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Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAB GAZE TESİ 

Ne Yemeliyiz ? 
Anketimize Doktor Fahri Celal 
Göktulga Verdiği Cev-a.p 3 üncü 
Sagfamrzdadtr. 

Yıl: 1-Sayı: 94 

Şuurlu, Uyanık Zaruri Maddelerin Alım, Satımını 
Ve A zimliyiz 

Bunun İlk İmtihanını Parlak Surette j 
Geçirdik. İkinci 

Ticaret Vekaleti Ya acak 
Bu işle Meşgul Olmak Üzere Vekalete Yeni 

Safhadan da Yüzümüz Ak Çıkacağız Bir Şube ilave Edilecek, 
.Ankara, 21 (Başmuharriri- ı caktır. Buna emniyet etm.iyerek 

ll'tıtdcn telefonla) - HükU.mc· normal surette herkes için hazır
~n haZlrlık ve ihtiyat tedbirleri !anan stokları guya ihtiyat diye 
I evanı ediyor ve edecektir. Bun· kend.i evine doldurup çürüten 
•rı her birimiz kendi hesabımı· adam, halkın menfaati aleyhine 
~-bir teia.ş sebebi saymamalıyız. ve netice olarak da adeta düş· 
•. ~nYanın asayişsiz bir yer oldu· man hesabına çalışmış bir kimse· 

Muhtelif Mıntakalarda Satış Şubeleri Açılacak 
Ankara, 21 (Telefonla) - Ba'vekil Dr. Reflk Sayda~ 

mın Partt Grupuoda l\olilJi Korunma Kanununun tadil 

edUeceğtne dair umumi heyette verrnf!\ olduğu izahata 
&öre yapılacak tıidUlltla Ticaret Vekil~ti me,gul olm.ı
ya başlamıştır. 

ve zaruri lhtıya.;larmdan olan yiyecek ve giyecek '° 
sair maddelerin Ticaret VekAletlDce alım ' 'e satımı esa
sını ihtiva etmektedir. 

Bu ı,ıe meşgul olmak üzere veklllete yeni bir ,ube 
llAve edilecektir. Vekillet l~um gördüğü m.mtakalarda 
sa~ şubeleri ııçacaktır. ~nü v: bir milletin gecenin ~ç~n: dir. • . Hazırlanan yeni tıldU projesi, bilhassa halkın tabii 

• Verılen ültimatomlarla hır, ıkı Hepımız hakkımızı herkesle 
,.~t içinde harbe oürüklenebile- mÜfterek bir surette arıunoya ra· 
Q:gıni görüyoruz ve biliyoruz. zı oluraak ve bükiimetle samimi 

Yle bir tehlikeyi karşılamanın bir İfbirliği ruhunu mubafaza 
>e harp ihtimallerini azaltmanın edersek hepimizin birden kamı· 
•n kuvvetli yolu, tedarikli bulun· mızı doyurmamıza ve memleke· 
llı•ktır. Hükumetin bu ihtiyatlı tin demir gibi mukavemette bu· 
~1difine c..ndan ayak uyduran ve lurunasına az külfet ve fedakir· 
h •. ndine düşen vazifeleri yapan 1 lık mukabilinde hizmet elmİf 
b er vatandaş iki esaslı gayeye oluruz.. 
tz:rnct etmiş olur: Birincisi eti 

~•nir kuşlardan olmadığımızı ip· Hükumet böy.]e ihtiyat tedbir
lıdadan göstererek harbin önüne leri almak ihtiyacıriı cluyduğuna 
i'eçrnek, ikincisi de bütün iyi ni· göre. yakın bir tehlike mi var? 
>'etlerimize rağmen gelip bize Harp talihi bizim temsil ettiği .. 
ç.a,lınıya cüret ederlerse mücadc.. (Devamı: Sa. 4, Sü. 2 de) 

~ede muvaffakıyctimizi~ _esasını 
•ile cephesinde de ıptıdadan 

E pir cephesind e Yunan ordus unun ileri hareket sahasını 
gösterir harita 

Mihverin' 
Yeni 
Planı 

EPiR 
Cephesi 
Yarıldı 

Yugoslavya Üzerinde Yunan OrdusuŞimale 
Tesir icra Etmek Doğru ilerliyor ~:.::·harbi bir cephe dö- M İ L L 1 ŞEF ' 1 e 

~~İiih~~:· ~~:ril~ijık,"u~ Amerika Cümhur- Rom a n ya da İtalyanlar, K arma 
llıilletin diğer bir mill~tıe çarpıt- Mücadeleye /şt rake Karışık R ic'at 
ııı..ıc1ır. Hatta fUDU iddia etmek • • A d 
~dür: Sivil halle arasında- reısı rasın a Davet Edilecek Ediyorlar 
kı bu çarpıf1Da, netice ve te~ir 
"-kınımdan cephelerdeki askenn Ankara, 21 (A.A.) - B. Frank· Londra, 21 (A.A.} - Alman Atina, 21 (A.A.) - Yunan ba,ku· 
~~ maddi tec:bizatın çarpıfJll&Sl lin Roosevelt'in Amerika Birleşik tasavvurlarından bahseden Ti- mandanhğının tebliği: 
~dar mühimdir. çünkü cephe Devletleri Reisliğine yeniden se- mcs gazetesi başlıca şunları yaz- Son günlerde Epirde cereyan eden 

İngiliz Parlamentosu 
KRALIN 

NOtkıyle Açıldı 
Kral Nutkunda Dedi ki : 

ima nımızı bağladığımız 
yüksek gayelere erişilin
ciye ka dar silahımızı el-

den bırakmıyacağız. 

"1 

Ye ni Münakalat 
Vekilinin Beyanatı 
Başmuharririmize Beyanatta Bulunan 

Vekil, "Bu İşi İyi Başarmağa 
Çalışmak, Şıarımız Olacaktır,, Dedi 

Ankara, 21 (Telefonla) - Yeni 
Münakaı a.t Vekili Cevdet Kerim İn
cedayı Ba.şmuharririmize şu beyanat 
ta bulunmuştur. 

c:Liderlerimin yUksek teveccüh ve 

tttisindeki ıevk, düzen, sinir çilmesl mUnasebetile, Reisicüm- maktadır: muvaffakıyetli muharebelerden son-
l'h.J. • ··d f hur İsmet lnönU ile B. Roosevelt Yunanı.otan cesurane mukave- ra düşmanı geniş, bir cephede mağ .. ;.._avemeb gevterse mu a aa 10 d d 1 · 1 

itimatıarının eseri olarak mUnaka· 
lA.t işleri vazifesini deruhde etmı, 

bulunuyorum. MilnakalA.t VekAleti 
mevzuu içinde bulunan hi~metler 

biri milletin ve devletin umum1 hiz
metleri, diğeri doğ'rudan doğruya va 
tanda~ır ilgilendiren A.mme hizmetle· 
ri olarak iki cephelidir. Hizmetlerin 
bu ~Umul ve ehemmiyetini g<>zönUn-

j de tutarak kadroya dahil arkadaşla· 
"-tl~etlerinin en kuvvetli deste- arasında aşağıdaki telgraflar tea~ metile, diktatörlere nasıl karşı P e en or u arımız şıma e doğru 
ti ·'-·· 1 tı edil · t· k I b 'ld ·' . . 1 1 ilerlemektedir. Tanklar, 200 kamyon, 

&al'sa.ul.ll!' o ur. mış ır: onu a. 1 ıgını ıspat e mı~ ~r. her tilrlti malzeme iğtinam edildiği 
Bu yolda bir mücadele için Ekseli.ns Franklln Roosevelt Yunanıatana yardım etmek ıçın ib' . 1 d lın t 

hil..ı. Ik d b . t Amerika Bir)11HO.ik Devletleri Reisi ld 1 h . k 1· g ı esır er e a mıŞc ır. h <oın i günün en en za en ., e edn ge en er~eyı yapma a· l Görice mıntakumda kıtaatımız 
~ırlıklar yaptık. Batka memle· v_,ıngton zım ır k ti ff k Yeniden se••-ı·nız ü 8 betli M · . .. 1.. kt ·ıı· yeniden parlak muvaffakıyetler elde 
t erde çok kolay muva a ıyet. :....... m na e e acarıstanın uç u pa a ı z.. t 1 1 x. . . ~ 

1 d , b en hararetli tebriklerimi ve ınh- h k d b h d D · ı M ·ı e m fer, ve Marava da&larr silsile-~r temin ettiğini göt ügümüz e.. a ın an a sc en aı y aı 1 . ilk ta : > haliniz ve bilyUk ve asıı dost . H ' 1 . b 1 k f s nın y sek tepelerini aşlık n son- 1 
'rtci kol mikroplapna karşı gös· ~azetesı, , ıt ~rın u mem _e c 1 ra garp ta.ratındaki yamaçlara doğru I 
lcrdiğimiz parlak mukavemet, memleketin refahı hakkında.ki en ııter pakt ıle, ıster paktıız, ııter- ileri hareketlerine devam eylemişler- ,. 
trıillctimizin ne kadar şuurlu, ne iyi temennilerimi bildirmekle pek se herhangi bir pakta karşı kdul- dir. 
~adar uyanık, ne kadar azimli ziyade memnunum, Bay Reis. lana'bileceğini göstermekte ir. H k . E . t tSl\fET lNO V ava uvvetlerimız rgıri ayyare 
~lduğuna parlak bir imtihan teş· Ekselans t.met lnönU N Fakat bu son hareketine meşru meydanını muvaffakıyeUe bombardı· '-
•il etmiştir. 

