kadar ileri gitmedi. Yalnız_ ıbütü~ tile öğrenmek istiycceksinl.zdir. 1924 eenceinde Demzlicle vali 
ltıini olmak için bu çanı kendi j mem~rların .. maaşl~rın~ dege~~erı· 1794 ııenesindc Papayı mUhafaza idim: Bir ıgün llll'İlli mücadele 
}'~.tak odamın peneereeine asa· ne ıgore, yuzde yırmıden yüzde ve müdafaa eylemek üzere ltalyaya kahramanlarından Yürük Ali 
ca- 1 ıh d k d rtt İngiliz kuvvetleri gönderil~tı. Pa-l' bn. İpi aşağıya sarkacaktır. üç, atta ört yüze a ar 8 ır- pa bu a.ııkerte~ çok hoşlanır. Hep l:.te oraya geldi. Benimle görü-
l eba.tnıdan ber kim mcmurlar_ı_n 1 dı. . . i d 1 1 §Ürken şöyle dert yandı: 
~~~Irk ettiğine kani oluraa gu-

1 

Hatıraların<la dıyor kı: ~~;. :;~::~n:ab~~:~::: - Vali bey, 'biz tevhidikara 11
11 her eaatinde bu çanı çalacak cBa:bamın har~inde olan tasını tevdi eder ve bunlann ara sıra (aynen) laztmdır. Küçük köyle-

"t ti~r~~ .lbana ~nlata_bilecektir. kadınların aylığını, ıhalle~i~e, ih- çalınmasını rica eder. ri üçer beşer bir araya toplayıp 
kıncı ~ı kendıne bır ad eeç• tiyaçlarına ve Ccarahetlerının de- İşte 0 tarihtenbert 12 nci mizraklt büyültımc<iikçe köylüleri yükselt-

~tk '<>lıdu. Asıl a<lı olan Salimi recesine göre yüzde yirmiden yüz- alayı her akşam bu havalardan biri- mek rahata kavu~turmak kabil 
~ ~ !bilmiyordu. Büt~n alem de yüze ~adar aııttırdım. Hayır nt güneş batarken çalar... değildir. Sekiz, o!l, hatta yirmi 
erıdıne Şeylh Ba:ba demıye alış- işlerine ait vakıflara lbir misli ila- Bu orduda ve hassaten bu alayda otuz evli köyler !bu 'halde kaldık-

:lftı .. Bu artık böyle devam ede: ve ettiın. Hindistanın en namu~- bir an'ane halini alm~tır. çe başları der.tden beladan kur· 
~ ~dı, isim eeçanck rncselesı Ju ve liyakatli ulemasından Mı- e· R "h tulamaz. Bir defa eşkiya bu köy-
llı~ında yeni Şahın hatıra.tında ran Dadrı Cihanı yardıma layık ır ayı a Mühendisi !erde ıbarınır. Yer, içer, /köylü 

ı:zahat vardır: muhtaçları arayıp bulmıya ve Ç k ' azhk olduğundan onlara kartı 
~«Kayıp ~lemind~? b~ ilham kendilerine günü gününe mua~e- 1 f I • koyamaz. Malıim ya eşkiyanın 
~· Bu ılhama gore lbır Şahın net göstermiye memur ettım. Rayiha mühendisliğinin de ne ol- kanunu ve nizamı, silahının ucun-

da, ormanlarda kurulmuştur? bilhassa köylülerimizle düştüm, 
Evliya Çelebi seyahatnamesinde kalktım. Onların ruhi 'haletlerini, 
a.dı geçen ve üçer d-örder yüz evli yaşayış tarzlarını öğrenmiye ça
oldukları bildirilen köylerimiz- lı§ttm. Bu sayede şahidi okluğum 
den pek çoğunu sevgili tıeyyahı- hadiselerle gördüğüm geçirdiğim 
mızdan iki yüz yet4Jliş sene son- tecrübelerden ve okuduğum ki
ra ben de gördüm. Fakat benim tnplardan edin<liğim kanaate gÖ· 
gördüğüm zaman bu köyler da- re, bahse mevzu olan hadieele
ğılmt!l, otuzar kıı<kar eve inmiş rin tarihi, coğrafi, siyıuıi. idari'. 
bulunuyorlardı. Bu dağınıklığın zirai natta dini birçok sebeplen 
sebepleri nedir? Bunu köylüler vardır. Salahiyet sahibi bilginle
kendileri mi arzu ettiler? Yoksa rimizin bu yolda harekete geç
ba~a tesirlerin ba&kısı altında melerine vesile olur ümidile ben 
~ı dağılmıya m~ur oldular_? 1 bu thusu taki düşünce ve dtanaat-
I~te eenelerdenberı cevap beklı- .. .. 

1 I·~- · h t !erimi (Vatan) sutunlarının mu-yen 4'0rtf\I ar... .,... .... aı aya .. 
alimlerimizin üzerinde durarak saadesi nie'betinde ortaya dok
enikonu incelemeleri, fikir ve ka• miye çalı§acağım. 

Ne Yemeliyiz? 
~11 Vazifesi d~ya~ı _f~~ek- 1 Çolctaniberi !hapishanelerde inli- duğunu okuyuculanmız merak ede- dadır. Çeteye yiyecek vermiyen-
ıç: Ben de vazıfeımı 1yı gormck yen mahpusları aerbest bıraktır· ceklerdir. Bu yeni meslek adamı Ho- ler, bulunduğu yeri hükumete k• 
t ırı Gccndimc Ciıangir adını tak- dmı. livutta. bulunmaktadır. lbiklirenler canlarıne. kıymış olur- Profes·o·r Fahrettı'n Kerı'm c·o·kay o·ıyor t·. ltı\. > l k d 'I · !arın Amerikalılar ona «Odor engi~er> ]ar, banümanları da söner. ı;--'-i· a skence ma sa ı c msan ~ 
b iz <de !bundan eonra Şeyh Ba- bur~u ve kulaği kesilmeısini me- demektedirler. Bu adam ıtnyattan yanın .dediğini böyle zorla yapan· ' 
~il.dan meŞhur tarihi adı olan Ci- nel!tim. Bu yasağı hiÇbir zaman, gayri şeylerin rayihalarını tesbit e- !ar i11e mahkemelerde sürünürler. 'Halkın Günlük yemek Listelerinde 
il.ıı&ir ismile bahsedeceğiz. hiç kimse için kaldırmıyacağıma den bir teknlslyendtr. Nevyorktaki Ya.taklık cürmilc thapee- girerler. 
~Cihangir, ilk hediyesini oilu Alla.ha karl'I kasem ettim. tuccarlardan birçoğu bu crayiha mü aurgun edilirler. Sonra küçük Bol Sebzeli ve Etli yemeklere 
h 11~reıne verdi. Bu hediye elmas- I halka ait araziyi hendisi> ile temasa geçml,lerdir. köyler yol, meiktcp yaptıramaz· 
t ~ır tcsbihten ibaretti. Bunu ve- . Ml~~r a~n.k d " h_,.nlarına Şimdiden tatbikat saha.sına geçil- ]ar. Hoca bulup çocuklarını oku- Mevkı· Verı·ımesı· Bı·r Zaruretti·r." 
tıı:en dedi ki· ışga 0<1ere en 

1 
• -....,- •• •• miştir. Mesel! kahveyi ihtiva eden tamaz, ve bekçi {utup ekinlerini, 

_ o- ' .. ah işletmelerini yasak ettun. Buyük kesekAğıtları yeni kavrulmuş kahve bağ ve bahçelerini koruyamaz- Clda, bayalm esasa olmak iti-
tctc . gl~:. hu ~:fa~a v~ 1" şdhirlerde hazinem hesalbına has· kokmaktadır. Çocuk oyuncakları da !ar. Herhalde 'buna bir çare bul- bariıe çok mühim bir mevmdlD'. 
