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An karada 
Gördüğüm 
Manzara 

raizim iki esaslı kararımız l ı~lrdır; bunların biri istik
lalimiz, toprağımız tehdit 
altına diişmedikçe harbe 
k.at'iyyen girmemek, ikin
<:ısi de böyle tecavüz veya 
t~hlike başgösterdiği tak
dırde harbe mutlak ve 

mutlak girmektir. 

Ankara, 20 (Başmuharriri
~~den) - Dünya hadiseleri 
•tdöndürücü bir süratle yürü- I 

Yor D" .. .. d b 1 t j· · unya yuzun e un arın e-
111 Ve heyecanına az çok kapıl
llııyan muhit yok gibidir. Anka
r, bu bakımdan belki de bir tek 
~~~na teşkil etmektedir: Burada 
bt il§tan, heyecandan en küçük 
ır eser göremezsiniz. Hadiseler rk. büyük bir dikkatle, çok ya
~lldan takip ediliyor. Fakat lafa, f ti.iltüye bakılmıyor. ancak va-
•ıı.ların hakiki seyri üzerinde du

tıılu:vor. 
d Su aakin müşahede noktasın· 
t •n benim görebildiğim manza
l tudur: 

it·S~yo.r Mussolinini? . nutk~, 
b llıcı cihan harbi tanhınde hır 

Bu defa Macariatanın iltihakile dördüzlü pakt haline gelen üçüzlü paktın İmzasından sonra A lman 
Hariciye Nazırı Fon Rib bentrop p paktuı askeri ehemmiyetini izah ederken 

lhın, belki de bir cildin baıılan· 
tlcıdır. Bu nutuk çok dikkatle 
cık.unrnıya değer. Adeta bir şif
re gibi nutkun muhtelif tarafla
rııı, dağılan cümleleri bir araya 
gttirrnek ve mana çıkarmak la-
lı .... .J N J_ • • • 
-1Qır. utxun umumı manası 

~1 hir feryat ve figandır. Sinyor 

1
11aao1ini. İtalyanın Almanyaya 

cı ln hizmetlerini sayıyor, İtalya• 
llıtı hanbe girmesinin, Fransanın 
fıtrc serilmesini tamamladığını, 
~Iran tayyarelerinin ve deniz
. ~ ıeınüerinin müşterek dava 
'çın 1 ~ ·ı . - .. 1t l )' ça ıştıgını ı erı suruyor, a -
•nın zararına olarak Almanya
~ Fransa ile v sulh yapmasına 
~-, olmıyacagını anlatıyor ve 
.~ mihver bakımından müş
leteJc sulh yapılmasını istiyor. 
~· Muuolini iki ayda olmua 
ili.... on ~ ay~ h_~rbal~~ ! u~
~ cığermi sokecegını soy-
~--- rağmen Almanyadan 
~ yardun istiyor ve bu yar
;"" ıelrnezse münferit bir sulh 
.~ F aıiat rejiminin yıkılması gibi 
~Uer bafgöstereceğini ima 

Mihverin 
Müstakbel 
Prorgamı 

Yunanistanda Bir 
Müdahale Muhtemel 

Görülüyor 

İspanya Cenubu 
Şarki Avrupa 

Devletleri Mihvere 
İltihak Ettirilecek 
ZUrih, 20 (A.A.) - Roma, Berlin 

ve Madritten gelen haberlere göre, 
siyası müşahitler mihverin müstak
bel faaliyet programının aşağıdaki 

Uç noktadnn ibaret olduğunu tah -
min etmektedirler: 

- "ile aöylüyor. 1 ı - Almanyanın yakında Yuna -
) talyanın bu feryadını Alman- nistanda bir müdahalede bulunması 
~ ç.ok sıcak karşılamamıştır. muhtemeldir. 
t nlcü Almanyanın malumat ve 
.. ~•ı olmadan İtalyanın Yuna· 2 - Almanya, Cebclit.arık'a hU-
••ıa•- 1 cunı ederek Akdeniz vaziyetinde bir '« ..... n macerasına atılmış o ma- 1 L lldan ve bütün harp. plan ve değişiklik yaratmadan evvel tal-
qtııl 1 d d yan, :Fransız ve lspanyol noktaina-1. p arını altüst etmc::sın en o· zarlan arasında bir ltilM zemini 
tı~d Allmanlar herhalde pek kız- bulmak istemektedir. 

ır ar. 
Ş· d k? 3 - Almanya, mihverin Avrupa 

ltııı ırn i Almanya ne yapaca · tesanUdUnü tahakkuk ettirdiğini 
lı Yaya yardım için bütün esas . 

))"'111 f d · l dünyaya isbat etmek içın İspanya 
arını e a etmıye razı o a- . . 

~ mı}. . , ile cenubu şarkı . A v~~nsının Uçlll 
Su ih . l k .. t.. , pakfu tam mlmasıyle ıllıhnkmı iste-

~ na tuna verme guç ur. kt d' 
"011 · 1 me e ıı· ci ta §u da var ki ltalyaya yar- · 
./ttı rneselcşi basit değildir. ltal· Mihver diplomasiai iki maksat 
l\tlrı çizmesinin aşağısına kadar ! takip ediyor 
'o;:ıan ~~vv:tl~ri . g~ndermek~ zürih, 20 (A.A.) - İsviçre tel -
de ~a İngılız hakımıyctı altındakı graf Ajansının Roma muhabiri bil
h~~lerden karşıya geçirmek diriyor: 

11, • Z?rdur, .~cm. de uzun zam8:- B. Cianonun cumadan eYvcl Roma
tindihtıyaç goaterır. Bu yol har!· 1 ya dönmeyeceğı tahmin cdilmekte
J.t eki bütün yollar başka mem· d'r 
~ttl d k" ı . ~ erin topr~ğın an geçer . 1 tyl haber alan İtalyan mahfille-
Cltdurtıemleketlerı.n, ~.a~.ancı hır ri, mihver diplomasisinin iki maksat 
tıı . nun geçmesıne gonul hoıılu- ı tahakkuk ettirmek Uzerc olduğunu 
r-_, ~le razı olacakları şüphelidir. zannetmektedir: 
~ır k il l'. m olmıya-eıı ~ u anmıya uzu . . ı - ispanya ile esaslı bir anlaş-
! ti bir dakika irin farz edılse bı. ı c h •ır ma, 
ti er-halde bir hazırlık ve sev- 2 - Fransa ile bir anlaşma, 

)at devresine ihtiyaç vardır. Fransız murahhaslarının da hlılen 
>t,~n A~ya .her teyden ev- Viyana~a bulunmaları imkan dahi
' etraflı bır sayası taarruza asıl- linde görWmektedır. 
~bulunmaktadır. Bunun ilk Muhabirin öğrcndiğıne gorc, vazi
ıa_t ?lan Berlin ?1~tı .?1.~s- yet ne olursa olsun İtalya, Nice, 
lbi:.. neticeler vermlf gıbı gorun· Korsika ve Tunus hakkındaki talep 
C?'Or. Moskova, Ahnanyanın ıerini muhafaza ve Sa,·oıe ile Cibu 
~~rda harekete geçmesine ti Uzerindcki iddialarından sar!ına-
'~ar olamaz. 1 zar edecektir. 

~ E-ier Almanlar buna. ~~ğmen İtalyan siyasi ~ü,aldtler, Tilrkl
SoYle bir harekete gırışırlerse yenin ala<'aTrı muııtakbel barl'ket 
t ,_,.et Birliği filen karşı mı du· ı tarzını yııliından takip et.lat>ktediı~r. 
-Calc.) .• Yakımla Yunani<;t.a&ı.cta kat'i hiıdl-
~ E-lbette hayır, fakat böyle bir 8t'1er cereyan etm~I beklenmekte -
tt{;kctten hoşlanmadığım muh- dir. 
b1/ ıuretlerle belli e<lehilir ki 
ci, :a Almanların diğer sahalar· 
tt~~~lediği ıiyasi tesirleri gev· 

İ .ılır. 
•iıı kı~i bir adım olarak Maca
d:.: 'n Üçüzlü pakta sokularak 
"ft\" h 

~~ünakalat Vekili 
istifa Etti 

&11ı_ u ir pakt kurulmuştur ve 
\oc "llr Kralı Müııihe çağrılmı§ Ankara, 20 (AA.) - Müna
ı.t' beliti de ltalyanın yaı·dım kalat Vekili Afyon mebusu Ali 
ftıc~l.~ri kar§ısında dert dök- Çetinknyn sıhhi esbaptan dolayı 

a 1.ı~ere Jccnditıi g)tmiştir. :ekalet vazifesinden istifa etmiş 
b11 ,~Utan sahnesine taallüku olan ve ~eri~e Sinop mebu~u. c:vdet 

.,.bi harc:kederden .. caıita ne Kerım lncedayının tayını yuksck 
(Bf'r::.."11: SA. ·t, St;. 4 te) 1 tudika iktiran eylemiştır. 

Macaristan 
ÜÇLER 

Paktına girdi 
Bu Pakta Başka 

Devletler de 
Girecekmiş 

Macar hniciye nazın Kont Caaky 
Viyana, 20 (A.A.) - D. :N. B. A

jansı bildiriyor: 
20 Teşrlnisanide Viyanada bir ta· 

raftan Alman Hariciye Nazırı B. 
Von Ribbentrop, İtalyan Haricıye 
Nazırı Kont Ciano ve Japonyanm 
Berlin büyllk elçisi B. Kurusu ve 
diğer taraftan da Macar Hariciye 

(DC\'amı: Sa. 4, Sü. 5 tc) 

1 

Skoda Silah 
Fabrikaları · 
Bombalandı 

Krup Fabrikalarının 
İstihsalutı Yüzde 

50 Azaldı 

Fabrikalar İptidai 
Madde Temininde 
Müşkülat Çekiyor 

l Londra, 20 (AA.) - Dün 
gece bombardıman tayyare filo
larımız Pilsende Skoda silah fab· 
rikasına ve Berlinde Kiel. Ham
burg ve Bremehaven rıhtımların
da cephane ihtiyatları ıle sair he· 
deflere muvaffakıyetle hücum 
etmişlerdir. 

Londra, 20 (A.A.) - Hava 
nezaretinın istihbarat servisi bil
diriyor: 

Essende bulunan büyük Alman 
mühimmat fabrikasile Krupp"un 
randımanı, İngiliz hava kuvvet• 
\erinin akınları neticesi olarak 
yüzde elli düşmüştür. Fabrikanın 
bazı faaliyet şubeleri faaliyetle
rini tatil etmek mecburiyetinde 
kalmışlar, diğer bazı servisleri de 
başka yere nakledilmiştır. De· 
miryolları iltisak noktalarının tah. 
ribi dolayısile bu fabrika munta
zam surette iptidai maddeler ala-

(De\·amı: Sa. 4, Su. 6 da) 

Bu Ne Saygısız~ık ! 

BllyUk teessUrle umumun dikkat satıcılık yapan bir vatand311 tarafın
\'e intibahına koyduğumuz bu resim, dan bilinerek veya bllinmiyerek bU 
ash matbaam:zda bult "n bir kese yük bir kayıtsızlıkla kullaıııldığını 
kAğıdının klişesidir. gördllğtimUz ve Boğazkesen sem-

Hiç şüphe yok ki, bUyUklerlmlze, tinde lkamet eden ihtiyar bir erme
ölUleriMize, hele Ebedi Şefimiz ulu ni tarafından yapıldığını, yine aynı 
AtatUrkümUze karşı, kara ruhlu bir millete mensup bir genç ellle de, 
mahliık tarafından beslen+'n hürmet- kilosu yirmi yedi kuruştan, satıldı
slzliğin, belki de blle bile ve kap ka- · ğını öğrendiğimiz bu kese kflğıtları
ra bir his ile göstcrllnıc-J;: lstenllen 1 nın Firuzağa, YUksekkaldırmı, Ku
Cı.dl bir ifadesldlr. Aynı zamandıı da, 1 ıedibi, Kasımpaşa ciheUcrinde de 
tevili imktı.nı bulunmıynn dikkat ve I kııllanıldiğını haber aldık. 

basiretsizliğin bir nişanesidir. ı AIAkadarlarm dikkat nazarlarını 
Beyoğlu Balıkpazarında lleyyar çekiyoruz. 

İhtikar Mücadelesi İçin 
Esaslı Hazırlıklar 
• 
lhtısas Mahkemeleri Kurulması 

Buluyor Cereyanı Kuvvet 

Vatandaşların ihtiyaç ve Sıkıntısını Kendi Menf aatlan 
için İstismar Edenler, Stok Saklıyanlar, Çifte Fatura 

Kullananlar Hakkında En Şiddetli Tedbirler Alınacak 
Ankara, 20 (Başmuharririmizden 1 va diye telAkki olunmaktadır. Va - , satın a.lmıya inhisar etliğini, asıl 

telefonla) - HUkQ.met ihtlkArla mu tandaşlarm ihtiyaç ve sıkıntısını. ken büyük mcsuliyetin bUytik şehirlerde 
cadele meselesi Uzerinde bUyUk bir dl menfaatleri için lstlsmara cür'et bu mallan satan bir takım toptancı 
hassasiyetle durmaktadır. Bu mese edenler, stok saklıyanlar, çifte :ra- larda toplandığını göstermiştir. 