1 

bir şekil vermekle, B. Hitler hem man ettikten sonra harp sahnesin· lngıltere Krah Majeste 
Şiındi imtihanın ikinci bir saf· Türkiye Relslcümhu':nl<ara Yun~nista~ı _ıehdit etm~kte, hem de ric'at etmekte ol~n düşman kolla· Altıncı Jorj 
~il ına kendimizi bazırlıyacağız. d_ e sınırlerı_ uzcrıne tesır ıcrasını 1 rınz da bomba ve mitralyöz ate111ine Londra, 2 1 (A.A. ) - ln-

Bu memlekette vuku& gelen son k d "' \lgijnkü harbin barbarca vasıta· ı.steme le ır. tutmuflardır. giliz Kralı, b11.,..ün parla.men· 
ı . . · seçimler dolayısile ekselA.nsmtzın 1 1 y ı ta -
"4U"1 \rar. Kendini müdafaa eden la yanın ugos avyaya ar- 160 ı. ·ıo-~ 1 - d tonun yenı· ı"rtima devresini iki gönderdiğiniz telgrafın kıymetini :L 1. .1 S l ı ıı~re uzun ugun a :s-
.ıı,Jı. ere d~', müdafaaıız sivil ruzu, mınver ısanı 1 e « ırp arın b " - h nutukla açmıştır. Nutuklardan 

~._. takdir ediyorum. Bu nazik mesa· 1 l b' 1 k •f ır -,.. e 

d 
Uca L.--ı havadan ölüm yağ- ta yaya ır taarruzu> 0 ara 1 a· Atina, 21 (A.A.) - Yunanlılar Ar birisini, tahttan bizzat kendisi 

..... , jınız, bana, daimt sıhhatiniz ve d d leh 1 Al R trılıyor. Maksat da, ev yıkmak, e c i i ir. manyanın ° .. navutlukta do•uda Prespe gölünden okumu111.tur: 
TUrk milletinin sulh ve refahı için B 1 · · · d • ' ~. en harp harici olan birkaç ıi· manya ve u gartstan lizerın c~ Yugoslav hududuna ve batıda Adalar Lordlar ve Avam kamarası 

l,:; ı en iyi temennilerimi btldirmek fır- y . . · 
""'·· ıız kadını, çocugu' , ihtiyarı öl- unanistana tecavüzıi ıse ayn ı denizine kadar yayılan 160 kilomet- a"zası. 
..1 satını vermektedir. ı· \ h h ld y · 1 

~ltrrnek değildir. Maksat halkı F RANKLIN ROOSEVl!:LT Aısİn a er a e c unanıstanı~ re uzunluğunda bir cephenin iki ce· Milletlerim ve müttefikle· 
"'tldD'lnak, panik uyandınnak, manyaya taarruzu> ismin ı nahı üzerine 1taıyanların siyah göm rim, hürriyetin temin cdilmcsi-

1 

rımla takatimi~in yettigi katlar bu 
iş i iyi başarmıya vatan ve mUlete 
bu yolda da hizmetimizi edaya ça -

1 
lışma.k şıarımız olacaktır.> 

Yeni vekil bu sabah iı:ıe ba.flarnışı 

bütün gün mebus arkadaflarmrn, 
vekAlet erkA.nının ve diğer dost>arı
nın z.iyaretlertni kabul etmtş: if/lerle 
ilk temaslarını yapmış ve sonra Ve
killer Heyeti toplantısına 11/tirak et
miştir. 

Yen.i Münakali.t Vekili 
Cevdet Kerim lncedayı 

Pasif Korunma Nizamname
sine Yeni Hükümler Konuldu 

Ev ve Aparbmanlarda Yapılacak 
Korunma T Ct'tibattm.n asvafları 
Binalarda Ot ı:aubrdan Ahnacak. ~viyatıru bozmaktır. Düt· alır. Her ild takdirde Romanya, 1 leklileri ile müsademe lutala.rını sür ne kadar tecavüzcü milletlere 

"'-ıılann böyle gayeleri olduğu· St f • M h b" ' yalnız Alman askeri hareki.tını mekte olduklarım bildiriyorlar. karşı mücadeleye devam azim· mettı'e göre alrnacak bUttın korun-
ıı. göre, bunları hükümsüz kıl- e anı U a irine kolaylaştırmak talebi karıısında italyanlar karınoıkUIJık ]erinde müttehittirler. Ancak Vekilleri Heyeti hsva taarruzlarına ma tedbir ve tertipleri için ltlzum!u 

Ankara., 21 (Telefonla) - İcra 

~. yolu, tayyare hücum.lanna G.. deiil, ayni z.amanı:la mücadele· ricat ' ediyo rlar hürriyet temin edilincedir ki karşı pasif korunma niı.amnamesinin olan parayı ev veya apa.rtımanlarda. 
İ:"!' tedarikli bulunmaktır. Bun· Ore ye işt irak eylemek daveti kartı· Muhtelif noktalarda Yunan ıuta- tazyikten ve cebrüşiddetten 22 ve 98 inci maddelerine ait bazı oturanlara işgal etUkleri ıusmm icar 
~ b iri lflklanmızı söndüre- aında da b ulunur. larınrn yeni ttalya.n ba.,kumandanı kurtulacak. milletler, nizamlı hükümler UAvesl hakkında hazırlan bedelleri nl!lbetinde tevzi ebnek su .. 

;:?';;J;~~t~ ~: Amerika Müdahalesi ·ıngı' ltere Amerı'ka ~::e~ç~nd~d~u~:.:~m ~:~ ~i~~:;~::~::s:~ı;::·~:ıış:~~: :::t:~
1

~a":e n:a.;:

1 

~::::; :u:t!~:'~e~;,:~ç~~::..:; 
'i balkı pasif korunmaya fiilen O" K ' • vardıkları bllcllrllmektedlr. Bu nok· leceklerdir. şunlardır: korunma m"8rafını ödemekle rnUkel 

~:ıtıı:: ı:~:! ~~: unyaya arş~ dan 50 Torpido :;l~:~yd:~~ı!~~:~::::ı.t::::kl~;;:: te~:;::::r:r~"..İa~~nı:e b:'::: ail!"o~:.:v:,,k::'r:'.":~:~== :~~.B~~::ıe:~!~:::ı:::~~~: 
loıtirmeı., h avadan gelecek ölüm Harp Deme km ..., ınevamı: sa. 4, sıı. 4 te> nlzamnamekıre dayanan tahmatna- <Devamı: sa. 4, su. :ı ıeı 
~-;~~~e ı.:=:::'7..1' k~=~il~; ış Muhribi Daha Alacak 4:1:~!~n~1 !':=.1~t- ========================~~;;1 

•btiınaıin b ile iptidad an önüne Tı y; tı İtalyan kıtaatını ikiye bölebll-ıt Askeri vaziyet"\ 1 
IOÇrrıel<tir. ürkiye de eni Nizam Vaıington, 2 1 (A.A.) - Reu. bir noktadan yarrıuııtır. Yunanlılar 

B L h • T J' Al h ter: bu hatta bafında Kalam as ne1ır1 !ize.. 
üyük vapurlarda sulh zama· e zne v eya ey i- İyi haber alan Vaıinvton mah· rinde ttaıyaııJa.rı tarc1 ettıkten eonra 

nında bile can kurtarma talimle- J; • i A l fillerine göre, İngiltere büyük el· Arnavutluk sahilinde yeni bir taz • 
:•h yapılır. Bunlardan maksat, ne v azıye mıya çisi L.ord Loııhian , Vaşingtona yike te-ı etmlflerdir. Arnavut-
• like ihtimali karşısında neler Mecburmuş döner d önmez, Amerka Birleıik luk sahili yal<lninde 30 kilomet... içe· 
hpınası lazımgeleceğini herkese d 1 ti '-, n hizmet m ·· dd f ride iki •·- llo&U olan "'-eri ve Te-
•nl k h h . d Sen • Sebaatıen. 21 (A.A.) - Ste- eve erınue ' u e ı· ....- -·e 
, .. Mma , er deniz seya atın e ni d oldurmut baıka torpido muh - ........ len ..-.ıorı blıradan Yunan ile-
Qoyl b" ·h · l ld ... h t fani muhabiri bildiriyor: r-" ,..... .._ . 
1 e ır < tıma o ugunu a ır· 

0
. 

1 
tik riplerinin Jngiltereye verilmesini rı bareketin!n üd hedcfhıi '-"il et-

•ırn k k ] " ı t' ıp oma mah!lller, Macarlsta • ...,,.-
!> a ve urlu UfU guç eş ıren nın İtalyan • Alınan • Japon ittifakı. talep etmesi muhtem el bulun- mektedlr. 
•niğin önüne geçmektir. maktadır. Bu mesele ile alüada r 
B na iltihakını, bUyük bir enternasyo .. 

u yolda tedbirler almak, va· al kit b bl olarak ellı" torpido muhribi balıia p n a ın rlnci taslı olarak te .. 

d
ur için bir tehlike davet etmek llkkl etmektedir. mevzuu edilmektedir. 
•iildir, aksine olarak tehlike 

~aaılaa gelip çatarsa zararını ipti-
b. a.dan asgari dereceye indirmiye 
•~ırlanmaktır. 
iş yalnız hava tehlikesine kar· 

~Uyanık bulunmakla da kalmaz. 
Orm.al zamanla.r iç.in yapılan 

~•nunlar fevkalade tedbirlerin 
; tbikına ki.fi gelmez. Böy
• tedbirlerin süratle tatbikı· 
~. kanuni imkan hazırlamak la· 
~1 tndır. Bundan başka her ferdin 
endi devamlı menfaatinin he· 

~itnizin menfaati ile beraber ol· 
Uiunu anlaması, kendinden 

~"'-'el milleti dü.şünmesi lazım· 
b ır, Memleketimizde yiyecek 
<!oldur. Hükumet ihtikara mey· 
ban vermeden herkesin yiyecek 
d ulınaınnı temin edecek, icabın· 

• tevzi işini bizzat üzerine ala· 

Bu kitap milletlerin İngUtereye ve 
onun harp hedeflerine kaqı bir nevi 
plebisltınl te~kll edecektir. 

Mihvere ilti1ıalı: edecek ve 
etmiyecek devletler 

Ayni mahfiller, ikinci iltihakın 

Rom.anya.nın iltihakını t~kil edeceği 

kanaatindedir. Bunun ise büyijk blr 
mAnevl kıymeti bulunacaktır. 

Mihver diplomasisi, siyasetini bU
tUn milletlerin siyaseti üzerine ayar 
etmiştir. 

Bloka dahil milletlerin heyeti u
mumiyesinden, A vrupada hariçte o
larak yalnız İsveç ve İsviçre kalacak 
ve bunlar da, A vrupada iki yabancı 
cisim gibi kalmayı tercih etmezler 
ise, kendiliklerinden bu bloka dahil 
olmayı düşüneceklerdir. 

Portekiz.in muvafık vaziyeti, Mad
(Devamı: Sa. 4, Sü. 1 de) 

Bir İngiliz Hava 
Mareşalı ltalyanlara 

Esir Düştü 
Roma, 21 (A.A.) - Wel

lington tipind e b ir İl14!iliz tayya· 
resi Sicilyada yere nmiye mecbur 
edilmiş ve yedi kitilik müretteba· 
tı esir edilmiştir. Bunlar arasında 
hava mareşali Boyd Avvair T u
dor, bir binbaşı ve küçük rütbe
de üç subay vardır. 