~ 4c aıt ıburun d ~e ın§a - tabaneler açtım ve fukaraya pa· çikolAta raythasmı havt rente \)o. mak lazımdır. Maalesef bizde, aile ımihitimiz-

h avıışunıun. Buna layıksın. rasrz hakrnak üzere hekimler ta-
L 

0 Urtdan eonra hediye ve ihsan- . ettim yanmaktadrr'?... Yürük Ali, bu selim akıllı, te- de henüz biyoloji mütebasaııla· 
'ttırı d rk k "lınod" B b" yın ' Daktiloların kııllanmakta oldukları miz yürekli köylü iiu sözlerile nnm eliJe haz:ırlanmıt listıelet-e uyu Ş.ı. .. ar. ı 8 das~~! ~-l a ır Babamın 1turd-uğu İyi misale karbon klfrtlan ile kurdeltuar Ma- • _.;ail ~ ... a.ınanın aırucn ...,..,,~ e şey b . d w çok mühim içtimai bir derdimize larak yemek ihtiyacı tatmin eu -
totiihn . . Cm . h . le uy.dwn ve her sene enı.m og· nolya kokmaktadır. Çocuklar ve bazı dokunmu~ oluyordu. Gerçi ciim- memektedir. Bugünün aiıı' olan 
r1~1•11 kernışo. ,, _ _ı aug~, Lazme ... ,:. ı du_g_Ulll oünden ba .. Jıyara'k muay- bUyUk adamlar tarafından "lhza gö _..J..!..;1!1 __ • 
.. , aıoet ner~eıse -... 0 

-v <>6' huriyet idaresi şakaveti kökün- hayat fBrl)an içinde, ,... • ..-ıue.-m ~tı. ~~Ş~ ~ olma.makla yen bir müddet hdiçbir n~':i har tUrUlen kurşun kalemlerine nane ko- den kazıdı, yok etti. Haştalığın aai ve sağlam ömür &Ürmek için 
Qcraher iktısa<iı çoic eeverdi. I vanın insanlara gı ~ temını m~ - kusu verilmiştir. diğer safhalarına da el attı. Dağ- na11l bir lialeye göre mutfaklan-

lltclerinin :gelirini iyi idare eder, sadile kes~lm~~sıni emrettım. Dünyanın En ihtiyar )arda, ormanlar içinde b-:s.!..unan nı ayar etmeleri liznngeleceği 
~trufla sarfoderdi. Bu sebeple Tahta çıkıtıgım ~n olawn P_erşe~- ı , . küçük köylerin toplanarak o\l'ho.. hakkında, tanınml§ hekimlerimi
f~~ngir, AğT&da öyle hesap.sn: be ıgünile ba~~ın dogdugu ıgun Adamları Kımler ldı? !ara indirilmesi i~i kanunlarımız· :iih- !i<ir ve telakkilerini karileri-
~ııı 1 iL u ~.! ka olan pazar cgunu de ihayvan ke- , da yer aklı. Köylerin kaHcınma- m.ize vererek bir kanaat edinme. d e er ıoUKıU o&ı o zıunana • .1 • k _ -' 'ld · Harbe rağmen bazı tarfhşinaslar f • 
'r lb d_ da ık ~ · ib" a.,. aı meeı yasa eol ı.> sını :tem·ın edec-'- role faydalı lerine yardnn ennetc lüzumunu ı.._ 1 U "Ka r ıy;m""'ı ır ar J- • • • mesailerine devam eylemcktedlrler. oııo. Y 

"il t}>an ıgÖr'ülrnemişti. Sal~e _lbu cmı~ler_ı duyunca 1 Portekiıin iki meşhur tarlhflnası da tcckbirlere, çarelere başvuruldu. duyduk.. 
~ Bttıir Şalı hayatta olaa bunla· ço'tt scvındı ve dedı ia: şimdiye kadar en !azla yaşamış olan Fakat meselenin tamamile halle- İsim ve fÖbretlerine itimat etti. 
~sini !bir hamJode dağıtır- (Arkası var) adamları tesbite koyulmuşlardır. dilmiş olmadığı da meydandadır. iimiz hekimlerimizin phsi ~-

1 - . 1 Bu Alimlerin tetkiklerine göre en On beş sencclen'bed gez~tele- 1 atleririi nazım tutmak surctile, 

1( 1 O 000 L 1 ra fazla ö tı sttrm~ ıa N rimizde de zaman zaman bu bupkü f8rllar içinde fatanbul--uru ş a • 
1
mas demC:jna admd: b~r 8;:;1;cki~; mevzu üzerinde yazılar yazıldı. da veya büyük ıchirlerde Yafl·. 

~ Fikir ve .muhakemeler yürütüldü. yan vasati kazançlı halkımızın 
" (Başı 1 incide) 1 Memur diğer banknotlım da ge- imişl.";.! -~~ndind:.....,<Hltnyayal geflmlş Hatta· köylerin dedıal birl .. <>tiril- ..:!-.lelik yemek li&telerini kendi-
•ıt.... S . . . k y l"h" ve uvu .,.,.,,,... e n:ıa ey em ştir, -,.. .... "" 
Lib:'ış, fiyatını sonnuş. _ergı sa· hrtmış, anca .. ~r -~a ı 1 bu hesaba gtire tam 370 sene yaşa- meısini teklif eden projeler, risa- leri tanzim edecek tekilde malu-

1 KVatip de benimdse.mıyl e~ek: gibi pek dpe c1omeııt~ikk.k~t~~- mış. Dört defa diş değiştirmiş! ... leler ortaya atıldı. Fakat bütün mat vermİye çalıflyoru:ı.: C er kırk para a a gıt. . memiştir. I ara a~ın l a ı 1 ~~~: 1930 senesinde Pekinde vefat eden bu yazılarda ve projelerde der- Rll'h !hastalıkları mütehassıaı 
~tı Cıniıı . O d~ ku~ua~ . ver~, bi ara§tırı mıya a§ anmı§, ~ 11 bir Çinli 252 ~da olduğunu iddia din yalnız tezahürleri, alametleri Prof~sör Fahrettin Kerim Göka~ 

ltıyu alıp evıne gıtmi§tır. Yaşar da hayal sukutuna ugra- 1 iş .di, açığa vuruluyor, 0 hastalığı do· gıda meeclesin.in çok şümullü bır 
l~ il§ab'r, ev<l.e kutuyu kurca!~~: mış, ne de ol~ sarsılrp ıararmış- eyt~n~en uzun ya.şayışı tesbit ğuran sebeplere, amillere göz ve mahiyette hayat ve bilhassa sth-
i~- ' iıhirlenne yapıştırılmış ı 1 tır. edllml" olan adam Thoma.s Carn'dır fikir uzatılmıyordu. hat Ü.Zerinde müessir bulunduğu-~11:, _ı_ d ·· kk lan y du'"n kendisi ile temas .,. • )''ıı t11Dta an mure . ep 

0 
&far, Bu adam 1381 senesinde doğmuş ve Alemde her hadisenin bir veya nu izaıh oderek diyor ki: 

Çttl kapağı çatlayıverm~ ve bu eden bir muharririmize hadiseyi 1588 ııeneııinde ölmtıştt\r. NUfus kti- birçok sebepleri vardır. Vücu- - Gıda maddeleri menşe it.iba. 
ltr~ktan bir zarf çıkmı§. yaşar, yazd~~ı~ız _&i~~ anlattıkten son- tiiğbde kaydı mevcuttur. dümüzdeki ilktlerin oJ.duiu gibi, rile altı kısma ayrılırlar. 1 - Pro
bt· ınerak.Ja açmış. Ne çıksa ra, buyuk bır ıtımatla: _ Sovyet lltmrerinden pro!es8r La _ içtimai hastalıkların da, hakiki teinler, 2 - Karbonlu ma~eler, 
b,Rtrıi~iniz?.. Tam altı tane - Talihimin yaver olacagını. zarev'e göre bir adamın normal öm- sthepleri bulunup bilinme<likçe, 3 • Yağlar, '4 - Gayri UZVl mad
h~ıık~t. ~a'kat, o ~ne ka.d:a: bu paralara tekrar kaVU§8.c:a_ğımı rfl 180 sene imiş! Bunun için sinir- bütün salbaları inceden inceye deler, 5 - Vitaminler, 6 - Ba4ıarat. 
b1ı torrnedıgi ve tabu lkıymetmı kuvvetle umuyorum, demlflır. lerinln kuvvetli olması icap edenni.f .. gö:ıx:len geçirilmedikçe layıkile ve Bir vüc:ut dahilindeki his ve kuv. 