le yalnız kanunların tatbikine ve tura kullananlar hakkında içtimai Adliye makinesinin bu yoldaki ta
halkın menfaatlerini korumıya alt mevkileri ne olursa olsun, en şld- klbatı sliraUc ve bugUnkU vaziyetin 
bir iş diye değil, umumi hayatta detli ve kat'ı tedbirler alınacaktır. icap ettirdiği husust ölçfilcrle yapmı
bütiJn vatandaşların mesuliyet ve va-
zifelerini bilmelerine ve müşterek Anadolunun muhtelif yerlerinde ya- ya mUsaa.de etmediği g8rUldUğilnden 
menfaatleri için i~ birliği yapmala- pılan takibat, oralardaki mesullyet- ihtisas mahkemeleri kurulması ce
rına taallQk eder esaslı bir milli da- lerin en ziyade çifte fatura ile mal reyanı kuvvet bulmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinde 

Askeri Muhakeme Usulü Kanunun
da Yapılacak T adilit Görüşüldü 
C. H. P. Meclis Grupunda Hükumetçe Yapılan 

Yeni Teklifler Müzakere ve Tasvip Edildi 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında topla
narak askeri muhakeme usulü 
kanununun 5 3 üncü maddeıini 
değiştiren layihayı müzakere et
miş ve Refik İnce cManiııu ve 
Recep Peker c:Kütahyu söz 
alarak, maddedeki «harp hali» 
ibaresinin, milli korunma kanu
nundaki tavsife göre formüle 
edilmesi mütalaasında bulunmuş
lardır. Recep Pekerin bu maksat
la verdiği takrir kabul edilerek 
madde encümene iade edilmiş 
ve Türkiye - İngiltere adli müza-

GOrice 
Yanıyor 
İtalyanların 
Ric'at Hatları 

•• 
Kesilmek Uzere 

11 İtalyan Tayyaresi 
Düşürüldü 

Atina , 20 (A.A.) - Yunan 
başkumandanlığının dün akşam
ki 24 numaralı tebliği: 

ıGörice mıntakasında Yunan 
ordusu İtalyanları, §tddetle mü
dafaa ettikleri m evzilerden sün
gü hücumlarile tardetmiştir. Mo-

1 rava tepelerinde Yunan taarruz 
harekatı muvaffakıyetle devam 
etmiştir. 

Cephe üzerinde cereyan eden 
b ir hava muharebesi esnasında 
1 1 düşman tayyaresi düııürül
müııtür. Bütün Yunan tayyareleri 
üslerine dönmüşlerdir. 

Arnavut çeteleri depolan 
berhava ediyor 

Bclgrad, 20 (A.A.) - Yu
goslav hududunda Üsküpten ge· 
len haberlere göre. İtalyanların 
Arnavutluktaki en mühim İaşe 
merkezi olan Görice şehrinin şark 
kısmı alevler içinde yanmakta
dır. Şehir henüz İtalyanların elin
de bulunmakta i5e de, Yunan or-
dusunun tazyikinin çok §İddetli 
olduğu beyan edilmektedir. 
Yunanlılar, Florina - Görice 

yolu üzerinde Göricenin 14 kilo
metre şimali şarkisinde bulur.an 
Biklichta şehrinde iki ltalyan ala
yının mukabil taarruzunu püs
kürtmüşlerdir. 

Bel.gr&d askeri mahfillerinin 
haber aldıklarına göre, Ohri gö· 
lünün ırmakları üzerinde bulunan 
ve G cxicenin takriben 60 kilo· 

(Uevauu: Sa. ı. SU. :: de) 

heret mukavelesine .müzeyyel 1 münasip ve hatta zaruri addedı
mukavelenin tasdikine ait kanun len acil yeni tedbirler bu içti· 
layihasının birinci müzakeresi ya. maın müzakere mevzuunu teıkil 
pılmııtır. 'etmi§tİr. 

Meclis cuma günü toplana- Ba§vekil Dr. Refik Saydam 
caktı r. kürsüye gelerek bu hususta hü

kumetin dü§ündüklerini izah etti. 
Ankara, 20 (AA.) - C. H. Söz alan birçok hatipler ayni 

Partisi •grupu bugün «20/ 11 / mevzu üzerinde fikir ve mütala· 
940> saat 16 da reis vekili Trab- alarmı beyan ettikten ıonra Baı· 
zon mebusu Hasan Sakanın riya- vekil tekrar söz alarak aorulan 
setinde hükumetin talebi üzerine ~uallerc cevap olarak beyanatta 
bu hafta içinde ikinci bir içtima bulunmuş ve hükumetin teklifi 
akdetmiştir. umumi heyetçe ittifakla tasvip 

Dünya ahvalinin gösterdiği lü· edilmek suretile celseye nihayet 
zum üzerine hükumetçe alınması 1 verilmiııtir. 

lngiltereye Yirmi 1 

Tonluk Tayyare
ler Gönderiliyor 

INGILTERE 
İspanyayı 

Protesto Etti 
Novyork, 20 (AA.) - Kafi- Londra, 20 (A.A.) - Tan-

forniyadaki Aircraff Corporation ger hakkında ne gibi himaye ted
fabrikası İngiltere hesabına inşa 

1

. birleri alındığına dair Avam ka
etmckte olduğu bir seri büyük marasında sorulan bir suale B. 
bombardıman tayyaresinin ilkini Buthler, ispanyanın hareketine 
bitirmiştir. Bu tayyare şimdiye ı karşı İngiliz hükumetinin şiddet
kadar mevcut olan uzun mesafe li bir protesto gönderdiğini ve 
tayyarelerinin en kudretlisidir. beynelmilel anlaşmanın bahşetti· 
Bunlar c:Uçar kalelerden> de ği hakları muhafaza etmekte bu
daha mükemmeldir. Dört mo· lunduğunu tekrar etmiştir. 
törle mücehhez olup 20 ton ııik-

letindedir. Faaliyet sahaları 5000 ASKERİ VAZİYET 
kilometredir. Süratleri 480 kilo-
metre, ta~ıdıkları bomba üç bu- (Yazısı 4 üncü aayfanuzda) 
çuk tondur. 

- ~------

BEillNDE MlsAFIRPERVEF..LIK: 
fapanya - Bana ela yeni nizamda bir yer verecek miWaiz 1 
Almanya - BafllDID ü.ttünde yerin var. 



2 

Hamiyet istismarcılığına 
Meydan Verilmemelidir ehirve Menzlekef -Haberleri 

Hayır Müesseselerine izafetle Takvim 
Çıkaranlar Kanuni Şekle Sokmak için 

de Cemiyet Teşkiline Çalışıyorlar 
Her yıl başlarında, menfaaUerlntn 

JChit çocuklarına, harp sakatlarına 

veya bakımsız yavrulara ait bulun
duklarını ileri sUrerek, muhatapları
nın vaziyet ve hislerine ıöre tehdit
kAr veya teşvlkklr BO&ler söyliyerek, 
herhangi bir cemiyete izafetle çı

kardıkları takvimleri yüksek fiyat-

tıdasında çı1<1.rılacağını aöylediklttl 
bir muhtıra defteri ile yazı n1uaları 
Uzerlerine konulacak şık bir takvim 
plin ve projesi olduğu halde, bun
l&ra ilA.n almak için, bu gibi işlerde 
ötedenberi biıv ~yim ~ri a.ldet• ik 
leri kapıları aı,nndırmıya, bit kısım 
varlıklı vatandaşların huzur ve ra
hatlarını kaçırmı.ya ba4Jadıklatın~, 

bazılarının da bu sene yapacakları 
vurgunu k:anunt fııtiasla.ra istinat et· 
tirmek tasavvuru ile kendi araların-

İlkmekteplerde 
Sekizde Derse 
Başlanacak 

Işıkları Karartma Talebe,. ~sker!ik 
Oerslennı Takıbe 

Hazırlıkları Başladı Mecbur Tutuldu 

larla satmayı, bu suretle halkımwn 
merhamet ve iyi kalbhliklerinl sui· 
istimal ile para kazanmayı itiyat 

lstanbul Maarif ınildürlüiü. 
ay başından itibaren çift tedrisat 
yapan ilk mekteplerin açılma ve 
derse bal'lama saatlerinde tadilat 
yapacaktır. 

Renkli Bez, Kagıt Fiyatları da Birdenbire 
Yükseldi, ihtikar Mahiyetini Aldı 

edinen bazı tufeyltıerin, önümüzdeki 
yılbııtµ için de bir vurgun teşebbüsü
ne giriı;ttikleri haber alınmıştır. 

Hüviyet ve şahsiyetleri, emniyet 
te~kiJA.tnnızca ma10:m bulunduğunu 

pek iyi biidiA'imiz bu adamlardan 
bazılarının, ellerinde, 311 senesi ip-

Çift tedrisat yapan ilk mek- 1 

tcpler 'imdiye kadar saat yedi 
buçukla açılmakta, derslere de 
7,45 de başlanmakta idi. Bu gibi 1 

mektepler 6hllmüz<leki aydan iti
baren saat 7,45 de açılacak, den· 

Ga bir hayır cemiyeti teşkill teş •b· 1 
büaUnde bulunClllkhırını haber aldık. lerc de saat 6 de batlanacaktır. 

Su vaziyete göre, talebe derslere · 
Her sene aynı şahıslar tarafından 

uygunsuz ~ekildt> tekrar edilen bu on beş dakika sonra başlıyacak- · 
lar. akşam 15 dakika sonra mekhamiyet ve merhamet istismarcılı • 
tepten çıkacaklardır. 

ğına bu sene me-ythı.n verUm~melidlr. 
Normal tedrisat yapan mek· 

Dün lstanbul Tevkif hanesinde ı :~~~:::~~t~::.~~:[~;:::~1:~::~1 
saat ~.5 de başlanacaktır. 

Mevkuflar H8dise Çıkardılar Yolcu trenleri 
Azaltılıyor 

l>ürt ıatattbııl ıokaklarında ıtıklatı maokelemlye yarıyart 
malzeme ıat ııları :yapıluken 

;çlerinden Kırkının Üsküdara Nakli Üze
rine 900 Mahkum 

Pencerelere Üşüşerek Ba§rışmıya Başladılar 
Dün lotanbul Tevkifhanesin· kilhane etrafına toplanmıştır. 

de üç, dıört saat kadar devam Bunun ÜL.erine jandarma daha 
eden bır hitdıse olmuş ve ha•la şiddetli inzibat tedbirleri olmı, 
olmas1na rağmen Müddeiumumi ve her kovuşun kapılarını kilit· 
Hikmet Onat TevkTl'haneye ka· !emiştir. Buna rağmen mahk\lm
dar ııelerek ıtaziyeti tetkik etmit· !arın uğultuları üç dört saat de
tir. Müddeiumumilik arasıra va- vam etmi,lit. Bu arada mahkum
ki olan yaTalema ve beyaz zehir lar birkaç glin evvel toyln edilen 
kaçakçılığı hadiaderine mini ol- yeni T eVkifhane müdürünü iste
mak maksadile Teııkifhanede mediklerini de haykırmışlardır. 
es89lı inzibat le<. Ati.eri elmıya Dün saat on dokuzda Tevkif
karar verdiği için evvelki gün haneden iki kafile halinde kam
Tevkifhanede ansızın bir araı· yonlarla 40 mahkum Üokilılar 
tırma yapılmış ve bazı sustalı hı· tcvkifhaneeinc nakledilmi,tlr, Ba .. 
çaklar, tenekeden ve mangal aya- zı mahkUmlar ve avukatları Ad
ğmdan sivriltilerek kama haline !iye V eklletlrıe t~lgrallarla mÜ· 
getirilmi~ cerh aletleri bul\ılnmuş- racaat ederek ve hiçbir suçları 
tur. Tevkifhane idaresi daha ev- bulunmadıiı ileri ttirülert-k nakil
velce Ankara Cezaevleri müddei. \erine itiraz etmişlerdir. Katil 
umumiliğine yazarak Tevkifha· suçlarından mevkuf Tophaneli 
nenin Asayiş ve inzibatını boz- Ali Küçük Adliye Vekiletlne 
mıya yeltenen 40 kişinin Üskü- 500 kelimelik bir telııraf çekmiı• 
dar ceza evine kaldırılmaları hak- tir. 
kında n1üaea:de istemiştir. Dün T I ft 
bu müoaade geld;ği için Tevkif- e gürak~d: 
hane yeni kararı tatbik etmek 1 - s u ar tevkifhanesinde 
isteyince bütün mahkUmlar bir benim hayatım tehlikeye düıe· 
ağızdan manasız sesleri çıkarmı- cektir. Orada beni öldürmek ia-

b k 
. . . b tiyenler vardır, demittir. 

ya, u arara ıtıraz etmıye aı- . .., 

1 1 d 900 ahk. k Tevkıfhane müdürlüııü asayiı 
aınlf ar ır. m umun o- ve inzibatı bozmak İıtiyenler 
vuş pencerelerine İifÜ~erek bağ- hakkında kanuni takibata baıla
rışmaları Ü.terine halk da Tev- mıştır. 

Araba Vapur ve 
Feribot ihtiyacı 
Karşılanıyor 

ikinci Kağıt ve Sellüloz 
Fabrikaları Bitti 

lzmit, (Vatan) - İnşa edilmekte 
ol&n ikinci kA.ğıt ve selllUoz fabrika· 
tarının lnıpaatı tamamlanmıştır. MU .. 

teahhidin Ant 61UmU aebeblle bu fab
rikaların su tesisatı yarıda kalmtf 
iken tesisata yeniden bB.flanmıtbt. 

Birinci kAğıt !abrikaıırnın suyu ile bu 
ikl yeni fabrikanın da işletileceği t&h 
mln edilmektedir. 