Londra, 2 1 {AA.) - Hava 
nezareti, hava mareşali T udor 
Boyd'un İtalyanların eline esir 
düıımüt olduğunu öğre~tir. 

(Deoamı: il&. t, Bil. ı de) 

Saygısızlardan 
İkisi Yakalandı 

Dünkü sayımızda ehemmiyetle Ü· 

zerinde durduğumuz saygısızlık hA.
diııeslnl emniyet müdürlüğü bUyUk 
bir dikkatle takip ettirmiştir. Dtın 

verilen emir Uzerine emniyet memur 
!arı bUttln kesekAfıdı imal eden dük 
ki.n1arı birer birer araştırmuıılar; bu 
dükklnlardan ikisinde U=orlnde E
bedi Şef Atatürktın, Milli Şef tnö· 
nUnUn ve Ba.şveklllmizin reaiırıleıi· 

nt ihtiva eden mecmua kapa!< ve kA
ğıtlarından yapılmış: keseh:Ağıtıarı 

bulmu,ıardır. Bunları vapnnlardan 
biri Moiz ve diğeri Yako adlı iki 
Musevidir ve bu iki iz 'ansı?. hakkın

da tahkikata ~lanmıştır. Arattır

mıılara devam edllmcktenr. 

Yazan: Emekli Albay 
MECIT SAKMAR 

Ayın on dokmımdald hWBsa· 
m.1:ıda Yona.o kuvvetleriniD Mo-
rava l!llslleslnl <ff geı;.lrmek ü
zere bulondokla.rı haberi ta • 
lıakkuk ecıe..... Göricenln düt
meol de bir glla meeele81 olur 
möte•te••nda bnlwımW}tuJL En 
SOll Yunan resmi tebllğl Yunan 
oııdnesmnn bu 5llitlleabı yökHık 
tepderlni "9Dkiarmı ..., yamaç· 
!ara doğru llerledlkleriıal bildir· 
dll1ne göre, ariık Görıoe
ye dUtmÜŞ 11az.,..ı ile baka • 
blllriz. Garp yaınaçı..rmcıa 
ttaıyanların gösterdllderi rouka
vemeüer ancak artçı blrllklerl -
nJn çekilmekte olaD büyük Ja• 
· - - , ·akit kaz&Dcıırmal< için 
muvakkat mukavemetleri olabl-
llr. Esasen resmi teblltde ric'at 
etmekte olan ltaıyan kuvve&l&
rinin Yunan tayyarelerinin bom
ba "·e makineli tüfenk ateşlerine 
totuıduğunu ,k.aydetme&l ve bazı 
haberlere göre Görlcenln bir kıs 
mının yanmakta bolunması blr· 
birlerini tamarnlıyan •• doğru 
olması da ldzrmgelen haberler -
dlr. Krespa gölünün hemen ce
nubundakJ İvan tepesinin de Yu- ı 
nanh ların eııne geçtiği ve sağ 
yan münt.ebasında da tazylklf'rl
ne devam ettikleri anlaşılmakta 

(Devamı: Sa. 4, Sti. S te) 
yerden &'"il"' küp dizaeı.r, al tındakiııi çekaeler, 
SeJae;,de. sen ıüwDüıtibü ! .. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

NILLA B.UK Yazan: 
Cihangir, Mihrünnisanın Ali 
Kulunun Karısı Olduğunu Bir 

Tesadüfle Öğreniyor 
-42 -

.,?ı•ngirin ba§ına gelen felaket. 1 ıöylemiye mecbur ediyorsunuz. 
~,en en büyüğü tahta çıktıktan Bu sırrı mezara kadar götürmıye 
of~ne sonra süt ninesinin ölme- yemın etmiştim. Fakat sizınlc se

d~0 'k· Hatıralarında buna dair nelerdenberi beraberiz. Benım 
t~ ı: bir parçam gibisiniz. Size doğ-

~i .ktrhu._me bana sütünü verdi, ruyu söylersem yeminnnın harı~ 
~· Ucaa-ında büyüttü. Bana cine çıkmıg o1mam. 
~hal annemden daha mütfik. - Aman, çabuk söyle, bu sır 
!\% Yakındı. T ahutunun ayak nedir ;ı 
't llı 111 kendi omuzlarıma aldım - Ben Mihrünnisayı hıçbir 
~ ~ara kadar tatıdım. Kede- zaman Ali Kuluya vermedim. O 
~r 1 Ykzünden ııünlerce ağzıma adam kızımızı bizden çaldı. Öy
deti 0 . rna koyamadım ve esvap le bir halde geri getirdi ki bizim 
l('tır~edım.> için evlenmelerine razı olmaktan 

lor ~~uddin süt kardeıile bera- başka çare kalmamııtı. 
ttld•glamak üzere Bingalden Cihangir gazaptan tepıniyor
ıı..~ Yetişti. iki süt kardeıi o du. Kuthüddin ıüt karde§İni tes· 
~ •abahlara kadar bahçede kine çalı§ıyordu. Beraberce la
~ .... Yukarı dolaştılar ve merhu- kırdının alt tarafını dinlediler: 
8~ hatıralarını andılar. - Mihrünnisa tıpkı size ben· 

ılı. il Çede küçük bir köık var- ziyordu. Kendisini dört duvar 
~ttid lln~n . önünden geçcrkc~ arasına hapıetmiyc imkin yoktu. 
4n ~•kı bır .ko~~ımaya isteme· Bugünkü Şahımıza olan a§kı .. yU: 
~ .... ulak mısafirı oldular. Sah- ztinden kederi o kadar buyuktu 
)~tdn sesi üst perdeden akscdi· ki evde kapanıp kahıaydı mutla· 
ıfıı~ u. Cihangir, işitilen sözleri ka ölürdü. Bunun için erkek kar
'ııı~~nca heyecandan az kaldı deşinin elbisesini giyip atla gez· 

S a.calttı. mcsinc müsaade ctmiye mecbur 
•lime ıunları söylüyordu: ol<lum. Başka türlü yaşıyamazdı. 

~~.Nasıl oldu da Ali Kulunun - ~ızm hakk~ var. Böyle bir 
t.tr ~nnısayı almasına müsaade aşk. fclaketınc ugradıktan sonra 
tııtızı Neşeli ve ceaur bir ço· dört duvar arasında elbette sö
'1' tur, fakat insan .. faıile hiçbir ner, giderdi. 
~ı~•ti Yoktur. Buıı:iin Bin{ıalde - Yalnız &İtmesine müsaade 
~,,;~Yorlar. Fakat Ali Kulu etmiyorduk. Daima ya babasile 
~r '11Uıı biridir. Kızcağızı kim veya Abdili Hasanla beraber çı· 
liı. daha nerelere oürükliyecek- kıyordu. Kılıç kullanmak, silah 

CiJı . .. . . a~m~!'=· . at koşturmak gibi sizin 
it b angır süt kardeşmın yuzu· bıldı&ınız şeylerın hepsıni o da 
ıtııi kktı. O da hc~ecandan. kcn· ~ğ~cndi. Siz ~n~n i~in bir örnek· 
S..ı·"Yhedecek hır halde ıdi. tınız. Tıpkı sızın gıbi kahraman 

lfl,t ltnenin ıeıinden aonra Hat· bir Türk kızı olmak istiyordu. 
'G.rı. .i-fanımın seıi duyuldu. Mih· Bir gün kendisini zorla evlendiT
~/'llaanın annesi hanımının ta• mekten bwhsettik. Kızdı ve ev-

ne !Öyle cevap verdi: den kaçtı. Maksadı, mert bir za-
..,;; Bana hu suali çok defalar bit olan Zamane Beyi bulmaktı. 
~uz. Nihayet beni hakikati (Arkası var) 

Ne Yemeliyiz? 
~oktor Fahri ceıaı Göktuıoa Diyor ki : 

Qll Kısa Ömür içinde insanın Nefsini 
• 

P Mahrumiyete Koyması 
~zuli, Hatalı Bir Hareket Sayılabilir 

~ti/ki Manisa tımarhanHİ ba, 
'•· 'llıi Ve halen Bakırköy haata· ... ,~,· 
'1tı ı akıl haotalıkları mUlehaa-

ıı· Dr. Fahri Celal Göktulga, 
o~ı~":'•i çok yerinde ve allkalı 
'n Uıunu ıöyliyerek 11ıda bahsi· 

•nı tıptaki mevkiini de etrafile 
•tıııı, ve ezcilmle demittir ki ı 

"•~ Bu bahis &crçi benim ıu· 
b,n 1• Pek alil kalı değildir. Fakat 
tor muhtelit ta11addiye kıymet 
11~ " 1m. lnıanların dişlerine ba
n~~~; Ne oade ot yiyen koyu· 
)'> •ne benzer, ne de hep et 
!\t,'" lturdunkine.. Binaenaleyh 

1 ~ı insanları muhtelit gıdalar
"t ~ılenmek üı:ere hazırhyarak 
~ .. tıhazlattırılarak ortaya çıkar-
,tır 

~11 .halde: Bu kısa ömür içinde 
~, l'lın nefsini mahrumiyete koy- ı.:. 
~, 1'.1j lüzum olmadıkça fu•uli ve 
Y 1 bir hareket sayılabilir ... 

Dı·. F ahn Celal 

~.· •mek!erimizde tavalar ve Şu halde ve netice itibarile va• 
~~blızla miktarda kullanılır. aat kazançlı bir şehirli vatanda
~, .. Ulti bunun gerek hazım ciha- tın gü.;delik yemek listeıinde 
h tl{2.~tine gerekse sinir)ere zarar- yağ, şeker, kuş ve av etlerile ko
ııı.~~lti \ı'aTdır. Bunun önüne geç- yun eti, ilemur itleri ve meyva 

• 18. d bulunmalı. tııeaddiye dikkat 
il zım ır. olunmalıdır. 

n, d••!e~me §ekli inoandan insa- Bizde maaleoef ekmek fazla 
lıı.. •aııır. Meocla adalelerile ça· 
!
111

n •damlarla kafa.ile çalııan· harcanır. Bu ırki itiyadı değiftir-
tiı:ı. tı,. ?ürolarda ömür geçirenle· mek ve halen hazım cihaz1n1n ne .. 
4/1YI§ ve besleniş tarzı ve mile· resinde hazmolunduğu tabipçe v'1 bir değildir. dahi tamamen belli olmıyan ek-
bit a.huz oburluk, ıuiitiyat gibi meiin çok yenilmemesine, ete ve 
iır..Jı~ir ve ruh keyfiyeti oldu- meyvaya ekmekten kesilen mü· 
ııı,k an bunu bir tarafa bırak- bayaa kudretinin de ilavesile ha
rı.ar ' VÜcudün gıda ihtiyacında zırlanacak listeyi hem sıhhi hem 
ttıq "kl iştihayı bir ölçü telakki ucuz bir şekilde temin ve tatbik 
~ rnuvafık olut. 1 mümkün olur. 