~ediği 'banknotlar! Biz Yaşarın umduğu grbi tali- Şimdi btr Amerikan proffJ6Örli bu tamamile tedavi ve bertar;ıf edi- vetlerin muvazencsinden ibaret 

" e~eyi büyük bir sabı~sahlt- hinin 'hakikaten yaver olup ola- hususta tetkiklerde bulunmaktadır. lemiyccekleri pek tabiidir. olan 1g.1da ihtiyacı da ihtiyaç nis-
~ R~ren Yaıar, sa:batıleyın va- mıyacağını ve paralara tekrar Tetkikatın neticesini de önümQzdeld Köylerimizin çoğu ntçin kü- betinde bu altı ç~it maddenin 
~t~•ıne _giderke_n.. bu banknot- kavuşup kavuşamıyacağını anla- Klnunue-nelde ~lldtrecektir. çüktür) Neden bir kıemı dağlar· alınmasile temin edilir.. Beslen-

~~n bır ~n~ınıyanınaa~~. mak~t~&. Va~yeti ~nı~q ==========================================~ iırı, a, .. tram".'ayda tıer. r~stladı- i hukukçularımızdan ieminin net· 
'ol\ıştgostermışFJıym~tınj sorb~ redilmesini iatemiyen ıbir hlkime 
lijt((i urmuş. k at, . u~ ar; ır sorduk. Muhatabımız bu çeıit pa
bit ,~anıyan ve ıymetını an ıyan ralar hakkında <kanunen ne ya- 1 

NJ'l- llııl bul0amk~'rr;ııtır. ·ıA t 1 pılmaaı lazımgeldiğini §Öyle izah ' 
~. •nayet, s uıaar pı an on u· hn. t" 
"11tıd k 1 k 1 004 e 11 ır: 
il a ma ~· ı yapan B d ı··k t ahk. llıtı . y - u para a u a a amı 
t" aralı Hüsamcttın, 8.§arın i.d . K · ccl · · 69 3 

( OLMUŞ HiKAYELER l 
Agsel, intikamını Aldım 

d
0
jliinü fernhlatm1'· Kağıdın bin ~~r4 ır. 

6
9;u.nu . m d:f1j1ın.ndek: 

lllodarlık bir Amerikan banknotu k v; . fıncl ı :'1~ e erı . 
1 

Köyün, beyaz boyalı yUksek mi- omuzlu. cesur bir gençti. Artık köy 1 kan kokan pıhtılı, dar sokaklarında 
lıitJ .. l · ve: anunı vazı e erını ~~P~lf ıs.e nareeinden ezan sesleri g'eli,-or. :MU- işgal olunmu~. biriken kadınlar birer şuursuz olarak dola~tı. Her şeyi du-

......_ ~u soy em1'1 ı· yani ga:ıete veyahut munaınp bLr ---'-in uhreviyetl hatırlatan sadaaı, birer dağılmıya ba.şlamışlardı. Kar- murıt oğramış, taştan bir sanem gi-b .r,emen Ga ataya geçe ım, il ·1· . . b "'"""' 
lıtıu lb· . 1 d -·tıti vasıta e ı an etmış ıae eş eene harap evlerin badanalı duvarlarına şıdnn Aysel'in babası görUndU. Fakat bl idi. Karşıdan Ayselin bnba.cıım vu 11tıı, d ız!m paramız a egı re· sonra sahibi çıkmadığı takdirde çarparak Hlld akisler yapıyordu. naaıl oldu?. Bu vücut birdenbire ye- ran dllşman zabitini gördü. Bir sa-
\, Crnış. . para bulan adamındır. Kanuni ı ııı- • ha k ts· k Jd · .wW'Mı. ~dr llŞar bu teklıfe yana~mamış, "f . . - hazi- Havada, ılık, nemli yasem n koku la- re yuvarlandı. Tosun a"ayı vurmu:ş- nıye re e ız a ı . Kalbı, 1;ve:...., 
e b I I .. 1 bin Ji- vazı csını yapmamışsa "-.T - rı duyuluyordu. !ardı. Aysel, dahB ötesini göremedi kemlklt?rtnl kırarca..<ıma çarpıyordu. 

t'lık ı u unan eş en 
1 

e on d. kalacaktır ca·"'-> in ııisll akJ&mları insanla- ve bayıldı. Onu köyUn sazlarla or· Biraz sonra vıınılmuftu. Fakat son i· 0 ir ııervete malikiyetin ver ı- • .,,,... .... 1 
":.t 1 K d b ı -·" A-"--blni bllmedtı.ı garip tll!U harap. faknt "Ok temiz bir ku- defa olarak elindeki hançeri zabitin 11}-''"layetsi.z sevinçle, zıp ıya zıp- anunu me eninin u nusua- rın ..... una .,_,., 6 " 

il. "' b 1 ) h J t k" .ıd . ·· ) d " •eyler ilham edlyord~. Yakından işi- lübesine göUlrd!ller. İhtiyar güml~ glSğııUnııı sapladı İki vtıcut birden )'ilı_ .. raı asına at amış, tat ı u - a ı ma-cı eeı aynen §OY e ır: .,. · ı 
l\tL b ) 69.., K b 1 .._ · 1 tilen .... kılar me,.•um bır bayku,.un s. açtı .. Tosun ıığa bir zehirli .ku_rfun yuvarlandı .. h. ~ vazifesine aı amıttır. :> - ay o an ıoır ma ı .,._ • T ., 

Ilı I d b 1 k. h b h b acı enlnlerine benziyordu. Top, tUfek ıle olllyordıı . Son ne!esinı ~ erırken Vımı:el vbcudllne bir de tekme "e-d•t• r saat sonra, Kısık ı an av- u an ımse sa i ine e er ver- j .T~ ., 

~ lfl-1 1 b" • -~L d Sah•b• • b ·ı sa•lerı· kur.,•nların kUlaklan par-- dudaklarından bir hlÇkınk halinde , ~ Qe t b' · · ır mıye mıccour ur ı ını ı ""' • y- "'~ miAtı. Bu vuruş onu bir evin balçık-• ramvaya ıntın sıvı · • . 'til" rdu s ı d ., 
ıt l vızıltıları ı•ı ıyo · «Aysel kaç yavrum; en e vurma-~" a memuru, Ya .. arın keyfini miyorea zabıta memurlarından ayıcı ., . . lı duvarına kadar sürükledi. İçinde 

"Sı....... ,.. . h-L . Tosun ağa çok sevdiğı biricik yav- sınlar:> kelimeleri saçıldı. Zavollı öl-
L -.. ,:·ıııı. Üsküdara inince de birıne AVer vermıye veya key- ' .. _ ö 1 · 

1 
yıldızlar kırpışan deniz rengi g5zle-

Prof. Fahrettin Kerim Cöby 
mede esas; netViincma: Yıpra
nan nescin ycnilcnm09i ve ener
ji teminidir. 