Gelen Malların 
Bedelleri Derhal 

Ödenecek 

lııkları karartma talimatname· ı Vilayet renkli kağıt ve rettkll 
•inin tatbi.iuna baılanmııtır. Dün bez, ipekli ve mul&mba satan ti• 

Devlet Demiryolları kış mev· ldirnekapıdan itibaren her taraf· carelh•nelere tebliııatta bulun• 
oiminde yolcuların azalacağını la lambaların kaldırılmaoı devam mUf, l .ade ırte\<cut bu gibi mılİ· 
nazarı dikkate alarak ayni za- otmlıtir. Kalan lambaların içine ların nihayet cumarteıi ııünü ak• 
manda tasarruf maksadile baL.1 mavi artı}1u11er takılacaktır. Bu- tamına kadar bildirilmeılni iate• 
hatlarda birkaç treni lağvetmiş- J hun için on iki ekip faaliyete geç· mittir. 
tir. mittir. lıtanbulun muhtelif yer· 1 Vilayette bugUn lcıplahac•k 

Bu karara göre, her gün saat !erinde maskelenmif 13 7 lamba olan bit komisyon ihllya~ haline 
1 7 de Ankaradan Haydarpaşa- bırakılacaktır. Vapurların pro· gıren bu ııibi maddelere fiyat ko· 
ya hareket eden trenle ıalı, çat• jekt6r kullanmamaları icap et- 1 yacaktır. Buna tağmen dün bir 
ıamba, cutne, pazar gilnleri 6,20 mektedir. Bu takdirde saat. cin çok açıkgözler muhtelif boyda 
de hareket eden trenler iılemiye- yediden sonra denız seferlerının \ kt· k". tl t b k t · 1 1 k d" ten ı a.gı arın a a asını op-
ceklerdit. j talı~ edilmes~ azımg~ .m• te kı~· ı lan ı . 3 kuruşa aldıkları halde 

Haydarpaşadan Ankaraya sa- Vı!ayet bu cıhetı Oahılıye '! ~- ~~ 5 • 1 O kuruş arasında satmışlar
at 14,25 de kalkan trenle, salı, letınden sormuştur. klEmınoknu dır. Bu satışlara bugün de devam 

b t · meydanında mavı ren e maı e-
perşem e, ctımar esı ve pazar 1 . k b' I' b k 1 kt edileceg" i t .. biidir. Bu gibi fırsat .. 1 ı 9 d h k d t lenmış te ır am a a aca ır. 

l
gun ,;" 1· adiluel etd_e en ren· Nakil vasıtalarında bu akşam· düşkünlerinin halkımızı mutazar· 
tt • agve mıt er ır. b.. . kl k 1 tır etmemeıi W-irı Emniyet ve Be-. • dan ıonra utün ••l ar maı e e· . ..,. 

Bunlardan başka haftanın ıkı k . T 1 .. ·· de ı lediye zabıtasının deıhal faaliye-
.. ·· d d 1 b I nece tır. ramvay arın onun 

gununde Ban ırma a, stan u l k . k b' te geçerek nıulıteklrleri cezalan-. ı· k' · B ya nız oyu tnavı ren veren ır 
vapurıle te a ı etmıy~n ve an· f b 1 k . 'd 1 dıracakları şüphesizdir. 
d d b 30 h k d 

1 

ener u unaca ve ıçerı e ya nız 
ırma an , da are et e en . .. 1 . 

l 1 1 · d . .. 1 mavı lamba yanacaktır. Perde er · 
trert er ıe zmır en aynı gun er k l b 1 k Adl" d 

, e a an rtn er e ış e Ot b'll . .. l . d . 10 os d k lk t 1 d . 1 • ı de .. kıca apa ı u unaca tır. ıye e: 
· k\ d. omo ı erın on erın e mavı 

mıyece er ır. , . . ampuller yakılacaktır. Bu ak,am· Ka.thn Blm8&rı ınahkftm oldu. - Jte .. 
Bu k~rar a_yın 2~ Ühden ıtıb_a .. dan itibaren her türlü dı~ tenvi-ı yollunda oturan MelA.hat leminde 

ren tatbık edılecektır, A~kara ıle ratı yaıak edilmiştir. bir kadın •una, buna kadın tedarik 
Adana ar~sınd~ .... To.~oa ıurat ka: j Diğer taraftan müessese ve ti· eltıtı tçln birinci atır ceza m&hke· 
tarlarının ışledıgı gunlerde'. yanı 1 carethanelerle evlerde de ışıkla- mealne verllmiştı. Mahkeme dUn da• 
Ankaradan cuma, pa.tartesı, çar· rın maskelenmesi için hummali \'&YE neticelendirdi. MelA.hatl bir sene 
tomba günleri 12,45 de kalkan bir faııliyet baılamışlır. 1 alır hapse mahkOm etti. 
trenlerle, Adanadan cuma. pa· 
zar. çartamba günleri saat 13,30 
da kalkan muhtelit yolcu katar· 
)arı da yarından itibaren kaldırıl· 
mıtlardır. 

Çocuğunu Kaçırmak 
lstiyen Bir Baba 

Mahkom Oldu 
Kasımpaşada oturan Halit, birkaç 

ıene evvel karısı Zelihadan ayrıl -
mıştır. Çok sevdiği kızı da. karıslle 

beraber kalmı,tır. Geçenlerde karı-

eınm evine gilmilJI ve zorla kızını İ 

&Jmak ve kaçırmak istemiştir. Zeli
ha mumanaıı.t etti#! için He onun U-
Zerine hücum etmiş ve kolunu kır

mıştır. Birinci afır ceza mahkemesi 
dUn bu davayı bitirdi. Hıilldin su-

1 Kahraman Orduya Kıslık Hediye 1 

Aakerliie hazırlık talimatrıa· 
meainin bazı maddeleri Vekiller 
Heyetince deiittirilmittir. Yeni 
eıulara a!lre, ukerHk detalerine 
devam mecburiyeti kati tekilde 
kabul edilmittir. Bu detıi takip . 
etmek me<:buriyetinde olan tale• 
bcı mazeretılı olarak velev bir 

1 

ııün der .. · devamıtzlık ettikleri 
. ta.kdirıl~ 11rııfta kalmıt addedile· 
J ceklerdır. 

Mattretlerin kabulü .-.. lı bir 
kontrola tabi ıutulıttılıttt. Maıe· 
ret kabul ediloe bltd kaçıtılmıt 
cılan dereler mutlaka açılacak le· 
ili.il kurilarına dovıım •uretilo ka· 
palılacaktır. 

Bundan sonra, aokerl ~lbı••I•· 
ti de ıalebl!ler kendileri tedarik 
tdec•kletdir. ialiıtıatılılme, fa• 
kırlı~ mazbatıuı ıetireeek talebe· 
itti bu mecburiyet haricinde tut
tnakiadıt. 

~=o·=~~~ 

fl t.;:~t 'lakültesinde 
·ı ~niliitler '\'" apılacak 

Meırtlekelleki iktısadi inki9af, 
devılh1h leliirlerlnl lktıaat !"akili· 
luinde tle g<lııletmekledlr. Nil•· 
kim seçen .~ne tıılebe miktarı 
606 iken bu sene talebe miktarı 
680 ne yükselmi,tir. 19 36 sene· 
sinde kurulan İktısat Fakültesi, 
teşkilatı.nı gittikçe inki§af ettir· ı 
tnektedıt. Fakültede yeni bir 
do~tora talimatnamesi hazırlan
mış ve tasdik edilmek üıere Maa
rif Vekaletine göntlerilınittit. 

Bu talimatnameye göre, İktı~ 
ıat Fakülleoi ıneıunlarile, Avru· 

pa.dan iktısat diploması almı§ 

olanlar, !starı.bul Yükıck Ticaret 
ve lkttıat mektebi \<e Mulkiye 

mektebi talebeleri lktısat Fakül· / 
lesinin doktora sınıfına kaydo· 
lunabileci!klerdir. Ancak, Mülki
~e mektebi mezunları muayyen 
Uç dersin seminerlerine devam 
ederek seminer sertifikası aldık· 
tan sonra iktııat dokte)raıı yapa
bileceklerdir. 

Yüksek Ticaret ve lktısat Fa· 
lc.ülteainden mezun olanlar ise, 
yalnız ikttıat ôkutulmakta olan 
bir kısım derslere bir sene devam 
ırıeeburiyetindeditltr. Halen İk· 
tıeat Fakülteıinde, ikıtıadl mes· 
leklet tarihi, i,Ietıne iktıaadiyatı 
dtıçentl!kleri açıktır. Bu dııçent· 
lildert yakında tayinler yap1la· 

J caktır.---~-----
lı'flçl'tfe lpell GGndel'lllll 

Bur!&, (Va.tan) - Son günlere ka
dal" ipek ttyatıartl\d& ve eatıflarında 
devam eden durgunluk tedricen tall 
olmaktadtt. Buna sebep İsviçreden 
gelen taleplerin artmuıdır. nk par· 
ti olarak hazırlanan aoo kiloluk ipek 
tsviçreye ihraç olunm~tur. koaa ve 
kumaf fiyatıan canlanmıttır. 

x 
T&K'fill 
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PEKŞEJllBE 

YIL: 19t0 - AY: il · GtlN: 826 
Kt;:llt: 1856 - 2 lnclteşrln: 8 
HiCRi: 1859 - ŞEVVAL : 21 
VAKİT VA!IATI l:ZANI 

ıon tilremi' çehrele1'lntı ait olanlar da. dahli bulunmak il.ze
re bu kadar ntaJQmat •e ded.Jkoduyu kimden, oasıt Uğtene
bUlyordu? Eıı;uen llüseyln Hüsnü PW,.. ~·a1ı~ına klltniju 6-
Jan bUtUn kö'k \'e )'aWa.rda da va:ı.lyet a.~fı )1Jk4tı ay
nıydı. Bu yalı ''e köşkleri mantıksız hlsbetferde bllyük 
yapbrdıktan Sonra b\l dünyadan gbçtlp gitmiş paşaların 
karıları, kızları, gellıı Ve torunları ayni münzevi \·e mabzun 
hayat Jçinde, tan1lr ettiremedikleri çatılar altında bir apa:r
tmıan arsası Olabilecek ten1'1lkt.ekl odılJarda kL,ln bltzan 

M&danı IJl&ıı, lta11eııdın PB}il. Ue torunu Suzan Hanım 
O.manbeyd~kı apartunana ilç gUn sonra avdet ettlkıerl 
zaman orada blz.met!:l katlnadan başka kimseyi bulatnadı
lar. Rum kızı Pr~nsesln dün gelerek Hanımefendiyi götür. 

dllğllttU, Hanıme!endlnln dlln rece Prtnıeoln konağında 

kalc!ıtını, Mil avd&t ebnidltlnl "6yledl ve: - Iıt.nume
fendl siz gelince tıeıtıen gel haber ver dedi, diye lllve etti. 

---
GÜNEŞ: 6,53 
OGLE 12,00 
İKİNDİ: 11,32 
AKŞAM: 16,47 
YATSI : 18,23 
!MSAK: ~.ıo 

2,05 
7,12 
9,4~ 

12,00 
1,36 

12,23 

Matlah1 tilan, bit dakika hiçbir cevap \l'er m~I. içinde 
birçok hisler karışıverdi. Hayattnda günahları olmu.)"'a. 
bile bu eski zaınanla.rına taallO.k eden ihtiyar kadın, kendi 
ırkına ve (llnlne mensup blt adamdan dUnyal·& götl.rnıedl
ği için bazı bazı kendine ts.maınen yabancı bulduğu kızı
na karşı bu geee mi5aflt!l~rıd•n d611'yı Söosuz bir hiddet ve 
Meta nefret duydu. Ahlik kltaplanndakl dlıı.turl&rdan da 

(Ark&111 var) 
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SüVA~'ô 
üCMAL 

Macaristan 'ın 
Mihvere İltiha-
kından Sonra 

Yazan: Vahdet GOL TEKiN 

V alnız görüşmelerden ibit .. 
·ıe 

ret kalıp bir anla~ma 1 

neticelenmemiş olan Berlin te" 

maslarından sonra nihayet Vi.y&.· 
nadaki son müzakerede retrnen 

Y •• bir anlaşmaya varıldı: Japon 
nın Berlin elçisinin de iştirak et· 
tlği hu görüşmelerde Macaristan. 
Almanya - İtalya. Japonya .•r•k 
sındaki üçüzlü misaka iltilı• 
.w. l 

Macariıtanın mihver devlete· 
rı araıına girişini mühim bir sİY8" 
si hadise saymıya imkan yoktur. 
zira bu mihver devletleri araı~n· 
da Macaristanın siyasete hik~ 
bir kuvvetten ziyade bir n'1

3
, 

kum halinde bulunduğunu bı.t" 
zat kendioi de bilir zannede;ı.t· 
Macaristanın Almanya, İt• ya 
ve Japonya grup una resmen 
dahil oluşu ancak, Almanyanın 
Avrupada kurmak istediği ,yek 
ni nizam> ın ilk adımı olar•.r 
gösterilmek istenen zahiri bı 
hareketten ibarettir. 

ALMANY ANIN HEDEFi 
NERESİ? 

Berlın veya Viyana müzake· 
relerinin daha başka siyasi te· 
maslarla devam edeceği şüph~
ıizdir. Fakat, bu mü-zakerel•:;" 
veya anlaşmaların çok yakın: 
bUyilk bir hadise veya tel~ 
büsle neticeleneceğini dü~P' 
mek için henüz vakit varu•r: 
Zira. Almanyanın bugün Yjp 

1 tıg .. J sivasi temas ve müzakere ~ 
v ıı· 

bir gayeye matuf olmaktan i 
yade, yapması laı:ımgelen yeo • 
bir hareketin hangi taraftan d• 
ha müsait olabileceği husu•un• 

l d 'b ttıl· daki araştırma at an ı are te 
Zira şarki Avrupada harekAI• 
geçmiye karar ver~iş bir 'le 
manyanlh herhalde ispanya 1~, 
m!izakerelerde kaybedecek "" ı• 
ti yoktur. Şarkta bir harek•,. 
geçerken ispanyayı da .'.ar~ i• 
Uıarekete sevi<edemiyecegı al f 
Hrdır, zira o takdirde, ı•Yı; 
İspanyanın ergeç yardnn1

". 
dı• 

koşmıya mecbur olarak ken 
aine üçüncü bir cephe açmış ol•· 
caktır ki üç cephede harp etrn'' 
ye Almanyanın bugün ve yarırı 
değil, harbin başında bile tak•' 

lı olduğu dilşilnl.ilemez. 

Binaenaleyh, bütün son siY~; 
s! temaslar, Almanyanın e,,ve .' 
Avrupada kuracağını iddia ettı· 
ği cyeni nizam> ın bir çerçe\'~· 
sini meydana getirmek istedii'' 

ni gilst~rlyor. ll 
Muhtemel bit aıkerl hare!< 

ancak ondan sonra beklenebi· 

lir. 