AKARY A Sinemasında, 
2 Dilzcl filmden mürekkep bir program 

E\ederlere karşı iyi blr çare Birinci sınıf bir film 

CANIMIN Uykusuz 
~ i Ç i Geceler 

Otfillt BACH, TANİA FEDOR ve GABY MORLAY, PİERRE 

PIERRE BRASSEUR 

tarafından 

RENOİR ve Komedi Fransezden 

YONNl!lI.ı taratından 

Kulağımıza 

Çarpanlar 

Hollandada Türeyen 
Yeni Bir Meslek 

Bu harp yüzünden nelere şahit ol
muyoruz ki ... 

Bugün de harbin ortaya koyduğu 
yeni bir meslekten bahsedeceği'? Bu 
meslPğı icat edenler Hollenda.lı~ar . 
dır 

Tayyare hücumlarından korunmak 
üzere Amsterdam şehrinde geceleri 
ışıklar temamile sondUrUlmektedir 
Bu yUzden geceleri sokaklarda mu
rur ve ubur bır hayU gilçlefmiştir 

Bu mahı:urları önlemek üzere Ama· 
terdamda bjr teşekkül vilcude getı· 

rilmi,tir. Bu tefekkUle dahU olanlar 
fehrin bütün eokaklarını ve mahalle· 
lerinl tamamtle bilen delikanlılar -
dır. Elektrik fenerleri ve şemsiyeler· 
le mücehhez bulunan bu delikanlılar 
telefonla vAkt olan talep üzerine ve 
pek cü21'l bir ücret muka.bilinde IB· 
tiyenleri refakatlerine almakta ve 
onları arzu ettikleri yerlere götür • 
mektedirler. Bu teşekkül Azala.rı bil
hassa kadınlar arasında pek büyük 
bir r&ğbete mazhar bulunmaktadır
lar. 

Amsterdamdan örnek aJan difer 
bUyUk Hollanda ,ehirlerl dahi bu 
yolda teşekküller vUoude &ettrmek 
üzeredirler ... 

Amerikan Radyosu Yeni 
Bir Sürpriz Hazırlıyor 
Belki hatırlarıınız ... Bundan iki se· 

ne kadar evvel gazetelerde uzun uza· 
dıya. bahsedildi. Amerikan radyosu 
spikerlerinden biri bir gece dinleyi
cilerine me~hur blr macera romanı
nın bir parçasını okumuş idi. Bu kı· 
ınmda arzımızın Merihliler tarafın

dan isti!A.sı anlatılıyordu. Spiker ro
manın bu kısmmı o kadar büyük bir 
heyecan ile okumu, idi kl1 roman · 
dan bahsedilmekte oldufunu anlama
mış olan Amerikalılar, bilhassa Nev 
york haricinde bulunan Amerikalı

lar Amerikanın hakikaten Merihliler 
tarafından islilA edilmiş olduğunu 

zannederek pelt bUyUk blr lellfB 
dUşmUşlerdi. Hastalananlar, bayılan· 
lar, kaçanlar, bile olmuf idi ... Hatta. 
birkaç ö1Um vakası dahi tesbit edil
miş idi. 

Bu spiker dinleyicilerine yeni ve 
pek muazzam bir sürpriz hazırlamak 
la me,gul bulunduıtunu töylemi,tır. 

Bakalım bu defa ortaya ne çıkara .. 
cak ... Evvelden haber vermek 10.t • 
funda. bulundufundan ne de olsa 
!azla heyecanı mucip olmıy·acaktır. 

Bununla beraber Amerikalılar bu 
eUrprizi bilyük bir sabınnı:hkla bek
ıemektedtrler. 

Dünya Futbol 
Kupası Maçı ... 

Beynelmilel tutbOl fellerasy()nu ge• 
çenlerde tsviçrede mUhlm bir içtima 
akdeyletn"llr. Bu içtımaa lştiralt 

eylemiş olan cenubi Amerika fede· 
ruyonıarr dünya kupası maçının 

harbin hitamından 18 ay sonra ya .. 
pılmasını teklif eylemitJlerdjr. Bu 
teklif kabul edilmek Uzeredtr ... 

Bu ha.bert de futbol meraklıeı oku~ 
yucularımız için verdiJ<. 

( TARiHTEN iSTiDLAL YOLUYLE ) 
Vilayetinin Konya 

Kalkınması Şartları 
-ı-

M aruf Franıız devlet adam
larından (f.douard Her· 

riot), (Creer) adlı kitabının ikin- , 

j_Y_a_za_n_:_Ce_m_a_l_B_A_R_D_A_K__:...Ç_I _ 

Y erköprii ~tlalesi. Bu ıellaled en on altı bey&İr kuvvetindr 
elektrik kudreti elde edilece(i teobit olwımllJ!ur 

ci cildinde anlatıyor: (Bizim va· 
?ilerin harekat ve icraatlarının tek 
düşüncesi başında bulundukları 
viliyctlerin zirai, iktısadi, ticari 
ve kültürel inkişaflarını temin 
- laire valoır . eylemek değil, 
yalnız ve münhasıran kendileri
nı. şahıslaırını kıymetlendirecek 
• se faire valoir . çaıbuk terfileri· 
ne yol açacak işler peşinde ko§• 
maktır. Bu yüzden milletin za
manını, paraıını heder ediyorlar. 
içlerinde gelenler geçenler gör· 
sün de (a§kolsun valiye) deıin 
diye köylerden beş on kilometre 
mesafelerde ana caddeler boyu
na mektep yaptıranlar, tarlalar
da ekinler susuzluktan yanıp kav· 
rulurken, köylüler bataklıklar yü
zünden sıtmadan kırılırken, yol· 
auzluktan bin bir azap altında giiya istiyerek para vermesini te· caatfe şik8.yet edebilirlerdi diye· 
kıvranırken, vil8.yet merkezlerin- min eylemek düşüncesile çok de- ceksini.z. Fakat o zulümleri ve 
de, iç.inde, senede anca.k bir iki fa bir cami veya medrese yaptır- hakeızlıkları irtik8.bı göze a}an1ar 
toplantı yapılacak kocaman bi- mayı tercih ederdi. Bunun bir daha evvel o yüksek makamlar· 
nalar, sinemalar yaptıranlar, kir faydası daha vardı. Hiç kimıe 1 da (dayılar} tedarik eylemeyi 
ve zarar dütünülmiyeceğ~ daha §ehirdc halkın ihtiyacına kafi ca· ihmal etmezlerdi. 
doğrusu sorulmıyacağı için, da· mi ve medrese bulunduğundan Cüm!huriyet devrinin bir vali· 
ha evvel hususi tetel:ıbüılerle vÜ· bahisle yapılacak binanın fazla- ıi (Herriot} nun Prifelerine ben. 
cude gelmif olanları mahv ve if· lığını, lüzumsuzluğunu ileri süre- ziyemez. Bizim eski zaman vali 

la• sa sürükledikten ıonra kendı'le· mezd.i. SüTerse alnına derhal din- 1 d paşa arını a taklit eylemeyi hatır 
ri de az zamanda harap olan de- sizlik damgaıı yapıştırılır, ıırara ve hayalinden geçiremezdi tabii. 
ğirmenler, fabTikalaT vesaire kur- ederse müfteriden küfrüne dair 933 senesi mayısında Konyada 
duranlar ekıik değildir. Kanallar fetva alınarak uzak diyarlara sü· viliyet sandalyesine oturmuştum. 
açmak, yol yapmak, bataklık rülürdü. Hasılı vali paşa kararını Herteyden evvel lıviçreden bü
kurutmak gibi i9ler uzun zaman verince (eşraf) ve (mütehayyi· yük olan bu koca vilayetin ıer· 
ister. FaydalaTı da aeç görülür. zan) Hükllmet konağına davet vet, refah, baylndırlılc. ıeviyeıini 
Valinin iae beldemiye vakti yok- edilirdi. Bunlar pa§anın teklifini yükseltecek tedbirler bulmak ve 
tur. Vazifesinde ne kadar müd- derhal ve alkışlarla kabul ve taı- almak lizımgeleceğine kani ve 
det kalacağı da belli deiildir. vip cderledi. Çünkü bir defa ken· kail idim. Bu maksada, bu hede
Halbuki bu kabil binalar birkaç dileri para vermezdi. Onlar her fe ulaşabilmek için ne yapmalı, 
ay içinde meydana relir. Hem on- türlil tekliften muaftı. Kendileri· i§e nereden başlamalı idi) J,te 
lar için kafa yormıya da lüzum ni daima daraya çıkarırlardı. bu sorguların ce.vap1aTını bulmak. 
ve ihtiyaç yoktur. Mühendiı Böyle işlerde her vakit abalıya için tam bir sene durmadan din
veya mimar plinlarını hazırlar, vurulurdu. Bütün ağırlık orta ve lenmeden kazaları, nahiyeleri, 
hükQmet veya halk da parasını fakir sınıfların sırtlarına yükle· köyleri. dağları, ovaları dolat
verir, iş olur biter. Devlet büyük- nirdi. Sonra bu (eşraf) ve (mü- tım, nehirleri, dereleri gördüm. 
!eri de yalnız vilayet merkezle· te&allibe) efendiler iane akçe- Bu güzel yurt parçaoının Hititler 
rine geldikleri Ve ancak bir niha· lcrinden de çöplenirler, inşaat, devrinden bugüne kadar tarihini 
yet iki 11ün kaldıkları için iılerin taahhüt ve iltizamlarından da ay· bir da·ha tetkik ve mütalla ettim. 
içyüzünü tetkiko ve köylerin, rıca faydalanırlardı. Bu sebepler- Bütün bu gezilerden ve mütalb· 
köylUler\n halini anlamıya vakit 1 le hemen mesela elli bin liralık !ardan elde ettiğim neticeleri, 
ve imkan bulamazlar. Yalnız iane tevzi defterleri tanzim edi- kanaatleri bu sütunlarda açığa 
merkezdeki kocaman binaları lir ve yine bu eşraftan mürekkep vurmıya çalışacağım. 
görürleT ve valinin himmet ve komisyonlar kı.ırulur, işe başlanır. 
faaliyetine hayran ve takdirhan Zavallı köylülerin senelik kazanç· 
oluTlar. Vali de külihı kapmıf, !arından istihsale sarfetmek veya 
muradına ermiı olur.) istihsallerini arttırmak için ayır-