Şu nakle 'hücrelerimizin feülH· 

yetini arttırma.le için bu madde
ler araeıı\da muvazeneli bir bes
lenme sistemi yapmak lazımdır. 
Hüc:relerin faaliyeti için aU:>ümine 
ihtiyaç olduğu, enerji için kar
bonlu maddelerin lüzumu, kam 
takviye için gayri uıNi maddele
rin yani emlaha ihtiyaç oluşu 
buna örnektir. 

Mamafih beıılenme usulünde 
itiyadların mevkii de mühimdir. 
insanlar, her mesai günü için lü· 
zumlu kaloriyi itiyadlarilc telif 
edilmiş bir ih'tiyaç cetvdile tan• 
zim ederler. Mesela bi2de, ötc
denbcri şehirlerde yaşıyanlar ete 
ve sebzeye e:lbemmiyet verdikleri 
hakk ıköy ve köyliiler ek~ğe ı 
fazla mevki ver.miftir. Bu sebep
le lt'Öylülcre caomurıeu> dem1ir. 
Şc:ihir!ercle pilava verile.ı ehem
miyet de ttiyadın bir tezahürü
dür. 

Bazı hekimler mesela etin 
aleybindodirler. Bunlar bir nevi 
gıdayı tercih ederler. Halbuki 
Da da doğru değildir. Nomıal bir 
metoda a~e ve m~ ya fazla 
yer ayumakla bccaber eti ve mai
yeti ba.tbonlan da ihmal etmek 
caiz dcğikliL V-ücudün altı ~ 
.g&dadan her birine ayn ayrı muh
taç bulunduğunu hatırlameık. bir 
lüzum dur. 

Yine şab8i tetkik ve tecrübe
lerime istinaden diye.bı1irim Jtr. 
.Manuız yere kcnclisini perhize 
tabi tutup 8.sabını bozanlara, hor
mon sistemini, dahili ifraz gud
ddeıW.ıı faaliyetini ihlal edenle-

İki Cami 

Arasında 
Yazan: OÇ YILDIZ 

~ aman ahvalinin şa~kma 
~ dön<iürıctliğü millet1erden 

biri ~ Arnavutlardır. 
Kulağının dibinde !bağırıyor

lar: 
- Vatan tehlikede. •• Dü~

man mc:mlcb:ıt 6lDUİannı aşı
yor. Aman gayreU 

Zavallı Amavutta gayretten 
bol ne var? Deıfıal silahım ka
pıyor, dtalyan askerlerine katı
larak hudtıduıı ;,ıohmu tutmıya 
hazırlanry.or. 

Bu sefer kar§l'(ian bağırıyor· 
laI: 

- Aman aı1kada~··· Ası~ 
düşman senin ense kökünde •.• 
O dururken bize m'i saldırmıya 
kalkıyorsun... Bize yaııdmı et 
ki sen de kurtulasın. Biz de, 
biı1ün alem rde ••• 

Dost kim, .düşman irim? Bu
nu eski.den de pek ayırd ede
memiş olan cefakeş ve eaf in
sanın iki arada bocaladığını ve 
gözlerini iri iri açarak düşün
düğünü ıgöruyıor gıbiyim: 

- Dur fle kardeş.. zı1ınirn 
karıştı. Haydi diyelim ki dost 
Yunanlılar... Öyle ise neden 
/b'ize saldırırlar, kasabalarımızı 
bomhardtman ederler. Dost 
ötekilerse neden ıgeçe.n sene ka
pımızı kırıp evimize gir.diler ••• 

* Meşrutiyet seneJ.erinde Lon-
draya lbir heyet gönderihniş ... 
Heycıtin içinıde ibni ve !bilhassa 
zoka ve zarafetile meşhur bir 
Mol1a bey varmış... Saraylarda 
ve oteller.de verilen ziyafetlerde 
kibar lbir lngiliz kadım Molla 
.beyin ekallı ıbiT Apolon bey!te
Jj kadar erkek ~eli çehresine 
:keısk.in bir zdcıanm ilave ettiği 
ateşli halavote hayran olur ve 
misafire ilrur yapar. 

Ledi ede yabana atılacak gibi 
değildir. Molla bey onun 
maksadını ilk dakikadan itiba
ren sezmiş, fakat belki şer'i ve 
ahla'ki sebepler, bell; siyasi ve 
iÇtimai mülahazalar dolayısile 
hiç tınmanu tır. 

Ayrılık günü Ledı tercüma
na: 

- Efendi hazretlerinden çok, 
amma pek çok hoşlandığımı 
söyler misiniz? der. 

Molla bey tercümana cevap 
verır: 

- Ledi hazretlerine lutfen 
arzedini.z. Bizde, daha doğrusu 
Araplarda cElkalbi minclkalbi 
sebila> diye bir rneŞhur söz var
dır 'ki ckahbd-en :kalbe )"Ol var
dın manasına gelir. 

Ledi ımeyus btr gülümseme 
ile tekrar ercümana döner: 

- Liitfen söyleyiniz, ben o 
yolun yarısıntlan fazlasını geç· 
tim. Kendileri de benim istika
metime doğru neye bir parça 
zahmet etmediler? 

T emcnni edelim ki bir gün 
de Yunanlılar ve Jngilizlerin 
cefakeş ve saf Amavuda: 

- Seni istıklaline ıgö.türecek 
tek yolun yan6lnaan ziyadeeini 
biz aşmıştık. Fu~ varken ne
ye een ıcic d>ir parça zahmet et
medin, ıcl~4eri bir vaziyet 
ihaefl~n. 

SUMER 
!ô'İ:"'i'EMASINDA 

ANNA SHIRLEY 
RALPH BELLAMY 

ve yarının 50 yıldızı tarafın

dan yaraWan 

KIZ TALEBE 
YURDU 

Fransızca sOzl.U film bUyilk 
mııvaffakıycUc devam ediyor. 
Gtffiırtz görUnüz. "ll.<c: • • •• • b" .1• ruau Aysel'i elinden tuwııUŞ, onun düğü zaman bile g z erın yummağa 

'lı~ llotu ile birlikte Emniyet fı~etı m~ııı~ ır Burtttc 1 an:- bel.ki de bir daha öpemiyeceği ve ok- cesaret edememiş. gayz ve kin dolu riylc gene deniz renkli, yıldızlı se-
!klltluğuna teslim etmiştir. mıye ~ . ur_ ~r. u unan. m ın şıyamıyacağı saçlarını gözlerine su- gözlerini bir noktaya dikmişti. Ay~l maya baktı. Ornda Aysel'in hayalini 

tı~ ehemmiyetle el koyan Em- kıymetı hır hr dan fazla ısc he_r rflyor, ve en ne.tıs bir şey koklar gibi 1 ayıldığı zaman. başucunda canı aradı. Ölüyordu ... Çok sevdiği Aysc
~~k rncmurluğu, biraz sonra, h_alde zabıta mek~~larından bı- yan&Alarmı, alnını, her tsrafmı kok- kadar se\'dıği biricik nişanlısını gör-

1 

llnl bir defa daha göremeden, onun 

re fazlaca rastladım. ı ~~~~~~~~~~~!!!~ l~a meaeleeine gelince: Bu, i: 

~ meydana çıkarmıştır. rıne haber verme ~ımdır. luyordu. dU. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, kumral dUz, siyah saçlarını okşamadan, kö-

----=- _ Ayeel, kaç )"&Vru.:ı, şimdi seni be.şuıı evin duvarlarına vuruyordu. mUr göZlerfnl bir defacık öpmeden 
....., vuracaklar! Ayselin bir dakika için kıpkızıl du- ölüyordu. 

ALTAN AT KURBAN LA R 1 
Fal<&t Aysel kaçmamıştı. Bnbası- dakları yandı. Bu kızıHıklarda, onun _ Aysel, Ay~el!. Veyselin Aysel!!. 