Yilksek Sıhhat 
Şl\rası 

Y .. ~. Ankara, 20 (AA.) - u . 
sek Sıhhat Şurası teşrinisani toP1 
lantısını pertembe günü Sıh~8• 
ve içtimai Muavenet Vekaletı" 
de saat 15 de yaparak ruzn•111t 
sinde yazılı adlt idari ve fe~rı 
meseleleri müzakere edecektır· 

Bir Çlwl Mahteldrl 
Slrglll Edlllror . 

Gelibolu, (Vatan) - Hancı gUJ'~ 
yinln demir saç ve çivi topııyar9 • 
saldadığı görU!müştUr. Bu mali•' a· 
dan çivilerin kilosunu 140 kuruta 5 ,.. 
tarken cilrmUmeşhut halinde y•~ 
lanmıştır. Mahkeme, HUseyini 

1 
lir• para cezasile iki ısene surı011 

mahkQm etmiştir. 

Müteferrik: 
•• Bankll6ı MtldürU N ejat ı,ıtff 
~ rı· 

etti - Şehrimizdeki tş ııanNal• ~· 

:~ ::ı~~Ure~%~~-t ı~~:t k::~ı{~~: 
miş ve Nejadm yerine Merk .. J1l il' 
dilr muavini Duruiz tayın ediıtrıl4t ' 

Nejat, bankacılık Aleminde ne~; 
ket; ve llmlle tanınmış kıymetli 1'•· 
iktıeatçımızdır. Senelerce İş uarı1t t· 
eında şeflik ve mildUr muavinliği ~
tikten sonra evvelki sene müdür 
mUftu. 

Abone Ccreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 

aoo 
6 aylık 

750 

Saylık ~ 
400 150 k~ 

Hııti9 memlekeUet: 

Seıtetlk 8 aylık S aylık AYl1~ 
~r 

~27-00~~-1-4-10~~-8-0_0_Kr~.__,yok;. 
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Taril:in En Büyük Aşk Romanı 
NILLA BUK Yazan: 

AU B11l11 Cihangire Teklif EdfJOI' : 

''Sevdiğin Kadını Ben Bulup 
Sana Getireyim ,, 

SPOR 

Profesyonel 
GUreşler Para 

Tuzağıd1r 
Güreş Sporu Orga-

---VATAN 

( TARiHTEN iSTiDLAL YOLUYLE ) 
Ağa Paşa, Sadrazama Şu 

flaberi Y ollugor: 
"Akrep Ayda Değil, Bekar Odalarındadır. 

Varıp Başını Ezeceğim.,, 
- 41 - nizatörler Elinde 

ııı f B d ·· d. 1 ·• olan bekar odaları ile civarların· u c1 aiıinı Şeyh Balba, Cihıınair beraberce içeceğiz. Sana ne tara •. • un an yuz on ye ı yı on· '-'azaı1 .. 
"ili o a· ı l'uf h k ... d i b ' l deki kahvelerin de yıktırılması e Şah olunca aarfıo .. Jug"una j Iarda bir çiftJik hediye etmemı melle JYJQ um ur ee stlı.nbulda korkunç ır 
O'i y o muvafık olncağını düşündü. Sad· ~~ etti, fakat =-1..i sarhoşluğu istersin~ anarşi hüküm sürüyordu. Emni· Cemal Bardakçı 1 .,..... d t Ş Dö t b ki ' •• razamdan müsaade istedi. ı.. 1 

• •ev<>i ve ıefkat eamoılu· - Nerede emre ersen z, a· r eş sene var • pro.eayon.,. yet ve asayi• namına birıey kal-
·~ • ..nı~ il b k•J dedl'"Od " E ki K \' ıt ı SaJJrazam, galiba müneccim• '••) hım. ,. ... et m 18 8 • arı " u mev· mamııtı . Eflak, Buğdan beylik· 6 onya a s 0 

.. ~llltiye lbu eözlerden fırsat bu· Cihangir, Bingnlde Bardvan zuu olmakta ve halk dalma aldatıl· !erile Mora vilayetinde parlıyan başıya danışmış olacak: c Bugün 

... r.ı_ f 1 1 K 1 h '" · maktadır I kamer akrep burcundadır ve bir ~ tu a()z)eri 11Öylcdi: çi t iğini A i u uya ı san ettıgı• · isyan ve ihtilal yangın arının met nüfuzu cari olmaz ve oraya d h ı 
ı. "' Salime, hatırında mi, Şeyh ni hazine na:ııırına bildirdi. Ali Pazar gUnU Şertf ııtadında yapıla memleketin diğer kısımlarına da ı sıüınan suçlular yakalanamazdı. de acaba deruni arın a mu a e· 
o..ı. ı ) d. c ,.. k k 11 ı llt ııa • f ete cüret edecek e~kıya var mı· ) '"Qlyı iç.kiye alıflıran sensin di· Kuluya şu sözleri söy e ı: 881 ı;o 8 a ş tr .. n edilen gtl· sirayet etmesi tehlikeleri baıgös· ı Nihayet Hüseyin ağa (Ağa Pa. d. 
E~ bana tarizler ediyordun. , - Süt kıı.rdetim Kutbüddinı tefler tlç dört bin ıu,ııık bir merak· terdiğınden hükumet ıa~kına fa) yeniçeri ağası olunca İsten· dır. biraz mütalaa olunsa ... > ı· 
dttr Şe>iı Balba sarhoşluk yüz.ün. Ringa) valisi yaptım. Kutbüddinin lı kUUesi topladılr halde htrzamım dönmüş, ne yapacağını bılmez . ye budalaca ve korkakça bir ce• 
crı .._ k d · b b' k 1 ehr oldugu gibi pehll\·anların &elmemeııı b·ır hale gelm·ıııt·ı. tek tedb.ır ola· bulun 1 ın1 zlbadt'ındı •. h8uı:1u1 r. ubnu 1 ıemın vap verince paşa şu haberi yol• ı 11 ·11er esle düaüp kalkmasay ı senın gi i ır ap an p ıvanına e B . k l 

ııa ıtı ih • k d B. ld 'h · ı b T ~1lzUnden yapılamadı ve bu ışte bir rak lstanbul halkı silahlandırıl· etmP-.Y ş .e ın ı. e '. aş ı zor· ladı: c en kamerın a rt-pte o • tırıd n tıraçlarını bu a ar ya- ınga . e t tıyacı ~ a ı ır. hAdiae ile kapandı baların bır kısmını bırer vaılfc dug~unu nörmedim, lakin akrep ~ .an gônnez ve anlamazdı. Bu ıhsan eayesınde Mihrünni· · mıştı. . . .. b 

"ılete varmanın jbiricik yolu, s;a yeniden rahat bir hayata ka· Organizatörler Teklrdağlının, Dl· ı Artık mahallelerde, sokaklar· ıl~ taşraya, b1ı1r kısmını da o'bdUr bu odalardadır. Hernen varup 
~ıtı ıannettiğin gibi, dünyadan 1 vuıtu. Çiftliğindeki konağı \;en· narlının, Kara .Allrıln gtlreş tutaeak• da, cami avlularında, iBk~le ve ~u.n) ıı~a . yo damlıya ve şeh~tl ~ ezeceği.m.> 

ç• .. İnıek <iegwildir.> di zevkine göre döşedi, kızı Lar• larını il!n etmlfler fakat ne Tekir• kayıklarda, hasılı her yet de gece ışsız, gü~1süz k ô tı~an 1 sekrse1 rı .etı Ağa Paşa o giın başka muha• 
b.. d ,.1 K d t ara e ı r ne bere beklemiuerek o odaları ve 111.UUtiin civar memleketlerden diliye hocalar tuttu. 8e. 1• ne ara Ali ve ne de Dinarlı · d .. r ·f k 1 b atılıyor e op ıy m m e e e ı ı 

..,.tt b b 1 gelm!ştlr. Bu vazl""'t Uzerlne hltlk kgun uz h.u e 'h a banca "a"'ıi'ıa' iadeye başladı. Dağıttığı bu ha· kahveleri yıktırmış ve yerle bir l • eve mevki düıkünleri Ağ- Fakat Cihangirin &§ına ge en .,~ oca şe ır mu are e meya " l I . .. . ter' &Jı.:ıp -gelmiye baoladılar. Bu yeni felaketi duyunca içi ıızladı. ~~ralarını istemiş halk Arasından ı dönüyordu. Her gün kaza kur· §eratın lop anlı yer erı, sıgınagı etmiştir. 
•l\ltrdcn ıbiri de Mihrünnisa· Büyük oğlu Husrev bir takım r zatın teklifi ile hAaılBl Kızılaya 'le birçok kimseler ölüyor, 

11 
.L k b terkedilmlttl 

1 ıunı JVı Yı ı • • ? 'ltOc•aı Ali Kulu idi. maceracıların bavına ııeçere a· . r. 1 bazı şerirler de fırsattan istifade 
C:itı•ngir Şah, Ali Kuluyu ııö· basını öldürmiye kalkıştı. Cihan· 969 lıralık hAsılattan hUkOrnet 1 ederek dü!lmanlarını pervasız e eme ıy ız 
ilce ınflnlh manalı güldü: gir ancak bir talih eseri olarak hissesinin tenımıe 722 lira Kıaııaya ı katlediyord;. Halkın silah sesin· • 

tt1': Vay, bizim Ali Kulu ~a hayatını kurtar?•· Çünkü suikast yatırılmıştır. den rahatı, uykusu kaçıyordu. 
> llılf f Men kup bir şehzadenın pek ustaca tertıp edilmişti. Blıtde profE'~yonel gtire• nıllııtıba- Y eniçerİ zorbaları da gemi 
1~1tıda kalmayı karlı bulmamı§• Husrevin cezası ölümdü. Fakat kaları maaleaef kontrolsU:ııdUr. Htıdi· azıya almışlardı. Hükumetin as· 
~ Şitndi Şahın etrafında ikbal 1 Cihangir, kendi oğlunu nasıl öl· seler mtitemadiyen tekerrur ettiği, I keri, siyasi, adli ve idari bütiln 
ll)'orı dürebilecekti? Şan, y~re kapa· halk aldatıldığı halde bu işleH yapsn' işlerine burunlarını sokuyorlardı. 
~,tt•r Ali Kulu bu sözlere bir ı nıp ogö:ı yaşları tlöktil Ve Allah· !ardan, organlıatötlerden h~sap Bö· ı ·ruccarı, esnafı haraca bağlafüı~· 
IJ.ı1ftı huIOskirca la~larla m~~a: tan ilha?1 istedi. 1:f usrevin annesi rulmamaktadır. ladı. Onlara istedikleri para v~-

ı' etseydi Cihangır kendısını Man Baı de ko~asıle beraber yer~ An'anevt Bf>orumluı otafl ve bUyUk rilmeden ev yaptırılamaz. tskele
lhıdan tutturup kapı dıtarı et· lere kapandı. ikisinin de kederi bir alt.Ka tophyan bu spor, organı- lere gelen e§ya kayıklardan c;ıka· 

s._ tır.d fitti, Fakat öyle yapmadı. o .~adar ~erindi. ~i buna taham· zatörler elinde sönüp gitmlye mah- rılamaz. taşraya gönderilecek 

Profesör M. Kemal Öke Diyor ki : 

tte ıu cevabı verdi: mu! edebılmek ıçın esrar çekm\· kO.mdur. Çilnk!i bu Yazlyet dahllinde mallar gemilere yükletilemezdi. 

~ ...... Kabahat benim değil, Şa· ye mecbur oldular. ciddi bir gUreş seyretM!k imkAnı Anadolu ve Rumeli halkından ' Gıda bahsi, sıhhat iııinin en sonra hullsaten diyebilirim ki: 
ttti '•• Karım ayrıl.makta ısra~ Cihan.gir. esrarın tesiri altında kalmamıttır. pek çok kimseler de zalim me· mühim mevzularından birini tef• Vücudün kalori ihtiyacını temin 

iki Elma İle Çalışan Bir Vatandaşın 
Yaşayacağını İddia Etmek 

ilmin Esaslarına Apaçık Bir İsyandır 

bı Ve beraber gitmezsem benı yere serılmış dururken generalle· Bu işin iç yüzü çok acıdır. Pehli· murların, azgın mütegallibenin kil eder. Binaenaleyh: Vücudün edecek gıda madcleletin1 tayin 
0 ~kacağını aöylccli. Kendi.sini ri gelip şu ka~arı bildirdiler: vanlar organizatörler elinde bir o- pençelerinden yakalarını kurta- ,1 kalori ihtiyacını temin edecek etmek, itiyat, iklim, şahsın sana· 
~~ar seviyorum ki arkasından 1 

- Husrevın layık olduğu ce· yuncak vulyetlndedlrltt. rınca İstanbula can atıyorlar ve gıda faktörlerinin indi mütalaa· ti, i~tiıtıai vaziyet ve çalışma kıy· ı 
1
Ye mecbur kaldım. 1 za ölümdür. Buna müsaade et· Bursanın köylerinden herhal'ıgl bi· bir zorbaya kapılanarak onun )arla tayin ve tesbiti kolay değil- ml"tlne göre clt-ğiııen bir keyfiyet l 

~Q~ samimi özür Cihangirin ho· ~ezseni~ ölümün. önüne geçme- risini getirerek Habeş başpehlivanı, şer ve feslt aleti oluyorlardı. Bü· dir.. iklime, adete, şahsın sana· oldu~uni:lan Üzerinde durulacak 
a gitti: nın yegane çaresı gözlerine mil diğer birini bularak Bulgar şampl• tün kntillerin, hırsızların, şerirle· tına, içtimai vaziyetine ve 1her bir sıhhz:t noktası ve mevzuu teş· • 

~- ......_ Ya demek ki sen yalnıı: 1 çek~eliyi~. . w yonu diye ortaya alıyorlar. MUsaba- rin yatağı Asmaaltındaki bek~ar şeyden evvel çalışma kıymetine ' kil eder. Mamafih iki eirnn ile j 
d ~!arı boğazlıyan bir kahraman Cihangınn kulagına yalnız katarın neticeleri evvelden tayin cdl- odaları idi. Katiller oraya sıgı- göre tayini lazımgelen bu nokta- çalı~an ve bugilnkU hayat şartları 
Ct1!•in, Aşkla dolu, hassas bir t ölilmün önüne ge~mek» sözleri liyor. Bu suretle halk aldatılıyor, nır, gasp olunan, çalınan eoya yı biyoloji mütehassıslarına ter· içinde şehirde yaşamak mechu· 

•tı de var. 1 aksetti. Bunun tesıri altında şu halkın spor zevklle oynanıyor. Güreş oraya depo edilir ve bir zol'ba- kctmek bir zarurettir. riyetinde bulunan bir vatandaı1ın 1 
&ır"' Aıkla dolu değil, Şahım... emri verdi: sporu maalesef bugUn bir para tu- nın hoşuna giden herhangi bir Mamafih bu faktörler, vücud- yaşıyacağını iddia etmek ilmin 
it klclt kadının •§kite.•· Başka - Pekala, bunu yapınız. zağı olmw;ıtur. kadın yaka paça kaldırılarak bu deki vitamin sisteminin muvaze· kabul ettiği esasla ta karşı apaçık 
~ ldın sevmedim ve sevemem. Ertesi gün uyandığı zaman Bu organlzatörlert1en artık hesap odalara kapatılırdı. Orada hüku- nede bulunmasını temin edecek bir isyandan ibarettir. 