Bizde de, eıki zamanlarda, tı~ dıkları paralar ve hazan yiyecek 
tibdat devirlerinde, &İttikleri yer- zahireleri tehditler, dayaklar, 
!erde kendilerini göstermek, afe- işkencelerle ellerinden alınır. Ni- ı 
rin almak, terfi etmek, biru da hayet elli bin lira toplanır. Sekiz 
ve belki daha ziyade ceplerini fİ· on bin lira11 binaya harcanır. Ge. 
şirmek makıadile lü•umlu lü- ri kalanı da vali pa~a ile yardak-

" zumsuz, faydalı, faydaaız bir eser çıları tarafından (deve} yapılır-

BULMACA 

meydana koymak gayretine dil· dı. Bu hal ıenede birkaç defa • 
şen valiler yok de(iildi. Bunlar- tekerrür eder, halka da, bu • 
dan bir kısmı fen•lık1arını din.. adamlara ve onları tutan hükô.- I 
darlık perdesi altında &izliyerek mele için için llnet etmek düşer· r 
halkı aldatmak ve b zamanların di. Haksı•lığa, zulme uğrayanlar , l-+--+-+-
zjhniyetine göre ayni zamanda daha yükaek makamlara mür•- ,~ 

" 

Dilimize Dair 
Y cnan: OÇ YILDIZ 

<Lisanı halk yapar. Alimler 
onun kaidelerini koyarlar.> 

Bir hqmuharrir arkadaşın ge· 
çen gün yeni riyaziye ı tılahları· 
mız üzerine yudığı bir makale· 
de okuduğum1>z hu formül der
li topl\l olduğu kadar da doi;
rudıu. 

f.vet halJc kendi dilini kendi 
yapar. Birkaç yıl ÖI>Ce yaptıi;ı
mız tecrübenin muvaffakıyetsız
liği bunun bafka türlü olamıya
cağını bir kere daha meydana 
koymu§'lur. Mektep çocukların
dan en yük.- kalem artistle
rme varınco-a kadar büyük kü· 
çök hepimiz kılavuz kelimelerİ· 
nı yürütmiye bütün gayretimiz 
ve hüsnü niyetimizle çalıştık. 
Fakat rnuv ffak olamadık. 
El>emmiyet, nutuk ve iftihar 
kelimeleri yerine. koymak iste
diğimiz önem, söyiev, kıvanç 
kelimeleri kısa bir :ı:aman orta
da çalkandıktan ıonra aaır bır 
tortu halinde suyun dibine çök
tü. Doğrusu aranırsa bı.ına pek 
fazla üzülmek de lazım&elmez. 
Çünkü yeryüzünde yalnız ken
di köklerinden meydana gelmiş 
tek bir medeni dil misali göster. 
mek kabil deaildir. Kimsenin 
yapamadığı birşeyi bi:ı: de yapa
mamışsak bunda utanılacak hiç 
hir cihet yoktur. Elverir ki ya· 
hancı kelimelerin ahengini ken· 
di umumi dilimizin ihenırile 
uzlaştırmıya ve onları kendi lı.ai
delerimizc göre kullanmıya ça
lı,alım. Sonra şu noktayı da 
gözönünde tutmak lizımdır: 
Diller deniz aibi artsız arasız 
çalkantılarla durmo.clan kendi
lerini temizliyen var1ıkiardır. 
Fıkramı otuz sene evvel yazmış 
olsayd1m meaeli. fU son birkaç 
satırda kullandığım kök ve ya
bancı kelimeleri yerine muhak
kak cezir ve ecnebi kelimeleri· 
ni kullanacaktım. Bu değişiklik 
ne kendimin. ne de bir di.I i.lim 
veya heyetinin zahmetine hacet 
kalmadan adeta kendi kendine 
olmuştur ve olmakta devam 
edecektir. 

* Ancak ~u var ki bu kaide 
adına umumi yahut mtiştcrck 
dil (langue commune) dediği
miz dilin kelimeleri içindir. le· 
tılali adı verilen ilim ve teknik 
kelimelerine gelince, onların 
doğma ve yaşama sartları büs· 
bütün başkadır. -

On bet ıene önce yazılmış 
şöyle bir cümle farzedelim: 
.-Hayvanlar ve nebatlar iç1n en 
lüzumlu bir madde olan su, mü
vellidülma ile müvellidülhumu· 
zadan meydana gelmiştirt Bu 
cümledeki müvellidülma ve 
milvellidülhumuza 11tılah, diier
leri umumi dil kelimeleridir. 

( OLMUŞ HiKAYELER ) 8oldan ağaı ı - Bir glçek 2 -
Efya, ekmek 8 - Çamatırda ku11a.· 
nrlan beyıı bir madde, derinin tn
giltıcesi 4. - Zayıfın türkçesi, kil· 
çUk bir topluluk 5 - Acı duyulduğu 

zaman abylenllen bir kelime, caıtbe 
7 - Dit nota, ekmeğin aalı 8 - İn· 
leme, itÇI, e Emelin cem'i, çocı.ı

ğa bakan 10 - Bırleştirici bir keli· 
me. Küçüğün zıddı 11 - Keser bir 
illet. 

Bu cilmledeki hayvan, neba· 
tat, lüzumlu kelimeleri yerine 
dirik, bitik, gerekli kelimeleri
ni kullanmıya kalkarsak bu bel
ki tutar belki tutmaz. O ancak 
llsanın kendi bileceği i~tir. Fa
kat ıstılah olan müvellidülma 
ile müvellidülhumuzayı idrojen 
ile oksijene çevirmek bizim ar
zumuza tabi bir keyfiyettir. Bu 
kelimeleri ilim adamları yapar
lar ve iki talebe neslinin onlar
dan imtihan vermesı tutmaları 
için kafidir. 

' ORRAYT! "Alt Right,, 

Mütareke aktcdlleli henüz bir ay 
geçmişti. Beş ıenedenberi hasretini 
çektiğim gUıel 1ıtanliula avdet et
mek istedim. Mersinde hatırı sayılır 
blr vazifem vardı. 
Ahbabım ~: Bahri de bana refa· 

kat edecekti. ltep beraber Mersinden 
hareket ettik. Seya.hatimiz, Bileme· 
dik ıılasyonuna kadar ilkbaharı an
dırır derecede gayet H\.llf bit' h.a.vada 
geçti. Fakat tünelleri aşarken hava 
birdenbire tebeddül etml9 ve lApa lA
pa yılğrrlıya baştıyan kaı' u bir za. 
mart zarftnda etrafı beyaz brtUsUe 
örtınUştU. 

Trenin son merhalesi olan Pozan· 
tıya. ancak gece yarıaından sonra 
muvualat olunduğu ciheUe geceyi 
geçirmek için ıuca.k bir yer aramak 
mecburlyetl h!oıl olmuştu. 

Etrafta ne bir otel ve ne de bir 
kahvehane vardır. soAuktan titremi
ye başladık. İki arkadat latasyonda 
oturalım dedik bu da mUmkUn ola
madı. 
Barınacak bir yer göstermesi rl

casile istasyon memuruna mllracaat 
ettiğimiz zaman: 

- ~iadem kl, tetanbuJa gidiyorsu
nuz yatacak yer aramıya ne lüzum 
var, Konya için hazırlanmak.ta olan 
ma~a.ndlzin furgonuna gidini• dedi. 

Fazla söze, IUzum görmeden !Ur· 
gona atladık. 

Burada, kltnblllr gecenin hangi 
saatinde geltp yerleşmiş yedi kişi 

battaniyelerine sarılmış mıfıl, mışıl 

uyuyorlardı. 

Eşyamızı bil" kerlara koyarak o
turduk, keyifli, keyifli sigarale.rnnr
zı tUttUrınlye koyUldUk. Pozantı te
pelerinden ak~ler yaparak gecenin 
sUkQtunu ihlal edeh lokomoUıın lktn-

muza a.rtık pı\yan yoktu; bet daki· 
ka sonra hareket edecektik. 

İfte tam bu sırada. yanında bir 
çavu, oJdu!tJ halde furgona aUıyan 
bir İngiliz yUzbe.ftsı: 

- Puaportunuı! 

Dediği zaman btı:de şafak attı. Se
vinclmlı:den eser kalmadığı gibi içi
mizi de korku ve telA.t kapladı. 

- Paeaport mu 1 Ne ptıeaportu. 
Bunu kimden almak lA.zımdı., 

İngiliz n.biti yedi yolcunun port
föylerinden çıkardıkları evrakı uzun 
boylu tetkik ettlkt~n &onra yanımıza 
gelerek: 

- Ya 5lzinkiler? Dedi. 
NUfus tezkerelerlmlzl, hüviyet va· 

rakalarımızı göelerdlk . 
-.. Pasaport? 
Başka evrakımız yok. 
O halde vagondan ininiz ... 

bir merasime iştlrllk 

çin, gönderilmif olan 
gösterdim ve: 

~tmekltğim i· 
davetnameyt 

- Herhalde bu davetname benim 
hüviyetimi isbata kA.rı ve bir pasa~ 
porttan daha ziyade ehemmiyeti ha
izdir dedim. 

Davetna.m~yi ahp tetkikten geçi· 
ren zabit, hürmetle elimi sıktı ve du· 
dak1arında beliren bir tebeesum ne 
neferine ifa.ret ederek efyamızı tur .. 
gona koydurduktan sonra bize de 
fure-onu göstererek: 

- Orrayt! Dedi. 
Vakit geımı,u. Bu kelimeye mun

tazırmı!J gibi lokomotifte istim ıalı

vererek hareket t!:tti. 
Artık kurtutmufluk. 