nm gUmUş telli saçlarını hiçbir dUş- derin vatan aşkı ile Veysel'lne besle- «Şahin> in Ayseli!. Diye inlcdL. Sesi 
man çiğniyemezdi. Artık (Şahin) düş dlği sevgisi görUndü. İçinden inilti• kan kokan samanlı sokakların du
manların mı ol&Ollktı? .. O Uzel va tanı halinde gelen bir sesle bağırdı: va rlanndıt aklslıır yaparak titredi. 

-._ nın zUmrUt dağlarıı;ıda çoban kavalı- -- Veysel, intikamımı ıtlmnzsan GöğsUnden kızıl kanlar akıyordu. Ya 

IVIELEK 100,000 Kişiden 
s 1 NE ıu Ası N o A Fazla Alkışladığı 

BALALAYKA 
~4 Uncu ve son h1ıftasma bugünden itibaren başlıyor ...... 

nı çalamıyacak mıydr? Orada mll- sana ebediyen kUskUn kalacağım! raları çok derindi. Fakat bu yara. 
sum köy şarkıları yerine çirkin şar- . Veysel bir şay söylemedi. Dalgasız, lar Aysellnl son bir defa görememe
kılar mı işitilecekti? Buna nasıl deniz renkli gözlerini bir defa bile sinden mütevellit yaralardan daha 
tahammlll edebilirdi?. Biraz sonra nişanlısına çevirmeden çizmelerini hafifti. Bir dakika nefessiz, harcket
Aysel, köyün gene kızları ve dul ka- odanın çUrUk tahtalarına çarparak siz kaldı. Sonra akan kızıl kanına 

lan kadınlarının yanında idi. Onun uçtu. parmağını buladı. Ve köyün badana-
yalnız blr dUşüncesi vardı: Veysel. Aysel bağırdı: .ı, harap duvarlarına göğsünden a-

Ah o zinde ve mert delikanlı bu - Gitme, Veysellm! Yalvarırım kan kızıl kanla: cAyselim, intlkıı.mı-
hakarete nasıl tahammuı edf illr?. gitme! Belki seni de vururlar! ıru aldı.'Tl! > kelimelerini yazdı. 
A,selin nişarJUJI uzun boylu, geni~ Fakat Veysel uçmuştu. (Şahin)ln Enise Yücel 

gerçi kuvvetli bir nazımdır. Fa- ı bu müzede halka ucuz Ve kak>
kat onun geımlcrini seroest bırak- riyi temin edecek mahiyette ye· 
mak, mesela günün birinde ka- mek v~n1mek suretilc bir şehir
raager ademi kifayeailc g.iclai liye mutat hayat şaııtlan içinde 
tcşevviiflere yol açacağından faz- en iyi ve en ucuz ycmd:: öğret
la ve zararh lbir hareket olur. Ta- mek çok ehemmiyetli bir &hlıat 
biatte mutlak hürriyet olmadığı- servisi halin.de tetkik olunmakta
nı nMarı itibare alarak .bizde ka- dır. 
lori esasını ekmek t~il eder de- Gerçi bazılarının iddia ettiği 
d&ten sonra halkın günlük ye- gibi: Günde bir elma veya bir 
mek l~telerinde hol sebzeli ve kaç patatesle yaşamak müm
etli yemeklere mevki verilmesi, künse d~ netice itibarile günün 
meyvalarla pilavın da ihmal birinde vücudü terkip eden ana
edilmemcsi bir zarurettir, diycıbi- sırın muvazenesini lbozmak, bu 
lirim. ııuretle sihhat aksaklıklarına bil-

Son olarak Dresdende sıhhat hassa sinir ha.stdlıklarına uğra
müzesindeki sıhhi yemek esasla- maktansa gıda bahsinde dikkat
rını gösteren lokantadan bahset- li davranmak en başta gelen hıf
mek isterim. Sıhhi ve ihtiyaca :zıssihha k idelerinden biridir de
uygun yemek ÇC§İtl«İni gösteren nilebiiir. 
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Meçhul Tayyareler 
Podgoricaya 

Beyanname Attılar 
Belgrad, 19 (A.A.) - Şimdi iyi 

bir menbadan haber alındığına göre, 
hüviyeti tespit edilememiş ba.zı tay
yareler Karadağ arazisi üzerinden 
uçarak bu memleketin en büyük şeh
ri olan Podgorica'ya beyannameler 
atmışlardır. Bu beyannamelerde, f<a
radağ ahali.Si cSırp ceHA.tlarma, kar
şı isyan etmiye ve Karadağ tahtına 
İtalya himayesi altında olarak bu 
taht üzerinde hak iddia ~en Mişeh 
çağırmıya davet edilmektedir. Mlşel 
Karadaf Krallık ailesinin uzak ak
rabasındandır ve İtalyanlar tara!m
dan himaye edilmektedir. 

Hususi Otomobiller 
işlemiyecek 

(Başı 1 incide) 
Vekiller Heyetine sevkedilmiş 

bulunan bu kararnamenin neşri 
tarihinden 5 gÜn sonra hakiki 
veya hükmi şahıslara ait hususi 
numara taşıyan bilUmum binek 
otomobillerile motosikletler ve 
tenezzühe mahsus motörlü deniz 
nakil vasıtaları seyrüseferden 
menedileceklerdir. Yalnız evvel· 
ce de bildirdiğimiz gibi elçilik ve 
konsolosluklara ait nakil vasıta
larile resmi daire ve Cümhuriyet 
Halk Partisine ait <>tom<>biller ve 
icrayı sanat etmekte olan doktor· 
!arın 12/ 1 1 /940 tarihinde sey
rüsefer müsaadesini haiz otomo· 
bil!eri bu kararnameden hariç tu
tulacaklardır. Ayrıca ecnebi tu
ristlere ait motörlü nakil vasıta
larının memlekete girmelerinden 
itibaren 1 5 gün müddetle seyrü
seferine izin verilecektir. 

Herhangi bir şehir veya kasa
banın Belediye hudutları dahilin
de çalışan tabi otom<>hiller, her 
sabahın 6 sından itibaren 24 saat 
için bir gÜn tek, bir gün çift nu· 
mara olarak sefere çıkabilecek
lerdir. Bu taksiler tayin edilen 
günün hıtamında ya garajlarına 
veya Belediyenin göstcrcliği ma· 
hallere dönmüş bulunmıya mec
burdurlar. Her ne şekilde olursa 
olsun bu kararnamenin meriycte 
girdiği tarihten itibaren hiçbir 
hususi nakil vasıtasına seyrüse· 
fer müsaadesi verilmiyecektir. 
Yalnız tenezzühe mahsus motör· 
lü deniz vasıtaları motörlerinin 
işlememesi temin edilecek suret• 
tc alakadar makamlarca mühür· 
lenmeleri şartile bu vasıtaların 
'Jeyrüseferine müsaade olunacak
tır. 

Kral Boris 
Hitlerle Görüştü 

(Başı ı lnelde) 
ciye nazın P<>pof, Krala refakat 
ediyordu. Bu mülikat Sofyada 
büyiik bir heyecan uyandınnıt
tır. Bu seyahat çok gizli tutul
muflur. 

Kral Boris, Hitlerin hususi 
tayy...,.;Je Bercbt<!IPclen'e git
miıtir. Krala, Almanyarun Sofya 
elçisi Von Richthofen refakat 
ebniflenlir. 