L ·~ ö. kadın benden ayrtlsaydı t>g"'lunu kBr etmek emrini kendi k l "ekı'lde tertip olunmak ihtiyacın· Hakikatlerin bile rnustakar ol· "t,. t sorma zamanı gelmiş ve geçmiştir. " 
e 11ıçbir şeye yaramaz bir ha· nğzile verdiğini ve emrin de der• dadırlar. Herıeyin ölçüsü vardır. madığl anlaşıldıktan sonra bir 

,. 1. . . 'ld•w. 1 d Buna neden müsamaha edildiğini B U L .. A .. A h k 1 k k ~b .. e ırdim. Çünkü benim ıçın hal yerine getirı ıgıni an a 1• 19 ~ Fakat mesela iştiha, gıda uıu· anaate sap anata onu inat §C • 

zat odur. 

1 

Kederinden uçlarını, bıyığını nnlamıyoru• 7 Halkın aldatılmaaına sunda mutlak bir ölçü sayılamaz. !inde sürdürmenin hekimlik ile 
i ~ O halde ıen hakiki bir tırao ettirdi. Ba~ı~dan serpuıunu mAnl olmak mert insanların yapabl· İttiha, bilhassa gıda bahsin~e değil, 'aklı selim ile dahi telifi 
~ •~n. 13u akşam senin aşkının 1 atarak çocuk gibı ağladı. Man let:cı~i bu temiz sporu bu adamların itiyatla birlikte kendini göstctır. kabil olmaz. Nasıl ki her faktörü 
~:tfıne kadeh boşaltırız. Bende 1 Bai kendi kendini öldürmiye kal- elinden kurtarmak lbımdır. Yoksa / Şu halde gıda faktörlerinin tay~· tedavi eden hekimin tavsiyeleri· 
'l'a .. dhakiki bir aşık olmak istidadı kı~tı. Salim tam vaktinde yetişe· t nı'nde herkes iııtihaaına göre bır le tayin etliliyoraa gıda bahsinin ...- .. E · bu hıldiselerin tekerrtirU bu sporu öl· ,. 
r.ld 1• Fakat ıevtliğimi benden tele buna mani. bldu. n emnıyet d J beslenme sistemi tayin ederse ha- ehemmiyeti nazarı itibara alına· 
" ıl 1 l · d b. k tlrecektir. I te d··ar. Bunun üzerine ne halle- ettiği Türk carıye erın en ır a• it talı hareket etmiş olur. rak bitde §imdiye kadar ihma 

llttüğümü bilirııin. çını Man Bainin dairesine bekçi Kemli ONAN Bazı hekimler de yalnız bir edilmiş olan sağ ve sağlam İn· 
11ıı;' 1-fangi hain onu sizden çal· koydu ve canına kıymasına mani 

5 çeşit gıda ile iktifa etm~nin. d~ğ: sanların da mütehassıslarca çizi-
~b~ • cüret etti} Emredin, bulup olmalarını. tenbih etti. ~ 6 ru olduğunu iddia ettıklen gıbı len esaslar dahilinde gündelik 
1tunuza çıkarayım. Cihangir şöyle döğünüp duru• 7 butlarının çok az miktarda gıda yemek listelerini tertip ve ta.kip 
~ ·~ o sırada İran ııcfiti gel· yordu: I almak taraftarıdırlar. Bunlar, bir etmeleri de bir zarurettir. 
~' Cıhangir Şah için lran §ahın· - Dünyada en sevdiğim şey, ' insanın günde bir miktar patates Radyo tarafından her eabah 
)ıİ tebrikler, selamlar ve hedi· Husrevin gözleriydi. Onları hn• R•.....,lsl yahut bir avuç fasulye ile ~·aşı- neşrolunan günUn yemeği bu hu· 
4,~f getirmişti. Mihrünnisa bir di elimle çıkardım. --- Pngraa yabllmek iktidarında oldugu.nu susta iptidai bir adım olmakla 
llıtı l ile evlendiğine göre lranla Mihrtlnnlsanın yeşil gözlerini s Program, a,o3 Hafit program ıleri sürerlet. Fakat bence bu ıd- beraber ilk harekettir de denile-
('h' 'le .çıkaracak zaman degwildi. ancak yavrusu Husrevin yeail ( 815 Sôldan Sa~a: 1 üBlr nevı kumaş. dı.alar garı·p ve boştur. Gerçi vÜ· bilir ••• :'llıatı k " Pi.) ı , Ajana haberleri, 8,30 MU- 2 _... Büyük kemer. ı .... Alfabemizde k 

ılır eski nedimine şu ceva- gözlerine baka ha a biraz unu• iik programının devamı (Pl.), 8 ,45 ikinci harf. 4 _ Bilytlk bir zatın cudün gıda bahsinde asgati mi • ===========!::!:::::::::::::::::::::::==== 
"'rdi: tabilmişti. söylooikler1. 11, 10, 9, 8 - Her iki tarla da kifayet ederek hayatı 

~lıl Bak eana söyliyeyim, Ali Bingıı.lde bir çift yeşil göz var• Ev Kadını. taraftah çaprazlamasına diriltmek idame kabiliyetinde bulunduğu 
il S H ö 1 · · c· 12,30 Program 12,!!3 TUrk,.e film• ve yok etmek b h k'k .._ ..ı '· • en ceıur adımııın, fakat t:lı kt usrevin g ·z eri ıçın, ı· " · 5 0 b. hakikattir amma, u a ı at an· .·ıı... 1 5 Yukarfdan ~ğı: - na ınen-~~ tn daha ce;ur Ve ltıyWietli hangir için, Man Bai için acı acı lerden şarkılar, 2, o Ajans haberle· leı'e binici tlerler. 6 ..... Her babada cak ihtiyaç. zamanında nazarı Ufak Tefek Yaralar 

8119 ltlarn o kızı bu1mıya gitti. yaşlar dökUyortlu. rl, 13,05 Muhtelif tUrkiller, 13,20 MU bulunan bir his. 7 - Beyaz. itibara alınan, her zaman ve ıs· 

DOK,tORUNUZL/ I t.L/ - .. -r;ı, ı, : 
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Sözün 
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IDllE~ 
G~ÜNE 
Doğrusu 

Yazan: OÇ YILDIZ 
la\ olitika edebiyatında her 
1F"' §ey edile söylenmez. 
Kotnşunun malını istemenin adı 
esir ekalliyetleri kurtarma, uzak· 
taki silahsız milletleri boyundu
ruğa sokmanın adı medeniyet 
nuruna kavuşturmaktır. Lafon· 
tenin mefhur hikayesindeki 
kurdun bile, nihayet hayvan ol· 
duğu halde, kırda yakaladığı 
kuzuya karvı ne kadar mülayim 
bir lisan kullandığı malum. 

Duçenin son nutkunda bu 
kaidenin nadir istisnalarından 
.birini görUyoruz. Faıiat lideri 
gayet açık konu§uyor: c<Habcş 
imparatorunun ciğerini sökece· 
ğim dedim ıöktüm. Şimdi de 
Yunaniıtanın ciğerini aökeceğim 
diyorum sökeceğim> diyor. 

(Nutkun tercümesinde bir 
ufak yanlışlık olacak. Ciğeri 
sökülen Habeş imparatoru de
ğil, Habeş milletidir. Jmpara· 
tor Rasnafari vaktinde lngilte
reye kapağı atmanın yolunu 
bulduğu İçin .bu saadetten mah
rum kalmıştır. Hatta Sudanın 
bir köşesinde başında beyaz 
gemS'İyeıİ, sırtında harmaniye· 
sile bir kum tepeciğinin üstüne 
oturup bu nutku dinlemiş ve 
karşısında moraran Habeşistan 
dağlarına bakarak kötü kötü ıı· 
rıtmış olması da pek .mümkün
dür. ) 

Yunanistana gelince, o ciğe
rinin söküleceğini herhalde da
ha evvelden biliyordu. Biline· 
eeydi ve me,hur gece yarısı zi· 
yaretinde kendinden istenen 
9eyin bir iki ufak emniyet ted· 
birinden ibaret kalacağına kani 
olsaydı zahmet edip harbe gir· 
mezdi. Fakat buna rağmen Du· 
çenin açık konuşması yine iyi 
olmuıtur. Faıiat ltalyanın niyet· 
!eri hakkında hii.la §tİpnesi olan· 
lar varsa onların da gözlerini 
açmıştır: ciğerlerinin sökülme
mesini mutlaka istiyorlarsa ne 
yapmaları liı.zımgeldiğini Yu· 
nanlılara bir kere daha hatırlat· 
mııtır. 

Duçenin memleketine sabır 
tavsiye elrtıesi de doğru sözlıi· 
lü{;ünUn ıbir başka delilidir. 
ÇıinkU Faşist lideri sökülecek 
yeni cigerın çıplak Habe~in ci
ğeri kadar kolay bir ~ıkar olma
dığını biliyor. Yunanlıların yal· 
nız matrak ve sopa ile müceh· 
bez olmadıklarını biliyor; ba
şındakilerin Habeş Raaları ol· 
madıklarını biliyor; nihayet İn· 
gilizlerin bu defa felsefe ve rü
yadan başka şeylerle de meşgul 
bulunduk larını b iliyor. 

Açık sözlü ve realist Duçe
nin bütün bildiklerini söylemek 
lazımgelirsc Yunanistan mace· 
rasının bugünkü mevcut ile ha· 
Şatılamıyacağını bildiğini de 
bunlara ilave etmek icap eder. 
Çünkli bugUn ayakta bulunan 
bir milyon asker kifayet etmez
se sekiz milyon insanı daha se· 
ferber edeceğini söylemesi bao· 
ka neye delalet eder} 

Dokuz milyon l Şa§ılacak 

llıııı._ tll~ tlöndü, Ne ise bu akıam (Arkası var) zik: Karışık program (Pi.), DONKÜ BULMACAMIZIN llALLt rarla ogörü1me6 i doğru olmıyan 
~- _ Soldan "ağa: 1 - Fevzi Çakmak d "b tt. - ============ 18 Program, 18,03 Radyo caz or· 2 ....... En; Aıılt; Asa 3 - Rahınet: A· bir mevzu an ı are ır. 
"""-- ŞEHlR TİYATROSU TEMSlLLERl kestrası, 18.40 lncesaz, 19,15 Çig&rt lay 4 - Ant; Al O .._. 8111\h; Ad 6 - Şehirli bir vatandaıa vücud?· 
·ıı;p~A•I TlYA'rROSU.Nb 

1 
trRANSIZ 'l'l'Y"ATROStfNDA havaları (Pi.), 19,80 Ajana haberle· Eyalet; Misk 7 - Tel; Yaralı 8 - nün günlük gıda ihtiyacını temın 

b 'i ti Sem; Tel& 9 - Bel; Kaf 10 -. Ebe; edecek bir listeyi sebze, el, mey-~ A M K 1 S M : k 0 M E O 1 K I S M t rl 19,45 Fasıl heye • Kah,ııt prog Ayak ıı ....... YAran; Sadık. t·h 
BU AKŞAM BU AKŞA~I ram, 20,15 Radyo gazetesi, 20,415 Yukarıdan A~tı: ı - Feraset; va, maiyeti karl;>on ve em a tan 
saat 20,80 da jUI,, saat 20,SO aa MllJllk, 21 MU•lk, Dinleyici istekle- Bey 2 - Enımiyet: Ba 3 - HllAI; mürekkep bir metot halinde gös-

~Yik Taltımı Arasında "B. O A O 1 rl, 21,3<1 Kotuıfma, 21,45 Radyo or- Ser 4 - Zam; Al; Be 5 - tse; Hc;ye- termeyi bu itin mütehassısı olan 
'- - -· h .... ı i ltın 6 - Çit; Tam 7 - At: As 8 - b·ıoloalara bırakarak, çiı:meden .....____ _____ ...... ____________________ ._. kestraaı, 22.30 Ajans a .... r er • 22,45 Al&.ınat; Ka 9 _ Mal; Dilek ıo - • d 

d t l.••••a.lflııııı. Dans mnzıaı (Pi.), 23,215 Kapanış. Asa, SllA 11 _ Kaymak; Af. yukarı çıkmamaeı tavsiyesin en Aşkı iba e , heyecanı saadet sayanlar ._ e. ~ 

Bu Akşam L A L E ' de 

rak'kam. lıalyanın bugünkü nü· 
fusu malum. Bunun aşağı yu· 

~lkroplar, deri lizerlncleki ufak te karı yarısı kadın. Geri kalan 
fek yaraların açtıkları kapılardan erkeklerden çocukları, ihtiyar
vtkude girmek fırsatını buldukları ları, hastaları çıkarın... Mama· 
r.aman, ilk defa. , ·UcudUn mUdafaa fih bu şüphe yerinde değil. Bu
tertlplen \'e muhafau unsıırlan De gün Mısırda ve Arnavutlukta 
karşılaşırlar. Bunlar, daha Deriye dövüşenler gibi asker çıkarını· · 
gtilebllmek ~in bü tertiplerle mUca- ya razı olduktan ve nzıklarını 
dele etmek ve bu mlİ<'adfllede mutaf Tanrıya havale ettikten sonra 
fak olabilmek me&ui'lyetlndedlrler. bir miktar da ihtiyar ve çocuk 
ı,te o zaman, mikroplarla 11!.\'lyet a- ilavesile bu yekunu tutmak pek 
ra&mCla ı,lddetll bir 8&\'llŞhr başlar. a)a mümkün olur. 