Osman l!IRıtl 

Ştmtli karlar UıtUne atılan eşya. r 
mızın üstüne çökmüş bir vaziyette 
oturmuş, birbirimizin gözleri için! 
bakıyor, fakat yekdiğerimizl tesel11 
için bir kellme bile bulamıyorduk. 
Soğuk, yav&f ya.vaf lllktertml•e 

kadar nüfuz elmiye be.!}lamıştı. Tit
riyorduk. Sabaha. kadar bu vaziyet· 
te kalmak muhakkak. surette ölmek 
demekti ... 

Bir arahk arka.daşımuı ağlamak

ta olduğunu anladım. YUre!tm p&r
çalahdı. Trenin hareketine lki dakl· 
ka kalmışb. Birdenbire hatırırna ge. 
len bir fikirle yerimden fırladım ve 
Bahrinin boynuna sarılarak: 

Yukardan Aşağı: 1 - Ermen ile~ 
rin çok eöyledifl bir kellme, işarette 
kabaca kullahıHı.n bir kelime :1 -.. 
Bir renk, fransızca dOllt. 3 - M~ .. 
ken, koyu kırmızı <t - MUne.1ebet1 

güzellerin sıfatı 8 - Beni Adem, 
az bulunan 9 - Erkek ismf, yılan 
10 - Mısırda bir nehir, nt&.f":l if.tde 
eder. 11 - Sorıu. Kaycılının ıon 
iki hartı. 

DÜNKÜ BULMAOMllZIN HALLlı 
Soldan ııafa: ı - Aba 2 - Tak 

3 - Alfabemizin tkinci harfi B 4: -
Beyanat 11, 10, 9, 8 - Her iki ta
raftan Çapraalamaeına okununca 
saltdakl ihya, soldaki imha. 
Yukarıdan A'8fr: 5 - At 6 -

Baba ••fkatı 7 - Ak. 

BUGÜN Matinelerden itibaren 

Mesela dilne hdar kullahdı
ğımız rıyazıyc ıstılablarının bir 
çoiiu hoca ishak efendinindi. 
Bu11ün hala kullanılan teşnh 
kelHııelerinin birçoğu da Maz
har paşa merhumundur. F else
fe, sosyoloji ıstılahlarımızın en 
büyük kısmını Emrull .. h efendi, 
Ziya Gök.tip ve Babanzade 
Naim daha dün icat etm~ler
dir. 

Bunun için Türk dilinin umu· 
mi eda. ahenk ve kaidelerine 
uygun ve si.tem dahilinde itlen. 
miı yeni ıstılahların dilimize 
yerle melerinde hiçbir mani 
yoktur. 

TAKSiM 
SiNEMASINDA 

tTUrkçe sözlU, arapça farktlttı 

YILDIZ 
SULTAN Şarkın en büyük oltoyutuııu 

(AbdUlvehab) m rakibi 
ABDtlLGANt El!!!EY1D Mevsimin en bUyilk 4-fk filmi 

Emsalsiz bir mevzu... Muazzam birteınsll grlıpu, gözler kam~tırıcı de· 
korlar arasında gilzeran eden yüksek bir a9kuı hd.zln bir romanı 

A'kın Gör.ya-:ları fllmJnln 
unut1tlmaz ba' mugannlyesl 

NI':!'.~T ,~U 

.......... _____ ıiiı•miııiiııİlııi•••ıııiilliiıııl•••••d el dUdUğll de i,ıl!ldl!I vaklt sUruru-

- Kurtulduk, vallah kurtUlduk 
dedim. Arkadaşımın o va.hını bekle-
1T1eden bir hamlede furgonun yanın
da istasyon memuruna talimat ver
mekle meşgul olan İngiliz zabitini! 
eokularak, on be!J gün evvel Mersin· 
de İngiliz ~amandan!ığı tarafından, 
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lrana Basra 
Körfezinde Us 

Verilecek 
lran ve Arap Mem
leketleri Arasında 

Bir Kon/ erans 
Akdedilecek 

~emleketin Her Tarafında Tı. yin Edilen 
işleri Yapanlardan Müsavi Vergi Alınacak 
~nkara .. 2 1 (Telef.onla) . -.-1 Aba dolabı yapanlardan, ara-

~a.h~_:. ;e lktısat Vekaletlerının ba tamircilerinden, gazete bayi
ı~bı.rlıg~ ıle yaptırdıkları tetkikat !erinden. koyun derilerinden 
ne~ıcesınde kazanç vergisi tahsil bekçi, nöbetçi ve çoban kürkleri 
edılen amele, esnaf ve tüccarlar- yapanlardan, ayakkaıbı tamiTcile
d~n hakkaniyet esaslarına müste- rinden, paçavracılardan yüzde 
nıt vergi alınmadığı kanaatine 20; boncuk, küpe, boya ve em
varılar~k şimdiye kadar dükkan sali şeyler satanlardan, çırçır ve 
kıy~etıne .. nazaran tarhedilen çalkar makinesi, pamuğu koza
vergı usulu kaldırılmıştır. Evvel- sından, çekirdeğinden ayıran ma
ce ayni işi Ankara, lstanbul, kineleri işletenlerden, şapka ve 
Konya, Van vesair memleketler- kundura kalıpçılarından, balta, 
de yapan tüc<:ar veya esnaf- kazma, kürek sapı yapıp satan
tan aylık dükkan kirası na- !ardan, tüfek tamircilerinden 
zarı dikkatte tutularak kazanç yüzde 25: çini takımcılarından, 
vergısı alınmakta idi. Halbuki dbise alıp satanlardan, hayvan 
Ankara ve istanıbulla Konya veya alıp ahırda bealiyerek satanlar
Van vilayetlerindeki dükkan ki- dan, dokumadtğa müteallik ha

Kahire. 21 (A.A.) - El-Abram 
gazetesine nazaran tran ne Arap 
memleketleri clrak, Arabistan. Ko
veyt ve Bahreyn> in Basra körfezi 
kıyılarında Us terketmeleri mUmkUn 
olup olmadğı meselesi İran ile mez
kQr Arap memleketleri arasında ak 
tedllecek bir konferansta tetkik edi
lecektir. 

BUtUn gazeteler hakiki düşmanın 
Almanya olduğunu kaydediyorlar. 
Almanların Bulgaristan ve Yugoslav 
ya Uzerinden bir taarruza hazırlan
ması intibaı kuvvetle mevcuttur. Ge 
neral Wavelle lle General Henry Vil 
son'un yeni Mısır Harbiye Nazırı 
Yumls Faleh'e yaptığı ziyaretin İn
giltere ile Mısır arasında yakın ve 
sıkı bir askeri tefl'lkl mesalye dell
et olduğunu söylemektedir. 

Stef ani Muhabirine 
Göre 

(.Balfı ı inekte) 
rıt yolu ile ve bilvasıta kaydedibnek
tedir. 

Molotofun .eyahatinin 111'1'1 
Sovyetlerln prensip itibarile mu-

ra nisbetleri birbirile mukayese 

edilemiyecek bir vaziyettedir. 
lıe bu tarafından başlıyan her 

iki Vekalet 19 .. 1 mali senesin
den itibaren memletcetin heman
gi tarafında olursa olsun a§&ğıda
ki itleri ,,apan tüccar, amele veya 
esnaftan müsavi bir Mırette şu 
ve~erin aiııHnasmı kararla,tır-

~mıttır: 

SOOrlü, Uyamk 
Ve Azimliyiz vafakati elde edilmiş bulurunaktadn'. 

Molototun seyahatinin 8ll'n f'ldur: 
Avrupanın müttehit idaresine kar (Başı ı iacJde) 

,ı koymuş olan Yunaniıstan, detillfi- miz bak ve emniyet tarafı için 
ıin cezasını çekecektir. bozuk mu gidiyor} Tehlikeyi za
Tüırkiye, nizamın lıelıİlle veya manla ölçmek imkansızdır. Bu-

aıe,tüne vaziyet .ı...k nun için sulhu korumanın en iyi 
ıaw;bmi,etiaWir yolu, hazırlığı en çabuk, en mü-

.L'Urkiye, şeraitin ilcaaUle, yeni kemmel bir tekilde taımamla-
lvrupa, Akdeniz Ye .lrlJ1ya niMmı ıe- maktu. 

hine veyahut yeni Billtem ~va ikinci noktaya setince; harp 
ziyet ahnak mecburiyetinde kalacak- talilıtinin bilüis istilialann aley-
tir. IJIİDe döndüjünü söateren emm-e-

Amerikanın yuiyeti ler çoktur. Mihver cepbe.i, bu-
Burada tebarüz ettirildiğine göre. sün Almanyanın bir vilayeti 

Japonyanın tesanüdü ve Sovyetler hükmünde olan Macaritt- müt
Birllğlnln tasvibi, ltUhada, bır 1ngi- tefik rütbesi vererek mİllverİn 
llz aleyhtarı tek dünya cephesi ma- clördtincü azası yapmlfbr. Bu 
hlyetinl vermektedir. Dünyanın bu tevcih dünyayı ydchracaık bir 
sarih iradesi kaqısında, Amerika tedbir cıhneldan maldır. Hatta 
Birl~ik devletlerinin yardımı ve aksine olarak anin &Çlk INr ifa. 
muhtemel müdahalesi, dUnyaya kar- desiclir. Harp devam edip durur· 
'1 harp illnı mlnasmı haiz buluna- ken Avrupa nizamı namına ya· 
caktır. B. Rooııevelt için launu Ame- p.ıa.. tljjer sidip plmeler de 
ril~a Bl~l~lk Devletleri halkına ka - harbin neticesi INıılumından doat· 
bul ettirmek güç olacaktır. ÇünkU lar da alııverİfte ıönün diye ya
Amerikan halkı, bUtUn Avrupa ırk- pılan bir takım bareketlenlir. 
!arına mensup unsurlardan teşekkUI lstila altında olan memleket-
etmektedir. \erdeki manken nevinden hüku· 

Epir Cephesi 
Yarıldı 

zır yün ve pamuk ipliği satanlar-
dan, otomobil ve kamyon boya· 
cılarından, sandalye tamir edip 
satan~rdan yüzde 30: toptan ve 
perakende av derisi alıp satan
lardan, örüp te çorap satanlar
dan, perakende kurutulmuş veya 
yaş deri alıp satanlardan yiizde 
50; saat satanlardan, perakende 
~ı ve yÜn satanlardan yüz
de <ta. 