Bulgar efkin umwniyes~ Kral 
Borisin yaptığı bu ziyaretin ehem
miyetini kaydetmekte müttefik· 
tir. Bercbstesgaden k<>nutmala
rmda ne gibi meselelerin ıörü
ıüldiiğü bilinmiyor ise de batlı· 
ca devlet adamları arasındaki te• 
maalar, alınacak büyük kararla
nn Bulgaristan menfaatlerine ol· 
duğu kadar Almanyanm da men
faatlerine uygun olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bertin, 19 ( A.A.) - Berlin 
ıiyui mahfillerinden öğrenildi· 
ğne göre, Kral Boriain geçen pa· 
zar günü gayri resmi bir ikamet 
münuebetile B. Hitlere yaptığı 
ziyaret esnasında vukubulan gÖ• 
rüımeler ayni zamanda A vnıpa
nın aiyasi tensilri meselesine de 
taalluk etmiıtir. 

Göricenin işgali 
(Başı 1 incide) 

tunu bildiren haberin gecikmlyeceğl 
ıannedilmektedir. 

Belgrattan gelen haberlere naza
ran, 139 tank Manastırda ve Yugos 
lav • Arnavutluk hududuna ancak 
200 metre mesafede bulunan Zveti
naum'da Yugoslav makamlarına tes
tim edilmiştir. 

Keza, l,ZOO hafif mitralyözle 4:00 
ağır mitralyözün de Yugoslav ma
k3mlarma teslim edildiği bUdiri.İ
mektedir. 

İngiltereninMoskova 
Büyük Elçisi 

Moskova, 19 (A.A.) - Reuter: 
lngUtereııln Mosko\•a bUyük elçisi 
Statford Cripps bugün dğleden son
ra Hariciye Halk Komiser muavini 
V~i!kl ile bir ı;örllşmede bulunmu,
tur. 

------------------V AT AN---------------------------------

Japonlar Saygon'a 
Asker Cıkarmak . ' 

istiyorlar 

Vatan icin Vatan-, 
daşlık Vazifesi 

( s..,. 1' lncld<ol 

ba ne oCacak?} diye her bi-

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Bütün Cephelerde 
Taarruz Devam 

Ediyor 
(Başı l lnolde) 

ve Boreva mUhimmat ve iaşe mad
deleri toplarmı imha etmhJlerdir. 

Honlcong, 19 (AA.) - iti- rimizin ayrı ayn kafa yonna· 
mada değer Çin kaynaklarından 
Hong Kon-ga gelen haberlere gö- mız muvaffakıyet yolunu ~-

Mi DE 
EKŞİLİK VE 

YANMALARINA 
Düflrt&llın mukabil hücumu 

tardedildi 
Atina, 19 ( A.A.) Yunan ordu-

ları başltumandanltğının 18 ikincl
teşrin akşamı neşredilmiş olan 23 nu 
maralı resmi tebliği: 

re, birçok Japon harp gemileri maz. işin bu tarafını hüku
ve nakliye vapurları Saygon neh· •• .. •• .. 
ri barajları önüne gelmiştir. J met duşunur ve yapar. Gu-

Ayni malumata göre Japonlar • • 'dd I' k ld 

karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞiŞKiNLiKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

H . d. · · • ı· · ı·raı venımıze cı en ayı o u-
ın ıçını umumı va ısı am -.1 

Decoux'dan bazı taleplerde bu-1 ğunu, memleketi harpten 
lunmuJlardır. Bu talepler arasın· k k • • ld ld·~· 
da Saygona kuvvet ihracı da var. oruma ıçın e en ge 191-

dır. Japon talepleri Vichy'ye bil· 
dirilmiştir. Vichy'den henüz ce .. 
vap gelmediğinden Japonlar sa· 
bırsızlanmaktadır. 

.---.......... Göricenin şark mıntakasında bu
gün de şiddetli muharebeler olmuş
tur. Askerlerimiz düşmanın muka
bil hücumlarını tart ve şiddetle mU· 

dafaa ettiği mevzilerini zaptetmek 
suretiyle yeni muva!fakıyetler elde 
etmişlerdir. Bazı mUfrezelerimiz dU., 
man toprağında derinliğine ilerliye
rek Erseka ve Borova'da askeri er
zak ve benzin depolarını tahrip et
mişler ve esir almışlardır. 

ni yaptığını, yarın emniyeti

mizin ve istiklalimizin teh

dide uğraması karşısında 
böyle bir karar verirse onun Viyanada A'man, zaruri bulunduğunu her bi-

l rimiz takdir ederiz. Bunun 

Düşman hava kuvvetleri bUyUk 
te~kkUller halinde cephedeki mevzi
lerimizi bombardıman etmiştir. Cep
he UstUndeki tayyare muharebelerin
de tayyarelerimiz düşmanın 7 bom
bardıman ve 3 avcı tayyaresini düşür 
mUştUr. Tayyarelerimtzden ikiei tts
lerine dönmemiştir. Hava kuvvetleri
miz düşman arazisi üzerinde derinli
ğine keşifler yapmışlar ve Ergirl ha 
va meydanlyle yUrUyUş halinde bu
lunan düşman kuvvetıerinl bombar
Jamışlardır. J..temleket dahilinde düş
man kuvvetleri muvaffakıyetsiz su
rette Preveze'yi bombardıman et • 

talyan, Macar için her birimizin milli mu-

R
. 

1
. T I vaffakıyet namına tutacağı-

ıca 1 op anıyor mız yol, hükumetle iş birliği 
(Başı ı incide) yapmak, kendimizden evvel 

alınız. 

bu toplantıya delegeler göndermiye hepimizi dü•Ünmek ve feda-
ikna edllebUirse bu toplantı. yeni ni· 'S 

MiDE VE 
BARSAKLARI zamın ilk gözükür tezahürü olarak karlığı zevk bilmektir. 

muhakkak ki, büyük gUrtiltWerıe HükUmet arkasında bu mana.. alıştırmaz ve zarar vermez. 
ilAn olunacaktır. da bir birlik ve işbirliği bulundu· Horoz markasına dikkat. 

Bertin, 19 (A.A.) - Yarı resmi ğunu duyarsa daha rahat ve em· ı Tercihen büyük şişelerini 
bir membadan bildiriliyor: niyetle çalışır, müşterek davala- alınız. Zira daha ekonomik· 

Berlin siyası mahfilleri, zimamdar rımızdan her birini daha muvaf- tir. 
devlet adamları ile hafta bidayetin- fakıyetle yürütür. Tıpkı bir ku- Yalnız toptan için: Ycni-
denberi başlamış otan müteaddit gö- mandanın bütün askerinin kcn.. postahane arkasında 31 No. 

mişlir. 
rUşmelere, durmadan devam ediyor. disile beraber yürüdüğüne emin da MAZON ve BOTION 

SalA.hiyettar menbaların görüşme- olabilmesi gibi... E.c.za deposu. 

10 top, 33 tank, 15 havan topu terde bahis mevzuu edilen meseleler ---~A~hm~~e~t_E~m~i~n~Y~A~LMA~~N~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
iğtinam edildi hakkında mato.mat vermemesine 

Atina, 19 (A.A.) - SalA.hiyettar rağmen. bu müstakbel Avrupanm 
makamlardan haber alındığına göre, şekli. görüşmeler esnasında yeni bir 
Yunanlılar bUtUn cephelerde taarruz tekAmUl iktisap etmiş veya edecek
hareketlerlnl idame ettirmf'kte ve tir. 
İtalyan mukavemetini kırmaktadır. Kral Boris'in Führere yapmış oldu 

Görice civarında bir köyde iğtinam 
edilen malzeme meyanrnda 10 bin 
battaniye, büyük miktarda gıda 

maddeleri, 10 top, 33 tank dA.fi topu 
ve 15 havan topu mevcuttur. 

Askeri Vaziyet 
Ya.zan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 

Görlcenln Yunan kuv\·etlerl 
tarafından z.aptolunduğuna dair 
henüz reBmi bir t.ebllğ yoktur. 