Bu .. ,.aş sırasında o sahada ktrmı- ================== 

:~ DAVIES - HE~RY ı-·o~A - oı:oR.Gıı.:s :bttr.:NT .. MAB· 
~T LtNDSAY'ın yarattığı bUyUk caşk mabedine> kopunlar 

OLMEY"'EH ASK 
lt~llretını afktan .. azametini milyonlardan.. lhU9amını yıldızlardan 
~ alan eşsiz bir sUperfilmdir. 
b<ıtAT: En son dünya haberleri cTUrkçe Paramunb Jurnalda. 

LfltCen yerlerinizi evvelden kapatınız. Telefon: 43595 

,....._ TYRONE ve SONIA 
POWER HENNIE 

Yeni BACK TO BACK Dansım Yarattıkları 

!tARLAR AL TINDA 
11htt,em filminde. Tebessümleri, neş'eleri ve aevimUliklerlle bUtUn 

lstanbul halkını cezp ve gaşyediyorlar. 

S A R A Y SiNEMASINDA 
GördUğtl fevkalMe rağbet hasebiyle 
1K1Nd1 ZAJl'ER HAFTASINA BAŞLADI. 

....,..._ Bu ıltıema harikuını muUaka gidip gi'rUnUZ. 

( HiKAYELER ) 
•• 

TEBESSUM •== 
- Celiyorlar! ... 
BUtUn köyün kadın ve çotukltU't· 

hın ağzından ftrlıyan bu kelime 
renkleri solduruyor. 06ıler heyecan-
ııan dtŞarı u~uyor ... ıter ltalbts mut 
hiş bil' çal'pıntı var ... Neden korku-
yorlar? Gelen kim? Gelen evleri ya
kan, cıı.hlara kıya!\ ve malları zap
teden auşmanrn çapulcu birkaç sU· 
varisinden başka kimse aeğll... Er• 
keıtleri vatanlarını mUdafaa iCln 
cepheye gitmiş olati bu klmsesı:ıı köye 
sık, sık baskın yafnyorlıtr. Oehç ktll• 

lnra taarruıı, ihtiyarlara dayak ve 
kundaktaki çocukları kılınçlarına 

takarak mide ve bô' heybelerini döl· 
cfürup geldikleri yold&n d6rt nala u
zaklaşıyorlar ... XOycle 4tt'in ISUkQn ve 
hıçkırıklar var ... 

* - Geliyorlar! ..• 
Kö)'de bu kelimeden tttrtmlyen 

yalnız bir kişi var. Ayşe nine ... :Buru-

şuk esmer yUzU, derin bakıŞlı yeşil 

göZleriltı herkesin sevdiği Ay~c n,. 
ne ... üç ay en•el cepheden şehit ha· 
berini aldığı oğlu için (başın sağ ol· 
ııun) demlye gelenlerin yanında ağ
lamamış: 

- Vataha kurban olsun ... Del'nl9U. 
O, yalnız müdafaasız köylerinin 

haracını yiyen bu çapulcu alaytna 
kızıyor ve di~iz ~eneıerlttl blrlblrlne 
kenetliyordu ... 

* Karlı bir gece... Uzayan bir yılan 
gibi kıvnlan yollar bembeyaz ... Her 
y6r beyaz bir gece. Köy derin bir uy
kuda ... U11aklllrdan hazin bir ezan se· 
ıi duyuluyor ... Ayte nine sabah na• 
mazını kılmak Usere... Dışarda bit 
ıoğuk var... Birkaç el ai19.h ve git 
gide yaklaşan at nallannm sesi bu 
durgun köyde gene telAş ve heyecan 
uyandırıyor._ 

- Geliyorlar! .. 

Ayşe nine iılnirli olmasına rağmen 
metanetini muhnCaza etmiye çalı~ 

fıyor... Ağır, ağır seccadeden kalkı· 
yor ..• Duvarda asılı duran mavzeri 
alıyor. Çnrıklannı giymeden sokağa 
fırlıyor. Karlann üzerine çıplak a
yakla bastığının farkında bile değil., 
Atlılar karları savurarak yaklaştı
lar ... Ayşe nine mavzeri kaldırdı. Ve 
en 15ndekl bayat atlı, korkunç surat
lı çapulcuların reisine nişan aldı ... 
Bir, bir Gaha ... Karların üzerine bir 
adllm yuvarlandı. Ayşe nine taş ke
ııilmll' gibi dunıyorau ... Böynuna bir 
kılıç vurdular. Beyaz karlar kıt'Ml!t 
oldu. Çapulcular döndtiler ... Köylüler 
hayut, kôrk\ı ve dehşetle Ayşe ıtl· 

nenin gövdcıılnden aynlmış başına 

baktıkları zaman onun soluk dudak· 
larında bir tebeseUm gördüler ... Köy
de gttıe derin bir ııUkô.tı ve hıı:kınk• 
tar var ... 

zılık, fitlik. sıeaklık ve afn hAıııl 0 • 

lar. Heklmllk dlllnCle bu hale (ilti
hap) denir. 

Bir tnOililet ııııonra; civarclakl Jenfl 
betıettaae de,. az çok, şitkf ıillk ve 
ağ'n ortaya !:•kar. Mücadele kızı~trk 
ça iN Arıaalar tla alyaCleh,flr, lflıpllfln 
içinde cerahat toplanır. Yani bir (ab 

Mı) teşekkUI eder. Bunun teşekkülü, 
mikropların önlendiğine ' 'e uzviyetin 
mücadelede galip geleceflne deWet 
eaen kıymetli bir işaret saydır. 

Ç<ık geç.mooen abse ya kendi keo· 
41ne, veya doktorun müdahalesUe, 
~Hır. içinden cerahat akar. Mikrop
ların blrçe0ğu da, bu cerahat kütıesi
le beraber, dışarıya tardedllerek, ya
,.aş ya\·aş, yara kapanır ,.e \'Ucut 
mlkroplann yapablleceKt daha bU .. 
yük tebltkelerdr.n kurtulmuş olur. 
Beden bu tattda kendisini müdafaa 
edemedlll takdirde mlkroplat- ya ae-
rl altında kalıt \·e oralataa iltihap
lar yaımuya Nıtf&rlar. Yahut., kan 
vası&Mlle. bUtun vUcucle yayılarak, 
umwttl Oltnak üaere. bit tıUtü huta
lık ve •ıkıntılatıa sebep ôlurlu. 

Deri altınd:ı husule gelecek Dtlhap
Jat o kadar korkulu olmuJarsa aa 
bunların bUtun bedene yayıJlhalan 

daha b!il11k tehlikeleri ybl açacajı 

9UpbNiıKUı'. Dr. Nl.TBl UG&NS 

13 Y aıında Hırsız 
Bir Çocuk Tutuldu 
On Uç ya9laruıda İsmet isminde 

bir çocuk Taksim, Üsküdar, ve Be

yazıt semtlerinde hırsızlık yaptığı i· 
çin yakalllllatak dtln adliyeye veril· 
tnlştlr. Sultanahmel sulh ilçUncü ce
za Mkiml sorgusunu yaptı. lsınet 
suçunu 1Urnf ediyordu: 

- Kimsesizim. Sokakta ''e aç 
kaldım. Ekmek almak için evlere gir 
dint. Hırsızlık yaptım. Yakalanma· 
mak için de sık sık semt değiştirdim 

Hli.kim İsmeti tevkif etti. 

1841 Ydba,ı 
Piyangosu 

:Milli P!yartgo ldare.tıinln tertip et
tiği çeşitli ve zengin ikramiyeli 1941 
yılbaşı plyangoını bu sene şehrimiz
de Taksim belediye gaJıinosuııda Çe
kilecektir. O gece yılbaşı şerefine ~·a
pılacak baloda piyangonun çelUlişlne 
saat 23,30 aa. başlanacak ve yeni ııe
neye g irerken tam saat 24 te 100,000 
liralık bUytlk lkmmlve çekilerek 
piyangoya nihayet vcrllteekUr. 
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ingiltereye Şiddetli I 
Hücumlar 
Yapıldı 

5 Düşman Tayya-
resi Düşürüldü 

AMERİKA 
Harbe Girmiye 
Hazırlanıyor 

İlkbaharda 
Yugoslavya ya 

Taarruz Edilecek 1 

Ankara da 
Gördüğüm 

Manzara 
Nevyork, 20 (A.A.) - Bütün iç- Londra, 20 (A.A.) - Times gaze-- (Başı 1 lncJde) 

tin1ai sınıflara mensup birçok ma- tesinin bir muhabiri diyor ki: gibi neticeler bekleniyor. Şurası-

ln;ifiz ve ita~an 
Tayyareleri Arasın

da Bir Çarpışma 
9 İtalyan Tayyaresi 

İmha Edildi 
ruf Amerikalı birkaç :ı;aattenberi Almanyanın ?-.fusoliniye yardım 1- na şüphe yoktur ki Almanya, 
en sarih bir şekilde fikirlerini söyh- çin Balkanlarda harbe hazrrlandrğı- yeni nizama tehdit ve tazyik yo
yerek İngiliz davasına olan itimat- na dair ortada henüz bır aJB.met yok lile veya cazip menfaat hulyaları 

Londra, 20 (A.A.) - Hava l~rını b_ildirmekte, An1erikanın harbel tur. Türkiyedeki Almaı; mahfillerin göstermek suretile ne kadar ye· Atina. 20 (A.A.) - Yuna-
ve emniyet nezaretlerinin tebliği: gıreceğını haber vermekte, İngiltere de beyan olunduğuna göre. Akdeniz nı memleket kazanırsa 0 kadar nistanda bulunan lngiliz hava 

Gündüzü hafif faaliyetlerle ge- ye daha büyük mikya.sta maddi yar- «İtalyan sahası• dır ve bu mıntaka- memnun olur. Fakat iş cebir kuvvetleri karargahı Londrada 
çıren düşman, guruptan sonra dtmda bulunulması lüzumunda israr dakl işlerini yapabileceği kadar kendi kullanmıya kalırsa bunun riskle- hava nezaretı tarafından ne§re- 1 

İngiltereye karşı taarruzlarına etmekte ve mihverin harekAt ve tah· sinin gbrn1es! IA.zımdır. Almanya ye rini herhalde yalnız İtalyaya yar- dilen tebliğ hakkında B§ağıdaki 
ba§lamı§tır. rikAtını şiddetli ifadelerle tenkit ey- ni lhtilAtlara karışmıyacaktır. dım etmek üzere göze almaz. tafsilatı vermektedır: 

Saat 6 ya kadar alınan rapor- !emektedir. öyle zannediliyor ki. Hitler. ~1:uso Kendi esaslı harp pl3.nına göre ln>giliz hava kuvvetlerine men· 
!ardan Londra mıntakası ve ls- Amerikan LeJyon'unun reisi Mllo Jinlnln uğradığı mUşki18.ttan mem - böyle birşeyı yapmıya zaten ka- sup avcı tayyareleri dün akşam 
koçyada bir bölge de dahil ol· \Varner ile me~hur Amerikan mu· nundur. İtalyanın Fransadan yantı~: rar vermlŞ LSe yapar. düşman toprakları üzerine bazı 
mak üzere }ngilterenin birçok harrirlerlnden Bayan Fanni Hurst 1 mübalAgalt mutalebat Almanyenın harekatta bulunmuşlar ve bir 

1 1 1 Hadiselerin hızlanan ve bize bölgeleri üzerine bomba ar atı · Amerikanın harbf' iştirakini derpi~ Vichy ile olan mUzakerelerine zarar düşman tayyaresı filosuna karşı 
1 k d F yakın aelen se~i kar-ısında bi-

mış olduğu ani aşı ma ta ır. a~ edenler araı:ıındadır. vermiştir. Maa.mafih Hitlerin Musa- • ~ • :r büyük muvaffakıyetler elde et· 
1 M.d zim hiçbir yeni kuar almıya İh· kat hücumların baş ıcası ı · Fannl Htırst da Westchester'de 60 liniyi büsbütün düşecek derecede ken mişlerdir. 