Pasif Korunma 
lizam111mesi . 

(Başı ı incide) 
rm infasma alt masraf bina sahip
lerine atttlr. Birkaç kUçük apartı

man veya münferit ev grupları için 

müştereken alınması icap eden ted
bir ve tertiplerin masraftan da gene 
her ailenin işgal ettiği kısmın icar 
veya vergi mlktan nisbetinde müış
tereken tesviye olunur. Bu gtbiler a
ralarında uyuşamadıkları takdirde 
pasif korunma komisyonlarının ayni 
esas dahilinde hesap ve tesbit edece
ti parayı ödemekle mükellef buhı -
nurlar. Müşterek masrafların tah
sillt ve sarfiyatı ev koruma ılmiri 

veya korunma komisyonu tarafından 
bir cetvelle tesblt olunarak belediye 
ye tasdik ettirilir. Ev ve apartıman
da oturanlara da ayrıca hesap veri
lir. 

Şahsi teçhizat bedelleri tutarı ma
halle ve sokaklardaki bina sahiple
rinden bina vergileri nlsbetinde alı

nacak parayla karşılanır. Bu pa
ra belediyelerce toplanıp nazım he
saplar faslına kayıt ve yalnız ma
halle itfaiyesinin .şahsi teçhizatına 

sarf edilir. 
---o---

Sofyaya Göre 

<a.,ı 1 lDclft) 
alırlığı ile zaferin müemmen 
buh11nduğuna İtimadım vardır. 

HDkumetin Amerika Birle
şik devletleri ile münasebetle, 
ri, bundan daha fazla samimi 
o~maz. Amerika Birleıik dev
letlerinden gittiçe artan bir 
miktarda harp malzemesi gel
mekte bulunduğunu en büyiik 
bir memnuniyetle öğreniyo
rum.> 

Kralın parlamentonun uza
tılmasına ait ikinci nutkunu, 
Lordlar kamarasında Lord 
Chancelor Simon okumuştur. 

Kral, bu ikinci nutkunda de
mittir ki: 

Bir seneden fazla bir za
mandanberi, deniz, kara ve 
hava kuvvetlerim, hürriyetin 
davasını müdafaa etımiıtir. 

Yaz hidayetinde, askeri bir 
felakete uğnyan Fransa, mü
tareke §artlarını talep etmiye 
mecbur kalmııtır. 

F ranaanın felaketinden isti
fade eden halya, bu fırsatta, 
mütecavizin yanı.başında yer 
almış ve timdi Yunanistana 
karşı kasti bir hücuma kalk
mıştır. Tiranlığa kartı bu mü
cadeleye yeni bir arkadaşın 
katılmasını iyi karşılarım. Bu 
yeni arkadaşa, imparatorlu
ğum memleketi bütün yardımı 
yapacaktır. Yunanistan, cesur 
mukavemeti ile, şanlı mazisine 
layık olduğunu ispat etmiştir. 

Akdenialekuvvet~rim,bü· 
tün ihtİlnlıllerde vazifesini ta· 
yanı memnuniyet bir tarzda 
hafanmya hazırdır ve memle
k~ bu mmtakada, M1S1r ve 
Tlirkiye ile kıymetli ittifak mu
ahedelerinin mevcudiyetinden 
faydabınmaldachr. 

Amerika Birletik devletleri 
hükmnetinin babriyeme 50 tor
pido muhribi devretmek ka· 
rannı memnuniyetle öğrendim. 

İngilterenin istilası hakkın
daki Alman planlarının muvaf
fak olması, Alman askeri kud
retinin kaynaklarına karıı hü
cumlar, Mısırın, Sudanın sıkı 
müdafaası ve ltalyan donan
masına yapılan muvaffaktyet-
)j hücum, kuvvetimizin bürha
nını vermekte ve nihai zafere 
itimatta haklı olduğumuzu is
pat etmektedir. 

Bugünkü harp, yalnız mil
letleT arumda bir mücadele 
dejiklir. Bugünkü harp, esulı 
idealler anamda bir anlapnaz
bldan çdcmaktadır. Sanıbnıya-
caiız ve imanımızı bailadıiı
mız yüksek ga7elere eriıilincİ· 
ye kadar da silahlanmızı el
den baalmuyacafız. 

ÇORÇİLİN NUTKU 

Azanın Yarısı 
İta/gaga Döndü 

Diğer Yarısının da 
Sessizce Dönmesi 

Bekleniyor 
Kahire. 21 (A.A.) - Muhtelif 1n-

giliz gazetelerinin Kahireye gm
dermiş oldukları husuel bir muhabir, 
Suriyedeki İtalyan mütareke kOMis-
yonunun, kendisine verihnif ohuı va
zifeleri şimdiye kadar lııafarabümiye 
muvaffak olamadığını bildirmekte -
dlr. 

Bu vazifelerin birincisini, yakın 
şarktaki harektı.t için derriZa)tı pmi
leriyle hava kuvvetlerine üsler temi
ni teşkil ediyordu. 

Vazifenin ikincisi de yine hava 
kuvvetleri için Bukaa ovasında Elce
zirede ve CebelldtlrUzUn eteklerin
deki Horan'da yeni Usler 1"'8sına mu 
vaffak olmak idi. 

Üçüncü vazife ise, halkın sempa
tisini kazanmaktan ibaret bulunmak-
tadır. 

Muhabir şunları illve etmektedir: 
Komisyon Azasının yansı ttaıyaya 

dönmüştür. Diğer yarısının da sessfz 
ce gitmMine intizar edilmektedir. 

Yine muhabirin ifadesine göre, ba
zı İtalyan murahhasları, ağızlarından 
bilhassa Yunanistandakl muvattakı
yetsizliklerden dolayı B. Musolinlnln 
hayal sukutuna uğradığını saraha
tan gösteren clbnleler kaçırrnlflardır. 
Hatta. B. MusoUni komisyonu hiç in
celik göstermemiş olmakla Utlham 
etmiştir. 

Diğer taraftan komisyonun da B. 
Musoliniye bir rapor göndererek, Su 
riyedeki İtalyan beşinci kolunu hal
kın hissiyatını tamamen yanlış bil
dirmiş olduğundan şiklyet eylemiş

tir. 
Herhalde şımdiki halde, mütareke 

komisyonunun askeri faaliyeti hak-, 
kında tam bir sükQt muhafaza edil
mekte ve halk da gerek komisyona 
gerekse mihvere karşı aleyhtar dav
ranmaktadır. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 
Mi DE 
EKŞiLİK VE 

YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkiti bir 
yemekten sonra hissedilen 

(Ba,ı 1 la<'ld~) 
Bu ileri hareketi muvaffak oldu

ğu takdirde Görice mUdıı.fileri ile Ar 
navutıuk sahili yakınındaki İtalyan 
kıtaatınm muvasalası kesilmiş ola-

metler mihverin emrile ıu kararı 
vermiş veya bu kararı vermi9, 
buna aldıracak kimse olmadık
tan ba9ka bu nümayi,ler ümitsiz 
!iğin ve zafın bir itirafı diye kar• 
şılanacaktır. 

Mihver, siyasi nümayi§lerle 
vakit geçirirken hakiki hareket 
sahnesi üzerinde esaslı bir dönüm 
noktasına varıldığını gösteren 
üç hadise olmuttur: 

Yeni Nizam, 
lngiltereye 

Londra, 21 (A.A.) - Avam 
kamarasında başvekil B. Chur- 1 

cbill demi9tir ki: i 
Akdenizde iki harp cereyan 

AGRI ve ŞlŞKlNLlKLERE 
karıı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

:aktır. 

Yunanlılar Morava tepelerillİ ..... 
Yunanlılar sat cenahlarında Göri-

ce etrafında muvaffakıyetler kazan
mqlardır. Yunan kıtaları Morava 
dallarının yüksek tepesini aşmış ve 
İtalyanları Göriceye hlkim tepeler -
deki kuvvetli mevzilerinden çıkar -
dıktan sonra mahsur şehirdeki gar
nizonun ricatini kesmek maksadlyle 
ilerlemektedirler. 

kalyan ricalinin boquna 
dönmeai bekleniyor 

Atına. 21 (A.A.) - Yunanlılar el
de ettikleri kazançları idame ettire
rek, Arnavutluk dağlannda yağmur 
ve sis içinde darmadağınık bulunan 
ltalyan kollarına doğru ilerliyorlar. 
ltalyan ricalinin bir bozguna dönme 
ti bekleniyor. Ve buna mlnl olacak 
hiçbir şey görUlmUyor. 

Hava ,artlan, İngiliz - Yunan ha
va devriyeleri ve Arnavutluktaki İ
talyan tayyare Uslerinln şiddetli bom 
barclımanı, şimdiye kadar Yunan 
ileri hareketini ağırlatmış olan tay
yarelerinin mUzaheretlnden İtalyan

ları mahrum bırakmışa benziyor. 

ltalyanlar Göriceyi tahliye ediyor 
Atina, 21 (A.A.) - Cepheden ge

len haberlere göre, Görice üzerinde
ki Yunan • ... rassut postalan uzun bir 
İtalyan kafilesinin ,ehlrden aynldı
tını ve Progradetz'e doğru yol bo • 

JWIC& geçmekte oldu'1uıu bildirmiş 
lerdir. Fakat bunun umumi bir tah
U7e baflangıcı olup olmaclıtı henüz 
lelıbit edilememittir. 

Biııiuc:iai y.._.1avyac1a ,... 
partisinin lii vedilııneei ve bafve
kil muavini Maçek'in H ... att.na 
da Y ugcMlav miUetiniın diier mı
....... ile tecavüz 'R mıiiılllhale
ye U..,. miifterek İ9tİldiJi lronı
yac:ajmı ilin etmesidir. 

tkincisi İsviçre lflDİ ihtiyatb 
bir L .. 1 • .-&!.... u__: _ _.:.: t-ı,.,: .......,__ ·~ _.. ._ ...,..-
litmı bnuRa aykın bularak Jai
vetmesidir. 