Arazinin vaziyeti de Görl<'enln 
zaphnı geclktirmiye saik olmak· 
tadır. Çünkil Görieenln dokU~u11-
d.a ,ımaıt ı;arkiden <'enubu ('J.t
biye ut.anan l\lora,·a t;ll!iJllesl he
nüz ttaJyanların elinde bulundu
ğu anl~ılan İ\.·an dağından Gö
rlcentn <'enubunda. V~ka dağına 
kadar kuş bakı, ı takriben S3 
Km. uzunluğunda ''e Devol su
yundan Göriceye kadar da gene 
kuş balnşı takriben 18 Km. ge
nl,liğlnde dağlık bir saha.dır. De
voı suyundan &onra birbirini 
nıtiteaklp blrtok sırtlar \·e tepe
ler sll!ıtıenin en yiiksek hattına 
kadar temadi etıuektedir. 

BlrblrlnJ ilerden ve yanlardan 
himaye eden mUteaklp cephele

•rin zaptediln16-'ll lc;:ln bll'(ok hil· 
cunlların yapılmaı;ı 'e kuvvet il 
,.e devamlı ha,·a hilC'umlarlle hi
maye f'dllen İtalyan mukabll 
hil<'umlarının da tardedllm~I 
ıa:ıım geldiği ,.e bu suretle ştd
detll muharebelerle ileriye gldl
l eblleceğlnJ dfutUnmek icap eder. 
Görk-enin zaptedlln1est halinde 
llerlsl gene çok dafhk bir rolnt&-' 
ka olmaınndan Yunan taarruzu
na pek mi»laJt olmasa dahi Flo
rlna lstlkametlnln müdafaası i
çin daha emin ve kuvveUl me\·
:ıller temin etm11' olacağı tabii
dir. Bilhassa Görleedekl tayyare 
meydanlarının kaybedllmesl 1-
talyan ha,~a ku,,,.·etlf'rlnJn bom
bardıman me8afelerlnl uz.ataca
ğı, buna mukabil Yunan ve ln
glllz tayyareleri için Arn&\.'Utluk 
ve ttaıyada.ld heıdefleri daha ya,... 
km bombardıman mesafe11lne 
yakla.,tıracağı {l'lkArdır. 

gu husust ziyaretin, Bulgaristanın 

mihver devletıerlle olan samimi mü
nasebetlerinin alA.kabahş bir tezahU
ril olduğunu kaydeylemiye ihtiyaç 
yoktur. 

Berlin siyası mah!Uleri, yarın Viya 
nada Almanya, Italya ve Macaristan 
arasında yapılacak görUşmeleri bü
yük alıl.ka ile beklemekte ve bu gö
rUsmele de n\Usbet meselelerin mU
za.İc.ere olunacağını kaydetmektedir. 

Müzakereyi derhal flllyat takip 
eylemektedir. 
Bulgaristanla mibverciler aruın· 
da 5İyaıi, askeri anlatma mı var? 

Roma, 19 (A.A.) - Stefani Ajan-

sı bildiriyor: 

1 

Roma siyası mahfilleri Kont Cia
no ile Serrano Sunnerin Alma.nyada
ki ikametleri üzerine dikkati çek -
mektedlr. 
Görüşmeler esnasında Uç memle

keti alAkadar eden meseleler tetkik 
edilml,tir. 

Keza Kral BoriBin, Httlere yaptığı 
ve Avruparun hali hazır siyas1 ve 
asker! safhasmda mihverle Bulga • 
ristan arasındaki münasebetlerin 
samim1liğine delil olan ziyaret de 
tefsirat mevzuu olmaktadır. 

Macaristan 3 lü pakta girecek 
Budapeşte. 19 (A.A.) - Reuter: 
Macar Başvekili Kont Teleki ve 

Hariciye Nazırı Kont Csaky'nin ya
nn Viyanaya varacakları Budapeşte 
de teyit edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre. Kont Teleki ve 
Kont Csaky, mihverle Japonya &ra· 
sındaki Uc;lU pakta Mace.ristanın im
zasını koyacaklardır. Macartstan ile 
mihver arasında inkişaf' edebileceği 

tahmin olunan askeri işbirliğini tes
pit eden herhangi bir protokollln Uç
tu pakta illi.ve olunmasına intizar 
edilmemektedir. SanıldıR"ına göre pak 
tın Macaristan tarafından imzası 

basit bir formaliteden ibarettir ve 
bu formalite, Almanlara gürilltWü 
bir propaganda yapmak fırsatını ve· 
recektir. 

Manastırı Bombalı 
yan Tayyarelerin 

Hüviyeti Anlaşıldı 

ttalyan ha\.·a kuvvetleri tama· 
men cephede meşgul olmuşlar, 
Yunan ve lnglUz tayyareleri de 
bilhassa gerllere doğru keşif u
çuştan yaparak yakla,makta o
lan takviye kuvvetlerini \."6 hare
ket JsttkameUcrlnJ öı-renmiye 
çal.Jşmı!}lar \.'6 yakaladıklarını da 
bombardmıan etmeyi ihmal et- Belıırad, 19 (A.A.) - Ava· 
meını,ıerdlr. la ajansı 8f8i>daki tebliği nep-e 

Eplr ceph~lnde şiddetli mu- mezundur: 
ha.rebeler devam etmekle bera-
ber Kallbakl ımntakıuıı lta.lyao- 5 Sonteırirule Manastınn bom· 
Jann elinde bulunmaktachr. Cep- bardımanı hid.isesini tetkik eden 
henin orta kısmında Herııeka'ya. tahkikat komiay<>nU, Manastıra 
llerllyen kuvvetlerin akıncı mül dÜf"ll bombalann İtalya bava 
rezeleri olduğu Hersek& ve cıva- kuvvetleri tarafından a"'-·- ol· 
rını ba.8arak buralarda.ki depola- ·~•""'f' 
n imha ettl.klerl anıa.,ılmıştır. duğımu teııb;t etmİ§tir. 

Nafıa Vekaletinden : 
6/ 12/94() cuma gUnU saat 16 da Ankarada Nafıa VekAleti binası için

de malzeme müdürlüğil odasında toplanan malzeme eksiltme komiByo
nwıda c2750> lira muhammen bedelli 50 M3 elli metre mik!p çıralı 
çanı kerestesinin kapalı zart usulU ile ek.s.J.Itmesl yapılacaktır. Kereste
ler Çumrada sulama idaresi anbarında teslim edilecektir. 

EkBUtme '8-I'tnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. İsteklilerin 
teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde ya.zıh vesaik 
ile birlikte aynı gUn saat 15 e kadar mezkür komisyona makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lazımdır. (7861) (10975) 

Sahibi ve Neş:riyat MUdUrU: Ahmet Emin Yalman 
Bası!dııtı Yer: VATAN MATBAASI 

Gaziantep C. i.\:üddeiumumiliğinden: 
inşaıt Mlnakasası 

l - Gaziantepte yaptırılacak ceza ve tevkif evi ınşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuş ve tayin edilen 12 11 940 tarihinde ihale ya
pılamadığ"u1dan yeniden kapalı zıırf usulile eJ<.qiltmeye konmuştur. 

2 Eksil!.me 12 12 34.0 tarihinde saat l!') de Gaziantep adliye binası 
içinde C. MUddetumumlliği oda.~ında inşaat eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

3 Bu inşaatın keşif bedeli doksan altı bin dokuz yllz yirmi bir lira 
seksen altı kuruştur. 96921 lira 86 kttnıştıır. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan alh lira on kuruştur. 6096 li
ra 10 kuruştur. 