\andsa karşı tevcih edilmiştır. kadın klUbllnün nıilmesslllE"rl öntinde di halinde bırakması da vlrit değil- tiyacunız yoktur. Biz.im iki esas• Düşman hatları üzerin.de bir 
lı kuarımız vardır ki hi.diseleT Midlandsa büyük bir mikyas- beyanatta bulunmuştur· dir. Binaenaleyh ilkbaharda Yugos- hava filomuz birçok düşman avcı 

b h 1 .. . ne tekil alına alsın, zerre kadar d c l ta yapılmış olan u ücum ar gu· Amerikanın harbe girmeı:ıı meı:ıe-ı lavyaya karşı müşterek bir Alme.n- tayyaresine rastlamış ve erna 
ne~ battıktan az sonra başlamış leı:ıi hakkında yakında hayati bir ka- İtalyan taarruzu ihtimal dahilinde- f&§mıyarak tatbik edilecektir.. muharebeye tutuşmuştur. Cere· 
ve takriben 9 saat devam etmiş- rar verilecektir dir. Bittabi Yugoslavlar Alman ve Bunlann biri istikJilimiz, top• yan eden hava muharebesinde 
tir. Birçok infilak ve yangın bom- Kabul edilen mecburi aııkerlik hlz İtalyan kuvvetlerinin serbestçe ken rağımız veya emniyetimiz tehdit CR 42 modelinde sekız düşman 
baları atılmış ve birçok bölge- metine işaret t>dE'n Bayan Hurı:ıt 'di topraklarından geçmelerine mti- albna dütmedikçe harbe katiyen avcı tayyaresile G 50 modelinde 
!erde vi.si hasarat husule gelmiş- <Amerika hürriyeti mtidatR.f!ya az- saade ederlerse böyle bir taarruza Kinnemek. İkincisi de böy)e bir en son sistem bir İtalyan avcı 
tir. Bazıları ciddi olmak üzere metmiş olduğu için başka çaresi yok mahal kalmaz. tecavüz veya tehlike bqgöster· tayyaresi düşürülmüş ve imha 
mtiteaddıt yarfgınlar çıkmış ise 1 tur~ demiştir. Alınan bazı haberlere göre, Yugos diği takdirde harbe mutlak ve edilmiştir. CR 42 modelinde di· 
de şımdi bunların hepsi önlen~ A "k fk"" ıavya hük1l.meti şimdilik Yugoslav mutlak girmektir. ğer iki tayyare o kadar hasara 
mı~tir. Mevcut ölü ve yaralıların, mert 8 e an umumiyesi hududunu geçecek olan İtalyan as· Bu iki karar da eskidir. Hepi· uğramıştır ki üslerine dönmüş 
hu··cumun mikya•ına nı·sbeten az 

1 

Jhonson kanunwıun tadili kerlerJnl tevki! etmiye ve bu gün- · b 1 d b · · · · 1 1 ·d d ··1d· T ., mız unu ay ar an erı ıçımıze o ma arı varı egı ır. ayyare· 
Olduau zannedilmektedir. taraftan lilk mevzuu bahsolmamakla beraber, 1 · d.k B . · b. · 11 · · · h · ·· 1 · d.. ·· e yer eştır ı . unun ıçın ızım ya- erımızın epsı us erıne onmuş· 

Fasılalarla bütün gece devam Nevyork. 20 (A.A.) - Gallup ens- eğer mihver Yugoslavyayı Yunanis- pacağımız şey hükO.metin icraa~ 
1

. lerdir. Pilotlarımızdan biri hafif 
etmis olmalarına rağmen Londra tittisil tarafından efkAn umumiye tan harbinde harek.lt üssü olarak tına tam bir güven içinde bağlı yaralanmıştır. 
üzeri~e yapılan hücumlar hafif nezdinde yapılan bir ankete göre A- kullanmak isterse buna karşı koy · l k h ... d. l k .. k 

1 k . bulunmaktadır. o ara a ıse ere arşı sogu Yunanlılar tayyare satan almak 
1 D .. 1 d en merikalıların yüzde 54 dünün ngil- mıya arar vermış ı k 1 b. · k .. d k 1 o muştur. un gece zar ın a an ı ır seyırci mev un e a - için Amerikaya müracaat etti 

az 5 düşman bombardıman tay· tereye ikra.zatta bulunuıması için • 1 mak, fakat bir taraftan da ka- Nevyork, 20 (A.A.) _ Reu-
. d ...... 1 .. t.. Johnson kanununun tAdillne tarar • lfalyanlar Sı'samın 1 h k" 1 yaresı uşuru muş ur. nun ara ~e ü u~:t em_ır &erı~e ter ajansının Vaşington muhabi-

Berlin, 20 (A.A.) Resmi tar olduğu anlaşılmaktadır. ha•sas bır saygı ıçınde mıllı hır· rının bildirdiğine göre, Yur.an 

tebliğ: Vat' L'manın liğimı.ze daha müsbet ve daha hükUmeti, tayyare levazımı satın 
Hamburg, Bremein ve Kid.in Kızılordunun Organı 1 1 ' dinamik tekilde ifade vermek· almak için müsaade verilmesi 

meskUn mahallelerine İnıgilizler ta B b 1 d 1 tir. hususunda Amerikaya müracaat 
rafından yapılan hücumlara kar- om a a 1 ar Ahmet Emin YALMAN etmiştir. Gazeteciler toplantısın· 
,.Iık olarak kavvetli muharebe Yunan HarekaAtını da B. Summer Wlles bu talebin 
tayyare filolarımız dün gece mü· f sempatı ile karşılanacağını beyan 

::k~:i :::.: a::~~m:-"b::"!~ Nasıl Go"ru"yor Askeri Vaziyet etmiştir. ___ , __ _ 

süratle takip eden dalgalar ha· Yazan: Emekli Albay 

SKODA 
Bombalandı 

(Başı ı incide) 
bilmekte büyük mü,külat çek
mektedir. F ahrikanın üç şubesi- \ 
ne isabetler vaki olduğu cihetle 
bunlar işlemez bir hale gelmıştir. 
infilak etmeden evvel yeraltı 
atölyelerine kadar nüfuz eden 
çok ağır bir bomha tesısatı tah· 
rip etmiştir. 

Almanyada birçok hedefler 

bombalandı 

Hava nezaretinin bu akşamki 
tebliği: 

Salıyı çarşambaya bağlıyan ge· 
ce, bombardıman tayyareleri fi
loları, büyük genişlikte harekat
ta bulunmuşlar ve Almanyanın 

muhtelif kısımlarında birçok he· 
deflere muvaffakıyetli hücumlar 
yapmışlardır. 

Ayrıca, Bohemyada, Pilsende 
büyük Skoda sil~h fabrikasına 
da bir taarruz yapılmıştır. 

Berlinde müıhimmat depoları 
ve diğer hedefler ve Kiel, Ham
bul'g ve Bremenhaven· de bahri· 
ye tezgahları ve rıhtımlar bom
bardıman edilmiş ve infiliklar 
ve yangınlar müaşhede olunmuş
tur. 

İyi neticelerle hücuma uğrayan 
endüstri hedefleri arasında, Ham
buknda ve Gelsenkirchen·de 
suni petrol müesseseleri ve Ham
born' de mühim bir elektrik san• 
tralı vardır. 

Berlin, Bremen ve Aurich'de 

eşya istasyonları ve demiryolu 

iltisakları ve Duisburg nehri li
manı da bombardıman edilmiş· 
tir. 

Sahil muhafaza servisine men

sup tayyareler, Lorient deniz Üs· 
süne ve Normandia' da Barfleur 
limanına hücumlar yapmışlardır. 
Bu harekittan üç tayyaremiz dön
memiştir. 

21 • 11 • 940 

Görünmek 

İsteyenlere 

-

50 y AŞLARINDAKI KAV~' 
LAR, NASIL 35 YAŞINDA 

GÖRÜNEBILIYOR!..AR? 
. eh ..... 

Meşhur bir cild miıt • ç 
tarafından keşif, sağlam v~. g~ih 
bir cildin unsurlarına rnu~' hÜ' 
olarak genç hayvanların cil~ j,• 

ceyrelerinden kemali iti~a ı~·Jetl 
tihsal ve (Biocel) tabır e .

1
'di• 

yeni ve kıymetli cevher, ~ı J· 
unsuru olan pembe renktekı 
kalon kremi terkibinde ıne"'0~. 
tur. Her akşam kullanınız, uYd• 
duğunuz her dakika esnasıP 

5
• 

l h . JJI. 
cildiniz bu kıymet i cev erı Jk· 
sederek besler ve her sabah k~ııı:t• 
tığınızda cildinizin daha b•>~,i· 
daha taze olduğunu görece ıııi' 
niz. Gündüzleri de beyaz (Y ıt· 
sız) Tokalon kremini kullan•~ •. 
Bu basit tedavi ve itina saYe yı~ 
de bütün kadınlar 1 O • 15 bit 
gençleşebilir ve şayanı hayret 
cild ve tene malik olabilirler. 

bardıman etmişlerdir. Birbirini Macarı'stan Ucler 
Moskova, 20 (A.A.) - Re· 

linde yüzlerce bombardıman tay· MECIT SAKMAR ı r: 
Yaremiz 500.000 kiloden fazla uter: 

1 Kızılordunun organı Krasnaya Bir haftada.nberi Görlce mın- Pa'{ftna Gı'rdı' en büyük çapta bomba ar atmı§· · ] t takasında. de,·am eden kanlr ve 
k f d .. Zvezda gazetesi, Yunan • ita yan ı (Bwşı ı incide) ı Herkes, lardır. Çok uza mesa e en go- Şlddetll muharebeler, henüz Gö-

A 
bilhassa çocuklar 

TA 
tarafından alınma8ı 

rülen yangınlar ve infiliklar anlaşmazlığı hakkın_da diyor ki: rlcenln zaptına mllncer ohna-
Coventry'ye yapılan hücumda . cBidayette İta.lyanlar, Yun~· uuştır. Bu muharebelerin ~lora· Nazırı Kont Csaky arasında bır 

k 1 1 de daha Ç
ok o-e- nıstanı çabukça ışgal edeceklerı· va sllslJeslnin şimal doğu~unda. protokol imza edilmiştir 

vu ua ge en er n e . .. . . l d. F k it 1 olduğu kadar Görlcenln cenup . l t nı umıt etmış er ır. a at ayan "'·tin 20 (AA) Em . 1 Macaristanın 20 Ey!Ol 1940 tarih~ 
nl• 0 mn• ur .n: a - nıyet do.-:.usunda. da 1r1lddetli sa balar 

,
0 

.... _., 'f h k tle başlc.umandanlıg" ının bu hususta ' · · Eı ·ı h Uç taraflı Aln1an - İtalyan - Japon 
laer tara tan ava uvve • nezaretinden dün akşam teblig" g~lrmekte bulunduğu; ,·erdiği 

. . ad'" L d '] 1 aldanmış olduğu şimdiden bariz ~aytata göre İtalya ha,·a. ku\·· anla~masına iltihakına ait olan bu 
rbı~tz un gkec~ İ on! ra dı e cd~~u- bir surette gözükmektedir. Har• edilmiştir: vetlerlnln sahnede yine kuvvetlJ protokolün metni şudur: . 

1 ve mer ezı ngı tere e ıger . . . d . • b. y Doktor Vasil Verkisin gizlice rollinll na etınekte bulunınası: 1 1 
bin bldayetı aımı ır unan 1 • ... .. Bir taraftan Almanya. talya ve· 

mühim hedefler üzerine bom bar· . '. . Klraladıgı bir motörlc 12 adalı Kalibakl şo,_lnin her iki tara-
. . mukavemetı ıle karşılaşan ve ın· 14 k. . . b k T - fında Yunan taarruzlarının de- Japonya hilkümetleri. diğer taraf-

dımanlarına devam etmı~tır. . . . k k b . t. 1· ışının aşma geçere ,_..,ros bul d ~ I ta d M · ta hUkQ tı il 
Marham, Norvvi.ch·Latton ve sıyatıvı ter etme ~e.c u~ıye ın· adasına bir mil mesafede f.tal· vam ıeyJemekte un u6 u resm n a acarıs n me aşa ı-

Cranvvell aibi müteaddit tayya· de kalan ltalyanlar ıç'.n ~ır mu· yan>ann işgali altında bulunan tebliğlerden anıa,ılmaktadır. daki hususları müşahede ve tesbit 
ço ff k t l ak t 1 kk edıle Yunanlılar sık sık süngülerini eylemişlerdir: 

re meydanları bombardıman edil- va a ıye 0 ar e a 1 
: Eşek adasına yaptığı şahsi bir kullanmak fırsatını ka~ımıyarak 

Y ffak etlerı "' «Madde 1 - ?.lacaristan. Berlin-
miştir. Han.garlar, kışlalar yakıl- mez. unan mu~a. ıy • hücumu büyük bir Yunan as· taarruzlarını ileri götürmlye. l-

. h dı.lmı·•tı· Lı·verpool, Yunan ordusunun ıyı muharebe keri teşebbüsü <Yla.rak gösteren talyanlar da aldıkları takviye de 20 eyiQI 1940 da Almanya, İta!· 
mış ve un a e , r. k b·ı· . . b .. h .d. İt l J d 1 1 
So

uthampton ve Man• sahille- a t ıyetının ur: anı_. ır. ayan· İtalya, 18·19 gecesi Leros ÜS· kuv,·etlerlle gerek Görl<'e '"·e ge- ya, aponya arasın a mza anmıt 
' 1 uh kk k k d - h b rekse Kallbakıdckl mcHllerlnl olan pakla iltihak eder. 

rinde diğer limanlara da hava ar: m a . a ı: ~g mu are e .. sünden bir to:rpito fi'l-osu sefer- müdafaa etmtye bütün gayret 1 Madde 2 - Üç taraftı paktta der-
h .. 1 st lerınde lıyakatlı bır muhasımla ber ederek Sisa.m adasındaki ve •iddetıerlle çalı•maktadırlar. 

ucumu yapı mı ır · k l l d B h ft - " " piş edilen muhtelif teknik komis • 
Şarkl İngiltere ·sahilJeri açıkların· arşı aşn:ıış ar ır. u a a so· Tigani şehrini bombardıman et A.rna.\.·utıukt.a bu muharebeler 

da hafif muharebe tal'-yarelerl üç ti· nunda, Italyanların askeri vazi· miştir. Atrlan obüsler hiçbir devam edip dururken Berlln ve 1 yonlar Macaristanm menfaatlerine 
caret gemisine muvaffakıyetle hti • yeti sarsılmıştır. hasar tevılit etmemiştir. Viya.nadaki siyasi faaUyetıerln de taall1l.k eden meseleler karşısın-

ı ileride bu muharebeler lh:erlne da bulunduğu takdirde, Macar mU • 
cum etmişlerdir. Küçük bir Alman Keza taılyan tayyareleri de müeo•lr olabll-·ck bazı •skerl 

K 1 8 ' ' S """ - messilleri de bu komisyonlarm mU-
denizaltısı cem'an 23,860 tonilAtoluk ra arısın eya- Tigani'yi ve Sisa.m'ın Vati li· harf'kAta sebep olması lhtlmalle- zakerelerine iştirak edeceklerdir. 
dört düşman ticaret gemisi batır manınr be>mbardrman ederek rt serdedllmiye ba~ıanmıştır. 

M H l ı Nazır ·· Madde 3 - Uç taraflı paktm met 

hat·1 Buloarı'standa :~ı~~. hasarata sebep 
01

• tcdJ;:~tu~:a(' ~:rbln da~ı:~ı~:- ni bu protokola esas teşkil eden bu 
mıştır. 