Oçüncüeü de Yunan do.t ve 
komfumuzun Anaavutluk cephe
- yararak iyi hir aevlrii idare 
ve söiüa söiiiee aiİDCÜ hüc:ma
ı.rı ile kaı,..ı.r ........cta boz. 
..... b ..... ...,, ~ olma
• dır. 

lıtalyanlara yardım etmiye bile 
vakit kalmamış gibi görünüyor. 
Cenup milletlerinin p&ikolojiaini 
bilenler çok iyi takdir ederler ki 
bozıgun ba1trösterince miktar me· 
selesi hükümden düşecek, kaza
nan tarafın her neferi bir dev 
olacak. gaybeden taraf kedi ba· 
line inecektir. Arnavutların ilti. 
hakı ile Yunan kuvveti bir taraf
tan da ma~aHinde çoğalm1.9 ola· 
caktır. 

Bu hezimet l:talyadaki dahili 
çöküntü ihtimallerini ç1.tğaltacak 
ve Avrupa itlerine yepyeni bir 
safha açılmasına batlanmıt ola
c.ktır. Ahmet Emin YALMAN 

Rağmen Yapılacak :;ıı~:~:~d~:~,i~!~a~e e~~~.aza-, 
Adetçe çok yüksek dü9mana 

Sofya, 21 (A.A.) - D. N. 8. kartı Mısırın ve Süveyı kanalının 
muhabiri bildiriyor: . ı müdafaası var. Bundan daha 
.. ~bah ~atbuah Mac~rıa~.nın I birçok ay evvel bu miklafaa müı
uçlu pakta ıltihakına genaş muta- kül ve ıüpheli gözükebilirdi. Fa
laalar tahsis etmi9lerclir. 1 kat bugün, istila kuvvetleri üze. 

Gazeteler umumiyet itibarile rimize düıerse vazifemizi baıa
bu iltihakın sembolik bir hareket racağımıza itimadım vardır. 
olduğuna itaret etmektedirler. Yunanistan, baskına uğramış 

Gazete diyor ki: olmakla beraber, topraklarını 
Avrupa ve Asyanın yeniden hemen hemen kamilen müstevli 

imarı lngilteresiz yapılmakla kal- askerlerden temizlemiştir. Biz 
mıyacak, hatta nüfuzunu kırmak elimizden geleni yapacağız. Biz
maksadile l111ıiltereye rağmen ya- den söz değil icraat beklenildiği 
pılacaktır. kanaatindeyim ve katiyen ümit 

Bütün gazeteler, adilane bir ediyorum ki daima ağır bir yük 
sulh lehinde çalıpn diier dev- altında bulunan kaynaklarımız
letlerin de üçlü pakta girecekleri dan Yunaniatana faydalı bir yar
hakkında Von Ribbentrop tara· dım olacak nisbette ayırabilece
fından yapılan beyanatı nqret- ğiz ve Mısıra kartı olan vazife
mektedir. mızı, onun toprağını ve hayati 

bir yol olan Süvey' kanalını mü
dafaa etmek suretile ifa edebile
ceğiz. Askeri Vaziyet 

<Batı 1 laclft) 
dır. Gklcenln balalMl-tu Done
vtç vadlslala batwlMlald clalbk 
watakaya çekilen **••• eu 
.1.t.alyall ordmwuuı J'eal tılr ._. 
uvemet göetıenaıye atw 1 =atı 
tMmin otanablllr. Eplr'lle .... 
... bir ceplle tDerlDlle .....__ 

HALIF AKSIN NUTKU 
Londra, 21 (A.A.) - BugUn Lord 

lar Kamarasında söz alan Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks, Rusya hak
kında şöyle demiştir: 

Elimizdeki maıamata nazaran, B. 
Molotofun Berlinl ziyareti esnasında 
olup bitenler hakkında işarette bu -

alınız. 

MİDi VB 
BABSAKLABI 
al1Jhrmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasma dikkat . 
Tercihen büyük ıifelerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni

postahane arkasında 3 1 No. 
da MAZON ve BOTfON 
Ecza deposu. 

VATAN'IN 
KOÇUK ILANLARI 

ta ABIYANLAR: lunmak Uzere şimdilik söyllyebllecek .,,~ 

pekaz şey vardır. tş arıyorum - üniversiteye devam 
etmek şarWe öğleden sonra veya 
gece saat 24 e kadar çıMqımak üzere 
iş anyorum. Vatan'da F. T. rttmu
zuna müracaat. 

22-11-490 ~ 

BORSA 1 
Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 

Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılaruıısl 

DERHAL KESER 
İcabmda günde Uç kafe alınablllr. TaklltlerlDden .. kmrllllo 

Her yerde pullu kutulan IH'&rla lsteylıılz. 

L+I 

&det Llnlık Lira 

1 2080 - 2080.-
a 1080 - aoeo.-
z 750 - lGOO.-

' 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

15 100 - 8500.-
80 60 - 4000.-
ıoo 20 - 8000.-

Türkiye İt Banbu ... para yatırmakla yalnız b~ 
-~ -L-.. - para ........... ~ v....-, a,... zamanda talihinizi de dwmit 

ohnunuz. 

Keş.ideler: 4 Şubat, 2 1'laynı, I Kumbaralı ve kurnharuız be
l Atastoe. S tldaciteıtrill ta- saplarında en az elU llruı IJll-

rlhlmtnde yapdır huıanlar kuraya dabll "4lllrld 

İngiliz Tayyarelerinin 
Dünkü Faaliyeti Yunanlıların Erglriııin biraz farkın 

da göeterdiklerl parlak hareketler 
Dzertne , Epir mıntaka.suun sahil Londra, 21 (A.A.) - Hava ne
bölgeslndeki bUtUn İtalyan mevzileri zaretinin tcbli,w i: 

1arma deYalll eden Y~ onla
ııa.- her ne kadar KallNkl el
ıen.e ıeçlrdllder:lne ._... lılr ,ba
ber yok ille de Vleu ne1ut laU
kametillllekl barekA• t.ldfafı
- dair Atlaadan selen ve .....ı 
obıuyan llaberler doina çıkana 
Ercırtyt telMllt eden ba ı.tuuı
met ttalyaa ordlılılaıw da Hdye 
ayırabUlr. Son Jhl8Ne Yaaa
nlata.a plen Brttanya avcı kav 
vetlerlnln Ualyan ha\'& kuvvet
lerlaln kütle laaltnde yaptıktan 
hüeumlarla Yunan ordmıana 
yaptıtı tazyiki haflfle&nılş oldu
tu talunln olunmaktadır. 

Sovyetler Birliğinin yaptığı top _ 
ra.k llnklarından doğan mUhtelif 
meseleler hakkında bir larzıhal için 
de, İngiliz hU~Qmetlnin taahhüUerini 
de nazarı itibara almak şartiyle, tek 
liflerde bulunduk. Ve nihayet iki hü 
kQmet arasında mUnasebetlerı iyileş 

tş arıyorum - Sabahtan alqama 
hatta. gece yansına kadar çall.f&bi. 
lirim. Vatar'da i~i rttmuzuna mttra- -------------------=======::." 

tehlikeye dllşmUştUr. Bu hareket Dün gece, ngiliz bava kuv
makQr şehir ile f&l'kl Arnavutluk vetlerine mensup bombardunan 
aıumdakl bUtUn münakaJltı kes - tayyareleri, Diuuerv-Rulu-Ort iç 
mek üzeredir. İtalyanlar bir kere da limanına büyük mikyaeta bir hü
ha ihata edilmek tehdidi altında aJe- cum yapmıttır. Gemilere ve an
JAcele şimale dofru ncat ediyorlar. nepolara hasar yapılmıı. birçok J 
Kotemadiyen şiddetini arttiran 11. - infilik ve yanaın vuku.. gelmiı- I 
cılls - Yunan bava taarruzları n t · B dt.. • ftaJ e 1- tır a,,..a tayyare grupıan, Lori· ı 
• ... ~-._ ~~S:. lUzumu derectıssn er.t, Clıerbourg, Dunkerk 'ft Os
tllr. -·v..., ... __. ahllaM olm1191ar. !.::" ~nlarıaa büc&UD ,......._ 1 

Arulaln vat:iyetl 'e her Ud 
mahaaım ordunun flmdlld duru
ma netleelerl parlak olabilecek 
stratejik llartıketlere MÖllaltılr. 
Ancak arazinin ılatJık ...._..., ~·oı 
geriden ikmal soıtatv ve ı·uaan 
ordmanan cepbQe ~9"' ~ _ 
ten zayıf bllllllllDUI U. ~lbl <'Ü· 
..-.rwb&NıılııA ......... ulup 
olmlJ...,.tirlaelkllr. 

caat. 

tirmek ve bazı suitefehhümlerl orta- MtJTEFERRlK: 
dan kaldırmak ümidi ile daha umu· 
mi mahiyette bir takım teklifler yap 
tık ki, bunlar hakkında gazetelerde 
bazı malQmat çıkmıştır. Bu teklif
ler iki hUkQmet arıuıındıı siyası sa
hada da daha bUyUk bir itimat tesisi 

Pansiyon arıyorum - • .:ıtanbul ci
hetinde temiz bir aile yanında pansi
yoner oturmak istiyorum. 1stlyenle
rln Vatar,'da ~. M. rümu-una istedik 
lerl flyath •ntlracaatıarı. 

ınaksadiyle yapılmıştı. ZA yt 1939 1940 d 

1 

- - era ııenesı-
BUtUn bu tekliflere dalma cevap ne ait Fen FakWtesi hüviyet varaka-

lere dair fimdilik hiçbir şey UAve dan eskisinin hUkmU yoktur. • 

' 

bekliyorduk. Binaenaleyh bu teklif- ıanı zayi ettim. Yenisini alacatm:-

edecek vazı;vette detWm. 1 MIO No. ıu Azls Çulmh 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
33 numaralı UAn: 

15/11/1940 tarihli ve 14660/2 sayılı ışık söndllrme ve karartma .,. 
ramamesine göre kullanılacak perdelik, ıstorluk tı.ıeIQmum ışık gtJJOlf" 
miyen kumaşlarda toptan klr haddi % 7 dir. Perakende kAr haddi toV' 
tan fiyatlara n~ran Azamı % 15 dlr. Ve ~ine aynı maksatla k1.ılJaJSI" 
la<'.ak ışık geçmıyen renkli kAğıt ve kartonlarda toptan klr hRddl rJJI>• 
lıyete nazaran _Azami % 7 ve perakende satışlarda toptan flvata 11~ 
Azami % 15 dır. (11101) • 

Sahibi ve Nefriyat MildilrO: Ahmet Emin Yalman 
B&sıldıfı Ter: VATAN MATBAAS.T 