5 - Bu işe ait evrak: Mukavele proje~!. eksiltme şartnamesi, Bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, husust ve fennt .ı;ıartname ve yapı işleri 

fenni şartnamesi, mesaha cetveli ve bina projeı;ıi ve seri dopirdir. İstek
liler bu evrakı Gaziantep, Ankara, İstanbul ve İzmir C. J..1Uddeiumumt
liklerinde görebilirler. 

6 - Münakasaya girmek isteyenlerin referans ve diğer vesikalarını 
bir istidaya bağlıyarak münakasa tarlhlnde-11 t"n az Uc: gtin <'V\'f'l vilfl · 

yet makamına vermek suretile bu i' için e-hliyet vesikası almaları ve 
bu vesikayı teklif mektubu tc;lne koymaları lA.zırndır, 

7 - :P..fUnakasa.ya iştirak edeceklerin 2490 numaralI arttırma eksilt 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve
saikini bu kanun ve .,artnamelerin ahkAmına göre haz1rlayıp teklif zarf

ları lçlne koyarak bu zarfları 12/12/940 perşembe günU saat 14 de ka
dar numaralı makbuz mukabilinde münakasa komisyonu reisine vermif 
olmaları lAzrmdtr. 

Posta ile gönderllecek mektupların 12 '12/940 per~mbe günü !&at 
1Ci e kadar komisyona gelmiş olması ve dı,ının mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması 1A.zımdır . Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (10939) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
32 numarah UA.n - Gerek Rumen ve gerek Anadolu odunlarının ara. 

larmda fiyat farkı gözetilmeden her ne cinsten olursa olsun kuru 
me.,enin toptan satış fiyatının aza.mı olarak «330> kuruş ve perakende 
fiyatının azamt c435,, kuruş olduğu ilAn olunur. (11032) 

Met Llnlık Lira 

1 2000 - 2000.-

s 1000 - sooo.-
z 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

ss 100 - 3500.-

80 60 - 4000.-

100 20 - 6000.-

Tiinnye İt Bankasına para yatınnakla yalnız para bi
riktirmİJ olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı 

olursunuz. 

Keşldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, ~ Kun1baralı ve kwnb&ra.sız be
l Ağustos, S İklnclteşrln ta.- saplarında en az eIU Ura.sı bu· 

rihlerinde yapılır luoanlo.r kuraya dahil edilirler 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı 

DERHAL KESER 
tcabında günde Uç k._,e alınabilir. Taklitlerinden aakıD~ 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

4. üncü Tertip 2. inci Çekiliş : 
7 Birinci KAnun 

Büyük ikramiye 40.000 Lirad;r 
Plan Şudur: 

İkramiye tkramlye İkram.iye 

adedi Miktarı Tutarı 

Lira LUa 

40.000 40.000 
2 10.000 20.000 

5 5.000 25.000 
10 2.000 20.000 

90 1.000 90.000 
150 500 75.000 

300 100 30.000 

600 50 30.000 
3.000 10 30.000 

60.000 3 180.000 
Teselli 

47 80 3.760 MükA.fatı 

64.205 543.760 

Bu çekili~te tam bilet (3) liradır. Yarım bilet bir buçuk liradır· 

İkramiyeler hem miktarca hem adetçe fazlalaşürılmı.IJ, ayrıca ortl 
büyük!Uktekl ikramiyeler çoğaltılmıştır. 

Devamlı biletler haricinde deva:nsız blleUer de satışa çıkarııntıttıf• 
Bunlar da aynı fiyatlara satılmaktadır. 

Devamlı biletin faydası, blr biletteki numaranın bir pl&.nda Uç del• 
tecrübe edilmesine imkA.n vermesidir. 

Devamlı biletlerin her ayın 2 ne! gUnU akşamına ka.dar mesel~ bU •" 
fer 1 lncik!nunun 2 ne! günU akşamına kadar değiştirilmesl lAznndtr· lJ1l 
tarihten sonra biletler b&.\'kasına satılabilir. O takdirde eski biletiJ11Ji1l 
şansını art.Ik bir defa daha deneyemezsiniz. 

Biletlerinizi deği9tınnekte veya yeni bilet almakta acele edJıılı 
TAIJ sizi bekliyor. 

~---------------------_...,.,. 
Cep, Kol Saatleri Altın l\oletal 

16 sene garantili 
6 TAKSiTTE 

Havag&%1 ve 
Eleldrlk ocakları 

4 TAKS1TI'l'l 

A Jll G elelıtrlk sU
pttrre ve tırmlan 

6 TAKS1Trl'l 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSlTrE 

A vlzeler l-·e 
hedlyeltklef 

4 - 6 TAKSlTfJll 

LVXOB Rac17oları ve ot<ımatlk {""!!!Ofonlım t.Ultle) 

A ve Ski· 
G.ıata. Banlıalar ClııddM1 119 - t7Tel: «!'169. Beyazıt, tl"olverslte c-4• 
•••• dest, No. 28, Kadılı.öy, lskele Oaddeıl No. 33/2. 

Ticaret Odasında intihabat 
İntihap Heyetinden: 

1940 seneei nihayetinde müddeti bitecek olan İstanbul ticaret V"e ,ı· 
nayi oduı mecliei A.zasını yeniden seçmek için aynlması lA.zım gtJ.t!l 
kirk ikinci seçicinin intihabı 18 ve 19 BlrincikAnun çarfamba ve pır 
9embe günleri 98at H ten 17 ye kadar yaptls.cai<tır. 

A - Türk olan ve en a.ıpağı bir senedenbcrl tetanbulda ticarethaJ'le 
Sahlbl bulunan ve ytne en "'8-ğı dördUneU sınıfta kayıtlı olanların, 

B - Aynı evsafı haiz kolektit ve koma.ndit ve limited şirkeUerf.O 
mukavelenameleri ile aalAhiyettar bir ~ikinin ve kooperatif anoniJ1l 
şirketleri ile resmi mu-ıertn meclisi idarelerince tayin ec!il"" 
murahhae a.za ve mUdUrlerin, 

C - haaınm adedi elliden &f8tt olmıyan cemiyet ve birlilderdeJI 
odaya kayıtlı olanlann saUl.hlyettar murahhaslarının 

Odaya gelerek lıı.O senealne mahsus oda hüviyet varakasını ıntı~•P 
heyetine göoterip reylerini kullanmaları !Uzumu il&.n olunur. (10836) 

~ 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların m.Ikropıat1"1 

kökUııden -izlemek için HELMOBLO knllanınız 

Bôbreklerln çahflJlak kudrettnJ artıırır. Kadın, erkek idrar zorl~ 
eMcJ ve yeni belaoğııklojunu mesane Utlbabınr, bel ağr111Jınr, ıık 11 ,,. 
idrar bomtak ve J>M.arkeo yanmalı hallerlnl giderir. Bol idrar ~o 
der. İdrarda kumlarm, mesa.nette taşlann te,ekkUlüne mAni olut'· 

DİKKAT: HELMOBLÖ klranoızı temkllyerek mavııe,tırlr. _....ı 
Sıhhat Veklletlııln rnlısatıoı haizdir. HER ECZANEDE BULl.'l'f•· 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Şebekemizin tes!s ve tamiri münasebetlle 31/5/9(1 tarihine kadar jı!' 

tanbul vila.yetl hudutları dahilinde yaptırılacak muhtelif cins kaldirJllı 
u· 

tamiratı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 4923 nı 
1 

vakkat temlnat 370 lira olup ek.!iltmesl 27 /11/940 çar9amba günU ... 
15 de mUdilrlUk binasında satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün levazım l!.mirllğimizde görU!ebU!r. lsteJ<IUef 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu Ue İstanbul Beledi}..,. 

sinden alacakları ehliyet ve~ikaslle o gün saat 15 de komisyona ınürs.C'"~ 
atları. (10728) 