Dün gece tngili:ı tayyareleri Al 
man arazisi Uzerinde meek1)n mahal
lelere ve a..cıkerl bakımdan ehemmi· 
yeti olmıyan sair Mdeflere bomba

la?' atmJ.flardır. 

Berlln üzerine yUrüyen dtfffman 
tayyarelerinin büyük kısmı hedefe 
varmadan tayyare dAfi bataryaları

mızın ateşiyle pUakilrtillmUştUr. Ber 
tinde vesair Alman şehirlerinde VU· 

kua gelen hasar ehemmiyetsizdir. 
Yeniden muhtelif hastahanelere isa
beUer vAki olmuştur. 

Gece tayyare dA.fi bataryalarımız 

iki İngiliZ bombardıman tayyaresini 
hedetlerine varme.dan cttişUrmUşler • 
dir. Beş Alman tayyaresi UssUne dön 
memiştlr. 

Bulgaristanın 
Bir Dostluk 
Tezahürü 

Yanlışlıkla Bulgar 
Araz;'sine Giren 
İki Askerimiz 

Serbest Bırakıldı 
Sofya, 20 (A.A.) - Stefani: 

Bulgar Harbiye Nezaretinin bir 
tebliğinde bHdirildiğine göre, 
Fatta köyü civarında yolunu şa 
şırarak Bulgar arazisine girmiş 
olan iki Türk askeri, iki millet 
arasındaki iyi komşuluk müna
sebetleri dolayısile serbest bı
rakılarak Türle makamatına ia
de edilmiştir. 

Mareşal Petain 
Vişiye Döndü 

Vlchy, 20 (A.A.) - İki günlük 
btr ikametten sonra Lyon ~ehrlnf ter 
keden Marqal Petain hareketi esna 
sında şu sözleri söylemiştir: 

«Fransanın kalkınacağından emin 
bulunduğum cihetle Lyon'u mutmain 
olarak teke<liyoruın.> 

de de,·anı etmemesi mak,adının protokol Almanca, İtalyanca, Japon 
öne sllrlUmesl dikkate ,ayandır. ca ve ~lacarca o1arak tanzim edll-

H ey ecan Uyandırd ı Amerika, Sovyet rln~e::::: :::ır~·~:,ı..a~~u::::::!:; 
yapılmış olduğu haberleri hak-M ü za keres ı' nd en ~;da henu. taısııllt geımemı,. 

miştir ve imzası tarihinde mer'iyete 
girmektedir. 

Sofya, 20 (A.A.) - O. N. B. 
Ajansı bHdiriyor: 

Kral Borisin B. Hittler'e yap
tığı ziyarete Sof)'&da çok büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Gazeteler, haberi, ilk sayfa:Ja
nnda neşretmekle beraber hiç
bir tefsiratta bulunmamıılrtadIT 
Jar. 

Ziyaret bütün mah:ftl.lerde ve 
bilhassa gazeteciler amsmda 
heyecan U)'&Ildırnuştır. 

Gaz etler, Berlin, Breslau ve 
Berehtesgaden görüşmeleri 
hakkında resmi Alman Ajansı
nın verdiği habere de iyi bir 
yer ayırmakta ve görüşülen 
başlıca doğu • Cenup Avrupası
nın tensiki meselsi olduğunu 
ve V ersailles sisteminin yeni 
bir Avrupa nizamı tesisi için Al 
man ordu1arı t.araimdan yıkıl· 
mış olduğunu kaydetmektedir
ler. 

İyi münaaebetlerin ali.kaya değer 
tezahürü 

Bertin 20 (A.A.) - Stefani A • 
jansı bildiriyor: 

Kral Borisin Hitleri ziyareti de., 

Bulgaristanla mJhver devletleri ara· 
sındaki iyi mUnaeebetıerin allkaya 
değer bir tezahürü olarak telAkki e
dilmektedir. 

---o-

Görice yanıyor 
(BB')ı l incide) 

metre §İmaline düşen Pogradet 
§ehrine taarruz etmek üzere Yu· 
nanlılar takviye kıtaatı almakta· 
dır. Eğer Pogradet şelıri düşecek 
olursa İtalyanların Göricedeki 
ricat hatları kesilmiş bulunacak· 
tır. 

Kral Zogo zamanındaki üni· 
formaları giymekte olan Arna
vut çeteler~ Pogradetteki benzin 
depolarını berhava etmi~lerdir. 

MANŞ CEPHESİNDE: AI· 

H b d Ed' ld • man gece hava hücumlan tngU-a er ar 1 1 terenin her tarafrnda. umumt a· 
l&rm tevlit etmek maksadını Ih· 
mat etmemekle beraber runt 

Macaristanın Uçler paktına llti · 
hakı hakkındaki protokolün imzası 

nı müteakip, Macar Hariciye Nazı· 
n Kont Csaky, Macarca ve Almanca 
olarak Macar hük1llnetintn dekla
rasyonunu okumuştur. Londra, 20 (A.A.) - Avam Ka • 

marasında B. Butlerden, Sovyet hü· 
kQmetine sOn zamanlarda yapılan 

Uç noktalı teklif üzerinde Amerika 
Birleşik Devletleri ile istişare edilip 
edilmediği hakkında bir sual sorul
muştur. 

B. Butler cevaben demiştir ki: 
Amerika Birleşik Devletleri hükO· 

met!, İngiliz htikQmetinin Sovyet 
hükQmetl ile yaptığl müzakerelerin 
seyrinden haberdar tutulmuştur. 

lskenderiye 
Bombardımanında 

41 Ölü 70 Yaralı Var 
Kahire, 20 (A.A.) - Mısır 

dahiliye nezareti, 1 7 • 1 8 son· 
teşrin gecesi İtalyanların İsken· 
deriye üzerine yapmı11 oldukları 
hava akınları esnasında 41 sivi· 
!in ölmüş ve 70 sivilin de yara
lanmı~ olduğunu bildirmektedir. 

Kral ölenlerin aileleTine 500 
sterlin verdi 

Kahire, 20 (A.A.) - Kral 
Faruk. İskenderiye üzerine yapı· 
)an son hava akınları esnasında 
ölen kimselerin ailelerine yardım 
olma.k üzere 5 00 sterlin vermi~-
tir, 

Mısır başvekili 
kadaşları da 250 
!erdir. 

ile kabine ar· 
sterlin ve:mif· 

General Antonesku 
Berline Davet Edildi 
BUkreş, 20 (A.A.) - Stetani: Al

man hilkQmetinin daveti üzerine Ru
men hük1lmeti reisi General Anto
neskunun bu akşam Berllne hareket 
edeceği resmen bildirilmektedir. 

kuvvetli hücumların bir şehir ü
zerine toplanması usulünU taki
be ba,ıamı,tır. Bundan e\-vel 
Koventrl tatbik edUdlği gibi 19/ 
20 gecesi de iki Alman hava ma
reşah kun1andasında çok mlk· 
tarda tayyarelerle Blnntngham 
şehrine hücum edllmL,tlr. Ayın 
20 sindeki gündilz Alman hücu· 
mu gece yaptlan neticeleri hak
kında. keı.c,lt hücumlarına mün
hasır kalmı' gibidir. tnglllzlerln 
19/20 gece hücumu yine Şimal 
denfzindekt Uç bü~·Uk Alman il· 
manı ve petrol fabrikaları iiz.e
rlnde toplanmış Çekoslovakya· 
daki Sl<oda slli\h fabrlkaslle Ber 
Jlne ve FranıtJ& şimali garblsin
deki Loryan denizaltı üs~üne ka
dar da U7.0.m,.,+. .. 

UZAK ŞARKTA: Henüz t... 
eyyü.t etıuJyen ıu*'h,·ı 1.•. 
ponlann Saygooa. asker çıkar
ma. talepleri üzerine Fransız 
Hlndlçlnlst tle milzakereJer baş· 
iM.ığı ''e Stam, Amerika l'e İn
giltere arasında bir pakttan bah 
solunması bu cephedeki Japon 
tasavvurları hakkında bazı fhtl
maller ı.ttııracma oebep olmak
tadır ki, o da Saygondan, Slam 
üzerinden Blrmanyanın iskelesi 
olan RanKone, da.ha. dokru blr 
ifade ile Blrmanyaya müteveccih 
bir plAmn ba...,tangt<'ı gibi görlln
mektedlr. Bundan e"\--vel gelen 
haberlere göre bir to~llz ha.,•a 
mareşalının Uzak Şarktaki ln
gillz ba.,kumandanlığına tayin 
edilmiş olma.•• Japonların bu ta
savvurlarlle ali.kası olsa ge· 
rekttr. 

Bunu müteakip, B. Van Ribbentrop 
söz alarak paktın yeni Azası sıtattle 
Macarlstanı selAmlanuş ve demiş -
tir ki: 

cBu pakta bafk& devletler de gire 
ceklerdir. Bu paktı vücude getirmiş 
olanlar, A.dil ve hakkaniyete muva
fık bir sulh için çalıı,an bütün genç 
milletleri bir araya getirmlye kat'! 
surette azmetmiş bulunmaktadır.~ 

Hitler Viyanada 
Viyana, 20 (A.A.) - B. Hitler 

bu sabah Vlyanaya gelmiştir. 

Fon Papen de Viyanada İmİf 
Viyana, 20 (A.A.) - D. N. B. A

jansının öğrendiğine göre, hilen Vi
yanada bulunmakta olan zevat ara
sında Almanya.nın Türkiye bilyük el 
çisi Von Papen de bulunmaktadır. 

Hitler, Teleki ve Cııaky mülakatı 
iki sa.at sürmüt 

Viyana, 20 (A.A.) - B. Hltlerin 
Kont Telekl ve Kont Scaky Ue gö
rüşmesi iki saat kadar sUrmüştUr. 

B. Hitler, müteakiben Kont Ciano-
yu kabul etmiştir. B. Van Ribbentrop 
her iki görüşmede de hazır bulun· 
m~tur. 

Londra, 20 (A.A.) - Daily Te
legraph gazetesinin muhabiri Alman 
hududundan bildiriyor: 

Berlinden verilen malQmata göre, 
Hltler, Berchtesgaden'de Belçika 
kralı Lcopold'u kabul etmı,ur. 

~--•••Şeker, Lokum ve Şekerlemelerinin _I ___ , 
Nefasetile dünyaya nam veren 

ALİ MUHİDDİN 

Merkezı: Halıçekapı, :Şubeleri: Beyoğlu, 

••••••••ilıı• Pazar günleri açıktır. 
l'i.uaköy, Kadıköy 

kolay \6 müe'Jsir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gal·et te81rlidir. Barsak solucanlarırun büyüklerde ,.e 
kü~ükterde hebep olaca.ğl tehlikeler göz önüne alınarak solU"' 
can hastahkla.rında bunu kullanmaları faydalıdır. 
Heki.ı:uleriınize \le lıallumıı:a tavt'lye edilen bu mtbtahzar bel' 

ecuı.hane<le bulunur. 

Kutusu 25 Kuruştur. 

~---İLAN __ __, 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından: 
28/5 ve 15/12/1- tarih ve 2463 • 2614 numaralı kanunlar rııu· 

cibince ihracına salAhiyet verUen ve geliri tamamen Sıvas - ErzurU111 

demlryolunun inşasına tahsis olunan 'i~ 7 gelirll Sıvas - ErzurUnl i.&' 
tikrazınm 20 senede itfası mefrut 5,!S milyon liralık yedinci tertibirıil1 
kayıt muamelesi 5/12/1940 ak,amı nihayet bulmak üzere 20/ll/940 
sabahından itibaren ba.şlamı9tır. 

Tahviller hllmiline muh..rrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari l<lY. 
mette blrllk ve 25 ilk olarak iki kupüre ayrılmı~tır. 

Bu tahviller umumJ ve mlllhak. bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce vilAyet husu.si idareleri ve belediyelerce yapılacak ı:rıC· 
zayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece Si'' 

tılm19 ve satılacak olan millt emlAk bedellerJnin tediyesinde başab4ş 
kabul olunacak.lan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de talı' 
villerin tamamen iftafına kadar her tUrlU vergi ve resimden nıuıJ 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı t;'D 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani :ZO 
liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 lir•' 
dır. 

Kayrt muamelesi Türkiye CUmhuriyet Merkez, Türkiye CUmburi· 
yeli Ziraat, Türkiye İş, EmlAlı ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, ııeı,,di· 
yeler bankaları ile Sümer, Eti Banklar tarafından icra edllmektedif· 
Diğer bankalar vasıtaslle de tahvil alimı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflannı en emin ve en çok geUr getiren saJ1S' 
larda işletmek isteyenlere keyfiyet ilAn ve 15 gün1Uk suskripsi)-orı 
müddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri ilttl· 
zasından bulunduğu işaret olunur. (10999) , ....................................... .., 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Avcı koru vakıt ormanlarrnm Eğri dere mevkJinden kat ve ıınal ~ 

lunacak 950 kental meşe kömürü açık arttırmaya çıkarılmıştır. thale 
22/11/9f.0 Cuma günU saat 14 tedir. Isteklilerin (":~ 7,.5 teminat ~ 
olan 76 Ura 75 kuruş ile Kadıköy Vakıflar mildilrlüğUne müracaat!' 
rı. (10493) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti Mah. So. Nu. sı 

Gal&ta Karakcy M. All paşa hanında 53 Oda 

Aylığı 
L. ıı:. 

12 00 

Yukarda yazılı oda 31/5/941 gününe kadar kiraya verilecektir. 1Jt:; 
lesi 27/11/940 çarşamba günü saat 14 de yaprlacnğından tsteklii<! ı 
% 7,5 pey akçelerile birlikte nıezkOr gün ve saatte idaremiz aks.rııı 
mUmeyyizliğine müracaatları. (10927) 

Sahibi ve N'>Şrlyat Müdürü: Alunet Emin Yalman 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


